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لِذيَن آَمُنوا اليَـُهوَد للََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة  (

لِذيَن آَمُنوا لَوالِذيَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ َأقْـَربـَُهْم َمَودًَّة 
ُهْم ِقسِّيِسيَن لالِذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى ذَ  َك بَِأنَّ ِمنـْ

َوِإَذا َسِمُعوا َما أُْنِزَل . َورُْهَبانًا َوأَنـَُّهْم ال َيْسَتْكِبُروَن 
ْمِع ِممَّا  لِإَلى الرَُّسو  نَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ تـََرى َأْعيـُ

َنا َمَع  َعَرُفوا ِمَن الَحقِّ يـَُقوُلوَن رَبـََّنا آَمنَّا فَاْكُتبـْ
 ) الشَّاِهِدينَ 
 83-82القرآن الكريم سورة المائدة      
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  مقدمة الدراسةمقدمة الدراسة
 

 

  مدخل الدراسة والتمهيد . 

 سة السبب المباشر إلنجاز الدرا . 

  ؟ الكتاب المقدس عند النصارىما هو 

  منهج البحث وخطة الدراسة. 
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 : مدخل الدراسة والتمهيد •

الذي خلق اإلنسان فسواه، وكرمه وفضله واستأمنه واستخلفه  الحمد هللا
واسترعاه، ابتاله في أرضه ورفعه وخوله وأعطاه، وجعله عاقال مميزا مسئوال أمام اهللا 

، ره وارتضاه، وأصلي وأسلم على رسول اهللا محمد بن عبد اهللا عن كل شيء اختا
 .وبعد.. وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع هداه 

ليست مسألة يطرحها أتباع دين  )ثم شتان(التي نتناولها في كتابنا  فإن المسألة
معين إلحراج آخرين في محاورة األديان، وليست مجاال لعرض كالم على العوام 

تصر فيه صاحبه بكثرة الدليل والبرهان في مقابل عجز اآلخرين عن التأويل أو ين
التفسير والبيان، وكذلك ليست طرحا لنماذج واقعية حقيقية لهداية العقالء من بني 
اإلنسان، أو تمثيلية مفتعلة ألناس رغبوا عن دين من األديان رغبة في البحث عن 

لة تجرد وإخالص في بيان حقيقة أصل حقيقة اإليمان، وإنما القضية هنا مسأ
األديان، وهل هي فعال عدة أديان أم أن األمر كان دينا واحدا حاد عنه الكثيرون من 
بني اإلنسان، إنها وقفة صدق مع النفس والرجوع إلى أحكام العقل بقواعد النظر 

ية والمقارنة بالحجة والبرهان، والتعامل المباشر مع النص المقدس دون وصاية فكر 
من فالن أو فالن، فلندع العقالء إلى رؤيتهم الشخصية وقناعتهم الفكرية وهم حكم 

 .على أنفسهم فيما يقررونه في عمق ضمائرهم 

قضية حقيقة تجعل القلب يخشع بتلقائية يوجبها العلم بالحق  إن المسألة هنا
 ، وظهور المعرفة به ظهورا بينا يجعل العين تفيض منالذي نزل على محمد 

الدمع خشية من اهللا إن أنكر صاحبها حقا دامغا ونورا ساطعا، وتاهللا كم من َعْبرة أو 
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دمعة فاضت دون مقدمات عند العثور على المعلومات والتعرف على اآليات 
ووردت في التوراة أو األناجيل أو كتب  القطعية التي نطق بها محمد بن عبد اهللا 

 .دي النصارى اليوماألنبياء في الكتاب المقدس الذي بأي

هنا أمر تطبيقي حقيقي فعلي في مقارنة األديان، أو إن  ومن ثم فإن المسألة
تلك هي مقارنة األديان الحقيقية التي يواجهها كل إنسان، ويترتب عليها : شئت قل

مصير من قرأها ال سيما إن كان مؤمنا يدرك هدفه في الحياة، ويعمل استعدادا 
مصير قد يأتي بعد حين، بعد بضع سنين، بعد أشهر . قاهللمصير الحتمي الذي سيل

أو أيام، وال مناص من لقاء اهللا، فهي مقارنة فعلية دون تعليق منا نطرحها في هذا 
وقد قال اهللا تعالى الكتاب، ويوم لقاء اهللا يأتي الحساب، ويأتي النعيم أو العذاب، 

 : وأتباعه من أمته  لمحمد بن عبد اهللا

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م
ِميَن نَاراً للظَّالالَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء َفليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدنَا  لَوقُ ( 

ِوي الُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َيشْ  لَأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكالُمهْ 
َحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن لِإنَّ الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا .َوَساَءْت ُمْرتـََفقًا 

َهاُر ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمنْ  .َعَمًال   ُأولَِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم األَنـْ
َرٍق ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اَألرَاِئِك نِْعَم  َذَهٍب َويَلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ

 )الثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفقاً 
 ٣١-٢٩: الكهف القرآن الكريم سورة

َناُه . ِميعًا َبِصيرًا يِه َفَجَعلَناُه سَ لِإنَّا َخَلْقَنا اإلْنَسان ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نـَْبتَ ( ِإنَّا َهَديـْ
ِإنَّ . لَكاِفرِيَن َسالِسال َوَأْغالًال َوَسِعيرًا لِإنَّا َأْعَتْدنَا  .السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا 

َراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوراً   )األَبـْ
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 ٥-٢: نساناإل القرآن الكريم سورة 
  السبب فى تناول الدراسة: 

البحث والدراسة التي قمنا بها في إحصاء أسماء اهللا الحسنى الثابتة  توافق أثناء
في الكتاب المقدس عند ردنا على إساءات القمص زكريا بطرس أن ظهرت لنا في 
نسخ الكتاب المقدس نصوص كثيرة جدا، رأيت فيها حقيقة ما نزل في الوحي على 

بصورة ال تخفي على من له عينان، بل عرفت من خاللها أن  بن عبد اهللا  محمد
بالدليل والبرهان كما يعرفون  كثيرا من القساوسة والرهبان يعرفون محمدا 

أبناءهم، وأنه رسول اهللا حقا وصدقا، وأنه نبي آخر الزمان إلزاما وحتما، بل ينتاب 
النصين قد نزال من السماء  القارئ شعور غريب وإحساس عجيب عندما يرى أن

 .وخرجا من مشكاة واحدة 

وكأنك عثرت على النسخة الثانية لكنز من ذهب خالص مكون  بل بدا األمر
من نسختين، النسخة األولى موجودة بيننا مكتوبة بحروف بارزة منقوشة على ألواح 
 من ذهب خالص لم تمسسها يد اإلنسان، وهي على الدوام كائنة بيننا تبرق في
سناها بالنور واللمعان، مكتملة بحروفها وألفاظها، محفوظة بكلماتها ونصوصها، ال 

 .يخفى أصلها أو فصلها أو مكان حفظها على أي إنسان

لهذا الكنز هي التي عثرنا عليها في هذا البحث كانت ألواحا  والنسخة الثانية
الضمير، تآكلت مغطاة بعوامل الزمن والتغيير، وتوالي تقلبات النوازع واختالف 

بعض أطرافها وحروفها، وتغيرت بعض النصوص عن مواضعها، غير أنها مكتوبة في 
أصلها بصورة مطابقة لكثير وكثير من المعاني الموجودة في النسخة األولى التي بين 

 .أيدينا اآلن

إال أن نظهر ذلك اللمعان الذهبي،  )ثم شتان(في كتابنا  ولم يكن دورنا 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )15 ( 

الذي دون فيه الكالم اإللهي، والذي يتوافق أو أحيانا يتطابق  ونجلي حروف النص
 . مع النص القرآني النبوي الذي بلغه عن اهللا رسول اهللا محمد بن عبد اهللا 

عند المقارنه بين أمرين أن يطمس الحقيقة بكاملها، بل  إن عاقال ال يمكنه
تماثل أو التشابه أو وحدة المشترك بينهما والقدر الفارق، وسيحكم إما بالسيبين القدر 

المادة ومكوناتها، وضرورة صدور ما يلمع فيها من النور من أصل مشكاتها، وأن مصدرها 
الذي خرجت منه مصدر واحد، وسوف يتعرف على مواطن التغيير بمجرد النظر وبداهة 

 .المنطق والتفكير 

 :في القرآن الكريم لقد قال اهللا تعالى
الرَِّحيمِ  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمنِ  

يَن ِعْنَد اِهللا اِألْسالُم َوَما اْختَـَلَف الِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِإال ِمْن بـَْعِد َما ( ِإنَّ الدِّ
نَـُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِبآيَاِت اِهللا فَِإنَّ اَهللا َسرِيُع الِحَساِب  فَِإْن َحاجُّوَك  .َجاَءُهُم الِعلُم بـَْغياً بـَيـْ

لِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب َواألُمِّيِّيَن أََأْسَلْمُتْم فَِإْن ل َوَمِن اتـَّبَـَعِن َوُقل هللاِ َي فـَُقل َأْسَلْمُت َوْجهِ 
 َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـََولْوا فَِإنََّما َعَلْيَك الَبالُغ َواهللاُ َبِصيٌر بِالِعَبادِ 

 ٢٠ – ١٩: آل عمران القرآن الكريم سورة

َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب  آَمنَّا بِاهللاِ  ُقل( َنا َوَما أُْنِزَل َعَلى ِإبـْ َوَما أُْنِزَل َعَليـْ
ُهْم َوَنْحُن  َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن رَبِِّهْم ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمنـْ

َلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن َوَمْن يـَْبَتِغ َغيْـ  .ُموَن لَلُه ُمسْ  َر اِألْسالِم ِدينًا فـَ
 الَخاِسرِيَن 

  ٨٥ - ٨٤: آل عمران القرآن الكريم سورة

قًا  َوِإذْ ( َما بـَْيَن لقَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإْسرائيَل ِإنِّي َرُسوُل اِهللا ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
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اِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد فـََلمَّا َجاَءُهْم بِالبَـيـَِّناِت َيَديَّ ِمَن التـَّْورَ 
َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اِهللا الَكِذَب َوُهَو يُْدَعى ِإَلى  .قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن 

ُيْطِفُئوا نُوَر اِهللا بَِأفْـَواِهِهْم َواُهللا ُمِتمُّ ليُرِيُدوَن  . ِمينَ لاِألْسالِم َواُهللا ال يـَْهِدي الَقْوَم الظَّا
ُيْظِهَرُه َعَلى لُهَو الِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِالُهَدى َوِديِن الَحقِّ  .نُورِِه َوَلْو َكرَِه الَكاِفُروَن 

يِن كُ   ِه َوَلْو َكرَِه الُمْشرُِكونَ لالدِّ
 ٩ - ٦: الصف القرآن الكريم سورة

َوالِذي نـَْفُس : (قال أن رسول اهللا  مسلم من حديث أبي هريرة  وورد عند
ثُمَّ يَُموُت ولم يـُْؤِمْن  ،يـَُهوِديٌّ وال َنْصَرانِيٌّ  ،ال َيْسَمُع ِبي َأَحٌد من هذه األُمَّةِ  ،ُمَحمٍَّد بيده

() بِالِذي أُْرِسلُت بِِه إال كان من َأْصَحاِب النَّارِ 
0F

1( . 

َثالثَةٌ : (قال أن رسول اهللا  ا من حديث أبي موسى األشعري أيض وورد عنده
الِكتَاِب آَمَن بِنَبِيِِّه َوَأْدَرَك النبي  لرَُجٌل من َأهْ  :فذكر أولهم فقال..  يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْينِ 

  ِالحديث..  فَآَمَن بِِه َواتـَّبَـَعهُ َوَصدَّقَهُ فـََلهُ َأْجَران ()
1F

2( . 

في كتابه، وما أجراه علينا من أحكامه، وكل مسلم  بما أخبر اهللا  لقد آمنا
يسمع كالم اهللا يلزمه تصديق خبره وتنفيذ أمره، غير أن إحساس الهداية يزداد هدى 

في الكتاب المقدس، ذلك الوحي  عندما ترى بعين البصر والبصيرة كالم محمد 
 .ن العقالء الذي ال يخفى علمه ونظامه ونوره وبيانه على أحد م

أنه كان أميا ال يكتب وال يحسن أن  من حال محمد  مع أنه كان معلوما
يقرأ، وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين 

                              
/صحيح مسلم   )1(
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وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بكتاب معجز، أخبر فيه عما وقع وحدث من 
إلى حين مبعثه، فذكر   آدم عظائم األمور ومهمات السير من حين خلق اهللا

، وابتداء خلقه، وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة، وتوبته لربه، قصة آدم 
وما كان بينه وبين قومه، وما انتهى  وما كان من أمر ولده، ثم ذكر قصة نوح 

وما كان من سائر األنبياء المذكورين في  إليه أمرهم، وكذلك أمر إبراهيم 
 .الملوك والفراعنة الذين كانوا في أيامهم القرآن، و 

ضرورة أن هذا مما ال سبيل إليه إال عن تعلم، فقد كان معروفا أنه  ونحن نعلم
لم يكن مالبسا ألهل اآلثار وحملة األخبار، وال مترددا إلى التعلم منهم، وال كان 

 :الى ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم الوحي ، ولذلك قال تع

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ُلو ِمْن قـَبْ (  َبل  .ِه ِمْن ِكَتاٍب َوال َتُخطُُّه بَِيِميِنَك ِإذًا الْرتَاَب الُمْبِطُلوَن لَوَما ُكْنَت تـَتـْ

 ُمونَ لُد ِبآياتَِنا ِإال الظَّاُهَو آيَاٌت بـَيـَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الِذيَن ُأوُتوا الِعلَم َوَما َيْجحَ 
 ٤٩ - ٤٨: العنكبوت القرآن الكريم سورة

في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا ال تقرأ كتابا وال  أي قد لبثت 
تحسن الكتابة، بل كل واحد يعرف أنك رجل أمي ال تقرأ وال تكتب، ولو كنت 

م هذا من كتب قبله مأثورة إنما تعل: تحسنها الرتاب بعض الجهلة من الناس فيقول
(عن األنبياء 

2F

1( . 
بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة، وهو معلوم : ( قال ابن تيمية

لجميع قومه الذين شاهدوه متواترا عند من غاب عنه، وبلغته أخباره من جميع الناس 

                              
)(  3/418، وتفسير القرآن العظيم البن كثير  1/34انظر بتصرف إعجاز القرآن البن القاسم . 
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غيرها، وال يقرأ  أنه كان أميا ال يقرأ كتابا وال يحفظ كتابا من الكتب، ال المنزلة وال
شيئا مكتوبا، ال كتابا منزال وال غيره، وال يكتب بيمينه كتابا، وال ينسخ شيئا من كتب 

 . )3F1( )الناس المنزلة وال غيرها

أنه حتى القرن السادس من التقويم بالذكر هنا أن نشير إلى  ومن الجدير
الكتاب يكن  يرتل كالم اهللا الذي أوحى به إليه لم  محمدالمسيحي حينما كان 

ولم يكن يستطيع أن يعرف   إلى اللغة العربية، بعد تجيل قد ترجمانألاالمقدس أو 
وأن ما جاء به عند مقارنته  ،اليونانيةكثيرا مما جاء به موجود في نسخه   كبشر أن

 .شتان ثم شتان : يقول المقارنون في شأنه

العربية صحة إدعاء الزاعمين لو زعم أحدهم أن جميع النسخ  وعلى فرض
للكتاب المقدس كانت بين يديه كما هي اآلن بين يدي أقلبها ورقة ورقة، أو قل إن 
شئت جميع نسخ الكتاب المقدس بلغاتها األصلية ومترجمة له بكل لغات العالم 
لغة لغة، فإن ما جاء به أعلم وأكمل، وأدق وأشمل، وأعظم وأجمل، وأعلى وأفضل 

ضنا في قول الزاعم صحة زعمه، فعند نظر من أصله الذي نقل عنه، هذا لو فر 
 .شتان ثم شتان : العاقل ومقارنته يقول المقارنون في شأنه

أن محمدا لم يكن نبيا، وأنه كان شخصا عاديا اشتهر عبر  ولو صح جدال
التاريخ عند كثير من الناس، ثم جاءنا بما هو أكمل وأجمل وأحكم وأفضل مما في 

نا، فهل استطاع أحد أو يستطيع أن يأتي بمثله، وهو الكتاب المقدس الذي بين أيدي
ينظر بعينه التي في أم رأسه إلى الكتاب المقدس بجميع نسخه واختالف مواضعه 
وتنوع لغته؟ وإن جاء، ونحن على يقين من عجزه، فعند نظر العاقل ومقارنته سوف 

                              
)(  5/338الجواب الصحيح البن تيمية . 
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 .شتان ثم شتان : يقول المقارنون في شأنه

كن نبيا، وأنه كان شخصا عاديا اشتهر عبر أن محمدا لم ي ولو صح جدال
التاريخ عند كثير من الناس، ثم جاءنا بما هو أعلم وأكمل وأحكم وأجمل وأظهر 
وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، فلو كان في إمكان الشخص 

شتان ثم شتان، : العادي أن يأتي بكالم تشريعي بالغي يقول فيه المقارنون في شأنه
ن لم يكن محمدا بما قاله وجاء به نبيًا، وكان على صحة زعمهم شخصا عاديًا، فإ

فغيره لم يكن أبدا نبيًا من باب أولى، لعجز بيانهم وكمال بيانه، واختالف كالمهم 
ودقة برهانه، ومن قرأ ما ورد من مقارنات في كتابنا شتان، أدرك ذلك بعد شتان 

 .تثاقلت األفهام وأغلقت عقول العوام  واحد، أو شتانين اثنين على األكثر إن

كبير بين علماء محاورة األديان في موضوع البشارة بذكر النص   لقد دار جدل
والنصارى ينفونها بكل  -اسمه أحمد  -الموصوف بالحمد  على اسم النبي 

سبيل بحجة أن الباركليت لم يرد اسما ألحمد في التوراة أو األناجيل، ونحن وإن  
أنه ورد نصا كما أخبر اهللا خبرا حقا وصدقا، لكن العلة التي تجعل كنا نؤمن ب

كما يعرفون أبناءهم ليست مجرد ذكر االسم النبوي،  النصارى يعرفون محمدا 
، لكن ما يراه األعشى وال يخفى على األعمى هو ما ورد فهم قد ينازعون في المعنى

فيها، وال يمكن حذفها من  في كتابنا ثم شتان من النصوص التي ال يمكن المنازعة
ينكشف نور  الكتاب المقدس، فعند مقارنتها بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا 

القرآن وشمس النبوة بالدليل والبرهان، وتسطع حقيقة النبوة كالقمر ليلة البدر في 
 . النور واللمعان، وكالشمس ليس دونها سحاب أو ضباب

 ؟الكتاب المقدس عند النصارىما هو  •
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الذي يتكون الكتاب هم ذلك هو حسب اعتقاد عند النصارى الكتاب المقدس
، ، واألناجيل التي نزلت على عيسى من التوارة التي نزلت على موسى 

وكذلك وحي اهللا إلى األنبياء الذين أرسلوا للناس ما بين عيسى موسى عليهم وعلى 
 .نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم

كلمة  والجديد بعهديه القديم م يرونهنهأتابهم المقدس من ك موقف النصارىو 
ناس أجمعين، لم يعتريها كما يزعمون أي تحريف يذكر، وحجتهم األساسية في اهللا لل

ذلك أن اهللا ال يمكن أن يترك كتابه ليحرفه الناس، وهي حجة مبنية على االحتجاج 
مخالفة لإلرادة التكليفية  بالمشيئة اإللهية على الرضا باألفعال البشرية حتى لو كانت

 :الشرعية الدينية، شأنهم في فهمهم هذا كشأن من قال اهللا تعالى فيهم

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َك  لَشْيٍء َكذَ  َسيَـُقوُل الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اهللاُ َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا َوال َحرَّْمَنا ِمنْ ( 
ِهْم َحتَّى َذاُقوا بَْأَسَنا ُقل َهل ِعْندَُكْم ِمْن ِعلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن لَكذََّب الِذيَن ِمْن قـَبْ 

ُتْم ِإال َتْخُرُصونَ   تـَتَِّبُعوَن ِإال الظَّنَّ َوِإْن أَنـْ

 ١٤٨: األنعام القرآن الكريم سورة
َء اُهللا َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوال آبَاُؤنَا َوال الِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشا َوقَالَ (

ِإال الَبالُغ  لِهْم فـََهل َعَلى الرُّسُ لَك فـََعَل الِذيَن ِمْن قـَبْ لَحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َكذَ 
 الُمِبينُ 

 ٣٥: النحل القرآن الكريم سورة
حتى اآلن أنه معصوم من التحريف، وأنه  في كتابهم الكائن غير أنهم يعتقدون

بين فيه أسماءه وأوصافه اهللا محض، وأن  مصدر سماويبجميع ما فيه جاء من 
 .وأفعاله وتشريعاته وما أحدثه في األمم الغابرة
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لثالثة ذوات منفصلة عند حدانية اهللا جامعة أن و و مثلث،  اهللا واحدأن  ويعتقدون
  .ب وابن وروح قدستلونة عند آخرين، وهم أبعضهم، أو متصلة متقلبة متغيرة م

في الكتاب المقدس قامت على الناس و اهللا بين عالقة أيضا أن ال ويعتقدون
اهللا محبة، فهو : ، وأن اهللا هو نفسه الوصف المسمى محبة، أو كما يقولونالمحبة

فاهللا يحب الناس جميعا محبة بال حدود،  ،انيةة اإلنسئرغم خطييحب كل البشرية 
ة مثلى اهللا أعد طريقحب الكافرين كمحبته للمؤمنين سواء بسواء وبال قيود، وأن في

لتوبة العصاة من الذنوب، تتمثل في صلب ولده يسوع أمام أعين الجموع وقتله 
 .، هذا على اعتقاد بعضهم على الصليبمسمرا 

نزل بنفسه متجسدا في صورة ابنه وولده ليسلم نفسه  أو أن اهللا سبحانه
ه الذين هم في األصل أحباؤه ليقتلوه على الصليب، هذا على اعتقاد البعض ألعدائ
 .اآلخر

األدبية والبالغية  الكتاب المقدس فريد من جميع النواحيأيضا أن  ويعتقدون
فقد حيه والعلمية والتاريخية والجغرافية والحقائق المحسوسة والغيبية، فمن جهة و 

 إلى يوحنا واستمر الوحي متصال ،الوحيمن نزل عليه  أول، زمن موسى  منبدأ 
  بعد زمن عيسى  بمدة طويلة، فالمدة الزمنية التي استغرقها وحي الكتاب

 . المقدس في نزوله لهداية البشرية كما يزعمون ألف وستمائة عام متواصلة

الذي نزل به إلى األنبياء والرسل كانت بالكالم المباشر طرق الوحي  ويرون أن
ونزول المالئكة، وإنزال اإلبن الوحيد على زعم  ،رؤياوال ،حالمواأل ،لوجه اوجه

على زعم  في يسوع المسيح ابن اإلنسانبعضهم، أو نزول اهللا بنفسه متجسدا 
 .البعض اآلخر، ليقتله الناس، أو قل ليقتل نفسه مصلوبا على خشبة
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 قسمال: قسمينيتكون من بحاله المطبوع في يومنا هذا  والكتاب المقدس
سفر ، كوغيرها وأسفار تاريخية ،وهو يحتوي التوراة، العهد القديمويسمى ب األول

 ،يشوعكسفر التاريخية  ، واألسفار التثنية وسفر ،وسفر العدد والالويين، ،الخروج
األول وأخبار أيام األول والثاني،  وملوكاألول والثاني،  وصموئيل ،وراعوث والقضاة
 .رأستيو  ،ونحميا ،وعزرا والثاني،
التي هي  ،يحتوي على أربعة أناجيل، و العهد الجديدفيسمى ب الجزء الثانيأما 

من قبل مجامع النصرانية التي عقدت بعد رفع المسيح بمدة طويلة،  تم اعتمادها
 . يوحنا وإنجيل ،وإنجيل لوقا ،وإنجيل مرقص ،إنجيل متىوهي 
  منهج البحث وخطة الدراسة: 

استقرائيا استقصائيا مقارنا، يعتمد على مقارنة البحث منهجا  التزمت في هذا
وقد . النصوص بموضوعاتها مقارنة واقعية فعلية لما هو موجود، دون تعليق منا

 :جاءت خطة البحث مرتبة على النحو التالي 

  مقدمة الدراسة : 
 :وقد اشتملت على النقاط التالية  

  مدخل الدراسة والتمهيد . 
 الدراسة  زالسبب المباشر إلنجا . 
  ؟ الكتاب المقدس عند النصارىما هو 
  منهج البحث وخطة الدراسة. 

 القسم األول : 

، وقد قسم الدراسة النظرية للتعريف باألحوال النبوية والكتب اإللهية  وقد تناول
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 : اشتمل هذا الباب على النقاط التالية 

 . في بالغهم عن ربهم األنبياء الدالة على صدقهم أحوال •

 .العادات المعجزات وخوارقاآليات و  :أوال

 .صدق أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم  :ثانيا

 .إتيانهم بشرائع تكليفية لنجاة البشرية  :ثالثا

 . بقاء دعوتهم وفناء دعوة الكذابين  :رابعا

 .إخبارهم عن مغيبات وقعت  :خامسا
 .وجوانب من حياته وأخالقه  التعريف بمحمد  •
 .محمد في وصف ما وقع في التوراة واإلنجيل  وسطية •
 .العقائد التي أبطلها اإلسالم فيما استحدثه أهل الكتاب  •
 .القرآن هو آخر الكتب السماوية التي ما زالت بوضعها األول  •

 

 القسم الثاني : 
الدراسة التطبيقية والمقارنة الواقعية الفعلية مع النصوص القرآنية  وقد تناول 

 : وقد التزمنا في موضوعات المقارنة لكل شتان منها المنهج التالي  .والنبوية

M  ذكر عنوان كل موضع للمقارنة في كل شتان اختصارا من النص
القرآني أو النص النبوي الصحيح، وذلك لإلشارة إلى موضوع المقارنة، 

.وما تدور حوله النصوص الواردة في الكتاب المقدس 

M  الكتاب المقدس التي اعتمدنا  التي وردت في نسخذكر النصوص
مع تخريج كل نص عقب في كل شتان واضع المقارنة المتعلقة بمعليها و 

 . وروده مباشرة
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M  التنبيه على المواضع التي تغيرت عن مواضعها في النسخ األخرى
مع إعادة تخريج المواضع للكتاب المقدس بوضعها تحت النص السابق، 

من مواضع التغيير في الكتاب ليتحقق القارئ  عقب النصوص مباشرة
.المقدس

M  ذكر النصوص القرآنية مجتمعة ومرتبة غالبا حسب الموضوع محل
المقارنة في كل شتان، فنقوم بجمعها من مواضعها في سور القرآن وترتيبها 
تريبا مناسبا لبيان كل برهان بالصورة التي تخدم موضوع المقارنة، مع 

.مباشرة تخريج اآليات القرآنية عقب كل نص 

M  ذكر النصوص النبوية الصحيحة الثابتة من كتب السنة، بعد ذكر
النصوص القرآنية، أو قبلها إن اقتضى ذلك بيان المعنى، فنقوم بجمعها 
من مواضعها في السنة، وترتيبها ترتيبا مناسبا لبيان كل برهان بالصورة التي 

يها إن لم تخدم موضوع المقارنة، مع تخريج األحاديث وبيان الحكم عل
.تكن في صحيح البخاري ومسلم، وذلك عقب كل نص منها مباشرة

مرقما  )شتان(هذا القسم العديد من موضوعات المقارنة بعنوان  وقد اشتمل
 :ومرتبا ترتيبا انتقائيا على النحو التالي

-  إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام. 
-  واهللا خلقكم من تراب. 
- ن من ضلع أعوج فإنهن خلق. 
-  وعلم آدم األسماء كلها. 
-  وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة. 
-  وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ؟. 
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-  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. 
-  واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. 
- على ابن آدم اَألول كفل من دمها إال كان . 
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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َزلَناُه َوبِالَحقِّ نـََزَل َوَما َأْرَسلَناَك ِإال ُمَبشِّ  َوبِالَحقِّ (  تَـْقَرَأُه لَوقـُْرآناً فـََرقْـَناُه  .رًا َوَنِذيرًا أَنـْ
ُقل آِمُنوا ِبِه َأْو ال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الِذيَن ُأوُتوا الِعلَم  .َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّلَناُه تـَْنزِيًال 

َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن لِمْن قـَبْ  َن ُسْبَحاَن رَبـَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد َويـَُقوُلو  .َألْذقَاِن ُسجَّدًا لِه ِإَذا يـُتـْ
 َألْذقَاِن يـَْبُكوَن َوَيزِيُدُهْم ُخُشوعاً لَوَيِخرُّوَن  .رَبـَِّنا َلَمْفُعوًال 

 ١09-١٠5: اإلسراء القرآن الكريم سورة
كان   من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا روى البخاري 

 نُورًا، َسْمِعي َوِفي نُورًا، َبَصِري َوِفي ،نُورًا، َقلِبي ِفي اْجَعل اللُهمَّ : (يقول في دعائه
 َوَخلِفي نُورًا، َوَأَماِمي نُورًا، َوَتْحِتي نُورًا، َوفـَْوِقي نُورًا، َيَساِري َوَعنْ  نُورًا، َيِميِني َوَعنْ 
() نُورًا يل َواْجَعل نُورًا،

4F

1( . 
 آل وعلى يمإبراه على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللهم

 على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك، مجيد حميد إنك إبراهيم
 . مجيد حميد انك إبراهيم آل وعلى إبراهيم

 وكتبه

 محمود عبد الرازق الرضواني/ د . أ 
 عشر  منالقاهرة في الثا

 لعام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين  ربيع اآلخرمن شهر 
 ويةهجرة النبالمن 

 

                              
 .)5955( 5/2327 البخاريصحيح   )1(
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  األولاألولالقسم القسم 
 الدراسة النظرية للتعريف

 باألحوال النبوية والكتب اإللهية
 

 في بالغهم عن ربهم  األنبياء الدالة على صدقهم أحوال  •

الخارقة لعادات  المعجزاتحدوث ب يكون فقطنبوة يعتقد كثيرون أن تقرير ال
 لأحواو قرائن واألمر في حقيقته ليس كذلك؛ فاإليمان بالنبوة مرتبط بعدة ، الناس

وعالمات كثيرة مجتمعة، تظهر من خاللها قناعة قوم كل نبي، واعتقادهم بصدقه في 
كونه التمييز بين  دعوته وإيمانهم برسالته، ويمكنهم من خالل تلك القرائن واألحوال 

 . )5F1( دعوى النبوة في اكاذب وأ اصادق

لجهل ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إال وقد ظهر عليه من ا كذلك فإنهو 
من أفعال المصلحين الشياطين األفعال التي هي أقرب ألفعال والكذب والفجور و 

 .من له أدنى تمييزيعقله ما 
ال تناقض شيئا في الفطرة  وحقائق أن يخبر الناس بأموريفترض فيه  الرسول ألن

كما أنه ال . السوية، وال مناص للبشرية من وجود تلك األمور االعتقادية في قلوبهم

                              
أخذناه عن شرح ابن أبي العز الحنفي أغلب ما جاء في الحديث عن دالئل النبوة في هذا القسم   )1(

للعقيدة الطحاوية، وذلك لوضوح أفكاره ومنطقية عرضه مع بعض التصرف منا الذي رأيناه يخدم 
 . ، طبعة مكتبة سلسبيل81إلى ص  76الموضوع، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 
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فيه بواجبات ومندوبات، وينهاهم عن محرمات يأمرهم ن يبين منهجا تكليفيا بد أ
ومكروهات كشريعة لهم يهتدون بها في حياتهم إلى الخير والكمال، وال بد أن يأخذ 

يشهد لها عامة  ، والبد أن يفعل أمورابأيديهم إلى توحيد العبادة لرب العزة والجالل
الناس يظهر فيما يأمر به فإنه الكاذب أما  .ةالناس وخاصتهم بأنها من أحوال النبو 

 . وجه كثيرةأكذبه من دالئل  عنه  هموما يخبر 

بل كل شخصين ال يرتبط في تمييز صدقه من كذبه بالنبوة فقط،  وهذا أمر
في أقوالهما ، البد أن يظهر اكاذبكان  واآلخر   ا،صادقكان أحدهما   ،ادعيا أمرا
 لبرقترن باالصدق مف؛ حينولو بعد  الكاذبوكذب  الصادقصدق وأفعالهما 

، والخير، وتوافق األقوال واألفعال البشرية، وعدم تعارضها في كل قول صدر منه
 .مقترن بالهوى والفجور والرأي الباطل وحب النفس والظهورالكذب كذلك و 

ِإنَّ الصِّْدَق : (قال ن النبي أ بن مسعود عبد اِهللا  من حديث وقد ثبت
يًقا ،َوِإنَّ الِبرَّ يـَْهِدي إلى الَجنَّةِ  ،رِّ يـَْهِدي إلى البِ   ،َوِإنَّ الرَُّجل لَيْصُدُق حتى َيُكوَن ِصدِّ

َوِإنَّ الرَُّجل لَيْكِذُب  ،َوِإنَّ الُفُجوَر يـَْهِدي إلى النَّارِ  ،َوِإنَّ الَكِذَب يـَْهِدي إلى الُفُجورِ 
ابًا  .)6F1( )حتى ُيْكَتَب ِعْنَد اِهللا َكذَّ

كثيرة، ال تخفي طرق  بوشهدوا له بالرسالة  لمون نبوة نبيهم المس عرفلقد 
على أصحاب البصر فضال عن أصحاب البصيرة، وتأكدوا أنه مصطفى من اهللا 
لتلقي الوحي الذي نزل به روح القدس على سائر األنبياء من قبله، ويمكن بيان 

 :بعض أدلتهم على صدقه موجزة في النقاط التالية

                              
 .) 5743(5/2261صحيح البخاري  ) 1(
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 .العادات عجزات وخوارقالماآليات و : أوال

السابقين أصحاب  األنبياءفي المعجزات وخوارق العادات شأن   شأن النبي 
 دلت على صدقالتي معجزات معجزة أو بعض الأتى ب نبي، فإن كل الرساالت
أيده اهللا بعصاه التي تنقلب إلى  موسى أن  قد أخبر نبينا محمد فدعوته، 

م، وتأكل حبال السحرة في تزويرهم على الناس تسعى أمام الناس وتحت أنظاره حية
من غير سوء في مشهد يخرق ما هو مألوف  بيده التي تخرج بيضاءأيده ، و بعصيهم

 .آيات كثيرة عظيمة بكذلك أيده ، و من عاداتهم

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َعَلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى  َحِقيقٌ . نِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن َوقَاَل ُموَسى يَا ِفْرَعْوُن إِ ( 
َنٍة ِمْن رَبُِّكْم فََأْرِسل َمِعَي بَِني ِإْسرائيَل  قَاَل ِإْن ُكْنَت  .اِهللا ِإال الَحقَّ َقْد ِجْئُتُكْم بِبَـيـِّ

 .لَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبيٌن فَأَ  .ِجْئَت ِبآيٍَة َفْأِت ِبَها ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 
 لنَّاِظرِينَ لَونـََزَع َيَدُه فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاُء 

 ١٠٨ -١٠٤: األعرافالقرآن الكريم سورة 

ُم فََأْرَسلَنا َعَلْيهِ  .َتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن لَوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة (
َم آيَاٍت ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قـَْوماً  الطُّوفَاَن َوالَجَراَد َوالُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ

َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز َقاُلوا يَا ُموَسى ادُْع لََنا رَبََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن  . ُمْجرِِميَن 
ُهُم الرِّْجَز . ْجَز لَنُـْؤِمَننَّ َلَك َولَنـُْرِسَلنَّ َمَعَك بَِني ِإْسرائيَل َكَشْفَت َعنَّا الرِّ  فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْ
بُوا  .ُغوُه ِإَذا ُهْم يـَْنُكُثوَن لِإَلى َأَجٍل ُهْم بَا ُهْم فََأْغَرقْـَناُهْم ِفي الَيمِّ بِأَنـَُّهْم َكذَّ تَـَقْمَنا ِمنـْ فَانـْ
َها َغافِ ِبآياتَِنا وََكانُوا عَ    ينَ لنـْ

  ١٣٦-١٣٢: األعرافالقرآن الكريم سورة 
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انشقاق البحر وعبور بني إسرائيل، ب كذلك أن اهللا أيد موسى   وأخبرنا
الغمام الذي ينزل ليظللهم، وبالحجر الذي يتفجر منه األنهار، وبإنزال المنِّ وأيدهم ب

 :لك اآلياتقال اهللا تعالى في بيان ت .والسلوى، وغير ذلك من المعجزات

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َناُكْم ِمْن آ َوِإذْ (  يـْ َناءَُكْم  لَنجَّ ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء الَعَذاِب يَُذبُِّحوَن أَبـْ
ْذ فـََرقْـَنا ِبُكُم الَبْحَر َوإِ  .ُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيٌم لَوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِفي ذَ 

ُتْم تـَْنظُُرونَ  َناُكْم َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـْ  فَأَْنَجيـْ

 ٥٠ – ٤٩: البقرةالقرآن الكريم سورة 

َزلَنا َعَلْيُكُم الَمنَّ َوالسَّلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم ( َوظَللَنا َعَلْيُكُم الَغَماَم َوأَنـْ
ُفَسُهْم َيظْ َومَ   ُمونَ لا ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

 ٥٧: البقرة القرآن الكريم سورة

َنَتا لَوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ( َقْوِمِه فـَُقلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك الَحَجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـْ
وا ِمْن ِرْزِق اِهللا َوال تـَْعثـَْوا ِفي اَألْرِض َم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم ُكُلوا َواْشَربُ لَعْشَرَة َعْينًا َقْد عَ 

 ُمْفِسِدينَ 

 ٦٠: البقرةالقرآن الكريم سورة 

، ودلل على صدقه بأنه بكتابه اإلنجيل  بن مريم عيسىاهللا  أيدكذلك و 
يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى بإذن اهللا، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ 

ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في كان هللا، وأخبر أنه  فيها فتكون طيرا بإذن ا
في صدورهم، وجاء القرآن في وصف معجزات  يخبرهم بأشياء يخفونهاو بيوتهم، 
بوصف أبلغ وأكمل وأجمل مما ورد في الكتاب المقدس بجميع نسخه  عيسى 
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 :العربية واألعجمية المعاصرة، فقال تعالى

 ْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َوَرُسوًال ِإَلى بَِني ِإْسرائيَل أَنِّي َقْد  .ُمُه الِكَتاَب َوالِحْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواِألْنِجيَل لَويـُعَ (
فـََيُكوُن طَْيرًا  ِجْئُتُكْم ِبآيٍَة ِمْن رَبُِّكْم أَنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنـُْفُخ ِفيهِ 

بِِإْذِن اِهللا َوأُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص َوُأْحِيي الَمْوَتى بِِإْذِن اِهللا َوأُنـَبُِّئُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوَما 
 َك َآليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن لَتدَِّخُروَن ِفي بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي ذَ 

 ٤٩ – ٤٨: انآل عمر القرآن الكريم سورة 

َدِتَك ِإْذ أَيَّْدُتَك ِبُروِح لِإْذ قَاَل اُهللا يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َوا(
ُم النَّاَس ِفي الَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ َعلْمُتَك الِكَتاَب َوالِحْكَمَة َوالتـَّْورَاَة لالُقُدِس ُتكَ 

ُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَْيرًا بِِإْذِني َواِألْنِجيَل َوِإْذ َتخْ  تَـنـْ ُلُق ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِِإْذِني فـَ
َوتـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج الَمْوَتى بِِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت بَِني ِإْسرائيَل َعْنَك 

ُهْم ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبينٌ ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِالبَـيـَِّناِت فـََقاَل   الِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
 ١١٠: المائدة القرآن الكريم سورة

يحكم بأنه إن كانت مثل تلك المعجزات والدالئل تدل قطعا  والمنطق العقلي
ويقينا عند العقالء على ثبوت نبوة موسى وعيسى أو غيرهما من األنبياء، فهي من 

قين في التصديق بنبوة محمد خاتم األنبياء، لقرب باب أولى تدل قطعا على الي
عهده الزمني وبُعد عهدهم، وتواتر األخبار عنه وبقاء ما جاء به حتى اآلن متلوًا على 
أسماعهم، وعجزهم عن االحتفاظ باأللواح المشهودة التي كتبت بيد ربهم، وتناقض  

متصل بنقل العدل كالمهم في كيفية كتابة توراتهم وأناجيلهم، وانقطاع السند ال
الضابط عن مثله في أخبارهم، فإن كانت األخبار التي تواترت عن معجزات محمد 

  غير كافية عند البعض، فاألخبار التي تواترت عن معجزات األنبياء السابقين ال
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 .تصلح دليال من باب أولى 

 التي ال مرية فيها هي اإليمان بنبوتهم جميعا، السيما أن محمدا  والحقيقة
جاء بتصديقهم جميعا، وبين أمورهم وأحوالهم وموقفهم مع أقوامهم بصورة أدق 
وأجمل وأفضل مما تبقى في كتبهم حتى اآلن، وهذا يظهر بمجرد مقارنة النصوص 

 .في القسم الثاني التطبيقي من كتابنا شتان 
يصعب على كل الناس مجتمعين في : على أحد من الناس، أو ُقل ويصعب

ره من العصور أن يأتوا بعبارة واحدة من حيث قوة البالغة وجمال عصرنا أو غي
عن ربه في  التركيب والصياغة توازي قوة العبارة التي نقلها محمد بن عبد اهللا 

 .  بيان معجزات عيسى 

عديدة ال تكاد تحصى أو تستقصى، كان  بمعجزات  قد أيد اهللا محمداو 
ان والتبيان الذي ينقطع دونه سائر كالم بني على رأسها كالم اهللا القرآن، فهو البي

اإلنسان، ومن ال يراه وال يقر بإعجازه إذا سمعه، فلعله لم يسمعه جيدا أو لم يدقق 
النظر فيه بإمعان، أو لعله مصاب بآفة فما حيلتنا في الطرش والعميان، وانتكاس 

ان على أن ما  الفطرة وشلل األذهان، وعلوم التفسير والقرآن عندنا خير دليل وبره
  .كتبوه عن إعجاز القرآن قطرة من بحر بال شطآن 

قع و من إخباره بمغيبات، وما  ،ي كتب كثيرةف دالئل النبوةؤنا علما ىاستوفلقد 
نبع الماء و  وجلب الخيرات، شرابوالطعام في تكثير ال ات، سواءبركالمن  منه 

ر به من األمور التي لم خبأما كذلك و من المعجزات،  وما أشبه ذلكمن بين أصابعه 
إال بتأيد اهللا له بالوحي ذلك على حد الكلمات، ولم يكن  تقع فتقع كما أخبر

واآليات، ولنضرب لذلك أمثلة يسيرة، لعلها تنير القلوب فترى كمال الدالالت على 
 : نبوة من جاء بآخر الرساالت 
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َعِطَش الناس : (عن َجاِبِر بن عبد اِهللا رضي اهللا عنهما قال روى البخاري -1
أي أسرعوا - بين َيَدْيِه رِْكَوٌة، فـَتَـَوضََّأ، َفَجِهَش الناس َنْحَوهُ  يوم الُحَدْيِبَيِة، َوالنَِّبيُّ 

ليس ِعْنَدنَا َماٌء نـَتَـَوضَُّأ وال َنْشَرُب إال ما بين َيَدْيَك، : ما لُكْم؟ قالوا: ، فقال-نحوه
َنا فـََوَضَع َيَدُه في الرِّْكَوِة، َفَجَعل ا لَماُء يـَُثوُر بين َأَصاِبِعِه َكَأْمثَال الُعُيوِن، َفَشرِبـْ

لو كنا ِماَئَة أَلٍف لَكَفانَا، كنا َخْمَس : َكْم ُكْنُتْم؟ قال-: قل قائل لجابر -َوتـََوضَّْأنَا
() َعْشَرَة ِماَئةً 

7F
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: قولي  بن عبد اِهللا بن أبي طَلَحَة أَنَُّه سمع أََنَس بن َمالك وعن ِإْسَحاق -2
َضِعيًفا َأْعِرُف  لقد سمعت َصْوَت رسول اِهللا : -زوجته- قال أبو طَلَحَة ألُمِّ ُسلْيمٍ (

نعم، َفَأْخَرَجْت َأقْـَراًصا من َشِعيٍر، ثُمَّ : فيه الُجوَع، فـََهل ِعْنَدِك من َشْيٍء؟ قالت
َز بِبَـْعِضِه ثُمَّ َدسَّْتُه تَ  أي - ْحَت َيِدي، َوالثـَْتِني بِبَـْعِضهِ َأْخَرَجْت ِخَمارًا لها، َفلفَّْت الُخبـْ

َفَذَهْبُت ِبِه : ، قالثُمَّ َأْرَسلْتِني إلى رسول اِهللا  - لفته في الخمار في يد أنس 
في الَمْسِجِد َوَمَعُه الناس، فـَُقْمُت عليهم فقال لي رسول اِهللا  فـََوَجْدُت َرُسول اِهللا 

 :نعم، فقال رسول اِهللا : ِبَطَعاٍم؟ فقلت: نعم، قال: آْرَسلَك أبو طَلَحَة، فقلت 
فقال  فََأْخبَـْرتُُه، ُقوُموا، فَاْنطَلَق َواْنطَلْقُت بين َأْيِديِهْم حتى ِجْئُت أَبَا طَلَحةَ : لَمْن معه

بِالنَّاِس، َولْيَس ِعْنَدنَا ما نُْطِعُمُهْم،  يا ُأمَّ ُسلْيٍم، قد جاء رسول اِهللا : أبو طَلَحةَ 
، فََأقْـَبل رسول  َوَرُسولُُه َأْعلُم، َفاْنطَلَق أبو طَلَحَة حتى لِقَي َرُسول اِهللا اهللا: فقالت

َهُلمِّي يا ُأمَّ ُسلْيٍم ما ِعْنَدِك، فَأََتْت : وأبو طَلَحَة معه، فقال رسول اِهللا  اِهللا 
، َوَعَصَرْت ُأمُّ ُسلْيمٍ  ِبَذلَك الُخْبِز فََأَمَر ِبِه رسول اِهللا  العكة - ُعكًَّة فََأَدَمْتهُ  فـَُفتَّ

 -إناء من جلد والمعنى أنها عصرت العكة لتخرج السمن منها فيكون إداما للخبز
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اْئَذْن لَعَشَرٍة، فََأِذَن لهم، : فيه ما َشاَء اهللا َأْن يـَُقول، ثُمَّ قال ثُمَّ قال رسول اِهللا 
ْن لَعَشَرٍة فََأِذَن لهم، َفَأَكُلوا حتى َشِبُعوا، اْئذَ : فََأَكُلوا حتى َشِبُعوا، ثُمَّ َخَرُجوا، ثُمَّ قال

: اْئَذْن لَعَشَرٍة، فََأِذَن لهم، فََأَكُلوا حتى َشِبُعوا، ثُمَّ َخَرُجوا، ثُمَّ قال: ثُمَّ َخَرُجوا، ثُمَّ قال
ُعونَ  () ُجالأو َثَمانُوَن رَ  ،اْئَذْن لَعَشَرٍة، فََأَكل الَقْوُم كلهم َوَشِبُعوا، َوالَقْوُم َسبـْ
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َأنَّ َأْصَحاَب الصُّفَِّة َكانُوا : (بن أبي َبْكٍر رضي اهللا عنهما وعن عبد الرحمن -3
نَـْيِن َفلَيْذَهْب بِثَالٍث، َوَمْن   :قال َمرَّةً  أُنَاًسا فـَُقَراَء، َوَأنَّ النبي  من كان ِعْنَدُه َطَعاُم اثـْ

ٍس أو َساِدٍس، أو كما قال، َوَأنَّ أَبَا َبْكٍر جاء كان ِعْنَدُه َطَعاُم َأْربـََعٍة َفلَيْذَهْب ِبَخامِ 
، ثُمَّ لِبَث حتى َوَأنَّ أَبَا َبْكٍر تـََعشَّى ِعْنَد النبي  ..ِبَعَشَرٍة  بَِثالثٍَة، َواْنطَلَق النبي 

َفَجاَء بـَْعَد ما َمَضى من اللْيل  ،صلى الِعَشاَء ثُمَّ رََجَع َفلِبَث حتى تـََعشَّى رسول اِهللا 
 ما عشيتهموَ أَ  :قال ؟ما َحَبَسَك عن َأْضَياِفَك أو َضْيِفكَ  :ا َشاَء اهللا، قالت له اْمَرأَتُهُ م
يا  :َفَذَهْبُت فَاْخَتَبْأُت، فقال قد َعَرُضوا عليهم فـََغلُبوُهْم، أَبـَْوا حتى َتِجيَء، :قالت ؟

 ، في واجب الضيافة أي أخذ يدعو على ولده ظنا منه أنه قصر -ُغْنثـَُر َفَجدََّع َوَسبَّ
ال َأْطَعُمُه أََبًدا، قال عبد الرحمن بن أبي  :ُكُلوا، وقال  :وقال -لهؤالء الفقراء الثالثة

وأيم اِهللا ما كنا نَْأُخُذ من اللُّْقَمِة إال رَبَا من َأْسَفلَها َأْكثـَُر منها، حتى َشِبُعوا  :َبْكرٍ 
يا  :قال الْمَرأَتِهِ  ،بو َبْكٍر فإذا َشْيٌء أو َأْكثـَرُ فـََنَظَر أ َوَصاَرْت َأْكثـََر ِممَّا كانت قـَْبُل،

فََأَكل  ،ال َوقـُرَِّة َعْيِني لِهَي اآلَن َأْكثـَُر ِممَّا قـَْبُل بَِثالِث َمرَّاتٍ  :ُأْخَت بَِني ِفَراٍس، قالت
ثُمَّ َحَملَها إلى  إنما كان الشَّْيطَاُن يـَْعِني َيِميَنُه، ثُمَّ َأَكل منها لُْقَمًة، :منها أبو َبْكٍر وقال

َنا  النبي  نَـَنا َوبـَْيَن قـَْوٍم َعْهٌد َفَمَضى اَألَجُل، فـَتَـَفرَّقْـَنا اثـْ فََأْصَبَحْت ِعْنَدُه، وكان بـَيـْ
َعَشَر رَُجال، مع كل رَُجٍل منهم أُنَاٌس اهللا َأْعلُم، َكْم مع كل رَُجٍل غير َأنَُّه بـََعَث َمَعُهْم، 
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 . )9F1( )ُعونَ َأَكُلوا منها َأْجمَ  :قال

، َأَصاَب َأْهل الَمِديَنِة َقْحٌط على َعْهِد رسول اِهللا : (قال  وعن أََنس -4
َنا هو َيْخُطُب يوم ُجُمَعٍة ِإْذ قام رَُجٌل فقال بَـيـْ يعنى  - يا َرُسول اِهللا َهلَكْت الُكَراعُ  :فـَ

 أََنٌس : قال ،ِه َوَدَعاَيَديْ  َفَمدَّ  ،فَادُْع اَهللا َيْسِقيَنا ،َهلَكْت الشَّاءُ  ، -الدواب
ثُمَّ َأْرَسلْت  ،ثُمَّ اْجَتَمعَ  ،فـََهاَجْت رِيٌح أَْنَشَأْت َسَحابًا ،َوِإنَّ السََّماَء لِمْثُل الزَُّجاَجةِ 

َنا  -كناية عن مطرها الشديد  - السََّماُء َعَزاليَـَها َفَخَرْجَنا َنُخوُض الَماَء حتى أَتـَيـْ
ُرُه فقال ،ُر إلى الُجُمَعِة اُألْخَرىفلم نـََزل نُْمطَ  ،َمَنازِلَنا يا  :فـََقاَم إليه ذلك الرَُّجُل أو َغيـْ

َمْت البُـُيوتُ  ،َرُسول اهللاِ  َنا :فـََتَبسََّم ثُمَّ قال ،ُ فَادُْع اَهللا َيْحِبْسه ،تـََهدَّ َنا وال َعليـْ  ،َحَواليـْ
 . )10F2( )ْكليلٌ فـََنَظْرُت إلى السََّحاِب َتَصدََّع َحْول الَمِديَنِة َكأَنَُّه إِ 

كان يـَُقوُم يوم   َأنَّ النبي : (بن عبد اِهللا رضي اهللا عنهما وعن َجاِبر -5
يا َرُسول اِهللا أال  :فقالت اْمَرَأٌة من األَْنَصاِر أو رَُجلٌ  ،الُجُمَعِة إلى َشَجَرٍة أو َنْخلةٍ 

ن يوم الُجُمَعِة ُدِفَع إلى فلما كا ،َفَجَعُلوا له ِمْنبَـًرا ،إن ِشْئُتمْ : قال ،َنْجَعُل لك ِمْنبَـًرا
ها إليه تَِئنُّ أَنِيَن مَّ فضَ  ثُمَّ نـََزل النبي  ،َفَصاَحْت النَّْخلُة ِصَياَح الصَِّبيِّ  ،الِمْنَبرِ 

() كانت تـَْبِكي على ما كانت َتْسَمُع من الذِّْكِر ِعْنَدَها: قال ،الصَِّبيِّ الذي ُيَسكَّنُ 
11F
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كان مصاحبا للنبي في هجرته   َبْكٍر أن أبا  البَـَراء بن َعاِزبٍ  من حديثو  -6
َفَكرِْهُت َأْن ُأوِقَظُه فـََوافـَْقُتُه حين  فَأَتـَْيُت النبي : (من مكة إلى المدينة وأنه قال

َقَظ َفَصَبْبُت من الَماِء على اللَبِن حتى بـََرَد َأْسَفُلُه فقلت اْشَرْب يا َرُسول اِهللا : اْستَـيـْ
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فَاْرَتَحلَنا بعد : قال ،بَلى: قلت ،أَلْم يَْأِن للرَِّحيل: ثُمَّ قال ،تُ َفَشِرَب حتى َرِضي: قال
ال َتْحَزْن : فقال ،أُتِيَنا يا َرُسول اهللاِ : فقلت ،ما َمالْت الشَّْمُس َواتـَّبَـَعَنا ُسَراَقُة بن َمالكٍ 

ُأَرى في َجلٍد من  ،ِنَهافَاْرَتَطَمْت ِبِه فـََرُسُه إلى َبطْ  َفَدَعا عليه النبي  ،ِإنَّ اَهللا َمَعَنا
فَاُهللا لُكَما َأْن َأرُدَّ َعْنُكَما  ،فَاْدُعَوا لي ،إني ُأرَاُكَما قد َدَعْوُتَما َعليَّ : فقال ،األرض
فال  ،َكَفْيُتُكْم ما ُهَنا: َفَجَعل ال يَلَقى َأَحًدا إال قال ،فـََنَجا َفَدَعا له النبي  ،الطَّلبَ 

() َوَوَفى لنا: قال ،يَلَقى َأَحًدا إال َردَّهُ 
12F
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 األلباني من حديث عبد اهللا بن جعفر الشيخ وصححه  روى أبو داود -7
حاِئطًا لَرُجٍل ِمَن األْنَصاِر فَِإَذا َجَمٌل، َفلمَّا رََأي النَِّبيَّ  َدَخل رسول اهللا : (أنه قال
  َُّناُه فَأَتَاُه النَِّبي  -الذفر أصل األذن وطرفها- َفَمَسَح ِذفْـَراهُ  َحنَّ َوَذرََفْت َعيـْ

َمْن َربُّ َهَذا الَجَمل؟ لَمْن َهَذا الَجَمُل ؟ َفَجاَء فتي ِمَن األْنَصاِر : َفَسَكَت، فـََقال
َأَفال تـَتَِّقي اَهللا ِفي َهِذِه الَبِهيَمِة الِتي َملَكَك اُهللا ِإيَّاَها : فـََقال! لي يَا َرُسول اِهللا : فـََقال

() أَنََّك ُتِجيُعُه َوُتْدئُِبهُ  ؛ فَِإنَُّه َشَكا إلى
13F
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األلباني من حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما  الشيخ وصححه الدارمي ىرو  -8
ِفي َسَفٍر فََأقْـَبل َأْعَراِبٌي، َفلمَّا َدنَا ِمْنُه قَال لُه َرُسوُل  ُكنَّا َمَع َرُسول اِهللا : أنه قَال

: َوَما ُهَو؟ قَال: َهل لَك ِفي َخْيٍر؟ قَال: قَال. ليِإلى َأهْ : أَْيَن ُترِيُد؟ قَال: اِهللا 
َوَمْن : فـََقال. َتْشَهُد َأْن َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك لُه، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

ا َفَدَعاهَ  -السلمة شجرة ذات شوك-َهِذِه السَّلَمُة : َيْشَهُد َعلى َما تـَُقوُل ؟ قَال
ِِ الَواِدي، فََأقْـَبلْت ُتُخدُّ اَألْرَض َخّدا َحتَّى قَاَمْت بـَْيَن َيَدْيِه،  َرُسوُل اِهللا  َوِهَى ِبَشاِط

                              
 )3419(3/1323صحيح البخاري  ) 1(
. 
 . )2222( 2/284صحيح أبي داود  ) 2(
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أَتْشَهدين َأْن َال ِإلَه ِإالَّ : يعني قال لها- َفَشِهَدْت َثالَثًا أَنَُّه َكَما قَال ،فَاْسَتْشَهَدَها َثالَثاً 
ثُمَّ رََجَعْت ِإلى  -قالت أشهد.ُه، َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسولُُه اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك ل

ِإِن اتـَّبَـُعوِني أَتـَْيُتَك ِبِهْم، َوِإالَّ رََجْعُت َفُكْنُت : َمْنَبِتَها، َورََجَع اَألْعَراِبيُّ ِإلى قـَْوِمِه، َوقَال
() َمَعكَ 

14F
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َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما أنه  وصححه األلباني من حديث اْبنِ  وعند الترمذي -9
ِإْن َدَعْوُت : ِبَم َأْعِرُف أَنََّك نَِبٌي ؟ قَال: فـََقال َجاَء َأْعَراِبٌي ِإلى َرُسول اِهللا : (قَال

 َحْملهسباطة النخلة و : العْذق-َهَذا الِعْذَق ِمْن َهِذِه النَّْخلِة أََتْشَهُد أَنِّى َرُسوُل اِهللا؟ 
ثُمَّ  َفَجَعل يـَْنِزُل ِمَن النَّْخلِة َحتَّى َسَقَط ِإلى النَّبِي  ُسوُل اِهللا َفَدَعاُه رَ  -من البلح

 . )15F2()فـََعاَد فََأْسلَم اَألْعَراِبي. اْرِجعْ : قَال

لمَّا فُِتَحْت َخْيبَـُر : (قال عن أبي ُهَريـَْرَة في صحيحه  روى البخاري -10
اْجَمُعوا إلي من كان َها ُهَنا من : بي الن فقال ،َشاٌة فيها ُسمٌّ  ُأْهِدَيْت للنَِّبيِّ 

ُتْم َصاِدِقيَّ عنه :فقال ،َفُجِمُعوا له ،يـَُهودَ   ،نعم :فـََقاُلوا ؟إني َسائُِلُكْم عن َشْيٍء فـََهل أَنـْ
ُتمْ   :فقال ،ُفالنٌ  :قالوا ؟من أَبُوُكمْ : قال لهم النبي   :قالوا ،َبل أَبُوُكْم ُفالنٌ  ،َكَذبـْ

ُتْم َصاِدِقيَّ عن َشْيٍء إن َسأَلُت عنه فـََهل :قال ،َصَدْقتَ   ،نعم يا أَبَا الَقاِسمِ  :فـََقاُلوا ،أَنـْ
َنا َعَرْفَت َكِذبـََنا كما َعَرفْـَتُه في أَبِيَنا َنُكوُن  :قالوا ؟من َأْهُل النَّارِ  :فقال لهم ،َوِإْن َكَذبـْ

واهللا ال َنْخُلُفُكْم فيها  ،يهااْخَسُئوا ف:  فقال النبي  ؟فيها َيِسيًرا ثُمَّ َتْخُلُفونَا فيها
ُتْم َصاِدِقيَّ عن َشْيٍء إن َسأَلُتُكْم عنه :ثُمَّ قال ،أََبًدا  ؟نعم يا أَبَا الَقاِسمِ  :فـََقاُلوا ؟هل أَنـْ
 :قالوا ؟ما َحَملُكْم على ذلك :قال .نعم :قالوا ؟هل َجَعلُتْم في هذه الشَّاِة ُسّما :قال

                              
 . )5925(3/288رواه الدارمي وصححه األلباني في مشكاة المصابيح  ) 1(
 . )2868(3/193صحيح الترمذي  ) 1(
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16F1( .()َوِإْن ُكْنَت نَِبّيا لم َيُضرَّكَ  ،َنْسَترِيحُ  َأَرْدنَا إن ُكْنَت َكاِذبًا

 

 

 

 .صدق أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم : ثانيا 

جعل التي يؤيد اهللا بها من أصطفاهم لرسالته أنه سبحانه  من دالئل النبوة
كل   اهللا بالمعجزات لكان وجه ملو لم يؤيدهو دالة على صدقهم، وأحوالهم وجوههم 

وحسن تعامله في دعوته لآلخرين، وحرصه عليهم، وحسرته  ،وطالقته ،شرهوب نبي،
 .على صدقه دليلعلى عدم استجابتهم، وفرحته عند انقيادهم، أكبر 

مأمونا قبل اإلسالم، وكانوا يسمونه الصادق األمين،   نبينا محمدقد كان و 
موثوقا  فكان ،وكان أيضا حسن المالطفة، ال يأتي شيئا من الذي ينكر في الجاهلية

وال يتكلم إال بالصدق، كما شهد له بذلك  ،عندهم بكالمه، ال يقول إال الصدق
 :فمن ذلك، وأحباؤه على السواء أعداؤه

َعْبد اِهللا بن َعبَّاٍس  روى البخاري من حديث :شهادة هرقل ملك الروم  -1
ْكٍب من قـَُرْيٍش وََكانُوا ِتَجارًا َأنَّ أَبَا ُسْفَيان بن َحْرٍب أخبره َأنَّ ِهَرْقل َأْرَسل إليه في َر 

ِة التي كان رسول اِهللا  فَأَتـَْوُه  ،َمادَّ فيها أَبَا ُسْفَياَن وَُكفَّاَر قـَُرْيشٍ  بالشام في الُمدَّ

                              
 )2998(3/1156صحيح البخاري  ) 2(
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ثُمَّ َدَعاُهْم َوَدَعا بِتَـْرُجَمانِِه  ،َوُهْم بِِإيلَياَء َفَدَعاُهْم في َمْجلِسِه َوَحْولُه ُعَظَماُء الرُّومِ 
فقلت أنا : فقال أبو ُسْفَيانَ  ؟أَيُُّكْم َأقْـَرُب َنَسًبا بهذا الرَُّجل الذي يـَْزُعُم أَنَُّه نَِبيٌّ  :فقال

ثُمَّ قال  ،َأْدنُوُه ِمنِّي َوقـَرِّبُوا َأْصَحابَُه فَاْجَعُلوُهْم ِعْنَد َظْهرِهِ : فقال ،َأقْـَربـُُهْم َنَسًبا
بُوهُ  ،هذا الرَُّجل ُقل لهم إني َساِئٌل هذا عن: لتَـْرُجَمانِهِ  فـََواِهللا لْوال  ،َفِإْن َكَذبَِني َفَكذِّ

 :ثُمَّ كان َأوَّل ما َسأَلِني عنه َأْن قال ،الَحَياُء من َأْن يَْأِثُروا َعليَّ َكِذبًا لَكَذْبُت عنه
ٌد هذا الَقْول ِمْنُكْم َأحَ  لفـََهل قا: قال. هو ِفيَنا ُذو َنَسبٍ : قلت ؟َكْيَف َنَسُبُه ِفيُكمْ 

فََأْشَراُف : قال .ال: قلت ؟فـََهل كان من آبَائِِه من َملكٍ : قال. ال: قلت ؟َقطُّ قـَْبلهُ 
ُقُصونَ : قال. َبل ُضَعَفاُؤُهمْ : فقلت ؟الناس يـَتَِّبُعونَُه َأْم ُضَعَفاُؤُهمْ  : قلت ؟أََيزِيُدوَن َأْم يـَنـْ

. ال: قلت ؟ِديِنِه بـَْعَد َأْن َيْدُخل فيهفـََهل يـَْرَتدُّ َأَحٌد منهم َسْخَطًة ل: قال. َبل َيزِيُدونَ 
 ؟فـََهل يـَْغِدرُ : قال. ال: قلت ؟فـََهل ُكْنُتْم تـَتَِّهُمونَُه بِالَكِذِب قبل َأْن يـَُقول ما قال: قال

ولم ُتْمِكنِّي َكلَمٌة : قال، َوَنْحُن منه في ُمدٍَّة ال َنْدِري ما هو فَاِعٌل فيها ال،: قلت
 .ُر هذه الَكلَمةِ ُأْدِخُل فيها شيئا َغيْـ 

الَحْرُب : قلت ؟َفَكْيَف كان ِقَتاُلُكْم ِإيَّاهُ : قال ،نعم: قلت ؟فـََهل قَاَتلُتُموهُ : قال
َنُه ِسَجالٌ  نَـَنا َوبـَيـْ اْعُبُدوا اهللاَ  :يقول: قلت ؟َماَذا يَْأُمرُُكمْ : قال. يـََناُل ِمنَّا َونـََناُل منه ،بـَيـْ

َويَْأُمُرنَا بِالصَّالِة َوالصِّْدِق  ،َواتْـرُُكوا ما يقول آبَاؤُُكمْ  ،َوْحَدُه وال ُتْشرُِكوا ِبِه شيئا
َفذََكْرَت أَنَُّه ِفيُكْم ُذو  ؟َسأَلُتَك عن َنَسِبهِ  :ُقل له ،للتـَّْرُجَمانِ : فقال ،َوالَعَفاِف َوالصِّلةِ 

َعُث في َنَسِب قـَْوِمَها ،َفَكَذلَك الرُُّسلُ  ،َنَسبٍ  ل َأَحٌد ِمْنُكْم هذا هل قا: َوَسأَلُتكَ . تـُبـْ
رَُجٌل يَْأَتِسي : لقلت ،لو كان َأَحٌد قال هذا الَقْول قـَْبلهُ : َفذََكْرَت َأْن ال،فقلت ؟الَقْول

 .ِبَقْوٍل ِقيل قـَْبلهُ 

َفلْو كان من آبَائِِه : قلت ،َفذََكْرَت َأْن ال ؟هل كان من آبَائِِه من َملكٍ  :َوَسأَلُتكَ  
قبل َأْن  ؟هل ُكْنُتْم تـَتَِّهُمونَُه بِالَكِذبِ : َوَسأَلُتكَ  .ُلُب ُملَك أبيهرَُجٌل َيطْ : من َملٍك قلت
َفذََكْرَت َأْن ال فـََقْد َأْعِرُف أَنَُّه لم َيُكْن لَيَذَر الَكِذَب على الناس : يـَُقول ما قال
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ذََكْرَت َأنَّ فَ  ؟َأْشَراُف الناس اتـَّبَـُعوُه َأْم ُضَعَفاُؤُهمْ : َوَسأَلُتكَ .َوَيْكِذَب على اهللاِ 
ُقُصونَ : َوَسأَلُتكَ . ُضَعَفاَءُهْم اتـَّبَـُعوُه َوُهْم أَتْـَباُع الرُُّسل َفذََكْرَت أَنـَُّهْم  ؟أََيزِيُدوَن َأْم يـَنـْ

بـَْعَد َأْن  ؟أَيـَْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطًة لِديِنهِ : َوَسأَلُتكَ . وََكَذلَك َأْمُر اِإليَماِن حتى يَِتمَّ  ،َيزِيُدونَ 
: َوَسأَلُتكَ . وََكَذلَك اِإليَماُن حين ُتَخالُط َبَشاَشُتُه الُقُلوبَ ، َفذََكْرَت َأْن ال ؟ل فيهَيْدخُ 

 .وََكَذلَك الرُُّسُل ال تـَْغِدرُ  ،َفذََكْرَت َأْن ال ؟هل يـَْغِدرُ 

ْشرُِكوا ِبِه شيئا َفذََكْرَت أَنَُّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَْعُبُدوا اَهللا وال تُ  ؟ِبَما يَْأُمرُُكمْ : َوَسأَلُتكَ 
َهاُكْم عن ِعَباَدِة اَألْوثَاِن َويَْأُمرُُكْم بِالصَّالِة َوالصِّْدِق َوالَعَفافِ  فَِإْن كان ما تـَُقوُل  ،َويـَنـْ

 .َفَسَيْملُك َمْوِضَع َقَدَميَّ َهاتـَْينِ  ،َحّقا

أَنِّي َأْعلُم أَنِّي َأْخُلُص إليه  َفلوْ  ،لم َأُكْن َأُظنُّ أَنَُّه ِمْنُكمْ  ،وقد كنت َأْعلُم أَنَُّه َخارِجٌ 
 .َولْو كنت ِعْنَدُه لَغَسلُت عن َقَدِمهِ  ،لَتَجشَّْمُت لَقاَءهُ 

َفَدفـََعُه إلى  ،الذي بـََعَث ِبِه ِدْحَيُة إلى َعِظيِم ُبْصَرى  ثُمَّ َدَعا ِبِكَتاِب رسول اهللاِ 
 :فـََقَرَأُه فإذا فيه ،ِهَرْقل

من ُمَحمٍَّد عبد اِهللا َوَرُسولِه إلى ِهَرْقل َعِظيِم الرُّوِم  يمِ ِبْسِم اِهللا الرحمن الرَّحِ ( 
َسالٌم على من اتـََّبَع الُهَدى َأمَّا بـَْعُد فَِإنِّي َأْدُعوَك ِبِدَعايَِة اِإلْسالِم َأْسلْم َتْسلْم يـُْؤِتَك 

قل يا َأْهل الِكَتاِب تـََعالْوا إلى   .اهللا َأْجَرَك َمرَّتـَْيِن فَِإْن تـََولْيَت فإن َعلْيَك ِإْثَم اَألرِيِسيِّينَ 
َنُكمْ  نَـَنا َوبـَيـْ وال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا  ،أال نـَْعُبَد إال اَهللا وال ُنْشِرَك ِبِه شيئا ،َكلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

  .)فَِإْن تـََولْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلُمونَ ،َأْربَابًا من ُدوِن اِهللا 

 ،َكثـَُر ِعْنَدُه الصََّخبُ   ،َوفـََرَغ من ِقَراَءِة الِكَتابِ  ،فلما قال ما قال: َيانَ ُسفْ  قال أبو
لقد َأِمَر َأْمُر بن أبي  : فقلت َألْصَحاِبي حين ُأْخرِْجَنا ،َواْرتـََفَعْت اَألْصَواُت َوُأْخرِْجَنا

ُه َسَيْظَهُر حتى َأْدَخل اهللا َعليَّ فما زِلُت ُموِقًنا أَنَّ  ،إنه َيَخافُُه َملُك بَِني اَألْصَفرِ  ،َكْبَشةَ 
  . اِإلْسالمَ 
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ثُمَّ  ،ِهَرْقل َأِذَن لُعَظَماِء الرُّوِم في َدْسَكَرٍة له ِبِحْمصَ  أن  ويذكر ابن عباس
َواِبَها فـَغُلَقتْ  هل لُكْم في الَفالِح َوالرُّْشِد  ،يا َمْعَشَر الرُّومِ : ثُمَّ اطَّلَع فقال ،َأَمَر بِأَبـْ

ُتَباِيُعوا هذا النبيَوَأْن يَـ   ،َفَحاُصوا َحْيَصَة ُحُمِر الَوْحِش إلى األَبـَْوابِ  ؟ْثُبَت ُملُكُكْم فـَ
رُدُّوُهْم َعليَّ : َوأَِيَس من اِإليَماِن قال ،فلما رََأى ِهَرْقُل نـَْفَرتـَُهمْ  ،فـََوَجُدوَها قد ُغلَقتْ 

َتُكمْ : إني قلت: وقال َفَسَجُدوا له  ،فـََقْد رأيت ،على ِديِنُكمْ  َمقالِتي آنًِفا َأْخَتِبُر بها ِشدَّ
 . )17F1()َفَكاَن ذلك آِخَر َشْأِن ِهَرْقل ،َوَرُضوا عنه

، وأول زوجاته، وأم وهي زوج النبي : خديجة رضي اهللا عنهاشهادة   -2
أوالده كلهم إال إبراهيم الذي هو من مارية القبطية التي هي أم ولده، وخديجة هي 

ولما نزل عليه الوحي أول ما نزل وهو بغار حراء جاء . اءأول من آمن به من النس
ثم أخبر خديجة . غطوه بغطاء حتى هدأ روعه: فزملوه، أي ،زملوني: إليها فزعا وقال

خشيت أن يكون نزل بي مس من : لقد خشيت على نفسي يعني: الخبر، وقال لها
زل عليه هذا حميدة على أنه ال ينال هعند ذلك استدلت بصفات ،الجن أو نحو ذلك

ويفسد عليه جسمه وعبادته،  ،األمر وال يسلط اهللا عليه شيئا يفسد عليه عقله
 . استدلت بالصفات التي جبله اهللا عليها

َأوَُّل ما : (أنها قالترضي اهللا عنها َعاِئَشَة ُأمِّ الُمْؤِمِنيَن من حديث  روى البخاري
َفَكاَن ال يـََرى ُرْؤيَا إال  ،الصَّالَحُة في النـَّْومِ من الَوْحِي الرُّْؤيَا  بُِدَئ ِبِه رسول اِهللا 

َيَتَحنَُّث فيه ،وكان َيْخُلو ِبَغاِر ِحَراءٍ  ،ثُمَّ ُحبَِّب إليه الَخالءُ  ،َجاَءْت ِمْثل َفلِق الصُّْبحِ   ،فـَ
لَك ثُمَّ يـَْرِجُع إلى َويـَتَـَزوَُّد لذَ  ،ِ قبل َأْن يـَْنزَِع إلى َأْهلهِ  ،وهو التـََّعبُُّد اللَيالَي َذَواِت الَعَدد

َيتَـَزوَُّد لِمْثلَها  :َفَجاَءُه الَملُك فقال ،حتى َجاَءُه الَحقُّ وهو في َغاِر ِحَراءٍ  ،َخِديَجَة فـَ
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 ،ثُمَّ َأْرَسلِني ،فََأَخَذِني فـََغطَِّني حتى بَلَغ ِمنِّي الَجْهدَ  :قال ،ما أنا ِبَقاِرئٍ  :قال، اقْـَرأْ 
ثُمَّ  ،ِبَقاِرٍئ فََأَخَذِني فـََغطَِّني الثَّانَِيَة حتى بَلَغ ِمنِّي الَجْهدَ  ما أنا :قلت ،اقْـَرأْ  :فقال

 :فقال: فََأَخَذِني فـََغطَِّني الثَّالَثَة ثُمَّ َأْرَسلِني ،ما أنا ِبَقاِرئٍ  :فقلت ،اقْـَرأْ  :فقال ،َأْرَسلِني

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
الِذي . اقْـَرْأ َورَبَُّك اَألْكَرُم .َخَلَق اإلْنَسان ِمْن َعَلٍق  .اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الِذي َخَلَق ( 

 َعلَم اإلْنَسان َما َلْم يـَْعَلمْ .َعلَم بِالَقَلِم 
  ٥-١: العلقالقرآن الكريم سورة 

َة بِْنِت ُخَوْيلٍد رضي اهللا َفَدَخل على َخِديجَ  ،يـَْرُجُف فـَُؤاُدهُ  فـََرَجَع بها رسول اِهللا 
فقال لَخِديَجَة َوَأْخبَـَرَها  ،فـََزمَُّلوُه حتى َذَهَب عنه الرَّْوعُ  ،َزمُِّلوِني َزمُِّلوِني :عنها فقال

ِإنََّك  ،واهللا ما ُيْخزِيَك اهللا أََبًدا ،َكال  :فقالت َخِديَجةُ  ،لقد َخِشيُت على نـَْفِسي: الَخبَـرَ 
َوتُِعيُن على نـََواِئِب  ،َوتـَْقِري الضَّْيفَ  ،َوَتْكِسُب الَمْعُدومَ  ،ْحِمُل الَكلَوتَ  ،لَتِصُل الرَِّحمَ 

 . )18F1()الَحقِّ 

أنكر ما عليه قريش قد  النبي وكان قبل مبعث : ورقة بن نوفلشهادة   -3
، وذهبوا يطلبون دينا أحسن من ذلك الدين، فكان منهم ورقة والشرك من الضالل

وكتابهم وتنصر، ثم رجع إلى  ،وتعلم لغتهم ،لم دينهمالذي اتصل بالنصارى، وتع
التي  وبما اشتملت عليه، وبصفات النبي  ،بالكتب األولىعلى علم كان ، فقومه

أم المؤمنين خديجة، وطلبت منه أن اشتمل عليها اإلنجيل وغيره، فلما جاءت إليه 
ذب، وأن عرف من كالمه أنه ليس بكاقصة نزول الملك عليه،   يسمع من النبي

فهذا من أهل الكتاب ، هذا الذي نزل عليه هو الملك الذي نزل على موسى
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لما عرف من األمارات والدالالت وذلك به األنبياء؛  تشهد له بأنه جاء بما جاء
 .  بأنه سيناله ما نال األنبياء من األذى في ذات اهللا تعالىه أخبر ه، بل على صدق

فَاْنطَلَقْت ِبِه َخِديَجُة حتى : (أنها قالت سابقالَعاِئَشَة من حديث  روى البخاري
وكان اْمَرًأ تـََنصََّر في ، أََتْت ِبِه َورََقَة بن نـَْوَفل بن َأَسِد بن عبد الُعزَّى بن َعمِّ َخِديَجةَ 

َراِنيَّ  ،الَجاِهليَّةِ  َرانِيَِّة ما شَ  ،وكان َيْكُتُب الِكَتاَب الِعبـْ اَء اهللا فـََيْكُتُب من اِإلْنِجيل بِالِعبـْ
يا بن َعمِّ اْسَمْع من بن  :فقالت له َخِديَجةُ  ،وكان َشْيًخا َكِبيًرا قد َعِميَ  ،َأْن َيْكُتبَ 

 ،َخبَـَر ما رََأى فََأْخبَـَرُه رسول اِهللا  ؟يا بن َأِخي َماَذا تـََرى :فقال له َورََقةُ  ،َأِخيكَ 
لْيَتِني  ،يا لْيَتِني فيها جذع ،وَسىهذا النَّاُموُس الذي نـَزَّل اهللا على مُ  :فقال له َورََقةُ 

لم  ،نعم :قال ؟أو مخرجي ُهمْ : فقال رسول اِهللا  ،َأُكوُن َحّيا ِإْذ ُيْخرُِجَك قـَْوُمكَ 
 ،َوِإْن يُْدرِْكِني يـَْوُمَك أَْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّرًا ،يَْأِت رَُجٌل َقطُّ ِبِمْثل ما ِجْئَت ِبِه إال ُعوِديَ 

 . )19F1()ْب َورََقُة َأْن تـُُوفِّيَ ثُمَّ لم يـَْنشَ 

األنبياء  بكتبعالما وكان نصرانيا : شهادة النجاشي ملك الحبشة  -4
، فلما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة هربا من أذى قريش السابقين وصفتهم

، وقرءوا عليه بعضا من وأقاموا عنده أحضرهم وسمع ما قالوه في صفة النبي 
هو الحق، وأخبر أن  أقسم بأن ما جاء به محمد القرآن فبكى وخشع وآمن، و 

هي المقالة الصحيحة، وأنه لم يتجاوز ما هو عليه مثقال هذه   مقالته في عيسى
 .مما يدل على أنه صدقه وصحح رسالته - وأشار إلى عود كان بيده ينكب به -

 فعرف ذلك مع أنه ما رأى النبي عليه الصالة والسالم، وإنما سمع ما جاء به،
وسمع القرآن الذي أنزل عليه، وسمع بعض صفاته، فاستدل بها على صدقه وصحة 
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كل ذلك دليل على أنه قام معه وأنه ،  هدي إليه ويكاتبهرسالته، وآمن به، وكان يُ 
صالة الغائب لما سمع بموته، وذلك كله دليل على  صدقه، وصلى عليه النبي 

ذلك مع أنه ما رآه، ولو رآه  عرفلقد  .أنه كان من المصدقين بهذا الرسول 
فهذا دليل على أن الصادق يعرف الناس  .الزداد يقينا بصحة ما جاء به وبصدقه

 . صدقه بأدنى ما يسمعون من خبره

ملك الحبشة على مثل هذه المقارنة نطق بكلمة الحق، ولم  ولما اطلع النجاشي
وص التي نقلها عن رسول يمنعه ملكه أو كبرياؤه أن يشهد شهادة حق لما قارن بين النص

شخص ضعيف لجأ إليه، وأجرى اهللا الحق على يديه، وبين ما يعتقده من خالل  اهللا 
ن هذا والذي إواهللا : لم تمنعه عزة الملك والمكابرة أن يقول. قراءته للكتاب المقدس

 .جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة

  النبي زوج مغيرةال بن أميةبنت  سلمة أممن حديث  روى اإلمام أحمد
فَلمَّا َجاُءوُه َوَقْد َدَعا النََّجاِشيُّ َأَساِقَفَتهُ : (وكانت مع من هاجر إلى الحبشة أنها قالت

َما َهَذا الدِّيُن الِذي فَارَقْـُتْم ِفيِه قـَْوَمُكْم، َولْم َتْدُخُلوا : فـََنَشُروا َمَصاِحَفُهْم َحْولُه َسأَلُهْم فـََقال
َفَكاَن الِذي َكلَمُه َجْعَفُر ْبُن أَِبي : ِفي ِديِن َأَحٍد ِمْن َهِذِه األَُمِم ؟ قَالتْ ِفي ِديِني، َوال 
أَيـَُّها الَملُك، ُكنَّا قـَْوًما َأْهل َجاِهليٍَّة، نـَْعُبُد اَألْصنَاَم َونَْأُكُل الَمْيَتَة، َونَأِْتي : طَالٍب، فـََقال لهُ 

يُء الِجَواَر، يَْأُكُل الَقِويُّ ِمنَّا الضَِّعيَف، َفُكنَّا َعلى َذلَك َحتَّى الَفَواِحَش َونـَْقَطُع األَرَْحاَم َونُسِ 
نَا َرُسوال ِمنَّا، نـَْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدقَُه َوأََمانـََتُه َوَعَفافَُه، َفَدَعانَا إِلى اِهللا لنُـَوحِّدَ  هُ بـََعَث اُهللا إِليـْ

ْحُن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِه ِمَن الِحَجارَِة َواَألْوثَاِن، َوأََمَرنَا ِبِصْدِق َونـَْعُبَدُه، َوَنْخلَع َما ُكنَّا نـَْعُبُد، نَ 
الَحِديِث َوَأَداِء األََمانَِة، َوِصلِة الرَِّحِم َوُحْسِن الِجَواِر، َوالَكفِّ َعِن الَمَحارِِم َوالدَِّماِء، َونـََهانَا 

يَتِيِم َوَقْذِف الُمْحَصَنِة، َوأََمَرنَا َأْن نـَْعُبَد اَهللا َوْحَدُه ال َعِن الَفَواِحِش َوقـَْول الزُّوِر َوَأْكل َمال ال
: فـََعدََّد َعلْيِه أُُموَر اِإلْسالِم، قال: نُْشِرُك بِِه َشْيئًا َوأََمَرنَا بِالصَّالِة َوالزََّكاِة َوالصِّيَاِم، قَالت
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َء بِِه فـََعَبْدنَا اَهللا َوْحَدُه فَلْم نُْشِرْك بِِه َشْيئًا َوَحرَّْمنَا َما َفَصدَّقْـنَاُه َوآَمنَّا بِِه َواتـَّبَـْعنَاُه َعلى َما َجا
نَا قـَْوُمنَا، فـََعذَّبُونَا َوفـَتَـُنونَا َعْن ِدينِنَا ليَـُردُّونَ  نَا َوَأْحللنَا َما َأَحل لنَا، فـََعَدا َعليـْ ا إِلى َحرََّم َعليـْ

َوَأْن َنْسَتِحل َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَن الَخبَاِئِث، فَلمَّا قـََهُرونَا ِعبَاَدِة اَألْوثَاِن ِمْن ِعبَاَدِة اِهللا، 
نَـنَا َوبـَْيَن ِدينِنَا َخَرْجنَا إِلى بَلِدَك َواْختَـْرنَاَك َعلى َمْن ِسَواَك، نَا َوَحالُوا بـَيـْ  َوظَلُمونَا َوَشقُّوا َعليـْ

نَا ِفي ِجَواِرَك َورََجْونَا َأْن ال نُظْلمَ  َهل : فـََقال لُه النََّجاِشيُّ : قَالتْ . ِعْنَدَك أَيـَُّها الَملكُ  َورَِغبـْ
نـََعْم، فـََقال لُه النََّجاِشيُّ، فَاقْـَرْأُه َعليَّ، : َمَعَك ِممَّا َجاَء بِِه َعِن اِهللا ِمْن َشْيٍء؟ فـََقال لُه َجْعَفرٌ 

َجاِشيُّ َحتَّى َأْخَضل لْحيََتُه، َوَبَكْت فـََبَكى َواِهللا النَّ : فـََقَرَأ َعلْيِه َصْدرًا ِمْن كهيعص، قَالتْ 
ِإنَّ َهَذا : َأَساِقَفتُُه َحتَّى َأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهْم ِحيَن َسِمُعوا َما َتال َعلْيِهْم، ثُمَّ قَال النََّجاِشيُّ 

ُأْسلُمُهْم إِلْيُكْم أَبًَدا َواِهللا َوالِذي َجاَء بِِه ُموَسى لَيْخُرُج ِمْن ِمْشَكاٍة َواِحَدٍة، اْنطَلَقا فـََواِهللا ال 
 .َوال ُأَكادُ 

َواِهللا ألُنـَبِّئَـنـَُّهْم َغًدا َعْيبَـُهْم : فَلمَّا َخَرَجا ِمْن ِعْنِدِه، قَال َعْمُرو ْبُن الَعاصِ : قَالْت أُمُّ َسلَمةَ 
 .ِعْنَدُهْم، ثُمَّ َأْستَْأِصُل بِِه َخْضَراَءُهْم 

ال تـَْفَعل فَِإنَّ لُهْم : أَِبي رَبِيَعَة وََكاَن أَتْـَقى الرَُّجلْيِن ِفينَافـََقال لُه َعْبُد اِهللا ْبُن : قَالتْ 
 .َواِهللا ُألْخِبَرنَّهُ أَنـَُّهْم يـَْزُعُموَن َأنَّ ِعيَسى اْبَن َمْريََم َعْبدٌ : َأرَْحاًما، َوِإْن َكانُوا َقْد َخالُفونَا، قَال

أَيـَُّها الَملُك إِنـَُّهْم يـَُقولُوَن ِفي ِعيَسى اْبِن َمْريََم قـَْوال  :ثُمَّ َغَدا َعلْيِه الَغَد، فـََقال لهُ : قَالتْ 
: فََأْرَسل إِلْيِهْم َيْسأَلُُهْم َعْنهُ، قَالتْ : َعِظيًما، فَأَْرِسل إِلْيِهْم فَاْسأَلُهْم َعمَّا يـَُقولُوَن ِفيِه؟ قَالتْ 

َماَذا تـَُقولُوَن ِفي ِعيَسى ِإَذا : بـَْعُضُهْم لبَـْعضٍ َولْم يـَْنِزل بِنَا ِمثْـلُهُ، فَاْجَتَمَع الَقْوُم، فـََقال 
نـَُقوُل َواِهللا ِفيِه َما قَال اهللاُ، َوَما َجاَء بِِه نَبِيـُّنَا َكائِنًا ِفي َذلَك َما ُهَو َكائٌِن، : َسأَلُكْم َعْنهُ ؟ قَالُوا

: ْريََم؟ فـََقال لُه َجْعَفُر ْبُن أَِبي طَالبٍ َما تـَُقولُوَن ِفي ِعيَسى اْبِن مَ : فَلمَّا َدَخُلوا َعلْيِه قَال لُهمْ 
رَاِء نـَُقوُل ِفيِه الِذي َجاَء بِِه نَبِيـُّنَا ُهَو َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه، َورُوُحُه وََكلَمتُُه أَلَقاَها إِلى َمْريََم الَعذْ 

 .البَُتول 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )52 ( 

هَ : قَالتْ  َما َعَدا ِعيَسى اْبُن : ا ُعوًدا ثُمَّ قَالَفَضَرَب النََّجاِشيُّ يََدُه إِلى األَْرِض فََأَخَذ ِمنـْ
أي تكلمت بكالم  -َمْريََم َما قُلَت َهَذا الُعوَد، فـَتَـنَاَخَرْت بَطَارِقـَتُُه َحْولُه ِحيَن قَال َما قَال 

َوالسُُّيوُم  -َوِإْن َنَخْرتُْم َواِهللا، اْذَهُبوا فَأَنـُْتْم ُسُيوٌم بِأَْرِضي: فـََقال -فيه غضب ونفور
 . )20F1()َمْن َسبَُّكْم ُغرَِّم ثُمَّ َمْن َسبَُّكْم ُغرِّمَ  -آلِمُنونَ ا

 .إتيانهم بشرائع تكليفية لنجاة البشرية : ثالثا

إذا إتيانهم بشرائع وأحكام  الرسل به ءتعلى صدق ما جا من دالئل النبوة
فصناعة البشر وأحكامهم التشريعية  ،صناعة بشرأنها ليست من  لمتأملها العاقل ع

يضع األشياء في  خبيرمن حكيم  معلومة في كل دستور وضعي، ولكنها تنزيل إلهي
وسائر األنبياء جاءوا بشريعة  لصالح العباد في الدنيا واآلخرة، فموسى  مواضعها

بوصايا،  إلهية، أو اتباع شريعة الرسل السابقين والتصديق بها، وجاءوا قبل محمد 
 :ة في الدنيا واآلخرة، كما ورد في قول اهللا تعالىمن التزم بها من قومهم نال السعاد

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ْن َوَلْو أَنـَُّهْم َأقَاُموا التـَّْورَاَة َواِألْنِجيَل َوَما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِِّهْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َومِ ( 
ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ لجُ َتْحِت َأرْ  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثيٌر ِمنـْ  ِهْم ِمنـْ

  ٦٦: المائدة القرآن الكريم سورة

وكيف أنها  وقال تعالى في بيان الشريعة اإللهية التي أنزلها على موسى 
 :هداية ونور لبني إسرائيل

 َمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّحْ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
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َك َوَما لوََكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهُم التـَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اِهللا ثُمَّ يـَتَـَولْوَن ِمْن بـَْعِد ذَ (
َزلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الِذيَن َأْسَلُموا .ُأولَِئَك بِالُمْؤِمِنيَن   ِإنَّا أَنـْ

لِذيَن َهاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اِهللا وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفال ل
يًال َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اهللاُ لَتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال َتْشتَـُروا ِبآيَاِتي َثَمنًا قَ 

الَكاِفُرونَ فَُأولَِئَك ُهُم 

 44-٤٣: المائدةالقرآن الكريم سورة 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َوالَعْيَن بِالَعْيِن َواألَْنَف بِاألَْنِف َواُألُذَن ( وََكَتبـْ
ُه َوَمْن َلْم َيْحُكْم بِاُألُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة لَ 

ُمونَ لِبَما أَنـَْزَل اهللاُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّا

 ٤5: المائدةالقرآن الكريم سورة 

وكيف أنها  في بيان األحكام اإللهية التي أنزلها على عيسى  وقال تعالى
 :هداية ونور لبني إسرائيل

 لرَِّحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن ا.  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َنا ( قًا  َوقـَفَّيـْ َناُه لَعَلى آثَارِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ َما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوآتـَيـْ
قًا   .لُمتَِّقيَن لَما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهدًى َوَمْوِعَظًة لاِألْنِجيَل ِفيِه ُهدًى َونُوٌر َوُمَصدِّ

ِبَما أَنـَْزَل اُهللا ِفيِه َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اُهللا فَُأولَِئَك ُهُم  لُكْم َأْهُل اِألْنِجيَولَيحْ 
الَفاِسُقونَ 

 47-٤6: المائدةالقرآن الكريم سورة  

، وكيف أنها في بيان األحكام اإللهية التي أنزلها على محمد  وقال تعالى
األحكام ومفصلة في تمييز الحالل من الحرام، مهيمنة على ما سبق من الشرائع و 
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 :وأنها هداية ونور لبني إسرائيل ولسائر الناس أجمعين

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

قًا (  َزلَنا ِإلَْيَك الِكَتاَب بِالَحقِّ ُمَصدِّ ْيِمنًا َعَلْيِه َما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن الِكَتاِب َوُمهَ لَوأَنـْ
نَـُهْم ِبَما أَنـَْزَل اُهللا َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَحقِّ  ُكلٍّ َجَعلَنا ِمْنُكْم لفَاْحُكْم بـَيـْ

َهاجًا َوَلْو َشاَء اُهللا َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن  ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم فَ لِشْرَعًة َوِمنـْ اْسَتِبُقوا َيبـْ
يُـَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْختَ  َراِت ِإَلى اِهللا َمْرِجُعُكْم َجِميعًا فـَ نَـُهْم  .ُفوَن لالَخيـْ َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

فَِإْن  ِبَما أَنـَْزَل اُهللا َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـَْزَل اُهللا ِإلَْيكَ 
. تـََولْوا فَاْعَلْم أَنََّما يُرِيُد اُهللا َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوِبِهْم َوِإنَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اِهللا ُحْكماً لَأَفُحْكَم الَجاهِ   َقْوٍم يُوِقُنونَ ليَِّة يـَبـْ

 ٥٠-٤8: المائدةالقرآن الكريم سورة 

المحرمات، تأملها كل أيضا عن  واالعبادات ونه تلكب والما أمر  وهؤالء الرسل
ولذلك روي ، لواقعالفطرة وا ئميقبلها العقل وتال ،عاقل فعرف بذلك أنها صحيحة

في ذلك وسأله عن  والمه بعض صحبهدخل في اإلسالم أن بعض األعراب لما 
، فرأيته ما أمر بأمر فقال إني تأملت ما جاء به محمد(: قالالسبب في إسالمه 

 . )21F1()ليته أمر به: ليته نهى عنه، وال نهى عن شيء فقال العقل: العقل

أن لدى العقالء من المحال و  ،جاء به النقل عن اهللا موافق لما  بل العقل
بل  في رسالة السماء، يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت

 .لصحيح ويؤيدهالعقل الصريح يشهد للنقل ا
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وهو وحدة المصدر فالذي خلق العقل هو  منطقي،سبب  والسبب في ذلك
 ،وهو سبحانه أعلم بصناعته لعقل اإلنسان ،اهللا، والذي أرسل إليه النقل هو اهللا

وأعلم بما يصلحه في كل زمان ومكان، فإذا وضع نظاما ببالغ علمه وحكمته 
عته، كان من المحال أن يضل يشر  و اهللا منهجلاإلنسان توجيه و  ،لصالح صنعته

 كما قال سبحانه،  اإلنسان أو يشقى أو يعيش معيشة ضنكا إذا اتبع هداية اهللا تعالى
  :وتعالى

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َها َجِميعًا بـَْعُضُكْم  (  تِيَـنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتـََّبعَ بَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَأْ لقَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه  .ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى 

تـَْتَك َك أَ لَكذَ   قَالَ . َم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيرًا لقَاَل َربِّ  .يـَْوَم الِقَياَمِة َأْعَمى 
َك َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم يـُْؤِمْن ِبآياِت رَبِِّه لوََكذَ . َك اليَـْوَم تـُْنَسى لآيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكذَ 

 َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى

 ١٢٧ - ١٢٣: طه القرآن الكريم سورة

يمكن  الشيء يضع دليال لتشغيل صنعته كشرط لضمانها، وال وإذا كان صانع
أن تفسد الصنعة عند االلتزام بالدليل في تشغيلها، وهذا معلوم لكل العقالء فإنه من 

 .باب أولى ال يمكن لهداية السماء أن تتعارض مع منطق العقالء 

كما   ،العقل الصريح ال يخالف النقل الصحيح( :ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
من الناس  اولكن كثير  ،بعضه بعضا أن المنقول عن األنبياء عليهم السالم ال يخالف

ن الذين اختلفوا فى إو  ،وهؤالء من الذين اختلفوا فى الكتاب ،يظن تناقض ذلك
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 . )22F1()شقاق بعيد لفيالكتاب 

يكون ذلك دليال ل أن أيدهم بما يدل على صدقهمب أنبياءه ميز اهللا تعالى لقد
في قولهم أو  اذبينليسوا بكو ، وأنهم صادقون ربهمع من ائعلى أنهم جاءوا بالشر 

ال يجوز و  .، ولو كان أحد منهم كاذبا على اهللا تعالى لفضحه وألظهر كذبهفعلهم
اهللا تعالى ينصر من يكذب عليه، فلو كان كاذبا فيما جاء به لما لعاقل أن يتصور أن 

 .وسائر المدعين للنبوة ذله كما خذل الكذابينلخبل  ورفعه على غيره،قواه 

 . وفناء دعوة الكذابين  بقاء دعوتهم: رابعا

كثير من مدعي النبوة عبر التاريخ اإلسالمي فظهر كذبهم خالل أيام،   لقد ظهر 
وانطمس أمرهم تحث قدم اإلسالم، وانمحى شأنهم ولم يبق إال سوء ذكرهم من 

زعم نزول  اليمامة،في 13Tالحنفي  منهم مسيلمة بن حبيبوقتها حتى اآلن، فكان 
 الباطل كان من قرآنهف محمد  نبينا قرآن الذي جاء بهما يماثل الالوحي عليه ب

والجزع  ،والذئب األدلم، والليل األطخم( :به قوله الذي يدعي أنه يوحى إليه
ما قطت  ،والذئب الهامس ،والليل الدامس .ما انتهكت أسيد من محرم ،األزلم

لشاة وألبانها وا ،وأعجبها السود ،والشاء وألوانها. ابسيأسيد من رطب وال 
 .تمجعون وقد حرم المذق فما لكم ال ،إنه لعجب محض ،واللبن األبيض. السوداء

ال  ،وأسفلك في الطين أعالك في الماء ،نقي ما تنقين ،ضفدع بنت ضفدعين
 ،والحاصدات حصدا ،والمندبات زرعا. وال الماء تكدرين ،الشارب تمنعين
والالقمات  ،الثاردات ثرداو  ،والخابزات خبزا ،طحنا والطاحنات ،والذاريات قمحا

الفيل وما . وما سبقكم أهل المدر ،لقد فضلتم على أهل الوبر ،وسمنا إهالة ،لقما

                              
 . 7/665مجموع الفتاوى  )1(
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 . )13T()23F1وخرطوم طويل ،له ذنب وثيل ؟أدراك ما الفيل

الكذاب عكس ما هو وقع من األنبياء من البركة التي يؤدهم  مسيلمة وثبت عن
لمرضى من اآلالم والعذاب، فقد اهللا بها من تكثير الطعام والشراب وشفاء ا

ولم يبق فيه  ،في بئر فغارتى ما خرج من فمه ورمالكذاب، تمضمض يوما مسيلمة 
 .شيء من الماء

أن يشفيه من  ودعا آلخر ،عا قر ذهب شعر رأسه بالعلى رأس صبي ف مرةومسح 
ومسح ضرع ناقة لتدر فيبست  .ودعا آلخر فمات من يومه .مرضه فأصابه العمى

(، ومعلوم أن ذلك مخالف لحال األنبياءهالبنوانقطع أخالفها 
24F

2( . 

األسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب كان  النبوة رجل يقال له  وكذلك ادعى
السحرة التف حوله في اليمن كثير أعاجيب بعض أمور الكهانة و كاهنا مشعوذا يفعل 

ذبوحا ، لكنه ما لبث أن قتل مما بين صنعاء وحضرموتمن قومه حتى غلب على 
(غير مأسوف عليه، ولم يبق من دعواه إال سوء ذكراه 

25F

3( . 

13Tبَلَغَنا َأنَّ : (من حديث ُعبَـْيد اِهللا بن عبد اِهللا بن ُعْتَبة أنه قال روى البخاري
َوَمَعُه ثَاِبُت بن قـَْيِس بن  فَأَتَاُه رسول اِهللا ..  ُمَسْيلَمَة الَكذَّاَب َقِدَم الَمِديَنةَ 

 ،َقِضيبٌ  وفي َيِد رسول اِهللا  ،ذي يـَُقاُل له َخِطيُب رسول اِهللا وهو ال ،َشمَّاسٍ 
إن ِشْئَت خلينا بينك َوبـَْيَن اَألْمِر ثُمَّ َجَعلَتُه لنا  :فقال له ُمَسْيلَمةُ  ،فـََوَقَف عليه َفَكلَمهُ 

اَك الذي ُأرِيُت َوِإنِّي َألرَ  ،لو َسأَلَتِني هذا الَقِضيَب ما َأْعطَْيُتَكهُ  :فقال النبي  ،بـَْعَدكَ 

                              
 . 3/321كشف المشكل من حديث الصحيحين  )1(
 . 3/321السابق )1(
 . 2/482تاريخ ابن خلدون  )2(
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قال ُعبَـْيُد اِهللا  فَاْنَصَرَف النبي  ،َوَهَذا ثَاِبُت بن قـَْيٍس َوَسُيِجيُبَك َعنِّي ،فيه ما ُأرِيتُ 
بن افقال  ،التي ذََكرَ  َسأَلُت َعْبَد اِهللا بن َعبَّاٍس عن ُرْؤيَا رسول اِهللا  :بن عبد اهللاِ 

َنا أنا نَاِئمٌ  :الق ذُِكَر لي َأنَّ َرُسول اِهللا  :َعبَّاسٍ  ُأرِيُت أَنَُّه ُوِضَع في َيَديَّ ِسَوارَاِن  ،بـَيـْ
ُفِظْعتُـُهَما وََكرِْهتُـُهَما نَـَفْختُـُهَما َفطَارَا ،من َذَهٍب فـَ ابـَْيِن  ،فَُأِذَن لي فـَ َفَأوَّلتُـُهَما َكذَّ

رُ  :فقال ُعبَـْيُد اهللاِ  ،َيْخُرَجانِ  َواآلَخُر ُمَسْيلَمُة  ،وُز بِالَيَمنِ َأَحُدُهَما الَعْنِسيُّ الذي قـََتلُه فـَيـْ
 . )13T()26F1الَكذَّابُ 

الفرق الضالة التي تنتسب لإلسالم والتي ظهر انحرافها للعيان   وكذلك بعض
كالشيعة التي تزعم أن لديها قرآن فاطمة، وهو مصحف مفقود يمثل في حجمه 

قود ضعف القرآن الموجود اآلن، ال يجرؤ أحد منهم أن يظهر ما عنده من المف
 .ويطبعه مع القرآن الموجود، ألنهم يعلمون أنه زور وبهتان وليس بقرآن

لميزوه على الفور، وعلموا أنه ليس إال افتراء على الكذب على  ولو قرأه الناس
الرحمن، وأنه من كالم بعض المرتزقة الذين يكذبون على قومهم ليتملكوا رقابهم 

لمرجع األسمى الذي يعلم السر وأخفى فيسهل ادعاء بعضهم أنه آية اهللا العظمى وا
من القرآن المفقود، وهذا كالم باطل معلوم كِذبه لكل عاقل، وأبين الدالئل وأعجبها 
أنك لن تجد نسخة من القرآن في مساجد العراق وإيران وفي كل مواضع الشيعة 

 .في دول الخليج والهند وباكستان غير النسخة المتداولة في العالم من القرآن

س الذي كان يرغب في أن يشوش ور س أنيس الفرقان األمريكي هو صاحب وها
بكتابه على القرآن، وتوهم أن قوة الغرب اآلن ستساعده في منازعة القرآن وإبطال 
إعجازه والتشكيك في دين اإلسالم، وظن أن األمر سينطلي في اإلسالم على 

                              
 . )4118( 4/1591بخاري صحيح ال )1(
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في بضع أشهر ال تتجاوز العوام، فكان مصيره االزدراء واالحتقار والنسيان التام 
 .العام

بخالف دعوة األنبياء  كانت عاقبتهم المحو واالندحارالكذابين،   وهكذا شأن
؛ فإن دعوته باقية شامخة إلى والمرسلين وخاتمهم رسول رب العالمين محمد 

يوم الدين، وما نراه من سخرية واستهزاء من جهلة الدنماركيين ومن شابههم من 
ال غيظ وكمد على إعجاز القرآن، وانتشار اإلسالم في بالدهم األوربيين ما هو إ

 . وخيبة محاوالتهم في منعه وصده

، وما أسرع ونحوهمومدعي النبوة الكهان التعرف على خداع  وما أيسر
 : ولهذا قال تعالىاكتشاف كذبهم واختفاء ذكرهم، 

يُلُقوَن السَّْمَع . َأفَّاٍك أَثِيٍم  لُل َعَلى كُ تـَنَـزَّ  .َهل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطيُن (
 .َواٍد َيِهيُموَن  لأََلْم تـََر أَنـَُّهْم ِفي كُ  .َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم الَغاُووَن . َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُوَن 

اِت َوذََكُروا اَهللا َكِثيراً حَ لِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا .َوأَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن َما ال يـَْفَعُلوَن 
َتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُ  قَ لَوانـْ َقَلٍب يـَنـْ  ُبونَ لُموا َوَسيَـْعَلُم الِذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـْ

 ٢٢٧ - ٢٢١: الشعراءالقرآن الكريم سورة  

وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبّيات ويكون صدقا  الكهان ونحوهمو 
ال ، و أخذوه ور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن َملكفمعهم من الكذب والفج

، ولكنهم ينقلون عن الشياطين ومسترقي أنبياءبرسل وال ليسوا عن اهللا نقلوه، ف
 .السمع من السماء

النبي أن أبي ُهَريـَْرة  بحالهم، روى البخاري من حديث رسول اهللا  وقد أخبر
 اِء َضَرَبْت الَمالِئَكُة بَِأْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا لَقْولِه  إذا َقَضى اهللا اَألْمَر في السَّمَ : (قال
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ُفُذُهْم ذلك  ؟َماَذا قال رَبُُّكمْ  :قالوا ،فإذا فـُزَِّع عن قـُُلوِبِهمْ  ،َكالسِّلِسلِة على َصْفَواٍن يـَنـْ
ْسَترُِقو َومُ  ،فـََيْسَمُعَها ُمْسَترُِقو السَّْمعِ  ،الَحقَّ وهو الَعليُّ الَكِبيرُ  :قالوا للِذي قال

 ،َوَوَصَف ُسْفَياُن بيده َوفـَرََّج بين َأَصاِبِع َيِدِه الُيْمَنى ،َواِحٌد فـَْوَق آَخرَ  ،السَّْمِع َهَكَذا
فـَُربََّما َأْدَرَك الشَِّهاُب الُمْسَتِمَع قبل َأْن يـَْرِمَي بها إلى  ،َنَصبَـَها بـَْعَضَها فـَْوَق بـَْعضٍ 

لم يُْدرِْكُه حتى يـَْرِمَي بها إلى الذي يَليِه إلى الذي هو َأْسَفل  َورُبََّما ،َصاِحِبِه فـَُيْحرَِقهُ 
ْنَتِهَي إلى األرض  ،فـََيْكِذُب َمَعَها ِماَئَة َكْذبَةٍ  ،فـَُتلَقى على َفْم السَّاِحرِ  ،منه حتى تـَ

للَكلَمِة  ،ْدنَاُه َحّقاأَلْم ُيْخِبْرنَا يوم َكَذا وََكَذا َيُكوُن َكَذا وََكَذا فـََوجَ  :فـَيَـُقوُلونَ  ،فـَُيَصدَّقُ 
 . )27F1()التي ُسِمَعْت من السََّماءِ 

أن أي نبي ال يمكن أن يكذب على ربه أو يكتم شيئا حتى لو كان أمرا  ومعلوم
أن يكتم شيئا في بالغه عن  يشق على نفسه، وكذلك لو جاز لرسول اهللا محمد 

 : له في معاتبته إياه بقوله ربه، لكتم قوله 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م
 .يمًا َحِكيمًا ليَا أَيـَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اَهللا َوال ُتِطِع الَكاِفرِيَن َوالُمَناِفِقيَن ِإنَّ اَهللا َكاَن عَ (

َوتـَوَكَّل َعَلى اِهللا وََكَفى . يرًا َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ِإنَّ اَهللا َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخبِ 
 بِاِهللا وَِكيالً 

 ٣ –١: األحزاب القرآن الكريم سورة 
َنا بـَْعَض اَألقَاِوي( . ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه الَوتِيَن  .َألََخْذنَا ِمْنُه بِالَيِميِن  . لَوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ

 َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِينَ 
 ٤٧ - ٤٤: الحاقة رآن الكريم سورةالق

                              
 . )4424( 4/1736صحيح البخاري  )1(
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 َوُتْخِفي ِفي نـَْفِسَك َما اهللاُ ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواهللاُ َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ (
 ٣٧ جزء من اآلية األحزابالقرآن الكريم سورة 

العقالء أنه لما بلغ هذا عن اهللا، وإن كان شاقا على نفسه كان صادقا  وقد علم
صدقه ووفاءه عرف  فمن عرف الرسول  في شأن غيره، في بالغه عن اهللا

وقد كذب اهللا قول . علم علما يقينا أنه ليس بشاعر وال كاهنو ومطابقة قوله لعمله، 
 :القائلين مثل ذلك فقال

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َهِتَنالَويـَُقوُلوَن أَِإنَّا لََتارُِكو آ. ِإَلَه ِإال اُهللا َيْسَتْكِبُروَن  ِإنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهْم ال(

 .يِم لِإنَُّكْم َلَذائُِقو الَعَذاِب األَ  .يَن لَبل َجاَء بِالَحقِّ َوَصدََّق الُمْرسَ  .َشاِعٍر َمْجُنوٍن ل
 الُمْخَلِصينَ ِإال ِعَباَد اِهللا  .َوَما ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

  ٤٠ - ٣٥: الصافات القرآن الكريم سورة
 لَوَما ُهَو ِبَقوْ . ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِيٍم  .َوَما ال تـُْبِصُروَن  .َفال أُْقِسُم ِبَما تـُْبِصُروَن (

 .ْن َربِّ الَعاَلِميَن تـَْنزِيٌل مِ  .يًال َما َتذَكَُّروَن لَكاِهٍن قَ   لَوال ِبَقوْ  .يًال َما تـُْؤِمُنوَن لَشاِعٍر قَ 
َنا بـَْعَض اَألقَاِوي َفَما  .ثُمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه الَوتِيَن . َألََخْذنَا ِمْنُه بِالَيِميِن  . لَوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ
بِيَن َوِإنَّا لَنَـْعَلُم َأنَّ مِ  .لُمتَِّقيَن لَوِإنَُّه لََتْذِكَرٌة  .ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن   .ْنُكْم ُمَكذِّ

 َفَسبِّْح بِاْسِم رَبَِّك الَعِظيمِ  .َوِإنَُّه َلَحقُّ الَيِقيِن  .َوِإنَُّه َلَحْسَرٌة َعَلى الَكاِفرِيَن 

  ٥٢ - ٣٨: الحاقة القرآن الكريم سورة

ٍر ِمْن رَبِِّهْم َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذكْ . لنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن لاقْـتَـَرَب (
الِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الِذيَن ظََلُموا َهل  .ُمْحَدٍث ِإال اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَلَعُبوَن 

ُتْم تـُْبِصُروَن  َتْأُتوَن السِّْحَر َوأَنـْ قَاَل رَبِّي يـَْعَلُم الَقْوَل ِفي  .َهَذا ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َأفـَ
افْـتَـَراُه َبل ُهَو  لَبل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم بَ . يُم لاَألْرِض َوُهَو السَِّميُع العَ السََّماِء وَ 
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َلُهْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َأفـَُهْم . َشاِعٌر َفلَيْأتَِنا ِبآيٍَة َكَما ُأْرِسَل اَألوَُّلوَن  بـْ َما آَمَنْت قـَ
َلَك إِ  .يـُْؤِمُنوَن  ال رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َوَما َأْرَسلَنا قـَبـْ
 تـَْعَلُمونَ 

 ٧ - ١: األنبياء القرآن الكريم سورة 

الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من األدلة حتى في أن معلوم و 
علم ة والكتابة، أو عاصنالمدعي للصناعات والمقاالت، كمن يدعي الفالحة وال

 . النحو والطب والفقه وغير ذلك

على علوم وأعمال البد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف  والنبوة مشتملة
الرسالة السيما أن  !العلوم وأشرف األعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟

خاتم النبيين لها خصائص الوحي الذي نزل على  اإللهية التي نزلت على محمد 
والمرسلين، بل حملت في صلبها أصول الحكمة المتفق عليها في   جميع األنبياء

كتب السابقين، فبينت الغاية من وجود الناس أجمعين، وماذا يصنعون في األرض 
التي جعلهم اهللا فيها أمناء مستخلفين؟ وكيف يوحدون ربهم ويكونون موحدين 

 :عابدين؟ وال يشركون في عبادتهم له آلهة أخرى؟ فقال اهللا تعالى

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يمٍ لَك ِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب أَ لِمْن قـَبْ  للرُّسُ لَما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل (

 ٤٣: فصلتالقرآن الكريم سورة 

ُيثَبَِّت الِذيَن آَمُنوا َوُهدًى َوُبْشَرى لَحقِّ ُقل نـَزََّلُه ُروُح الُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِال(
 ِمينَ للُمسْ ل

 ١٠٢: النحل القرآن الكريم سورة
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َراِهيَم  ِإنَّا( َنا ِإَلى ِإبـْ َنا ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمْن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ َنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحيـْ َأْوَحيـْ
اَألْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَ 

َنا َداُوَد زَبُورًا  َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسًال َلْم نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك  .َوآتـَيـْ
لنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجٌَّة بـَْعَد لال َيُكوَن ئَ لُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن  .يماً لوََكلَم اهللاُ ُموَسى َتكْ 

َزَلُه ِبِعلِمِه َوالَمالِئَكُة  .وََكاَن اُهللا َعزِيزًا َحِكيمًا  لالرُّسُ  َلِكِن اُهللا َيْشَهُد ِبَما أَنـَْزَل ِإلَْيَك أَنـْ
 َيْشَهُدوَن وََكَفى بِاِهللا َشِهيداً 

 ١٦ – ١٦٣: النساءالقرآن الكريم سورة 
َراِهيَم َشَرَع لَ ( َنا ِبِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالِذي َأْوَحيـْ ُكْم ِمَن الدِّ

يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى الُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه  َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
 َشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ اهللاُ َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمْن يَ 

 
 ١٣: الشورى القرآن الكريم سورة

َنا أُْنِزلَ  َوَما بِاهللاِ  َآَمنَّا ُقوُلوا(  َراِهيمَ  ِإَلى أُْنِزلَ  َوَما ِإلَيـْ  َويـَْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  َوِإْسَماِعيلَ  ِإبـْ
ُهمْ  َأَحدٍ  بـَْينَ  نـَُفرِّقُ  َال  رَبِِّهمْ  ِمنْ  ِبيُّونَ النَّ  ُأوِتيَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتيَ  َوَما َواَألْسَباطِ   ِمنـْ

 ُمونَ لُمسْ  َلهُ  َوَنْحنُ 
 ١٣٦: البقرة القرآن الكريم سورة

 .إخبارهم عن مغيبات وقعت : خامسا

مصير و  ،إذا علمنا بالتواتر من أحوال األنبياء وأوليائهم ونحن اليوم 
نهم أخبروا األمم بما سيكون أللى الحق أعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين ع

ما أحدثه اهللا لهم من ، وكذلك وبقاء العاقبة لهم ،من انتصارهم وخذالن أولئك
 .الدقيقة  نصرهم وإهالك عدوهم كغرق فرعون وقوم نوح وبقية أحوالهم
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أخبر موسى ومحمدا عليهما الصالة والسالم بأن اهللا خلق حواء من  فمن الذي
: ثُمَّ َقال الرَّب اِإللهُ  18: (ي التوراة الكائنة اآلن بما فيها قولهضلع آدم؟ فجاء ف

َقى آَدُم َوِحيداً « فََأْوَقَع  21 ..»َسَأْصَنُع لُه ُمِعينًا ُمَشاِبهًا لهُ . لْيَس ُمْسَتْحَسنًا َأْن يـَبـْ
َسدَّ َمَكانـََها بِاللْحِم، الرَّب اِإللُه آَدَم ِفي نـَْوٍم َعِميٍق، ثُمَّ تـََناَول ِضلعًا ِمْن َأْضَالِعِه وَ 

 ) .َوَعِمل ِمْن َهِذِه الضِّلِع اْمَرَأًة َأْحَضَرَها ِإلى آَدمَ  22
 25-2:18الكتاب المقدس سفر التكوين 

 :في اإلسالم فيما ما جاء عن نبينا عليه الصالة والسالم وكذلك ورد

 يمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َها َزْوَجَها َوَبثَّ (  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اَهللا الِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم  ِمنـْ
 رَِقيباً 

  ١: النساءرآن الكريم سورة الق

ًرا : (أنه قال مرفوعا إلى النبي محمد  وعند البخاري اْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ
 ،فَِإْن َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرَتهُ  ،َوِإنَّ َأْعَوَج َشْيٍء ِفي الضِّلِع َأْعالهُ  ،فَِإنـَُّهنَّ ُخلْقَن ِمْن ِضلعٍ 
ًرا ،َوجَ َوِإْن تـَرَْكَتُه لْم يـََزل َأعْ   . )28F1()فَاْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ

موسى ومحمدا عليهما الصالة والسالم بأن اهللا علم آدم  ومن الذي أخبر
وََكاَن الرَّب اِإللُه َقْد  19: (األسماء كلها؟ فجاء في التوراة الكائنة اآلن بما فيها قوله

وِر الَفَضاِء َوَأْحَضَرَها ِإلى آَدَم ليَـَرى بَِأيِّ َأْسَماٍء َجَبل ِمَن التـَُّراِب ُكل ُوُحوِش البَـرِّيَِّة َوطُيُ 
َوَهَكَذا َأْطلَق  20. َيْدُعوَها، َفَصاَر ُكلُّ اْسٍم َأْطلَقُه آَدُم َعلى ُكل َمْخُلوٍق َحيٍّ اْسمًا لهُ 

                              
 . )(/صحيح البخاري  )1(
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َر أَنَُّه لمْ . آَدُم َأْسَماًء َعلى ُكل الطُُّيوِر َوالَحيَـَوانَاِت َوالبَـَهاِئمِ  َيِجْد لنَـْفِسِه ُمِعيناً  َغيـْ
 .) ُمَشاِبهاً لهُ 

 20-19: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 
 :فيما ما جاء عن نبينا عليه الصالة والسالم وورد في اإلسالم

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َعَلى الَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤالِء  َوَعلَم آَدَم اَألْسَماَء ُكلَها ثُمَّ َعَرَضُهمْ ( 

يُم الَحِكيُم لقَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعلَم لََنا ِإال َما َعلْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت العَ  .ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
َبَأُهْم بَِأْسَما . ُهْم بَِأْسَماِئِهْم فـََلمَّا أَنـْ ِئِهْم قَاَل أََلْم َأُقل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم قَاَل يَا آَدُم أَْنِبئـْ

 َغْيَب السََّماَواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 

 ٣٣ – ٣١: البقرة القرآن الكريم سورة

َيْجَتِمُع الُمْؤِمُنوَن يوم : (أنه قال مرفوعا إلى النبي محمد  وعند البخاري
َيْأُتوَن آَدَم فـَيَـُقوُلونَ  ،لو اْسَتْشَفْعَنا إلى رَبـَِّنا :فـَيَـُقوُلونَ الِقَياَمِة  أنت أبو الناس َخلَقَك  :فـَ
 . )29F1()َوَعلَمَك َأْسَماَء كل َشْيءٍ ، َوَأْسَجَد لك َمالِئَكَتهُ  ،اهللا بيده

أخبر موسى ومحمدا عليهما الصالة والسالم بقصة ابني آدم  ومن ذا الذي
َوَعاَشَر : (حدهما لآلخر؟ فجاء في التوراة الكائنة اآلن بما فيها قولهوقربانهما وقتل أ

 »اقْـتَـنَـْيُت رَُجًال ِمْن ِعْنِد الرَّب«: آَدُم َحوَّاَء َزْوَجَتُه َفَحِبلْت، َوَولَدْت قَايِيَن ِإْذ قَالتْ 
َأمَّا قَايِيُن فـََقْد َعِمل ِفي . ثُمَّ َعاَدْت فـََولَدْت َأَخاُه َهابِيل، وََكاَن َهابِيُل رَاِعيًا للَغَنمِ 2

، 3. َفَالَحِة اَألْرضِ  َم قَايِيُن ِمْن ِثَماِر اَألْرِض قـُْربَانًا للرَّبِّ َوَحَدَث بـَْعَد ُمُروِر أَيَّاٍم َأْن َقدَّ

                              
 . )( /صحيح البخاري   )1(
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َرِة أَْبَكاِر َغَنِمِه َوَأْسَمِنَها4 َم َهابِيُل أَْيضًا ِمْن َخيـْ تَـَقبَّل الرَّب قـُْربَاَن . َوَقدَّ َهابِيل َوَرِضَي فـَ
َفاْغَتاَظ قَايِيُن ِجّدًا َوَتَجهََّم َوْجُهُه  . لِكنَُّه لْم يـَتَـَقبَّل قـُْربَاَن َقايِيَن َولْم يـَْرَض َعْنهُ 5. َعْنهُ 

َوَحَدَث ِإْذ َكانَا َمعًا ِفي الَحْقل َأنَّ . َوَعاَد قَايِيُن يـََتظَاَهُر بِالُودِّ َألِخيِه َهابِيل8.. َكَمداً 
» أَْيَن َأُخوَك َهابِيُل؟«: َوَسَأل الرَّب قَايِينَ 9. يَن َهَجَم َعلى َأِخيِه َهابِيل َوقـََتلهُ قَايِ 

َماَذا فـََعلَت؟ ِإنَّ «: فـََقال الرَّب لهُ 10» َهل أَنَا َحاِرٌس َألِخي؟. َال َأْعِرفُ «: فََأَجابَ 
آلَن، َتِحلُّ َعلْيَك لْعَنُة اَألْرِض َفُمْنُذ ا11. َصْوَت َدِم َأِخيَك َيْصُرُخ ِإليَّ ِمَن اَألْرضِ 

َتلَعْت َدَم َأِخيَك الِذي َسَفَكْتُه َيُدكَ  ِعْنَدَما تـَْفلُحَها لْن 12. الِتي فـََتَحْت فَاَها َوابـْ
َرَها، َوَتُكوُن َشرِيداً َوَطرِيداً ِفي اَألْرضِ   ) .»تـُْعِطَيَك َخيـْ

 12-1: 4الكتاب المقدس سفر التكوين 
 :فيما ما جاء عن نبينا عليه الصالة والسالم موورد في اإلسال

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

تُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يـُتَـَقبَّل ِمنَ (  َنْي آَدَم بِالَحقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا فـَ  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـْ
تُـَلنََّك قَاَل ِإنََّما يـَتَـَقبَُّل اُهللا ِمَن الُمتَِّقيَن اآلَخِر قَاَل َألَ  تَـْقتُـَلِني لَلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك  .قـْ

ِإنِّي ُأرِيُد َأْن تـَُبوَء  .قْـتُـَلَك ِإنِّي َأَخاُف اَهللا َربَّ الَعاَلِميَن ألَ َما أَنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك 
َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه . ِميَن لَك َجَزاُء الظَّالَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوذَ بِإْثِمي َوِإْثِمَك فـََتُكو 

ُيرِيَُه  لفـَبَـَعَث اُهللا ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اَألْرِض  .قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن الَخاِسرِيَن 
َلَتى َأَعجَ  ْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا الُغَراِب فَُأَواِرَي َكْيَف يـَُواِري َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويـْ

 َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ 

 ٣1-٢٧: المائدةسورة  القرآن الكريم
 
 

من األمثلة التي سوف نذكرها دليل قاطع على أن مصدر هذا العلم  وكل مثال
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برسالة اهللا من فوق  هو الوحي المنفصل الذي نزل على كل نبي من األنبياء يخبره
 .السماء لصالح البشرية، وأن جحود أحدهم هو كفر بهم جميعا 

 

 .وجوانب من حياته وأخالقه  التعريف بمحمد  •

يوم االثنين من شهر ربيع األول في مكة المكرمة عام الفيل   ولد الرسول
من أبوين معروفين هما عبد  سنة خمسمائة وواحد وسبعين من ميالد عيسى 

 بن عبد المطلب، وآمنة بنت وهب، وقد سماه جده عبد المطلب محمدا، اهللا
 .ومات أبوه قبل والدته

والبراهين القاطعة دليل من األدلة الساطعة في حد ذاتها سيرة الرسول  وتعتبر
بغض النظر عن الوجوه األخرى التي ذكرناها والتي لم نذكرها  ،على ثبوت نبوته
معجزة تزيد في قوتها وداللتها على سائر   سيرة الرسولف، وهي كثيرة جدا

 . المعجزات المادية

أن يحيا من أراد لليا من الكمال اإلنساني صورة عُ  سيرة الرسول  ذلك ألن
التي يرغبها والفضائل على العدل والوسطية، ويتجمل بأجمل ما يمكن من األخالق 

معاني اإلنسانية  فمن أراد الكمال في، فيها كل عاقل لسعادته في هذه الحياة
 .تأسى به ولي محمد فلينظر سيرة 

لمن تدبرها  إن سيرة محمد (: األندلسي رحمه اهللا ابن حزم اإلمام قال
حقا، فلو لم تكن له معجزة  تقتضي تصديقه ضرورًة، وتشهد له بأنه رسول اهللا 
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() لكفى غير سيرته 
30F

1( . 

وذلك أنه (: مثلة، فيقولرأيه هذا باألرحمه اهللا  أبو محمد ابن حزم ويوضح
عليه السالم نشأ في بالد الجهل، ال يقرأ وال يكتب، وال خرج عن تلك البالد قط 

إحداهما إلى الشام وهو صبي مع عمه إلى أول أرض الشام ورجع؛ : إال خرجتين
ثم أوطأ اهللا . واألخرى أيضا إلى أول الشام، ولم يطل بها البقاء، وال فارق قومه قط

العرب كلها، فلم تتغير نفسه، وال حالت سيرته إلى أن مات ودرعه  تعالى رقاب
ولم يبيت قط في ملكه دينار  ،أصواع ليست بالكثيرة ،مرهونة في شعيٍر لقوت أهله

ما وجد، ويخصف نعله بيده، ويرقع ثوبه، ويؤثر  وال درهم، وكان يأكل على األرض
قتل بين أظهر  ،عسكراعلى نفسه؛ وقتل رجل من أفاضل أصحابه مثل فقده يهد 

فلم يتسبب إلى أذى أعدائه بذلك، إذ لم يوجب اهللا تعالى  ،أعدائه من اليهود
ذلك، وال توصل بذلك إلى دمائهم، وال إلى دم واحد منهم، وال إلى أموالهم، بلى 
فداه من عند نفسه بمائة ناقة، وهو في تلك الحال محتاج إلى بعير واحد يتقوى 

() به
31F

2( . 

إننا لن نتحدث عن معجزة القرآن فهي معجزة فاصلة وقاطعة عند  وأقول هنا
، المناظرة لمن تحداها، ولكن سوف نتحدث ونبحث عن بعض أوصاف محمد 

وما ورد في كالمه نقال عن الروح القدس جبريل، وما ورد في دعائه وأخالقه 
 . وسلوكه مع أصحابه 

خرفة القول والنقل عن في ذلك أسلوب البسط والشرح الطويل، وز  ولن نتبع

                              
 . 2/90الفصل في الملل   )1(
 . 2/86 السابق )2(
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، ولكن بال تعليق منا نقدم قال وقيل لنجذب الناس إلى التصديق بنبينا محمد 
وأقواله وأفعاله وأدعيته وتفاعله مع اآلخرين،  للعقالء نماذج من صفات النبي 

بأفكارهم  اثم ليحكم العقالء بأنفسهم بعد أن يقلبوا الخواطر في قلوبهم ويتأملو 
مكن أن يكون من صدر عنه مثل ذلك نبي أم شخص عادي؟ فإن  هل ي: وأذهانهم

كان نبيا وجب تصديقه في كل ما جاء به، وإن لم يكن، فهل يمكن أن يكون أحد 
على األرض اآلن يماثل هذا اإلنسان، فضال عما جاء به من خير الكالم في معجزة 

خص له ضمير القرآن؟ نريد من العقالء الدليل والبرهان والصدق مع النفس ألي ش
 من بني اإلنسان؟

أو شاهدوه  مما سمعوه من رسول اهللا  الصحابة  إن عدد ما نقله
بخالف القرآن الكريم يزيد على مائة ألف حديث وردت بكاملها في السنة النبوية، 
وسوف نورد هنا بإذن اهللا قدرا من هذه األحاديث بنسبة الواحد على األلف، 

ال أبجديا، ليحكم العاقل على نوعية الكالم وشخصية وبصورة غير مرتبة موضوعيا و 
 : قائله وناقله 

 لم َيُكْن النبي ( :عن عبد اِهللا بن َعْمٍرو رضي اهللا عنهما قال  -1
 .)32F1( )ِإنَّ من ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخالقًا :وكان يقول ،فَاِحًشا وال ُمتَـَفحًِّشا

َرَة قال  -2  :قال ،ِهللا ادُْع على الُمْشرِِكينَ يا َرُسول ا :ِقيل: (عن أبي ُهَريـْ
 .)33F2( )َوِإنََّما بُِعْثُت رَْحَمةً  ،إني لم أُبـَْعْث لعَّانًا

لِقيُت َعْبَد اِهللا بن َعْمِرو بن الَعاِص رضي  :عن َعطَاِء بن َيَساٍر قال  -3

                              
 . )3366(3/1305صحيح البخاري  )1(
 . )2599(4/2006صحيح مسلم  )2(
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نه واهللا إ ،َأَجل :قال ؟في التـَّْورَاةِ  َأْخِبْرِني عن ِصَفِة رسول اِهللا  :اهللا عنهما قلت
يا أَيـَُّها النبي ِإنَّا َأْرَسلَناَك َشاِهًدا : "لَمْوُصوٌف في التـَّْورَاِة بِبَـْعِض ِصَفِتِه في الُقْرآنِ 

ْيُتَك المتَـوَكِّل ،أنت َعْبِدي َوَرُسولي ،َوِحْرزًا لألُمِّيِّينَ  ،َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا ليس ِبَفظٍّ وال  ،َسمَّ
َولْن  ،َولِكْن يـَْعُفو َويـَْغِفرُ  ،وال َيْدَفُع بِالسَّيَِّئِة السَّيَِّئةَ  ،قِ َغليٍظ وال َسخَّاٍب في اَألْسَوا

َويـَْفَتُح بها َأْعيُـًنا  ،يـَْقِبَضُه اهللا حتى يُِقيَم ِبِه الِملَة الَعْوَجاَء بَِأْن يـَُقوُلوا ال ِإلَه إال اهللا
( ")َوقـُُلوبًا ُغلًفا ،َوآَذانًا ُصّما ،ُعْمًيا

34F

1(. 

بين  ما ُخيـَِّر رسول اِهللا : (َة رضي اهللا عنها أنها قالتعن َعاِئشَ   -4
َعَد الناس منه ،َأْمَرْيِن إال َأَخَذ أَْيَسَرُهَما ما لم َيُكْن ِإْثًما وما  ،فَِإْن كان ِإْثًما كان أَبـْ

تَـَقَم رسول اِهللا  يَـْنَتِقَم ِهللا بها ،لنَـْفِسِه إال َأْن تـُْنتَـَهَك ُحْرَمُة اهللاِ  انـْ  .)35F2( )فـَ

َرَة قال  -5 َمَثل الَبِخيل َوالُمَتَصدِِّق   َضَرَب رسول اِهللا : (عن أبي ُهَريـْ
 ،قد اْضطُرَّْت أَْيِديِهَما إلى ثُِديِِّهَما َوتـََراِقيِهَما ،َكَمَثل رَُجلْيِن َعلْيِهَما ُجبََّتاِن من َحِديدٍ 

َبَسَطْت عنه  ،حتى تـَْغَشى أَنَاِملُه َوتـَْعُفَو أَثـََرهُ  َفَجَعل الُمَتَصدُِّق ُكلَما َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة انـْ
 .)36F3( )َوَأَخَذْت ُكلُّ َحلَقٍة ِبَمَكاِنَها ،َوَجَعل الَبِخيُل ُكلَما َهمَّ ِبَصَدَقٍة َقلَصتْ 

شيئا َقطُّ  ما َضَرَب رسول اِهللا : (قالترضي اهللا عنها عن َعاِئَشَة   -6
يَـْنَتِقَم  ،َد في َسِبيل اهللاِ بيده وال اْمَرَأًة وال َخاِدًما إال َأْن ُيَجاهِ  وما نِيل منه َشْيٌء َقطُّ فـَ

يَـْنَتِقَم ِهللا  ،من َصاِحِبِه إال َأْن يـُْنتَـَهَك َشْيٌء من َمَحارِِم اهللاِ   .)( )37F4فـَ

إذا َجاَءُه السَّاِئُل  كان رسول اِهللا : (عن أبي ُموَسى األشعري قال  -7

                              
 . )2018( 2/747صحيح البخاري  )1(
 . )3367(3/1306صحيح البخاري  )2(
 . )5461(5/2185حيح البخاري ص )3(
 . )2328( 4/1814صحيح مسلم  )4(
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وقال  ،على لَساِن َرُسولِه ما َشاءَ  َوليَـْقِض اهللا اْشَفُعوا تـُْؤَجُروا  :أو ُذو الَحاَجِة قال
َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعضاً  وقال الَخاِزُن اَألِميُن الذي يؤدي ما أُِمَر  ،الُمْؤِمُن للُمْؤِمِن َكالبُـنـْ

ِقينَ   . )38F1( )ِبِه طَيَِّبًة ِبِه نـَْفُسُه َأَحُد الُمَتَصدِّ

ْحَسِن الناس ُخُلًقا من أَ  كان رسول اِهللا : (  قال أََنسٌ   -8
وفي نـَْفِسي َأْن َأْذَهَب لَما َأَمَرِني ِبِه نَِبيُّ  ،واهللا ال َأْذَهبُ  :فقلت ،فََأْرَسلِني يـَْوًما لَحاَجةٍ 

َياٍن َوُهْم يَلَعُبوَن في السُّوقِ ، اِهللا   فإذا رسول اِهللا  ،َفَخَرْجُت حتى َأُمرَّ على ِصبـْ
يا أُنـَْيُس َأَذَهْبَت  :فقال ،فـََنَظْرُت إليه وهو َيْضَحكُ  :قال ،يقد قـََبَض ِبَقَفاَي من َورَائِ 

 .)39F2( )أنا َأْذَهُب يا َرُسول اهللاِ  ،قلت نعم :قال ،َحْيُث َأَمْرُتكَ 

بـََعَث النبي : (قال َسِعيُد بن أبي َسِعيٍد أَنَُّه سمع أَبَا ُهَريـَْرَة وعن   -9
 فـََرَبُطوُه  ،بَِني َحِنيَفَة يـَُقاُل له ثَُماَمُة بن أُثَالٍ  َخْيال ِقَبل َنْجٍد َفَجاَءْت ِبَرُجٍل من

ما ِعْنَدَك يا ثَُماَمُة فقال  :فقال َفَخَرَج إليه النبي  ،ِبَسارِيٍَة من َسَواِري الَمْسِجدِ 
ٌر يا محمد إن تـَْقُتلِني تـَْقُتل َذا َدٍم َوِإْن تـُْنِعْم تـُْنِعْم على َشاِكٍر َوِإْن كُ  ْنَت ِعْنِدي َخيـْ

ُترِيُد الَمال َفَسل منه ما ِشْئَت فـَُتِرَك حتى كان الَغُد ثُمَّ قال له ما ِعْنَدَك يا ثَُماَمُة قال 
ما قلت لك إن تـُْنِعْم تـُْنِعْم على َشاِكٍر فـَتَـرََكُه حتى كان بـَْعَد الَغِد فقال ما ِعْنَدَك يا 

َة فَاْنطَلَق إلى نخل َقرِيٍب من ثَُماَمُة فقال ِعْنِدي ما قلت لك فقال َأْطلُقوا ثَُمامَ 
الَمْسِجِد فَاْغَتَسل ثُمَّ دخل الَمْسِجَد فقال َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه إال اهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا 
رسول اِهللا يا محمد واهللا ما كان على األرض َوْجٌه أَبـَْغَض إلي من َوْجِهَك فـََقْد َأْصَبَح 

ِه إلي واهللا ما كان من ِديٍن أَبـَْغَض إلي من ِديِنَك فََأْصَبَح ِديُنَك َوْجُهَك َأَحبَّ الُوُجو 
يِن إلي واهللا ما كان من بَلٍد أَبـَْغُض إلي من بَلِدَك فََأْصَبَح بَلُدَك َأَحبَّ الِبالِد  َأَحبَّ الدِّ

                              
 . )19682( 4/409مسند أحمد بن حنبل  )1(
 . )2310(4/1805صحيح مسلم  )2(
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َوَأَمَرُه َأْن  رسول اِهللا  إلي َوِإنَّ َخْيلَك َأَخَذْتِني وأنا ُأرِيُد الُعْمَرَة َفَماَذا تـََرى فـََبشََّرهُ 
يـَْعَتِمَر فلما َقِدَم َمكََّة قال له َقاِئٌل َصبَـْوَت قال ال َولِكْن َأْسلْمُت مع ُمَحمٍَّد رسول 

 .)( )40F1وال واهللا ال يَْأتِيُكْم من الَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنَطٍة حتى يَْأَذَن فيها النبي  اِهللا 

 ،اتَِّق اِهللا َحْيُثَما ُكْنتَ : ي رسول اِهللا قال ل: (قالأنه  عن أبي َذرٍّ   -10
 .)41F2( )َوَخالِق الناس ِبُخُلٍق َحَسنٍ  ،َوأَْتِبْع السَّيَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحَها

ِإنَّ من َأَحبُِّكْم إلي َوَأقْـَرِبُكْم ِمنِّي : (قال َأنَّ َرُسول اِهللا   عن َجاِبرٍ   -11
َأْخالقًا َوِإنَّ أَبـَْغَضُكْم إلي َوأَبـَْعدَُكْم ِمنِّي َمْجلًسا يوم َمْجلًسا يوم الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم 

ُقوَن َوالُمتَـَفْيِهُقونَ  قد َعلْمَنا الثـَّْرثَاُروَن  ،يا َرُسول اهللاِ  :قالوا ،الِقَياَمِة الثـَّْرثَاُروَن َوالُمَتَشدِّ
( )الُمَتَكبـُِّرونَ : قال ؟فما الُمتَـَفْيِهُقونَ  ،َوالُمَتَشدُِّقونَ 

42F

َوالثـَّْرثَاُر هو الَكِثيُر الَكالِم  .)3
 . َوالُمَتَشدُِّق الذي يـََتطَاَوُل على الناس في الَكالِم َويـَْبُذو عليهم

 ،َأْرَبٌع إذا ُكنَّ ِفيكَ : (قال َأنَّ َرُسول اِهللا  عن عبد اِهللا بن َعْمٍرو و   -12
َيا نـْ َوِعفٌَّة في  ،َوُحْسُن َخليَقةٍ  ،َصْدُق َحِديثٍ وَ  ،ِحْفُظ َأَمانَةٍ  ،َفَال َعلْيَك ما فَاَتَك ِمَن الدُّ

 .)43F4( )طُْعَمةٍ 

دخل أبو َبْكٍر َيْسَتْأِذُن على رسول اِهللا : (قال عن َجاِبِر بن عبد اِهللا   -13
 َفَدَخل ،فَُأِذَن ألَِبي َبْكرٍ  :قال ،فـََوَجَد الناس ُجُلوًسا بَِباِبِه لم يـُْؤَذْن َألَحٍد منهم، 

َجالًسا َحْولُه ِنَساُؤُه َواِجًما َساِكًتا  فـََوَجَد النبي  ،فَاْسَتْأَذَن فَُأِذَن له ،رُ ثُمَّ َأقْـَبل ُعمَ 
لو رَأَْيَت بِْنَت َخارَِجَة  :فقال يا َرُسول اهللاِ ؟ فقال َألُقولنَّ شيئا ُأْضِحُك النبي  :قال

                              
 . )4114(4/1589صحيح البخاري  )1(
 .)1373(3/361، السلسلة الصحيحة  )1987( 4/355سنن الترمذي  )2(
 .) 1535(، وصحيح الجامع  )71( 4/370سنن الترمذي  )3(
 .)873(، وصححه األلباني في صحيح الجامع  )6652(2/177حنبل مسند أحمد بن  )4(
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َها فـََوَجْأُت ُعنُـَقَها ؟َسأَلْتِني النـََّفَقةَ  ُهنَّ  :وقال ِحَك رسول اِهللا َفضَ  ؟فـَُقْمُت ِإليـْ
فـََقاَم ُعَمُر إلى  ،فـََقاَم أبو َبْكٍر إلى َعاِئَشَة َيَجُأ ُعنُـَقَها ،َحْولي كما تـََرى َيْسأَلَنِني النـََّفَقةَ 

واهللا ال  :فـَُقلنَ  ؟ما ليس ِعْنَدهُ  اِهللا  َتْسأَلَن َرُسولَ  :كالهما يقول  ،َحْفَصَة َيَجأُ ُعنُـَقَها
ثُمَّ  ،ثُمَّ اْعتَـَزلُهنَّ َشْهًرا أو ِتْسًعا َوِعْشرِينَ  ،شيئا أََبًدا ليس ِعْنَدهُ  ول اِهللا َنْسَأُل َرسُ 

 :نـََزلْت عليه هذه اآليَةُ 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
تَـَعالَْيَن أَُمتـِّْعُكنَّ  ْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدنَ ألَ يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ُقل (  َيا َوزِيَنتَـَها فـَ نـْ الَحَياَة الدُّ

اَر اآلِخَرَة فَِإنَّ اَهللا َأَعدَّ  .َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراحًا َجِميًال  َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اَهللا َوَرُسوَلُه َوالدَّ
 لُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجراً َعِظيماً ل

: األحزاب القرآن الكريم سورة 
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 .)45F1( )ال يقي سيئها إال أنت ،وقني سيء األعمال وسيء األخالق ،ألحسنها إال أنت

َنا رسول اِهللا : (قال ابن مسعود عن و   -15 َساِجٌد ُيَصلي ِعْنَد البَـْيِت  بـَيـْ
أَيُُّكْم َيِجيُء ِبَسلى َجُزوِر بَِني  :وأبو َجْهٍل َوَأْصَحاٌب له ُجُلوٌس ِإْذ قال بـَْعُضُهْم لبَـْعض

بَـَعَث َأْشَقى  ،فـََيَضُعُه على َظْهِر ُمَحمٍَّد إذا َسَجدَ  -مشيمة الناقة المذبوحة -ٍن ُفال فَانـْ
َوَضَعُه  َفَجاَء ِبِه فـََنَظَر حتى َسَجَد النبي  -رجل اسمه عقبة بن أبي معيط-الَقْوِم 

َفَجَعُلوا  :الق ،لو كان لي َمنَـَعةٌ  ،على َظْهرِِه بين َكِتَفْيِه وأنا أَْنظُُر ال أغير شيئا
َساِجٌد ال يـَْرَفُع رَْأَسُه حتى  َوَرُسوُل اِهللا  ،َيْضَحُكوَن َوُيِحيُل بـَْعُضُهْم على بـَْعضٍ 

اللهم َعلْيَك ِبُقَرْيٍش َثالَث  :فـََرَفَع رَْأَسُه ثُمَّ قال،َفَطَرَحْت عن َظْهرِِه  ،َجاَءْتُه فَاِطَمةُ 
ْعَوَة في ذلك الَبلِد  :قال ،َمرَّاٍت َفَشقَّ عليهم ِإْذ َدَعا عليهم وََكانُوا يـََرْوَن َأنَّ الدَّ

َوَشْيَبَة بن  ،َوَعلْيَك ِبُعْتَبَة بن رَبِيَعةَ  ،اللهم َعلْيَك بِأَِبي َجْهلٍ  :ثُمَّ َسمَّى ،ُمْسَتَجابَةٌ 
دَّ السَّاِبَع فلم َوعَ  ،َوُعْقَبَة بن أبي ُمَعْيطٍ  ،َوُأَميََّة بن َخلفٍ  ،َوالَوليِد بن ُعْتَبةَ  ،رَبِيَعةَ 

َصْرَعى في  لقد رأيت الِذيَن َعدَّ رسول اِهللا  ،فـََوالِذي نـَْفِسي بيده :قال ،نحفظه
 .)46F2( )َقليِب َبْدرٍ  -البئر التي فرغت من الماء- الَقليبِ 

يقول في  سمعت من رسول اِهللا : (قالت رضي اهللا عنها َعاِئَشَة  وعن  -16
َوَمْن َولَي من  ،ْمِر أُمَِّتي شيئا َفَشقَّ عليهم فَاْشُقْق عليهاللهم من َولَي من أَ  :بـَْيِتي هذا

 .)47F3( )َأْمِر أُمَِّتي شيئا فـََرَفَق ِبِهْم فَاْرُفْق ِبهِ 

َرَة   -17 َفَجَعل  ،َجالسٌ  َأنَّ رَُجَال َشَتَم أَبَا َبْكٍر والنبي : ( عن أبي ُهَريـْ
 ،َوقَامَ  فـََغِضَب النبي  ،عليه بـَْعَض قـَْولهِ  فلما َأْكثـََر َردَّ  ،يـَْعَجُب َويـََتَبسَّمُ  النبي 

                              
 . )970(1/312سنن النسائي الكبرى  )1(
 . )237( 1/94صحيح البخاري  )2(
 . )1828(3/1458صحيح مسلم  )3(
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فلما َرَدْدُت عليه  ،كان يشتمني َوأَْنَت َجالسٌ   :َفلِحَقُه أبو َبْكٍر فقال يا َرُسول اهللاِ 
فلما َرَدْدَت عليه  ،نه كان َمَعَك َملٌك يـَُردُّ َعْنكَ إ :قال ،بـَْعَض قـَْولِه َغِضْبَت َوُقْمتَ 

يا أَبَا َبْكٍر َثَالٌث   :ثُمَّ قال ،فلم َأُكْن َألقْـُعَد مع الشَّْيطَانِ  ،لشَّْيطَانُ بـَْعَض قـَْولِه َوَقَع ا
وما  ،أال َأَعزَّ اهللا بها َنْصَرهُ  ما من َعْبٍد ظُلَم ِبَمْظلَمٍة فيغضي عنها ِهللا  ،ُكلُُّهنَّ َحقٌّ 

وما فـََتَح رَُجٌل بَاَب َمْسأَلٍة  ،بها َكثْـَرةً فـََتَح رَُجٌل بَاَب َعِطيٍَّة يُرِيُد بها ِصلًة ِإالَّ زَاَدُه اهللا 
 .)48F1( )بها ِقلةً  زَاَدُه اهللا  إاليُرِيُد بها َكثْـَرًة 

َيْصَنُع في  ما كان النبي : (وقد سألت  َعاِئَشة رضي اهللا عنهاوُسئلت   -18
 .)49F2( )فإذا سمع اَألَذاَن َخَرجَ  ،كان َيُكوُن في ِمْهَنِة َأْهلهِ   :قالت ؟البَـْيتِ 

وََكانُوا ، ما كان َشْخٌص َأَحبَّ ِإلْيِهْم من رسول اِهللا : (قال أََنٍس  عن  -19
 .)50F3( )إذا رََأْوُه لم يـَُقوُموا لَما يـَْعلُموا من َكَراِهَيِتِه لَذلكَ 

 على الِمْنَبِر سمعت النبي : (يقول سمع ُعَمَر  بن َعبَّاٍس اعن   -20
عبد اِهللا  :فـَُقوُلوا ،فَِإنََّما أنا َعْبُدهُ  ،بن َمْرَيمَ  ال ُتْطُروِني كما َأْطَرْت النََّصاَرى :يقول

 .)51F4( )َوَرُسولُهُ 

ويُِقلُّ  ،كاَن رسوُل اهللا ُيكثُر الذِّكرَ : (قال وعن عبِد اهللا بن أبي أوفى   -21
وال يأنُف أْن يمشَي مَع األرملِة والمسكيِن  ،ويُقصُِّر الخطبةَ  ،ويُطيُل الصَّالةَ  ،اللغوَ 

 .)52F5( )اجةَ فيْقضي له الح

                              
 .) 2231( 271 /5، والسلسلة الصحيحة  )9622(2/436مسند أحمد بن حنبل  )1(
 . )5048(5/2052صحيح البخاري  )2(
 .) 288(، مختصر الشمائل  )12367(3/132مسند أحمد بن حنبل  )3(
 . )3261(3/1271صحيح البخاري  )4(
 . )5835(3/1622مشكاة المصابيح  )5(
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 ،فنظر إلى السماء جلس جبريل إلى النبي : (قال  عن أبي هريرة   -22
فلما نزل  ،هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة: فإذا ملك ينزل فقال له جبريل

: جعلك أم عبدا رسوال ؟ فقال له جبريلأأرسلني إليك ربك أملكا  يا محمد: قال
 .)53F1( )ا رسوالال بل عبد: فقال  ،تواضع لربك يا محمد

الَمِديَنَة َأَخَذ أبو طَلَحَة بَِيِدي  لمَّا َقِدَم رسول اِهللا : (قال عن أََنٍس   -23
يا َرُسول اِهللا ِإنَّ أََنًسا ُغالٌم َكيٌِّس َفلَيْخُدْمَك  :فقال فَاْنطَلَق ِبي إلى رسول اِهللا 

ْيٍء َصنَـْعُتُه لَم َصنَـْعَت هذا واهللا ما قال لي لشَ  ،َفَخَدْمُتُه في السََّفِر َوالَحَضرِ  :قال
َخَدْمُت : ( قال أََنٍس ، )54F2( )؟وال لَشْيٍء لم َأْصنَـْعُه لَم لم َتْصَنْع هذا َهَكَذا ؟َهَكَذا

() َعْشَر ِسِنينَ  َرُسول اِهللا 
55F

3(. 

َويَْأُكُل  ،يجلس على اَألْرضِ  كان رسول اِهللا : (قال َعِن بن َعبَّاٍس   -24
 .)56F4( )َوُيِجيُب َدْعَوَة الَمْمُلوِك على ُخْبِز الشَِّعيرِ  ،َتِقُل الشَّاةَ َويـَعْ  ،على اَألْرضِ 

َرَة   -25 ما نـََقَصْت َصَدَقٌة من َماٍل وما : (قال ن رسول اِهللا أ عن أبي ُهَريـْ
 .)57F5( )وما تـََواَضَع َأَحٌد ِهللا إال رَفـََعُه اهللا ،زَاَد اهللا َعْبًدا ِبَعْفٍو إال ِعّزا

قالوا اهللا  ؟أََتْدُروَن ما الِغيَبةُ : (قال َأنَّ َرُسول اِهللا  َة عن أبي ُهَريـْرَ   -26
 ؟َأفـََرأَْيَت إن كان في َأِخي ما َأُقولُ  :ِذْكُرَك َأَخاَك ِبَما َيْكَرُه ِقيل :َوَرُسولُُه َأْعلُم قال

                              
 . 64ص لعز بن عبد السالم السلميلفي تفضيل الرسول  بداية السول )1(
 . )2616( 3/1018 صحيح البخاري )2(
 . )2309(4/1804صحيح مسلم  )3(
 . )2588( 4/2001صحيح مسلم  )4(
 . )2589(4/2001يح مسلم صح )5(
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 .)58F1( )هُ َوِإْن لم َيُكْن فيه فـََقْد بـََهتَّ  ،إن كان فيه ما تـَُقوُل فـََقْد اْغَتْبَتهُ  :قال

: قال َذاَت يـَْوٍم في ُخْطَبِتهِ  َأنَّ َرُسول اِهللا  عن ِعَياِض الُمَجاِشِعيِّ و   -27
ُكلُّ َماٍل َنَحلُتُه َعْبًدا   ،هذا يوميأال ِإنَّ رَبِّي َأَمَرِني َأْن ُأَعلَمُكْم ما َجِهلُتْم ِممَّا َعلَمِني (

ُهْم عن  ،َوِإنِّي َخلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلُهمْ  ،َحاللٌ  ُهْم الشََّياِطيُن فَاْجَتالتـْ َوِإنـَُّهْم أَتـَتـْ
 ،َوَأَمَرتْـُهْم َأْن ُيْشرُِكوا ِبي ما لم أُْنِزل ِبِه ُسلطَانًا ،َوَحرََّمْت عليهم ما َأْحللُت لهم ،ِديِنِهمْ 

من َأْهل الِكَتاِب َوِإنَّ اَهللا َنَظَر إلى َأْهل األرض َفَمَقتَـُهْم َعَربـَُهْم َوَعَجَمُهْم إال بـََقايَا 
َتلَيَك وأبتلى ِبكَ  :وقال  أي -َوأَنـَْزلُت َعلْيَك ِكَتابًا ال يـَْغِسُلُه الَماُء  ،إنما بـََعْثُتَك ألَبـْ

تـَْقَرُؤُه نَاِئًما  -محفوظ في الصدور ال يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان
َزًة  :َرْيًشا فقلتَوِإنَّ اَهللا َأَمَرِني َأْن ُأَحرَِّق قُـ  ،َويـَْقظَانَ  َربِّ ِإًذا يـَْثلُغوا رَْأِسي فـََيَدُعوُه ُخبـْ

َوابـَْعْث  ،َواْغُزُهْم نـُْغِزَك َوأَْنِفْق َفَسنُـْنِفَق َعلْيكَ  ،اْسَتْخرِْجُهْم كما اْسَتْخَرُجوكَ  :قال
َعْث َخْمَسًة مثله  :لَجنَِّة َثالثَةٌ َوَأْهُل ا :قال ،َوقَاِتل ِبَمْن َأطَاَعَك من َعَصاكَ  ،َجْيًشا نـَبـْ

َوُمْسلٍم  ،َورَُجٌل رَِحيٌم رَِقيُق الَقلِب لُكل ِذي قـُْرَبى ،ُذو ُسلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدٌِّق ُمَوفَّقٌ 
أي  - َوَأْهُل النَّاِر َخْمَسٌة الضَِّعيُف الذي ال زَبـَْر له :قال .َوَعِفيٌف ُمتَـَعفٌِّف ُذو ِعَيالٍ 

الِذيَن ُهْم ِفيُكْم تـَبَـًعا ال يـَْبتَـُغوَن  -احش والمعاصي ال عقل له ينهاه عن اإلثم والفو 
َورَُجٌل ال ُيْصِبُح  ،َوالَخاِئُن الذي ال َيْخَفى له َطَمٌع َوِإْن َدقَّ إال َخانَهُ  ،َأْهال وال َماال

ُر َوذََكَر الُبْخل أو الَكِذَب َوالشِّْنِظي ،وال يُْمِسي إال وهو ُيَخاِدُعَك عن َأْهلَك َوَمالكَ 
 .)59F2( )-السيِ الخلق - الَفحَّاشُ 
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أبو َبْكٍر َفَسأَلُتُه عن آيٍَة من ِكَتاِب  َفَمرَّ  ،قـََعْدُت يـَْوًما على َطرِيِقِهْم الذي َيْخُرُجوَن منه
َفَمرَّ ولم يـَْفَعل ثُمَّ َمرَّ ِبي ُعَمُر َفَسأَلُتُه عن آيٍَة من ِكَتاِب  ،اِهللا ما َسأَلُتُه إال لُيْشِبَعِني
َم حين فـََتَبسَّ  َفَمرَّ ولم يـَْفَعل ثُمَّ َمرَّ ِبي أبو الَقاِسِم  ،اِهللا ما َسأَلُتُه إال لُيْشِبَعِني

قلت لبـَّْيَك يا َرُسول  :ثُمَّ قال يا أَبَا ِهرٍّ  ،َوَعَرَف ما في نـَْفِسي وما في َوْجِهي ،َرآِني
َتِبْعُتُه َفَدَخل فأستأذن فََأِذَن لي َفَدَخل فـََوَجَد لبَـًنا في َقَدٍح  :اِهللا قال الَحْق َوَمَضى فـَ

قلت لبـَّْيَك  :قال أَبَا ِهرٍّ  ،ٌن أو ُفالنَةُ َأْهَداُه لك ُفال :قالوا ؟من أَْيَن هذا اللَبنُ  :فقال
َوَأْهُل الصُّفَِّة َأْضَياُف  :الَحْق إلى َأْهل الصُّفَِّة فَاْدُعُهْم لي قال :يا َرُسول اِهللا قال

ْتُه َصَدَقٌة بـََعَث بها ِإلْيِهْم ولم  اِإلْسالِم ال يَْأُووَن على َأْهٍل وال َماٍل وال على َأَحٍد إذا أَتـَ
َوَأَصاَب منها َوَأْشرََكُهْم فيها َفَساَءِني  ،وإذا أَتـَْتُه َهِديٌَّة َأْرَسل ِإلْيِهمْ  ،َناَول منها شيئايـَتَـ 

كنت َأَحقُّ أنا َأْن ُأِصيَب من هذا اللَبِن   ؟وما هذا اللَبُن في َأْهل الصُّفَّةِ  :ذلك فقلت
ُلَغِني من هذا  ،ُأْعِطيِهمْ فإذا جاء َأَمَرِني َفُكْنُت أنا  ،َشْربًَة أَتـََقوَّى بها وما َعَسى َأْن يـَبـْ

ْيتُـُهْم َفَدَعْوتـُُهْم فََأقْـبَـُلوا  ،بُدٌّ  ولم َيُكْن من طَاَعِة اِهللا َوطَاَعِة َرُسولِه  ،اللَبنِ  فَأَتـَ
 يا أَبَا ِهرٍّ قلت لبـَّْيَك يا :َوَأَخُذوا َمَجالَسُهْم من البَـْيِت قال ،فَاْسَتْأَذنُوا فََأِذَن لهم

فََأَخْذُت الَقَدَح َفَجَعلُت ُأْعِطيِه الرَُّجل فـََيْشَرُب  :ُخْذ فََأْعِطِهْم قال :َرُسول اِهللا قال
فَُأْعِطيِه الرَُّجل فـََيْشَرُب حتى يروي ثُمَّ يـَُردُّ َعليَّ  ،حتى يـَْرَوى ثُمَّ يـَُردُّ َعليَّ الَقَدحَ 

تَـَهْيُت إلى النبي  الَقَدَح فـََيْشَرُب حتى يروي ثُمَّ يـَُردُّ َعليَّ  وقد روى  الَقَدَح حتى انـْ
قلت  ٍ:فََأَخَذ الَقَدَح فـََوَضَعُه على َيِدِه فـََنَظَر إلي فـََتَبسََّم فقال أَبَا ِهرّ  ،الَقْوُم كلهم

اقْـُعْد  :َصَدْقَت يا َرُسول اِهللا قال :بَِقيُت أنا َوَأْنَت قلت :لبـَّْيَك يا َرُسول اِهللا قال
ال  :اْشَرْب َفَشرِْبُت فما زَال يقول اْشَرْب حتى قلت :َعْدُت َفَشرِْبُت فقالفَاْشَرْب فـَقَ 

فََأرِِني فََأْعطَْيُتُه الَقَدَح َفَحِمَد اَهللا َوَسمَّى  :َوالِذي بـََعَثَك بِالَحقِّ ما َأِجُد له َمْسلًكا قال
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 .)60F1( )َوَشِرَب الَفْضلةَ 
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() َها ِإلى الصََّالِة َصَدَقٌة، َوَدلُّ الطَّرِيِق َصَدَقةٌ َوالَكلَمُة الطَّيَِّبُة، وَُكلُّ َخْطَوٍة َيْمِشي
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 :فـََقال، َمْه َمهْ  :فََأقْـَبل الَقْوُم َعلْيِه فـََزَجُروُه َوقَاُلوا ؟اْئَذْن لي بِالزِّنَا :فـََقال يَا َرُسول اهللاِ 
َال َواِهللا َجَعلِني اهللاُ  :قَال ؟أَُتِحبُُّه ألُمِّكَ  :قَال ،َفَجلسَ  :قَال ،اْدنُْه َفَدنَا ِمْنُه َقرِيباً 

َنِتكَ  :ِهْم، قَالَوَال النَّاُس ُيِحبُّونَُه ألُمََّهاتِ  :ِفَداَك، قَال َال َواِهللا يَا  :قَال ؟َأفـَُتِحبُُّه ِالبـْ
ُتِحبُُّه ُألْخِتَك؟  :َوَال النَّاُس ُيِحبُّونَُه لبَـَناِتِهْم قَال :قَال ،َرُسول اِهللا َجَعلِني اُهللا ِفَداكَ  َأفـَ

َأفـَُتِحبُُّه  :َخَواِتِهْم، قَالَوَال النَّاُس ُيِحبُّونَُه ألَ  :قَال ،َال َواِهللا َجَعلِني اُهللا ِفَداكَ  :قَال
 :َوَال النَّاُس ُيِحبُّونَُه لَعمَّاِتِهْم، قَال :قَال ،َال َواِهللا َجَعلِني اُهللا ِفَداكَ  :لَعمَِّتَك؟ قَال

 قَال َوَال النَّاُس ُيِحبُّونَُه لَخاالَِتِهْم، ،َال َواِهللا َجَعلِني اُهللا ِفَداكَ  :َأفـَُتِحبُُّه لَخالِتَك؟ قَال
ْر َقلَبُه َوَحصِّْن فـَْرَجُه قَال :َوقَال فـََوَضَع َيَدُه َعلْيِه، :قَال َبُه َوَطهِّ َفلْم  :اللُهمَّ اْغِفْر َذنـْ

() ءٍ يْ شَ  ىيَلَتِفُت ِإل ىَيُكْن بـَْعُد َذلَك الَفتَ 
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 .) 82F1( )ثُمَّ أَبُوكَ : قَال ثُمَّ َمْن؟ :أُمَُّك، قَال: قَال ثُمَّ َمْن؟ :قَال
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ُهمَّ اغِفْر لُه َواْرَحْمُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه الل: َعلى َميٍِّت َفَسِمْعُت ِمْن ُدَعائِِه َوُهَو يـَُقولُ 
َونـَّقِه ِمَن الَخطَايَا َكَما  َواغِسلُه بِالَماِء َوالثَّلِج َوالبَـَرِد، َوَأْوِسْع ُمْدَخلُه، َوَأكرِْم نـُُزلُه،

 .)86F1( )يـُنَـقَّى الثـَّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدََّنسِ 
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 قـَْوِم َأْسلُموا فـََواِهللا ِإنَّ ُمَحمَّدًا ليُـْعِطى َعطَاءَ  أي :فَأََتى قـَْوَمُه فـََقال َغَنمًا بـَْيَن َجَبلْيِن،
َيا، ُء ِإلى َرُسول اِهللا يَوِإْن َكاَن الرَُّجُل لَيجِ ، َمْن َال َيَخاُف الَفاَقةَ  نـْ  َما يُرِيُد ِإالَّ الدُّ

َيا ِبَما ِفيَها يَفَما يُْمسِ  نـْ () َحتَّى َيُكوَن اهللاُ َأَحبَّ ِإلْيِه َأْو َأَعزَّ َعلْيِه ِمَن الدُّ
96F
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َكاَن   رضي اهللا عنها َأنَّ َرُسول اِهللا  َعاِئَشةَ  من حديث يالبخار  وروى  -69
َأْذِهِب الَباَس َربَّ النَّاِس، اْشِف َوأَْنَت الشَّاِفي َال : (ِإَذا أََتي َمرِيًضا َأْو أُِتي ِبِه قَال

 .)101F1( )ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما
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 )105F1( )َولُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفَرَتُه َفلُيِرْح َذبِيَحَتهُ  الذَّْبحَ  فََأْحِسُنوا الِقْتلَة َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسُنوا
. 

 يبَنِ  فيَكاَن رَُجَالِن ( :قال رسول اهللا  أن بي هريرة ومن حديث أ  -74
َفَكاَن َال يـََزاُل  الِعَباَدِة، فيَفَكاَن َأَحُدُهَما يُْذِنُب َواآلَخُر ُمْجَتِهٌد  ِإْسَرائِيل ُمَتآِخيَـْيِن،

ْنِب،المُ   :فـََقال لهُ  فـََوَجَدُه يـَْوًما َعلى َذْنٍب؛ ،َأْقِصرْ  :فـَيَـُقولُ  ْجَتِهُد يـََرى اآلَخَر َعلى الذَّ
َأْو الَ  َواِهللا َال يـَْغِفُر اُهللا لَك، :فـََقال أَبُِعْثَت َعلىَّ رَِقيًبا؟ ،يَورَبِّ  يفـََقال َخلنِ  َأْقِصْر،

فـََقال لَهَذا  فَاْجَتَمَعا ِعْنَد َربِّ الَعالِميَن، َواُحُهَما؛فـَُقِبَض َأرْ  يُْدِخُلَك اُهللا الَجنَّةَ 
اْذَهْب  :َوقَال للُمْذِنبِ  قَاِدرًا، يَيدِ  يَعالًما َأْو ُكْنَت َعلى َما فِ  يَأُكْنَت بِ  :الُمْجَتِهدِ 

 يَوالذِ : ُهَريـَْرَة قَال أَبُو  َوقَال لآلَخِر اْذَهُبوا ِبِه ِإلى النَّاِر، ي،فَاْدُخل الَجنََّة ِبَرْحَمتِ 
َياُه َوآِخَرَتهُ ي نـَْفسِ   .)106F2( )بَِيِدِه لَتَكلَم ِبَكلَمٍة َأْوبـََقْت ُدنـْ

ما ِمن يوٍم ( :قال  أن النبي  هريرةالبخاري من حديث أَبي  وروى  -75
ُل اللهمَّ أعِط ُمنِفقًا َخلفا، ويَقو  :فيقوُل أحُدهما ُيصبُح الِعباُد فيه ِإالَّ َملكاِن يَنزِالِن،

 .) 107F3( )الّلهمَّ أعِط ُممِسكاً تلفاً : اآلَخرُ 

: قال اِهللا  رسول أن  عبادة بن الصامت روى مسلم من حديث  -76
َوَأنَّ  َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َمْن َقال َأْشَهُد َأْن َال ِإلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك لُه،(

َوَأنَّ  َوَأنَّ الَجنََّة َحقٌّ، وََكلَمُتُه أَلَقاَها ِإلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َمِتِه،َعْبُد اِهللا َواْبُن أَ  ِعيَسى
 .)108F4( )أَبـَْواِب الَجنَِّة الثََّمانَِيِة َشاءَ  يِّ َأْدَخلُه اهللاُ ِمْن أَ ، النَّاَر َحقٌّ 

                              
 .) 1955(3/1548صحيح مسلم  )3(
 .ألرناءوطوحسنه شعيب ا ،) 8275( 2/323أحمد في المسند  )4(
 .) 1374( 2/522صحيح البخاري  )1(
 .) 28( 1/57صحيح مسلم  )2(
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  يُكْنُت ِرْدَف النَّبِ : قال بن جبل  ُمَعاذٍ روى البخاري من حديث   -80
ٌر، فـََقال اُذ، َهل َتْدِري َحقَّ اِهللا َعلى ِعَباِدِه َوَما َحقُّ يَا ُمعَ ( :َعلى ِحَماٍر يـَُقاُل لُه ُعَفيـْ

فَِإنَّ َحقَّ اِهللا َعلى الِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه : قَال اُهللا َوَرُسولُُه َأْعلُم، :قُلتُ  ؟الِعَباِد َعلى اهللاِ 
 :فـَُقلتُ   ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا،َوَحقَّ الِعَباِد َعلى اِهللا َأْن َال يـَُعذَِّب َمْن الَ  َوَال ُيْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا،

 )112F1( )َال تـَُبشِّْرُهْم فـََيتَِّكُلوا: قَال؟ يَا َرُسول اِهللا، َأَفَال أَُبشُِّر ِبِه النَّاسَ 
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َوَال ُمِضل لَمْن  َأْضللَت، َوَال بَاِسَط لَما قـََبْضَت َوَال َهاِدي لَما قَاِبَض لَما َبَسْطَت،
َوَال ُمَباِعَد  َوَال َماِنَع لَما َأْعطَْيَت َوَال ُمَقرَِّب لَما بَاَعْدَت، َهَدْيَت َوَال ُمْعِطي لَما َمنَـْعَت،

َنا ِمْن بـَرََكاِتَك َورَْحَمِتَك َوَفْضلَك َوِرْزِقَك، لَما قـَرَّْبَت،  إنياللهمَّ  اللهمَّ اْبُسْط َعليـْ
اللهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك النَِّعيَم يـَْوَم الَعْيلِة  ُلَك النَِّعيَم الُمِقيَم الِذي َال َيُحوُل َوَال يـَُزوُل،َأْسأَ 

اللهمَّ  اللهمَّ ِإنِّي َعاِئٌذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َأْعطَْيتَـَنا َوَشرِّ َما َمنَـْعَت، َواَألْمَن يـَْوَم الَخْوِف،
َنا اِإليَماَن  َنا الُكْفَر َوالُفُسوَق َوالِعْصَياَن َواْجَعلَنا ِمَن َحبِّْب ِإليـْ َوزَيـِّْنُه ِفي قـُُلوبَِنا وََكرِّْه ِإليـْ

َر َخَزايَا َوالَ  الرَّاِشِديَن، اللهمَّ تـََوفـََّنا ُمْسلِميَن، َوَأْحِيَنا ُمْسلِميَن، َوأَلِحْقَنا بِالصَّالِحيَن َغيـْ
بُوَن ُرُسلَك َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيلَك، اللهمَّ قَاَتل الَكَفَرةَ  َمْفُتونِيَن، َواْجَعل  الِذيَن ُيَكذِّ

 .) 115F1( )اللهمَّ قَاَتل الَكَفَرَة الِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِإلَه الَحقِّ  َعلْيِهْم رَْجَزَك َوَعَذاَبَك،

ِإنَّ : (قال النبي  أن وروى أيضا من حديث أبي موسى األشعري   -84
 مسيءالنـََّهاِر َويـَْبُسُط َيَدُه بِالنـََّهاِر لَيُتوَب  مسيءبِاللْيل لَيُتوَب يـَْبُسُط َيَدُه  اهللا 

 .)116F2( )اللْيل َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِبَها
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إذا  اهللا  أن كان رسول بن أبي طالب  وعند مسلم من حديث علي  -90
َسَجَد َوْجِهي للِذي  َولَك َأْسلْمتُ  َوِبَك آَمْنُت، اللهمَّ لَك َسَجْدُت،( :سجد قال

َوِإَذا  ُن الَخالِقيَن،َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه َوتـََباَرَك اهللا َأْحسَ  َخلَقُه َوَصوَّرَُه فََأْحَسَن ُصورََتُه،
ْمُت َوَما َأخَّْرتُ  :َسلَم ِمَن الصََّالِة قال َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعلْنُت  اللهمَّ اْغِفْر لي َما َقدَّ

ُم َوالُمَؤخُِّر َال ِإلَه ِإالَّ أَْنتَ  َوَما َأْسَرْفُت،  . )122F1( )َوَما أَْنَت َأْعلُم ِبِه ِمنِّي أَْنَت الُمَقدِّ
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يـَْغِرُف لُه ِبِه َحتَّى َأْرَواُه َفَجَعل  رََأى َكلًبا يَْأُكُل الثـََّرى ِمَن الَعَطِش، فََأَخَذ الرَُّجُل ُخفَُّه؛
 .) 126F1( )فََأْدَخلُه الَجنَّةَ  َفَشَكَر اهللا لُه؛
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َوَمْن َتَحسَّي َسّما فـََقَتل نـَْفَسُه َفَسمُُّه ِفي َيِدِه يـََتَحسَّاُه ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالًدا ُمَخلًدا ِفيَها 
ِبَحِديَدٍة َفَحِديَدتُُه ِفي َيِدِه َيَجأُ ِبَها ِفي َبْطِنِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َخالًدا  أََبًدا، َوَمْن قـََتل نـَْفَسهُ 

 . )130F1( )ُمَخلًدا ِفيَها أََبًدا
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قُلَنا يَا َرُسول  :لَحَياِء، قَالاْسَتْحُيوا ِمَن اِهللا َحقَّ ا: (قال اِهللا  رسول أن  مسعود
لْيَس َذاَك َولِكنَّ اِالْسِتْحَياَء ِمَن اِهللا َحقَّ الَحَياِء َأْن : قَال، اِهللا ِإنَّا لَنْسَتْحِيي َوالَحْمُد هللاِ 

َأرَاَد  َوَمنْ  َوتـََتذَكََّر الَمْوَت َوالِبلى، َوَتْحَفَظ الَبْطَن َوَما َحَوى، َتْحَفَظ الرَّْأَس َوَما َوَعى،
َيا، نـْ  .) 134F1( )َفَمْن فـََعل َذلَك فـََقِد اْسَتْحَيا ِمَن اِهللا َحقَّ الَحَياءِ  اآلِخَرَة تـََرَك زِيَنَة الدُّ
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137F1(، ( )الُمْسلُم َمْن َسلَم الُمْسلُموَن ِمْن لَسانِِه َوَيِدهِ (
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َقْظُت وهو قَاِئٌم على رَْأِسي ،أَتَاِني وأنا نَاِئٌم فََأَخَذ السَّْيفَ  فلم َأْشُعْر إال  ،فَاْستَـيـْ
ثُمَّ قال في  ،قلت اهللا :قال ؟من َيْمنَـُعَك ِمنِّي :فقال لي ،َوالسَّْيُف َصلًتا في َيِدهِ 

فـََها هو َذا َجالٌس ثُمَّ لم  ،َفَشاَم السَّْيفَ  :قال قلت اهللا قال ؟من َيْمنَـُعَك ِمنِّي :انَِيةِ الثَّ 
 .)( )141F1يـَْعِرْض له رسول اِهللا 

عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها َأنَّ قـَُرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن الَمْرَأِة الَمْخُزوِميَِّة و   -110
َوَمْن َيْجَتِرُئ عليه إال  :فـََقاُلوا لُم فيها َرُسول اِهللا َوَمْن ُيكَ  :فـََقاُلوا ،التي َسَرَقتْ 

أََتْشَفُع في : فقال رسول اِهللا  ،َفَكلَمُه ُأَساَمةُ ،  ُأَساَمُة بن زَْيٍد ِحبُّ رسول اِهللا 
َكانُوا أَنـَُّهْم   ،إنما َأْهلَك الِذيَن قـَْبلُكمْ  :ثُمَّ قام فَاْخَتَطَب ثُمَّ قال ،َحدٍّ من ُحُدوِد اهللاِ 

وأيم اِهللا  ،وإذا َسَرَق ِفيِهْم الضَِّعيُف َأقَاُموا عليه الَحدَّ  ،م الشَّرِيُف تـَرَُكوهُ هإذا َسَرَق في
 .)142F2( )لو َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت لَقَطْعُت َيَدَها

 وكالمه، وأخالقه وسلوكه ونظامه بما يحمله من  أحاديث الرسول تلك بعض
عظمة فى شخصيته، نموذج يحتذى به للكمال البشرى في تحقيق سعادته، جوانب ال

وال يكون إال لشخص عظيم فى الجود والزهد والرحمة، والشجاعة واإلقدام 
والحكمة، والعقل والعدل والعلم، والحزم في القضاء والسلم، وحسن الكالم ودقة 

وحب الخير،  البالغة، وجوامع القول النطق والفصاحة، واإلخالص والتضحية
والصدق واإليثار وتفضيل الغير، فهو مثال لكل أمين، ومثال لكل صادق، ومثال 

لكل من أراد .. ومثال.. ومثال.. لكل قائد عادل، ومثال لكل أب فاضل، ومثال
السعادة في حياته والنجاة من عذاب اهللا بعد مماته، فهل رأى عاقل تلك السمات 

                              
 . )843(4/1786صحيح مسلم   )1(
 .) 3288( 3/1282صحيح البخاري   )2(
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 في شخص عادي؟

يعمل في  من أهل الكتابفلكي رياضي  وهو عالم تلقد سجل مايكل هار 
سجل شهادته وإيمانه بأن أعظم عظماء التاريخ المائة هو  األمريكية هيئة الفضاء

في أول هذه القائمة، والبد أن يندهش   لقد اخترت محمدا: (فقال محمد 
 ولكن محمدا عليه السالم هو اإلنسان. ومعهم حق في ذلك كثيرون لهذا االختيار،

وهو ، نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي الوحيد في التاريخ الذي نجح
من أعظم الديانات وأصبح قائدا سياسيا  قد دعا إلى اإلسالم ونشره كواحد

فإن أثر محمد عليه السالم ما يزال قويا  ،قرنا من وفاته 13وبعد  ،وعسكريا ودينيا
في مراكز حضارية ومن  ونشئوالدوا و  وأكثر هؤالء الذين اخترتهم قد ومتجددا،

ميالدية في  570فهوا قد ولد سنة  شعوب متحضرة سياسيا وفكريا إال محمدا 
في منطقة متخلفة من العالم القديم، بعيدة  مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية
والفن، وقد مات أبوه وهو لم يخرج بعد إلى  عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة

وكانت نشأته في ظروف متواضعة وكان ال  د، وأمه وهو في السادسة من عمر،الوجو 
إال في الخامسة والعشرين من عمره  ولم يتحسن وضعه المادي يقرأ وال يكتب،

عمره، كانت هناك أدلة كثيرة على  ولما قارب األربعين من عندما تزوج أرملة غنية،
 .)143F1( )أنه ذو شخصية فذة بين الناس

ذلك الوقت وثنيين يعبدون األصنام، وكان  فيكانوا كثر العرب  أأن  ثم ذكر
على علم بهاتين  وكان محمد  يسكن مكة عدد قليل من اليهود والنصارى،

امتأل قلبه إيمانا بأن اهللا واحد أحد، وأن وحيا ينزل  وفي األربعين من عمره الديانتين،

                              
المكتب المصري الحديث ترجمة أنيس  13ص  الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول اهللا   )1(

 .منصور
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وأمضى  ة إلى الناس،اصطفاه ليحمل رسالة سامي عليه من السماء، وأن اهللا قد
وفي  يدعو لدينه الجديد بين أهله وعدد قليل من الناس، ثالث سنوات محمد 

لمحمد بأن يجاهر بالدعوة إلى الدين الجديد فتحول  ميالدية أذن اهللا 613سنة 
إلى المدينة المنورة، وهي  ميالدية هاجر الرسول  622وفي  قليلون إلى اإلسالم،

متر من مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة اكتسب كيلو  400تقع على مدى 
واكتسب رسوله عددا كبيرا من األنصار،وكانت الهجرة إلى  اإلسالم مزيدا من القوة،

، وإذا كان الذين اتبعوه في مكة تحول في حياة الرسول  المدينة المنورة نقطة
ب الرسول وبسرعة اكتس الذين ناصروه في المدينة كانوا كثيرين، قليلين، فإن

وفي  أقوى وأعمق أثرا في قلوب الناس، وأصبح محمد  واإلسالم قوة ومنعة،
واشتركوا في معارك كثيرة بين أهل  التالية، تزايد عدد المهاجرين واألنصار، السنوات
وانتهت كل هذه المعارك  الكفار، وأهل المدينة من المهاجرين واألنصار، مكة من
وقبل وفاته بسنتين ونصف السنة  صرا إلى مكة،بدخول الرسول منت 630في سنة 

(يدخلون في دين اهللا أفواجا شهد محمد الناس
144F

1(. 

انتشر في  كان اإلسالم قد  لما توفي الرسول أنه  ويتابع مايكل هارت
مشهورين  وكان البدو من سكان شبه الجزيرة العربية جنوب شبه الجزيرة العربية،

لهم قوة  ن أيضا، رغم أنهم قليلو العدد، ولم تكنبشراستهم في القتال، وكانوا ممزقي
 أو سطوة العرب في الشمال الذين عاشوا على األرض المزروعة، ولكن الرسول

استطاع ألول مرة في التاريخ، أن يوحد بينهم وأن يمألهم باإليمان وأن يهديهم 
 ول محمدوربما بدا شيئا غريبا حقا أن يكون الرس، بالدعوة إلى اإلله الواحد جميعا
 ،وربما  على رأس هذه القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين

                              
 .15ص قالساب  )1(
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بينما  بدا غريبا أن يكون الرسول محمد عليه السالم هو رقم واحد في هذه القائمة،
ولكن لذلك  ،16وموسى عليه السالم هو رقم  3عيسى عليه السالم هو رقم 

 دوره أخطر وأعظم في نشر قد كان من بينها أن الرسول محمدا  :أسباب
 اإلسالم وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر مما كان لعيسى عليه السالم في الديانة

المسيحية، وعلى الرغم من أن عيسى عليه السالم هو المسئول عن مبادئ األخالق 
المسيحية، غير أن القديس بولس هو الذي أرسى أصول الشريعة المسيحية،  في

أما الرسول  ول عن كتابة الكثير مما جاء في كتب العهد الجديد،المسئ وهو أيضا
 فهو المسئول األول واألوحد عن إرساء قواعد اإلسالم وأصول الشريعة محمد 

 والسلوك االجتماعي واألخالقي وأصول المعامالت بين الناس في حياتهم الدينية
 .)145F1( والدنيوية

أن القرآن الكريم قد نزل عليه وأثره يذكر مايكل هارت  وحول تدوين القرآن
كل ما يحتاجون إليه في دنياهم  وحده، وفي القرآن الكريم وجد المسلمون

يزال  كامال، وُسجلت آياته وهو ما  والقرآن الكريم نزل على الرسول  وآخرتهم،
يتغير منه حرف واحد، وليس في المسيحية  حيا،وكان تسجيال في منتهى الدقة، فلم

لتعاليم المسيحية يشبه القرآن   يوجد كتاب واحد محكم دقيقفال، مثل ذلك يءش
 العمق، ولذلك كان أثر محمد  الكريم، وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالغ

فعلى  عليه السالم في الديانة المسيحية، أكثر وأعمق من األثر الذي تركه عيسى
وكذلك كان عيسى عليه قويا في تاريخ البشرية،  المستوى الديني كان أثر محمد 

يتعامل مع الدنيا الرسول محمد على خالف عيسى عليه السالم رجال  وكان السالم،
في التجارة ويرعى الغنم، وكان يحارب ويصاب في  فكان زوجا وأبا، وكان يعمل
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قوة جبارة، فيمكن أن يقال أيضا  الرسول  ولما كان الحروب ويمرض ثم مات،
(التاريخ عرفه أنه أعظم زعيم سياسي

146F

1(. 

إذا استعرضنا التاريخ، فإننا نجد أحداثا كثيرة من أننا  ويذكر مايكل هارت
كان من الممكن أن تستقل : دون أبطالها المعروفين مثال الممكن أن تقع

رجل مثل  االستقالليةأسبانيا دون أن يتزعم حركاتها  مستعمرات أمريكا الجنوبية عن
أن يجِ بعد ذلك أي إنسان ويقوم بنفس  على سيمون بوليفار، هذا ممكن جدا

على البدو وعن العرب عموما وعن  ولكن من المستحيل أن يقال ذلك العمل،
، فلم يعرف العالم كله رجال إمبراطوريتهم الواسع دون أن يكون هناك محمد 

الباهرة  االنتصاراتالممكن أن تتحقق كل هذه  وما كان من بهذه العظمة قبل ذلك،
ربما ارتضى بعض المؤرخين أمثلة أخرى من  به، ه وهدايته وإيمان الجميعبغير زعامت

والفضل في ذلك  المغول في القرن الثالث عشر، الغزوات الساحقة كالتي قام بها
جنكيز خان كانت أوسع من غزوات  يرجع إلى جنكيز خان، ورغم أن غزوات

عمقا، فقد انكمش خطرا و  المسلمين فإنها لم تدم طويال، ولذلك كان أثرها أقل
 قبل ظهور جنكيز خان، المغول وعادوا إلى احتالل نفس الرقعة التي كانوا يحتلونها

المغرب، وهذا  وليست كذلك غزوات المسلمين، فالعرب يمتدون من العراق إلى
بينها اللغة  يحتوي دوال عربية، لم يوّحد بينها اإلسالم فقط، ولكن وّحدت االمتداد

العميق هو  ومن المؤكد أن إيمان العرب بالقرآن هذا اإليمان والتاريخ والحضارة،
 الذي حفظ لغتهم العربية وأنقذها من عشرات اللهجات الغامضة، صحيح أن هناك

خالف بين الدول العربية وهذا طبيعي، ولكن هذه الخالفات يجب أال ينسينا 
المسلمة في فرض  لم تشترك إيران المسلمة وأندونيسيا: المتينة بينها، مثال الوحدة
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بينما نجد أن الدول ، 1974 1973البترول على العالم الغربي فيما بين  حظر
 فهذا االمتزاج بين الدين والدنيا! البترولية قد شاركت جميعا في هذا الحظر العربية

اإلنسانية  هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ هو الذي جعلني أؤمن بأن محمد 
 .)147F1( كلها

 :في وصف التوراة واإلنـجيل وسطية محمد  •

في القرآن والسنة ما يدل على أن جميع ما ورد في التوراة واإلنجيل  لم يرد
ووقت نزول الوحي عليه، وقبل نسخ ما فيهما قد حرف  الكائنة زمن النبي 

بكليته، بل وصف التوراة واإلنجيل بأنهما هداية ونور لبني إسرائيل وفيها حكم اهللا 
شنع على كثير من األحبار والرهبان  بريل في التنزيل، ولكنه الذي ورد به ج

وكشف واقعهم المؤلم في قله اإليمان، وأكلهم أموال الناس بالباطل، والتلبيس على 
قومهم في معرفة دينهم، ولي ألسنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب وما هو من 

 .الكتاب، وتحريفهم للكلم عن مواضعه بأنواع عديدة 

ومقارنتها بواقع ما يراه كل منصف عاقل حتى اآلن، وكيف  ن ذكر بعضهاويمك
حجبت حقائق كثيرة كشفنا بعضها في كتابنا أسماء اهللا الحسنى الثابتة في الكتاب 

 :، فنبين بعضها على النحو التالي )ثم شتان(المقدس، أو في كتابنا هذا 

 .الحق بالباطل كانوا يلبسون    •

الحق بالباطل، من األحبار والرهبان يلبسون إسرائيل  ينبمن علماء  الكثيركان 
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 :يصعب تمييزه على عامة شعبهم، وقد ذكر اهللا ذلك في وصفهم فقالبحيث 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َعْمُت َعَلْيُكْم  ( َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الِتي أَنـْ
قًا  .َوِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن  َما َمَعُكْم َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه َوال لَوآِمُنوا ِبَما أَنـَْزلُت ُمَصدِّ

َتْكُتُموا الَحقَّ وَ  لَوال تَلِبُسوا الَحقَّ بِالَباطِ .  يًال َوِإيَّاَي َفاتـَُّقونِ لَتْشتَـُروا ِبآيَاِتي َثَمنًا قَ 
ُتْم تـَْعَلُمونَ   َوأَنـْ

  ٤٢ - ٤٠: البقرةالقرآن الكريم سورة 

ُتْم َتْشَهُدوَن ليَا َأْهَل الِكَتاِب ( َم لَأْهَل الِكَتاِب  يَا. َم َتْكُفُروَن بآيَاِت اِهللا َوأَنـْ
ُتْم تـَْعَلُمونَ  لتَلِبُسوَن الَحقَّ بِالَباطِ  َوَتْكُتُموَن الَحقَّ َوأَنـْ

 ٧1 - ٧٠: آل عمرانلقرآن الكريم سورة ا

 . كانوا يكتمون الحق وهم يعلمون   •

التي  نصوصألهوائهم وشهواتهم، فال إتباعايكتمون الحق  إسرائيل وكان بن
وما ، ما يؤيد آراءهم وأهواءهم جعلوها حجة لهم، وقدموها في استداللهميرون فيها 

 ، وقد كانوا يخبرونة محمد نبو خالفهم كتموها وطمسوها، وكان أظهرها 
 :، فقال سبحانهالمشركين قبل مبعثه بقرب نبي يخرج في آخر الزمان

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الِكَتاِب آِمُنوا بِالِذي أُْنِزَل َعَلى الِذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر  لَوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأهْ ( 
َمْن تَِبَع ِديَنُكْم ُقل ِإنَّ الُهَدى ُهَدى اِهللا لَوال تـُْؤِمُنوا ِإال  .َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن 

َأْن يـُْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو ُيَحاجُّوُكْم ِعْنَد رَبُِّكْم ُقل ِإنَّ الَفْضَل بَِيِد اِهللا يـُْؤتِيِه َمْن 
 لَوِمْن َأهْ  .الَعِظيِم  لَيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواُهللا ُذو الَفضْ  .يٌم ل َواِسٌع عَ َيَشاُء َواهللاُ 
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ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر ال يـَُؤدِِّه ِإلَْيكَ   ِإال الِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمنـْ
َنا ِفي األُمِّيِّيَن َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اِهللا لِئمًا ذَ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَا َك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـْ

 بـََلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َواتـََّقى فَِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ الُمتَِّقينَ  .الَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن 
 ٧٦- ٧2: آل عمرانالقرآن الكريم سورة 

نَ  الِذينَ ( ُهْم لََيْكُتُموَن آتـَيـْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقًا ِمنـْ اُهُم الِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
 الَحقَّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

  ١٤٦:البقرة القرآن الكريم سورة

ُأولَِئَك َما  يالً لِإنَّ الِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اُهللا ِمَن الِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َثَمنًا قَ (
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَ ليَْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإال النَّاَر َوال ُيكَ  يٌم لُمُهُم اهللاُ يـَْوَم الِقَياَمِة َوال يـُزَكِّ

 ُأولَِئَك الِذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِالُهَدى َوالَعَذاَب بِالَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ  .

  ١٧٥ - ١٧٤: البقرة لقرآن الكريم سورةا

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل ال َيْحُزْنَك الِذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي الُكْفِر ِمَن الِذيَن قَاُلوا آَمنَّا ( 
َقْوٍم للَكِذِب َسمَّاُعوَن لالِذيَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن  بَِأفْـَواِهِهْم َوَلْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمنَ 

َم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن لآَخرِيَن َلْم يَْأُتوَك ُيَحرُِّفوَن الكَ 
َنَتُه فـََلْن َتمْ  ِمَن اِهللا َشْيئًا ُأولَِئَك الِذيَن َلْم يُرِِد  َك َلهُ لَلْم تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُِرِد اُهللا ِفتـْ

َيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  نـْ  اهللاُ َأْن يَُطهَِّر قـُُلوبـَُهْم َلُهْم ِفي الدُّ

 .٤١: المائدة القرآن الكريم سورة

 .تحريفهم الكلم عن مواضعه بإخفائهم للكالم   •

 َأنَّ اليَـُهوَد جاؤوا إلى رسول اِهللا   بن ُعَمرَ ا حديثمن  روى البخاري
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ما َتِجُدوَن في التـَّْورَاِة :(فقال لهم رسول اِهللا  ،َفذََكُروا له َأنَّ رَُجال منهم َواْمَرَأًة زَنـََيا
ُتْم ِإنَّ   :فقال عبد اِهللا بن َسالمٍ  ،نـَْفَضُحُهْم َوُيْجَلُدونَ  :فـََقاُلوا ؟في َشْأِن الرَّْجمِ  َكَذبـْ

فـََقَرَأ ما  ،فـََوَضَع َأَحُدُهْم َيَدُه على آيَِة الرَّْجمِ  ،فـََنَشُروَها ،فَأَتـَْوا بِالتـَّْورَاةِ  ،لرَّْجمَ فيها ا
َلَها وما بـَْعَدَها فإذا فيها آيَُة  ،فـََرَفَع َيَدهُ  ،اْرَفْع َيَدكَ  :فقال له عبد اِهللا بن َسالمٍ  ،قـَبـْ

 ،فـَُرِجَما  فََأَمَر ِبِهَما رسول اهللاِ  ،يَُة الرَّْجمِ َصَدَق يا محمد فيها آ:فـََقاُلوا  ،الرَّْجمِ 
 . )148F1( )فـََرأَْيُت الرَُّجَل َيْجَنأُ على الَمْرَأِة يَِقيَها الِحَجارَةَ  :قال عبد اهللاِ 

أننا استخرجنا في كتابنا هذا الموضع الذي فيه حد الرجم والذي  والحمد هللا
 بن سالم، وهو الموضع المذكور في أخفاه اليهودي تحت يده حتى ال يراه عبد اهللا

 :قال تعالى . )129(رقم 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
يَا َأْهَل الِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َكِثيرًا ِممَّا ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن الِكَتاِب ( 

يـَْهِدي ِبِه اُهللا َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه  .ِثيٍر َقْد َجاءَُكْم ِمَن اِهللا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبيٌن َويـَْعُفو َعْن كَ 
 ُسُبَل السَّالِم َوُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

  ١٦ - ١٥: المائدة القرآن الكريم سورة

َزَل اُهللا َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء ُقل َمْن أَنـَْزَل  َوَما( َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا َما أَنـْ
لنَّاِس َتْجَعُلونَُه قـََراِطيَس تـُْبُدونـََها َوُتْخُفوَن  لالِكَتاَب الِذي َجاَء ِبِه ُموَسى نُورًا َوُهدًى 

ُتْم َوال آبَاؤُُكْم قُ ْمُتْم َما َلْم تـَْعلَ لَكِثيراً َوعُ   اهللاُ ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم يَلَعُبونَ  لُموا أَنـْ

  ٩١: األنعام القرآن الكريم سورة
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 .تحريفهم الكلم عن مواضعه بالزيادة فيه  •

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ُهْم َلَفرِيقًا يَلُوونَ  َوِإنَّ ( َتْحَسُبوُه ِمَن الِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن لَألِسَنتَـُهْم بِالِكَتاِب  ِمنـْ
الِكَتاِب َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اِهللا َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اِهللا َويـَُقوُلوَن َعَلى اِهللا الَكِذَب َوُهْم 

 يـَْعَلُمونَ 

  ٧٨: آل عمران القرآن الكريم سورة

َر لَحرُِّفوَن الكَ ِمَن الِذيَن َهاُدوا يُ ( َنا َواْسَمْع َغيـْ َم َعْن َمَواِضِعِه َويـَُقوُلوَن َسِمْعَنا َوَعَصيـْ
يِن َوَلْو أَنـَُّهْم قَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع  ُمْسَمٍع َورَاِعَنا لَّيًا بِأَلِسَنِتِهْم َوَطْعنًا ِفي الدِّ

يَا أَيـَُّها  .يًال لَوَلِكْن َلَعنَـُهُم اهللاُ ِبُكْفرِِهْم َفال يـُْؤِمُنوَن ِإال قَ  َواْنظُْرنَا َلَكاَن َخْيرًا َلُهْم َوَأقْـَومَ 
قًا  َأْن َنْطِمَس ُوُجوهاً  لَما َمَعُكْم ِمْن قـَبْ لالِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب آِمُنوا ِبَما نـَزَّلَنا ُمَصدِّ

 ا َأْصَحاَب السَّْبِت وََكاَن َأْمُر اِهللا َمْفُعوالً فـَنَـُردََّها َعَلى َأْدبَارَِها َأْو نَلَعنَـُهْم َكَما َلَعنَّ 

 ٤٧ -٤٦: النساء القرآن الكريم سورة

المخلصين من أحبار اليهود أراد أن يتحقق بنفسه من  إن بعض المنصفين
فأتى إليه وسأله عن أشياء حتى تأكد له أنه نبي، فآمن به وكشف  صدق النبي 

 .لنبيه ما يخفونه من الكتاب

بـََلَغ َعْبَد اِهللا بن َسالٍم َمْقَدُم : (قالأنه  بن مالك عن أََنٍس  لبخاريروى ا
ما َأوَُّل  ،إني َسائُِلَك عن َثالٍث ال يـَْعلُمُهنَّ إال نَِبيٌّ  :فَأَتَاُه فقال ،الَمِديَنةَ  رسول اِهللا 

 ؟ْن َأيِّ َشْيٍء يـَْنزُِع الَولُد إلى أبيهَومِ  ؟وما َأوَُّل َطَعاٍم يَْأُكُلُه َأْهُل الَجنَّةِ  ؟َأْشَراِط السَّاَعةِ 
 :قال ،َخبـََّرِني ِبِهنَّ آنًِفا ِجْبرِيلُ : فقال رسول اِهللا  ؟هِ لَوِمْن َأيِّ َشْيٍء يـَْنزُِع إلى َأْخَوا

َأمَّا َأوَُّل َأْشَراِط : فقال رسول اِهللا  ،َذاَك َعُدوُّ اليَـُهوِد من الَمالِئَكةِ : فقال عبد اهللاِ 
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َناٌر َتْحُشُر الناس من الَمْشِرِق إلى الَمْغِربِ السَّ   َوَأمَّا َأوَُّل َطَعاٍم يَْأُكُلُه َأْهُل الَجنَّةِ  ،اَعِة فـَ
َوَأمَّا الشََّبُه في الَولِد فإن الرَُّجل إذا َغِشَي الَمْرَأَة َفَسبَـَقَها َماُؤُه كان  ،َفزِيَاَدُة َكِبِد ُحوتٍ 

يا  :ثُمَّ قال ،َأْشَهُد أَنََّك رسول اهللاِ : قال ،ُؤَها كان الشََّبُه لهاوإذا َسَبَق َما ،الشََّبُه له
 ،ُموا بِِإْسالِمي قبل َأْن َتْسأَلُهْم بـََهُتوِني ِعْنَدكَ لإن عَ  ،َرُسول اِهللا ِإنَّ اليَـُهوَد قـَْوٌم بـُُهتٌ 

ُجٍل ِفيُكْم عبد اِهللا َأيُّ رَ : فقال رسول اِهللا  ،َفَجاَءْت اليَـُهوُد َوَدَخل عبد اِهللا البَـْيتَ 
: فقال رسول اِهللا  ،بن َأْخَيرِنَااو  ،بن أعلمنا وأخيرنااَأْعلُمَنا و  :قالوا ؟بن َسالمٍ 

ُتْم إن َأْسلَم عبد اهللاِ   :فقال ،َفَخَرَج عبد اِهللا ِإلْيِهمْ  ،َأَعاَذُه اهللا من ذلك :قالوا ،َأفـََرأَيـْ
َشرُّنَا وبن َشرِّنَا َوَوقـَُعوا  :فـََقاُلوا ،َأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اهللاِ  َوَأْشَهدُ  ،َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه إال اهللا

() فيه
149F

1(. 

 العقائد التي أبطلها اإلسالم فيما استحدثه أهل الكتاب  •

هو دين األنبياء جميعا فقد جاءوا باإليمان بإله واحد ال  االستسالم هللا وحده
 : لنبيه شريك له، وهو وحده المستحق للعبادة، بل قال اهللا

َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك  .فَاْسَتْمِسْك بِالِذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم (
َنا َأَجَعلَنا ِمْن ُدوِن لَك ِمْن ُرسُ لَواْسَأل َمْن َأْرَسلَنا ِمْن قـَبْ  .َقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلوَن لوَ 

 َهًة يـُْعَبُدونَ لالرَّْحَمِن آ
 ٤٥ - ٤٣: الزخرف الكريم سورة القرآن

فإنه ال  ،أهل الكتاب الذين أرسلت ِإليهم األنبياءأن يسأل هو وأمته  والمقصود
اهللا، فقضية التثليث وبنوة المسيح قضية طارئة  عبدوا غيريأن على في كتبهم دليل 

مفتعلة ليس لها ذكر صريح على لسان موسى أو عيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا 
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الصالة والسالم، حتى في كتاب النصارى المقدس والمترجم إلى جميع لغات  أفضل
 .العالم 

الكتاب المقدس بحثا عن معنى الربوبية وما المقصود بها؟  ومن استعرض
لوجدها على معناها اللغوي الذي يراد به السَّيِّد المَدبَّر الحاكم والُمَربِّي القائد 

هذا يصدق ، و ومدبرها وحاكمها وسيدها مالكهاأي ؛ رب اإلبل ورب الدارالموجه؛ ف
في اللفظ تماثل المخلوق  كعلى المخلوق ويصدق على الخالق، وال يعنى االشترا

الرب يسوع، إنما المقصود به في لغة من ترجم : والخالق، فمعنى قول القائل
الكتاب المقدس السيد الموصوف بالسيادة والقيادة لبني إسرائيل، فهو موجه لهم 

بالروح القدس، وحاكم فيهم بكلمة اهللا، ومربيهم على طاعة ربه، دبر لشئونهم وم
وحامل رايتهم إلى سبل السالم، وليس ربا بخصائص الربوبية التي انفرد بها الرب 

 للُقدُّوس الَقاِدُر َعَلى كُ ، اِجّدا يُمتَـَعالاإلله العلي الالخالق العلي الذي فوق السماء 
يـُْعِطي الُحَكَماَء ، و َويـَُنصُِّب ُمُلوًكا ،يـَْعِزُل ُمُلوًكا، و ُر اَألْوقَاَت َواألَْزِمَنةَ يـُغَيـِّ ، الذي َشْيءٍ 

 .َواألَْرضِ وات ُكل َما ِفي السَّمَ   هلَ و  ،ُم الَعارِِفيَن فـَْهًمالِحْكَمًة، َويـُعَ 

في كتابنا أسماء اهللا الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس  وقد بينا بالدليل القاطع
اسم يسوع ليس اسما من أسماء اهللا الحسنى، وال اإلبن، وال األب، وال الروح أن 

أن مصطلح األب في جميع نصوصه التي ورد فيها في الكتاب المقدس يطلق القدس، و
في األصل على اإلنسان، ولو ذكر في حق اهللا الرب األعلى اإلله فإنه يقال من باب 

ه إلدراك معنى الرعاية واإلحاطة بكل معانيها من قياس األْولى وإضافة اسم المخلوق لخالق
 . حفظ ومعية وتدبير، وحكمة وهداية وتقدير

في الكتاب المقدس يطلق في األصل على الذكر من ولد  وكذلك مصطلح االبن
اإلنسان، ولو ذكر في حق الرب اإلله األعلى فإنه يقال من باب قياس األْولى إلدراك 
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اهللا وخاصته من األنبياء واألولياء والمؤمنين الصالحين  معنى الوالية الخاصة ألحباب
وسائر عباده المقربين، وهو مثل بالغي تقريبي لبيان أن مقدار الوالية والمحبة أعظم من 
محبة األب البنه، وأعظم من واليته له بكل أنواع اإلحاطة والرعاية من باب قياس األولى، 

دس في ذكر البنوة تدل جميعها على أن وجميع الشواهد المذكورة في الكتاب المق
المقصود بأبناء اهللا في النصوص هم أهل اإليمان األتقياء األصفياء أتباع الرسل واألنبياء، 
وأن البنوة المعنية في الكتاب المقدس ليست مقصورة على شخص بعينه سواء كان نبيا، 

ب بمنهج اهللا وأحكامه الشرعية، أو وليا ، أو فردا مؤمنا، بل يراد بها والية العبودية والتأد
وأنها ليست بنوة والدة عن اهللا انفصلت فيها ذات اإلبن عن ذات األب كإقنوم خرج 
منفصال عن أقنوم، أو أقنوم ناسوتي انفصل عن أقنوم الهوتي، فهذا من سوء الفهم 

 . وضالل العقل لدى الكتبة والمترجمين 

ه أو بني إسرائيل هم أبناء اهللا وبني في الكتاب المقدس أن يعقوب  وقد ورد
وأحباؤه، وتلك البنوة بمعنى الرعاية والمعية الخاصة لمن وحد اهللا وصّدق ربه في باب 
الخبر، وأطاعه فيما أمر، وليست بنوة والدة وأقانيم منفصلة، وكذلك ورد أن سليمان هو 

 أب ليسوع، ومن ابن اهللا أيضا كما أن يسوع ابن هللا، وأن اهللا أب لسليمان كما أن اهللا
فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين كانا يأكالن الطعام، فعلم أن البنوة التي وردت في 
نصوص الكتاب المقدس بأسرها هي في أصلها تعبير بالغي فهمه من فهمه على غير ما 
هو في أصل اللغة التي نزل بها الكتاب المقدس، وذلك يعد من أخطاء المترجمين، وهي 

 .بنوة والدة يأخذ فيه المولود خصائص أزلية أبدية كخصائص الذات اإللهية  ليست أبدا

بالروح القدس في الكتاب المقدس هو الملك الذي ينزل بالوحي  وكذلك فإن المراد
من السماء، وينقل كلمة اهللا وأوامره بدقة وأمانة إلى الرسل واألنبياء، ويتولى تنفيذ ما أمر 

ياء، وجميع النصوص في الكتاب المقدس تدل على أن اهللا به في بعض خلقه األصف
 .الروح القدس ليس هو اهللا، وليس اسما من أسماء اهللا، وقد بينا األدلة في ذلك مفصلة 
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أن التعميد باسم اآلب واالبن والروح القدس كان يمثل في األصل اإليمان  وبينا أيضا
باسم اآلب واالبن والروح : لهمباهللا ومالئكته وما أنزلته من كتب اهللا على رسله، وقو 

باسم الشعب وباسم الوطن وباسم األمة، وهو : القدس، إنما هو كقول القائل في خطابه
يعني أنه يتكلم بالنيابة عنهم وينقل لآلخرين مرادهم، ويبين للجميع توجههم، ومن ثم فإن 

َتلِمُذوا َجِميَع يوَ ْذَهُبوا أن ي التعميد الذي ورد في إنجيل متى في الدعوة ألتباع عيسى 
إنما هو النطق بشهادة العبودية الحق  َعمُِّدوُهْم بِاْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّوِح الُقُدسِ ياألَُمِم، وَ 

وعبادة المعبود بحق من خالل اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وكان تعميده يعني أن 
ه تعظيما يدفعه إلى تصديق خبره وتنفيذ يشهد اإلنسان أنه عقد في قلبه عقدا يعظم فيها رب

أمره عن محبة وإخالص، ومتابعة للرسل واألنبياء الذين جاءوا بكلمة اهللا وكتبه المقدسة، 
والدعوة إلى كلمة اهللا التي بين فيها أمور الجزاء والحساب في اليوم اآلخر كحجة عليهم 

، ونقلها عيسى رسوله عيسى نقلها إليهم ولي اهللا وكلمته وصفيه وحبيبه ونبيه وعبده و 
عن الروح القدس أو سيد نقلة الوحي من المالئكة وهو جبرائيل، ونقلها روح القدس عن 

اْسُمه ُمبَاَرك الذي العزيُز الجبَّاُر الرب  الَعِظيَمِة، هالسََّماَواِت َواألَْرَض بُِقوَّتِ  َصَنعْ اهللا الذي 
 يُمتَـَعال، الٌك إَِلى الدَّْهِر َواألَبَدِ لمَ ، الالِحْكَمة َوالَجبَـُروتلَُه  والذيَوإَِلى األَبَِد،  لِمَن األَزَ 

يـُغَيـُِّر اَألْوقَاَت الذي َصانُِع اِإلْحَساِن ألُلُوٍف، ، َشْيءٍ  للُقدُّوس الَقاِدُر َعَلى كُ ، اِجّدا
 ،ُم الَعارِِفيَن فـَْهًمالْكَمًة، َويـُعَ يـُْعِطي الُحَكَماَء حِ ، و َويـَُنصُِّب ُمُلوًكا ،يـَْعزُِل ُمُلوًكا، و َواألَْزِمَنةَ 

َوالَجَالُل  يـَْعَلُم َما ُهَو ِفي الظُّلَمِة، َوِعْنَدُه َيْسُكُن النُّورُ  ،ُهَو يَْكِشُف الَعَماِئَق َواَألْسَرارَ و 
 . ُكل َما ِفي السََّماِء َواألَْرضِ   هَوالبَـَهاُء َوالَمْجُد، َألنَّ لَ 

ن والروح القدس التثليث الذي يزعمون فيه أن اهللا باسم األب واالب وليس المقصود
ثالث ثالثة، أو أنه ذات مثلثة الصفات، ولكن الحقيقة في أصلها كانت كائنة في أن 
يشهد كل إنسان أو أن يؤمن ويتعمد باإليمان باهللا الذي أنزل مالئكته بكلمته السماوية 

ي الدنيا ووراثة الملكوت في ورسله لصالح الناس ف هالمدونة في كتبه على سائر أنبيائ
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اآلخرة، وسيكون األمر هللا من قبل ومن بعد إن هم استجابوا أو لم يستجيبوا، ألن قدرة 
اهللا في النهاية ستقع وفق تقديره ومشيئته، وال بد في النهاية من ظهور عدله وحكمته، 

له وعزته واألمر في ملكه وملكوته األبدي بين فضله ورحمته عند إكرام المؤمنين، وعد
في أكمل  عند معاقبته للكافرين، وتلك أركان اإليمان التي جاء بها محمد بن عبد اهللا 

بيان، وأجمل برهان حين دعا الناس جميعا إلى اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 
اآلخر والقدر خيره وشره، دعاهم إلى اإليمان باهللا الذي أنزل مالئكته بكتبه على رسله 

يحذروا الناس من الحساب على أعمالهم في اليوم األخر، أو يوم الدينونة ولقاء الملك ل
 .الديان 

العقالء حقا المراد بمعنى اسم األب واالبن والروح القدس في قول  هكذا يفهم
 فَاْذَهُبوا ِإَذْن، َوتَلِمُذوا َجِميَع األَُمِم، َوَعمُِّدوُهْم بِاْسِم اآلبِ  19: (الكتاب المقدس

 ) .َواِالْبِن َوالرُّوِح الُقُدسِ 
الكتاب المقدس متى 
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 ُمونَ لَوَنْحُن َلُه ُمسْ 

 ١٣٦: بقرةال القرآن الكريم سورة

حقيقته اإللحاد في كالم اهللا،  أن معنى التجديف على الروح القدس هو في وبينا أيضا
والقول الباطل على اهللا بال علم، وتكذيب ما جاء به جبريل من الوحي على أنبياء اهللا وما 
فيه من أسمائه وصفاته، أو االستهزاء بكالم اهللا ، أو السخرية منه، أو الهرطقة فيه، أو 

طاب المتكلم بغير تحريف الكلم عن مواضعه في اللفظ، أو تأويل المعنى المراد في خ
دليل، وعدم اإليمان به كما أراد مرسله الذي فوق السماء، فهذا التجديف من أشد أنواع 

 .الباطل في الكتاب المقدس وكذا هو في اإلسالم 

أن إحجام أساقفة النصارى عن دراسة أسماء اهللا الحسنى في كتابهم  وقد بينا أيضا
ة الطويلة بعد ظهور األناجيل األربعة؟ المقدس بصورة موسوعية حصرية عبر هذه المد

ليس لصوبه األمر أو استحالته ؟ ولكنهم يخشون مواجه العقالء من شعب الكنيسة إذا 
هل األسماء الحسنى التي وردت في الكتاب المقدس هي التي تدل على : تساءلوا

وليس المسمى أبا أو المسمى ابنا؟ فإن كان األب فهو اإلله الحق واالبن مخلوق حادث 
ربا وال إلها؟ وإن كان تلك األسماء هي لالبن دون األب، فلم يرد في الكتاب المقدس 

َوِإَلى  لاْسُمِه ُمَباَرًك ِمَن اَألزَ ، الذي لفي الِقتا العزيُز الجبَّارُ الرب أبدا أن االبن هو 
بَاَدِت األَُمُم ِمْن والذي  ،ْحِطْم ِذرَاَع الَفاِجرِ الذي يِ  األََبِد، َألنَّ َلُه الِحْكَمَة َوالَجبَـُروتَ 

 ،َمَلك َعَلى األَُممِ ال ،اَألْرضِ  لَكِبيٌر َعَلى كُ الٌك لمَ الَمُخوٌف، اليٌّ لعَ الالرَّّب  ،َأْرِضهِ 
،  َشْيءٍ  للُقدُّوس الَقاِدُر َعَلى كُ ا اِإلَلهُ  ُمتَـَعال ِجّداال َصَنْع الذي السَّيُِّد الرَّبُّ

ِإَله  َربُّ الُجُنوِد اْسُمهُ ، َشْيءٌ  هَال يـَْعُسُر َعَليْ و الَعِظيَمِة،  هوَّتِ السََّماَواِت َواَألْرَض ِبقُ 
 ،يـَْعِزُل ُمُلوًكا َويـَُنصُِّب ُمُلوًكاو  ،يـَُغيـُِّر اَألْوقَاَت َواَألْزِمَنةَ  الذي عليهم، ِإْسَرائِيل الُمَهْيِمنِ 

يـَْعَلُم و  ،ُهَو َيْكِشُف الَعَماِئَق َواَألْسَرارَ و  ،اُم الَعارِِفيَن فـَْهمً ليـُْعِطي الُحَكَماَء ِحْكَمًة، َويـُعَ 
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ُكل َما ِفي   هَوالَجَالُل َوالبَـَهاُء َوالَمْجُد، َألنَّ لَ  َما ُهَو ِفي الظُّلَمِة، َوِعْنَدُه َيْسُكُن النُّورُ 
ُة َوالَجبَـ  ه، َوبَِيدِ هَوالِغَنى َوالَكَراَمُة ِمْن َلُدنْ  ،السََّماِء َواَألْرضِ  والعظمة، بل ورد  ُروتُ الُقوَّ

في أوصاف اإلبن في الكتاب المقدس عكس ذلك حيث تألم على الصليب وكان 
عاجزا يصرخ بصوت عظيم؟ فلم يبق إال أن األسماء الحسنى التي نص عليها 

وسائر  الكتاب المقدس هي أسماء اهللا الرب العلي األعلى التي بلغها عيسى 
ربهم فيها ويعبدوه من خاللها وهذا يبطل عقيدة األنبياء إلى كافة الناس ليوحدوا 

من أجل ذلك جاء القرآن بإبطال عقائد التثليث التي سرت إلى  التثليث من جذورها؟
 :أذهان عامة النصارى بسوء فهم الكثير من قساوستهم فقال اهللا تعالى في شأنهم 

 يمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّحِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ُك ِمَن اِهللا َشْيئاً لَلَقْد َكَفَر الِذيَن َقاُلوا ِإنَّ اَهللا ُهَو الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقل َفَمْن َيمْ ( 
 ُملُك السََّماَواِت هللاِ َك الَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه َوَمْن ِفي اَألْرِض َجِميعاً وَ لِإْن َأرَاَد َأْن يـُهْ 

نَـ   َشْيٍء َقِديرٌ  لُهَما َيْخُلُق َما َيَشاُء َواهللاُ َعَلى كُ َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

  ١٧: المائدة القرآن الكريم سورة

 َلَقْد َكَفَر الِذيَن َقاُلوا ِإنَّ اَهللا ُهَو الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَاَل الَمِسيُح يَا بَِني ِإْسرائيلَ (
ِرْك بِاِهللا فـََقْد َحرََّم اُهللا َعَلْيِه الَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما اْعُبُدوا اَهللا رَبِّي َورَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيشْ 

 ِميَن ِمْن أَْنَصارٍ للظَّال

  ٧٢: المائدة القرآن الكريم سورة
وا ُث َثالثٍَة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإال ِإَلٌه َواِحٌد َوِإْن َلْم يـَْنتَـهُ لَلَقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَهللا ثَا(

ُهْم َعَذاٌب أَ  َأَفال يـَُتوبُوَن ِإَلى اِهللا َوَيْستَـْغِفُرونَُه  .يٌم لَعمَّا يـَُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ الِذيَن َكَفُروا ِمنـْ
بْ  .َواُهللا َغُفوٌر رَِحيٌم  ِه الرُُّسُل َوُأمُُّه لَما الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ

يَقٌة َكانَ  ُقل  .ا يَْأُكالِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَف نـُبَـيُِّن َلُهُم اآلياِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى يـُْؤَفُكوَن ِصدِّ
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يَا  ُقل. يُم لُك َلُكْم َضّرًا َوال نـَْفعًا َواُهللا ُهَو السَِّميُع العَ لأَتـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اِهللا َما ال َيمْ 
َر الَحقِّ َوال تـَتَِّبُعوا َأْهَواَء قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َأْهَل الِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِفي ِدي ِنُكْم َغيـْ

َساِن للُِعَن الِذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسرائيَل َعَلى  . لَوَأَضلُّوا َكِثيرًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبي
َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر   .ا يـَْعَتُدوَن َك ِبَما َعَصْوا وََكانُو لَداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ذَ 

ُهْم يـَتَـَولْوَن الِذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدََّمْت  .فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن  تـََرى َكِثيرًا ِمنـْ
ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اهللاُ َعَلْيِهْم َوِفي الَعَذاِب ُهْم َخا  ُدونَ لَلُهْم أَنـْ

 ٨٠ - ٧٣: المائدة القرآن الكريم سورة

إذا كان في كتابنا أسماء اهللا الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس أنه  وقد ذكرنا
اْسُمِه ُمَباَرًك ِمَن اَألَزل ، الذي الّربُّ الجبَّاُر في الِقتال ،العزيُز الجبَّارُ اإلله هو الرب 

والذي يعين  ،َأْمَرهُ  هُيَسلُم الِمْسِكيُن ِإليْ الذي  ُروتَ َوِإلى األََبِد، َألنَّ لُه الِحْكَمَة َوالَجبَـ 
ْهِر َواألََبدِ الالرَّبُّ  ،ْحِطْم ِذرَاَع الَفاِجرِ ويِ  الَيِتيمِ  بَاَدِت األَُمُم ِمْن ، والذي َملٌك ِإلى الدَّ
 ،ى األَُممِ َملك َعلال ،َكِبيٌر َعلى ُكل اَألْرضِ الَملٌك الَمُخوٌف، الَعليٌّ الالرَّّب . َأْرِضهِ 

،  لُقدُّوس الَقاِدُر َعلى ُكل َشْيءٍ ا اِإللهُ  ُمتَـَعال ِجّداال َصَنْع الذي السَّيُِّد الرَّبُّ
َصاِنُع اِإلْحَساِن ألُُلوٍف، ، َشْيءٌ  هَال يـَْعُسُر َعليْ و الَعِظيَمِة،  هالسََّماَواِت َواَألْرَض ِبُقوَّتِ 

 يِهْم بـَْعَدُهُم، اِإللُه الَعِظيُم الَجبَّاُر، َربُّ الُجُنوِد اْسُمهُ َوُمَجاِزي َذْنب اآلبَاِء ِفي ِحْضِن بَنِ 
يـَْعِزُل  ،َوُهَو يـَُغيـُِّر اَألْوقَاَت َواَألْزِمَنةَ  ،َملُك الَمجِد هَو الّربُّ  ،ِإله ِإْسَرائِيل الُمَهْيِمنِ 
ُهَو َيْكِشُف و  ،لَعارِِفيَن فـَْهًمايـُْعِطي الُحَكَماَء ِحْكَمًة، َويـَُعلُم ا ،ُمُلوًكا َويـَُنصُِّب ُمُلوًكا

َوالَجَالُل َوالبَـَهاُء  يـَْعلُم َما ُهَو ِفي الظُّلَمِة، َوِعْنَدُه َيْسُكُن النُّورُ  ،الَعَماِئَق َواَألْسَرارَ 
ُة القُ  ه، َوبَِيدِ هَوالِغَنى َوالَكَراَمُة ِمْن لُدنْ  ،ُكل َما ِفي السََّماِء َواَألْرضِ   هَوالَمْجُد، َألنَّ ل وَّ

اإلله مسمى بتلك األسماء وموصوف بتلك الصفات إذا كان والعظمة،  َوالَجبَـُروتُ 
له أم ترضعه وتزغزغه، وتخلع سراويله في الكتاب المقدس، فال يعقل أبد أن تكون 

وتشخلعه، ثم تحمله على كتفها وتدلعه، ثم يبكي فتطبطب عليه حتى ينام فتغطيه 
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 .ال نرغب في ذكره ونستحي من سرده  وتتركه في مخدعه، وغير ذلك مما

تربيته هذا اإلله العظيم أو لو خطر ببالنا هذا االعتقاد أن تكون  وال يعقل أبدا
موكولة لتربية امرأة، ولو كان لكانت تربيته  -لو فرض وجوده  -تربية ابنه الوحيد 

لده موكولة إلى خواص المالئكة في السماء، أو من يصطفي اهللا ممن يشاء ليربي و 
وابنه الوحيد في مكان عليِّ بعيد عن الحقد والحسد والبغض الشديد الذي يقع في 

 .نفوس أسوأ العبيد، فهذا فعال ما يليق بابن اهللا إن كان له ولد 

أو يسوع بشر   ولكن عيسى له ولد حقا لكنا أول العابدين،  بل لو كان
كما يسري الدم   كسائر البشر مكون من لحم وعظم وجلد ودم، يسري في عروقه

في عروق كل إنسان، وكذلك روح القدس فإنه ملك مكرم يبلغ رسالة اهللا كما بلغها 
 .لسائر األنبياء عليهم السالم 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َحاَن َربِّ السََّماَواِت َواَألْرِض ُسبْ  .لرَّْحَمِن َوَلٌد فَأَنَا َأوَُّل الَعاِبِديَن لِإْن َكاَن  ُقل( 
َفَذْرُهْم َيُخوُضوا َويَلَعُبوا َحتَّى ُيالُقوا يـَْوَمُهُم الِذي يُوَعُدوَن  .َربِّ الَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن 

ُه َوتـََباَرَك الِذي لَ  .يُم لَوُهَو الِذي ِفي السََّماِء ِإَلٌه َوِفي اَألْرِض ِإَلٌه َوُهَو الَحِكيُم العَ  .
نَـُهَما َوِعْنَدُه ِعلُم السَّاَعِة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ   ُملُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

 ٨٥ – ٨١: الزخرف القرآن الكريم سورة
قَاُلوا اتََّخَذ اُهللا َوَلدًا ُسْبَحانَُه ُهَو الَغِنيُّ َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض ِإْن (
ُقل ِإنَّ الِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى  .ْم ِمْن ُسلطَاٍن ِبَهَذا أَتـَُقوُلوَن َعَلى اِهللا َما ال تـَْعَلُموَن ِعْندَكُ 

َنا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ نُِذيُقُهُم الَعَذاَب الشَِّديَد  .ُحوَن لاِهللا الَكِذَب ال يـُفْ  َيا ثُمَّ ِإلَيـْ نـْ َمَتاٌع ِفي الدُّ
ِبَما َكانُوا َيْكُفُرونَ 

٧٠ - ٦٨: يونس لقرآن الكريم سورةا  



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )119 ( 

 الِذي َلْم يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوَلْم َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِفي الُملِك َوَلْم َيُكْن َلُه هللاِ الَحْمُد  لَوقُ (
وََكبـِّْرُه َتْكِبيراً  ليٌّ ِمَن الذُّ لوَ 

١١١: اإلسراء القرآن الكريم سورة  

فيه وأمه األلوهية، وأنه عبد هللا نفذ أن يبرأ عيسى وأمه من دعواهم  وقد أراد اهللا
 :أمره وصدق خبره، وأنه بريء من أن يقول ما ليس له بحق، فقال تعالى 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
مَِّي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِن لنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُ لَوِإْذ قَاَل اُهللا يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَت ( 

ْمَتُه لي ِبَحقٍّ ِإْن ُكْنُت قُلُتُه فـََقْد عَ لي َأْن َأُقوَل َما لَْيَس لاِهللا قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن 
َما قُلُت َلُهْم ِإال  .تـَْعَلُم َما ِفي نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِفي نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعالُم الغُُيوِب 

َمْرتَِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اَهللا رَبِّي َورَبَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلمَّا َما أَ 
بـُْهْم فَِإنـَُّهْم  .َشْيٍء َشِهيٌد  لتـََوفـَّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى كُ  ِإْن تـَُعذِّ

 َلُهْم فَِإنََّك أَْنَت الَعزِيُز الَحِكيمُ  ِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفرْ 

 ١١٨ -١١٦: المائدة القرآن الكريم سورة

َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه  .َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا  .َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا (
لرَّْحَمِن َأْن لَوَما يـَْنَبِغي  .لرَّْحَمِن َوَلدًا لَعْوا َأْن دَ . َوتـَْنَشقُّ اَألْرُض َوَتِخرُّ الِجَباُل َهّدًا 

َلَقْد َأْحَصاُهْم  .ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ِإال آِتي الرَّْحَمِن َعْبدًا  .يـَتَِّخَذ َوَلداً 
ُهْم َعّداً  وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم الِقَياَمِة فـَْرداً  .َوَعدَّ

٩٥ -٨٨: مريم يم سورةالقرآن الكر   

لجميع العقالء أن الكون يستحيل أن يقوم سالما على وضعه الذي  وقد بين اهللا
و نراه في وجود أكثر من إله وهذا ما يسمي عن العقالء والعلماء بدليل التمانع، فل

عكس ما أراده األول، راد الثاني شيئا، وأ رادأن أحدهما أوفرضنا  ،قدرنا إلهين اثنين
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أن تنفذ إرادة أحدهما دون اآلخر، فالذي ال عند التنازع من غالب وخاسر، و فال بد 
والذي نفذت إرادته فهو اإلله القادر  ،تنفذ إرادته هو المغلوب المقهور المستكره

 :فقال اهللا مخاطبا جميع العقالء على تحصيل ما يشاء، 

 ِحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَّ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َما اتََّخَذ اُهللا ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعال (

 بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اِهللا َعمَّا َيِصُفونَ 
 ٩١: المؤمنون القرآن الكريم سورة 

َهٌة ِإال اُهللا َلَفَسَدتَا لَلْو َكاَن ِفيِهَما آ .ِشُروَن َهًة ِمَن اَألْرِض ُهْم يـُنْ لَأِم اتََّخُذوا آ(
 ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  .َفُسْبَحاَن اِهللا َربِّ الَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن 

 ٢٣ - ٢١: األنبياء القرآن الكريم سورة
أن عقيدة الشرك في كتابه على التوحيد ونفي الولد عنه، و  ما نبه اهللا  وكثيرا

 :عقيدة تنافي العقل والفطرة السليمة قال تعالى 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الِذي َلُه ُملُك  .لَعاَلِميَن َنِذيرًا لَيُكوَن لتـََباَرَك الِذي نـَزََّل الُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه (
َلْم يـَتَِّخْذ َوَلدًا َوَلْم َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِفي الُملِك َوَخَلَق ُكل َشْيٍء السََّماَواِت َواَألْرِض وَ 

فـََقدَّرَُه تـَْقِديراً 

٢ - ١: الفرقان القرآن الكريم سورة  

يُـْنِذَر بَْأساً لقـَيِّمًا  . الِذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل َلُه ِعَوَجا هللاِ الَحْمُد (
 .َحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَسنًا ليدًا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشَِّر الُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاَشدِ 

بَاِئِهْم  آلَلُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍم َوال  َما. َويـُْنِذَر الِذيَن َقاُلوا اتََّخَذ اُهللا َوَلدًا  .َماِكِثيَن ِفيِه َأَبدًا 
ِمْن َأفْـَواِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذباً  َمًة َتْخُرجُ لَكبُـَرْت كَ 
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٥ - ١: الكهف القرآن الكريم سورة  
 .َوقَاُلوا اتََّخَذ اُهللا َوَلدًا ُسْبَحانَُه َبل َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن (

َما يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمراً فَِإنَّ 

١١٧ - ١١٦: البقرة القرآن الكريم سورة  

 ونسبتها إلى األنبياء توثيق المصادر السماوية •
ومدى الموجودة اآلن عن توثيق المصادر السماوية أن يسأل  من حق كل عاقل

 والتأكد بالفعل أن هذه الرسالة التي بين أيدينا ،التوراة واإلنجيل والقرآن ثبوت
وأن ما فيها هو  التي نزلت من السماء، هي بعينها  من األنبياء يوالمنسوبة إلى نب

على نزلت حاليا هي التي اليهود هل التوراة الموجودة بأيدي فصدقا، حقا و كالم اهللا 
 ؟  موسى 

إلى أن التوراة كتبت في ألواح نزلت من السماء، وأن اهللا كتبها  تشير الدالئل
ورد ل اهللا بها التوراة على غيرها من الكتب السماوية، وقد بيده، وهذه ميزة فض

 .كر هذه األلواح في القرآن الكريم والسنة النبويةالنص بذ 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َنا َلُه ِفي األَلَواِح ِمْن كُ (  ٍة َوْأُمْر  لكُ لَشْيٍء َمْوِعَظًة َوتـَْفِصيًال  لوََكَتبـْ َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوَّ
 قـَْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر الَفاِسِقينَ 

  ١٤٥: األعراف القرآن الكريم سورة

ْوِمِه َغْضَباَن َأِسفًا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن بـَْعِدي  َوَلمَّا( رََجَع ُموَسى ِإَلى قـَ
بُِّكْم َوأَلَقى األَلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُُّه ِإلَْيِه قَاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ الَقْوَم َأَعِجلُتْم َأْمَر رَ 

 ِمينَ لاْسَتْضَعُفوِني وََكاُدوا يـَْقتُـُلونَِني َفال ُتْشِمْت ِبَي اَألْعَداَء َوال َتْجَعلِني َمَع الَقْوِم الظَّا
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  ١٥٠: األعراف القرآن الكريم سورة

لِذيَن لَوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى الَغَضُب َأَخَذ األَلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهدًى َورَْحَمٌة (
 َربِِّهْم يـَْرَهُبونَ لُهْم 

 ١٥٤: األعراف القرآن الكريم سورة

َرَة  وقد ورد في السنة اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى، : (قَال أن النبي  عن أبى ُهَريـْ
أَْنَت ُموَسى، : آَدُم أَْنَت َأبُونَا َخيَّْبتَـَنا َوَأْخَرْجتَـَنا ِمَن الَجنَِّة فـََقال لُه آَدمُ  يَا: فـََقال ُموَسى

اْصَطَفاَك اُهللا ِبَكالِمِه، وَكَتَب لَك التـَّْورَاَة بَِيِدِه، أَتـَُلوُمِني َعلى َأْمٍر َقدَّرَُه اُهللا َعليَّ قـَْبل 
() َفَحجَّ آَدُم ُموَسى َفَحجَّ آَدُم ُموَسى :َأْن َيْخُلَقِني؟ فـََقال النَِّبيُّ 

150F

1(  . 

وكذلك ورد النص في الكتاب المقدس على أن التوراة كتبت بيد اهللا في ألواح  
ِسيَناَء، َأْعطَاُه َلْوَحِي  لَوِعْنَدَما فـََرَغ اهللا ِمْن ُمَخاطََبِة ُموَسى ِفي َجبَ  18: (كقوله

 ).َحَجٍر َمْكُتوبَاِن بِِإْصَبِع اهللالشََّهاَدِة، َوُهَما َلْوَحاِن ِمْن 

 18: 31الكتاب المقدس خروج 

َوَلْوَحا  لفَاْنَصَرَف ُموَسى َونـََزَل ِمَن الَجبَ 15: (الكتاب المقدس قوله وورد في
. ْينِ ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا َكانَا َمْكُتوبَـ . َلْوَحاِن َمْكُتوبَاِن َعَلى َجانِبَـْيِهَما: الشََّهاَدِة ِفي َيِدهِ 

ُقوَشٌة َعَلى اللْوَحْينِ 16 َعُة اِهللا، َوالِكَتابَُة ِكَتابَُة اِهللا َمنـْ  ) . َواللْوَحاِن ُهَما َصنـْ
 16-15: 32الكتاب المقدس خروج 

عدة األلواح والنص على وجودها في العهد القديم في  كرذ  وكذلك ورد
ل َواْمُكْث ُهَناَك ُألْعِطَيَك اْصَعْد ِإلى الَجبَ : َوَقال الرَّبُّ لُموَسى: (كقوله  مواضع،

 ) . الَوَصايَا َوالشََّراِئَع الِتي َكَتْبتُـَها َعلى لْوَحِي الَحَجِر لُتلقِّنَـَها لُهمْ 

                              
 ) .2652( 2042 /4صحيح مسلم  )1(
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 14: 12الكتاب المقدس خروج 

َوَسلَمِني الرب َلْوَحِي الَحَجِر الَمْكُتوبـَْيِن بَِأْصَبِع 10( :في قوله أيضاوكما ورد  
ِمْن َوَسِط  لَعَلْيِهَما َجِميَع الَوَصايَا الِتي َكلَمُكْم ِبَها الرب ِفي الَجبَ اِهللا، َحْيُث َخطَّ 

َوِحيَن َأْعطَاِني الرب َلْوَحْي َحَجِر الَعْهِد ِفي ِنَهايَِة اَألْربَِعيَن 11. النَّاِر ِفي يـَْوِم االْجِتَماعِ 
َلًة،    ) .ِمْن ُهَنا لْسرِْع بِالنـُُّزو ُقْم َوأَ : ي الرب لقَاَل 12نـََهاراً َواَألْربَِعيَن لَيـْ

  12-10:  9الكتاب المقدس تثنية 

كسر   الموجودة بأيدي اليهود والنصارى اآلن أن موسى  وقد بينت التوراة
َوَما ِإِن  19: (اللوحين عندما وجد قومه قد عبدوا العجل كما ورد في قول كاتبها

ْجَل َوالرَّْقَص َحتَّى اْحَتَدَم َغَضُبُه َوأَلَقى بِاللْوَحْيِن اقْـتَـَرَب ُموَسى ِمَن الُمَخيَِّم َوَشاَهَد العِ 
 .  )لِمْن َيِدِه وََكسََّرُهَما ِعْنَد َسْفِح الَجبَ 

  19:  32الكتاب المقدس خروج 

حجر مثل  لوحين منأن ينحت  أيضا أن الرب أمر موسى  وتذكر التوراة
ثُمَّ ( :ت على اللوحين األولينالكلمات التي كان يهماعلحتى يكتب الرب األولين 

فََأْكُتَب أَنَا . اْنَحْت َلَك َلْوَحيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اللْوَحيِن اَألوََّلْينِ «: ُموَسىلقَاَل الرب 
تُـَها َعَلى اللْوَحيِن اَألوَّلَْيِن اللَذْيِن َكَسْرتـَُهَمالَعلْيِهَما الكَ  َوتََأهَّْب ِفي 2. َماِت الِتي َدوَّنـْ

ِة الَجبَ  لاِح ثُمَّ اْصَعْد ِإَلى َجبَ الصَّبَ  َوَال َيْصَعْد 3. لِسيَناَء، َواْمُثل َأَماِمي ُهَناَك َعَلى ِقمَّ
ِإْنَساٌن، َوَال تـَْرَع الَغَنُم أَْيضًا َوالبَـَقُر بِاتَِّجاِه َهَذا  لَمْعَك َأَحٌد، َوَال ُيَشاَهْد َعَلى الَجبَ 

َألوََّلْيِن، َوَبكََّر ِفي الصََّباِح َوَصِعَد لِن ِمْن َحَجٍر ُمَماثَِلْيِن فـََنَحَت ُموَسى َلْوَحيْ 4. »لالَجبَ 
 .) ِسيَناَء َحَسَب َأْمِر الرب لِإَلى َجبَ 

  4-1: 34الكتاب المقدس خروج 

األخرى التي تدل جملة وتفصيال على وجود ألواح كتبت  وكثير من النصوص
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ها موسى قالتي نزلت من السماء وتلاأللواح اهذه أين ، والسؤال اآلن بيد اهللا 
  عند جبل الطور بسيناء ؟ 

كثيرا، فقد كتب في ذلك الكثير من المؤلفات، لكن   لن نخوض في المسألة
، ما نؤكده أن التوراة الموجودة اآلن باعتراف اليهود ليست هي ألواح موسى 

ة على أن التوراة وأنها كتبت بعد موته بقرون طويلة على مراحل متعددة، واألدلة قائم
التي كتبها أحبار بنى إسرائيل بعد خراب بوخذنصر وعبر تاريخهم الطويل تعرضت 
للتغيير والتبديل، وأنها تحوي من اآلثار الصحيحة واألحكام الصريحة ما يتوافق مع 

 . الفطرة السليمة والشريعة المستقيمة، وقد بقيت تلك اآلثار إلى عهد النبي 

بأيدي النصارى اليوم إنجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا،  جودةأما األناجيل المو 
؟ أم هي حكاية عن حياته  هي كالم اهللا الذي أوحاه إلى رسوله عيسى فهل 

األصلية التي نزلت اإلنجيل ؟ وأين نسخة وفاته من وجهة نظر كتابها وسرد لقصة 
 ومرقصأو أمالها للحواريين ؟ وهل سمع أصحاب األناجيل متى  على عيسى 

مباشرا ؟ أم وصل إليهم اإلنجيل  سماعا ولوقا ويوحنا هذه األناجيل من عيسى 
 كسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ وال علة ؟

لمَّا  ( :قال حيث إلنجيلهذا اإنجيل لوقا عن السبب في كتابته  ورد في مقدمة
نَـَناَكاَن َكِثيُروَن َقْد َأْقَدُموا َعلى  َكَما َسلَمَها  َتْدِويِن ِقصٍَّة ِفي اَألْحَداِث الِتي َتمَّْت بـَيـْ

َنا ُأولِئَك الِذيَن َكانُوا ِمَن الَبَدايَِة ُشُهوَد ِعَيانٍ  رَأَْيُت أَنَا ، مَّ َصاُروا ُخدَّامًا للَكلَمةِ ث ِإليـْ
صًا َدِقيقًا َأْن َأْكُتبَـَها ِإلْيَك ُمَرتـََّبًة أَْيضًا بـَْعَدَما تـََفحَّْصُت ُكل َشْيٍء ِمْن َأوَّل اَألْمِر تـََفحُّ 

  ) .ثَاُوِفيُلَس لَتَتَأكََّد لَك ِصحَُّة الَكَالِم الِذي تَلقَّْيَتهُ  أَيـَُّها الَعزِيزُ 

  4: 1الكتاب المقدس لوقا 

َهَذا ِسِجلُّ َنَسِب َيُسوَع الَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن : (إنجيل متى وفي مقدمة
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َراِهيُم أَْنَجَب ِإْسحقَ  ،يمَ ِإبـَْراهِ   َويـَْعُقوُب أَْنَجَب يـَُهوَذا َوِإْخَوَتهُ  َوِإْسحُق أَْنَجَب يـَْعُقوبَ  ِإبـْ
َوَمتَّاُن : إلى قوله ..َوَفاِرُص أَْنَجَب َحْصُروَن  َويـَُهوَذا أَْنَجَب فَاِرَص َوزَارََح ِمْن ثَاَمارَ 

َها َيُسوُع الِذيَويـَْعُقوُب أَْنَجَب يُو  أَْنَجَب يـَْعُقوبَ  يُْدَعى  ُسَف رَُجل َمْرَيَم الِتي ُولَد ِمنـْ
َراِهيَم ِإلى َداُوَد َأْربـََعَة َعَشَر ِجيالً ، الَمِسيحَ   ).َفُجْملُة اَألْجَيال ِمْن ِإبـْ

 16-1متى الكتاب المقدس 
وََكاَن  ،َوالَكلَمُة َكاَن ِعْنَد اهللاِ  ِفي الَبْدِء َكاَن الَكلَمُة،:( إنجيل يوحنا وفي مقدمة
َوِبَغْيرِِه لْم يـََتَكوَّْن َأيُّ  ،ِبِه َتَكوََّن ُكلُّ َشْيءٍ  ُهَو َكاَن ِفي الَبْدِء ِعْنَد اهللاِ  الَكلَمُة ُهَو اهللاُ 

َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي ، َوالَحَياُة َهِذِه َكاَنِت نُوَر النَّاسِ  ِفيِه َكاَنِت الَحَياةُ ، َشْيٍء ِممَّا َتَكوَّنَ 
 ) . َوالظََّالُم لْم يُْدِرْك النُّور مِ الظَّالَ 

  5:1الكتاب المقدس يوحنا  
َكَما ُكِتَب  َهِذِه َبَدايَُة ِإْنِجيل َيُسوَع الَمِسيِح اْبِن اهللاِ : (إنجيل مرقس وفي مقدمة
اَمَك َرُسولي الِذي يُِعدُّ لَك الطَّرِيقَ ، ِفي ِكَتاِب ِإَشْعَياءَ  ْوُت ُمَناٍد ِفي صَ ، َها أَنَا ُأْرِسُل ُقدَّ

فـََقْد َظَهَر يُوَحنَّا الَمْعَمَداُن ِفي ، َواْجَعُلوا ُسُبلُه ُمْسَتِقيَمةً  َأِعدُّوا َطرِيَق الرَّبِّ  البَـرِّيَّةِ 
َوَأْهُل  ِة،َوَخَرَج ِإلْيِه َأْهُل ِمْنَطَقِة اليَـُهوِديَّ ، البَـرِّيَِّة يـَُناِدي ِبَمْعُموِديَِّة التـَّْوبَِة لَمْغِفَرِة الَخطَايَا

 ) .َفَكانُوا يـَتَـَعمَُّدوَن َعلى َيِدِه ِفي نـَْهِر اُألْرُدنِّ ُمْعَترِِفيَن ِبَخطَايَاُهمْ  ُأوُرَشليَم َجِميعاً،

 3:1مرقس  الكتاب المقدس إنجيل

هذا الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو : (القرطبي  قال اإلمام
ِمْن قـَْبُل  ْنِجيلَ َوأَنـَْزَل التـَّْورَاَة َواإل"  رسوله اإلنجيل الذي قال اهللا فيه على لسان 

ألن هذا الكتاب قد توافق النصارى على أنه إنما تلقي عن اثنين من  ".لنَّاسِ لُهدًى 
الحواريين وهما متاؤوش ويوحنا، وعن اثنين من تالميذ الحواريين وهما ماركش 

،  كما فعل موسى لم يشافههم بكتاب مكتوب عن اهللا ولوقا، وأن عيسى 
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إليه تفرق الحواريون في البالد واألقاليم كما أمرهم  ولكن لما رفع اهللا عيسى 
فكان منهم من كتب بعض سيرة عيسى وبعض معجزاته وبعض أحواله  ،عيسى 

حسب ما تذكر وما يسر اهللا عليه فيه فربما توارد األربعة على شيء واحد فحدثوا 
ادة معنى، وكذلك كثيرا ما يوجد بينهم من اختالف به، وربما انفرد بعضهم بزي

() مساق، وتناقض بين قولين، وزيادة ونقصان، وهذا واضح من المقارنة بينها
151F

1( . 

فيما يحدثنا به أهل الكتاب أن ال نصدق إال بما نعلم أنه  ونحن مأمورون
خل فيما لما كان قد د: (الحق، كما ال نكذب إال بما نعلم أنه باطل، قال ابن تيمية

ينقله أهل الكتاب عن األنبياء تحريف وتبديل، كان ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا 
() كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذبه به، وما علمنا أنه

152F

2( . 

إن الدراسة الفعلية للمقارنات التطبيقية لما ورد في الكتاب :  ونحن نقول
العهد القديم قد احتوى على كثير من المقدس قد أكدت على أن ما ورد في 

الحقائق المتطابق والمتقاربة، والتي ال تدع مجاال للشك على أن أهل الكتاب اليوم 
كما يعرفون أبناءهم، وأن األناجيل فيها أيضا آثار قليلة أو غير    يعرفون محمدا 

ن كثيرة تشهد بصدق ما جاء في القرآن والسنة، وال تمثل في القسم التطبيقي م
نسبة العشر، فما بالنا بداللة التوراة واإلنجيل الكاملين الذين  )ثم شتان(بحثنا هذا 

 . نزال على موسى وعيسى عليهما السالم 

 .القرآن هو آخر الكتب السماوية التي ما زالت بوضعها األول •

                              
، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  203اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد واألوهام ص  )1(

 .دار التراث العربي  أحمد حجازي السقا القاهرة،. تحقيق د 
 . 11/425مجموع الفتاوى  )2(
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المنزل على  يصحة النص القرآن( : يموريس بوكا يالفرنس المستشرق يقول
وتعطى النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل ، وال يشترك ، جدل محمد ال تقبل ال

مع نص القرآن في هذه الصحة ال العهد القديم وال العهد الجديد ، وسبب ذلك أن 
تحريف من يوم  يأل يولم يتعرض النص القرآن،  القرآن قد دون في عصر النبي

 . )153F1( )أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا

، عليهم ما جاءه من كالم اهللا يكان يمل  يكتَّابا للوح الرسول  خذـاتلقد 
ويأمرهم بكتابة ما ينزل من القرآن أوال بأول، وهؤالء الكتاب علي بن أبي طالب، 
وعثمان، وعمر، وأبو بكر، وخالد بن سعيد بن العاصي، وأبي بن كعب األنصاري، 

بت األنصاري من وحنظلة بن الربيع األسيدي، ويزيد ابن أبي سفيان، وزيد بن ثا
وكان زيد بن ثابت من ألزم الناس لذلك، ثم  .ية بن أبي سفيانو بني النجار، ومعا

في الوحي وغير ذلك،   فكانا مالزمين للكتابة بين يديه. تاله معاوية بعد الفتح
 .ال عمل لهما غير ذلك

علوم القرآن عند المسلمين ، ذلك في تفصيل  طلع عليأن ي ويمكن للقارئ
كلمة  ،  للقرآن كله  إلضافة إلى حفظ أعداد كبيرة من أصحاب الرسول هذا با

 .فردا فردا  باالسمكلمة، وهم أيضا معروفون 

عثمان بن عفان أمير المؤمنين  أمرمنذ أربعة عشر قرنا  الرسول  ثم بعد وفاة
 وهو من خيار الصحابة وصهر رسول اهللا  ومن الذين  وخليفة المسلمين

وترسل إلى عدة نسخ من القرآن  بالجنة، أمر عثمان أن تكتب بشرهم رسول اهللا

                              
المكتب ، ترجمة حسن خالد بيروت ، 151 صبوكاي  التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم موريس  )1(

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف  ، ونحيل القارئ إلى ما كتبه هذا المستشرق في كتابهاإلسالمي
 .دار المعارف ، لبنان ، م 1977الحديثة 
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يمكن للقارئ أن يطلع و  ،بذاتها موجودة إلى اآلنمختلف البلدان، فكتبت وهي 
طبع عليها البالد اإلسالمية األخرى، و غيرها من على بعضها في المدينة المنورة و 

(كل مكان انتشرت نسخه في  القرآن و 
154F

1( . 

عن سائر ما سبق من الرساالت بأنه النص الوحيد في العالم  رآنوقد ميز اهللا الق  
بإعجاز تركيبه وبالغة  ، األول يحتى عصرنا الحاضر الذي يقرأ بنفس أسلوب الوح

 :تعالى اهللا كما قال ،  العالم أجمع أن يأتوا بمثله  معجز يتحدى كنظم،  كلماته

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّْحمَ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ِه لَهَذا الُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِمثْ  لُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت اِألْنُس َوالِجنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمثْ ( 
َمَثٍل فَأََبى  للنَّاِس ِفي َهَذا الُقْرآِن ِمْن كُ لَوَلَقْد َصرَّفْـَنا  .بَـْعٍض َظِهيرًا لَوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم 

 اِس ِإال ُكُفوراً َأْكثـَُر النَّ 

 ٨٩ – ٨٨: اإلسراء القرآن الكريم سورة

ِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم لَوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّا نـَزَّلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمثْ (
  ِمْن ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

  ٢٣: البقرة القرآن الكريم سورة

َن َهَذا الُقْرآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن اِهللا َوَلِكْن َتْصِديَق الِذي بـَْيَن َيَدْيِه َوَما َكا(
َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه ُقل فَْأُتوا ِبُسورٍَة  .َوتـَْفِصيَل الِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن 

                              
سير : اهللا عنهما للحفاظ عليه رضيكيفية تدوين القرآن وجهود أبى بكر وعثمان عن  انظر المزيد   )1(

أحوال  المرقوم في بيان الوشيأبجد العلوم  ،1/27 ، ومعرفة القراء الكبار 2/441 للذهبيأعالم النبالء 
األحرف السبعة ، 234البرهان في علوم القرآن صو ، 2/36 بن النديمال الفهرستو ،  1/299العلوم 

 . 23صة كتاب تنزيل القرآن الحديث، و 235قالئد المرجان صو ، 20للقرآن ص
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  ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللاِ لِمثْ 

 ٣٨ - ٣٧: يونس القرآن الكريم سورة

تَـَراُه ُقل فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمثْ  َأمْ ( ِه ُمْفتَـَريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ليـَُقوُلوَن افـْ
نََّما أُْنِزَل ِبِعلِم اِهللا َوَأْن ال فَِإلْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَ  .ُدوِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

ُتْم ُمسْ   ُمونَ لِإَلَه ِإال ُهَو فـََهل أَنـْ

  ١٤ - ١٣: هود القرآن الكريم سورة 

بحفظه وبقائه إلى يوم القيامة عليائه القرآن أيضا بأن تكفل في  ميز اهللاكما 
 :يل ورد ذكرهما في التنز  ،وذلك من خالل أمرين اثنينأو تبديل، دون تحريف 

يتلى ومنهجا ثابتا ال يتغير فهيأ األسباب  احفظه قرآن أن اهللا : األول األمر
  :في حفظ منهجه تعالى لحفظ القرآن والسنة على الدوام، فقال 

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َحاِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن نـَزَّلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه لَ ( 

 ٩: الحجر القرآن الكريم سورة

يكتشفون مواقع التغيير في القرآن إذا حدثت سهوا أو عمدا  المسلمونف
أو كلمة واحدا فال يستطيع أحد في العالم أن يدرج فيه حرف بتلقائية عجيبة، 

 . قامت الدنيا ولم تقعد إال و أو تشكيل مخالف لما هو عليه اآلن واحدة 

الحفظ لديه، بحفظ الذكر ومعلوم أنه ليس المراد (:  يرخسالسأبو بكر قال 
، فعرفنا أن المراد الحفظ لدينا ،فإن اهللا تعالى يتعالى من أن يوصف بالنسيان والغفلة
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 .) 155F1( )وبه ينعدم الحفظ إال أن يحفظه اهللا عز وجل، فالغفلة والنسيان متوهم منا

 فمتواتر وهللا الحمد، ،آياتهأما القرآن العظيم سوره و (:  يالذهبالحافظ ال وق
 ال يستطيع أحد أن يبدله وال يزيد فيه آية وال جملة مستقلة، محفوظ من اهللا تعالى

 .) 156F2( )ولو فعل ذلك أحد عمدا ال نسلخ من الدين

والذكر محفوظ ، والوحي ذكر، كله وحي أن كالم نبيه  تعالىقد ذكر اهللا و 
وظ بحفظ اهللا عز وجل مضمون كله محف بنص القرآن، فصح بذلك أن كالمه 

إذ ما حفظ اهللا تعالى فهو باليقين ال سبيل إلى أن يضيع ، لنا أنه ال يضيع منه شيء
(فهو منقول إلينا كله  منه شيء،

157F

3( . 

تميزت األمة اإلسالمية في براعة نادرة باألسانيد ووضع  وفي حفظ السنة
عيف مما نسب إلى رسول قواعدها التي تميز بين المقبول والمردود والصحيح والض

الذي يعد من وعلم الجرح والتعديل وهو ما عرف بعلم مصطلح الحديث  ،اهللا 
 . يخصائص الفكر اإلسالم

علماء الحديث الذين حفظوا باألسانيد سنة  عن فضل ابن مندهالعالمة قال 
علم األسانيد وبهم تلزم الحجة  ىوإليهم انته ،هم أئمة الدين وحفاظه( :النبي 

ى من خالفهم، ويقبل انفرادهم إذ كانوا المقدمين في عصرهم، لمعرفتهم بما جاء عل
 . )158F4( )عن الصحابة بعده وعن التابعين ومن بعدهم بإحسان ثم عن الرسول 

                              
 . 2/79أصول السرخسي   )1(
 . 10/171سير أعالم النبالء   )2(
 . 1/95لآلمدي اإلحكام   )3(
 . 2/29 بن مندهالفضل األخبار   )4(
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اشتغلوا بتصحيح نقل الناقلين ومعرفة المسند من المتصل الذين  ومن ثم فإن
ن المجروح والمصيب من والعدل م والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول

، النافون عنه تحريف غال، حفاظ العلم والدين، هم والزائد من الناقصِ المخط
 . جاحد ومكيدة ملحد وتأويل، مبطل وانتحال، وتدليس مدلس

أن مكانة علم الحديث وخدمة القرآن عند المسلمين على  ويكفي للتدليل
وخصوصا ما ظهر من  سالمية،في المكتبة اإل تراثهمنظر القارئ نظرة عابرة إلى ي

 .خدم فيها الكمبيوترتالبرامج الحديثة والمتطورة التي يس

بوجود من يطبقه على نفسه  ،واقعا مرئيا اإلسالم أن اهللا حفظ : ياألمر الثان
هؤالء هم حجة اهللا على غيرهم من المنحرفين، فقد يدعى على مر السنين، و 

لح في هذا الزمان، أو يمكن أن يطبق ال يص يالقرآن منهج مثالمنهج أحدهم أن 
ومن ثم تكفل اهللا بوجود من يطبق منهج الحق على نفسه في في مكان دون آخر، 

 :  فقال رسول اهللا إلى يوم القيامة،  واقعية مستمرة

ْأِتَي َأْمُر ال تـََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّتي ظَاِهرِيَن َعَلى الَحقِّ ال َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى يَ (
() كَ لاِهللا َوُهْم َكذَ 

159F

1( . 

 

 

  القسم الثانيالقسم الثاني

                              
 .) 1920( 4/512صحيح مسلم   )1(
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 الدراسة التطبيقية والمقارنة
 الفعلية مع النصوص القرآنية والنبوية

 

في هذا القسم على طرح عدد كبير من المواضع التي نقارن  تعتمد المقارنة
 أو ما هو ثابت عند فيها مقارنة نصية بين ما جاء به محمد بن عبد اهللا 

في القرآن وصحيح السنة، وما ورد في الكتاب المقدس عند النصارى المسلمين 
 .بنسخه المختلفة أو قل في التوراة واألناجيل وكتب األنبياء

أن يدرك العقالء بال أدنى شك أو تردد أنه يستحيل أن يأتي  والقصد من ذلك
قا ال مرية في نبوته أحد إال إذا كان رسوال من عند اهللا، نبيا صاد بمثل هذه المواضع

 .ورسالته، ال سيما إن كان أميا ال يخط ورقة بيمينه

نقل مثل هذه المواضع عن أهل  زعم بعض القائلين إن محمدا  ولو صح 
الكتاب، فإن أي عاقل ال يمكن في قرارة نفسه أن يقتنع بهذا الزعم أبدا، لسبب 

ب المقدس بلغتها العربية بسيط ومقنع جدا، وهو أننا لو فرضنا أن جميع نسخ الكتا
وغير العربية مفتوحة بكاملها بين يدي أعقل الخلق على األرض في عصرنا الحاضر، 
يتأمل في كلماتها ويقلب صفحاتها كما أقلبها أنا اآلن، وطالبناه أن يأتي بمثل هذه 

في الوحي والقرآن، مطابقة إلى هذا  المواضع وتلك المعان التي جاء بها محمد 
ذي يدمع فيه القلب وتفيض منه العينان، وأن يصوغها للناس متوافقة في الحد ال

تلك المواضع والمعان، بحيث يقدم للعقالء من بني اإلنسان موضعا واحدا أو 
موضعين يظهرهما للعيان كحجة ودليل وبرهان على صدق زعمه في نبي اإلسالم 

دت في القرآن، لعجز الذي جاء بمثل هذه البالغة ودقة الصياغة للحقائق التي ور 
بنان كل اإلنسان، بل تجمدت اليدان وتحجر اللسان وتاهت العقول واألذهان، 
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وأقرت بال ريب أو شك أن ما جاء به محمد حق وصدق، وأنه وحي من عند اهللا 
مهيمن على ما سبق بجمال اللفظ وإحكام النص في القرآن، وأن من جاء بتلك 

ور اإليمان ال يمكن أن يكون نقلها عن نصراني الحقائق في الخبر عن الغيبيات وأم
 .أعجمي، أو يهودي عربي، أو حبر أو قسيس أو راهب من الرهبان 

على اإلطالق ينظر إلى ما جمعناه في هذا القسم ويقارن بين  وما من عاقل
تلك المواضع العديدة بغض النظر عن كونه ينتمي إلى الديانة النصرانية أو الديانة 

ومهما كانت معاييره في تقرير النبوة والرساالت السماوية، فإن كان اإلسالمية، 
شتان ثم شتان، ولذلك عنونا لهذه المواضع جميعها بعنوان : منصفا سيقول بال تردد

 .على اعتبار نتائج المقارنات على أضعف التقديرات  )ثم شان(

نهجا استقرائيا في تلك الدراسة التطبيقية التي تناولها هذا القسم م وقد التزمنا
لثالث نسخ من الكتاب المقدس باللغة العربية ثم نقارنها بمواضع الوحي الذي ورد 
في القرآن وثبت في السنة النبوية، وقد اكتفينا بتلك النسخ ألن موضوع المقارنة 

 .يكتمل من خاللها في كل شتان نذكره 

ية في مواضع أي تعليق يذكر غير ثبت المرجع والمصدر بأمانة علم وليس لنا
لكل شتان، فهذا القسم بحث تطبيقي دون تعليق، أو دون توجيه مسبق منا  المقارنة

، وإنما نترك الحكم والتعليق لضمير القارئ وعقله يؤثر على إعمال األذهان
وحكمته، ومدى صدقه مع نفسه وفطنته، وهو بالخيار في اختيار ما يدين به لربه 

 . ومدى مسئوليته عن قوله وفعله

 :منهجا تبدوا معالمه على النحو التالي  القسمفي هذا  وقد التزمنا

M كل موضع للمقارنة في كل شتان نذكره اختصارا من   ذكر عنوان
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النص القرآني أو النص النبوي الصحيح، لإلشارة إلى موضوع المقارنة وما تدور 
.حوله النصوص الواردة في الكتاب المقدس 

M خ الكتاب المقدس التي اعتمدنا عليها التي وردت في نس ذكر النصوص
 . مع تخريج كل نص عقب وروده مباشرةفي كل شتان واضع المقارنة المتعلقة بمو 

M المواضع التي تغيرت عن مواضعها في النسخ األخرى  التنبيه على
مع إعادة تخريج المواضع عقب للكتاب المقدس بوضعها تحت النص السابق، 

.من مواضع التغيير في الكتاب المقدس  ليتحقق القارئ النصوص مباشرة

M القرآنية مجتمعة ومرتبة غالبا حسب الموضوع  ذكر النصوص
محل المقارنة في كل شتان، فنقوم بجمعها من مواضعها في سور القرآن وترتيبها 
تريبا مناسبا لبيان كل برهان بالصورة التي تخدم موضوع المقارنة، مع تخريج اآليات 

.ص مباشرة القرآنية عقب كل ن
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 إن ربكم اهللا الذي خلق
 السماوات واألرض في ستة أيام 

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ِإْذ َكاَنِت اَألْرُض ُمَشوََّشًة وَ 2ِفي الَبْدِء َخَلَق اهللا السََّماَواِت َواَألْرَض، 1: (قوله
َأَمَر 3َوُمْقِفَرًة َوَتْكَتِنُف الظُّلَمُة َوْجَه الِمَياِه، َوِإْذ َكاَن ُروُح اهللا يـَُرْفِرُف َعَلى َسْطِح الِمَياِه،

َنُه َوبـَيْ 4َفَصاَر نُوٌر، . »َيُكْن نُورٌ ل«: اهللا . َن الظَّالمِ َورََأى اهللا النُّوَر فَاْسَتْحَسَنُه َوَفَصَل بـَيـْ
َوَهَكَذا َجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح، . َوَسمَّى اهللا النُّوَر نـََهارًا، َأمَّا الظَّالُم َفَسمَّاُه لَْيالً 5

َفَخَلَق اهللا 7. »َيُكْن َجَلٌد َيْحُجُز بـَْيَن ِمَياٍه َوِمَياهٍ ل«: ثُمَّ َأَمَر اهللا6. َفَكاَن اليَـْوَم اَألوَّلَ 
َوَهَكَذا  . فـَرََّق بـَْيَن الِمَياِه الِتي َتْحِمُلَها السُُّحُب َوالِمَياِه الِتي تـَْغُمُر اَألْرضَ الَجَلَد، وَ 

ثُمَّ 9.  ثُمَّ َجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح َفَكاَن اليَـْوَم الثَّاِني. َوَسمَّى اهللا الَجَلَد َسَماءً 8. َكانَ 
. »ي َتْحَت السََّماِء ِإَلى َمْوِضٍع َواِحٍد، َولَتْظَهِر الَياِبَسةُ َتَتَجمَِّع الِمَياُه التِ ل«: َأَمَر اهللا

َك لَورََأى اهللا ذَ . َوَسمَّى اهللا الَياِبَسَة َأْرضًا َوالِمَياَه الُمْجَتِمَعَة ِبَحاراً 10. َوَهَكَذا َكانَ 
رًا، َوَشَجرًا ُمْثِمرًا ِفيِه ِبْزرُُه تُـْنِبِت اَألْرُض ُعْشبًا َوبـَْقًال ُمْبزِ ل«: َوَأَمَر اهللا11. فَاْسَتْحَسَنهُ 

َبَتِت اَألْرُض ُكل أَنـَْواِع 12. َوَهَكَذا َكانَ . »الِذي يـُْنِتُج َثَمرًا َكِجْنِسِه ِفي اَألْرضِ  فَأَنـْ
الِتي َتْحِمُل بـُُزورًا ِمْن ِجْنِسَها، َواَألْشَجاَر الِتي َتْحِمُل أَْثَمارًا َذاَت  لاَألْعَشاِب َوالبُـُقو 

َوَجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح َفَكاَن 13. َك فَاْسَتْحَسَنهُ لَورََأى اهللا ذَ . ُذوٍر ِمْن ِجْنِسَهابُ 
َواٌر ِفي َجَلِد السََّماِء ل«: ثُمَّ َأَمَر اهللا14 .ثَ لاليَـْوَم الثَّا تُـَفرَِّق بـَْيَن النـََّهاِر لَتُكْن أَنـْ

َوَتُكوَن أَْيضًا أَنـَْوارًا ِفي َجَلِد 15. َأْزِمَنٍة َوأَيَّاٍم َوِسِنينَ َتْحِديِد ل، فـََتُكوَن َعَالَماٍت لَوالليْ 
َوَخَلَق اهللا نُوَر ْيِن َعِظيَمْيِن، النُّوَر اَألْكبَـَر 16. َوَهَكَذا َكانَ . »ُتِضيَء اَألْرضَ لالسََّماِء 

. ا َخَلَق النُُّجوَم أَْيضاً ، َكمَ لُيِضيَء ِفي الليْ لُيْشِرَق ِفي النـََّهاِر، َوالنُّوَر اَألْصَغَر ل
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تُـَفرَِّق لوَ  لَتَتَحكََّم بِالنـََّهاِر َوبِالليْ ل18ُتِضيَء اَألْرَض، لَوَجَعَلَها اهللا ِفي َجَلِد السََّماِء 17
َوَجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح َفَكاَن 19. َك فَاْسَتْحَسَنهُ لَورََأى اهللا ذَ . بـَْيَن النُّوِر َوالظَّالمِ 

ِق الطُُّيوُر لتَـْزَخِر الِمَياُه ِبَشتَّى الَحيَـَوانَاِت الَحيَِّة َولُتحَ ل«: ثُمَّ َأَمَر اهللا20َم الرَّاِبعَ اليَـوْ 
َر َفَضاِء السََّماءِ  َوَهَكَذا َخَلَق اهللا الَحيَـَوانَاِت الَمائِيََّة الضَّْخَمَة، 21. »فـَْوَق اَألْرِض َعبـْ

ظَّْت ِبَها الِمَياُه، ُكًال َحَسَب َأْجَناِسَها، َوأَْيضًا الطُُّيوَر َوْفقاً َوالَكائَِناِت الَحيََّة الِتي اْكتَ 
َواِعَها اْنِتِجي، َوَتَكاَثِري «: َوبَارََكَها اهللا قَاِئالً 22. َك فَاْسَتْحَسَنهُ لَورََأى اهللا ذَ . ألَنـْ

ثُمَّ َجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح 23. »َولَتَتَكاَثِر الطُُّيوُر فـَْوَق اَألْرضِ . َواْمِإلي ِمَياَه الِبَحارِ 
ُتْخِرِج اَألْرُض َكائَِناٍت َحيًَّة، ُكًال َحَسَب ل«: ثُمَّ َأَمَر اهللا24. َفَكاَن اليَـْوَم الَخاِمسَ 

َواِعَها َفَخَلَق اهللا 25. َوَهَكَذا َكانَ . »ِجْنِسَها، ِمْن بـََهاِئَم َوَزَواِحَف َوُوُحوٍش َوْفقًا ألَنـْ
) َك فَاْسَتْحَسَنهُ لَورََأى اهللا ذَ . اَألْرِض، َوالبَـَهاِئَم َوالزََّواِحَف، ُكًال َحَسَب نـَْوِعَها ُوُحوشَ 

. 

 25-1: 1الكتاب المقدس سفر التكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
وََكاَنِت اَألْرُض َخرِبًَة 2. اَألْرضَ ِفي الَبْدِء َخَلَق اُهللا السََّماَواِت وَ 1: (مواضعه كما يلي

َيُكْن ل«: َوقَاَل اهللاُ 3. َيًة، َوَعَلى َوْجِه الَغْمِر ظُلَمٌة، َوُروُح اِهللا َيِرفُّ َعَلى َوْجِه الِمَياهِ لَوَخا
َوَدَعا 5. لَمةِ َوَفَصَل اُهللا بـَْيَن النُّوِر َوالظُّ . َورََأى اُهللا النُّوَر أَنَُّه َحَسنٌ 4. ، َفَكاَن نُورٌ »نُورٌ 

: َوقَاَل اهللاُ 6.وََكاَن َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يـَْوًما َواِحًدا. اُهللا النُّوَر نـََهارًا، َوالظُّلَمُة َدَعاَها لَْيالً 
فـََعِمَل اُهللا الَجَلَد، 7. »َولَيُكْن َفاِصًال بـَْيَن ِمَياٍه َوِمَياهٍ . َيُكْن َجَلٌد ِفي َوَسِط الِمَياهِ ل«

َوَدَعا 8. كَ لوََكاَن َكذ. بـَْيَن الِمَياِه الِتي َتْحَت الَجَلِد َوالِمَياِه الِتي فـَْوَق الَجَلدِ  َوَفَصلَ 
َتْجَتِمِع الِمَياُه ل«: َوقَاَل اهللاُ 9 .وََكاَن َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يـَْوًما ثَانًِيا. اُهللا الَجَلَد َسَماءً 

َوَدَعا اُهللا الَياِبَسَة 10. كَ لوََكاَن َكذ. »لَتْظَهِر الَياِبَسةُ َتْحَت السََّماِء ِإَلى َمَكاٍن َواِحٍد، وَ 
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تُـْنِبِت ل«: َوقَاَل اهللاُ 11. َك أَنَُّه َحَسنٌ لَورََأى اُهللا ذ. َأْرًضا، َوُمْجَتَمَع الِمَياِه َدَعاُه ِبَحارًا
َثَمًرا َكِجْنِسِه، ِبْزرُُه ِفيِه َعَلى اَألْرُض ُعْشًبا َوبـَْقًال يـُْبِزُر ِبْزرًا، َوَشَجًرا َذا َثَمٍر يـَْعَمُل 

فََأْخَرَجِت اَألْرُض ُعْشًبا َوبـَْقًال يـُْبِزُر ِبْزرًا َكِجْنِسِه، َوَشَجًرا 12. كَ لوََكاَن َكذ. »اَألْرضِ 
َباٌح وََكاَن َمَساٌء وََكاَن صَ 13. َك أَنَُّه َحَسنٌ لَورََأى اُهللا ذ. يـَْعَمُل َثَمًرا ِبْزرُُه ِفيِه َكِجْنِسهِ 

َواٌر ِفي َجَلِد السََّماِء ل«: َوقَاَل اهللاُ 14 .ثًاليـَْوًما ثَا ، لتَـْفِصَل بـَْيَن النـََّهاِر َوالليْ لَتُكْن أَنـْ
ُتِنيَر َعَلى لَوَتُكوَن أَنـَْوارًا ِفي َجَلِد السََّماِء 15. َوَتُكوَن آليَاٍت َوَأْوقَاٍت َوأَيَّاٍم َوِسِنينٍ 

ُحْكِم النـََّهاِر، لالنُّوَر اَألْكبَـَر : فـََعِمَل اُهللا النُّورَْيِن الَعِظيَمْينِ 16. كَ لوََكاَن َكذ. »اَألْرضِ 
ُتِنيَر َعَلى لَوَجَعَلَها اُهللا ِفي َجَلِد السََّماِء 17. ، َوالنُُّجومَ لُحْكِم الليْ لَوالنُّوَر اَألْصَغَر 

َك لَورََأى اُهللا ذ. َل بـَْيَن النُّوِر َوالظُّلَمةِ تَـْفصِ ل، وَ لَتْحُكَم َعَلى النـََّهاِر َوالليْ لوَ 18اَألْرِض، 
َتِفِض الِمَياُه زَحَّافَاٍت ل«: َوقَاَل اهللاُ 20 .وََكاَن َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يـَْوًما رَاِبًعا19. أَنَُّه َحَسنٌ 

ٌر فـَْوَق اَألْرِض َعَلى َوْجِه َجَلِد السََّماءِ  َفَخَلَق اهللاُ 21. »َذاَت نـَْفٍس َحيٍَّة، َولَيِطْر طَيـْ
بَّابَِة الِتى َفاَضْت ِبَها الِمَياُه َكَأْجَناِسَها،  التـََّنانِيَن الِعظَاَم، وَُكل َذَواِت األَنـُْفِس الحيَِّة الدَّ

أَْثِمِري «: َوبَارََكَها اهللاُ قَاِئالً 22. َك أَنَُّه َحَسنٌ لَورََأى اهللاُ ذ. وَُكل طَاِئٍر ِذي َجَناٍح َكِجْنِسهِ 
ُر َعَلى اَألْرضِ . ُثِري َواْمِإلي الِمَياَه ِفي الِبَحارِ َواكْ  وََكاَن َمَساٌء وََكاَن 23. »َولَيْكُثِر الطَّيـْ

بـََهاِئَم، : ُتْخِرِج اَألْرُض َذَواِت أَنـُْفٍس َحيٍَّة َكِجْنِسَهال«: َوقَاَل اهللاُ 24.َصَباٌح يـَْوًما َخاِمًسا
فـََعِمَل اُهللا ُوُحوَش اَألْرِض  25. كَ لوََكاَن َكذ. »اِسَهاَوَدبَّابَاٍت، َوُوُحوَش َأْرٍض َكَأْجنَ 

َك أَنَُّه لَورََأى اُهللا ذ. َكَأْجَناِسَها، َوالبَـَهاِئَم َكَأْجَناِسَها، َوَجِميَع َدبَّابَاِت اَألْرِض َكَأْجَناِسَها
 ).َحَسنٌ 

 25-1: 1الكتاب المقدس سفر التكوين 

فيها النص عن النصين السابقين في  ثالثة للكتاب المقدس تغيروفي نسخة 
وكانِت األرُض 2في الَبْدِء خَلَق اُهللا السَّماواِت واَألرَض، : (بعض مواضعه كما يلي



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )138 ( 

: وقاَل اهللاُ 3. خاويًة خاليًة، وعلى وجِه الَغْمِر ظالٌم، وروُح اِهللا َيِرفُّ على وجِه المياهِ 
. وفَصَل اُهللا بَيَن النُّوِر والظَّالمِ . نُّوَر َحَسنٌ ورأى اُهللا أنَّ ال4. ، فكاَن نُورٌ »يُكْن نُورٌ ل«
: وقاَل اهللاُ 6. يوٌم أوَّلُ : وكاَن مساٌء وكاَن صباحٌ . َسمَّى اُهللا النُّوَر نهارًا والظَّالَم ليالً 5
صَنَع اهللاُ : كَ لفكاَن كذ7، »يُكْن في وَسِط المياِه جَلٌد يَفِصُل بَيَن مياٍه ومياهٍ ل«

وَسمَّى اهللاُ 8. بَيَن المياِه التي تحَت الجَلِد والمياِه التي فوَق الجَلدِ الجَلَد وفَصَل 
تجَتِمِع المياُه التي ل«: قاَل اهللاُ 9. يوٌم ثانٍ : وكاَن مساٌء وكاَن صباحٌ . الجَلَد سماءً 

وسمَّى اُهللا اليْبَس 10 .كَ ل، فكاَن كذ»تحَت السَّماِء إلى مكاٍن واحٍد، ولَيظَهِر الَيْبسُ 
ُتنِبِت األرُض ل«: وقَاَل اهللاُ 11 .َك َحَسنٌ لورأى اُهللا أنَّ ذ. ا وُمجَتَمَع المياِه ِبحارًاأرضً 
، »ُعْشًبا يُبِزُر ِبزرًا، وشجًرا ُمثِمًرا يحِمُل َثَمًرا، ِبزرُه فيِه ِمْن ِصنِفِه على األرضِ : نَباتًا

ا ِمْن ِصنِفِه، وشجًرا يحِمُل ُعْشًبا يُبِزُر ِبزرً : فأخَرجِت األرُض نَباتًا12َك، لفكاَن كذ
يوٌم : وكاَن مساٌء وكاَن صباحٌ 13. َك َحَسنٌ لورأى اُهللا أنَّ ذ. َثَمًرا، ِبزرُُه فيِه ِمْن ِصنِفه

، وُتِشيُر ليُكْن في جَلِد السَّماِء نـَيِّراٌت تفِصُل بَيَن النَّهاِر والليل«: وقاَل اهللاُ 14ثالثٌ 
ُتضيَء على لولتُكِن النيِّراُت في جَلِد السَّماِء 15، إلى األعياِد واأليّاِم والسِّنينَ 

ُحْكِم لالشَّمَس : فصَنَع اُهللا الَكواكَب والنـَّيـَِّريِن العظيَمينِ 16. كَ ل، فكاَن كذ»األرضِ 
ُتضيَء على األرِض لوجَعلها اُهللا في جَلِد السَّماِء 7، لُحْكِم الليلالنَّهاِر، والقمَر 

. َورأى اُهللا أنَّ هذا َحَسنٌ . لليَل وتفِصَل بَيَن النُّوِر والظَّالمِ ولتْحُكَم النَّهاَر وا18
َتِفِض المياُه خالِئَق َحيًَّة ولَتِطْر ل: وقاَل اهللاُ 20. يوٌم رابعٌ : وكاَن مساٌء وكاَن صباحٌ 19

فخلَق اُهللا الِحيتاَن الضَّخمَة وُكَل ما َدَب 21.»طُيوٌر فوَق األرِض على وجِه السَّماءِ 
. ِصنفٍ  لأصناِف الخالِئق الَحيَِّة التي فاَضت ِبها المياُه، وُكَل طائٍر ُمجنَِّح ِمْن كُ  ِمنْ 

إْنمي واَْكُثري وَامإلي المياَه في «: وبارَكها اُهللا قال22. ورأى اُهللا أنَّ هذا َحَسنٌ 
 .يوٌم خامسٌ : وكاَن مساٌء وكاَن صباحٌ 23.»البحاِر، ولَتْكُثِر الطُّيوُر على األرضِ 

بهاِئَم وَدواَب وُوحوَش : ِصْنفٍ  لُتخِرج األرُض خالِئَق َحيًَّة ِمْن كُ ل«: وقاَل اهللاُ 24
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ِصنٍف،  لصَنَع اُهللا ُوحوَش األرِض ِمْن كُ 25 .كَ ل، فكاَن كذ»ِصنفٍ  لأرٍض ِمْن كُ 
 . ) ورأى اهللاُ أنَّ هذا َحَسنٌ . ِصنفٍ  لِصنٍف، والدواَب ِمْن كُ  لوالَبهاِئَم ِمْن كُ 

 25-1: 1ب المقدس سفر التكوين الكتا

ثُمَّ . َورََأى اهللا َما َخَلَقُه فَاْسَتْحَسَنُه ِجّداً 31(: قوله وورد في الكتاب المقدس
َوَهَكَذا اْكَتَمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض . َجاَء َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح َفَكاَن اليَـْوَم السَّاِدسَ 

ِم السَّاِبِع أََتمَّ اهللا َعَمَلُه الِذي قَاَم ِبِه، فَاْستَـَراَح ِفيِه ِمْن َجِميِع َوِفي اليَـوْ 2. َما ِفيَها لِبكُ 
الَخلِق  لَوبَاَرَك اهللا اليَـْوَم السَّاِبَع َوَقدََّسُه، ألَنَُّه اْستَـَراَح ِفيِه ِمْن َجِميِع َأْعَما3. َما َعِمَلهُ 

َوَلْم َيُكْن َقْد نـََبَت 5. يـَْوَم َخَلَقَها الرَّب اِإلَلهُ لسََّماَواِت َواَألْرِض لَهَذا َوْصٌف َمْبَدِئيٌّ 4
بـَْعُد ِفي اَألْرِض َشَجٌر بـَرِّيٌّ َوَال ُعْشٌب بـَرِّيٌّ، َألنَّ الرَّب اِإلَلَه َلْم َيُكْن َقْد َأْرَسَل َمَطراً 

ابًا َكاَن يـََتَصاَعُد ِمَن إالَّ َأنَّ َضبَ 6يَـْفَلَحَها، لَعَلى اَألْرِض، َوَلْم َيُكْن ُهَناَك ِإْنَساٌن 
ثُمَّ َجَبَل الرَّب اِإلَلُه آَدَم ِمْن تـَُراِب اَألْرِض َونـََفَخ ِفي 7. اَألْرِض فـََيْسِقي َسْطَحَها ُكلهُ 

 ) .أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياٍة، َفَصاَر آَدُم نـَْفساً َحيَّةً 

 7-1: 2+  31: 1الكتاب المقدس سفر التكوين  

ب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاوفي نسخة 
وََكاَن َمَساٌء وََكاَن . َورََأى اُهللا ُكل َما َعِمَلُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجّدا31: (مواضعه كما يلي

َوفـََرَغ اُهللا ِفي اليَـْوِم 2. فَُأْكِمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض وَُكلُّ ُجْنِدَها1 .َصَباٌح يـَْوًما َساِدًسا
. ِه الِذي َعِملَ لفَاْستَـَراَح ِفي اليَـْوِم السَّابِع ِمْن َجِميِع َعمَ . ِه الِذي َعِملَ للسَّابِع ِمْن َعمَ ا
ِه الِذي َعِمَل اهللاُ لَوبَاَرَك اُهللا اليَـْوَم السَّابَع َوَقدََّسُه، ألَنَُّه ِفيِه اْستَـَراَح ِمْن َجِميِع َعمَ 3

َقْت، يـَْوَم َعِمَل الرَّب اِإللُه اَألْرَض لَواِت َواَألْرِض ِحيَن خُ هِذِه َمَباِدُئ السََّما4 .ًقالَخا
ُكلُّ َشَجِر البَـرِّيَِّة َلْم َيُكْن بـَْعُد ِفي اَألْرِض، وَُكلُّ ُعْشِب البَـرِّيَِّة َلْم يـَْنُبْت 5. َوالسََّماَواتِ 

. يَـْعَمَل اَألْرضَ لِض، َوَال َكاَن ِإْنَساٌن بـَْعُد، َألنَّ الرَّب اِإللَه َلْم َيُكْن َقْد َأْمَطَر َعَلى اَألرْ 
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َوَجَبَل الرَّب اِإللُه آَدَم 7. ثُمَّ َكاَن َضَباٌب َيْطَلُع ِمَن اَألْرِض َوَيْسِقي ُكل َوْجِه اَألْرضِ 6
 ).َفَصاَر آَدُم نـَْفًسا َحيَّةً . تـَُرابًا ِمَن اَألْرِض، َونـََفَخ ِفي أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياةٍ 

 7-1: 2+  31: 1المقدس سفر التكوين  الكتاب 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وكاَن . ما صنَـَعُه، فرَأى أنَُّه َحَسٌن جُدا لونظَر اُهللا إلى كُ 31: (بعض مواضعه كما يلي

 .ما فيهافَتَم خلُق السَّماواِت واألرِض وجميِع . يوٌم سادسٌ : مساٌء وكان صباحٌ 
ه الذي َعِمَل، وَاستراَح في اليوِم السَّابِع ِمْن لوفَرَغ اُهللا في اليوِم السَّابِع ِمْن عمَ 2

وبارَك اهللاُ اليوَم السَّابَع وقدََّسه، ألنَّه َاستراَح فيِه ِمْن جميِع ما عِمَل 3 .جميِع ما َعِمَله
يوَم صَنَع الرَّب اإللُه . َقتلهكذا كاَن َمنشُأ السَّماواِت واألرِض ِحيَن خ4 .َكخالقٍ 

ال شجُر البرِّيَِّة كان بَعُد في األرِض، وال ُعْشُب البرِّيَِّة نـََبَت 5األرَض والسَّماواِت، 
بل كاَن 6فال كاَن الرَّب اإللُه أمطَر على األرِض، وال كاَن إنساٌن يَفَلُح األرَض، . بَعدُ 

وجَبَل الرَّب اإللُه آَدَم ُترابًا ِمَن األرِض ونَفخ 7. هيصَعُد ِمنها ماٌء َيسقي وجَه التُـْربَِة ُكل
 . ) فصاَر آدُم نْفًسا حيَّةً . في أْنِفه َنَسَمَة حياةٍ 

 7-1: 2+  31: 1الكتاب المقدس سفر التكوين  

 :ورد في القرآن الكريم   •

َك َربُّ لُلوَن َلُه أَْنَدادًا ذَ ُقل أَِإنَُّكْم َلَتْكُفُروَن بِالِذي َخَلَق اَألْرَض ِفي يـَْوَمْيِن َوَتْجعَ (
َر ِفيَها َأقْـَواتـََها ِفي َأْربـََعِة  )9(الَعاَلِميَن  َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ

ْرِض اْئِتَيا ألَ لثُمَّ اْستَـَوى ِإَلى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َلَها وَ  )10(يَن للسَّائِ لأَيَّاٍم َسَواًء 
َنا طَائِِعيَن  َسْبَع َسَماَواٍت ِفي يـَْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي   فـََقَضاُهنَّ  )11(َطْوعًا َأْو َكْرهًا قَالََتا أَتـَيـْ

َيا ِبَمَصابِيَح َوِحْفظًا ذَ  لكُ  نـْ يِم لَك تـَْقِديُر الَعزِيِز العَ لَسَماٍء َأْمَرَها َوزَيـَّنَّا السََّماَء الدُّ
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)12( 

 ١٢–٩: فصلتالكريم سورة  القرآن 

ِإنَّ رَبَُّكُم اُهللا الِذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى الَعْرِش (
يـُْغِشي اللْيَل النـََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت بَِأْمرِِه َأال َلُه 

 )54(لُق َواَألْمُر تـََباَرَك اهللاُ َربُّ الَعاَلِميَن الخَ 

 ٥٤: األعرافالقرآن الكريم سورة  

نَـُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوٍب ( َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيـْ
بَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل الُغُروِب فَاْصِبْر َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد رَ  )38(
)39( 

 ٣٩-٣٨: قالقرآن الكريم سورة 

نَـُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى ( اُهللا الِذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيـْ
يَُدبـُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء  )4(َتذَكَُّروَن يٍّ َوال َشِفيٍع َأَفال تَـ لالَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وَ 

ُم لَك َعالذَ  )5(ِإَلى اَألْرِض ثُمَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَلَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّوَن 
 )6(الَغْيِب َوالشََّهاَدِة الَعزِيُز الرَِّحيُم 

 ٦-٤: السجدة القرآن الكريم سورة

تُ ( َوَأْغَطَش  )28(رََفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها  )27(ْم َأَشدُّ َخلقًا َأِم السََّماُء بـََناَها أَأَنـْ
َلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها  َها َماَءَها  )30(َك َدَحاَها لَواَألْرَض بـَْعَد ذَ  )29(لَيـْ َأْخَرَج ِمنـْ

َعاِمُكْم ألَ َمَتاعًا َلُكْم وَ  )32(َوالِجَباَل َأْرَساَها  )31(َوَمْرَعاَها  فَِإَذا َجاَءِت  )33(نـْ
َرى   )35(يـَْوَم يـََتذَكَُّر اإلْنَسان َما َسَعى  )34(الطَّامَُّة الُكبـْ

 35 - ٢٧: النازعات القرآن الكريم سورة



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )142 ( 

 :ورد في السنة النبوية   •

التـُّْربََة يوم  َخَلَق اهللا : (حيث قال أن رسول اهللا  من حديث أبي هريرة 
َوَخَلَق الَمْكُروَه  ،َوَخَلَق الشََّجَر يوم اإلثنين ،َخَلَق فيها الِجَباَل يوم اَألَحدِ وَ  ،السَّْبتِ 

َوَخَلَق آَدَم  ،َوَبثَّ فيها الدََّوابَّ يوم الَخِميسِ  ،َوَخَلَق النُّوَر يوم اَألْرِبَعاءِ  ،يوم الثُّالثَاءِ 
ِر الَخلِق في آِخِر َساَعٍة من َساَعاِت عليه السَّالم بـَْعَد الَعْصِر من يـَْوِم الُجُمَعِة في آخِ 

 ) .لالُجُمَعِة ِفيَما بين الَعْصِر إلى الليْ 
 )2789( 4/2149صحيح مسلم 

 

 
 

  22  --    رقمرقم  شتانشتان
 واهللا خلقكم من تراب

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َفَصاَر . َن اَألْرِض، َونـََفَخ ِفي أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياةٍ َوَجَبَل الرَّب اِإللُه آَدَم تـَُرابًا مِ 7: (قوله
 ) .آَدُم نـَْفًسا َحيَّةً 

  7: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه  وفي نسخة 
َفَخ ِفي أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياٍة، ثُمَّ َجَبَل الرَّب اِإلَلُه آَدَم ِمْن تـَُراِب اَألْرِض َونَـ 7(: كما يلي

 ) .َفَصاَر آَدُم نـَْفساً َحيَّةً 

  7: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )143 ( 

اْمَرأَِتَك  لَقوْ لألَنََّك َسِمْعَت «: َوقَاَل آلَدمَ 17(: قوله وورد في الكتاب المقدس
َها، َملُعونٌَة اَألْرُض ِبَسَبِبكَ َال تَْأُكل مِ : َوَأَكلَت ِمَن الشََّجَرِة الِتي َأْوَصْيُتَك قَاِئالً  . نـْ

َها ُكل أَيَّاِم َحَياِتكَ  َوَشوًْكا َوَحَسًكا تـُْنِبُت َلَك، َوتَْأُكُل ُعْشَب 18. بِالتـََّعِب تَْأُكُل ِمنـْ
َها19. لالَحقْ  ًزا َحتَّى تـَُعوَد ِإَلى اَألْرِض الِتي ُأِخْذَت ِمنـْ ألَنََّك . ِبَعَرِق َوْجِهَك تَْأُكُل ُخبـْ

 ) .»تـَُراٌب، َوِإَلى تـَُراٍب تـَُعودُ 
 19-17: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
اْمَرأَِتَك، َوَأَكلَت ِمَن  لَقوْ لألَنََّك َأْذَعْنَت «: َوقَاَل آلَدمَ 17(: مواضعه كما يلي

هَ  َها َطَواَل الشََّجَرِة الِتي نـََهْيُتَك َعنـْ ا، فَاَألْرُض َملُعونٌَة ِبَسَبِبَك َوبِالَمَشقَِّة تـَْقَتاُت ِمنـْ
ِبَعَرِق َجِبيِنَك 19. لَشوْكًا َوَحَسكًا تـُْنِبُت َلَك، َوأَْنَت تَْأُكُل ُعْشَب الَحقْ 18. ُعْمِركَ 

 ) .»َلى تـَُراٍب تـَُعودُ َتْكَسُب َعْيَشَك َحتَّى تـَُعوَد ِإَلى اَألْرِض، َفِمْن تـَُراٍب ُأِخْذَت، َوإِ 
 19-17: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ألنََّك َسِمعَت كالَم َاْمرأِتَك، فأَكلَت ِمَن «: وقاَل آلدمَ 17(: بعض مواضعه كما يلي

َك تأُكُل . تكوُن األرُض َملعونًَة ِبسَبِبكَ  الشَّجَرِة التي أوَصيُتَك أْن ال تأُكَل ِمنها ِبَكدِّ
 لَشوًكا وَعوسجًا تنِبُت لَك،وِمْن ُعْشِب الحق18 .َطعاَمَك ِمنها طوَل أيّاِم حياِتكَ 

. ِبَعَرِق جبيِنَك تأكُل خبَزَك حتى َتعوَد إلى األرِض ألنََّك ِمنها ُأخْذتَ 19. تقتاتُ 
 ) .»وإلى التُّراِب تُعودُ  فأنَت ُتراٌب،

 19-17: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 
َخَزٌف بـَْيَن . َمْن ُيَخاِصُم َجابَِلهُ لَوْيٌل «9(: قوله وورد في الكتاب المقدس

َعَمُلَك لَْيَس َلُه : َماَذا َتْصَنُع؟ َأْو يـَُقول: هِ لَجابِ لَهل يـَُقوُل الطِّيُن . َأْخَزاِف اَألْرضِ 
 ).َيَداِن؟
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 9 :45الكتاب المقدس إشعياء 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
أيَقوُل . ويٌل لَمْن ُيخاِصُم جابَِلُه وهَو خزَفٌة ِمْن خَزِف األرضِ 9(: مواضعه كما يلي

 ) .عَمُلَك تُعِوزُُه َيداِن؟: ماذا تصَنُع؟ أو يقوُل َله: هلالطِّيُن لجابِ 
 9: 45الكتاب المقدس إشعياء 

َنْحُن الطِّيُن َوأَْنَت . َواآلَن يَا َربُّ أَْنَت أَبُونَا8(: قوله الكتاب المقدس وورد في
 ) .َجابُِلَنا، وَُكلَُّنا َعَمُل َيَدْيكَ 

 8: 64الكتاب المقدس إشعياء 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 

نحُن طيٌن وأنَت جابُِلنا، نحُن جميُعنا . واآلَن يا ربُّ أنَت أٌب لنا7(: مواضعه كما يلي
 . )ِمْن ُصنِع َيِدكَ 

 8: 64الكتاب المقدس إشعياء 
 :ورد في القرآن الكريم   •

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي رَيْـٍب ِمـَن البَـْعـِث فَِإنـَّا َخَلْقنَـاُكْم ِمـْن تـُـَراٍب ثُـمَّ ِمـْن نُْطَفـٍة (
ُنبَــيَِّن َلُكـْم َونُِقـرُّ ِفـي اَألْرَحـاِم َمـا َنَشـاُء لِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَقٍة َوَغْيـِر ُمَخلَقـٍة  ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ 

ُلغُـوا َأُشـدَُّكْم َوِمـْنُكْم َمـْن يـُتَــَوفَّى َوِمـْنُكْم َمـْن لِإَلى َأَجٍل ُمَسّمًى ثُمَّ ُنْخرُِجُكْم ِطْفـًال ثُـمَّ  َتبـْ
َزلَنــا َكــلالُعُمــِر  ليـُــَردُّ ِإلَــى َأْرذَ  ــَرى اَألْرَض َهاِمــَدًة فَــِإَذا أَنـْ ْيال يـَْعَلــَم َمــْن بـَْعــِد ِعلــٍم َشــْيئاً َوتـَ

َبَتْت ِمْن كُ  َها الَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـْ  )5(َزْوٍج َبِهيٍج  لَعَليـْ

  ٥: الحج القرآن الكريم سورة

تُ (  )20(ْم َبَشٌر تـَْنَتِشُروَن َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب ثُمَّ ِإَذا أَنـْ
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  ٢٠: الروم القرآن الكريم سورة

َواهللاُ َخَلَقُكْم ِمـْن تـُـَراٍب ثُـمَّ ِمـْن نُْطَفـٍة ثُـمَّ َجَعَلُكـْم َأْزَواجـاً َوَمـا َتْحِمـُل ِمـْن أُنـْثَـى َوال (
َقُص ِمـْن ُعُمـرِِه إِ  ـٍر َوال يـُـنـْ َك َعلَـى لـال ِفـي ِكتَـاٍب ِإنَّ ذَ َتَضُع ِإال ِبِعلِمِه َوَما يـَُعمَُّر ِمْن ُمَعمَّ

 )11(اِهللا َيِسيٌر 

  ١١: فاطر القرآن الكريم سورة

الِذي َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ُيْخرُِجُكْم ِطْفًال ثُمَّ  ُهوَ (
ُلُغوا َأُشدَُّكْم ثُمَّ ل ُلُغوا َأَجًال ُمَسّمًى ليـُتَـَوفَّى ِمْن قـَْبُل وَ  َتُكونُوا ُشُيوخًا َوِمْنُكْم َمنْ لَتبـْ َتبـْ

 )67(َوَلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن 

  ٦٧: غافر القرآن الكريم سورة

ُتْم َتْمتَـُروَن ( ُهَو الِذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدُه ثُمَّ أَنـْ
)2( 

  ٢: األنعام القرآن الكريم سورة

ثُمَّ َجَعلَناُه نُْطَفًة ِفي قـََراٍر َمِكيٍن  )12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَسان ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطيٍن (
ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا الَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا الُمْضَغَة ِعظَامًا َفَكَسْونَا  )13(

َتَباَرَك اُهللا َأْحَسُن الَخاالِعظَاَم َلْحمًا ثُمَّ أَْنَشأْ  ثُمَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد  )14(ِقيَن لنَاُه َخلقًا آَخَر فـَ
َعُثوَن  )15(َك َلَميُِّتوَن لذَ   )16(ثُمَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم الِقَياَمِة تـُبـْ

 ١٦ - ١٢: المؤمنون القرآن الكريم سورة

ثُمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن  )7(َسان ِمْن ِطيٍن الِذي َأْحَسَن ُكل َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخلَق اإلنْ ( 
ثُمَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر  )8(ُسالَلٍة ِمْن َماٍء َمِهيٍن 

 )9(يًال َما َتْشُكُروَن لَواَألْفِئَدَة قَ 
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 ٩ -٧: السجدة القرآن الكريم سورة

 :ية ورد في السنة النبو   •

َفَجاَء  ،ِإنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم من قـَْبَضٍة قـََبَضَها من َجِميِع األرض: (رسول اِهللا  ولق
َوالسَّْهُل  ،جاء منهم اَألْحَمُر َواألَبـَْيُض َواَألْسَوُد َوبـَْيَن ذلك ،بـَُنو آَدَم على َقْدِر األرض
 ) .َوالَحْزُن َوالَخِبيُث َوالطَّيِّبُ 

/سنن أبي داود 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
لَْيَس َجيًِّدا َأْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، فََأْصَنَع َلُه «: َوقَاَل الرَّب اِإللهُ 18: (مواضعه كما يلي

الرَّب اِإللُه ُسَباتًا َعَلى آَدَم فـََناَم، فََأَخَذ َواِحَدًة ِمْن َأْضَالِعِه فََأْوَقَع 21. ..»ُمِعيًنا َنِظيَرهُ 
َوبـََنى الرَّب اِإللُه الضِّلَع الِتي َأَخَذَها ِمْن آَدَم اْمَرَأًة َوَأْحَضَرَها 22 .َوَمَأل َمَكانـََها َلْحًما

هِذِه ُتْدَعى . ي َوَلْحٌم ِمْن َلْحِميهِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعظَامِ «: فـََقاَل آَدمُ 23. ِإَلى آَدمَ 
ُرُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّه َويَلَتِصُق بِاْمَرأَتِِه لذل24. »اْمَرَأًة ألَنـََّها ِمِن اْمرٍِء ُأِخَذتْ  َك يـَتـْ

 ).ْخَجَالنِ وََكانَا ِكَالُهَما ُعْريَانـَْيِن، آَدُم َواْمَرأَتُُه، َوُهَما َال يَ 25. َوَيُكونَاِن َجَسًدا َواِحًدا

 25-18: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

ال َيحُسُن أْن يكوَن آدُم وحَدُه، : (وقاَل الرَّب اإللهُ 18: (بعض مواضعه كما يلي
َنوِم عميٍق، وفيما هَو ناِئٌم أخَذ فأوَقَع الرَّب اإللُه آدَم في 21.) .فَأصنُع َله َمثيًال يُعيُنه

وبنى الرَّب اإللُه َاْمرأًة ِمَن الضِّلِع التي أخَذها 22.إحدى أضالِعِه وَسَد مكاَنها بَِلْحِم 
هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعظامي وَلحٌم ِمْن «: فقاَل آدمُ 23.ِمْن آدَم، فجاَء ِبها إلى آدَم 

َك يتُرُك الرَّجُل أباُه وأُمَُّه لذلو 24. »َامِرٍئ ُأخَذت َلحمي هِذِه ُتَسمَّى َامرأًة فهَي ِمنْ 
وكاَن آدُم وَامرأتُه ِكالُهما ُعريانَيِن، وُهما 25.ويتَِّحُد بَامرأتِِه، فيصيراِن جَسًدا واحًدا 

 . ) ال َيخجالنِ 
 25-18: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •
َها َزْوَجَهـا َوبَـثَّ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَّ ( ُقوا رَبَُّكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَمــا رَِجــاًال َكِثيــراً َوِنَســاًء َواتـَُّقــوا اَهللا الــِذي َتَســاَءُلوَن بِــِه َواَألْرَحــاَم ِإنَّ اَهللا َكــاَن َعَلــْيُكْم  ِمنـْ
 )1(رَِقيباً 
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  ١: النساءالقرآن الكريم سورة  
َهــا َزْوَجَهــا ( ــاَها لُهـَو الــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعــَل ِمنـْ ــا تـََغشَّ َهــا فـََلمَّ َيْســُكَن ِإلَيـْ

ْيتَـَنا َصا َقَلْت َدَعَوا اَهللا رَبـَُّهَما لَِئْن آتـَ حاً لََنُكـوَننَّ لَحَمَلْت َحْمًال َخِفيفًا َفَمرَّْت ِبِه فـََلمَّا أَثـْ
 )189( ِمَن الشَّاِكرِينَ 

 ١٨٩: األعرافالقرآن الكريم سورة 
 :ورد في السنة النبوية   •

ًرا فَِإنـَُّهنَّ خُ : (قول نبينا محمد  َوِإنَّ َأْعَوَج  ،ْقَن ِمْن ِضَلعٍ لاْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ
 ،يـََزل َأْعَوجَ  َوِإْن تـَرَْكَتُه َلمْ  ،فَِإْن َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرَتهُ  ،َشْيٍء ِفي الضَِّلِع َأْعالهُ 
ًرا  ) .فَاْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ

 )(/صحيح البخاري 

 

  44  --    رقمرقم  شتانشتان
 كلها وعلم آدم األسماء

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

رِّيَِّة َوطُُيوِر الَفَضاِء وََكاَن الرَّب اِإلَلُه َقْد َجَبَل ِمَن التـَُّراِب ُكل ُوُحوِش البَـ 19: (قوله
 ليَـَرى بَِأيِّ َأْسَماٍء َيْدُعوَها، َفَصاَر ُكلُّ اْسٍم َأْطَلَقُه آَدُم َعَلى كُ لَوَأْحَضَرَها ِإَلى آَدَم 

الطُُّيوِر َوالَحيَـَوانَاِت  لَوَهَكَذا َأْطَلَق آَدُم َأْسَماًء َعَلى كُ 20. َمْخُلوٍق َحيٍّ اْسمًا َلهُ 
َر أَنَُّه َلْم َيِجْد . َوالبَـَهاِئمِ   .) نَـْفِسِه ُمِعيناً ُمَشاِبهاً َلهُ لَغيـْ

 20-19: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة  
ُيوِر َوَجَبَل الرَّب اِإللُه ِمَن اَألْرِض ُكل َحيَـَوانَاِت البَـرِّيَِّة وَُكل طُ 19: (مواضعه كما يلي

يَـَرى َماَذا َيْدُعوَها، وَُكلُّ َما َدَعا ِبِه آَدُم َذاَت نـَْفٍس َحيٍَّة لالسََّماِء، فََأْحَضَرَها ِإَلى آَدَم 
َفَدَعا آَدُم بَِأْسَماٍء َجِميَع البَـَهاِئِم َوطُُيوَر السََّماِء َوَجِميَع َحيَـَوانَاِت 20. فـَُهَو اْسُمَها

 .)ْفِسِه فـََلْم َيِجْد ُمِعيًنا َنِظيَرهُ نَـ لَوَأمَّا . البَـرِّيَّةِ 

 20-19: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فجبَل الرَّب اإللُه ِمَن األرِض جميَع حيواناِت البرِّيَِّة 19(: بعض مواضعه كما يلي

يرى ماذا ُيَسمِّيها، فيحِمَل ُكّل ِمنها االسم لها إلى آدَم وجميَع طَيِر السَّماِء، وجاَء بِ 
فسمَّى آدُم جميَع الَبهائِم وطيوَر السَّماِء وجميَع حيواناِت 20. الذي ُيسمِّيها بِه 

 ) .البرِّيَِّة بأسماٍء، ولِكنَُّه لم َيجْد بَيَنها مثيًال َله يُعيُنهُ 

 20-19: 2الكتاب المقدس سفر التكوين 
 :في القرآن الكريم ورد   •

َوَعلَم آَدَم اَألْسَماَء ُكلَها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى الَمالِئَكِة فـََقاَل أَْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤالِء (
يُم لقَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعلَم لََنا ِإال َما َعلْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت العَ  )31(ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

َبَأُهْم بَِأْسَماِئِهْم قَاَل أََلْم َأُقل َلُكْم قَ  )32(الَحِكيُم  ُهْم بَِأْسَماِئِهْم فـََلمَّا أَنـْ اَل يَا آَدُم أَْنِبئـْ
 )33(ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن 

 ٣٣ – ٣١: البقرة القرآن الكريم سورة

 :السنة النبوية ورد في   •
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لو اْسَتْشَفْعَنا إلى  :َيْجَتِمُع الُمْؤِمُنوَن يوم الِقَياَمِة فـَيَـُقوُلونَ : (قول نبينا محمد 
َيْأُتوَن آَدَم فـَيَـُقوُلونَ  ،رَبـَِّنا ، َوَأْسَجَد لك َمالِئَكَتهُ  ،أنت أبو الناس َخَلَقَك اهللا بيده :فـَ

 ) .َوَعلَمَك َأْسَماَء كل َشْيءٍ 

 )( /بخاري صحيح ال

 

  55  --    رقمرقم  شتانشتان
 وكال منها رغدا حيث 

 شئتما وال تقربا هذه الشجرة 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: وََكاَنِت الَحيَُّة َأْمَكَر ُوُحوِش البَـرِّيَِّة الِتي َصنَـَعَها الرَّب اِإلَلُه، َفَسأََلِت الَمْرَأةَ : (قوله
يُْمِكنُـَنا َأْن «: فََأَجاَبِت الَمْرَأةُ 2» َأَحّقًا َأَمرَُكَما اهللا َأالَّ تَْأُكَال ِمْن َجِميِع َشَجِر الَجنَِّة؟«

الَ : َماَعَدا َثَمَر الشََّجَرِة الِتي ِفي َوَسِطَها، فـََقْد قَاَل اهللا3َها، لنَْأُكَل ِمْن َثَمِر الَجنَِّة كُ 
َبل ِإنَّ 5َلْن َتُموتَا، «: لَمْرَأةِ لفـََقاَلِت الَحيَُّة 4. »َكْي َال َتُموتَاللُمَساُه تَْأُكَال ِمْنُه َوَال تَ 

َتِصيَراِن ِمثْـَلُه،  َفِتُح َأْعيُـُنُكَما فـَ اهللا يـَْعِرُف أَنَُّه ِحيَن تَْأُكالِن ِمْن َثَمِر َهِذِه الشََّجَرِة تـَنـْ
َوِعْنَدَما َشاَهَدِت الَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َلِذيَذٌة 6. »الشَّرِّ قَاِدرَْيِن َعَلى التَّْمِييِز بـَْيَن الَخْيِر وَ 

لنََّظِر َقَطَفْت ِمْن َثَمرَِها َوَأَكَلْت، ثُمَّ َأْعَطْت َزْوَجَها للُعُيوِن، َوُمِثيَرٌة لَوَشِهيٌَّة  للَمْأكَ ل
َفَتَحْت 7أَْيضًا فََأَكَل َمَعَها،  ْدرََكا أَنـَُّهَما ُعْريَانَاِن، َفَخاطَا َأْعيُـنُـُهَما، َوأَ  للَحالفَانـْ

ُفِسِهَما َمآِزَر ِمْن َأْورَاِق التِّينِ   ) .ألَنـْ

 7-1: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
نَاِت البَـرِّيَِّة الِتي َعِمَلَها وََكاَنِت الَحيَُّة َأْحَيَل َجِميِع َحيَـَوا1: (مواضعه على النحو التالي

َقاَلْت  فـََقاَلِت 2» َشَجِر الَجنَِّة؟ لَأَحّقا قَاَل اُهللا َال تَْأُكَال ِمْن كُ «: لَمْرَأةِ لالرَّب اِإللُه، فـَ
الَجنَِّة َوَأمَّا َثَمُر الشََّجَرِة الِتي ِفي َوَسِط 3ِمْن َثَمِر َشَجِر الَجنَِّة نَْأُكُل، «: لَحيَّةِ لالَمْرَأُة 

! َلْن َتُموتَا«: لَمْرَأةِ لفـََقاَلِت الَحيَُّة 4. »َئالَّ َتُموتَالَال تَْأُكَال ِمْنُه َوَال َتَمسَّاُه : فـََقاَل اهللاُ 
َر لاُهللا َعا لبَ 5 َفِتُح َأْعيُـُنُكَما َوَتُكونَاِن َكاِهللا َعارِفـَْيِن الَخيـْ ٌم أَنَُّه يـَْوَم تَْأُكَالِن ِمْنُه تـَنـْ

لُعُيوِن، َوَأنَّ الشََّجَرَة ل، َوأَنـََّها َبِهَجٌة لَألكْ لفـََرَأِت الَمْرَأُة َأنَّ الشََّجَرَة َجيَِّدٌة 6. »رَّ َوالشَّ 
. فََأَخَذْت ِمْن َثَمرَِها َوَأَكَلْت، َوَأْعَطْت رَُجَلَها أَْيًضا َمَعَها فََأَكلَ . لنََّظرِ لَشِهيٌَّة 

َفَتَحْت َأْعيُـنُـُهَما َوعَ 7 ُفِسِهَما َمآِزرَ . َما أَنـَُّهَما ُعْريَانَانِ لفَانـْ ) َفَخاطَا َأْورَاَق تِيٍن َوَصنَـَعا ألَنـْ
. 

 7-1: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ِة التي خَلَقها الرَّب وكاَنِت الَحيَُّة أحيَل جميِع حيواناِت البرِّيَّ (: بعض مواضعه كما يلي

فقالِت 2» ال تأُكَال ِمْن جميِع شجِر الجنَِّة؟: أحُقا قاَل اهللاُ «: لَمرأةِ لفقالت . اإللهُ 
وأمَّا َثَمُر الشَّجَرِة التي في وَسِط الجنَِّة 3ِمْن َثَمِر شجِر الجنَِّة نأُكُل، «: لَحيَّةِ لالَمرأُة 

لن تموتا، «: لَمرأةِ لفقالِت الَحيَُّة 4. »اُه لئّال َتموتاال تأُكال ِمنُه وال َتَمسَّ : فقاَل اهللاُ 
وَلِكنَّ اَهللا يعِرُف أنُكما يوَم تأُكالِن ِمْن َثَمِر تِلَك الشَّجَرِة تنَفِتُح أعيُنُكما وَتصيراِن 5

 وَشهّيةٌ  للَمأكلورأِت الَمرأُة أنَّ الشَّجرَة طيِّبٌة 6. »ِمثَل اِهللا تعرفاِن الخيَر والشَّرَّ 
لَفْهِم، فأخَذت ِمْن َثَمرِها وأَكَلت وأعَطت زوجها أيًضا، وكاَن للَعيِن، وأنَّها باِعَثٌة ل

فاَنـَْفَتحت أعيُـُنهما فَعرفا أنـَُّهما ُعريانَاِن، فخاطا ِمْن َوَرِق التِّيِن وَصَنعا 7. َمَعها فأَكلَ 
 ) .لُهما مآِزرَ 
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 7-1: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 
 :الكريم ورد في القرآن  •

َهــا َرَغــداً َحْيــُث ِشــْئُتَما َوال تـَْقَربَــا ( َوقُلَنــا يَــا آَدُم اْســُكْن أَنْــَت َوَزْوُجــَك الَجنَّــَة وَُكــال ِمنـْ
 )35( ِمينَ لَهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّا

  ٣٥: البقرةالقرآن الكريم سورة  

فـَُقلَنــا يَــا آَدُم  )116(يَس أَبَــى لــُدوا ِإال ِإبْ َدَم َفَســجَ آللَمالِئَكــِة اْســُجُدوا لَوِإْذ قُلَنــا (
َتْشـــَقى لِإنَّ َهـــَذا َعـــُدوٌّ لَـــَك وَ  ِإنَّ لَـــَك َأال  )117(َزْوِجـــَك فَـــال ُيْخرَِجنَُّكَمـــا ِمـــَن الَجنَّـــِة فـَ

 فـََوْســَوَس ِإلَْيــهِ  )119(َوأَنَّــَك ال َتْظَمــأُ ِفيَهــا َوال َتْضــَحى  )118(َتُجــوَع ِفيَهــا َوال تـَْعــَرى 
ــى  َل ــى َشــَجَرِة الُخلــِد َوُملــٍك ال يـَبـْ ــا آَدُم َهــل َأُدلُّــَك َعَل ــاَل َي ــْيطَاُن َق ــَأَكال  )120(الشَّ َف

َهــا فـَبَــَدْت َلُهَمــا َســْوآتـُُهَما َوَطِفَقــا َيْخِصــَفاِن َعَليِهَمــا ِمــْن َوَرِق الَجنَّــِة َوَعَصــى آَدُم رَبَّــُه  ِمنـْ
 )121(فـََغَوى 

١٢١-١١٦: طهالقرآن الكريم سورة  

َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوال تـَْقَربَـا َهـِذِه الشَّـَجَرَة (
ُهَمـا ِمـْن لفـََوْسـَوَس َلُهَمـا الشَّـْيطَاُن  )19(ِميَن لفـََتُكونَا ِمَن الظَّا ُيْبـِدَي َلُهَمـا َمـا ُووِرَي َعنـْ

َهاُكَمـا رَبُُّكَمـا َعـْن َهـِذِه الشَّـَجَرِة ِإال َأْن َتُكونَـا َمَلَكـْيِن َأْو َتُكونَـا ِمـَن َسْوآِتِهَما َوقَاَل َمـا نَـ 
 )21(َوقَاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن  )20(ِديَن لالَخا

٢1-١٩: األعرافالقرآن الكريم سورة 
 :ورد في السنة النبوية   •

َأْكَلُه من الشََّجَرِة وقد نُِهَي  ،ِطيَئَتُه التي َأَصابَ َوَيْذُكُر خَ : (قول نبينا محمد 
 ) .عنها
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 )( /صحيح البخاري 
 

  66  --    رقمرقم  شتانشتان
 وناداهما ربهما ألم 

 أنهكما عن تلكما الشجرة
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َفَتَحْت 7: (قوله ُفِسِهَما َمآِزَر  َأْعيُـنُـُهَما، للَحالَفانـْ َوَأْدرََكا أَنـَُّهَما ُعْريَانَاِن، َفَخاطَا ألَنـْ
ثُمَّ َسِمَع الزَّْوَجاِن َصْوَت الرَّب اِإلَلِه َماِشيًا ِفي الَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب 8 .ِمْن َأْورَاِق التِّينِ 

َناَدى الرَّب اِإلَلُه 9. الَجنَّةِ رِيِح النـََّهاِر، فَاْخَتَبآ ِمْن َحْضَرِة الرَّب اِإلَلِه بـَْيَن َشَجِر  فـَ
َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي الَجنَِّة فَاْخَتَبْأُت ِخْشَيًة ِمْنَك «: فََأَجابَ 10» أَْيَن أَْنَت؟«: آَدمَ 

َمْن قَاَل َلَك ِإنََّك ُعْريَاٌن؟ َهل َأَكلَت ِمْن َثَمِر الشََّجَرِة «: َفَسأََلهُ 11. »ألَنِّي ُعْريَانٌ 
َها؟الِتي نـََهْيتُ  ِهَي الِتي . يلِإنـََّها الَمْرَأُة الِتي َجَعلتَـَها رَِفيَقًة «: فََأَجاَب آَدمُ 12» َك َعنـْ

» َماَذا فـََعلِت؟«: َفَسَأَل الرَّب اِإلَلُه الَمْرَأةَ 13. »َأْطَعَمْتِني ِمْن َثَمِر الشََّجَرِة، فََأَكلتُ 
ألَنَِّك فـََعلِت َهَذا، «: لَحيَّةِ لَقاَل الرَّب اِإلَلُه فَـ 14. »َأْغَوْتِني الَحيَُّة فََأَكلتُ «: فََأَجاَبتْ 

َملُعونٌَة أَْنِت ِمْن بـَْيَن َجِميِع البَـَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش البَـرِّيَِّة، َعَلى َبْطِنِك َتْسَعْيَن، 
َك لَنِك َوبـَْيَن الَمْرَأِة، وََكذَ َوأُثِيُر َعَداَوًة َداِئَمًة بـَيْـ 15يَن َطَواَل َحَياِتِك، لَوِمَن التـَُّراِب تَْأكُ 

ُأَكثـُِّر «: لَمْرَأةِ لثُمَّ قَاَل 16.»ُهَو َيْسَحُق رَْأَسِك َوأَْنِت َتلَدِغيَن َعِقَبهُ . بـَْيَن َنْسَلْيُكَما
تُـْنِجِبيَن بِاآلَالِم َأْوَالدًا، َوِإَلى َزْوِجِك َيُكوُن اْشِتَياُقِك وَ  ُهَو َتْكِثيرًا َأْوَجاَع َمَخاِضِك فـَ

اْمَرأَِتَك، َوَأَكلَت ِمَن الشََّجَرِة  لَقوْ لألَنََّك َأْذَعْنَت «: َوقَاَل آلَدمَ 17 .»يـََتَسلُط َعَلْيكِ 
َها َطَواَل ُعْمِركَ  َها، فَاَألْرُض َملُعونٌَة ِبَسَبِبَك َوبِالَمَشقَِّة تـَْقَتاُت ِمنـْ . الِتي نـََهْيُتَك َعنـْ
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ِبَعَرِق َجِبيِنَك َتْكَسُب 19. ل، َوأَْنَت تَْأُكُل ُعْشَب الَحقْ َشوْكًا َوَحَسكًا تـُْنِبُت َلكَ 18
 .) »َعْيَشَك َحتَّى تـَُعوَد ِإَلى اَألْرِض، َفِمْن تـَُراٍب ُأِخْذَت، َوِإَلى تـَُراٍب تـَُعودُ 

 19-7: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َفَتَحْت َأْعيُـنُـُهَما َوعَ 7: (عه كما يليمواض َفَخاطَا َأْورَاَق تِيٍن . َما أَنـَُّهَما ُعْريَانَانِ لَفانـْ

ُفِسِهَما َمآِزرَ  َوَسِمَعا َصْوَت الرَّب اِإللِه َماِشًيا ِفي الَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب رِيِح 8 .َوَصنَـَعا ألَنـْ
فـََناَدى الرَّب 9. ِمْن َوْجِه الرَّب اِإللِه ِفي َوَسِط َشَجِر الَجنَّةِ النـََّهاِر، فَاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرأَتُُه 

َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي الَجنَِّة َفَخِشيُت، «: فـََقال10. »أَْيَن أَْنَت؟«: اِإللُه آَدَم َوقَاَل َلهُ 
َأَكلَت ِمَن الشََّجَرِة  َمْن َأْعَلَمَك أَنََّك ُعْريَاٌن؟ َهل«: فـََقال11. »ألَنِّي ُعْريَاٌن َفاْخَتَبْأتُ 

َها؟ الَمْرَأُة الِتي َجَعلتَـَها َمِعي ِهَي «: فـََقاَل آَدمُ 12» الِتي َأْوَصْيُتَك َأْن َال تَْأُكَل ِمنـْ
» َما هَذا الِذي فـََعلِت؟«: لَمْرَأةِ لفـََقاَل الرَّب اِإللُه 13. »َأْعطَْتِني ِمَن الشََّجَرِة فََأَكلتُ 

ألَنَِّك فـََعلِت «: لَحيَّةِ لفـََقاَل الرَّب اِإللُه 14. »الَحيَُّة َغرَّْتِني فََأَكلتُ «: فـََقاَلِت الَمْرَأةُ 
َعَلى َبْطِنِك َتْسَعْيَن . هَذا، َملُعونٌَة أَْنِت ِمْن َجِميِع البَـَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش البَـرِّيَّةِ 

َنِك َوبـَْيَن الَمْرَأِة، َوبـَْيَن َنسْ  َوَأَضعُ 15. يَن ُكل أَيَّاِم َحَياِتكِ لَوتـَُرابًا تَْأكُ  ِك لَعَداَوًة بـَيـْ
َتْكِثيًرا ُأَكثـُِّر «: لَمْرَأةِ لَوقَاَل 16. »ُهَو َيْسَحُق رَْأَسِك، َوأَْنِت َتْسَحِقيَن َعِقَبهُ . َهالَوَنسْ 

َوُهَو َيُسوُد  ِك َيُكوُن اْشِتَياُقكِ لَوِإَلى رَجُ . ِديَن َأْوَالًدالِك، بِالَوَجِع تَ لأَتْـَعاَب َحبَ 
اْمَرأَِتَك َوَأَكلَت ِمَن الشََّجَرِة الِتي  لَقوْ لألَنََّك َسِمْعَت «: َوقَاَل آلَدمَ 17. »َعَلْيكِ 

َها، َملُعونٌَة اَألْرُض ِبَسَبِبكَ : َأْوَصْيُتَك قَاِئالً  َها ُكل أَيَّاِم . َال تَْأُكل ِمنـْ بِالتـََّعِب تَْأُكُل ِمنـْ
ِبَعَرِق َوْجِهَك تَْأُكُل 19. لا َوَحَسًكا تـُْنِبُت َلَك، َوتَْأُكُل ُعْشَب الَحقْ َوَشوْكً 18. َحَياِتكَ 

َها ًزا َحتَّى تـَُعوَد ِإَلى اَألْرِض الِتي ُأِخْذَت ِمنـْ  .)»ألَنََّك تـَُراٌب، َوِإَلى تـَُراٍب تـَُعودُ . ُخبـْ

 19-7: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 
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ر فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغيوفي نسخة 
فاَنـَْفَتحت أعيُـُنهما فَعرفا أنـَُّهما ُعريانَاِن، فخاطا ِمْن َوَرِق 7(: بعض مواضعه كما يلي
وَسِمَع آدُم وَامرأتُه صوَت الرَّب اإللِه وهَو يتمشَّى في 8 .التِّيِن وَصَنعا لُهما مآِزرَ 

فناَدى الرَّب 9. ِه الرَّب اِإللِه بَيَن شجِر الجنَّةِ الجنَِّة ِعنَد المساِء، فَاختبأَا ِمْن َوج
َسِمعُت صوَتَك في الجنَِّة، َفخفُت : فأجابَ 10» أيَن أنَت؟«: اإللُه آدَم وقاَل َله

َمْن َعرََّفَك أنََّك ُعرياٌن؟ هل أكلَت «: فقاَل الرَّب اإللهُ 11. »وألنِّي ُعرياٌن َاخَتبأتُ 
المرأُة التي أعطَيتني «: فقاَل آدمُ 12» أْن ال تأُكَل ِمنها؟ ِمَن الشَّجَرِة التي أوَصيُتكَ 

ماذا ل«: لمرأةِ لفقاَل الرَّب اإللُه 13. »َتكوَن َمعي هَي أعطتني ِمَن الشَّجَرِة فأَكلتُ ل
لَحيَِّة لفقاَل الرَّب اإللُه 14. »الَحيَُّة أغوْتني فأكلتُ : فأجاَبِت الَمرأةُ » فـََعلِت هذا؟

على .هذا فأنِت َملعونٌَة ِمْن بَيِن جميِع الَبهاِئِم وجميِع ُوحوِش البَـرِّ  ألنَِّك فَعلتِ «:
بَيَنِك وبَيَن الَمرأِة أُقيُم َعداوًة وبَيَن 15.َبطِنك َتزحفيَن وُترابًا تأُكليَن ُطوَل أيّاِم حياِتكِ 

: لَمرأةِ لوقاَل 16. »ها فهَو يَترقَُّب ِمنِك الّرأَس وأنِت تَترقَّبيَن ِمْنه الَعِقبَ لِك ونسلنس
إلى َزوجِك يكوُن َاشتياُقِك،وهَو . ديَن الَبنينَ لأزيُد تَعَبِك حيَن َتحَبليَن،وباألوجاِع تَ «

ألنََّك َسِمعَت كالَم َاْمرأِتَك، فأَكلَت ِمَن الشَّجَرِة «: وقاَل آلدمَ 17.»عَليِك يسودُ 
ِبَكدَِّك تأُكُل َطعاَمَك . ِبسَبِبكَ تكوُن األرُض َملعونًَة  التي أوَصيُتَك أْن ال تأُكَل ِمنها

 . تقتاتُ  لوِمْن ُعْشِب الحق َشوًكا وَعوسجًا تنِبُت لَك،18 .ِمنها طوَل أيّاِم حياِتكَ 
فأنَت . ِبَعَرِق جبيِنَك تأكُل خبَزَك حتى َتعوَد إلى األرِض ألنََّك ِمنها ُأخْذتَ 19

 ) .»ُتراٌب،وإلى التُّراِب تُعودُ 

 19-7: 3التكوين الكتاب المقدس سفر 

 لألَنـََّها ُأمُّ كُ » َحوَّاءَ «َوَسمَّى آَدُم َزْوَجَتُه 20: (قوله وورد في الكتاب المقدس
ثُمَّ قَاَل 22 وََكَسا الرَّب اِإلَلُه آَدَم َوَزْوَجَتُه ِرَداَءْيِن ِمْن ِجلٍد َصنَـَعَها َلُهَما21. َحيٍّ 
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َوَقْد َيُمدُّ َيَدُه . َواِحٍد ِمنَّا، يَُميـُِّز بـَْيَن الَخْيِر َوالشَّرِّ َها اإلْنَسان َقْد َصاَر كَ «: الرَّب اِإلَلهُ 
فََأْخَرَجُه ِمْن َجنَِّة َعْدٍن 23. »َويـَتَـَناَوُل ِمْن َشَجَرِة الَحَياِة َويَْأُكُل، فـََيْحَيا ِإَلى األََبدِ 

اهللا اإلْنَسان ِمْن َجنَِّة َعْدٍن، َوَأقَاَم َوَهَكَذا َطَرَد 24. يَـْفَلَح اَألْرَض الِتي ُأِخَذ ِمْن تـَُراِبَهال
ِحَراَسِة الطَّرِيِق الُمْفِضَيِة ِإَلى لبًا َشْرِقيَّ الَجنَِّة لَمالِئَكَة الَكُروبِيِم َوَسْيفًا نَارِيًّا ُمتَـقَ 

 .)»َشَجَرِة الَحَياةِ «
 24-20: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

ا النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيهوفي نسخة 
َوَصَنَع 21. َحيٍّ  لألَنـََّها ُأمُّ كُ » َحوَّاءَ «َوَدَعا آَدُم اْسَم اْمَرأَتِِه 20: (مواضعه كما يلي

ُهَوَذا «: َوقَاَل الرَّب اِإللهُ 22.الرَّب اِإللُه آلَدَم َواْمَرأَتِِه َأْقِمَصًة ِمْن ِجلٍد َوأَلَبَسُهَما
َر َوالشَّرَّ اإلْنَسان َقْد َصاَر َكوَ  َواآلَن َلَعلُه َيُمدُّ َيَدُه َويَْأُخُذ ِمْن . اِحٍد ِمنَّا َعارِفًا الَخيـْ

فََأْخَرَجُه الرَّب اِإللُه ِمْن َجنَِّة َعْدٍن 23. »َشَجَرِة الَحَياِة أَْيًضا َويَْأُكُل َوَيْحَيا ِإَلى األََبدِ 
َهال اإلْنَسان، َوَأقَاَم َشْرِقيَّ َجنَِّة َعْدٍن الَكُروبِيَم،  َفَطَردَ 24. يَـْعَمَل اَألْرَض الِتي ُأِخَذ ِمنـْ

 ) .ِحَراَسِة َطرِيِق َشَجَرِة الَحَياةِ لٍب لَوَلِهيَب َسْيٍف ُمتَـقَ 
 24-20: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وصَنَع 21. حيٍّ  لى آدُم َامرأَتُه َحوَّاَء، ألنَّها ُأمُّ كُ وسمَّ 20(: بعض مواضعه كما يلي

صاَر آدُم  «: وقاَل الرَّب اإللهُ 22. الرَّب اإللُه ِآلدَم وَامرأتِِه ثيابًا ِمْن جلٍد وكساُهما
واآلَن لعلُه َيُمدُّ َيَدُه إلى شجرِة الحياِة أيًضا فيأخَذ . كواحٍد ِمنَّا يعِرُف الخيَر والشَّرَ 

يفَلَح لفأخَرج الرَّب اإللُه آدَم ِمْن جنَِّة َعْدٍن 23.»ا ويأُكَل، فيحيا إلى األبدِ ِمنه
 ) .األرَض التي ُأخَذ ِمنها

 24-20: 3الكتاب المقدس سفر التكوين 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )157 ( 

 :ورد في القرآن الكريم  •

ا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما َفَدالُهَما ِبُغُروٍر فـََلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآتـُُهَما َوَطِفقَ (
ِمْن َوَرِق الَجنَِّة َونَاَداُهَما رَبـُُّهَما أََلْم أَنـَْهُكَما َعْن تِلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل َلُكَما ِإنَّ 

ُفَسَنا َوِإْن َلْم تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَحمْ  قَاال )22(الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبيٌن  َنا رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـْ
بَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اَألْرِض لقَاَل اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم  )23(لََنُكوَننَّ ِمَن الَخاِسرِيَن 
َها ُتْخَرُجوَن  )24(ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن   )25(قَاَل ِفيَها َتْحيَـْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمنـْ

َزلَنا َعَلْيُكمْ  ٌر لَباُس التـَّْقَوى ذَ لَباسًا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيشًا وَ ل يَا بَِني آَدَم َقْد أَنـْ َك َخيـْ
يَا بَِني آَدَم ال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخَرَج  )26(َك ِمْن آيَاِت اِهللا َلَعلُهْم َيذَّكَُّروَن لذَ 

ُهَما  َما َسْوآِتِهَما ِإنَُّه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن ُيرِيـَهُ لَباَسُهَما لأَبـََوْيُكْم ِمَن الَجنَِّة يـَْنزُِع َعنـْ
 )27(لِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن لَياَء لَحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعلَنا الشََّياِطيَن َأوْ 

٢7-22: األعرافالقرآن الكريم سورة  

َها فـََبَدْت َلُهَما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفانِ (   َعَليِهَما ِمْن َوَرِق الَجنَِّة  فََأَكال ِمنـْ
قَاَل اْهِبطَا  )122(ثُمَّ اْجَتَباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى  )121(َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فـََغَوى 

َها َجِميعًا بـَْعُضُكْم  لُّ بَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال َيضِ لِمنـْ
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم الِقَياَمِة  )123(َوال َيْشَقى 

َك لَكذَ   قَالَ  )125(َم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيرًا لقَاَل َربِّ  )124(َأْعَمى 
َنِسيتَـَها وََكذَ  َك َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم لوََكذَ  )126(َم تـُْنَسى َك اليَـوْ لأَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـَ

 )127(يـُْؤِمْن ِبآياِت رَبِِّه َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى 

١٢7-١٢1: طهالقرآن الكريم سورة   
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  77  --    رقمرقم  شتانشتان
 ولقد كرمنا بني 

 آدم وحملناهم في البر والبحر
 

 :د في الكتاب المقدس ور   •

َيَتَسلَط َعَلى لَنْصَنِع اإلْنَسان َعَلى ُصورَتَِنا، َكِمثَال«: ثُمَّ قَاَل اهللا26: (قوله َنا، فـَ
َها لَسَمِك الَبْحِر، َوَعَلى طَْيِر السََّماِء، َوَعَلى اَألْرِض، َوَعَلى كُ  . »زَاِحٍف يـَْزَحُف َعَليـْ

. ذََكرًا َوأُنـَْثى َخَلَقُهمْ . َعَلى ُصورَِة اهللا َخَلَقهُ . رَتِهِ َفَخَلَق اهللا اإلْنَسان َعَلى ُصو 27
َوَتَسلُطوا . أَْثِمُروا َوَتَكاثـَُروا َواْمَألُوا اَألْرَض َوَأْخِضُعوَها«: َوبَارََكُهُم اهللا قَاِئًال َلُهمْ 28

. »رَُّك َعَلى اَألْرضِ َحيَـَواٍن يـََتحَ  لَعَلى َسَمِك الَبْحِر، َوَعَلى طَْيِر السََّماِء َوَعَلى كُ 
 لالُمْبِزرَِة الُمْنَتِشَرِة َعَلى كُ  لِإنِّي َقْد َأْعطَْيُتُكْم ُكل َأْصَناِف البُـُقو «: ثُمَّ قَاَل َلُهمْ 29

َأمَّا الُعْشُب اَألْخَضُر 30. َتُكوَن َلُكْم طََعاماً لَسْطِح اَألْرِض، وَُكل َشَجٍر ُمْثِمٍر ُمْبِزٍر، 
 لكُ لُكلٍّ ِمْن ُوُحوِش اَألْرِض َوطُُيوِر السََّماِء َوالَحيَـَوانَاِت الزَّاِحَفِة، وَ لطََعامًا فـََقْد َجَعلُتُه 

ثُمَّ َجاَء . َورََأى اهللا َما َخَلَقُه فَاْسَتْحَسَنُه ِجّداً 31 .َوَهَكَذا َكانَ . »َما ِفيِه َنَسَمُة َحَياةِ 
 لَوَهَكَذا اْكَتَمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض ِبكُ  .اِدسَ َمَساٌء َأْعَقَبُه َصَباٌح َفَكاَن اليَـْوَم السَّ 

َوِفي اليَـْوِم السَّاِبِع أََتمَّ اهللا َعَمَلُه الِذي قَاَم ِبِه، فَاْستَـَراَح ِفيِه ِمْن َجِميِع َما 2. َما ِفيَها
 .) الَخلقِ  لِه ِمْن َجِميِع َأْعَماَوبَاَرَك اهللا اليَـْوَم السَّاِبَع َوَقدََّسُه، ألَنَُّه اْستَـَراَح ِفي3 َعِمَلهُ 

 3-1: 2/  31-26: 1الكتاب المقدس سفر التكوين  
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َيَتَسلُطوَن «: َوقَاَل اهللاُ 26: (مواضعه كما يلي نـَْعَمُل اإلْنَسان َعَلى ُصورَتَِنا َكَشَبِهَنا، فـَ

اَألْرِض، َوَعَلى َجِميِع  لْحِر َوَعَلى طَْيِر السََّماِء َوَعَلى البَـَهاِئِم، َوَعَلى كُ َعَلى َسَمِك البَ 
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بَّابَاِت الِتي َتِدبُّ َعَلى اَألْرضِ  َعَلى ُصورَِة . َفَخَلَق اُهللا اإلْنَسان َعَلى ُصورَتِهِ 27. »الدَّ
أَْثِمُروا َواْكثـُُروا َواْمُألوا «: اُهللا َوقَاَل َلُهمْ َوبَارََكُهُم 28. ذََكًرا َوأُنـَْثى َخَلَقُهمْ . اِهللا َخَلَقهُ 

َحيَـَواٍن  لاَألْرَض، َوَأْخِضُعوَها، َوَتَسلُطوا َعَلى َسَمِك الَبْحِر َوَعَلى طَْيِر السََّماِء َوَعَلى كُ 
 لْزرًا َعَلى َوْجِه كُ ِإنِّي َقْد َأْعطَْيُتُكْم ُكل بـَْقل يـُْبِزُر بِ «: َوقَاَل اهللاُ 29. »َيِدبُّ َعَلى اَألْرضِ 

َحيَـَواِن  لكُ لوَ 30. اَألْرِض، وَُكل َشَجٍر ِفيِه َثَمُر َشَجٍر يـُْبِزُر ِبْزرًا َلُكْم َيُكوُن َطَعاًما
َدبَّابٍَة َعَلى اَألْرِض ِفيَها نـَْفٌس َحيٌَّة، َأْعطَْيُت ُكل ُعْشٍب  لطَْيِر السََّماِء وَكُ  لاَألْرِض وَكُ 

وََكاَن . َورََأى اُهللا ُكل َما َعِمَلُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجّدا31. كَ لوََكاَن َكذ .»َأْخَضَر َطَعاًما
َوفـََرَغ 2. فَُأْكِمَلِت السََّماَواُت َواَألْرُض وَُكلُّ ُجْنِدَها1 .َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يـَْوًما َساِدًسا
تَـَراَح ِفي اليَـْوِم السَّابِع ِمْن َجِميِع فَاسْ . ِه الِذي َعِملَ لاُهللا ِفي اليَـْوِم السَّابِع ِمْن َعمَ 

ِه لَوبَاَرَك اُهللا اليَـْوَم السَّابَع َوَقدََّسُه، ألَنَُّه ِفيِه اْستَـَراَح ِمْن َجِميِع َعمَ 3. ِه الِذي َعِملَ لَعمَ 
 .) ًقالالِذي َعِمَل اهللاُ َخا

 3-1: 2/  31-26: 1الكتاب المقدس سفر التكوين  
تاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكوفي نسخة 

نا، لَنصَنِع اإلنساَن على ُصورَتِنا َكِمثال«: وقاَل اهللاُ 26(: بعض مواضعه كما يلي
ما  لولَيَتَسلْط على سَمِك البحِر وطَيِر السَّماِء والبهائِم وجميِع ُوحوِش األرِض وكُ 

على صورَتِه، على صورِة اِهللا خَلَق  فخَلَق اُهللا اإلنسانَ 27. »َيِدبُّ على األرضِ 
أُْنُموا واَْكُثروا وَاْمألوا «: وبارََكُهُم اهللاُ، فقاَل لُهم28البَشَر، ذََكًرا وأُنثى خَلَقُهم 

األرَض، وَأخِضعوها وَتسلطوا على سَمِك البحِر وطَيِر السَّماِء وجميِع الحيواِن الذي 
أنا أعطيُتُكم كَل ُعْشٍب يُبِزُر ِبزرًا على وجِه  ها«: وقاَل اهللاُ 29. »َيِدبُّ على األرضِ 

أمَّا جميُع 30. ها، وُكَل شجٍر يحِمُل َثَمًرا فيِه ِبزٌر، هذا يكوُن لُكم َطعاًمالاألرِض كُ 
ُوحوِش األرِض، وجميُع طَيِر السَّماِء، وجميُع ما َيِدبُّ على األرِض ِمَن الخالِئِق 

ما  لونظَر اُهللا إلى كُ 31. كَ لفكاَن كذ. »خضَر َطعاًماالَحيَِّة، فُأعطيها ُكَل ُعْشٍب أ
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فَتَم خلُق . يوٌم سادسٌ : وكاَن مساٌء وكان صباحٌ . صنَـَعُه، فرَأى أنَُّه َحَسٌن جُدا
ه الذي لوفَرَغ اُهللا في اليوِم السَّابِع ِمْن عمَ 2 .السَّماواِت واألرِض وجميِع ما فيها

وبارَك اُهللا اليوَم السَّابَع 3 .ِع ِمْن جميِع ما َعِمَلهَعِمَل، وَاستراَح في اليوِم السَّاب
  .) وقدََّسه، ألنَّه َاستراَح فيِه ِمْن جميِع ما عِمَل َكخالقٍ 

 3-1: 2/  31-26: 1الكتاب المقدس سفر التكوين  

 :ورد في السنة النبوية   •

وَن ِذرَاًعا فـََلمَّا َخَلَقُه ُطولُُه ِستُّ  ،َخَلَق اُهللا آَدَم َعَلى ُصورَتِهِ : (قول رسول اهللا 
 ،فَاْسَتِمْع َما ُيَحيُّوَنكَ  ،ْم َعَلى ُأولَِئَك النـََّفِر ِمْن الَمالِئَكِة ُجُلوسٌ لاْذَهْب َفسَ  :قَالَ 

ُة السَّالُم َعَلْيَك َورَْحمَ : فـََقاُلوا  ،السَّالُم َعَلْيُكمْ : فـََقالَ  ،فَِإنـََّها َتِحيَُّتَك َوَتِحيَُّة ُذرِّيَِّتكَ 
فـََلْم يـََزل الَخلُق  ،َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل الَجنََّة َعَلى ُصورَِة آَدمَ  ،فـََزاُدوُه َورَْحَمُة اهللاِ  ،اهللاِ 

ُقُص بـَْعُد َحتَّى اآلنَ   ) .يـَنـْ

 )(/صحيح البخاري 
َيا ُحلَوٌة َخِضَرةٌ : (وقال رسول اهللا  نـْ يَها فـَيَـْنظُُر  ُفُكْم فِ لَوِإنَّ اَهللا ُمْسَتخْ  ،ِإنَّ الدُّ

َيا َواتـَُّقوا النَِّساءَ  ،َكْيَف تـَْعَمُلونَ  نـْ َنِة بَِني ِإْسَرائِيَل َكاَنْت ِفي  ،َفاتـَُّقوا الدُّ فَِإنَّ َأوََّل ِفتـْ
 ) .النَِّساءِ 

 )( /صحيح مسلم 
 :ورد في القرآن الكريم   •

رِّ َوالَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّلَناُهْم َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَملَناُهْم ِفي البَـ (
 )70(َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

 ٧٠: اإلسراء القرآن الكريم سورة
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ُتْم َأَشدُّ َخلقًا َأِم السََّماُء بـََناَها ( َوَأْغَطَش  )28(رََفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها  )27(أَأَنـْ
َلَها َها َماَءَها  )30(َك َدَحاَها لَواَألْرَض بـَْعَد ذَ  )29(َوَأْخَرَج ُضَحاَها  لَيـْ َأْخَرَج ِمنـْ

َعاِمُكْم ألَ َمَتاعًا َلُكْم وَ  )32(َوالِجَباَل َأْرَساَها  )31(َوَمْرَعاَها  فَِإَذا َجاَءِت  )33(نـْ
َرى  َمْن يـََرى لَوبـُرَِّزِت الَجِحيُم  )35(يـَْوَم يـََتذَكَُّر اإلْنَسان َما َسَعى  )34(الطَّامَُّة الُكبـْ

َيا  )37(فََأمَّا َمْن َطَغى  )36( نـْ  )39(فَِإنَّ الَجِحيَم ِهَي الَمْأَوى  )38(َوآثـََر الَحَياَة الدُّ
 )41(فَِإنَّ الَجنََّة ِهَي الَمْأَوى  )40(َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن الَهَوى 
 ٤١ - ٢٧: النازعات ن الكريم سورةالقرآ

َها تَْأُكُلوَن ( َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل  )5(َواألَنـْ
َقاَلُكْم ِإَلى بـََلٍد َلْم َتُكونُوا بَا َوَتْحِملُ  )6(ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن   ِغيِه ِإال ِبِشقِّ لأَثـْ

تَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق لَوالَخْيَل َوالِبَغاَل َوالَحِميَر  )7(األَنـُْفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِحيٌم 
َها َجاِئٌر َوَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن  لَوَعَلى اِهللا َقْصُد السَِّبي )8(َما ال تـَْعَلُموَن   )9(َوِمنـْ

يـُْنِبُت  )10(السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  ُهَو الِذي أَنـَْزَل ِمنَ 
َقْوٍم لَك َآليًَة لالثََّمَراِت ِإنَّ ِفي ذَ  لَلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواَألْعَناَب َوِمْن كُ 

لنـََّهاَر َوالشَّْمَس َوالَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اللْيَل َوا )11(يـَتَـَفكَُّروَن 
فًا أَلَوانُُه ِإنَّ ِفي لَوَما َذرََأ َلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْختَ  )12(َقْوٍم يـَْعِقُلوَن لَك َآلياٍت لِإنَّ ِفي ذَ 

َتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحمًا َطرِيّاً لَوُهَو الِذي َسخََّر الَبْحَر  )13(َقْوٍم َيذَّكَُّروَن لَك َآليًَة لذَ 
ِه َوَلَعلُكْم لَتْبتَـُغوا ِمْن َفضْ لَوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحلَيًة تَلَبُسونـََها َوتـََرى الُفلَك َمَواِخَر ِفيِه وَ 

ْهَتُدوَن ِفي اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوأَنـَْهارًا َوُسُبًال َلَعلُكْم تَـ  َوأَلَقى )14(َتْشُكُروَن 
َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ال َيْخُلُق َأَفال َتذَكَُّروَن  )16(َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدوَن  )15(
 )18(َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اِهللا ال ُتْحُصوَها ِإنَّ اَهللا َلَغُفوٌر رَِحيٌم  )17(

  ١٨-٥ :النحلالقرآن الكريم سورة  
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ُكُم اَألْرَض َمْهدًا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء الِذي َجَعَل لَ ( 
َعاَمُكْم ِإنَّ ِفي ذَ   )53(فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمْن نـََباٍت َشتَّى  َك َآلياٍت لُكُلوا َواْرَعْوا أَنـْ

 )54(ي النـَُّهى لو ألُ 
٥٤-٥٣: طهالقرآن الكريم سورة    

َنا الَماَء َصّبًا  )24(ظُِر اإلْنَسان ِإَلى َطَعاِمِه َفليَـنْ ( ثُمَّ َشَقْقَنا اَألْرَض  )25(أَنَّا َصَببـْ
َنا ِفيَها َحّبًا  )26(َشّقًا  َبتـْ ُتونًا َوَنْخًال  )28(َوِعَنبًا َوَقْضبًا  )27(فَأَنـْ َوَحَداِئَق  )29(َوزَيـْ
َعاِمُكْم ألَ ُكْم وَ َمَتاعاً لَ  )31(َوفَاِكَهًة َوأَبّاً  )30(ُغلباً    )32(نـْ

 ٣٢-٢٤: عبسالقرآن الكريم سورة 
 :ورد في السنة النبوية   •

َرَة  من حديث هل نـََرى رَبـََّنا يوم  ،يا َرُسوَل اهللاِ  :قالوا ( :قالأنه  أبي ُهَريـْ
 :قالوا ؟ةٍ هل ُتَضارُّوَن في ُرْؤيَِة الشَّْمِس في الظَِّهيَرِة لَْيَسْت في َسَحابَ  :قال ؟الِقَياَمةِ 

َلَة الَبْدِر ليس في َسَحابَةٍ  :قال ،ال  :قال ،ال :قالوا ؟فـََهل ُتَضارُّوَن في ُرْؤيَِة الَقَمِر لَيـْ
 ،ال ُتَضارُّوَن في ُرْؤيَِة رَبُِّكْم إال كما ُتَضارُّوَن في ُرْؤيَِة َأَحِدِهَما ،فـََوالِذي نـَْفِسي بيده

أََلْم ُأْكرِْمَك َوُأَسوِّْدَك َوُأَزوِّْجَك َوُأَسخِّْر لك الَخْيَل  ،َأْي ُفل :فـََيلَقى الَعْبَد فيقول :قال
 :فيقول ؟َأَفظَنَـْنَت أَنََّك ُمالِقيَّ  :قال فيقول ،بـََلى :فيقول ؟َواِإلِبَل َوَأَذْرَك تـَْرَأُس َوتـَْرَبعُ 

ْي ُفل أََلْم ُأْكرِْمَك أَ  :ثُمَّ يَلَقى الثَّاِنَي فيقول ،فَِإنِّي أَْنَساَك كما َنِسيَتِني :فيقول، ال
بـََلى َأْي  :فيقول ؟َوُأَسوِّْدَك َوُأَزوِّْجَك َوُأَسخِّْر لك الَخْيَل َواِإلِبَل َوَأَذْرَك تـَْرَأُس َوتـَْرَبعُ 

ثُمَّ  ،فَِإنِّي أَْنَساَك كما َنِسيَتِني :فيقول ،ال :فيقول؟ َأَفظَنَـْنَت أَنََّك ُمالِقيَّ  :فيقول ،َربِّ 
َك ليا َربِّ آَمْنُت ِبَك َوِبِكَتاِبَك َوِبُرسُ  :فيقول ،َث فيقول له ِمْثَل ذلكلايَلَقى الثَّ 

ثُمَّ  :قال ،ها هنا ِإًذا :فيقول ،َوَصلْيُت َوُصْمُت َوَتَصدَّْقُت ويثنى ِبَخْيٍر ما اْسَتطَاعَ 
َعُث َشاِهَدنَا َعَلْيكَ : يـَُقاُل له   ،ا الذي َيْشَهُد َعَليَّ َويـَتَـَفكَُّر في نـَْفِسِه من ذَ  ،اآلَن نـَبـْ
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تَـْنِطُق َفِخُذُه َوَلْحُمُه َوِعظَاُمُه  ،َفِخِذِه َوَلْحِمِه َوِعظَاِمِه أنطقيلَويـَُقاُل  ،فـَُيْخَتُم على فيه فـَ
 ) .َك الذي َيْسَخُط اهللا عليهلَوذَ  ،َك الُمَناِفقُ لَوذَ  ،يُـْعِذَر من نـَْفِسهِ لَك لَوذَ  ،هِ لِبَعمَ 

 )2968(4/2279صحيح مسلم 
 

  88  --    رقمرقم  شتانشتان
 واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

تَـنَـْيُت رَُجًال «: َوَعاَشَر آَدُم َحوَّاَء َزْوَجَتُه َفَحِبَلْت، َوَوَلَدْت قَايِيَن ِإْذ قَاَلتْ : (قوله اقـْ
َأمَّا َقايِيُن . لَغَنمِ لَوَلَدْت َأَخاُه َهابِيَل، وََكاَن َهابِيُل رَاِعيًا ثُمَّ َعاَدْت فَـ 2. »ِمْن ِعْنِد الرَّب

َم قَايِيُن ِمْن ِثَماِر اَألْرِض 3. فـََقْد َعِمَل ِفي َفَالَحِة اَألْرضِ  َوَحَدَث بـَْعَد ُمُروِر أَيَّاٍم َأْن َقدَّ
، لقـُْربَانًا  رَ 4لرَّبِّ َم َهابِيُل أَْيضًا ِمْن َخيـْ تَـَقبََّل الرَّب قـُْربَاَن . ِة أَْبَكاِر َغَنِمِه َوَأْسَمِنَهاَوَقدَّ فـَ

فَاْغَتاَظ قَايِيُن ِجّداً . َلِكنَُّه َلْم يـَتَـَقبَّل قـُْربَاَن قَايِيَن َوَلْم يـَْرَض َعْنهُ 5. َهابِيَل َوَرِضَي َعْنهُ 
َوَحَدَث ِإْذ َكانَا َمعاً . َألِخيِه َهابِيلَ  َوَعاَد قَايِيُن يـََتظَاَهُر بِالُودِّ 8.. َوَتَجهََّم َوْجُهُه َكَمداً 

تَـَلهُ  لِفي الَحقْ  أَْيَن َأُخوَك «: َوَسَأَل الرَّب قَايِينَ 9. َأنَّ قَايِيَن َهَجَم َعَلى َأِخيِه َهابِيَل َوقـَ
َماَذا «: فـََقاَل الرَّب َلهُ 10» َهل أَنَا َحاِرٌس َألِخي؟. َال َأْعِرفُ «: فََأَجابَ » َهابِيُل؟

َفُمْنُذ اآلَن، َتِحلُّ َعَلْيَك َلْعَنُة 11. َعلَت؟ ِإنَّ َصْوَت َدِم َأِخيَك َيْصُرُخ ِإَليَّ ِمَن اَألْرضِ فَـ 
تَـَلَعْت َدَم َأِخيَك الِذي َسَفَكْتُه َيُدكَ  ِعْنَدَما تـَْفَلُحَها 12. اَألْرِض الِتي فـََتَحْت فَاَها َوابـْ

َرَها، َوَتُكوُن شَ   ) .»رِيداً َوَطرِيداً ِفي اَألْرضِ َلْن تـُْعِطَيَك َخيـْ

 12-1: 4الكتاب المقدس سفر التكوين 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
: َوقَاَلتِ . َوَعَرَف آَدُم َحوَّاَء اْمَرأََتُه َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت قَايِينَ 1(: مواضعه كما يلي

وََكاَن َهابِيُل رَاِعًيا . ثُمَّ َعاَدْت فـََوَلَدْت َأَخاُه َهابِيلَ 2. »الرَّب اقْـتَـنَـْيُت رَُجًال ِمْن ِعْندِ «
َم ِمْن أَْثَماِر 3. لَغَنِم، وََكاَن َقايِيُن َعاِمًال ِفي اَألْرضِ ل َوَحَدَث ِمْن بـَْعِد أَيَّاٍم َأنَّ قَايِيَن َقدَّ

، لاَألْرِض قـُْربَانًا  َم َهابِيُل أَْيضً 4لرَّبِّ فـََنَظَر الرَّب . ا ِمْن أَْبَكاِر َغَنِمِه َوِمْن ِسَماِنَهاَوَقدَّ
فَاْغَتاَظ قَايِيُن ِجّدا َوَسَقَط . َولِكْن ِإَلى قَايِيَن َوقـُْربَانِِه َلْم يـَْنظُرْ 5ِإَلى َهابِيَل َوقـُْربَانِِه، 

َأنَّ َقايِيَن قَاَم َعَلى َهابِيَل  لقْ َوَحَدَث ِإْذ َكانَا ِفي الحَ . وََكلَم قَايِيُن َهابِيَل َأَخاهُ 8.. َوْجُههُ 
تَـَلهُ  َأَحاِرٌس أَنَا ! َال َأْعَلمُ «: فـََقال» أَْيَن َهابِيُل َأُخوَك؟«: َقايِينَ لفـََقاَل الرَّب 9. َأِخيِه َوقـَ

فَاآلَن 11. َماَذا فـََعلَت؟ َصْوُت َدِم َأِخيَك َصارٌِخ ِإَليَّ ِمَن اَألْرضِ «: فـََقال10» َألِخي؟
َمَتى َعِملَت 12. تَـْقَبَل َدَم َأِخيَك ِمْن َيِدكَ لٌن أَْنَت ِمَن اَألْرِض الِتي فـََتَحْت فَاَها َملُعو 

 .) »تَاِئًها َوَهارِبًا َتُكوُن ِفي اَألْرضِ . اَألْرَض َال تـَُعوُد تـُْعِطيَك قـُوَّتـََها

 12-1: 4الكتاب المقدس سفر التكوين 

) تقبل(لت فيها بعض األلفاظ مثل استبد: (ثالثة للكتاب المقدسوفي نسخة 
: مع تغيير في النص في بعض مواضعه عن النصين السابقين كما يلي) القربان(و
َرزَقَني الرَّب «: فقالت. وَاضطجَع آدُم مَع َامرأتِِه َحوَّاَء فَحَملت وَوَلَدت قايينَ 4(

اييُن فَالًحا يفَلُح وصاَر هابيُل راعَي غَنِم وق. وعاَدت فَوَلَدت أخاُه هابيلَ 2. »اَبًنا
َم قاييُن ِمْن َثَمِر األرِض َتقِدَمًة 3. األرضَ  ، لَومرَِّت األيّاُم فَقدَّ َم هابيُل أيًضا 4لّربِّ وَقدَّ

أمَّا إلى قاييَن 5فنَظَر الرَّب برًضى إلى هابيَل وَتقِدمِتِه، . ِمْن أبكاِر غَنِمِه وِمْن ِسمانِها
هابيَل لوقاَل قاييُن 8 ..َب قاييُن جُدا وعَبَس وجُههُ وَتقِدمِتِه فما نَظَر برًضى، فَغضِ 

هجَم قاييُن على هابيَل أخيِه  لوبَيَنما ُهما في الحق. »لَنخُرج إلى الحقلهيَّا «: أخيهِ 
أحاِرٌس أنا . ال أعِرفُ «: أيَن هابيُل أخوَك؟ قال«: قايينَ لفقاَل الرَّب 9. فَقتَـَلهُ 
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. َعلَت؟ َدُم أخيَك يصُرخ إلَي ِمَن األرضِ ماذا فَـ «: فقاَل لُه الرَّب10»ألخي؟
. تقَبَل َدَم أخيَك ِمْن َيِدكَ لواآلَن، فَملعوٌن أنَت ِمَن األرِض التي فَتحت َفَمها 11
 ).»فِهَي لن تُعطَيَك خْصَبها إذا فَلْحَتها، طريًدا شريًدا تكوُن في األرضِ 12

 12-4: 1الكتاب المقدس سفر التكوين 
 :كريم ورد في القرآن ال  •

تُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يـُتَـَقبَّـل ِمـنَ ( َنْي آَدَم بِالَحقِّ ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَاناً فـَ  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـْ
ــاَل ِإنََّمــا يـَتَـَقبَّــُل اهللاُ ِمــَن الُمتَِّقــيَن  ــاَل َألَقْـتُـَلنَّــَك َق ــِئْن َبَســْطَت ِإَلــيَّ يَــَدَك  )27(اآلَخــِر َق َل

ِإنِّي ُأرِيُد  )28(قْـتُـَلَك ِإنِّي َأَخاُف اَهللا َربَّ الَعاَلِميَن ألَ تُـَلِني َما أَنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك تَـقْ ل
َتُكــــوَن ِمــــْن َأْصــــَحاِب النَّــــاِر َوذَ   )29(ِميَن لَك َجــــَزاُء الظَّــــالــــَأْن تـَبُــــوَء بــــِإْثِمي َوِإْثِمــــَك فـَ

 )30(ِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن الَخاِسرِيَن َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخي
 ٣0-٢٧: المائدةالقرآن الكريم سورة 

 

 

 

  99  --    رقمرقم  شتانشتان
 على ابن إال كان

  آدم اَألول كفل من دمها
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َها أَْنَت اليَـْوَم 14. ِمْن َأْن ُتْحَتَملَ ُعُقوبَِتي َأْعَظُم «: لرَّبِّ لفـََقاَل قَايِيُن 13: (قوله
َقْد َطَرْدتَِني َعْن َوْجِه اَألْرِض، َوِمْن َأَماِم َحْضَرِتَك َأْخَتِفي، َوَأُكوُن َشرِيدًا َطرِيدًا ِفي 

َسُأَعاِقُب ُكل َمْن يـَْقتُـُلَك «: فـََقاَل الرَّب َلهُ 15. »اَألْرِض، َويـَْقتُـُلِني ُكلُّ َمْن َيِجُدِني
ْبُتَك ِبَهابِ  َعِة َأْضَعاِف الُعُقوبَِة الِتي َعاقـَ َوَوَسَم الرَّب قَايِيَن ِبَعَالَمٍة َتْحظُُر َعَلى َمْن . »َسبـْ
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َوَهَكَذا َخَرَج قَايِيُن ِمْن َحْضَرِة الرَّب َوَسَكَن ِفي َأْرِض نُوٍد َشْرِقيَّ 16. يَلَقاُه اْغِتَياَلهُ 
 ) .َعْدنٍ 

 16-13: 4ين الكتاب المقدس سفر التكو 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ِإنََّك َقْد 14. َذْنِبي َأْعَظُم ِمْن َأْن ُيْحَتَملَ «: لرَّبِّ لفـََقاَل َقايِيُن 13(: مواضعه كما يلي

ًها َوَهارِبًا ِفي اَألْرِض، َطَرْدتَِني اليَـْوَم َعْن َوْجِه اَألْرِض، َوِمْن َوْجِهَك َأْخَتِفي َوَأُكوُن تَائِ 
َعَة لذل«: فـََقاَل َلُه الرَّب15. »فـََيُكوُن ُكلُّ َمْن َوَجَدِني يـَْقتُـُلِني َك ُكلُّ َمْن قـََتَل َقايِيَن َفَسبـْ

. َكْي َال يـَْقتُـَلُه ُكلُّ َمْن َوَجَدهُ لَقايِيَن َعَالَمًة لَوَجَعَل الرَّب . »َأْضَعاٍف يـُْنتَـَقُم ِمْنهُ 
 . )َرَج قَايِيُن ِمْن َلُدِن الرَّب، َوَسَكَن ِفي َأْرِض نُوٍد َشْرِقيَّ َعْدنٍ َفخَ 16

 16-13: 4الكتاب المقدس سفر التكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

 .ِعقابي أقسى ِمْن أن ُيحَتَمل«: فقاَل قاييُن للّربِّ 13(: بعض مواضعه كما يلي
طَرْدتَني اليوَم َعْن وجِه األرِض وحجْبَت وجَهَك َعنِّي، وطريًدا شريًدا ِصْرُت في 14

إًذا، ُكلُّ َمْن قَتَل قاييَن «: فقاَل َله الرَّب15»! األرِض، وُكلُّ َمْن وجَدني يقتُـُلني
َعُة أضعاٍف يُنتَـَقُم ِمنهُ  ُكلُّ َمْن   ئَال يقتُـَلهُ لوجَعَل الرَّب على قاييَن َعالمًة . »فَسبـْ

 . )وخَرج قاييُن ِمْن أماِم الرَّب وأقاَم بأرِض نُوَد َشرقَي َعْدنٍ 16.وجَدهُ 
 16-13: 4الكتاب المقدس سفر التكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َنا َعَلى بَِني ِإْسرائيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغْيِر نـَْفٍس َأْو َفَساٍد فِ لذَ  لَأجْ  ِمنْ ( ي َك َكَتبـْ
اَألْرِض َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاً َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم 

ُهْم بـَْعَد ذَ   )32(َك ِفي اَألْرِض َلُمْسرُِفوَن لُرُسُلَنا بِالبَـيـَِّناِت ثُمَّ ِإنَّ َكِثيراً ِمنـْ
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 32 :المائدةالقرآن الكريم سورة  

 :ورد في السنة النبوية   •

ال تـُْقَتُل نـَْفٌس ظُلًما ِإال َكاَن َعَلى اْبِن (: فيما صح عنه وقال محمد رسول اهللا 
 ) .ألَنَُّه َأوَُّل َمْن َسنَّ الَقْتلَ  ؛ِكْفٌل ِمْن َدِمَها  لآَدَم اَألوَّ 

 )( /صحيح البخاري 

 

  1010  --    رقمرقم  شتانشتان
 ا ولقد أرسنا نوح

 إلى قومه إني لكم نذير مبين
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

حًا َكاِمًال ِفي َزَمانِِه، َوَساَر نُوٌح َمَع لَكاَن نُوٌح َصا: يِد نُوحٍ لَوَهَذا ِسِجلُّ َمَوا9: (قوله
َناٍء ُهْم َساٌم َوَحاٌم َويَاَفثُ 10. اهللاِ  َوِإْذ َساَد الشَّرُّ اَألْرَض 11. َوأَْنَجَب نُوٌح َثالَثََة أَبـْ

َنَظَر اهللا َوِإَذا ِبَها فَاِسَدٌة َألنَّ ُكل َبَشٍر َعَلى اَألْرِض َقْد 12َأَماَم اهللا َوَعمََّها الظُّلُم، 
 ) .َسَلَك ِفي َطرِيِق اِإلْثم

 12-9: 6الكتاب المقدس سفر التكوين  
سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عنوفي نسخة 

َوَساَر نُوٌح . هِ لَكاَن نُوٌح رَُجًال بَارّا َكاِمًال ِفي َأْجَيا: يُد نُوحٍ لهِذِه َمَوا9: (مواضعه كما يلي
َوَفَسَدِت اَألْرُض َأَماَم اِهللا، 11. َساًما، َوَحاًما، َويَاَفثَ : َوَوَلَد نُوٌح َثالَثََة بَِنينَ 10. َمَع اهللاِ 
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َورََأى اهللاُ اَألْرَض فَِإَذا ِهَي َقْد َفَسَدْت، ِإْذ َكاَن ُكلُّ َبَشٍر َقْد 12. ظُلًما َواْمَتَألِت اَألْرضُ 
 .) َأْفَسَد َطرِيَقُه َعَلى اَألْرضِ 

 12-9: 6الكتاب المقدس سفر التكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

ًحا ال َعيَب لكاَن نُوٌح في زمانِِه رَجًال صا:ِسيَرُة نُوِح  وهِذهِ 9(: بعض مواضعه كما يلي
وفَسَدِت 11.وَوَلَد نُوٌح َثالثََة بَنيَن، ُهم ساٌم وحاٌم ويافثُ 10فيِه، وَسَلَك نُوٌح مَع اِهللا 

ًفا ونَظَر اُهللا األرَض فرآها فَسَدت ألنَّ ُكَل بَشٍر 12. األرُض أماَم اِهللا وَاْمَتَألت ُعنـْ
 .) ُسلوَكُه فيها أفَسدَ 

 12-9: 6الكتاب المقدس سفر التكوين 

 :ورد في القرآن الكريم  •

َأْن ال تـَْعبُـُدوا ِإال اَهللا ِإنـِّي  )25(َوَلَقْد َأْرَسلَنا نُوحـاً ِإلَـى قـَْوِمـِه ِإنـِّي َلُكـْم نَـِذيٌر ُمبِـيٌن (
َقـاَل الَمـَألُ الـذِ  )26(يٍم لـَأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَـْوٍم أَ  يَن َكَفـُروا ِمـْن قـَْوِمـِه َمـا نـَـَراَك ِإال فـَ

نَـا ِمـنْ   َبَشرًا ِمثْـَلَنا َوَما نـََراَك اتـَّبَـَعَك ِإال الِذيَن ُهْم َأرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـَـَرى َلُكـْم َعَليـْ
 )27(َفْضٍل َبل َنظُنُُّكْم َكاِذبِيَن 

 27 – 25: هودالقرآن الكريم سورة 

قَـاَل يَـا  )1(يٌم لـَأْن يَْأتِيَـُهْم َعَذاٌب أَ  للَنا نُوحاً ِإَلى قـَْوِمِه َأْن أَْنِذْر قـَْوَمَك ِمْن قـَبْ ِإنَّا َأْرسَ (
ـــْوِم ِإنِّـــي َلُكـــْم نَـــِذيٌر ُمِبـــيٌن  يـَْغِفـــْر َلُكـــْم ِمـــْن  )3(َأِن اْعبُـــُدوا اَهللا َواتـَُّقـــوُه َوَأِطيُعـــوِن  )2(قـَ

ــى أَ  ــَؤخِّرُْكْم ِإَل ــُتْم تـَْعَلُمــوَن ُذنُــوِبُكْم َويـُ ــْو ُكْن ــَؤخَُّر َل َجــٍل ُمَســّمًى ِإنَّ َأَجــَل اِهللا ِإَذا َجــاَء ال يـُ
ــاراً  )4( ــْيًال َونـََه ــْوِمي َل ــْوُت قـَ ــاَل َربِّ ِإنِّــي َدَع ــائي ِإال ِفــَراراً  )5(َق ــِزْدُهْم ُدَع ــْم َي َل  )6(فـَ

ْم ِفـي آَذاِنِهـْم َواْستَـْغَشـْوا ثِيَـابـَُهْم َوَأَصـرُّوا تَـْغِفَر َلُهـْم َجَعلُـوا َأَصـاِبَعهُ لَوِإنِّي ُكلَما َدَعْوتـُُهْم 
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ثُــمَّ ِإنِّــي َأْعَلْنــُت َلُهــْم َوَأْســَرْرُت  )8(ثُــمَّ ِإنِّــي َدَعــْوتـُُهْم ِجَهــاراً  )7(َواْســَتْكبَـُروا اْســِتْكَباراً 
ــاراً  )9(َلُهــْم ِإْســَراراً  ــَماَء َعَلــْيُكْم  ليـُْرِســ )10(فـَُقلــُت اْســتَـْغِفُروا رَبَُّكــْم ِإنَّــُه َكــاَن َغفَّ السَّ

َمـا  )12(َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل َلُكْم أَنـَْهاراً  )11(ِمْدرَارًا 
ــْم ال تـَْرُجــوَن  ــاراً هللاِ َلُك ــْم َأطْــَواراً  )13( َوَق ــَف َخلَــَق اهللاُ  )14(َوقَــْد َخَلَقُك ــَرْوا َكْي ــْم تـَ أََل

َواهللاُ  )16(َوَجَعَل الَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّـْمَس ِسـَراجاً  )15(َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً 
َبــَتُكْم ِمــَن اَألْرِض نـََباتــاً  َواهللاُ َجَعــَل  )18(ثُــمَّ يُِعيــدُُكْم ِفيَهــا َوُيْخــرُِجُكْم ِإْخَراجــاً  )17(أَنـْ

َهـــا ُســـُبًال ِفَجاجـــاً َتْســـلُ ل )19(َلُكـــُم اَألْرَض ِبَســـاطاً  ـــاَل نُـــوٌح َربِّ ِإنـَُّهـــْم  )20(ُكوا ِمنـْ َق
 )22(َوَمَكـُروا َمْكــراً ُكبَّــاراً  )21(َعَصـْوِني َواتـَّبَـُعــوا َمـْن لَــْم يَـِزْدُه َمالُــُه َوَولَـُدُه ِإال َخَســاراً 

َوقَـْد  )23(وَث َويـَُعـوَق َوَنْسـراً َهَتُكْم َوال تَـَذُرنَّ َوّدًا َوال ُسـَواعاً َوال يـَغُـلَوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آ
 )24(ِميَن ِإال َضالًال لَأَضلُّوا َكِثيراً َوال َتِزِد الظَّا

 ٢٤-١: نوحالقرآن الكريم سورة  

 

  1111  --    رقمرقم  شتانشتان
 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َقْد َأزَِفْت نَِهايَُة الَبَشِر َجِميعًا َأَماِمي، ألَنـَُّهْم َمَألُوا «: وحٍ نُ لفـََقاَل اهللا 13: (قوله
اْبِن َلَك فُلكًا ِمْن َخَشِب السَّْرِو، 14. َك َسأُبِيُدُهْم َمَع اَألْرضِ لذَ ل. اَألْرَض ظُلماً 

: ُه َعَلى َهَذا الِمثَالاْصنَـعْ 15. َوالَخارِجِ  ليَها بِالزِّْفِت ِمَن الدَّاخِ لَواْجَعل ِفيِه ُغَرفًا َتطْ 
، َوَعْرُضُه َخْمِسيَن ِذرَاعاً )َنْحَو ِمَئٍة َوَخْمَسٍة َوَثالَثِيَن ِمْتراً (َيُكْن ُطولُُه َثَالَث ِمَئِة ِذرَاٍع ل
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نَـْيِن َوِعْشرِيَن ِمْترًا َوِنْصِف الِمْترِ ( َر ِمْتراً َنْحَو َثالَثََة َعشَ (َواْرتَِفاُعُه َثالَثِيَن ِذرَاعًا ) َنْحَو اثـْ
َنْحَو َخْمَسٍة َوَأْربَِعيَن (َواْجَعل َلُه نَاِفَذًة َعَلى اْنِخَفاِض ِذرَاٍع 16). َوِنْصِف الِمْترِ 

يٌَّة َوُمتَـَوسَِّطٌة للُفلِك َطَواِبُق ُسفْ لَولَيُكْن . ِمَن السَّْقِف، َوبَابًا تُِقيُمُه ِفي َجانِِبهِ ) َسْنِتِمْتراً 
 .) َوُعلوِيَّةٌ 

 16-13: 6المقدس تكوين  الكتاب
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َبَشٍر َقْد أََتْت َأَماِمي، َألنَّ اَألْرَض  لِنَهايَُة كُ «: ُنوحٍ لفـََقاَل اُهللا 13: (مواضعه كما يلي

ُهمْ  نَـْفِسَك فُلًكا ِمْن َخَشِب لَنْع ِاصْ 14. ُكُهْم َمَع اَألْرضِ لفـََها أَنَا ُمهْ . اْمَتَألْت ظُلًما ِمنـْ
: َوهَكَذا َتْصنَـُعهُ 15. يِه ِمْن َداِخل َوِمْن َخارٍِج بِالَقارِ لَتْجَعُل الُفلَك َمَساِكَن، َوَتطْ . ُجْفرٍ 

. َثَالَث ِمَئِة ِذرَاٍع َيُكوُن ُطوُل الُفلِك، َوَخْمِسيَن ِذرَاًعا َعْرُضُه، َوَثالَثِيَن ِذرَاًعا اْرتَِفاُعهُ 
ُلُه ِإَلى َحدِّ ِذرَاٍع ِمْن فـَْوقُ لَوَتْصَنُع َكّوا 16 . َوَتَضُع بَاَب الُفلِك ِفي َجانِِبهِ . لُفلِك، َوُتَكمِّ

 .) يًَّة َوُمتَـَوسَِّطًة َوُعلوِيًَّة َتْجَعُلهُ لَمَساِكَن ُسفْ 
 16-13: 6الكتاب المقدس تكوين 

نصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن الوفي نسخة  
بَشٍر فاألرُض َاْمتألت  لجاَءت ِنهايَُة كُ «: نوحِ لفقاَل اهللاُ 13(: بعض مواضعه كما يلي

ًفا على أيديِهم، وها أنا أه فَاصَنْع لَك سفينًة ِمْن خَشِب 14. ُكُهم مَع األرضِ لُعنـْ
وليُكْن ُطوُلها ثالَث 15 .ها ِمْن داخٍل وِمْن خارِج بالَقارِ لالسَّْرِو، وَاجَعلها ُغَرفًا، وَاطْ 

لسَّفيَنِة لوَاجَعل ناِفَذًة 16. مئِة ِذراِع، وعرُضها خْمسيَن ِذراًعا، وَاْرتفاُعها َثالثيَن ِذراًعا
يكوُن بَيَنها وبَيَن السَّقِف ِذراٌع واحَدٌة، وَاجَعل باَب السَّفيَنِة في جانِِبها، ولَيُكْن في 

 ).لياالسَّفينِة طََبقاٌت ُسفلى وُوسطى وعُ 

 16-13: 6الكتاب المقدس تكوين 
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 :ورد في القرآن الكريم  •

ْبَتِئْس ِبَما َكانُوا ( َوُأوِحَي ِإَلى نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإال َمْن َقْد آَمَن َفال تـَ
يَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم َواْصَنِع الُفلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوال ُتَخاِطْبِني ِفي الذِ  )36(يـَْفَعُلوَن 
الُفلَك وَُكلَما َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن  َوَيْصَنعُ  )37(ُمْغَرُقوَن 

َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب  )38(َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن 
 )39(ِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم ُيْخزِيِه َويَ 

 39-36: هودالقرآن الكريم سورة 

 

  1212  --    رقمرقم  شتانشتان
 قلنا احمل فيها من كل زوجين

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َحيٍّ ِذي  َكاِئنٍ   لَوتَْأُخُذ َمَعَك ِفي الُفلِك َزْوَجْيِن، ذََكرًا َوأُنـَْثى، ِمْن كُ 19: (قوله 
َقاِئَها َمَعكَ  نَـْيِن ِمْن كُ 20. َجَسٍد، الْسِتبـْ َصْنٍف ِمْن َأْصَناِف الطُُّيوِر  لُتْدِخُل َمَعَك اثـْ

نَـْفِسَك ِمْن  لَوَتدَِّخُر 21.َوالبَـَهاِئِم َوالزََّواِحِف َعَلى اَألْرِض، ِحَفاظًا َعَلى اْسِتْمَراِر بـََقاِئَها
َوفـََعَل نُوٌح َتَمامًا ِبُمْقَتَضى 22. »َيُكوَن َلَك َوَلَها ِغَذاءً لنُُه ِعْنَدَك َطَعاٍم يـُؤَْكُل َوَتْخزُ  لكُ 
 .) َما َأَمَر الرَّب ِبهِ  لكُ 

 22-19: 6الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
نَـْيِن ِمْن ُكّل ُتْدِخُل ِإَلى ِذي َجَسدٍ  لَحيٍّ ِمْن كُ  لَوِمْن كُ 19: (مواضعه كما يلي ، اثـْ
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َقاِئَها َمَعكَ  ِمَن الطُُّيوِر َكَأْجَناِسَها، َوِمَن البَـَهاِئِم  20. َتُكوُن ذََكًرا َوأُنـَْثى. الُفلِك الْسِتبـْ
نَـْيِن ِمْن ُكّل ُتْدِخُل ِإلَْيَك . َدبَّابَاِت اَألْرِض َكَأْجَناِسَها لَكَأْجَناِسَها، َوِمْن كُ  اثـْ

َقاِئَهاالسْ  َطَعاٍم يـُؤَْكُل َواْجَمْعُه ِعْنَدَك، فـََيُكوَن َلَك  لنَـْفِسَك ِمْن كُ لَوأَْنَت، َفُخْذ 21. ِتبـْ
 .) هَكَذا فـََعلَ . َما َأَمَرُه ِبِه اهللاُ  لفـََفَعَل نُوٌح َحَسَب كُ 22.»َوَلَها َطَعاًما

 22-19: 6الكتاب المقدس تكوين 

ر فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغيوفي نسخة 
َتنجَو ِبحياِتها لنوِع ِمَن الخالِئِق الَحيَِّة  لواَثناِن ِمْن كُ 19(: بعض مواضعه كما يلي

ِمَن الطُّيوِر بِأصناِفها، َوِمَن الَبهاِئِم بِأصناِفها، َوِمْن جميِع 20: ذََكًرا وأنثى تكونُ . مَعكَ 
يكوَن لَك لَطعاِم يُؤَكُل، وَاجَمْعه ِعنَدَك،  لِمْن كُ  وخذْ 21. َدوابِّ األرِض بِأصناِفها

 .)نعم، هكذا َعِملَ . ما أوصاُه بِه اهللاُ  لوَعِمَل نُوٌح ِبك22. »ولُهم ِغذاءً 

 22-19: 6الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

نَــْيِن َوَأْهلَـَك ِإال َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرنَا َوفَاَر التـَّنُّوُر قُلَنا اْحِمـل ِفيَهـا ( ِمـْن ُكـلٍّ َزْوَجـْيِن اثـْ
َوقَـاَل ارَْكبُـوا ِفيَهـا ِبْســِم  )40(يــٌل لَمـْن َسـَبَق َعَلْيـِه الَقـْوُل َوَمــْن آَمـَن َوَمـا آَمـَن َمَعـُه ِإال قَ 

 )41(اِهللا َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ رَبِّي َلَغُفوٌر رَِحيٌم 
 41-40: هود القرآن الكريم سورة 

 )3(ُذرِّيََّة َمْن َحَملَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً (
  ٣: اإلسراء القرآن الكريم سورة 

َعَم اهللاُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملنَـا َمـَع نُـوٍح َوِمـْن ( ُأولَِئَك الِذيَن أَنـْ
ــَراِهيَم َوِإْســ ــْيِهْم آيَــاُت الــرَّْحَمِن َخــرُّوا ُذرِّيَّــِة ِإبـْ َلــى َعَل ــا ِإَذا تـُتـْ َن َنا َواْجَتبَـيـْ ــْن َهــَديـْ رائيَل َوِممَّ

 )58(ُسجَّداً َوُبِكّياً 
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 ٥٨: مريم القرآن الكريم سورة
 

 

  1313  --    رقمرقم  شتانشتان
 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

فـََها أَنَا ُأْغِرُق اَألْرَض ِبُطوفَاٍن ِمَن الِمَياِه ألُبِيَد ُكل َكاِئٍن َحيٍّ ِفيَها ِممَّْن 17( :قوله 
َوَلِكنِّي َسأُِقيُم َمَعَك َعْهدًا، 18. ُكلُّ َما َعَلى اَألْرِض الَبُدَّ َأْن َيُموتَ . َتْحَت السََّماءِ 

 ) . َساِء بَِنيَك ِإَلى الُفلكِ فـََتْدُخُل أَْنَت َمَع بَِنيَك َواْمَرأَِتَك َونِ 

 18-17: 6الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َك ُكل َجَسٍد ِفيِه لفـََها أَنَا آٍت ِبُطوفَاِن الَماِء َعَلى اَألْرِض ُألهْ 17: (مواضعه كما يلي

َولِكْن أُِقيُم َعْهِدي َمَعَك، 18. لُّ َما ِفي اَألْرِض َيُموتُ كُ . ُروُح َحَياٍة ِمْن َتْحِت السََّماءِ 
 .) فـََتْدُخُل الُفلَك أَْنَت َوبـَُنوَك َواْمَرأَُتَك َوِنَساُء بَِنيَك َمَعكَ 

 18-17: 6الكتاب المقدس تكوين  

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
هاأنا آٍت ِبطوفاِن مياٍه على األرِض ُألزيَل ُكَل جَسٍد فيِه 17(: بعض مواضعه كما يلي

وَلكني أُقيُم َعهِدي مَعَك، 18. كُ لُكلُّ ما في األرِض َيه: َنَسَمُة حياٍة َتحَت السَّماءِ 
 ) .فَتدخُل السَّفينَة أنَت وبـَُنوَك وَامرأُتك وِنساُء بَنيكَ 

 18-17: 6الكتاب المقدس تكوين 
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َعُة َحتَّى 10: (قوله اب المقدسوورد في الكت َوَما ِإِن انـَْقَضِت األَيَّاُم السَّبـْ
َفِفي َسَنِة ِستِّ َمَئٍة ِمْن ُعْمِر نُوٍح، ِفي الشَّْهِر الثَّاِني، 11فَاَضِت الِمَياُه َعَلى اَألْرِض 

يَقِة ِفي بَاِطِن اَألْرِض، ِفي اليَـْوِم السَّاِبَع َعَشَر ِمْنُه، تـََفجََّرِت الِمَياُه ِمَن اللَُّجِج الَعمِ 
َة 12َوَهطََلْت َأْمطَاُر السََّماِء الَغزِيَرُة،  َواْسَتَمرَّ َهَذا الطُّوفَاُن َعَلى اَألْرِض َلْيًال َونـََهارًا ُمدَّ

ِت َوَداَم الطُّوفَاُن َأْربَِعيَن يـَْومًا َعَلى اَألْرِض، َوَطَغِت الِمَياُه َورَفـَعَ 17...َأْربَِعيَن يـَْوماً 
َوَتَكاثـََرِت الِمَياُه َعَلى اَألْرِض َوَطَغْت ِجّدًا، َفَكاَن الُفلُك 18الُفلَك فـَْوَق اَألْرِض، 

 لَوتـََعاَظَمِت الِمَياُه ِجّدًا فـَْوَق اَألْرِض َحتَّى َأْغَرَقْت َجِميَع الِجَبا19. َيْطُفو فـَْوَق الِمَياهِ 
َعِة (َوبـََلَغ اْرتَِفاُعَها َخْمَس َعْشَرَة ِذرَاعًا 20. َهالَيِة الِتي َتْحَت السََّماِء كُ لالَعا َنْحَو َسبـْ

َفَماَت ُكلُّ َكاِئٍن َحيٍّ يـََتَحرَُّك َعَلى اَألْرِض ِمْن طُُيوٍر 21، لَعْن َأْعَلى الِجَبا) َأْمَتارٍ 
. َعَلى الَياِبَسةِ  َماَت ُكلُّ َما َيْحَيا َويـَتَـنَـفَّسُ 22َبَشٍر  لَوبـََهاِئَم َوُوُحوٍش َوَزَواِحَف وَكُ 

َوبَاَد ِمْن َعَلى َسْطِح اَألْرِض ُكلُّ َكاِئٍن َحيٍّ َسَواٌء ِمَن النَّاِس َأِم البَـَهاِئِم َأِم الزََّواِحِف 23
. َها أُبِيَدْت ِمَن اَألْرِض، َوَلْم يـَْبَق ِسَوى نُوٍح َوَمْن َمَعُه ِفي الُفلكِ لَأِم الطُُّيوِر، كُ 

َة ِمَئٍة َوَخْمِسيَن يـَْوماً َوظَلِت الِمَياُه 24  ) .طَاِمَيًة َعَلى اَألْرِض ُمدَّ

 24-10: 7الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َعِة األَيَّاِم َأنَّ ِمَياَه الطُّوَفاِن َصاَرْت َعَلى 10: (مواضعه كما يلي َوَحَدَث بـَْعَد السَّبـْ

ِفي َسَنِة ِستِّ ِمَئٍة ِمْن َحَياِة نُوٍح، ِفي الشَّْهِر الثَّاِنى، ِفي اليَـْوِم السَّابَع َعَشَر 11. اَألْرضِ 
َفَتَحْت طَاقَاُت لِمَن الشَّْهِر ِفي ذ َك اليَـْوِم، انـَْفَجَرْت ُكلُّ يـََنابِيِع الَغْمِر الَعِظيِم، َوانـْ

َلةً وََكاَن الَمَطُر َعَلى اَألْرِض 12. السََّماءِ  َك اليَـْوِم َعْيِنِه لِفي ذ13. َأْربَِعيَن يـَْوًما َوَأْربَِعيَن لَيـْ
َدَخَل نُوٌح، َوَساٌم َوَحاٌم َويَاَفُث بـَُنو نُوٍح، َواْمَرَأُة نُوٍح، َوَثَالُث ِنَساِء بَِنيِه َمَعُهْم ِإَلى 

بَّاباِت الِتي ُهْم وَُكلُّ الُوُحوِش َكَأْجَناِسَها، وَُكلُّ البَـَهاِئِم  14. الُفلكِ  َكَأْجَناِسَها، وَُكلُّ الدَّ
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. ُكلُّ ُعْصُفوٍر، ُكلُّ ِذي َجَناحٍ : َتِدبُّ َعَلى اَألْرِض َكَأْجَناِسَها، وَُكلُّ الطُُّيوِر َكَأْجَناِسَها
نَـْيِن ِمْن كُ 15 نَـْيِن اثـْ . َجَسٍد ِفيِه ُروُح َحَياةٍ  لَوَدَخَلْت ِإَلى نُوٍح ِإَلى الُفلِك، اثـْ
َوَأْغَلَق الرَّب . ِذي َجَسٍد، َكَما َأَمَرُه اهللاُ  للدَّاِخَالُت َدَخَلْت ذََكًرا َوأُنـَْثى، ِمْن كُ َوا16

َوَتَكاثـََرِت الِمَياُه َورَفـََعِت الُفلَك، . وََكاَن الطُّوفَاُن َأْربَِعيَن يـَْوًما َعَلى اَألْرضِ 17.َعَلْيهِ 
الِمَياُه َوَتَكاثـََرْت ِجّدا َعَلى اَألْرِض، َفَكاَن الُفلُك َوتـََعاَظَمِت 18. فَاْرتـََفَع َعِن اَألْرضِ 

َوتـََعاَظَمِت الِمَياُه َكِثيًرا ِجّدا َعَلى اَألْرِض، فـَتَـَغطَّْت َجِميُع 19. َيِسيُر َعَلى َوْجِه الِمَياهِ 
الْرتَِفاِع تـََعاَظَمِت َخْمَس َعَشَرَة ِذرَاًعا ِفي ا20. السََّماءِ  لالشَّاِمَخِة الِتي َتْحَت كُ  لالِجَبا

َفَماَت ُكلُّ ِذي َجَسٍد َكاَن َيِدبُّ َعَلى اَألْرِض ِمَن الطُُّيوِر 21. الِمَياُه، فـَتَـَغطَِّت الِجَبالُ 
. َوالبَـَهاِئِم َوالُوُحوِش، وَُكلُّ الزَّحَّافَاِت الِتي َكاَنْت تـَْزَحُف َعَلى اَألْرِض، َوَجِميُع النَّاسِ 

َفَمَحا اُهللا ُكل قَاِئٍم  23. َما ِفي الَياِبَسِة َماتَ  لْنِفِه َنَسَمُة ُروِح َحَياٍة ِمْن كُ ُكلُّ َما ِفي أَ 22
بَّابَاِت، َوطُُيوَر السََّماءِ : َكاَن َعَلى َوْجِه اَألْرضِ  فَاْنَمَحْت ِمَن . النَّاَس، َوالبَـَهاِئَم، َوالدَّ

َوتـََعاَظَمِت الِمَياُه َعَلى اَألْرِض 24. ُفلِك فـََقطْ َوتـَبَـقَّى نُوٌح َوالِذيَن َمَعُه ِفي ال. اَألْرضِ 
 ) .ِمَئًة َوَخْمِسيَن يـَْوًما

 24-10: 7الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وبَعَد َسْبعِة أيّاِم ظَهرت مياُه الطُّوفاِن على 10(: بعض مواضعه كما يلي

ففي السَّنِة السِّتِّ مئٍة ِمْن ُعْمِر نُوِح، في الشَّهِر الثَّاني، في اليوِم السَّابَع 11.ضِ األر 
وكاَن المَطُر على 12. عَشَر ِمنُه تَفجَرت ينابيُع الَغْمِر العظيِم وتفتََّحت َنواِفُذ السَّماءِ 

نُوٌح السَّفينَة، هَو َك اليوِم ذاتِه دخَل لوفي ذ13. األرِض أربعيَن نهارًا وأربعيَن ليَلةً 
ومَعُهم جميُع أصناِف الُوحوِش 14. وَامَرأتُه وبَنوه ساٌم وحاٌم ويافُث وِنساُؤُهم

هِذِه 15. والَبهائِم وُكلُّ ما َيِدبُّ على األرِض، وجميُع الطُّيوِر الُمجنَّحِة بأنواِعها
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ذُُكورًا وإناثًا 16. َنَسَمُة حياةٍ جَسٍد فيِه  لدخَلِت السَّفينَة مَع نُوِح، اَثنيِن اَثنيِن ِمْن كُ 
وبَقَي الطُّوفاُن أربعيَن 17.وأغَلَق الرَّب على نُوِح باَب السَّفينةِ . دخَلت كما أوصاُه اهللاُ 

. وحَمَل الماُء السَّفينَة فَاْرتـََفَعت َعِن األرضِ . يوًما على األرِض، فَكثـَُر الماءُ 
. اَرِت السَّفينُة على وجِه المياهِ وتعاَظَمِت المياُه وتكاثرت على األرِض، فس18
الشَّاِمخِة َتحَت  لوتعاَظَمِت المياُه جُدا على األرِض، فتَـَغطَّت جميُع الجبا19

فَهَلَك  21فَغطَّْتها  لوَعَلِت المياُه خْمَس َعْشرَة ِذراًعا َفوَق الجبا20. هالالسَّماِء كُ 
الزَّحافاِت التي  لوالَبهاِئِم والوحوِش وكُ  ُكلُّ ما َله جَسٌد َيِدبُّ على األرِض، ِمَن الطَّيرِ 

ُكلُّ َمْن في أنِفِه َنَسمُة حياٍة على األرِض 22. تزَحُف على األرِض، وجميُع البَشرِ 
ومَحا اُهللا ُكَل حيٍّ كاَن على وجِه اَألرِض ِمَن النَّاِس والَبهائِم 23. الياِبَسِة ماتَ 

ِمَن األرِض وبقَي نُوٌح والذيَن مَعُه في السَّفينِة َامََّحت . والدَّوابِّ وطُيوِر السَّماءِ 
 ) .وتعاَظَمِت المياُه على األرِض مَئًة وخْمسيَن يوًما24. وحَدُهم

 24-10: 7الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم  •

ــَف َســَنٍة ِإال َخْمِســينَ ( ــيِهْم أَل ــَث ِف َلِب ــِه فـَ ــى قـَْوِم ــْد َأْرَســلَنا نُوحــاً ِإَل َعامــاً فََأَخــَذُهُم  َوَلَق
 )14(ُموَن لالطُّوفَاُن َوُهْم ظَا

 ١٤: العنكبوتالقرآن الكريم سورة 

َهِمـــٍر ( ـــَماِء ِبَمـــاٍء ُمنـْ ـــَواَب السَّ ْرنَـــا اَألْرَض ُعُيونـــاً فَـــالتَـَقى الَمـــاُء  )11(فـََفَتْحنَــا أَبـْ َوَفجَّ
َتْجـِري بَِأْعُيِننَـا َجـَزاًء  )13(َوُدُسـٍر  َوَحَملنَـاُه َعلَـى َذاِت أَلـَواحٍ  )12(َعَلى َأْمـٍر قَـْد قُـِدَر 

َفَكْيـَف َكـاَن َعـَذاِبي َونُـُذِر  )15(َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فـََهل ِمْن ُمدَِّكٍر  )14(َمْن َكاَن ُكِفَر ل
 )17(لذِّْكِر فـََهل ِمْن ُمدَِّكٍر لَوَلَقْد َيسَّْرنَا الُقْرآَن  )16(

 ١٧-١١: لقمرالقرآن الكريم سورة ا
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َوِهـــَي  )41(َوقَـــاَل ارَْكبُـــوا ِفيَهـــا ِبْســـِم اِهللا َمْجَراَهـــا َوُمْرَســـاَها ِإنَّ رَبِّـــي َلَغُفـــوٌر رَِحـــيٌم (
نَـُه وََكـاَن ِفـي َمْعـِزٍل يَـا بـُنَـيَّ ارَْكـْب َمَعنَـا َوال  لَتْجِري ِبِهْم ِفي َمـْوٍج َكالِجبَـا َونَـاَدى نُـوٌح ابـْ

اَل َسآوي ِإَلى َجَبٍل يـَْعِصُمِني ِمَن الَماِء قَاَل ال َعاِصَم اليَـْوَم قَ  )42(َتُكْن َمَع الَكاِفرِيَن 
نَـُهَما الَمْوُج َفَكاَن ِمَن الُمْغَرِقيَن   )43(ِمْن َأْمِر اِهللا ِإال َمْن رَِحَم َوَحاَل بـَيـْ

 43-41: هود القرآن الكريم سورة 

َــ( ــا َطَغــا الَمــاُء َحَملَنــاُكْم ِفــي الَجارِي َنْجَعَلَهــا َلُكــْم َتــْذِكَرًة َوَتِعيَـَهــا ُأُذٌن ل )11(ِة ِإنَّــا َلمَّ
 )12(َواِعَيٌة 

 12-11: الحاقة القرآن الكريم سورة

 

  1414  --    رقمرقم  شتانشتان
 وقيل يا أرض ابلعي 

 ماءك وياسماء أقلعي وغيض الماء
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

 نُوحًا َوَما َمَعُه ِفي الُفلِك ِمْن ُوُحوٍش وبـََهاِئَم، فََأْرَسَل رِيحاً ثُمَّ افْـتَـَقَد اهللا: (قوله
َواْنَسدَّْت يـََنابِيُع اللَُّجِج َوَمَيازِيُب السََّماِء، َواْحَتَبَس 2َعَلى اَألْرِض فـَتَـَقلَصِت الِمَياُه 

َد ِمَئٍة َوَخْمِسيَن يـَْومًا نـََقَصِت َوبـَعْ . َوتـََراَجَعِت الِمَياُه َعِن اَألْرِض َتْدرِيِجّياً 3. الَمَطرُ 
َأرَارَاَط ِفي اليَـْوِم السَّاِبَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر السَّاِبِع  لَواْستَـَقرَّ الُفلُك َعَلى ِجَبا4. الِمَياهُ 

تَـَناَقُص َتْدرِيِجّيًا َحتَّى الشَّْهِر الَعاِشرِ 5. لطُّوفَانِ ل ِمَن  لوَّ َوِفي اليَـْوِم األَ . َوظَلِت الِمَياُه تـَ
 ) . لالشَّْهِر الَعاِشِر َبَدْت ِقَمُم الِجَبا
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 5-1: 8الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. ثُمَّ ذََكَر اهللاُ نُوًحا وَُكل الُوُحوِش وَُكل البَـَهاِئِم الِتي َمَعُه ِفي الُفلكِ 1: (مواضعه كما يلي

َواْنَسدَّْت يـََنابِيُع الَغْمِر َوطَاقَاُت 2. َز اُهللا رِيًحا َعَلى اَألْرِض فـََهَدَأِت الِمَياهُ َوَأَجا
َوبـَْعَد . ًيالَورََجَعِت الِمَياُه َعِن اَألْرِض رُُجوًعا ُمتَـَوا3. السََّماِء، فَاْمتَـَنَع الَمَطُر ِمَن السََّماءِ 
َواْستَـَقرَّ الُفلُك ِفي الشَّْهِر السَّابِع، ِفي اليَـْوِم 4اُه، ِمَئٍة َوَخْمِسيَن يـَْوًما نـََقَصِت الِميَ 

ُقُص نـَْقًصا ُمتَـَوا5. َأرَارَاطَ  لالسَّابَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر، َعَلى ِجَبا ًيا ِإَلى لوََكاَنِت الِمَياُه تـَنـْ
  .) لالِجَباالشَّْهِر، َظَهَرْت ُرُؤوُس  لَوِفي الَعاِشِر ِفي َأوَّ . الشَّْهِر الَعاِشرِ 

 5-1: 8الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وتذكََّر اُهللا نُوًحا وجميَع الوحوِش والَبهاِئِم التي مَعُه في (: بعض مواضعه كما يلي

ت ينابيُع الَغْمِر ونواِفُذ واَْنَسدَّ 2السَّفينِة ، فأرسَل ريًحا على األرِض فَتناَقَصِت المياُه 
وتراجَعِت المياُه َعِن األرِض شيًئا فشيًئا 3.السَّماءِ  السَّماِء، فَتوقََّف ُسقوُط الَمَطِر ِمنَ 

فَاستَـَقرَِّت السَّفينُة في الشَّهِر السَّابِع، في 4. حتى نـََقَصت بَعَد مَئٍة وخْمسيَن يوًما
وأخَذِت المياُه تَتناقُص إلى الشَّهِر 5. أراراطَ  لاليوِم السَّابَع عَشَر ِمنُه، على جبا

 ) .يوِم ِمنهُ  لفي أوَّ  لالعاِشِر حتى َظَهرت رؤوُس الجبا
 5-1: 8الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َلِعي َمـاَءِك َويَـا َسـَماُء َأقْ ( َوْت ِعـي َوِغـيَض الَمـاُء َوُقِضـَي اَألْمـُر َواْسـتَـ لَوِقيَل يَا َأْرُض ابـْ
 )44(ِميَن للَقْوِم الظَّالَعَلى الُجوِديِّ َوِقيَل بـُْعداً 
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 44: هود القرآن الكريم سورة
بُوا ( ــا الــِذيَن َكــذَّ ــَف َوَأْغَرقْـَن ــاُهْم َخالِئ ــُه ِفــي الُفلــِك َوَجَعلَن ــْن َمَع ــاُه َوَم َن يـْ بُوُه فـََنجَّ َفَكــذَّ

 )73(رِيَن ِبآياتَِنا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْنذَ 
  ٧٣: يونس القرآن الكريم سورة

َناُه َوَأْهَلُه ِمَن الَكْرِب الَعِظيِم ( يـْ َنا َلُه فـََنجَّ  )76(َونُوحاً ِإْذ نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ

 ٧٧ - ٧٦: األنبياء القرآن الكريم سورة
 

 

  1515  --    رقمرقم  شتانشتان
 قيل يا نوح اهبط 

 بسالم منا وبركات عليك
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َناَءُه َقاِئًال َلُهمْ : (قوله أَْثِمُروا َوَتَكاثـَُروا َواْمُألوا اَألْرَض، «: َوبَاَرَك اهللا نُوحًا َوأَبـْ
 لى كُ َحيَـَوانَاِت اَألْرِض َوطُُيوِر السََّماِء، َوَعلَ  لَتْطَغ الَخْشَيُة ِمْنُكْم َوَرْهَبُتُكْم َعَلى كُ ل2

 ) .َما يـََتَحرَُّك َعَلى اَألْرِض، َوَعَلى َسَمِك الَبْحِر، فَِإنـََّها ُكلَها َقْد َأْصَبَحْت َخاِضَعًة َلُكمْ 

 2-1: 9الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. أَْثِمُروا َواْكثـُُروا َواْمُألوا اَألْرضَ «: قَاَل َلُهمْ َوبَاَرَك اهللاُ نُوًحا َوبَِنيِه وَ 1: (مواضعه كما يلي

َما  لطُُيوِر السََّماِء، َمَع كُ  لَحيَـَوانَاِت اَألْرِض وَكُ  لَولَتُكْن َخْشَيُتُكْم َوَرْهَبُتُكْم َعَلى كُ 2
 .) َقْد ُدِفَعْت ِإَلى أَْيِديُكمْ . َأْسَماِك الَبْحرِ  لَيِدبُّ َعَلى اَألْرِض، وَكُ 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )180 ( 

 2-1: 9كتاب المقدس تكوين ال

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
أُنُموا واَكُثروا وَامُألوا : ((وبارَك اُهللا نُوًحا وبَنيِه وقاَل لُهم(: بعض مواضعه كما يلي

وُكلُّ ما َيِدبُّ وسَيخاُفُكم وَيرَهُبُكم جميُع حيواناِت األرِض وطُيوِر السَّماِء، 2. األرضَ 
 .) فهِذِه ُكلُّها أجَعُلها في أيديُكم. على األرِض، وجميُع أسماِك البحرِ 

 2-1: 9الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

 ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا َوبـَرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسـُنَمتـُِّعُهمْ (
َباِء الَغْيِب نُوِحيَهـا ِإلَْيـَك َمـا ُكْنـَت تـَْعَلُمَهـا  )48(يٌم لثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَ  تِلَك ِمْن أَنـْ
 )49(لُمتَِّقيَن لَهَذا فَاْصِبْر ِإنَّ الَعاِقَبَة  لأَْنَت َوال قـَْوُمَك ِمْن قـَبْ 

 49-48: هود القرآن الكريم سورة   

 

  1616  --    رقمرقم  شتانشتان
 فلبث فيهم 

 ألف سنة إال خمسين عاما 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

فرأى حاٌم أبو  22. وشرَب نُوٌح ِمَن الخمِر، فَسِكَر وتـََعرَّى في خيَمِته21: (قوله
على  فأخَذ ساٌم وياَفُث ثوبًا وألَقياهُ 23. كنعاَن َعورََة أبيِه، فأخبَـَر أخويِه وُهما خارِجا
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َيسُترا َعورَة أبيِهما، وكاَن وجهاُهما إلى الخلِف، فما لوَمشيا إلى الوراِء . أكتاِفِهما
َم ِبما فَعَل ِبِه اَبُنُه الصَّغيُر، لفلمَّا أفاَق نُوٌح ِمْن ُسْكرِِه عَ 24.أبَصرا َعورََة أبيِهما

تَبارك الرَّب إلُه «: وقال26. »عبًدا ذليًال يكوُن إلخَوتِهِ ! َملعوٌن كنعانُ «: فقال25
ويَزيُد اُهللا ياَفَث، فيسُكُن في خياِم ساِم ويكوُن  27. سامِ لساِم، ويكوُن كنعاُن عبًدا 

فكاَنت  29وعاَش نُوٌح بَعَد الطُّوفاِن َثالَث مئٍة وخمسيَن سَنًة، 28.»!كنعاُن عبًدا لهُ 
 ) .ُكلُّ أيّاِم نُوِح تسَع مَئٍة وخمسيَن سَنًة ِعنَدما ماتَ 

 29-21: 9اب المقدس تكوين الكت

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوَشِرَب ِمَن الَخْمِر 21َواْشتَـَغَل نُوٌح بِالَفالَحِة َوَغَرَس َكْرماً، 20: (مواضعه كما يلي

َعانِيِّي22َفَسِكَر َوتـََعرَّى َداِخَل َخْيَمِتِه،  َن ُعْرَي أَبِيِه، َفَخَرَج َفَشاَهَد َحاٌم أَبُو الَكنـْ
فََأَخَذ َساٌم َويَاَفُث ِرَداًء َوَوَضَعاُه َعَلى َأْكَتاِفِهَما 23. َوَأْخبَـَر َأَخَوْيِه اللَذْيِن َكانَا َخارِجاً 

َهْيِهَما الَخْيَمِة، َوَستَـَرا ُعْرَي أَبِيِهَما ِمْن َغْيِر َأْن َيْسَتِديَرا ِبَوجْ  لَوَمَشَيا الَقْهَقَرى ِإَلى َداخِ 
ُيْبِصَرا ُعْريَهُ  ُنُه الصَِّغيُر لَوِعْنَدَما َأفَاَق نُوٌح ِمْن ُسْكرِِه َوعَ 24. َنْحَوُه فـَ َعَلُه ِبِه ابـْ َم َما فـَ

َعاُن َملُعوناً، َولَيُكْن َعْبَد الَعِبيِد ِإلْخَوتِهِ ل«: قَال25 تـََباَرَك «: ثُمَّ قَال26. »َيُكْن َكنـْ
َعاُن َعْبدًا َلهُ َوليَ . اهللا ِإَلُه َسامٍ  . َياَفَث فـََيْسُكَن ِفي ِخَياِم َسامٍ ليُـْوِسِع اهللا ل27. ُكْن َكنـْ

َعاُن َعْبدًا َلهُ  ثُمَّ 29َوَعاَش نُوٌح بـَْعَد الطُّوفَاِن َثَالَث ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنًة، 28»َولَيُكْن َكنـْ
 . )َماَت َوَلُه ِمَن الُعْمِر ِتْسُع ِمَئٍة َوَخْمُسوَن َسَنةً 

 29-20: 9الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َتَدَأ نُوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما20(: بعض مواضعه كما يلي َوَشِرَب ِمَن 21. َوابـْ

َعاَن َعْورََة أَبِيِه، َوَأْخبَـَر َأَخَوْيِه  فَأَْبَصَر َحامٌ 22. الَخْمِر َفَسِكَر َوتـََعرَّى َداِخَل ِخَبائِهِ  أَبُو َكنـْ
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فََأَخَذ َساٌم َويَاَفُث الرَِّداَء َوَوَضَعاُه َعَلى َأْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا ِإَلى الَورَاِء، َوَستَـَرا 23. َخارًِجا
َقَظ نُوٌح ِمْن 24. بِيِهَمافـََلْم يـُْبِصَرا َعْورََة أَ . َعْورََة أَبِيِهَما َوَوْجَهاُهَما ِإَلى الَورَاءِ  فـََلمَّا اْستَـيـْ

ُنُه الصَِّغيُر، لَخْمرِِه، عَ  َعانُ «: فـََقال25َم َما فـََعَل ِبِه ابـْ َعْبَد الَعِبيِد َيُكوُن ! َملُعوٌن َكنـْ
َعاُن َعْبًدا َلُهمْ . ُمَباَرٌك الرَّب ِإلُه َسامٍ «: َوقَال26. »ِإلْخَوتِهِ  هللاُ يَـْفَتِح ال27. َولَيُكْن َكنـْ

َعاُن َعْبًدا َلُهمْ ل َوَعاَش نُوٌح بـَْعَد 28.»َياَفَث فـََيْسُكَن ِفي َمَساِكِن َساٍم، َولَيُكْن َكنـْ
َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّاِم نُوٍح ِتْسَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنًة، 29. الطُّوفَاِن َثَالَث ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنةً 

 .)َوَماتَ 

 29-20: 9الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــَف َســَنٍة ِإال َخْمِســيَن َعامــاً فََأَخــَذُهُم ( ــيِهْم أَل ــَث ِف َلِب ــِه فـَ ــى قـَْوِم ــْد َأْرَســلَنا نُوحــاً ِإَل َوَلَق
 )14(ُموَن لالطُّوفَاُن َوُهْم ظَا

 ١٤: العنكبوت القرآن الكريم سورة

 

  1717  --    رقمرقم  شتانشتان
 جيناه ولوطا إلىـون

 باركنا فيها للعالمين األرض التي 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َرامَ : (قوله اتْـُرْك َأْرَضَك َوَعِشيَرَتَك َوبـَْيَت أَبِيَك َواْذَهْب ِإَلى «: َوقَاَل الرَّب ألَبـْ
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اْسَمَك، َوَتُكوَن بـَرََكًة  فََأْجَعَل ِمْنَك أُمًَّة َكِبيَرًة َوأُبَارَِكَك َوُأَعظِّمَ 2اَألْرِض الِتي ُأرِيَك، 
َتَباَرُك ِفيَك َجِميُع أَُمِم اَألْرضِ 3. َكِثيرِينَ ل . »َوأُبَاِرُك ُمَبارِِكيَك َوأَلَعُن الِعِنيَك، َوتـَ

َراُم َكَما َأَمَرُه الرَّب ، َورَافـََقُه ُلوطٌ 4 َراُم ِفي الَخاِمَسِة َوالسَّْبِعيَن ِمْن . فَاْرَتَحَل أَبـْ وََكاَن أَبـْ
َراُم َسارَاَي َزْوَجَتُه َوُلوطًا اْبَن َأِخيِه وَُكل َما َجَمَعاُه 5. ْمرِِه ِعْنَدَما َغاَدَر َحارَانَ عُ  َوَأَخَذ أَبـْ

َعاَن  ِمْن ُمْقتَـنَـَياٍت وَُكل َما اْمتَـَلَكاُه ِمْن نـُُفوٍس ِفي َحارَاَن، َواْنطََلُقوا َجِميعًا ِإَلى َأْرِض َكنـْ
َراُم يـَتَـنَـقَُّل ِفي اَألْرِض ِإَلى َأْن بـََلَغ َمْوِضَع َشِكيَم ِإَلى َسهْ 6 ِإَلى َأْن َوَصُلوَها  لَفَشَرَع أَبـْ

َعانِيُّوَن آنَِئٍذ يـَْقطُُنوَن تِلَك اَألْرضَ . ُمورَةَ  َراَم َوقَاَل َلهُ 7. وََكاَن الَكنـْ : َوَظَهَر الرَّب ألَبـْ
َراُم ُهَناَك َمْذَبحًا فـَبَـَنى . »ُذرِّيَِّتكَ لَسُأْعِطي َهِذِه اَألْرَض « . لرَّبِّ الِذي َظَهَر َلهُ لأَبـْ
تَـَقَل ِمْن ُهَناَك ِإَلى الَجبَ 8 َشْرِقيَّ بـَْيِت ِإيٍل َحْيُث َنَصَب ِخَياَمُه َما بـَْيَن بـَْيِت ِإيٍل  لَوانـْ

َراُم اْرِتَحاَلُه َنْحَو ثُمَّ تَ 9. لرَّبِّ َوَدَعا بِاْسِمهِ لَغْربًا َوَعاَي َشْرقًا َوَشيََّد ُهَناَك َمْذَبحًا  اَبَع أَبـْ
 ) .الَجُنوبِ 

 9-1: 12الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َرامَ 1: (مواضعه كما يلي اْذَهْب ِمْن َأْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن بـَْيِت «: َوقَاَل الرَّب ألَبـْ

فََأْجَعَلَك أُمًَّة َعِظيَمًة َوأُبَارَِكَك َوُأَعظَِّم اْسَمَك، َوَتُكوَن 2. ِض الِتي ُأرِيكَ أَبِيَك ِإَلى اَألرْ 
َبائِ . َوأُبَاِرُك ُمَبارِِكيَك، َوَالِعَنَك أَلَعُنهُ 3. بـَرََكةً  َتَباَرُك ِفيَك َجِميُع قـَ َفَذَهَب 4. »اَألْرضِ  لَوتـَ

َراُم َكَما قَاَل َلُه الرَّب َوَذَهبَ  َراُم اْبَن َخْمٍس َوَسْبِعيَن َسَنًة َلمَّا . َمَعُه ُلوطٌ  أَبـْ وََكاَن أَبـْ
َراُم َسارَاَي اْمَرأََتُه، َوُلوطًا اْبَن َأِخيِه، وَُكل ُمْقتَـنَـَياِتِهَما الِتي 5. َخَرَج ِمْن َحارَانَ  فََأَخَذ أَبـْ

َعانَ ل َوَخَرُجوا. اقْـتَـنَـَيا َوالنـُُّفوَس الِتي اْمتَـَلَكا ِفي َحارَانَ  فَأَتـَْوا ِإَلى . َيْذَهُبوا ِإَلى َأْرِض َكنـْ
َعانَ  َراُم ِفي اَألْرِض ِإَلى َمَكاِن َشِكيَم ِإَلى بـَلُّوطَِة ُمورَةَ 6.َأْرِض َكنـْ وََكاَن . َواْجَتاَز أَبـْ

َعانِيُّوَن ِحيَنِئٍذ ِفي اَألْرضِ  َراَم َوقَال7. الَكنـْ هِذِه  َك ُأْعِطيلَنسْ ل«: َوَظَهَر الرَّب ألَبـْ
 لثُمَّ نـََقَل ِمْن ُهَناَك ِإَلى الَجبَ 8. لرَّبِّ الِذي َظَهَر َلهُ لفـَبَـَنى ُهَناَك َمْذَبًحا . »اَألْرضَ 
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فـَبَـَنى . َوَلُه بـَْيُت ِإيَل ِمَن الَمْغِرِب َوَعاُي ِمَن الَمْشِرقِ . َشْرِقيَّ بـَْيِت ِإيل َوَنَصَب َخْيَمَتهُ 
َراُم اْرِتَحاًال ُمتَـَوا9. َعا بِاْسِم الرَّبلرَّبِّ َودَ لُهَناَك َمْذَبًحا  ) ًيا َنْحَو الَجُنوبِ لثُمَّ اْرَتَحَل أَبـْ

. 
 9-1: 12الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َك وبَيِت إرَحل ِمْن أرِضَك وَعشيَرتِ «: وقاَل الرَّب ألبرامَ (: بعض مواضعه كما يلي

فأجَعَلَك أُمًَّة عظيمًة وأُبارَِكَك وُأَعظَِّم َاسَمَك وتكوَن 2 أبيَك إلى األرِض التي ُأريَك،
فَرحَل 4. »وأُباِرُك ُمبارِكيَك وأَلعُن العنيَك، ويَتباَرُك ِبَك جميُع َعشاِئِر األرضِ 3َبرَكًة، 

براُم اَبَن خْمٍس وَسْبعيَن سَنًة لمَّا وكاَن أ. أبراُم، كما قاَل َله الرَّب، وذَهَب مَعُه ُلوطٌ 
وأخَذ أبراُم ساراَي َاْمرأَتُه وُلوطًا اَبَن أخيِه، وُكَل ما كاَن َيمَتلُكُه، 5. خَرج ِمْن حارانَ 

وخَرجوا جميًعا قاِصديَن أرَض  . هَو وُلوَط، والعبيُد الذيَن َحَصال عَليِهم في حارانَ 
َاجتاَز أبراُم في األرِض إلى بـَّلوَطِة ُمورَة في 6فلمَّا وصلوا إلى أرض كنعاَن .كنعانَ 

َك لَنسل«: وَتراَءى الرَّب ألبراَم وقال7. َشكيَم، ِعنَدما كاَن الكنعانيُّوَن في األرضِ 
ثَُم اَنتَـَقَل ِمْن 8. لّربِّ الذي َتراَءى لهُ لفَبنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا . »أَهُب هِذِه األرضَ 

بَيِت إيَل وَنصَب خيَمَتُه، فكاَنت بَيُت إيَل غربيَُّه وعاُي َشرقَي  لُهناَك إلى الجبَ 
، وَدعا بَِاسِم الرَّبلوبَنى أبراُم ُهناَك مذَبًحا . َشرقيَّه ثَُم أخَذ َيرَتِحل جنوبًا 9. لّربِّ

 .)نحَو صحراِء النـََّقبِ 
 9-1: 12الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َنا ِإبْـ ( ْبـُل وَُكنَّـا بِـِه َعـاَوَلَقْد آتـَيـْ بِيـِه َوقـَْوِمـِه َمـا ألَ ِإْذ قَـاَل  )51(ِميَن لَراِهيَم ُرْشَدُه ِمـْن قـَ
ُتْم َلَها َعاِكُفوَن  قَـاَل  )53(قَـاُلوا َوَجـْدنَا آبَاَءنَـا َلَهـا َعابِـِديَن  )52(َهِذِه التََّماثِيُل الِتي أَنـْ

ـــي َضـــاللٍ  ـــاؤُُكْم ِف ـــُتْم َوآَب ـــُتْم أَنـْ ـــْد ُكْن ـــيٍن  َلَق ـــَن  )54(ُمِب ـــَت ِم ـــالَحقِّ َأْم أَْن ـــا ِب ـــاُلوا َأِجْئتَـَن َق
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ُكـْم لقَاَل َبل رَبُُّكْم َربُّ السَّـَماَواِت َواَألْرِض الـِذي َفطَـَرُهنَّ َوأَنَـا َعلَـى ذَ  )55(الالِعِبيَن 
ــاِهِديَن   َفَجَعَلُهــمْ  )57(ِبرِيَن َوتَــاِهللا َألَِكيــَدنَّ َأْصــَناَمُكْم بـَْعــَد َأْن تـَُولُّــوا ُمــدْ  )56(ِمــَن الشَّ

ــِه يـَْرِجُعــوَن  َعــَل َهــَذا ِبآ )58(ُجــَذاذاً ِإال َكِبيــراً َلُهــْم َلَعلُهــْم ِإلَْي َهِتَنــا ِإنَّــُه َلِمــَن لَقــاُلوا َمــْن فـَ
ـَراِهيُم  )59(ِميَن لالظَّا ى قَـاُلوا فَـْأُتوا بِـِه َعلَـ )60(قَاُلوا َسِمْعَنا فَتـًى يَـْذُكُرُهْم يـَُقـاُل لَـُه ِإبـْ

ــَراِهيُم لقَــاُلوا أَأَنْــَت فـََعلــَت َهــَذا ِبآ )61(َأْعــُيِن النَّــاِس َلَعلُهــْم َيْشــَهُدوَن   )62(َهِتَنــا يَــا ِإبـْ
ــوَن  ــانُوا يـَْنِطُق ــَذا فَاْســأَُلوُهْم ِإْن َك ــُرُهْم َه ــُه َكِبي َعَل ــل فـَ ــاَل َب ُفِســِهْم  )63(َق ــى أَنـْ ــوا ِإَل فـََرَجُع

ــُتُم ال ــْم أَنـْ ــاُلوا ِإنَُّك َق ــْد عَ  )64(ُموَن لظَّــافـَ ــِهْم َلَق ــى ُرُؤوِس ــمَّ ُنِكُســوا َعَل ــُؤالِء لُث ــا َه ــَت َم ْم
َفُعُكْم َشـْيئاً َوال َيُضـرُُّكْم  )65(يـَْنِطُقوَن  تَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اِهللا َما ال يـَـنـْ ُأفٍّ  )66(قَاَل َأفـَ

َهـَتُكْم ِإْن لقَـاُلوا َحرِّقُـوُه َواْنُصـُروا آ )67(َمـا تـَْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن اِهللا َأفَـال تـَْعِقلُـوَن لَلُكْم وَ 
ـَراِهيَم  )68(يَن لُكْنُتْم فَاعِ  َوَأرَاُدوا بِـِه َكْيـداً  )69(قُلَنا يَا نَاُر ُكوِني بـَْردًا َوَسالماً َعَلى ِإبـْ

ـــا ِفيَهـــ )70(َفَجَعلَنـــاُهُم اَألْخَســـرِيَن  ـــاُه َوُلوطـــاً ِإَلـــى اَألْرِض الِتـــي بَارَْكَن َن يـْ لَعـــاَلِميَن لا َوَنجَّ
)71( 

 ٧١ - ٥١: األنبياء القرآن الكريم سورة
َكـاَن َجــَواَب قـَْوِمـِه ِإال َأْن قَــاُلوا اقْـتُـلُـوُه َأْو َحرِّقُــوُه فَأَْنَجـاُه اهللاُ ِمــَن النَّـاِر ِإنَّ ِفــي   َفَمـا(

ِهللا َأْوثَاناً َمَودََّة بـَْيِنُكْم ِفي َوقَاَل ِإنََّما اتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِن ا )24(َقْوٍم يـُْؤِمُنوَن لَك َآلياٍت لذَ 
َيا ثُمَّ يـَْوَم الِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض َويَلَعُن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َوَمْأَواُكُم النَّـارُ  نـْ  الَحَياِة الدُّ

ي ِإنَّــُه ُهــَو الَعزِيــُز فَــآَمَن لَــُه لُــوٌط َوقَــاَل ِإنِّــي ُمَهــاِجٌر ِإلَــى رَبِّــ )25(َوَمــا َلُكــْم ِمــْن نَاِصــرِيَن 
نَـاُه  )26(الَحِكيُم  َة َوالِكتَـاَب َوآتـَيـْ َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َوَجَعلنَـا ِفـي ُذرِّيَّتِـِه النُّبُــوَّ َوَوَهبـْ

َيا َوِإنَُّه ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّا نـْ  )27(ِحيَن لَأْجَرُه ِفي الدُّ
 ٢٧ - ٢٤: العنكبوت القرآن الكريم سورة

يقاً نَِبّيــاً ( ــَراِهيَم ِإنَّــُه َكــاَن ِصــدِّ َم لــبِيــِه يَــا أَبَــِت ألَ ِإْذ قَــاَل  )41(َواذُْكــْر ِفــي الِكَتــاِب ِإبـْ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )186 ( 

يَــا أَبَــِت ِإنِّــي قَــْد َجــاَءِني ِمــَن  )42(تـَْعبُــُد َمــا ال َيْســَمُع َوال يـُْبِصــُر َوال يـُْغِنــي َعْنــَك َشــْيئاً 
ــاتَِّبعْ  ــَك َف ــْم يَْأِت ــا َل ــِدَك ِصــَراطاً َســوِيّاً الِعلــِم َم ــْيطَاَن ِإنَّ  )43(ِني َأْه ــِد الشَّ ــِت ال تـَْعُب ــا أََب َي

يَا أََبِت ِإنِّي َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعـَذاٌب ِمـَن الـرَّْحَمِن  )44(لرَّْحَمِن َعِصّياً لالشَّْيطَاَن َكاَن 
َتُكــوَن  ــْيطَاِن وَ لفـَ ْنتَــِه هَ لقَــاَل َأرَاِغــٌب أَنْــَت َعــْن آ )45(يّــاً للشَّ ــَراِهيُم لَــِئْن لَــْم تـَ تِــي يَــا ِإبـْ

قَاَل َسالٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك رَبـِّي ِإنـَُّه َكـاَن بِـي َحِفيّـاً  )46(ّياً لَألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني مَ 
َعاِء رَبـِّي َشـِقّياً َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا َوَأْدُعو رَبِّي َعَسى َأال َأُكوَن ِبدُ  )47(
نَـا لَـُه ِإْسـَحاَق َويـَْعُقـوَب وَُكـّالً َجَعلنَـا  )48( فـََلمَّا اْعتَـَزَلُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اِهللا َوَهبـْ

َنا َلُهْم ِمْن رَْحَمِتَنا َوَجَعلَنا َلُهْم  )49(نَِبّياً   )50(ّياً لَساَن ِصْدٍق عَ لَوَوَهبـْ

 ٥٠ - ٤١: يممر  القرآن الكريم سورة

 

  1818  --    رقمرقم  شتانشتان
 هل أتاك حديث

 ضيف إبراهيم المكرمين 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َراِهيَم َوُهَو َجا: (قوله ٌس ِعْنَد بـَلُّوطَاِت َمْمَرا َوْقَت اْشِتَداِد َحرِّ لثُمَّ َظَهَر الرَّب ِإلبـْ
نَـ 2النـََّهاِر،  ِهْم ِمْن لفََأْسَرَع الْسِتْقَبا. يَن َلَدْيهِ لْيِه َوِإَذا ِبِه يـََرى َثالَثََة رَِجاٍل َماثِ فـََرَفَع َعيـْ

يَاَسيِِّدي، ِإْن ُكْنُت َقْد َحِظْيُت ِبِرَضاَك َفَال «: َوقَال3. بَاِب الَخْيَمِة َوَسَجَد ِإَلى اَألْرضِ 
ُم َلُكْم 4. تـَْعبُـْر َعْن َعْبِدكَ  بـَْعَض َماٍء تـَْغِسُلوَن ِبِه َأْرُجَلُكْم َوتـَتَِّكُئوَن َتْحَت َبل َدْعِني أَُقدِّ

َك تـَُواِصُلوَن لثُمَّ آِتي َلُكْم ِبُلْقَمِة ُخْبٍز ُتْسِنُدوَن ِبَها قـُُلوَبُكْم، َوبـَْعَد ذَ 5الشََّجَرِة، 
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 .»َيُكْن َكَما قُلتَ لَسناً، حَ «: فََأَجابُوهُ . »َمِسيَرَتُكْم، ألَنَُّكْم َقْد ِملُتْم ِإَلى بـَْيِت َعْبدُِكمْ 
َراِهيُم ِإَلى َداخِ 6 َهيَّا َأْسرِِعي َواْعِجِني «: الَخْيَمِة ِإَلى َزْوَجِتِه َسارََة َوقَال لفََأْسَرَع ِإبـْ

ِقيِق َواْخِبزِيَها لَثَالَث َكْيَالٍت ِمْن َأْفضَ  َراِهيُم َنْحَو َقِطيِعِه َواْخَتاَر 7. »الدَّ ثُمَّ َأْسَرَع ِإبـْ
ثُمَّ َأَخَذ زُْبدًا َولََبنًا َوالِعْجَل الِذي 8. ُغالٍم َكْي ُيَجهَِّزهُ لْجًال رَْخصًا طَيِّبًا َوَأْعطَاُه عِ 

َها َأَماَمُهْم، َوبَِقَي َواِقفاً ِفي ِخْدَمِتِهْم َتْحَت الشََّجَرِة َوُهْم يَْأُكُلونَ   ) .طََبَخُه، َوَمدَّ
 8-1: 18الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض ة وفي نسخ
ٌس ِفي بَاِب الَخْيَمِة لَوَظَهَر َلُه الرَّب ِعْنَد بـَلُّوطَاِت َمْمَرا َوُهَو َجا1: (مواضعه كما يلي

نَـْيِه َوَنَظَر َوِإَذا َثالَثَُة رَِجال َواِقُفوَن َلَدْيهِ 2َوْقَت َحرِّ النـََّهاِر،  َلمَّا َنَظَر رََكَض فَـ . فـََرَفَع َعيـْ
يَا َسيُِّد، ِإْن ُكْنُت َقْد «: َوقَال3ِهْم ِمْن بَاِب الَخْيَمِة َوَسَجَد ِإَلى اَألْرِض، لالْسِتْقَبا

نَـْيَك َفَال تـََتَجاَوْز َعْبَدكَ  يُل َماٍء َواْغِسُلوا َأْرُجَلُكْم ليُـْؤَخْذ قَ ل4. َوَجْدُت نِْعَمًة ِفي َعيـْ
َفآُخَذ ِكْسَرَة ُخْبٍز، فـَُتْسِنُدوَن قـُُلوَبُكْم ثُمَّ َتْجَتاُزوَن، ألَنَُّكْم 5لشََّجَرِة، َواتَِّكُئوا َتْحَت ا

َراِهيُم ِإَلى 6. »هَكَذا تـَْفَعُل َكَما َتَكلْمتَ «: فـََقاُلوا. »َقْد َمَرْرُتْم َعَلى َعْبدُِكمْ  فََأْسَرَع ِإبـْ
َز . َالِث َكْيَالٍت َدِقيًقا َسِميًذاَأْسرِِعي بِثَ «: الَخْيَمِة ِإَلى َسارََة، َوقَال اْعِجِني َواْصَنِعي ُخبـْ

َراِهيُم ِإَلى البَـَقِر َوَأَخَذ ِعْجًال رَْخًصا َوَجيًِّدا َوَأْعطَاُه 7. »َملةٍ  لُغَالِم فََأْسَرَع لثُمَّ رََكَض ِإبـْ
اَمُهمْ ثُمَّ َأَخَذ زُْبًدا َولَبَـًنا، َوالِعْجَل الِذي َعِمَلُه، وَ 8. يَـْعَمَلهُ ل َوِإْذ َكاَن ُهَو . َوَضَعَها ُقدَّ

 ) .َواِقًفا َلَدْيِهْم َتْحَت الشََّجَرِة َأَكُلوا
 8-1: 18الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وهَو جالٌس بِباِب وَتراءى الرَّب إلبراهيَم ِعنَد بـَلُّوِط َمْمرا، (: بعض مواضعه كما يلي
فرَفَع عينيِه ونَظَر فرأى َثالثَة رِجاٍل واِقفيَن أماَمُه، فأسرَع 2. الخيَمِة في َحرِّ النَّهارِ 

إْن كنَت راِضًيا علَي يا «: وقال3قاِئِهم ِمْن باِب الخيمِة وسجَد إلى األرِض لإلى 
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ُم لُكم قلي4. سّيدي، فال َتُمَر ُمرورًا ِبَعبِدكَ  ًال ِمَن الماِء، فَتغِسلوَن أرجَلُكم َدعني أُقدِّ
ُم لُكم ِكسرَة خبٍز، فَتسِندوَن بها قُلوَبُكم ثَُم 5. وَتستريحوَن تحَت الشَّجَرةِ  وأقدِّ

فأسرَع 6 .»إفَعل كما قُلتَ «: فقالوا لهُ  »وإَال لماذا مَرْرُتم ِبَعبدُِكم؟. َتسَتأنِفوَن َسَفرَُكم
َثالثَة أكياٍل ِمَن الدَّقيِق  لإعجني في الحا«: لها إبراهيُم إلى سارَة في الخيَمِة وقالَ 

ًنا إلى 7 »األبيِض وَاخِبزيها أرِغفةً  واَندفَع إبراهيُم نحَو البَقِر فأخَذ ِعجًال رَخًصا ُمَسمَّ
ثَُم أخَذ زبَدًة ولَبَـًنا والِعجَل الذي هيَّأُه، فوَضَع هذا ُكله 8. الخاِدم فأسرَع في َتهيَئِتهِ 

 ) .كلوا وهَو واقٌف أماَمُهم َتحَت الشَّجَرةِ فأ. أماَمُهم
 8-1: 18الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم  •

ــَراِهيَم الُمْكــَرِميَن ( ــاَك َحــِديُث َضــْيِف ِإبـْ َقــاُلوا َســالماً  )24(َهــل أََت ــِه فـَ ِإْذ َدَخُلــوا َعَلْي
فـََقرَّبَـُه ِإلَـْيِهْم  )26(َفَجـاَء ِبِعْجـٍل َسـِميٍن ِه لـفـََراَغ ِإلَـى َأهْ  )25(قَاَل َسالٌم قـَْوٌم ُمْنَكُروَن 

 )27(قَاَل َأال تَْأُكُلوَن 

 2٧-٢٤: الذاريات القرآن الكريم سورة

ــَث َأْن َجــاَء ( ــاُلوا َســالماً َقــاَل َســالٌم َفَمــا لَِب ــَراِهيَم بِالُبْشــَرى َق َوَلَقــْد َجــاَءْت ُرُســُلَنا ِإبـْ
ـا رَأ )69(ِبِعْجٍل َحِنيٍذ  ُهْم ِخيَفـًة قَـاُلوا فـََلمَّ ى أَيْـِديـَُهْم ال َتِصـُل ِإلَْيـِه َنِكـَرُهْم َوَأْوَجـَس ِمـنـْ

 )70(ال َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسلَنا ِإَلى قـَْوِم ُلوٍط 

 70-69: هود القرآن الكريم سورة

 

  1919  --    رقمرقم  شتانشتان
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 فضحكت فبشرناها بإسحاق 
 

 :في الكتاب المقدس ورد   •

َراِهيمَ 15: (قوله َأمَّا َسارَاُي َزْوَجُتَك َفَال َتْدُعوَها َسارَاَي بـَْعَد «: َوقَال الرَّب ِإلبـْ
َها16). َوَمْعَناُه َأِميرةٌ (اآلَن، َبل َيُكوُن اْسُمَها َسارََة  َسأُبَارُِكَها . َوأُبَارُِكَها َوُأْعِطيَك اْبنًا ِمنـْ

ُر ُمُلوُك أَُممٍ لًا َوَأْجَعُلَها ُأمّ  َها يـََتَحدَّ َراِهيُم َعَلى َوْجِهِه 17.»ُشُعوٍب، َوِمنـْ فَاْنَطَرَح ِإبـْ
َمْن بـََلَغ الِمَئَة ِمْن ُعْمرِِه؟ َوَهل تـُْنِجُب َسارَُة لأَيـُْوَلُد اْبٌن «: َوَضِحَك قَاِئًال ِفي نـَْفِسهِ 

 ) .»َوِهَي ِفي التِّْسِعيَن ِمْن ُعْمرَِها؟
 17-15: 17مقدس تكوين الكتاب ال

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َراِهيمَ 15: (مواضعه كما يلي َسارَاُي اْمَرأَُتَك َال َتْدُعو اْسَمَها َسارَاَي، «: َوقَاَل اُهللا ِإلئبـْ

ًنا16. اْسُمَها َسارَةُ  لبَ  َها ابـْ أُبَارُِكَها فـََتُكوُن أَُمًما، َوُمُلوُك  .َوأُبَارُِكَها َوُأْعِطيَك أَْيًضا ِمنـْ
َها َيُكونُونَ  َراِهيُم َعَلى َوْجِهِه َوَضِحَك، َوقَاَل ِفي َقلِبهِ 17. »ُشُعوٍب ِمنـْ َهل «: َفَسَقَط ِإبـْ

 .) »ُد َسارَُة َوِهَي بِْنُت ِتْسِعيَن َسَنًة؟ليُوَلُد الْبِن ِمَئِة َسَنٍة؟ َوَهل تَ 
 17-15 :17الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
أمَّا ساراُي َامرأُتَك فال ُتَسمِّها «: وقاَل اُهللا إلبراهيمَ 15(: بعض مواضعه كما يلي

وأنا أُبارُِكها وُأعطيَك ِمنها اَبًنا، أُبارُِكها فيكوُن ِمنها أَمٌم 16.ساراَي، بل سارَةَ 
فَوَقَع إبراهيُم على وجِهِه ساجًدا وَضِحَك 17. »ها ُملوكٌ لَيخُرج ِمْن نسوُشعوٌب، و 

 ) .ُد وهَي اَبنُة ِتسعيَن سَنًة؟لأيوَلُد َوَلٌد الَبِن مَئِة سَنٍة؟ أم سارَُة تَ «: وقاَل في نْفِسهِ 
 17-15: 17الكتاب المقدس تكوين 
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 :ورد في القرآن الكريم   •

َراِهيَم بِالُبْشَرى َقاُلوا َسالمًا َقاَل َسالٌم َفَما لَِبَث َأْن َجاَء َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا إِ ( بـْ
ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا  )69(ِبِعْجٍل َحِنيٍذ  فـََلمَّا رَأى أَْيِديـَُهْم ال َتِصُل ِإلَْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمنـْ

َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت فـََبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق  َواْمَرأَتُهُ  )70(ال َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسلَنا ِإَلى قـَْوِم ُلوٍط 
َلَتى أَأَ  قَاَلتْ  )71(َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوَب  ي َشْيخًا ِإنَّ لُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَذا بـَعْ ليَا َويـْ

اتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل قَاُلوا أَتـَْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اِهللا رَْحَمُت اِهللا َوبـَرَكَ  )72(َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب 
 )73(البَـْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد 

 ٧٣ - ٦٩: هود القرآن الكريم سورة

ــَراِهيَم ( ــْن َضــْيِف ِإبـْ ُهْم َع ــْنُكْم  ِإذْ  )51(َونـَبِّــئـْ ــاَل ِإنَّــا ِم ــاُلوا َســالماً َق َق ــِه فـَ ــوا َعَلْي َدَخُل
ــُرَك بِ  )52(َوِجلُــوَن  ــْرُتُموِني َعَلــى َأْن  )53(يٍم لــغُــالٍم عَ قَــاُلوا ال تـَْوَجــل ِإنَّــا نـَُبشِّ قَــاَل أََبشَّ

ــُروَن  ــِنَي الِكبَـــُر فَــِبَم تـَُبشِّ ــْرنَاَك بِــالَحقِّ فَــال َتُكــْن ِمــَن الَقــاِنِطيَن  )54(َمسَّ  )55(قَــاُلوا َبشَّ
 )56(قَاَل َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبِِّه ِإال الضَّالُّوَن 

 56-51: الحجر القرآن الكريم سورة

ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا ال َتَخْف َوَبشَُّروُه ِبُغالٍم عَ (  )28(يٍم لفََأْوَجَس ِمنـْ

 28: الذاريات القرآن الكريم سورة

ـــَراِهيَم ( ِإنَّـــُه ِمـــْن ِعَباِدنَـــا  )110(َك َنْجـــِزي الُمْحِســـِنيَن لَكـــذَ   )109(َســـالٌم َعَلـــى ِإبـْ
  )112(ِحيَن لاَق نَِبّياً ِمَن الصَّاَوَبشَّْرنَاُه بِِإْسحَ  )111(الُمْؤِمِنيَن 

 ١١٢ - ١٠٩: الصافات القرآن الكريم سورة
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 قالت يا ويلتى أألد 
 وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: فـََقال10. »َها ِهَي ِفي الَخْيَمةِ «: فََأَجابَ » أَْيَن َزْوَجُتَك؟«: ثُمَّ َسأَُلوهُ 9: (قوله
َهَذا الَوْقِت ِمَن السََّنِة الَقاِدَمِة فـََتُكوُن َسارَُة آنَِئٍذ َقْد َوَلَدْت  لِإنيِّ َأْرِجُع ِإَلْيَك ِفي ِمثْ «

َراِهيُم وََكاَن إِ 11. وََكاَنْت َسارَُة َورَاَءُه، ِعْنَد بَاِب الَخْيَمِة، َفَسِمَعْت َحِديَثهُ . »َلَك اْبناً  بـْ
َفَضِحَكْت 12. َوَسارَُة َعُجوزَْيِن طَاِعنَـْيِن ِجّدًا ِفي السِّنِّ َوَقْد َتَجاَوَزْت َسارَُة ِسنَّ الَيْأسِ 

ي َهَذا لأَبـَْعَد َأْن فَِنَي ُعْمِري َوَأْصَبَح َزْوِجي َشْيخًا َيُكوُن «: َسارَُة ِفي نـَْفِسَها قَائَِلةً 
َراِهيمَ فـََقاَل الرَّ 13» التـَّنَـعُُّم؟ ُد اْبنًا َوَقْد لَأَحّقًا أَ : َماَذا َضِحَكْت َسارَُة قَائَِلةً ل«: ب ِإلبـْ

ُر َعَلى الرَّب َشْيٌء؟ َسَأْرِجُع ِإَلْيَك ِفي ِمثْ 14بـََلْغُت ِسنَّ الشَّْيُخوَخِة؟  َهَذا  لأَيـَتَـَعذَّ
َفَخاَفْت َسارَُة َوأَْنَكَرْت 15. »ِت اْبناً الَوْقِت ِمَن السََّنِة الَقاِدَمِة فـََتُكوُن َسارَُة َقْد أَْنَجبَ 

 .)»َال، َبل َضِحْكتِ «: فـََقال. »َلْم َأْضَحكْ «: قَائَِلةً 

 15-9: 18الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. »َها ِهَي ِفي الَخْيَمةِ «: َقالفَـ » أَْيَن َسارَُة اْمَرأَُتَك؟«: َوقَاُلوا َلهُ 9: (مواضعه كما يلي

وََكاَنْت . »َسارََة اْمَرأَِتَك اْبنٌ لِإنِّي َأْرجُع ِإلَْيَك َنْحَو َزَماِن الَحَياِة َوَيُكوُن «: فـََقال10
َميْ 11. َسارَُة َساِمَعًة ِفي بَاِب الَخْيَمِة َوُهَو َورَاَءهُ  َراِهيُم َوَسارَُة َشْيَخْيِن ُمتَـَقدِّ ِن ِفي وََكاَن ِإبـْ

َقَطَع َأْن َيُكوَن  َفَضِحَكْت َسارَُة ِفي بَاِطِنَها 12. َسارََة َعاَدٌة َكالنَِّساءِ لاألَيَّاِم، َوَقِد انـْ
َراِهيمَ 13» ي تـَنَـعٌُّم، َوَسيِِّدي َقْد َشاَخ؟لأَبـَْعَد فـََناِئي َيُكوُن «: قَائَِلةً  : فـََقاَل الرَّب ِإلبـْ

َهل َيْسَتِحيُل َعَلى 14ُد َوأَنَا َقْد ِشْخُت؟ لَأفَِبالَحِقيَقِة أَ : َلةً َماَذا َضِحَكْت َسارَُة َقائِ ل«



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )192 ( 

. »َسارََة اْبنٌ لالرَّب َشْيٌء؟ ِفي الِميَعاِد َأْرجُع ِإلَْيَك َنْحَو َزَماِن الَحَياِة َوَيُكوُن 
 .)»َبل َضِحْكتِ ! الَ «: فـََقال. ألَنـََّها َخاَفتْ . »َلْم َأْضَحكْ «: فَأَْنَكَرْت َسارَُة قَائَِلةً 15

 15-9: 18الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
 .»هَي في الخيمةِ «: قال »)أيَن سارُة َامرأُتَك؟«: ثَُم قالوا9(: بعض مواضعه كما يلي

ِة الُمقِبَلِة ويكوُن هذا الوقِت ِمَن السَّنَ  لسأرجُع إليَك في ِمث«: فقاَل أحُدُهم10
وكاَن إبراهيُم 11وكاَنت سارُة تسَمُع ِعنَد باِب الخيمِة وراَءُه . »لسارَة َامرأِتَك اَبنٌ 

َميِن في السِّنِّ، وَامتنَع أْن يكوَن لسارَة عادٌة كما  لنِّساِء، لوسارُة َشيخيِن ُمتَـَقدِّ
اخ زوجي تكوُن لي هِذِه أبَعَدما َعجْزُت وش«: فَضِحكت سارُة في نْفِسها وقالت12

ُد وأنا لأحُقا أ«: ما باُل سارَة َضِحَكت وقالت«: فقاَل الرَّب إلبراهيمَ 13 »الِمتَعُة؟
هذا الوقِت ِمَن السَّنِة  لأيْصُعُب على الرَّب شيٌء؟ في ِمث14اآلَن في شيخوختي؟ 

، »ما َضِحْكتُ «: فأنَكَرت سارَُة وقالت15. »سارَة اَبنٌ لالُمقِبَلِة أعوُد إليَك ويكوُن 
 .) »َضِحْكتِ  ال، بل«: فقال. ألنَّها خاَفت

 15-9: 18الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ِك لقَـاُلوا َكـذَ  )29(فََأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَهـا َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيٌم (
 )30(يُم لعَ قَاَل رَبُِّك ِإنَُّه ُهَو الَحِكيُم ال

 30-29: الذاريات القرآن الكريم سورة
ـــْرنَاَها بِِإْســـَحاَق َوِمـــْن َورَاِء ِإْســـَحاَق يـَْعُقـــوَب (  )71(َواْمَرأَتُـــُه قَاِئَمـــٌة َفَضـــِحَكْت فـََبشَّ
َلَتى أَأَ  قَاَلتْ  اُلوا قَـ )72(ي َشـْيخاً ِإنَّ َهـَذا َلَشـْيٌء َعِجيـٌب لـُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهـَذا بـَعْ ليَا َويـْ

 )73(أَتـَْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اِهللا رَْحَمُت اِهللا َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل البَـْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد 
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 73-71: هود القرآن الكريم سورة
 

 

  2121  --    رقمرقم  شتانشتان
 قالوا ال تخف 

 إنا أرسلنا إلى قوم لوط
 

 :المقدس  ورد في الكتاب  •

َراِهيُم َمَعُهْم . الرَِّجاُل َوَتطَلُعوا َنْحَو َسُدومَ  ثُمَّ نـََهضَ 16( :قوله . يُـَودَِّعُهمْ لَفَمَشى ِإبـْ
َراِهيَم َما أَنَا فَاِعُلُه؟ «: فـََقاَل الرَّب17 َراِهيُم الَبُدَّ َأْن ُيْصِبَح ُأمًَّة  18أََأْكُتُم َعْن ِإبـْ َوِإبـْ

َتَباَرُك ُشُعوُب اَألْرِض َجِميعاً،  َكِبيَرًة َوَقوِيًَّة، يُـْوِصَي بَِنيِه لألَنَِّني َقِد اْختَـْرتُُه 19َوِبِه تـَ
يَن الِبرَّ َوالَعْدَل، َحتَّى يـُْنِجَز الرَّب لَوَأْهَل بـَْيِتِه ِمْن بـَْعِدِه َكْي َيْحَفُظوا َطرِيَق الرَّب، َعامِ 

َراِهيمَ  ِم َسُدوَم َوَعُمورََة َقْد  لَألنَّ الشَّْكَوى ِضدَّ َمظَا«: بَوقَاَل الرَّ 20. »َما َوَعَد ِبِه ِإبـْ
أَْنِزُل َألَرى ِإْن َكاَنْت َأْعَماُلُهْم ُمطَاِبَقًة 21َكثـَُرْت َوَخِطيَئتُـُهْم َقْد َعظَُمْت ِجّدًا 

ُهْم َوِإالَّ فََأْعَلمُ ل َسُدوَم، َوبَِقَي َواْنطََلَق الرَُّجَالِن ِمْن ُهَناَك َنْحَو 22. »لشَّْكَوى ِضدَّ
َراِهيُم َماِثًال َأَماَم الرَّب  . )ِإبـْ

 22-16: 18الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َراِهيُم . ثُمَّ قَاَم الرَِّجاُل ِمْن ُهَناَك َوَتطَلُعوا َنْحَو َسُدومَ 16: (مواضعه كما يلي وََكاَن ِإبـْ

َراِهيَم َما أَنَا فَاِعُلُه، «: فـََقاَل الرَّب17. ُيَشيـَِّعُهمْ لًيا َمَعُهْم َماشِ  َهل ُأْخِفي َعْن ِإبـْ
َراِهيُم َيُكوُن أُمًَّة َكِبيَرًة َوَقوِيًَّة، َويـََتَباَرُك ِبِه َجِميُع أَُمِم اَألْرِض؟ 18 َوِإبـْ

َكْي لألَنِّي َعَرفْـُتُه 19
َكْي يَْأِتَي ليَـْعَمُلوا ِبّرا َوَعْدًال، لبـَْعِدِه َأْن َيْحَفُظوا َطرِيَق الرَّب،  يُوِصَي بَِنيِه َوبـَْيَتُه ِمنْ 
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َراِهيَم ِبَما َتَكلَم ِبهِ  ِإنَّ ُصَراَخ َسُدوَم َوَعُمورََة َقْد َكثـَُر، « :َوقَاَل الرَّب20. »الرَّب ِإلبـْ
فـََعُلوا بِالتََّماِم َحَسَب ُصَراِخَها اآلِتي  أَْنِزُل َوَأَرى َهل21. َوَخِطيَّتُـُهْم َقْد َعُظَمْت ِجّدا

، َوِإالَّ فََأْعَلمُ  َراِهيُم 22. »ِإَليَّ َواْنَصَرَف الرَِّجاُل ِمْن ُهَناَك َوَذَهُبوا َنْحَو َسُدوَم، َوَأمَّا ِإبـْ
 ) .َفَكاَن َلْم يـََزل قَاِئًما َأَماَم الرَّب

 22-16: 18الكتاب المقدس تكوين 

للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  ثالثةوفي نسخة 
وقاَم الرِّجاُل ِمْن ُهناَك وتَوجهوا نحَو سدوَم، وساَر 16: (بعض مواضعه كما يلي

هل أكُتُم َعن إبراهيَم ما أنوي «: فقاَل الرَّب في نْفِسه17. ُيَشيـَِّعُهملإبراهيُم َمَعُهم 
أنا 19ًة كبيرًة قويًَّة ويَتباَرُك ِبِه جميُع أَُمِم األرِض؟ وإبراهيُم سيكوُن أُمَّ 18أْن أفعَلُه، 

 لُيوصَي بَنيه وأهَل بَيِته ِمْن بَعِده بأْن يسُلكوا في طُُرقي ويعَملوا بالَعدلَاختَـْرتُه 
َكثـَُرِت الشَّكوى «: وقاَل الرَّب إلبراهيمَ 20. »واإلنصاِف، حتى أفَي بما َوَعْدتُُه بهِ 

أنِزُل وأرى هل فَعلوا ما 21ورَة وَعُظَمت خطيَئتُـُهم جُدا سدوَم وَعم لعلى أه
؟ ُأريُد أن أعَلمَ  وتَوجَه الرَّجالِن ِمْن ُهناَك 22 .»يستوجُب الشَّكَوى التي بَلَغت إليَّ

 ) .إلى سدوَم، وبقَي إبراهيُم واقًفا أماَم الرَّب

 22-16: 18الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ـْوٍم ُمْجـرِِميَن  )31(َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّهـا الُمْرَسـُلوَن  قَالَ (  )32(قَـاُلوا ِإنـَّا ُأْرِسـلَنا ِإلَـى قـَ
 )34(لُمْسرِِفيَن لُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك  )33(نُـْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِطيٍن ل

 34 -31: الذاريات القرآن الكريم سورة
ـْوٍم ُمْجـرِِميَن  )57(يـَُّهـا الُمْرَسـُلوَن قَاَل َفَما َخْطُبُكْم أَ (  )58(قَـاُلوا ِإنـَّا ُأْرِسـلَنا ِإلَـى قـَ
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ْرنَا ِإنـََّها َلِمَن الَغاِبرِيَن  )59(ِإال آَل ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّوُهْم َأْجَمِعيَن   )60(ِإال اْمَرأََتُه َقدَّ
 60-57: الحجرالقرآن الكريم سورة    

ــِديَـ ( ــا رَأى أَْي ــاُلوا ال َتَخــْف ِإنَّــا فـََلمَّ ــًة َق ُهْم ِخيَف ــنـْ ــَرُهْم َوَأْوَجــَس ِم ــِه َنِك ُهْم ال َتِصــُل ِإلَْي
  )70(ُأْرِسلَنا ِإَلى قـَْوِم ُلوٍط 

 ٧٠: هود القرآن الكريم سورة 
 

  2222  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال إن فيها لوطا

 قالوا نحن أعلم بمن فيها 
 

 :تاب المقدس ورد في الك  •

َراِهيُم َوقَال23: (قوله َلْو ُوِجَد ِفي 24ُك الَبارَّ َمَع األَثِيِم؟ لأَتـُهْ «: فَاقْـتَـَرَب ِإبـْ
َها ِمْن َأجْ  الَخْمِسيَن بَارًّا الِذيَن  لالَمِديَنِة َخْمُسوَن بَارًّا، فـََهل ُتَدمُِّرَها َوَال َتْصَفُح َعنـْ

. َك الَبارَّ َمَع األَثِيِم، فـََيُكوُن الَبارُّ َكاألَثِيِم؛ َحاَشا َلكَ لتـَنَـزَّْهَت َعْن َأْن تـُهْ 25ِفيَها؟ 
ِإْن َوَجْدُت ِفي َسُدوَم «: فـََقاَل الرَّب26» َها َال ُيْجِري َعْدًال؟لَأَديَّاُن اَألْرِض كُ 

َراِهيمُ  فََأَجابَ 27. »ِهمْ لِه ِمْن َأجْ لَخْمِسيَن بَارًّا فَِإنَِّني َأْصَفُح َعِن الَمَكاِن كُ  َها أَنَا «: ِإبـْ
َماَذا َلْو نـََقَص 28. َقْد َأَخْذُت ِفي ُمَخاطََبِة الَمْوَلى، َمَع أَنَِّني َلْسُت ِسَوى تـَُراٍب َوَرَمادٍ 

ِإْن «: فََأَجابَهُ » الَخْمَسِة؟ لُك الَمِديَنَة ُكلَها ِمْن َأجْ لالَخْمُسوَن بَارًّا َخْمَسًة؟ َأفـَتُـهْ 
َراِهيُم ثَانَِيةً 29. »ُكَهالَوَأْربَِعيَن بَارًّا َال ُأهْ َوَجْدُت َخْمَسًة  َوَماَذا َلْو ُوِجَد «: َفَخاطََبُه ِإبـْ

َوقَاَل 30. »اَألْربَِعينَ  لُكَها ِمْن َأجْ لَال ُأهْ «: فََأَجابَهُ . »ُهَناَك َأْربـَُعوَن بَارًّا فـََقْط؟
َراِهيمُ  . »َماَذا َلْو ُوِجَد ُهَناَك َثالَثُوَن بَارًّا؟. َتَكلمُ َال يـَْغَضِب الَمْوَلى، َبل َدْعِني أَ «: ِإبـْ
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َراِهيمُ 31. »ُكَها ِإْن َوَجْدُت َثالَثِينَ لَال ُأهْ «: فََأَجابَهُ  َها أَنَا َقِد اْستَـْرَسلُت «: َوقَاَل ِإبـْ
ُكَها ِمْن لَال ُأهْ «: لفـََقا» ِفي الَكَالِم َأَماَم الَمْوَلى، َفَماَذا َلْو َوَجْدَت ُهَناَك ِعْشرِيَن بَارًّا؟

َراِهيمُ 32. »الِعْشرِينَ  لَأجْ  َماَذا َلْو : َال يـَْغَضِب الَمْوَلى، فَأََتَكلَم َمرًَّة ُأْخَرى«: َوقَاَل ِإبـْ
َوِعْنَدَما فـََرَغ 33. »الَعَشَرةِ  لُكَها ِمْن َأجْ لَال ُأهْ «: فََأَجابَُه الرَّب. »ُوِجَد ُهَناَك َعَشَرٌة؟

َراِهيُم ِإَلى َمَكانِهِ الرَّب ِمْن مُ  َراِهيَم َمَضى، َورََجَع ِإبـْ  ) .َحاَدثَِة ِإبـْ

  33-23: 18الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َراِهيُم َوقَال23: (مواضعه كما يلي َم ِإبـْ ى َأْن َعسَ 24ُك الَبارَّ َمَع األَثِيِم؟ لَأفـَتُـهْ «: فـَتَـَقدَّ

الَخْمِسيَن  لُك الَمَكاَن َوَال َتْصَفُح َعْنُه ِمْن َأجْ لَأفـَتُـهْ . َيُكوَن َخْمُسوَن بَارّا ِفي الَمِديَنةِ 
َحاَشا َلَك َأْن تـَْفَعَل ِمْثَل هَذا اَألْمِر، َأْن ُتِميَت الَبارَّ َمَع األَثِيِم، 25بَارّا الِذيَن ِفيِه؟ 

: فـََقاَل الرَّب26» اَألْرِض َال َيْصَنُع َعْدًال؟ لَأَديَّاُن كُ ! َحاَشا َلكَ . يمِ فـََيُكوُن الَبارُّ َكاألَثِ 
ِه ِمْن لِإْن َوَجْدُت ِفي َسُدوَم َخْمِسيَن بَارّا ِفي الَمِديَنِة، فَِإنِّي َأْصَفُح َعِن الَمَكاِن كُ «

َراِهيُم َوقَال27. »ِهمْ لَأجْ  . ُم الَمْوَلى َوأَنَا تـَُراٌب َوَرَمادٌ لُأكَ ِإنِّي َقْد َشَرْعُت «: فََأَجاَب ِإبـْ
َال «: فـََقال» ُك ُكل الَمِديَنِة بِالَخْمَسِة؟لأَتـُهْ . رُبََّما نـََقَص الَخْمُسوَن بَارّا َخْمَسةً 28
َعَسى َأْن «: ُمُه أَْيًضا َوقَاللفـََعاَد ُيكَ 29. »ُك ِإْن َوَجْدُت ُهَناَك َخْمَسًة َوَأْربَِعينَ لُأهْ 

َال َيْسَخِط «: فـََقال30. »اَألْربَِعينَ  لَال َأفْـَعُل ِمْن َأجْ «: فـََقال. »ُهَناَك َأْربـَُعونَ  يُوَجدَ 
َال َأفْـَعُل ِإْن َوَجْدُت ُهَناَك «: فـََقال. »َعَسى َأْن يُوَجَد ُهَناَك َثالَثُونَ . الَمْوَلى فَأََتَكلمَ 

. »َعَسى َأْن يُوَجَد ُهَناَك ِعْشُرونَ . الَمْوَلى مُ لِإنِّي َقْد َشَرْعُت ُأكَ «: فـََقال31. »َثالَثِينَ 
َال َيْسَخِط الَمْوَلى فَأََتَكلَم هِذِه «: فـََقال32. »الِعْشرِينَ  لُك ِمْن َأجْ لَال ُأهْ «: فـََقال

. »الَعَشَرةِ  لُك ِمْن َأجْ لَال ُأهْ «: فـََقال. »َعَسى َأْن يُوَجَد ُهَناَك َعَشَرةٌ . الَمرََّة فـََقطْ 
َراِهيُم ِإَلى َمَكانِهِ َوذَ 33 َراِهيَم، َورََجَع ِإبـْ  ) .َهَب الرَّب ِعْنَدَما فـََرَغ ِمَن الَكَالِم َمَع ِإبـْ
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  33-23: 18الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
الصِّدِّيَق مَع الشِّرِّيِر؟  كُ لأُته«: فاَقترَب إبراهيُم وقال23: (بعض مواضعه كما يلي

يًقا، أُته24  لُكها ُكلها وال تصَفُح َعنها ِمْن أجلرُبَّما كاَن في المدينِة خمسوَن ِصدِّ
يًقا فيها؟  يَق مَع لَحراٌم عَليَك أْن تفَعَل ِمثَل هذا األمِر، فُته25الخمسيَن ِصدِّ ُك الصِّدِّ

فقاَل 26 »؟لاُن ُكّل األرِض ال َيديُن بالَعدأديَّ ! َحراٌم عَليكَ . الشِّرِّيِر، فَيتساويانِ 
يًقا في سدوَم َصَفْحُت َعِن المكاِن ك«: الرَّب ه إكراًما لإْن وجْدُت خمسيَن ِصدِّ
. ُم سّيدي هذا الكالَم وأنا ُتراٌب ورمادٌ لما بالي ُأكَ «: فأجاَب إبراهيمُ 27.»لُهم
ال «: فقال »َل المدينِة بِالخْمسِة؟ُك كُ لرُبَّما نَقَص الخمسوَن َبريًئا خْمسًة، أُته28
وإْن «: وتاَبَع إبراهيُم كالَمُه فقال29. »ُكها إْن وجدُت هناَك خْمسًة وأربعينَ لُأه

ال «: فقاَل إبراهيمُ 30.»ال أفَعُل إكراًما لألربعينَ «: فأجابَ  »وجْدَت ُهناَك أربَعيَن؟
ال أفَعُل إْن وجْدُت «: أجابَ ف. »وإْن وجْدَت ُهناَك َثالثينَ : يغَضْب سّيدي فأَتكلمَ 

وإْن وجْدَت : ما بالي ُأْكِثُر الكالَم أماَم سّيدي«: فقاَل إبراهيمُ 31. »ُهناَك َثالثينَ 
ال «: فقاَل إبراهيمُ 32. »لعْشرينَ لال ُأزيُل المدينَة إكراًما «: قال »ُهناَك ِعْشريَن؟

ال ُأزِيُل المدينَة «: قال »َشَرًة؟وإْن وجْدَت ُهناَك ع: يغَضْب سّيدي فأتكلَم آلخِر مرَّةٍ 
ومَضى الرَّب ِعنَدما فَرَغ ِمَن الكالِم مَع إبراهيَم، ورجَع إبراهيُم 33.»لعَشَرةِ لإكراًما 

 ) .إلى َحيُث يُقيمُ 

  33-23: 18الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــَراِهيَم الــرَّْوُع َوَجاَءْتــهُ ( ــا َذَهــَب َعــْن ِإبـْ ــْوِم لُــوٍط  فـََلمَّ ِإنَّ  )74(الُبْشــَرى ُيَجاِدلَُنــا ِفــي قـَ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )198 ( 

ــَراِهيَم َلحَ  ــُر رَبِّــَك  )75(يٌم َأوَّاٌه ُمِنيــٌب لــِإبـْ ــْد َجــاَء َأْم ــَراِهيُم َأْعــِرْض َعــْن َهــَذا ِإنَّــُه َق ــا ِإبـْ َي
ُر َمْرُدوٍد   )76(َوِإنـَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغيـْ

 76 – 74: هودالقرآن الكريم سورة 

َراِهيَم بِالُبْشَرى قَاُلوا ِإنَّا ُمهْ  اَوَلمَّ ( َهِذِه الَقْريَِة ِإنَّ َأْهَلَها َكـانُوا  لُكو َأهْ لَجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْ
يَـنَّـُه َوَأْهلَـُه ِإال اْمَرأَتَـُه   )31(ِميَن لظَا قَاَل ِإنَّ ِفيَها ُلوطـاً قَـاُلوا َنْحـُن َأْعلَـُم ِبَمـْن ِفيَهـا لَنُـَنجِّ

 )32(الَغاِبرِيَن َكاَنْت ِمَن 

٣2 – 31: العنكبوتالقرآن الكريم سورة  
 

 

 

 

 

  2323  --    رقمرقم  شتانشتان
 وجاء قومه يهرعون إليه

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

سًا ِعْنَد بَاِب لوََكاَن ُلوٌط َجا. َوَأقْـَبَل الَمالََكاِن َعَلى َسُدوَم ِعْنَد الَمَساءِ : (قوله
: َوقَال2ِهَما، َوَسَجَد ِبَوْجِهِه ِإَلى اَألْرِض، لُدوَم، َفَما ِإْن َرآُهَما َحتَّى نـََهَض الْسِتْقَباسَ 
َلَتُكَما، َواْغِسَال َأْرُجَلُكَما، َوِفي الصََّباِح ليَاَسيَِّديَّ، اْنزَِال ِفي بـَْيِت َعْبدُِكَما « تَـْقِضَيا لَيـْ

َلَة ِفي السَّاَحةِ «: َلِكنـَُّهَما قَاالَ . »ُكَماالَباِكِر َتْمِضَياِن ِفي َطرِيقِ  . »َال، َبل َنْمُكُث الليـْ
َهاَب َمَعُه َوالنـُُّزوَل ِفي بـَْيِتهِ 3 فََأَعدَّ َلُهَما َمْأُدبًَة َوَخبَـَز . فََأَصرَّ َعَلْيِهَما ِجّدًا َحتَّى َقِبَال الذَّ

رَِجاُل َمِديَنِة َسُدوَم ِمْن َأْحَداٍث َوُشُيوٍخ،  َوقـَْبَل َأْن يـَْرُقَدا، َحاَصرَ 4. َفِطيرًا فََأَكالَ 
َنا «: َونَاُدوا ُلوطاً 5البَـْيَت،  َلَة؟ َأْخرِْجُهَما ِإَليـْ أَْيَن الرَُّجَالِن اللَذاِن اْسَتَضْفتَـُهَما الليـْ
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َال تـَْرَتِكُبوا «: َوقَال7َفَخَرَج ِإلَْيِهْم ُلوٌط بـَْعَد َأْن َأْغَلَق الَباَب َخلَفُه، 6. »ُنَضاِجَعُهَمال
َنَتاِن َعْذرَاَواِن ُأْخرُِجُهَما ِإلَْيُكْم فَافْـَعُلوا ِبِهَما َما َيْحُلو َلُكْم، لُهَوَذا 8. َشّرًا يَاِإْخَوِتي ي ابـْ

 تـََنحَّ «: فـََقاُلوا9. »يلَأمَّا َهَذاِن الرَُّجَالِن َفَال ُتِسيئوا ِإلَْيِهَما ألَنـَُّهَما َلَجآ ِإَلى ِحَمى َمْنزِ 
نَـَنا، َوَها ُهَو يـََتَحكَُّم ِفيَنالَلَقْد َجاَء َهَذا اإلْنَسان «: ، َوَأَضاُفوا»بَِعيداً  اآلَن . َيتَـَغرََّب بـَيـْ

ُهَما َر 10. ُيَحطُِّموا الَبابَ لَوَتَدافـَُعوا َحْوَل ُلوٍط َوتـََقدَُّموا . »نـَْفَعُل ِبَك َشّرًا َأْكثـََر ِمنـْ َغيـْ
ا ثُمَّ َضَربَا 11. البَـْيِت، َوَأْغَلَقا الَبابَ  لأَْيِديـَُهَما َواْجَتَذبَا ُلوطًا ِإَلى َداخِ  َأنَّ الرَُّجَلْيِن َمدَّ

الرَِّجاَل، َصِغيَرُهْم وََكِبيَرُهْم، الَواِقِفيَن َأَماَم بَاِب البَـْيِت بِالَعَمى، فـََعَجُزوا َعِن الُعُثوِر 
 ).َعَلى الَبابِ 

  11-1: 19الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض نسخة  وفي
ًسا ِفي بَاِب لَفَجاَء الَمالََكاِن ِإَلى َسُدوَم َمَساًء، وََكاَن ُلوٌط َجا1: (مواضعه كما يلي

ا يَ «: َوقَال2. ِهَما، َوَسَجَد ِبَوْجِهِه ِإَلى اَألْرضِ لفـََلمَّا َرآُهَما ُلوٌط قَاَم الْسِتْقَبا. َسُدومَ 
َراِن َوَتْذَهَباِن ِفي  َسيَِّديَّ، ِميَال ِإَلى بـَْيِت َعْبدُِكَما َوبِيَتا َواْغِسَال َأْرُجَلُكَما، ثُمَّ تـَُبكِّ

فَأََلحَّ َعَلْيِهَما ِجّدا، َفَماَال ِإلَْيِه 3. »َال، َبل ِفي السَّاَحِة نَِبيتُ «: فـََقاالَ . »َطرِيِقُكَما
َلَما اْضَطَجَعا َأَحاَط بِالبَـْيِت 4.َلُهَما ِضَياَفًة َوَخبَـَز َفِطيًرا فََأَكالَ َوَدَخَال بـَْيَتُه، َفَصَنَع  َوقـَبـْ

. رَِجاُل الَمِديَنِة، رَِجاُل َسُدوَم، ِمَن الَحَدِث ِإَلى الشَّْيِخ، ُكلُّ الشَّْعِب ِمْن َأْقَصاَها
َناَدْوا ُلوطًا َوقَاُلوا َلهُ 5 َنا أَْيَن الرَُّجَالِن اللَذاِن «: فـَ َلَة؟ َأْخرِْجُهَما ِإلَيـْ َدَخَال ِإَلْيَك الليـْ
َال تـَْفَعُلوا َشّرا «: َوقَال7َفَخَرَج ِإلَْيِهْم ُلوٌط ِإَلى الَباِب َوَأْغَلَق الَباَب َورَاَءُه 6. »نَـْعرِفـَُهَمال

َنَتاِن َلْم تـَْعرِفَا رَُجالً لُهَوَذا 8. يَا ِإْخَوِتي فَافْـَعُلوا ِبِهَما َكَما َيْحُسُن  ُأْخرُِجُهَما ِإَلْيُكمْ . ي ابـْ
 لَوَأمَّا هَذاِن الرَُّجَالِن َفَال تـَْفَعُلوا ِبِهَما َشْيًئا، ألَنـَُّهَما َقْد َدَخَال َتْحَت ظِ . ِفي ُعُيوِنُكمْ 

ُعْد ِإَلى ُهَناكَ «: فـََقاُلوا9. »َسْقِفي  َيتَـَغرََّب، َوُهوَ لَجاَء هَذا اإلْنَسان «: ثُمَّ قَاُلوا. »ابـْ
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ُهَما. َيْحُكُم ُحْكًما ُلوٍط ِجّدا  لفَأََلحُّوا َعَلى الرَّجُ . »اآلَن نـَْفَعُل ِبَك َشّرا َأْكثـََر ِمنـْ
َفَمدَّ الرَُّجَالِن أَْيِديـَُهَما َوَأْدَخَال ُلوطًا ِإلَْيِهَما ِإَلى البَـْيِت 10ُيَكسُِّروا الَباَب، لَوتـََقدَُّموا 

ا الرَِّجاُل الِذيَن َعَلى بَاِب البَـْيِت َفَضَربَاُهْم بِالَعَمى، ِمَن الصَِّغيِر َوَأمَّ 11. َوَأْغَلَقا الَبابَ 
 .) ِإَلى الَكِبيِر، فـََعِجُزوا َعْن َأْن َيِجُدوا الَبابَ 

  11-1: 19الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فجاَء الَمالكاِن إلى سدوَم ِعنَد الُغروِب وكاَن ُلوَط جالًسا : (بعض مواضعه كما يلي

يا «: وقال2لقاِئِهما وسجَد ِبوجِهِه إلى األرِض لبِباِب المدينِة، فلما رآُهما قاَم 
سّيدَي، ميال إلى بَيِت عبدُِكما وبيتا وَاْغِسال أرجَلُكما، وفي الصَّباِح باكًرا َتستأنِفاِن 

فأَلَح عَليِهما كثيًرا حتى ماال إليِه 3. »ال، بل في السَّاَحِة نَبيتُ «: فقاال. »َسَفرَُكما
وقَبَل أْن يناما جاَء رِجاُل سدوَم 4.وَدخال بَيَته، فَعِمَل لُهما وليمًة وخبَز فطيًرا فأكال

أيَن «: فنادوا ُلوطًا وقالوا لهُ 5جهٍة،  لجميًعا، ُشبَّانًا وُشيوخا، وأحاطوا بالَبيِت ِمْن كُ 
فخرج إليِهم 6. »لرَّجالِن اللذاِن َدخال بَيَتَك الليلَة؟ أخرِجُهما إلينا حتى ُنضاجَعُهماا

لي بِنتاِن ما ضاجَعتا 8. ال تفَعلوا ُسوًءا يا إخوتي«: وقال7ُلوَط وأغلَق الباَب وراَءه 
بهما  وأمَّا الرَّجالِن فال تفعلوا. رَجًال، ُأخرِجهما إليُكم فَافَعلوا بهما ما يحلو لُكم

ُتقيَم لجئَت أيُّها الغريُب ! اَبَتِعْد ِمْن ُهنا«: فقالوا َلهُ 9. »شيًئا، ألنَّهما في ِضيافتي
ودفعوا ُلوطًا إلى الوراِء . »اآلَن نفَعُل ِبَك أسوَأ ِمّما نفَعُل ِبِهما. بَيَننا وتتحكََّم فينا

وجَذبا ُلوطًا إلى الَبيِت فَمَد الرَّجالِن أيديَهما 10. َيكِسُروهلوتقدَّموا إلى الباِب 
وأمَّا الرِّجاُل الذيَن على باِب الَبيِت فضربـَُهُم الرَّجالِن بالَعَمى، ِمْن 11. وأغلقا البابَ 

 .)صغيرِِهم إلى كبيرِِهم، فعجُزوا َعْن أْن َيجدوا البابَ 

  11-1: 19الكتاب المقدس تكوين 
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 :ورد في القرآن الكريم   •

ـــا َجـــاَء آَل لُـــوٍط ( ـــْوٌم ُمْنَكـــُروَن  )61(الُمْرَســـُلوَن فـََلمَّ قَـــاُلوا بَـــل  )62(قَـــاَل ِإنَُّكـــْم قـَ
َناَك ِبَما َكانُوا ِفيِه َيْمتَـُروَن  َناَك بِالَحقِّ َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن  )63(ِجئـْ  )64(َوأَتـَيـْ

 64 – 61: الحجرالقرآن الكريم سورة 

َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً َوقَاُلوا ال َتَخـْف َوال َتْحـَزْن َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطاً ِسيَء ِبِهْم (
 )33(ِإنَّا ُمَنجُّوَك َوَأْهَلَك ِإال اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن الَغاِبرِيَن 

 33: العنكبوتالقرآن الكريم سورة  
 )77(ٌم َعِصيٌب َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطاً ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً َوقَاَل َهَذا يـَوْ (

ـْوِم َهـُؤالِء بـَنَـاِتي  ْبـُل َكـانُوا يـَْعَملُـوَن السَّـيَِّئاِت قَـاَل يَـا قـَ َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعـوَن ِإلَْيـِه َوِمـْن قـَ
قَـاُلوا  )78(ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَاتـَُّقوا اَهللا َوال ُتْخـُزوِن ِفـي َضـْيِفي أَلَـْيَس ِمـْنُكْم رَُجـٌل َرِشـيٌد 

ي ِبُكـْم لـقَـاَل لَـْو َأنَّ  )79(ْمَت َما لََنا ِفي بـََناِتَك ِمْن َحـقٍّ َوِإنـََّك لَـتَـْعَلُم َمـا نُرِيـُد لْد عَ َلقَ 
ًة َأْو آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد     )80(قـُوَّ

 ٨0 – 77: هودالقرآن الكريم سورة  

 )68(ِء َضـيِفي فَـال تـَْفَضـُحوِن قَـاَل ِإنَّ َهـُؤال )67(َوَجاَء َأْهُل الَمِدينَـِة َيْسَتْبِشـُروَن (
َهـَك َعـِن الَعــاَلِميَن  )69(َواتـَُّقـوا اَهللا َوال ُتْخـُزوِن  َهـُؤالِء بـَنَــاِتي  قَـالَ  )70(قَـاُلوا َأَولَــْم نـَنـْ

 )72(َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم يـَْعَمُهوَن  )71(يَن لِإْن ُكْنُتْم فَاعِ 

 ٧2 – 67: الحجرالقرآن الكريم سورة 

َنــاُه ِمــَن الَقْريَــِة الِتــي َكانَــْت تـَْعَمــُل الَخَبائِــَث ِإنـَُّهــْم  ( يـْ َنــاُه ُحْكمــاً َوِعلمــاً َوَنجَّ َوُلوطــاً آتـَيـْ
 )74(َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فَاِسِقيَن 

٧٤: ألنبياءالقرآن الكريم سورة ا 
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  2424  --    رقمرقم  شتانشتان
 فأسري بأهلك بقطع من الليل

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َناٌء «: ُلوطٍ لَوقَاَل الرَُّجَالِن 12: (قوله أََلَك َأْقرِبَاُء ِفي َهِذِه الَمِديَنِة؟ َأْصَهاٌر َوأَبـْ
ألَنـََّنا َعازَِماِن 13َوبـََناٌت َأْو َأيُّ َشْخٍص آَخَر َيُمتُّ ِإلَْيَك ِبِصَلٍة؟ َأْخرِْجُهْم ِمْن ُهَنا، 

َتْدِميِر َهَذا الَمَكاِن، ِإْذ َأنَّ ُصَراَخ الشَّْكَوى ِمْن َشرِِّه َقْد تـََعاَظَم َأَماَم الرَّب،  َعَلى
. َهيَّا«: َفَمَضى ُلوٌط َوَخاَطَب َأْصَهارَُه َأْزَواَج بـََناتِِه، َقاِئالً 14.»ُنَدمَِّرهُ لفََأْرَسَلَنا الرَّب 

فـََبَدا َكَمازٍِح ِفي . »َألنَّ الرَّب َسُيَدمُِّر َهِذِه الَمِديَنةَ  ُقوُموا َواْخُرُجوا ِمْن َهَذا الَمَكاِن،
: حَّاِن َعَلى ُلوٍط قَائَِلْينِ لَوَما ِإْن َأَطل الَفْجُر َحتَّى َطِفَق الَمالََكاِن يَ 15. َأْعُيِن َأْصَهارِهِ 

َنتَـْيَك اللتَـْيِن ُهَنا، « َوِإْذ 16. »َك بِِإْثِم الَمِديَنةِ لهْ َئالَّ تَـ لَهيَّا انـَْهْض َوُخْذ َزْوَجَتَك َوابـْ
َنتَـْيِه َوقَاَداُهْم ِإَلى َخارِِج الَمِديَنِة،  تـََواَنى ُلوٌط، َأْمَسَك الرَُّجَالِن بَِيِدِه َوأَْيِدي َزْوَجِتِه َوابـْ

اُْنُج «: َكْينِ َوَما ِإْن َأْخَرَجاُهْم بَِعيدًا َحَتى قَاَل َأَحُد الَمالَ 17.َألنَّ الرَّب َأْشَفَق َعَلْيِهمْ 
َئالَّ ل لاْهُرْب ِإَلى الَجبَ . لِمْنَطَقِة السَّهْ  لَال َتلَتِفْت َورَاَءَك َوَال تـَتَـَوقَّْف ِفي كُ . ِبَحَياِتكَ 

َها َعْبُدَك َقْد َحِظَي ِبِرَضاَك، َوَها 19. لَْيَس َهَكَذا يَاَسيِّدُ «: فـََقاَل ُلوطٌ 18. »كَ لتـَهْ 
َئالَّ ل لَفَك ِإْذ أَنـَْقْذَت َحَياِتي، َوأَنَا َال َأْسَتِطيُع اللُُّجوَء ِإَلى الَجبَ أَْنَت َقْد َعظَّْمَت ُلطْ 

َها20. يُْدرَِكِني َمْكُروٌه فََأُموتَ  ِإنـََّها َمِديَنٌة . َها ِهَي الَمِديَنُة َقرِيَبٌة َيْسُهُل الَهَرُب ِإلَيـْ
َها » َمِديَنًة َصِغيَرًة ِجّدًا فَأَْنُجو ِفيَها ِبَحَياِتي؟ أَلَْيَسْت ِهيَ . َصِغيَرٌة، َفَدْعِني أَلَجُأ ِإلَيـْ

ِإنِّي َقْد قَِبلُت ِطلَبَتَك ِبَشْأِن َهَذا اَألْمِر، َوَلْن ُأَدمَِّر َهِذِه الَمِديِنَة «: فـََقاَل َلُه الَمَالكُ 21
َها، ألَنَِّني َال َأْسَتِطيُع أَ 22الِتي ذََكْرتـََها  ْن َأْصَنَع َشْيئًا ِإَلى َأْن َأْسرِْع، َواْهُرْب ِإلَيـْ

ُلَغَها َوتـََلفََّتْت َزْوَجُة 26. َك ُدِعَي اْسُم تِلَك الَمِديَنِة ُصوَغَر َوَمْعَناَها َصِغيَرةٌ لذَ ل. »تـَبـْ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )203 ( 

 ) .ُلوٍط السَّاِئَرُة َخلَفُه َورَاَءَها، فـََتَحوََّلْت ِإَلى َعُموٍد ِمَن الِملحِ 

  26-12: 19الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض ي نسخة وف
َمْن َلَك أَْيًضا هُهَنا؟ َأْصَهاَرَك َوبَِنيَك «: ُلوطٍ لَوقَاَل الرَُّجَالِن 12: (مواضعه كما يلي

َوبـََناِتَك وَُكل َمْن َلَك ِفي الَمِديَنِة، َأْخِرْج ِمَن الَمَكاِن، 
َكاَن، َكاِن هَذا المَ لألَنـََّنا ُمهْ 13

َفَخَرَج ُلوٌط وََكلَم 14. »َكهُ لنُـهْ لِإْذ َقْد َعُظَم ُصَراُخُهْم َأَماَم الرَّب، فََأْرَسَلَنا الرَّب 
ٌك لُقوُموا اْخُرُجوا ِمْن هَذا الَمَكاِن، َألنَّ الرَّب ُمهْ «: َأْصَهارَُه اآلِخِذيَن بـََناتِِه َوقَال

َوَلمَّا طََلَع الَفْجُر َكاَن الَمالََكاِن يـَُعجَِّالِن 15. ِن َأْصَهارِهِ َفَكاَن َكَمازٍِح ِفي َأْعيُ . »الَمِديَنةَ 
َنتَـْيَك الَمْوُجوَدتـَْيِن «: ُلوطًا قَائَِلْينِ  . »َك بِِإْثِم الَمِديَنةِ لَئالَّ تـَهْ لُقْم ُخِذ اْمَرأََتَك َوابـْ

َنتَـْيِه، َوَلمَّا تـََواَنى، َأْمَسَك الرَُّجَالِن بَِيِدِه َوبَِيِد اْمَرأَ 16 َشَفَقِة الرَّب َعَلْيِه، لتِِه َوبَِيِد ابـْ
اْهُرْب «: وََكاَن َلمَّا َأْخَرَجاُهْم ِإَلى َخارٍِج أَنَُّه قَال17. َوَأْخَرَجاُه َوَوَضَعاُه َخارَِج الَمِديَنةِ 

اِئَرةِ  لَال تـَْنظُْر ِإَلى َورَاِئَك، َوَال َتِقْف ِفي كُ . َحَياِتكَ ل َئالَّ ل لَلى الَجبَ اْهُرْب إِ . الدَّ
نَـْيَك، 19. َال يَا َسيِّدُ «: فـََقاَل َلُهَما ُلوطٌ 18. »كَ لتـَهْ  ُهَوَذا َعْبُدَك َقْد َوَجَد نِْعَمًة ِفي َعيـْ

َقاِء نـَْفِسي، َوأَنَا َال َأْقِدُر َأْن َأْهُرَب ِإَلى  َوَعظَّْمَت ُلْطَفَك الِذي َصنَـْعَت ِإَليَّ بِاْسِتبـْ
َها َوِهَي لُهَوَذا الَمِديَنُة هِذِه َقرِيَبٌة 20. رَّ يُْدرُِكِني فََأُموتَ َلَعل الشَّ  لالَجبَ  لَهَرِب ِإلَيـْ

ِإنِّي َقْد «: فـََقاَل َلهُ 21. »أَلَْيَسْت ِهَي َصِغيَرًة؟ فـََتْحَيا نـَْفِسي. َأْهُرُب ِإَلى ُهَناكَ . َصِغيَرةٌ 
َهالَأقْ  رَفـَْعُت َوْجَهَك ِفي هَذا اَألْمِر أَْيًضا، َأْن الَ  َأْسرِِع 22. َب الَمِديَنَة الِتي َتَكلْمَت َعنـْ

َك ُدِعَي لذل. »اْهُرْب ِإَلى ُهَناَك ألَنِّي َال َأْسَتِطيُع َأْن َأفْـَعَل َشْيًئا َحتَّى َتِجيَء ِإَلى ُهَناكَ 
ِإَلى ُصوَغَر، َوِإْذ َأْشَرَقِت الشَّْمُس َعَلى اَألْرِض َدَخَل ُلوٌط 23.»ُصوَغرَ «اْسُم الَمِديَنِة 

َوقـََلَب 25. فََأْمَطَر الرَّب َعَلى َسُدوَم َوَعُمورََة ِكْبرِيًتا َونَارًا ِمْن ِعْنِد الرَّب ِمَن السََّماءِ 24
اِئَرِة، َوَجِميَع ُسكَّاِن الُمُدِن، َونـََباَتِ◌ اَألْرضِ  َوَنَظَرِت اْمَرأَتُُه 26. تِلَك الُمُدَن، وَُكل الدَّ
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 .) َصاَرْت َعُموَد ِملحٍ ِمْن َورَائِِه فَ 

  26-12: 19الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

َمْن لَك أيًضا ُهنا؟ إْن كاَن لَك «: وقاَل الرَّجالِن لُلوطٍ 12: (بعض مواضعه كما يلي
فهذا 13. دينِة، فأخرِجُهم ِمنهاأصهاٌر وبَنوَن وبَناٌت وأقرباُء آخروَن في هِذِه الم

. »َكُهملُنهلُكه، ألنَّ الشَّكوى على أهلِه بلَغت َمسامَع الرَّب فأرسَلنا لالمكاُن َسُنه
ُقوَما َاخُرجا ِمْن ُهنا، ألنَّ الرَّب : صهَريِه الخاطبيِن بِنَتيهِ لفخرج ُلوَط وقاَل 14
فلمَّا طَلَع الَفجُر كاَن 15.هَريهِ فكاَن َكَمْن َيمَزُح في نَظِر صِ . »ُك المدينةَ لَسُيه

ُقْم خِذ َامرأَتَك واَبنَتيَك الموجوَدتيِن ُهنا، «: المالكاِن يستعجالِن ُلوطًا ويقوالِن لهُ 
فلمَّا تباطأ ُلوَط أمَسَك الرَّجالِن بيدِه وبيِد 16. »ئَال َتهَلُكوا مَع المدينِة ِعقابًا لهال

وبَيَنما ُهما 17.عَليِه، وأخَرجاُه ِمَن المدينِة وتركاُه ُهناكَ َامرأتِه واَبنَتيِه، لشفقِة الرَّب 
ال تَلَتِفْت إلى وراِئَك وال َتِقْف . أُْنج بنْفِسكَ «: ُيخرجانِِه ِمَن المدينِة قاَل َله أحُدُهما

. ال يا سّيدي«: فقاَل ُلوطٌ 18 .»كَ لئَال َتهل لِه، وَاهُرْب إلى الجبلكُ   لفي السَّهْ 
ولكني ال أقِدُر أْن أهُرَب إلى . وغمْرتَني برحمِتَك فأنقذَت حياتي نِلُت ِرضاكَ 19
أمَّا تِلَك المدينُة فهَي قريبٌة وصغيرٌة، 20. ، فُربَّما َلِحَقني السُّوُء فأموتُ لالجب

إكراًما لَك لن ُأدمَِّر «: فقاَل َلهُ 21. »فَدْعني أهرُب إليها، فأنجَو لِصَغرِها بحياتي
أسرِْع بالهَرِب إلى ُهناَك، ألنِّي لن أفَعَل شيًئا حتى َتِصَل 22. تَ المدينَة التي ذَكرْ 

فلمَّا أشرقِت الشَّمُس على األرِض وَدخَل 23.َك ُسمِّيِت المدينُة ُصوغرَ لولذ. »إليها
أمطَر الرَّب على سدوَم وَعمورَة ِكبريًتا ونارًا ِمَن السَّماِء، 24. ُلوَط مدينَة ُصوغرَ 

واَلتفتِت امرأُة ُلوٍط 26. الوادي وجميِع ُسكَّاِن الُمُدِن ونباِت األرضِ فَدمََّرها مَع 25
 .) إلى الوراِء فصارت َعموَد ِملحِ 
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  26-12: 19الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــَك فََأْســِر بَِأهْ ( ــْن َيِصــُلوا ِإلَْي ــوُط ِإنَّــا ُرُســُل رَبِّــَك َل ــا ُل ــاُلوا َي ــ َك ِبِقْطــٍع ِمــنَ لــَق َوال  لاللْي
ـــْبُح أَلَـــْيَس  يَلَتِفـــْت ِمـــْنُكْم َأَحـــٌد ِإال اْمَرأَتَـــَك ِإنَّـــُه ُمِصـــيبُـَها َمـــا َأَصـــابـَُهْم ِإنَّ َمْوِعـــَدُهُم الصُّ

 )81(الصُّْبُح ِبَقرِيٍب 

 81: هودالقرآن الكريم سورة 

ــُه َكانَــْت ِمــَن الَغــاِبرِيَن ( َنــاُه َوَأْهَلــُه ِإال اْمَرأََت ــْيِهْم َمطَــراً َفــاْنظُْر   )83(فَأَْنَجيـْ َوَأْمَطْرنَــا َعَل
 )84(َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْجرِِميَن 

 ٨٤ – ٨3: األعرافالقرآن الكريم سورة 

َواتَِّبْع َأْدبَاَرُهْم َوال يَلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث  لَك ِبِقْطٍع ِمَن الليْ لفََأْسِر بَِأهْ (
 )65(تـُْؤَمُروَن 

 ٦٥: الحجرقرآن الكريم سورة ال

َنــاُه ِمــَن الَقْريَــِة الِتــي َكانَــْت تـَْعَمــُل الَخَبائِــَث ِإنـَُّهــْم  ( يـْ َنــاُه ُحْكمــاً َوِعلمــاً َوَنجَّ َوُلوطــاً آتـَيـْ
 )74(َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فَاِسِقيَن 

٧٤: ألنبياءالقرآن الكريم سورة ا 
 

 

  2525  --    رقمرقم  شتانشتان
 إن موعدهم 

 أليس الصبح بقريبالصبح 
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

َوَما ِإْن َأْشَرَقِت الشَّْمُس َعَلى اَألْرِض َحتَّى َكاَن ُلوٌط َقْد َدَخَل ِإَلى 23: (قوله
. سََّماءِ فََأْمَطَر الرَّب َعَلى َسُدوَم َوَعُمورََة ِكْبرِيتًا َونَارًا، ِمْن ِعْنِدِه ِمَن ال24ُصوَغَر، 

. َوقـََلَب تِلَك الُمُدَن َوالسَّاِكِنيَن ِفيَها، َوالسَّْهَل الُمِحيَط ِبَها وَُكل َمْزُروَعاِت اَألْرضِ 25
. َوَمَضى ِإبـَْراِهيُم ُمَبكِّرًا ِفي الصََّباِح ِإَلى الَمَكاِن الِذي َوَقَف ِفيِه َأَماَم الرَّب 27
َها  لَساِئِر َأْرِض السَّهْ لوَ  َوَتطَلَع َنْحَو َسُدوَم َوَعُمورَةَ 28 ، فَأَْبَصَر الدَُّخاَن يـََتَصاَعُد ِمنـْ

َراِهيَم، فََأْخَرَج ُلوطًا قـُبَـْيَل  لَوَهَكَذا ِعْنَدَما َدمََّر اهللا ُمُدَن السَّهْ 29. َكاألَُتونِ  ذََكَر ِإبـْ
َنَتاُه بـَْعَد وَ 30 .ُوُقوِع الَكارِثَِة ِحيَن قـََلَب الُمُدَن الِتي َقَطَن ِفيَها ُلوطٌ  َغاَدَر ُلوٌط َوابـْ

َنَتاُه . ألَنَُّه َخاَف َأْن َيْسُكَن ِفي ُصوَغرَ  لَك ُصوَغَر، َواْستَـَقرُّوا ِفي الَجبَ لذَ  َلَجَأ ُهَو َوابـْ فـَ
 ) .ِإَلى َكْهٍف ُهَناكَ 

  30-23: 19الكتاب المقدس تكوين 

عض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بوفي نسخة 
َوِإْذ َأْشَرَقِت الشَّْمُس َعَلى اَألْرِض َدَخَل ُلوٌط ِإَلى ُصوَغَر، 23: (مواضعه كما يلي

َوقـََلَب 25. فََأْمَطَر الرَّب َعَلى َسُدوَم َوَعُمورََة ِكْبرِيًتا َونَارًا ِمْن ِعْنِد الرَّب ِمَن السََّماءِ 24
اِئَرِة، َوَجِميَع ُسكَّ  َوَنَظَرِت اْمَرأَتُُه 26. اِن الُمُدِن، َونـََباَتِ◌ اَألْرضِ تِلَك الُمُدَن، وَُكل الدَّ

َراِهيُم ِفي الَغِد ِإَلى الَمَكاِن الِذي َوَقَف ِفيِه 27 .ِمْن َورَائِِه َفَصاَرْت َعُموَد ِملحٍ  َوَبكََّر ِإبـْ
ائِ  لَوَتطَلَع َنْحَو َسُدوَم َوَعُمورََة، َوَنْحَو كُ 28َأَماَم الرَّب،  َرِة، َوَنَظَر َوِإَذا ُدَخاُن َأْرِض الدَّ

اِئَرِة َأنَّ اَهللا ذََكَر 29. اَألْرِض َيْصَعُد َكُدَخاِن األَُتونِ  َوَحَدَث َلمَّا َأْخَرَب اُهللا ُمُدَن الدَّ
َراِهيَم، َوَأْرَسَل ُلوطًا ِمْن َوَسِط االْنِقَالبِ   ِحيَن قـََلَب الُمُدَن الِتي َسَكَن ِفيَها ُلوطٌ . ِإبـْ

َنَتاُه َمَعُه، ألَنَُّه َخاَف َأْن َيْسُكَن ِفي لَد ُلوٌط ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن ِفي الَجبَ َوَصعِ 30 ، َوابـْ
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َنَتاهُ . ُصوَغرَ   ) .َفَسَكَن ِفي الَمَغارَِة ُهَو َوابـْ

  30-23: 19الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فلمَّا أشرقِت الشَّمُس على األرِض وَدخَل ُلوَط مدينَة 23: (اضعه كما يليبعض مو 

فَدمََّرها مَع 25أمطَر الرَّب على سدوَم وَعمورَة ِكبريًتا ونارًا ِمَن السَّماِء، 24. ُصوغرَ 
واَلتفتِت امرأُة ُلوٍط إلى الوراِء 26. الوادي وجميِع ُسكَّاِن الُمُدِن ونباِت األرضِ 

وبكََّر إبراهيُم في الغِد إلى المكاِن الذي وقَف فيِه أماَم 27.َد ِملحِ فصارت َعمو 
ِه، فرأى ُدخاَن األرِض صاعًدا  لوتطلَع إلى جهِة سدوَم وَعمورَة والوادي كُ 28الرَّب، 

ولمَّا أهلَك اُهللا ُمُدَن الوادي التي كاَن ُلوَط يُقيُم بها، تذَكََّر 29.كُدخاِن األتونِ 
وخاَف ُلوَط أْن يسُكَن في ُصوغَر، فصِعَد 30.ُلوطًا ِمْن وَسِط الدَّمارِ إبراهيَم، فأخرج 

 . ) وأقاَم بالمغارِة هَو واَبنتاهُ  لإلى الجبَ 

  30-23: 19الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

ــَك فََأْســِر بَِأهْ ( ــْن َيِصــُلوا ِإلَْي ــوُط ِإنَّــا ُرُســُل رَبِّــَك َل ــا ُل ــاُلوا َي ــَك بِ لــَق َوال  لِقْطــٍع ِمــَن اللْي
ـــْبُح أَلَـــْيَس  يَلَتِفـــْت ِمـــْنُكْم َأَحـــٌد ِإال اْمَرأَتَـــَك ِإنَّـــُه ُمِصـــيبُـَها َمـــا َأَصـــابـَُهْم ِإنَّ َمْوِعـــَدُهُم الصُّ

َهـا ِحَجـارًَة ِمـلَجاَء َأْمُرنَا َجَعلَنا َعا فـََلمَّا )81(الصُّْبُح ِبَقرِيٍب  ْن يَـَهـا َسـاِفَلَها َوَأْمَطْرنَـا َعَليـْ
 )83(ِميَن بَِبِعيٍد لُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّا )82(ِسجِّيٍل َمْنُضوٍد 

 ٨٣-81: هودالقرآن الكريم سورة 

يَـَهـا َسـاِفَلَها َوَأْمَطْرنَـا َعلَـْيِهْم ِحَجـارًَة لَفَجَعلنَـا َعا )73(فََأَخَذتْـُهُم الصَّـْيَحُة ُمْشـرِِقيَن (
 )75(لُمتَـَوسِِّميَن لَك َآلياٍت لِإنَّ ِفي ذَ  )74(ِمْن ِسجِّيٍل 
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 ٧٥ – 73: الحجرالقرآن الكريم سورة 

ــُه َكانَــْت ِمــَن الَغــاِبرِيَن ( َنــاُه َوَأْهَلــُه ِإال اْمَرأََت ــْيِهْم َمطَــراً َفــاْنظُْر   )83(فَأَْنَجيـْ َوَأْمَطْرنَــا َعَل
 )84(َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْجرِِميَن 

 ٨٤ – ٨3: األعرافيم سورة القرآن الكر 
ــوٍط بِالنُّــُذِر ( ــْوُم ُل َبْت قـَ ــاُهْم  )33(َكــذَّ َن يـْ ــوٍط َنجَّ ــْيِهْم َحاِصــباً ِإال آَل ُل ِإنَّــا َأْرَســلَنا َعَل

ــِدنَا َكــذَ  )34(ِبَســَحٍر  ــْن ِعْن ــْن َشــَكَر لنِْعَمــًة ِم ــَذَرُهْم َبْطَشــتَـَنا  )35(َك َنْجــِزي َم ــْد أَْن َوَلَق
َتَمــاَرْوا بِال ــنَـُهْم فَــُذوُقوا َعــَذاِبي َونُــُذِر  )36(نُّــُذِر فـَ َوَلَقــْد رَاَوُدوُه َعــْن َضــْيِفِه َفَطَمْســَنا َأْعيُـ

َوَلَقــْد  )39(فَــُذوُقوا َعــَذاِبي َونُــُذِر  )38(َوَلَقــْد َصــبََّحُهْم ُبْكــَرًة َعــَذاٌب ُمْســَتِقرٌّ  )37(
 )40(لذِّْكِر فـََهل ِمْن ُمدَِّكٍر لَيسَّْرنَا الُقْرآَن 

 ٤٠ - ٣٣: القمرالقرآن الكريم سورة 

 

  2626  --    رقمرقم  شتانشتان
 فإن سألك فأخبريه إنك أختي

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َراُم ِإَلى ِمْصَر 10: (قوله َيتَـَغرََّب ُهَناَك، َألنَّ لَوَحَدَث ُجوٌع ِفي اَألْرِض، فَاْنَحَدَر أَبـْ
َسارَاَي لَوَحَدَث َلمَّا قـَُرَب َأْن َيْدُخَل ِمْصَر أَنَُّه قَاَل 11. ْرِض َكاَن َشِديًداالُجوَع ِفي األَ 

فـََيُكوُن ِإَذا َرآِك الِمْصرِيُّوَن أَنـَُّهْم 12. ْمُت أَنَِّك اْمَرَأٌة َحَسَنُة الَمْنَظرِ لِإنِّي َقْد عَ «: اْمَرأَتِهِ 
يَـْقتُـُلونَ . هِذِه اْمَرأَتُهُ : يـَُقوُلونَ  ُقوَنكِ فـَ ٌر لَيُكوَن لي ِإنَِّك ُأْخِتي، لُقو 13. ِني َوَيْسَتبـْ ي َخيـْ

َراُم ِإَلى ِمْصَر َأنَّ الِمْصرِيِّيَن 14.»كِ لِبَسَبِبِك َوَتْحَيا نـَْفِسي ِمْن َأجْ  َفَحَدَث َلمَّا َدَخَل أَبـْ
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َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن، فَُأِخَذِت  َوَرآَها ُرَؤَساُء ِفْرَعْونَ 15. رََأْوا الَمْرَأَة أَنـََّها َحَسَنٌة ِجّدا
ًرا ِبَسَبِبَها، َوَصاَر َلُه َغَنٌم َوبـََقٌر َوَحِميٌر 16الَمْرَأُة ِإَلى بـَْيِت ِفْرَعْوَن،  َراَم َخيـْ َفَصَنَع ِإَلى أَبـْ

َعِظيَمًة ِبَسَبِب َفَضَرَب الرَّب ِفْرَعْوَن َوبـَْيَتُه َضَربَاٍت 17. َوَعِبيٌد َوِإَماٌء َوأُُتٌن َوِجَمالٌ 
َراَم َوقَال18. َسارَاَي اْمَرَأِة َأبـَْرامَ  َماَذا َلْم لَما هَذا الِذي َصنَـْعَت ِبي؟ «: َفَدَعا ِفْرَعْوُن أَبـْ

َتُكوَن َزْوَجِتي؟ لي لِهَي ُأْخِتي، َحتَّى َأَخْذتـَُها : َماَذا قُلتَ ل19ُتْخِبْرِني أَنـََّها اْمَرأَُتَك؟ 
فََأْوَصى َعَلْيِه ِفْرَعْوُن رَِجاًال َفَشيـَُّعوُه َواْمَرأََتُه 20. »!ُخْذَها َواْذَهبْ ! َرأَُتكَ َواآلَن ُهَوَذا امْ 
 ) .وَُكل َما َكاَن َلهُ 

  20-10: 12الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه  وفي نسخة 
َراُم ِإَلى ِمْصَر َوَعمَّْت تِلَك الِبالَ 10: (كما يلي َيتَـَغرََّب ِفيَها َألنَّ لَد َمَجاَعٌة، َفاْنَحَدَر أَبـْ

َوَما ِإِن اقْـتَـَرَب ِمْن ُتُخوِم ِمْصَر َحتَّى قَاَل 11. الَمَجاَعَة َكاَنْت َشِديَدًة ِفي اَألْرضِ 
يـََراِك الِمْصرِيُّوَن َحتَّى َفَما ِإْن 12أَنَا َأْعِرُف أَنَِّك اْمَرَأٌة َجِميَلٌة، «: َزْوَجِتِه َسارَايَ ل

يَـْقتُـُلونَِني َوَيْسَتْحُيوَنكِ : يـَُقوُلوا ي ِإنَِّك ُأْخِتي، لَك ُقو لذَ ل13. َهِذِه ِهَي َزْوَجُتُه فـَ
َراُم ِمْن ِمْصَر 14 »كِ لِك َوتـَْنُجَو َحَياِتي ِبَفضْ لفـَُيْحِسُنوا ُمَعاَمَلِتي ِمْن َأجْ  َوَلمَّا اقْـتَـَرَب أَبـْ

َجَماُل َسارَاَي أَْنظَاَر الِمْصرِيِّيَن، َوَشاَهَدَها أَْيضًا ُرَؤَساُء ِفْرَعْوَن فََأَشاُدوا ِبَها اْستَـْرَعى 
َراَم ِبَسَبِبَها َوَأْجَزَل َلُه 16. فَُأِخَذِت الَمْرَأُة ِإَلى بـَْيِت ِفْرَعْونَ . َأَماَمهُ  فََأْحَسَن ِإَلى أَبـْ

َوَلِكنَّ الرَّب 17. للَحِميِر َوالَعِبيِد َواِإلَماِء َواألُُتِن َوالِجَماالَعطَاَء ِمَن الَغَنِم َوالبَـَقِر َوا
َرامَ  تَـَلى ِفْرَعْوَن َوَأْهَلُه بَِبالَيَا َعِظيَمٍة ِبَسَبِب َسارَاَي َزْوَجِة أَبـْ فَاْسَتْدَعى ِفْرَعْوُن 18. ابـْ

َراَم َوَسأََلهُ  َماَذا ادََّعْيَت لوَ 19ي أَنـََّها َزْوَجُتَك؟ َماَذا َلْم ُتْخِبْرنِ لَماَذا فـََعلَت ِبي؟ «: أَبـْ
ي؟ َواآلَن َها ِهَي َزْوَجُتَك، ُخْذَها َواْمِض ِفي لَتُكوَن َزْوَجًة لأَنـََّها ُأْخُتَك َحتَّى َأَخْذتـَُها 

َراَم، َفَشيـَُّعوُه َواْمَرأََتُه وَُكل َما َكاَن 20. »َطرِيِقكَ   ) .كُ لَيمْ َوَأْوَصى ِفْرَعْوُن رَِجاَلُه بِأَبـْ
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  20-10: 12الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وكاَن جوٌع في أرِض كنعاَن، فَنزَل أبراُم إلى ِمْصَر 10: (بعض مواضعه كما يلي

ساراَي لْصَر قاَل فلمَّا وَصَل إلى أبواِب مِ 11. َيتَغرََّب ُهناَك، ألنَّ الجوَع كاَن شديًدال
هِذِه : فإذا رآِك الِمْصريُّوَن سَيقولونَ 12أِعرُف أنَِّك َامرأٌة جميَلُة الَمنَظِر، «: َاْمرأتِهِ 

ُقولي إنَِّك ُأختي، فُيحِسُنوا ُمعامَلتي ِبسَبِبِك 13. َاْمَرأتُه، فَيقُتلونَني ويُبُقوَن عَليكِ 
اُم ِمْصَر رأى الِمْصريُّوَن أنَّ المرأَة ولمَّا دخَل أبر 14.»كِ لويُبُقوا على حياتي ألج

وشاَهَدها بعُض حاشيِة ِفرَعوَن، فَمَدُحوها ِعنَد ِفرعوَن وأخُذوها إلى 15. جميلٌة جُدا
وأحَسَن ِفرَعوُن إلى أبراَم ِبسَبِبها، فصاَر َله غَنٌم وبَقٌر وحميٌر وعبيٌد وإماٌء 16. بَيتهِ 

َب ِفرَعوَن وأهَل بَيتِه َضَرباٍت عظيمًة ِبسَبِب ساراَي أمَّا الرَّب فَضرَ 17. وأُُتٌن وجمالٌ 
ماذا فَعلَت بي، فَكَتْمَت عنِّي أنَّها «: فَاْسَتدعى ِفرَعوُن أبراَم وقاَل َله18. َامرأِة أبرامَ 
تكوَن َزوجًة لي؟ واآلَن خِذ لهَي ُأختي حتى أخذتها : ماذا قُلَت ليل19َامَرأُتَك؟ 

ما  لوأَمَر ِفرَعوُن رِجاَله أْن ُيخرجوُه ِمَن الِبالِد مَع َاْمرأتِِه وكُ 20» !َاْمَرأَتَك وَاْذَهبْ 
 . ) كُ لَيم

  20-10: 12الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في السنة النبوية   •

َراِهيُم النبي : (َرُسول اهللاِ قول  َقطُّ إال َثالَث َكَذبَاٍت ثِْنتَـْيِن في  لم َيْكِذْب ِإبـْ
َعَلُه َكِبيُرُهْم هذا: َوقـَْولُهُ ، إني َسِقيمٌ  :َذاِت اِهللا قـَْولُهُ  فإنه  ،َوَواِحَدٌة في َشْأِن َسارَةَ ، َبل فـَ

ِإنَّ هذا الَجبَّاَر إن يـَْعَلْم  :فقال لها ،وََكاَنْت َأْحَسَن الناس ،َقِدَم َأْرَض َجبَّاٍر َوَمَعُه َسارَةُ 
 ،فَِإنَِّك ُأْخِتي في اِإلْسالمِ  ،ِبرِيِه إنك ُأْخِتيفَِإْن َسأََلِك فََأخْ  ،ْبِني َعَلْيكِ لتي يـَغْ أإنك امر 

َركِ لفَِإنِّي ال َأْعَلُم في األرض ُمسْ   لفلما دخل َأْرَضُه َرآَها بـَْعُض َأهْ  ،ًما َغْيِري َوَغيـْ
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 فََأْرَسلَ  ،لقد َقِدَم َأْرَضَك اْمَرَأٌة ال يـَْنَبِغي لها َأْن َتُكوَن إال لك :الَجبَّاِر أَتَاُه فقال له
َها َراِهيُم  ،ِإلَيـْ فلما َدَخَلْت عليه لم يـََتَماَلْك َأْن  ،إلى الصَّالةِ  فأتى بها فـََقاَم ِإبـْ

َها َق َيِدي وال لاْدِعي اَهللا َأْن ُيطْ  :فقال لها ،فـَُقِبَضْت َيُدُه قـَْبَضًة َشِديَدةً  ،َبَسَط َيَدُه ِإلَيـْ
 ،فقال لها ِمْثَل ذلك ،من الَقْبَضِة اُألوَلى فـََعاَد فـَُقِبَضْت َأَشدَّ  ،فـََفَعَلتْ  ،َأُضرُّكِ 

َق لاْدِعي اَهللا َأْن ُيطْ  :فقال ،فـَُقِبَضْت َأَشدَّ من الَقْبَضتَـْيِن اُألولَيَـْينِ  ،فـََعادَ  ،فـََفَعَلتْ 
 :َوَدَعا الذي جاء بها فقال له ،َقْت َيُدهُ لفـََفَعَلْت َوُأطْ ، فـََلِك اَهللا َأْن ال َأُضرَّكِ  ،َيِدي

ْيَتِني ِبَشْيطَاٍن ولم تَْأتِِني بِِإْنَسانٍ ِإنَّ   :قال ،فََأْخرِْجَها من َأْرِضي َوَأْعِطَها َهاَجرَ  ،َك إنما أَتـَ
َراِهيُم  ًرا :قالت ،َمْهَيمْ  :فقال لها ،اْنَصَرفَ  فََأقْـبَـَلْت َتْمِشي فلما َرآَها ِإبـْ َكفَّ   ،َخيـْ

 ) .فَِتلَك أُمُُّكْم يا بَِني َماِء السََّماءِ  :أبو ُهَريـَْرةَ قال ، اهللا َيَد الَفاِجِر َوَأْخَدَم َخاِدًما

  )2371( 4/1840صحيح مسلم 
 

 

  2727  --    رقمرقم  شتانشتان
 ربنا إني أسكنت 

 من ذريتي بواد غير ذي ذرع
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َراَم فـََلمْ 1: (قوله وََكاَنْت َلَها َجارِيٌَة ِمْصرِيٌَّة اْسُمَها . ْد َلهُ لتَ  َوَأمَّا َسارَاُي اْمَرَأُة أَبـْ
َرامَ 2َهاَجُر،  اْدُخل َعَلى . ُهَوَذا الرَّب َقْد َأْمَسَكِني َعِن الِوَالَدةِ «: فـََقاَلْت َسارَاُي ألَبـْ

َها بَِنينَ لَجارِيَِتي َلعَ  َراُم . »ي ُأْرَزُق ِمنـْ ْت َسارَاُي اْمَرَأُة فََأَخذَ 3. َسارَايَ  لَقوْ لَفَسِمَع أَبـْ
َعاَن،  َراَم ِفي َأْرِض َكنـْ َراَم َهاَجَر الِمْصرِيََّة َجارِيـَتَـَها، ِمْن بـَْعِد َعَشِر ِسِنيَن ِإلقَاَمِة أَبـْ أَبـْ

َراَم رَجُ  َها ألَبـْ  َوَلمَّا رََأْت أَنـََّها َحِبَلتْ . َفَدَخَل َعَلى َهاَجَر َفَحِبَلتْ 4. َها َزْوَجًة َلهُ لَوَأْعطَتـْ
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َها نَـيـْ َرامَ 5. َصُغَرْت َمْوالَتـَُها ِفي َعيـْ أَنَا َدفـَْعُت ! ظُلِمي َعَلْيكَ «: فـََقاَلْت َسارَاُي ألَبـْ
َها نَـيـْ يـَْقِضي الرَّب بـَْيِني . َجارِيَِتي ِإَلى ِحْضِنَك، فـََلمَّا رََأْت أَنـََّها َحِبَلْت َصُغْرُت ِفي َعيـْ

َنكَ  َراُم 6. »َوبـَيـْ ي ِبَها َما َيْحُسُن ِفي لافْـعَ . ُهَوَذا َجارِيـَُتِك ِفي َيِدكِ «: َسارَايَ لفـََقاَل أَبـْ
نَـْيكِ  َها َسارَاُي، فـََهَرَبْت ِمْن َوْجِهَها. »َعيـْ فـََوَجَدَها َمَالُك الرَّب َعَلى َعْيِن الَماِء 7.فََأَذلتـْ

َجارِيََة َسارَاَي، ِمْن أَْيَن  يَا َهاَجرُ «: َوقَال8. ِفي البَـرِّيَِّة، َعَلى الَعْيِن الِتي ِفي َطرِيِق ُشورَ 
فـََقاَل َلَها 9. »أَنَا َهارِبٌَة ِمْن َوْجِه َمْوالَِتي َسارَايَ «: فـََقاَلتْ . »أَتـَْيِت؟ َوِإَلى أَْيَن َتْذَهِبيَن؟

َها«: َمَالُك الرَّب : َوقَاَل َلَها َمَالُك الرَّب10. »اْرِجِعي ِإَلى َمْوالَِتِك َواْخَضِعي َتْحَت َيَديـْ
َها أَْنِت «: َوقَاَل َلَها َمَالُك الرَّب11. »َتْكِثيًرا ُأَكثـُِّر َنْسَلِك َفَال يـَُعدُّ ِمَن الَكثْـَرةِ «

َلى، فـَتَ  ًنا َوَتْدِعيَن اْسَمُه ِإْسَماِعيَل، َألنَّ الرَّب َقْد َسِمَع لُحبـْ َوِإنَُّه 12. َمَذلِتكِ لِديَن ابـْ
َواِحٍد َعَلْيِه، َوَأَماَم َجِميِع ِإْخَوتِِه  لَواِحٍد، َوَيُد كُ  لَعَلى كُ َيُكوُن ِإْنَسانًا َوْحِشّيا، َيُدُه 

: ألَنـََّها َقاَلتْ . »أَْنَت ِإيُل رُِئي«: َفَدَعِت اْسَم الرَّب الِذي َتَكلَم َمَعَها13. »َيْسُكنُ 
ُر لذل14» َأهُهَنا أَْيًضا رَأَْيُت بـَْعَد ُرْؤيٍَة؟« َر لَ «َك ُدِعَيِت الِبئـْ َها ِهَي بـَْيَن . »َحْي رُِئيبِئـْ

ًنا15.قَاِدَش َوبَاَردَ  َراَم ابـْ َراُم اْسَم اْبِنِه الِذي َوَلَدْتُه َهاَجُر . فـََوَلَدْت َهاَجُر ألَبـْ َوَدَعا أَبـْ
َرا16. »ِإْسَماِعيلَ « َراُم اْبَن ِستٍّ َوَثَمانِيَن َسَنًة َلمَّا َوَلَدْت َهاَجُر ِإْسَماِعيَل ألَبـْ ) مَ َكاَن أَبـْ
. 

  16-1: 16الكتاب المقدس تكوين 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 

َراَم فـََقْد َكاَنْت َعاِقرًا، وََكاَنْت َلَها َجارِيٌَة ِمْصرِيٌَّة : (مواضعه كما يلي َوَأمَّا َسارَاُي َزْوَجُة أَبـْ
ُهَوَذا الرَّب َقْد َحَرَمِني ِمَن الِوَالَدِة، فَاْدُخل «: امَ فـََقاَلْت َسارَاُي ألَبـْرَ 2. ُتْدَعى َهاَجرَ 

َها بَِنينَ  َها َلَعلِني ُأْرَزُق ِمنـْ َراُم . »َعَليـْ َوَهَكَذا بـَْعَد ِإقَاَمِة َعْشِر 3. َكَالِم َزْوَجِتهِ لَفَسِمَع أَبـْ
َعاَن، َأَخَذْت َسارَاُي َجارِيـَتَـَها الِمْصرِيَّ  َها َسنَـَواٍت ِفي َأْرِض َكنـْ َها لَرجُ لَة َهاَجَر َوَأْعطَتـْ

َراَم  َوَلمَّا َأْدرََكْت أَنـََّها َحاِمٌل َهاَنْت . فـََعاَشَر َهاَجَر َفَحِبَلْت ِمْنهُ 4 .َتُكوَن َزْوَجًة َلهُ لأَبـْ
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َها،  نَـيـْ َرامَ 5َمْوالَتـَُها ِفي َعيـْ وَّْجُتَك يَـَقْع ظُلِمي َعَلْيَك، فَأَنَا َقْد زَ ل«: فـََقاَلْت َسارَاُي ألَبـْ
َها نَـيـْ َنكَ ل. ِمْن َجارِيَِتي َوِحيَن َأْدَر َكْت أَنـََّها َحاِمٌل ِهْنُت ِفي َعيـْ . »يَـْقِض الرَّب بـَْيِني َوبـَيـْ

َرامُ 6 . »ي ِبَها َما َيْحُلو َلكِ لَها ِهَي َجارِيـَُتِك َتْحَت َتَصرُِّفِك، فَافْـعَ «: فََأَجابـََها أَبـْ
َها َسارَاُي َحتَّى هَ  َهافََأَذلتـْ فـََوَجَدَها َمَالُك الرَّب بِالُقْرِب ِمْن َعْيِن الَماِء ِفي 7 .َرَبْت ِمنـْ

يَاَهاَجُر َجارِيََة َسارَاَي، ِمْن أَْيَن ِجْئِت؟ َوِإَلى أَْيَن «: فـََقال8. الطَّرِيِق الُمَؤدِّيَِة ِإَلى ُشورٍ 
: فـََقاَل َلَها َمَالُك الرَّب9. »يَِّدِتي َسارَايَ ِإنَِّني َهارِبٌَة ِمْن َوْجِه سَ «: فََأَجاَبتْ . »َتْذَهِبيَن؟

ُألَكثـَِّرنَّ َنْسَلِك َفَال «: َوقَاَل َلَها َمَالُك الرَّب10. »ُعوِدي ِإَلى َمْوالَِتِك َواْخَضِعي َلَها«
َنُه ِديَن اْبنًا َتْدِعيلُهَوَذا أَْنِت َحاِمٌل، َوَستَ «: َوَأَضاَف َمَالُك الرَّب11، »يـَُعوُد ُيْحَصى

َوَيُكوُن ِإْنَسانًا 12. َألنَّ الرَّب َقْد َسِمَع َصْوَت َشَقاِئكِ ) اهللا َيْسَمعُ : َوَمْعَناهُ (ِإْسَماِعيَل 
يًا ُكل ِإْخَوتِهِ  . »َوْحِشّيًا يـَُعاِدي الَجِميَع َوالَجِميُع يـَُعاُدونَُه، َويَِعيُش ُمْستَـْوِحشًا ُمَتَحدِّ

َأَحّقاً «: ألَنـََّها قَاَلتْ » أَْنَت اهللا الِذي َرآِني«: اطَبَـَهاَفَدَعِت اْسَم الرَّب الِذي خَ 13
ُر لذَ ل14» الِذي يـََراِني؟) َخلفَ (رَأَْيُت ُهَنا  َيِت الِبئـْ َر َلَحْي رُِئي«َك ُسمِّ َوَمْعَناُه (» بِئـْ

ُر الَحيِّ الِذي يـََراِني َراَم اْبناً، ثُمَّ َوَلدَ 15 .َوِهَي َواِقَعٌة بـَْيَن قَاَدَش َوبَاَردَ ) بِئـْ ْت َهاَجُر ألَبـْ
َنُه الِذي أَْنَجَبْتُه َلُه َهاَجُر ِإْسَماِعيلَ  َراُم ابـْ َراُم ِفي السَّاِدَسِة 16. َفَدَعا أَبـْ وََكاَن أَبـْ
 ) .َوالثََّمانِيَن ِمْن ُعْمرِِه ِعْنَدَما َوَلَدْت َلُه َهاَجُر ِإْسَماِعيلَ 

  16-1: 16الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

وكاَنت لها جاريٌة . ْد لهُ لوأمَّا ساراُي َامرأُة أبراَم، فلم تَ : (بعض مواضعه كما يلي
الرَّب مَنَع عنِّي الوالدَة فضاجْع «: فقاَلت ساراُي ألَبرامَ 2ِمْصريٌَّة َاسُمها هاجُر، 
فأخَذت ساراُي، 3. كالِم سارايَ لفَسِمَع أبراُم . »ي ِمنها بَنينَ جاريتي لعَل الرَّب يُرزِقُن

َك بَعدما لَامرأُة أبراَم، هاجَر الِمْصريََّة، جاريَتها وأعطْتها ألَبراَم لتكوَن َله زوجًة، وذ
فلمَّا رأت أنَّها . فضاجَع أبراُم هاجَر فَحِبلت4. أقاَم أبراُم بأرِض كنعاَن َعْشَر سنينَ 
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دفـَْعُت . غَضبي عَليكَ «: فقالت ساراُي ألبرام5. ُغَرت سّيَدُتها في عيَنيهاَحِبَلت، صَ 
الرَّب َيحُكم بَيني . جاريَتي إلى ِحضِنَك، فلمَّا رأت أنَّها َحِبَلت َصُغْرُت في َعيِنها

. »هِذِه جاريُتِك في َيدِك، فاَفعلي بها ما َيحلو لكِ «: فقاَل أبراُم لساراي6 .»وبَيَنكَ 
ووجَد مالُك الرَّب هاجَر على عيِن 7 .راُي ُتِذلُّها حتى هربْت ِمْن َوجِهِهافأخذْت سا

يا هاجُر جاريَة «: فقاَل لها8 ماٍء في الصَّحراِء على عيِن الماِء التي في طريِق ُشوَر،
أنا هاربٌة ِمْن وجِه سّيدتي «: قالت» ساراَي، ِمْن أيَن جئِت وإلى أيَن تذهبيَن؟

ثَُم قاَل 10. »إْرجعي إلى سّيَدِتِك وَاخَضعي لها«: ا مالُك الرَّبفقاَل له9. »سارايَ 
دين لأنِت ُحبَلى وستَ «:وقال11.»َكثَرتِهلكثيًرا أجَعُل نسَلِك حتى ال ُيحَصى «: لها

ويكوُن رَجًال كحماِر 12. اَبًنا فُتسمِّينه إسماعيَل،ألنَّ الرَّب َسِمَع ُصراخ َعناِئكِ 
ويَعيُش في  إنساٍن مرفوعٌة عَليِه، لوَيُد كُ  إنساٍن، للى كُ َيُدُه مرفوعٌة ع الوحِش،

أنَت اُهللا الذي «: فنادت هاجُر الرَّب الذي خاطَبها13 .»مواجَهِة جميِع إخوتِهِ 
َك ُسمِّيِت الِبئُر بِئَر الحيِّ لذل14» ُهنا َحُقا رأيُت الذي يراني«: ألنَّها قالت. »يراني

ووَلَدت هاجُر ألبراَم اَبًنا، فسمَّاُه 15 .اَردَ الرَّائي، وهَي بَيَن قاَدَش وب
 . ) وكاَن أبراُم اَبَن ستٍّ وثمانيَن سَنًة حيَن وَلَدت َله هاجُر إسماعيلَ 16.إسماعيلَ 

  16-1: 16الكتاب المقدس تكوين 
ورأت سارُة اَبَن هاجَر الِمْصريَِّة الذي 9: (وورد في الكتاب المقدس قوله

ُأطرْد هِذِه الجاريَة «: فقالت إلبراهيمَ 10ُب مع اَبِنها إسَحَق، وَلدْتُه إلبراهيَم يلع
وساَء إبراهيَم هذا الكالُم، 11. »فاَبُن هِذِه الجاريِة ال َيِرُث مَع اَبني إسَحقَ ! واَبَنها

ال َيسوُؤَك هذا الكالُم على الصَّبيِّ «: فقاَل َله اهللاُ 12. ألنَّ إسماعيَل، كاَن أيًضا اَبَنه
. ما تقولُُه لَك سارُة، ألنَّ بإسَحَق يكوُن لَك نسلٌ  لإسمْع لكُ . يِتكَ وعلى جار 

فبكََّر إبراهيُم في الغِد وأخَذ 14 .»واَبُن الجاريِة أيًضا أجعُلُه أُمًَّة ألنَُّه ِمْن ُصلِبكَ 13
خبًزا وِقربَة ماٍء، فأعطاُهما لهاجَر ووَضَع الصَّبَي على كِتِفها وصرَفها، فمَضت َتهيُم 
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ونفَد الماُء ِمَن الِقربِة، فألقت هاجُر الصَّبَي 15 .ى وجِهها في صحراِء بئَر َسْبعَ عل
ومَضت فجلَست قـَُبالَتُه على بـُْعِد رمَيَتي قوٍس وهَي تقوُل 16َتحَت إحدى األشجاِر 

وفيما هَي جالسٌة رفعت صوَتها . »ال ُأريُد أْن أرى الولَد يموتُ «: في نْفِسها
، فنادى مالُك اِهللا هاجَر ِمَن السَّماِء وقاَل لهاوَسمِ 17.بالُبكاءِ  : َع اُهللا صوَت الصَّبيِّ

ُقومي َاحملي 18. َسِمَع اُهللا صوَت الصَّبيِّ َحيُث هوَ . ما لِك يا هاجُر؟ ال تخافي«
وفتَح اُهللا بصيرَتها فرأت بئَر ماٍء، 19. »الصَّبَي وخذي بيدِه، فسأجَعُلُه أمًَّة عظيمةً 

وكاَن اُهللا مَع الصَّبّي حتى  20.بئِر ومألِت الِقربَة ماًء وسقِت الصَّبيَ فمَضت إلى ال
وحيَن أقاَم بصحراِء فاراَن، زوَّجْتُه أمُُّه 21. كبُـَر، فأقاَم بالصَّحراِء، وكان رامًيا بالقوسِ 

 ) .بَامرأٍة ِمْن أرِض ِمْصرَ 

  21-9: 21الكتاب المقدس تكوين 
ير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغوفي نسخة 
َراِهيَم َيْمَزُح، 9: (مواضعه كما يلي َورََأْت َسارَُة اْبَن َهاَجَر الِمْصرِيَِّة الِذي َوَلَدْتُه ِإلبـْ

َراِهيمَ 10 نَـَها، َألنَّ اْبَن هِذِه الَجارِيَِة َال َيِرُث َمَع «: فـََقاَلْت ِإلبـْ اْطُرْد هِذِه الَجارِيََة َوابـْ
َراِهيَم 11. »َحاقَ اْبِني ِإسْ  َنْي ِإبـْ فـََقاَل اهللاُ 12. َسَبِب اْبِنهِ لفـََقُبَح الَكَالُم ِجّدا ِفي َعيـْ
َراِهيمَ  نَـْيَك ِمْن َأجْ «: ِإلبـْ َما تـَُقوُل  لِفي كُ . َجارِيَِتكَ  لالُغَالِم َوِمْن َأجْ  لَال يـَْقُبُح ِفي َعيـْ

َواْبُن الَجارِيَِة أَْيًضا َسَأْجَعُلُه 13. اَق يُْدَعى َلَك َنْسلٌ َها، ألَنَُّه بِِإْسحَ لَقوْ لَلَك َسارَُة اْسَمْع 
ًزا َوِقْربََة َماٍء َوَأْعطَاُهَما 14.»أُمًَّة ألَنَُّه َنْسُلكَ  َراِهيُم َصَباًحا َوَأَخَذ ُخبـْ َهاَجَر، لفـََبكََّر ِإبـْ

. ْت َوتَاَهْت ِفي بـَرِّيَِّة بِْئِر َسْبعٍ َفَمضَ . َواِضًعا ِإيَّاُهَما َعَلى َكِتِفَها، َوالَوَلَد، َوَصَرفـََها
َوَمَضْت 16َوَلمَّا فـََرَغ الَماُء ِمَن الِقْربَِة َطَرَحِت الَوَلَد َتْحَت ِإْحَدى اَألْشَجاِر، 15

. »َال أَْنُظُر َمْوَت الَوَلدِ «: َوَجَلَسْت ُمَقاِبَلُه بَِعيًدا َنْحَو َرْمَيِة قـَْوٍس، ألَنـََّها قَاَلتْ 
َفَسِمَع اُهللا َصْوَت الُغَالِم، َونَاَدى َمَالُك 17. َسْت ُمَقاِبَلُه َورَفـََعْت َصْوتـََها َوَبَكتْ َفَجلَ 

َما َلِك يَا َهاَجُر؟ َال َتَخاِفي، َألنَّ اَهللا َقْد َسِمَع «: اِهللا َهاَجَر ِمَن السََّماِء َوقَاَل َلَها
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لُغَالَم َوُشدِّي َيَدِك ِبِه، ألَنِّي َسَأْجَعُلُه ُأمًَّة ي الُقوِمي اْحمِ 18. َصْوِت الُغَالِم َحْيُث ُهوَ ل
َر َماٍء، َفَذَهَبْت َوَمَألِت الِقْربََة َماًء َوَسَقِت 19. »َعِظيَمةً  َها فَأَْبَصَرْت بِئـْ نَـيـْ َوفـََتَح اُهللا َعيـْ
. َكاَن يـَْنُمو رَاِمَي قـَْوسٍ وََكاَن اُهللا َمَع الُغَالِم َفَكِبَر، َوَسَكَن ِفي البَـرِّيَِّة، وَ 20. الُغَالمَ 

 ) .َوَسَكَن ِفي بـَرِّيَِّة فَارَاَن، َوَأَخَذْت َلُه أُمُُّه َزْوَجًة ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 21

  21-9: 21الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

َراِهيَم َورََأْت َسارَُة 9: (بعض مواضعه كما يلي َأنَّ اْبَن َهاَجَر الِمْصرِيَِّة الِذي أَْنَجَبْتُه ِإلبـْ
َر اِهيمَ 10َيْسَخُر ِمِن اْبِنَها ِإْسحَق،  نَـَها، فَِإنَّ اْبَن «: فـََقاَلْت ِإلبـْ اْطُرْد َهِذِه الَجارِيََة َوابـْ

َر اِهيَم ِمْن َأجْ  فـََقُبَح َهَذا الَقْوُل ِفي11. »الَجارِيَِة َلْن َيِرَث َمَع اْبِني ِإْسحقَ   لنـَْفِس ِإبـْ
َال َيُسوُء ِفي نـَْفِسَك َأْمُر الصَِّبيِّ َأْو َأْمُر َجارِيَِتَك، َواْسَمْع «: فـََقال اهللا َلهُ 12. اْبِنهِ 

َوَسأُِقيُم ِمِن 13. َما ُتِشيُر ِبِه َعَلْيَك ألَنَُّه بِِإْسحَق يُْدَعى َلَك َنْسلٌ  لَكَالِم َسارََة ِفي كُ ل
فـَنَـَهَض ِإبـَْراِهيُم ِفي الصََّباِح الَباِكِر َوَأَخَذ 14 . »الَجارِيَِة ُأمًَّة أَْيضًا ألَنَُّه ِمْن ُذرِّيَِّتكَ  اْبنِ 

َها، ثُمَّ َصَرفـََها َمَع الصَِّبيِّ  . ُخْبزًا َوِقْربََة َماٍء َوَدفـََعُهَما ِإَلى َهاَجَر، َوَوَضَعُهَما َعَلى َكِتَفيـْ
َوِعْنَدَما فـََرَغ الَماُء ِمَن الِقْربَِة َطَرَحِت 15. ِهَها ِفي بـَرِّيَِّة بِْئِر َسْبعٍ فـََهاَمْت َعَلى َوجْ 

َوَمَضْت َوَجَلَسْت ُمَقاِبَلُه، َعَلى بـُْعِد َنْحِو ِمَئِة ِمْتٍر، 16الصَِّبيَّ َتْحَت ِإْحَدى اَألْشَجاِر، 
 .َلَسْت ُمَقابَِلُه َورَفـََعْت َصْوتـََها َوَبَكتْ َفجَ . »َال َأْشَهُد َمْوَت الصَِّبيِّ «: ألَنـََّها َقاَلتْ 

، فـََناَدى َمَالُك اهللا َهاَجَر ِمَن السََّماِء َوقَاَل َلَها17 َما الِذي «: َوَسِمَع اهللا ُبَكاَء الصَِّبيِّ
. ُملًقىيـُْزِعُجِك يَاَهاَجُر؟ َال َتَخاِفي، َألنَّ اهللا َقْد َسِمَع ُبَكاَء الصَِّبيِّ ِمْن َحْيُث ُهَو 

، َوَتَشبَِّثي ِبِه ألَنَِّني َسَأْجَعُلُه أُمًَّة َعِظيَمةً لُقوِمي َواْحمِ 18 ثُمَّ فـََتَح 19. »ي الصَِّبيَّ
َر َماٍء، َفَذَهَبْت َوَمَألِت الِقْربََة َوَسَقِت الصَِّبيَّ  َها فَأَْبَصَرْت بِئـْ نَـيـْ وََكاَن اهللا َمَع 20. َعيـْ

َواتََّخَذْت َلُه أُمُُّه 21. ِفي َصْحَر اِء فَارَاَن، َوبـََرَع ِفي َرْمِي الَقْوسِ  الصَِّبيِّ َفَكبُـَر، َوَسَكنَ 
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 ) .َزْوَجًة ِمْن ِمْصرَ 

  21-9: 21الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

َراِهيُم َربِّ اْجَعل َهَذا البَـَلَد آِمناً َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأْن نـَعْ (  )35(ُبَد اَألْصَناَم َوِإْذ قَاَل ِإبـْ
 َربِّ ِإنـَُّهنَّ َأْضَللَن َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفـوٌر رَِحـيمٌ 

ُيِقيُمـوا لنَـا رَبـََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي بِـَواٍد َغْيـِر ِذي َزرٍْع ِعْنـَد بـَْيتِـَك الُمَحـرَِّم رَبـَّ  )36(
الصَّــالَة فَاْجَعــل َأْفِئــَدًة ِمــَن النَّــاِس تـَْهــِوي ِإلَــْيِهْم َواْرزُقْـُهــْم ِمــَن الثََّمــَراِت َلَعلُهــْم َيْشــُكُروَن 

ُن َوَما َيْخَفى َعَلى اِهللا ِمْن َشْيٍء ِفـي اَألْرِض َوال لرَبـََّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما نـُعْ  )37(
ي َعلَـى الِكبَـِر ِإْسـَماِعيَل َوِإْسـَحاَق ِإنَّ رَبـِّي لـ الـِذي َوَهـَب هللاِ الَحْمـُد  )38(اِء ِفي السَّمَ 

 )40(َربِّ اْجَعلنِـي ُمِقـيَم الصَّـالِة َوِمـْن ُذرِّيَّتِـي رَبـَّنَـا َوتـََقبَّـل ُدَعـاِء  )39(َلَسِميُع الـدَُّعاِء 
 )41(َم يـَُقوُم الِحَساُب لُمْؤِمِنيَن يـَوْ لَديَّ وَ لَوالي وَ لرَبـََّنا اْغِفْر 

 ٤١ - ٣٥: إبراهيمالقرآن الكريم سورة  

 :ورد في السنة النبوية   •

َخَرَج بِِإْسَماِعيَل  ،ِه ما كانلَلمَّا كان بين إبراهيم َوبـَْيَن َأهْ : (بن َعبَّاٍس  بدعقول 
اِعيَل َتْشَرُب من الشَّنَِّة فـََيِدرُّ َفَجَعَلْت ُأمُّ ِإْسمَ  ،َوُأمِّ ِإْسَماِعيَل َوَمَعُهْم َشنٌَّة فيها َماءٌ 

َراِهيُم إلى َأهْ  ،لَبَـنُـَها على َصِبيـَِّها حتى َقِدَم َمكََّة فـََوَضَعَها َتْحَت َدْوَحةٍ   ،هِ لثُمَّ رََجَع ِإبـْ
َراِهيُم إ :فَاتـَّبَـَعْتُه ُأمُّ ِإْسَماِعيَل حتى َلمَّا بـََلُغوا َكَداًء نَاَدْتُه من َورَائِهِ  رُُكَنايا ِإبـْ  ؟لى من تـَتـْ

فـََرَجَعْت َفَجَعَلْت َتْشَرُب من الشَّنَِّة َوَيِدرُّ  :قال ،َرِضيُت بِاهللاِ  :قالت ،إلى اهللاِ  :قال
 ،ي ُأِحسُّ َأَحًداللو َذَهْبُت فـََنَظْرُت َلعَ  :قالت ،لَبَـنُـَها على َصِبيـَِّها حتى َلمَّا فَِنَي الَماءُ 

 ،فلم ُتِحسَّ َأَحًدا ؟فـََنَظَرْت َوَنَظَرْت هل ُتِحسُّ َأَحًدا ،اَفَذَهَبْت َفَصِعَدْت الصَّفَ  :قال
لو َذَهْبُت  :ثُمَّ قالت ،فـََفَعَلْت ذلك َأْشَواطًا ،فلما بـََلَغْت الَواِدَي َسَعْت َوأََتْت الَمْرَوةَ 
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نَُّه يـَْنَشُغ َكأَ   ،هِ لَفَذَهَبْت فـََنَظَرْت فإذا هو على َحا ؟فـََنَظْرُت ما فـََعَل تـَْعِني الصَِّبيَّ 
َفَذَهَبْت  ،ي ُأِحسُّ َأَحًداللو َذَهْبُت فـََنَظْرُت َلعَ  :فقالت ،فلم تُِقرََّها نـَْفُسَها ،لَمْوتِ ل

ًعا ،فـََنَظَرْت َوَنَظَرْت فلم ُتِحسَّ َأَحًدا ،َفَصِعَدْت الصََّفا لو  :ثُمَّ قالت ،حتى أََتمَّْت َسبـْ
رٌ  :فقالت ،َي ِبَصْوتٍ فإذا هِ  ؟َذَهْبُت فـََنَظْرُت ما فـََعلَ  فإذا  ،َأِغْث إن كان ِعْنَدَك َخيـْ

َبَثَق الَماُء  :قال ،َوَغَمَز َعِقَبُه على األرض ،فقال ِبَعِقِبِه َهَكَذا: قال  ،ِجْبرِيلُ  فَانـْ
لو تـَرََكْتُه كان :  فقال أبو الَقاِسِم  :قال ،َفَجَعَلْت تحفر ،َفَدَهَشْت ُأمُّ ِإْسَماِعيلَ 

َفَمرَّ نَاٌس  :قال ،َفَجَعَلْت َتْشَرُب من الَماِء َوَيِدرُّ لَبَـنُـَها على َصِبيـَِّها :قال ،اِهًراالَماُء ظَ 
ُر إال  :َوقَاُلوا ،فإذا ُهْم ِبطَْيٍر َكأَنـَُّهْم أَْنَكُروا َذاكَ  ،من ُجْرُهَم بَِبْطِن الَواِدي ما َيُكوُن الطَّيـْ

بَـَعُثوا َرُسوَلُهمْ  ،على َماءٍ  َها  ،فَأَتَاُهْم فََأْخبَـَرُهمْ  ،َر فإذا ُهْم بِالَماءِ فـََنظَ  ،فـَ فَأَتـَْوا ِإلَيـْ
نُـَها  ،أو َنْسُكَن َمَعكِ  ،يا ُأمَّ ِإْسَماِعيَل أَتَْأَذنِيَن لنا َأْن َنُكوَن َمَعكِ  :فـََقاُلوا بَـَلَغ ابـْ فـَ

َراِهيمَ  :قال ،فـََنَكَح ِفيِهْم اْمَرَأةً   :قال ،ٌع َترَِكِتيلإني ُمطَّ  :هِ لفقال َألهْ  ،ثُمَّ إنه َبَدا ِإلبـْ
ي له إذا لُقو : قال  ،َذَهَب َيِصيدُ  :فقالت اْمَرأَتُهُ  ؟أَْيَن ِإْسَماِعيلُ  :فقال ،َفَجاَء َفَسلمَ 

ثُمَّ  :قال ،كِ لأَْنِت َذاِك فَاْذَهِبي إلى َأهْ  :قال ،فلما جاء َأْخبَـَرْتهُ  ،جاء َغيـِّْر َعَتَبَة بَاِبكَ 
 ؟أَْيَن ِإْسَماِعيلُ  :َفَجاَء فقال :قال ،ٌع َترَِكِتيلإني ُمطَّ  :هِ لفقال َألهْ  ،اِهيمَ بـْرَ إنه َبَدا إلِ 

َتْطَعَم َوَتْشَربَ  :فقالت ،َذَهَب َيِصيدُ  :اْمَرأَتُُه  فقالت وما َطَعاُمُكْم  :فقال ،أال تـَْنِزُل فـَ
اللهم بَاِرْك لهم في َطَعاِمِهْم  :قال ،َطَعاُمَنا اللْحُم َوَشَرابـَُنا الَماءُ  :قالت ؟وما َشَراُبُكمْ 

 ) .بـَرََكٌة ِبَدْعَوِة إبراهيم فقال أبو الَقاِسِم  :قال ،َوَشَراِبِهمْ 

  )3185(3/1230صحيح البخاري 

 ،ُأمِّ ِإْسَماِعيلَ  لَأوََّل ما اتََّخَذ النَِّساُء الِمْنَطَق من ِقبَ :(  بن َعبَّاٍس  بدعوقال 
َراِهيُم َوبِاْبِنَها ِإْسَماِعيَل َوِهَي  ،فَِّي أَثـََرَها على َسارَةَ اتََّخَذْت ِمْنَطًقا لَتُـعَ  ثُمَّ جاء بها ِإبـْ

َولَْيَس  ،تـُْرِضُعُه حتى وضعها ِعْنَد البَـْيِت ِعْنَد َدْوَحٍة فـَْوَق َزْمَزَم في َأْعَلى الَمْسِجدِ 
َك َوَوَضَع ِعْنَدُهَما ِجَرابًا فيه َتْمٌر لَنافـََوَضَعُهَما هُ  ،َولَْيَس بها َماءٌ  ،ِبَمكََّة يـَْوَمِئٍذ َأَحدٌ 
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َراِهيُم ُمْنطَ  ،َوِسَقاًء فيه َماءٌ  َتِبَعْتُه ُأمُّ ِإْسَماِعيَل فقالت ،ًقالثُمَّ قفي ِإبـْ َراِهيُم أَْيَن  :فـَ يا ِإبـْ
رُُكَنا بهذا الَواِدي الذي ليس فيه ِإْنٌس وال َشْيءٌ   ،فقالت له ذلك ِمَرارًا ؟َتْذَهُب َوتـَتـْ

َها ِإَذْن ال  :قالت ،نعم :قال ؟آهللا الذي َأَمَرَك بهذا: فقالت له ،َوَجَعَل ال يَلَتِفُت ِإلَيـْ
َراِهيُم حتى إذا كان ِعْنَد الثَِّنيَِّة َحْيُث ال يـََرْونَهُ  ،ثُمَّ رََجَعتْ  ،ُيَضيـُِّعَنا اْستَـْقَبَل  ،َفاْنطََلَق ِإبـْ

ربنا إني َأْسَكْنُت من ُذرِّيَِّتي  :َماِت َورََفَع َيَدْيِه فقاللِء الكَ ِبَوْجِهِه البَـْيَت ثُمَّ َدَعا ِبَهُؤال
َوَجَعَلْت ُأمُّ ِإْسَماِعيَل تـُْرِضُع ِإْسَماِعيَل  ،حتى بـََلَغ َيْشُكُرونَ  .. ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرْعٍ 

نُـَهاحتى إذا نَِفَد ما في السَِّقاِء َعِطَشْت َوَعِطَش  ،َوَتْشَرُب من ذلك الَماءِ  َوَجَعَلْت  ،ابـْ
فـََوَجَدْت الصََّفا  ،فَاْنطََلَقْت َكَراِهَيَة َأْن تـَْنظَُر إليه ،يـَتَـَلبَّطُ  :أو قال ،تـَْنظُُر إليه يـَتَـَلوَّى

هل تـََرى  ،فـََقاَمْت عليه ثُمَّ اْستَـْقبَـَلْت الَواِدَي تـَْنظُرُ  ،يَهالَأقْـَرَب َجَبٍل في األرض يَ 
 ) .فلم تـَرَ  ؟َأَحًدا

 )3184( 3/1227ح البخاري صحي

 

 

  2828  --    رقمرقم  شتانشتان
 إبراهيم اختتن

 بالقدوم سنة80 بعد
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َنُه، َوَجِميَع ِولَداِن بـَْيِتِه، َوَجِميَع الُمْبَتاِعيَن 23 : (قوله َراِهيُم ِإْسَماِعيَل ابـْ فََأَخَذ ِإبـْ
َراِهيَم، َوَخَتَن َلْحَم ُغْرلَِتِهْم ِفي ذ لل ذََكٍر ِمْن َأهْ ِبِفضَِّتِه، كُ  َك اليَـْوِم َعْيِنِه َكَما  لبـَْيِت ِإبـْ
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َراِهيُم اْبَن ِتْسٍع َوِتْسِعيَن َسَنًة ِحيَن ُخِتَن ِفي َلْحِم ُغْرلَِتِه، 24. َكلَمُه اهللاُ  وََكاَن 25وََكاَن ِإبـْ
ُنُه اْبَن َثَالَث عَ  َك اليَـْوِم َعْيِنِه لِفي ذ26. َشَرَة َسَنًة ِحيَن ُخِتَن ِفي َلْحِم ُغْرلَِتهِ ِإْسَماِعيُل ابـْ

ُنهُ  َراِهيُم َوِإْسَماِعيُل ابـْ بـَْيِتِه ِولَداِن البَـْيِت َوالُمْبَتاِعيَن بِالِفضَِّة ِمِن  لوَُكلُّ رَِجا27. ُخِتَن ِإبـْ
 ) .اْبِن الَغرِيِب ُخِتُنوا َمَعهُ 

  27-23: 17الكتاب المقدس تكوين 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فأخَذ إبراهيُم إسماعيَل اَبَنُه، وجميَع المولوديَن في بَيِته 23: (مواضعه كما يلي

َك لبَيِته، فختَن الغُلَفَة ِمن أبداِنهم في ذ لِه، أْي ُكَل ذََكٍر ِمن أهلوالذيَن َاقتناُهم بما
وإسماعيُل اَبُنُه 25وكاَن إبراهيُم اَبَن تسِع وتسعيَن سَنًة، 24. ِه، كما أمَرُه اهللاُ اليوِم ذاتِ 

َك اليوِم ذاتِِه َاخُتِتَن إبراهيُم وإسماعيُل لفي ذ26. في الثَّالثَة َعْشَرَة ِعنَد َاخِتتانِهما
هؤالِء . ِمَن الُغربَاءِ ه لبَيِته المولوديَن فيِه، أِو الذيَن َاقتناُهم ِبما لوجميُع رِجا27اَبُنُه 

 ) .َاخُتِتنوا مَعهُ 

  27-23: 17الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َراِهيُم ِإْسَماِعيَل َوَجِميَع لَوِفي ذَ 23: (بعض مواضعه كما يلي َك اليَـْوِم ِبَعْيِنِه َأَخَذ ِإبـْ

بـَْيِتِه َوَخَتَن َلْحَم ُغْرلَِتِهْم   لي بـَْيِتِه وَُكل َمِن اْشُتِرَي ِبَماٍل، ُكل ذََكٍر ِمْن َأهْ الَمْوُلوِديَن فِ 
َراِهيُم ِفي التَّاِسَعِة َوالتِّْسِعيَن ِمْن ُعْمرِِه ِعْنَدَما ُخِتَن ِفي 24. َكَما َأَمَرُه الرَّب وََكاَن ِإبـْ

ُنُه فـََقْد َكاَن اْبَن َثَالَث َعْشَرَة َسَنًة ِحيَن ُخِتَن ِفي َلْحِم َأمَّا ِإْسَماِعيُل ا25َلْحِم ُغْرلَِتِه،  بـْ
ُنُه ِفي اليَـْوِم نـَْفِسهِ 26. ُغْرلَِتهِ  َراِهيُم َوِإْسَماِعيُل ابـْ َك ُخِتَن َمَعُه  لوََكذَ 27. َوَهَكَذا ُخِتَن ِإبـْ

 . ) ِمَن الَغرِيبِ  بـَْيِتِه الَمْوُلوِديَن ِفيِه َوالُمْبَتاِعيَن ِبَمالٍ  لُكلُّ رَِجا
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  27-23: 17الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في السنة النبوية   •

َراِهيُم بـَْعَد َثَمانِيَن َسَنةً : (قال َرُسول اهللاِ   ) .َواْخَتَتَن بِالَقُدومِ  ،اْخَتَتَن ِإبـْ
  )5940( 5/2320صحيح البخاري 

من من اختتن  وهو أول ،كان أول من ضيف الضيف إبراهيم: (قال َرُسول اهللاِ و 
 ) .على رأس ثمانين سنة واختتن بالقدوم

  )725(2/351السلسلة الصحيحة 

 

  2929  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال فخذ أربعة 

 من الطير فصرهن إليك
 

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •
السََّماِء َوُعدَّ النُُّجوَم ِإِن  اْنظُْر ِإَلى«: َوَأْخَر َجُه الرَّب ِإَلى الَخارِِج َوقَال5: (قوله

َفآَمَن بِالرَّب َفَحَسَبُه َلُه ِبّراً، 6. »َهَكَذا َيُكوُن َنْسُلكَ «: ثُمَّ قَاَل َلهُ . »كَ لاْسَتَطْعَت ذَ 
أَنَا ُهَو الرَّب الِذي أََتي ِبَك ِمْن ُأوِر الَكلَدانِيِّيَن ُألْعِطَيَك َهِذِه اَألْرَض «: َوقَاَل َلهُ 7

َزًة لُخْذ «: فََأَجابَُه الرَّب9» َكْيَف َأْعَلُم أَنِّي َأرِثـَُها؟«: َفَسَأل8. »اثاً ِميرَ  ي ِعْجَلًة َوَعنـْ
َها َثَالُث َسنَـَواٍت، َوَيَماَمًة َوَحَماَمةً  فََأَخَذ َهِذِه ُكلَها َوَشقَّ 10. »وََكْبشاً، ُعْمُر ُكلٍّ ِمنـْ

َها ُمَقاِبَل الشَّْطِر اآلَخرِ  البَـَهاِئَم ِمَن الَوَسِط ِإَلى َشْطَرْيِن، ُر . َوَجَعَل ُكل َشْطٍر ِمنـْ َأمَّا الطَّيـْ
َرامُ 11. فـََلْم َيْشطُْرهُ  َقضُّ َعَلى الُجَثِث زََجَرَها أَبـْ  .َوِعْنَدَما َأَخَذِت الطُُّيوُر الَجارَِحُة تـَنـْ
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َراُم ِفي نـَوْ 12  .) ٍم َعِميقٍ َوَلمَّا َماَلِت الشَّْمُس ِإَلى الَمِغيِب َغِرَق أَبـْ
  12-5: 15الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
أنُظْر إلى السَّماِء وُعَد النُّجوَم إْن «: وقاَدُه إلى خارج، وقاَل لهُ 5: (مواضعه كما يلي
أبراُم بالرَّب، فبَـرَّرُه  فآَمنَ 6. »هكذا يكوُن نسُلكَ «: وقاَل لهُ . »َقِدْرَت أْن تـَُعدَّها

أنا الرَّب الذي أخرجَك ِمْن ُأوِر الَكلدانيِّيَن «: وقاَل َله الرَّب7. الرَّب إليمانِهِ 
يا سيِّدي الرَّب، كيَف أعلُم أنِّي «: فقاَل أبرامُ 8. »ألعطَيَك هِذِه األرَض ِميراثًا لكَ 

واٍت، وَعنزًة عمُرها َثالُث خْذ لي ِعجلًة ُعمُرها َثالُث سن«: فقاَل لهُ 9» أرِثُها؟
فأخَذ َله هِذِه ُكلها 10. »سنواٍت، وَكْبًشا عمُرُه َثالُث سنواٍت، ويمامًة وحمامةً 

. وَشطَرها أنصافًا، وجَعَل ُكَل شْطٍر ُمقابَل الشَّْطِر اآلخِر وأمَّا الطَّائُر فلم يشطُْرهُ 
ولمَّا ماَلِت 12.يَزجُرها واَنقضَِّت الطُّيوُر الكاسرُة على الجثِث، فأخَذ أبرامُ 11

 ) .الشَّمُس إلى المغيِب وقَع أبراُم في َنوِم عميقٍ 
  12-5: 15الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
اِء َوُعدَّ اْنظُْر ِإَلى السَّمَ «: ثُمَّ َأْخَرَجُه ِإَلى َخارٍِج َوقَال5: (بعض مواضعه كما يلي

َها َفآَمَن بِالرَّب 6. »هَكَذا َيُكوُن َنْسُلكَ «: َوقَاَل َلهُ . »النُُّجوَم ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تـَُعدَّ
يُـْعِطَيَك هِذِه لأَنَا الرَّب الِذي َأْخَرَجَك ِمْن ُأوِر الَكلَدانِيِّيَن «: َوقَاَل َلهُ 7. َفَحِسَبُه َلُه ِبّرا

: فـََقاَل َلهُ 9» أَيـَُّها السَّيُِّد الرَّب، ِبَماَذا َأْعَلُم أَنِّي َأرِثـَُها؟«: فـََقال8. »َترِثـََهالاَألْرَض 
َزًة ُثالَثِيًَّة، وََكْبًشا ُثالَثِّيا، َوَيَماَمًة َوَحَماَمةً لُخْذ « فََأَخَذ هِذِه  10. »ي ِعْجَلًة ُثالَثِيًَّة، َوَعنـْ

ُر فـََلْم َيُشقَّهُ . َواِحٍد ُمَقاِبَل َصاِحِبهِ  لقَّ كُ ُكلَها َوَشقََّها ِمَن الَوَسِط، َوَجَعَل شِ  . َوَأمَّا الطَّيـْ
َراُم يـَْزُجُرَها11 نَـَزَلِت الَجَوارُِح َعَلى الُجَثِث، وََكاَن أَبـْ َوَلمَّا َصاَرِت الشَّْمُس ِإَلى 12.فـَ

َراَم ُسَباتٌ   . ) الَمِغيِب، َوَقَع َعَلى أَبـْ
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  12-5: 15الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

ــذَ ( ــَماَواِت َواَألْرِض وَ لوََك ــَراِهيَم َمَلُكــوَت السَّ ــَن الُمــوِقِنيَن لَك نُــِري ِإبـْ  )75(َيُكــوَن ِم
ـا َأفَـَل قَـاَل ال ُأِحـبُّ اآلفِ   )76(يَن لـفـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللْيُل رَأى َكوَْكبـاً قَـاَل َهـَذا رَبـِّي فـََلمَّ

ــا رَأى القَ  ــا َأفَــَل قَــاَل لَــِئْن لَــْم يـَْهــِدِني رَبِّــي َألَُكــوَننَّ ِمــَن فـََلمَّ َمــَر بَازِغــاً قَــاَل َهــَذا رَبِّــي فـََلمَّ
َلــْت  )77(يَن لالَقــْوِم الضَّــا ــا َأفـَ ــْمَس بَازَِغــًة قَــاَل َهــَذا رَبِّــي َهــَذا َأْكبَـــُر فـََلمَّ ــا رَأى الشَّ فـََلمَّ

ـا ُتْشـ لـِذي َفطَـَر السَّـَماَواِت لِإنـِّي َوجَّْهـُت َوْجِهـَي  )78(رُِكوَن قَاَل يَا قـَْوِم ِإنِّي بَـِريٌء ِممَّ
ـُه قـَْوُمـُه قَـاَل أَُتَحـاجُّونِّي ِفـي اِهللا َوقَـْد  )79(َواَألْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن الُمْشرِِكيَن  َوَحاجَّ

َوِسـَع رَبـِّي ُكـل َشـْيٍء ِعلمـاً َأفَـال َهَداِن َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإال َأْن َيَشـاَء رَبـِّي َشـْيئاً 
وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َتَخاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم بِاِهللا َما َلْم يـُنَـزِّل بِـِه  )80(تـََتذَكَُّروَن 

 )81(َعَلْيُكْم ُسلطَاناً فََأيُّ الَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاَألْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن 

 ٨١ – ٧٥: األنعامالقرآن الكريم سورة  

َراِهيُم َربِّ َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي الَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن  َوِإذْ ( قَاَل ِإبـْ
ُهنَّ  َجَبلٍ  لَيْطَمِئنَّ َقلِبي قَاَل َفُخْذ َأْربـََعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعل َعَلى كُ ل ِمنـْ

 )260(ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعياً َواْعَلْم َأنَّ اَهللا َعزِيٌز َحِكيٌم 

 ٢٦٠: البقرةالقرآن الكريم سورة  
 

  3030  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال إني جاعلك 

 للناس إماما قال ومن ذريتي 
 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )224 ( 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

! أنا اُهللا القديرُ «: ولمَّا بلَغ أبراُم التَّاِسعَة والتِّْسعيَن تراءى َله الرَّب وقال(: قوله
فَوَقَع 3 .»فأجَعَل َعهدي بَيني وبَيَنَك وُأكثـَِّر نسَلَك جُدا2ُأسُلْك أمامي وُكْن كامًال، 

َمِم كثيرٍة، تكوُن أبًا ألُ : هذا هَو َعهدي مَعكَ «4: أبراُم على وجِهِه ساجًدا وقاَل َله اهللاُ 
. وال ُتسمَّى أبراَم بَعَد اليوِم، بل ُتسمَّى إبراهيَم، ألنِّي جَعلُتَك أبًا ألَُمِم كثيرةٍ 5
وأُقيُم َعهًدا 7َك َيخرجوَن، لسأُنميَك كثيًرا جُدا، وأجَعُلَك أَُمًما، وُملوٌك ِمْن نس6

َك لنسلجيٍل، فأكوُن لَك إلًها و َك ِمْن بَعِدَك، جيًال بَعَد لأبديُا بَيني وبَيَنَك وبَيَن َنس
وُأعطيَك أَنَت ونسَلَك ِمْن بَعِدَك أرَض ُغربَِتَك، ُكَل أرِض كنعاَن، ُملًكا 8ِمْن بَعِدَك، 

َاحَفْظ َعهدي، أنَت ونسُلَك ِمْن «: وقاَل اُهللا إلبراهيمَ 9.»مؤبًَّدا وأكوُن لُهم إلًها
 .) بَعِدَك جيًال بَعَد جيلٍ 

  9-1: 17 الكتاب المقدس تكوين
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 

َراَم َوقَاَل َلهُ 1: (مواضعه كما يلي َراُم اْبَن ِتْسٍع َوِتْسِعيَن َسَنًة َظَهَر الرَّب ألَبـْ : َوَلمَّا َكاَن أَبـْ
َنَك، َوُأَكثـَِّرَك َكِثيًرا فََأْجَعَل َعْهدِ 2ِسْر َأَماِمي وَُكْن َكاِمًال، . أَنَا اُهللا الَقِديرُ « ي بـَْيِني َوبـَيـْ

َراُم َعَلى َوْجِههِ 3. »ِجّدا َأمَّا أَنَا فـَُهَوَذا َعْهِدي «4: َوَتَكلَم اُهللا َمَعُه قَاِئالً . َفَسَقَط أَبـْ
َراَم َبل َيُكونُ 5ُجْمُهوٍر ِمَن األَُمِم، لَمَعَك، َوَتُكوُن أَبًا  اْسُمَك  َفَال يُْدَعى اْسُمَك بـَْعُد أَبـْ

َراِهيَم، ألَنِّي َأْجَعُلَك أَبًا  َوأُْثِمُرَك َكِثيًرا ِجّدا، َوَأْجَعُلَك أَُمًما، 6. ُجْمُهوٍر ِمَن األَُممِ لِإبـْ
َنَك، َوبـَْيَن َنسْ 7. َوُمُلوٌك ِمْنَك َيْخُرُجونَ  َك ِمْن بـَْعِدَك ِفي لَوأُِقيُم َعْهِدي بـَْيِني َوبـَيـْ

َك ِمْن لَنسْ لَوُأْعِطي َلَك وَ 8. َك ِمْن بـَْعِدكَ لَنسْ لَبِديّا، َألُكوَن ِإلًها َلَك وَ ِهْم، َعْهًدا أَ لَأْجَيا
َعاَن ُملًكا أََبِديّا َوقَاَل اهللاُ 9.»َوَأُكوُن ِإلَهُهمْ . بـَْعِدَك َأْرَض ُغْربَِتَك، ُكل َأْرِض َكنـْ

َراِهيم  ) .ِهمْ لُلَك ِمْن بـَْعِدَك ِفي َأْجَياَوَأمَّا أَْنَت فـََتْحَفُظ َعْهِدي، أَْنَت َوَنسْ «: ِإلبـْ
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  9-1: 17الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

َراُم ِفي التَّاِسَعِة َوالتِّْسِعيَن ِمْن ُعْمرِِه، َظَهَر َلُه : (بعض مواضعه كما يلي َوِعْنَدَما َكاَن أَبـْ
َنَك 2ِسْر َأَماِمي وَُكْن َكاِمًال، . أَنَا ُهَو اهللا الَقِديرُ «: الرَّب قَاِئالً  فََأْجَعَل َعْهِدي بـَْيِني َوبـَيـْ

َراُم َعَلى َوْجِهِه، َفَخاطََبُه اهللا قَاِئالً 3. »َوُأَكثـَِّر َنْسَلَك ِجّداً  َها أَنَا َأْقَطُع «4: َفَسَقَط أَبـْ
َراَم 5. ِثيَرةٍ َلَك َعْهِدي، فـََتُكوُن أَبًا ألَُمٍم كَ  َوَمْعَناُه (َوَلْن يُْدَعى اْسُمَك بـَْعَد اآلَن أَبـْ

َراِهيَم ) اَألُب الرَِّفيعُ  ألَنِّي َأْجَعُلَك أَبًا ) ُجْمُهورٍ لَوَمْعَناُه َأٌب (َبل َيُكوُن اْسُمَك ِإبـْ
تَـَفرَُّع ِمْنَك، َوَيْخُرُج ِمْن َوُأَصيـُِّرَك ُمْثِمرًا ِجّدًا، َوَأْجَعُل أَُممًا تَـ 6ُجْمُهوٍر ِمَن األَُمِم؛ ل

َنَك، َوبـَْيَن َنسْ 7. َك ُمُلوكٌ لَنسْ  َك ِمْن بـَْعِدَك ِجيًال بـَْعَد لَوأُِقيُم َعْهِدي األََبِديَّ بـَْيِني َوبـَيـْ
َع أَْنَت َوُذرِّيـََّتَك ِمْن بـَْعِدَك َجِميَوَأَهُبكَ 8. َك ِمْن بـَْعِدكَ لَنسْ لِجيٍل، فََأُكوُن ِإَلهًا َلَك وَ 

َعاَن، الِتي نـََزلَت ِفيَها َغرِيباً، ُملكًا أََبِديّاً  َوقَاَل الرَّب 9.»َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلهاً . َأْرِض َكنـْ
َراِهيمَ   . ) ِهمْ لَأمَّا أَْنَت فَاْحَفْظ َعْهِدي، أَْنَت َوُذرِّيـَُّتَك ِمْن بـَْعِدَك َمَدى َأْجَيا«: ِإلبـْ

  9-1: 17الكتاب المقدس تكوين 
 :ي القرآن الكريم ورد ف  •

َراِهيَم رَبُُّه ِبكَ ( تَـَلى ِإبـْ لنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمْن لَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لَوِإِذ ابـْ
 )124(ِميَن لُذرِّيَِّتي قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّا

 ١٢٤: البقرةالقرآن الكريم سورة 

َيا َوِإنَُّه َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملِة ِإبـْرَ ( نـْ َناُه ِفي الدُّ اِهيَم ِإال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفيـْ
َربِّ الَعاَلِميَن لْم قَاَل َأْسَلْمُت لِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأسْ  )130(ِحيَن لِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّا

َراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا بَِنيَّ  )131( يَن َفال  َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ ِإنَّ اَهللا اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
ُتْم ُمسْ  َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب الَمْوُت ِإْذ قَاَل  )132(ُموَن لَتُموُتنَّ ِإال َوأَنـْ
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َراِهيَم َوِإْسمَ ل اِعيَل َوِإْسَحاَق َبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـْ
تِلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما   )133(ُموَن لِإَلهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمسْ 

 )134(َكَسْبُتْم َوال ُتْسأَلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

 ١٣٤ -١٣٠: البقرةالقرآن الكريم سورة 

قُلَنا يَا نَاُر ُكوِني بـَْرداً  )68(يَن لَهَتُكْم ِإْن ُكْنُتْم فَاعِ لقَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا آ(
َراِهيَم  َناُه  )70(َوَأرَاُدوا ِبِه َكْيدًا َفَجَعلَناُهُم اَألْخَسرِيَن  )69(َوَسالمًا َعَلى ِإبـْ يـْ َوَنجَّ

َنا  )71(لَعاَلِميَن لَوُلوطًا ِإَلى اَألْرِض الِتي بَارَْكَنا ِفيَها  َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب نَاِفَلًة َوَوَهبـْ
َراِت  َوَجَعلَناُهمْ  )72(ِحيَن لوَُكّالً َجَعلَنا َصا َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل الَخيـْ أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ

 )73(َوِإقَاَم الصَّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِديَن 

 ٧٣ -٦٨: نبياءاألالقرآن الكريم سورة 
 

 

  3131  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال يا بني إني أرى في 

 المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: قال» !يا إبراهيمُ «: وبَعَد هِذِه األحداِث َامتحَن اُهللا إبراهيَم، فقاَل َله: (قوله
سَحَق اَبَنَك وحيَدَك الذي ُتِحبُُّه وَاذهْب إلى أرِض خْذ إ«: قال2. »نعم، هاأنا«

فبكََّر إبراهيُم في الغِد 3. »ُموريََّة، وهناَك أصِعْدُه ُمحرقًة على جَبٍل أُدلَُّك عَليه
وأسرج حمارَُه وشقََّق حطًبا لُمحرقٍة، ثَُم أخَذ اَثنيِن ِمْن خدِمِه وإسَحَق اَبَنُه وساَر في 
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وفي اليوِم الثَّالِث رَفَع إبراهيُم عينيه فأبصَر 4الذي دلُه اُهللا عَليه  طريِقِه إلى الَموِضعِ 
اَنتظرا أنتما ُهنا مَع الحماِر، وأنا والصَّبيُّ نذهُب «: فقاَل لخادَميهِ 5المكاَن ِمْن بَعيٍد، 

وأخَذ إبراهيُم حطَب الُمحرقِة، ووَضَعُه على 6. »إلى ُهناَك، فَنسجُد ونرجُع إليُكما
فقاَل إسَحُق 7. سحَق اَبنِه، وأمسَك بيدِه النَّاَر والسِّكِّيَن، وسارا ِكالُهما مًعاظهِر إ

ُهنا النَّاُر والحَطُب، فأيَن الخروُف «: قال. »نعم يا اَبني«: قال» !يا أبي«: ألبيهِ 
وسارا  . »اُهللا يَُدبـُِّر َله الخروَف للُمحرَقِة يا اَبني«: فأجاَب إبراهيمُ 8» للُمحرَقِة؟

فلمَّا وصال إلى الَموِضِع الذي َدلُه اُهللا عَليه، بَنى إبراهيُم ُهناَك 9 .الُهما مًعاكِ 
المذبَح، ورتََّب الحَطَب، وربَط إسَحَق اَبَنُه، ووَضَعُه على المذبِح فوَق 

فناداُه مالُك الرَّب ِمَن 11. ومَد إبراهيُم يَدُه، فأخَذ السِّكِّيَن ليذَبَح اَبَنه10.الحَطبِ 
ال تُمَد يَدَك إلى «: قال12 .»نعم، ها أنا«: قال» !إبراهيُم، إبراهيمُ «: ماِء وقالالسَّ 

اآلَن عرفُت أنََّك تخاُف اَهللا، فما َبخلَت علَي باَبِنَك . الصَّبيِّ وال تفَعل بِه شيًئا
فرَفَع إبراهيُم عينيِه ونَظَر فرأى وراَءُه َكْبًشا عالًقا بقرنيِه بيَن 13 .»وحيِدكَ 

َمُه ُمحرَقًة َبدَل اَبِنهالشُّ  وسمَّى إبراهيُم 14 .جيراِت، فأقبَل على الَكْبِش وأخَذُه وَقدَّ
ونادى 15 .هذا جبُل الرَّب يدبرِّ : فُيقاُل إلى اليومِ . »الرَّب يَُدبِّر«َك الَموِضَع لذ

: »بيقوُل الرَّ «بنْفسي أقسْمُت، : وقال16مالُك الرَّب إبراهيَم ثانيًة ِمَن السَّماِء 
فأُبارُكَك وُأكثـُِّر نسَلَك كنجوِم 17بما أنََّك فعلَت هذا وما َبخلَت باَبِنَك وحيِدَك، «

ِِ البحرِ  لالسَّماِء والرَّم ويتباَرُك في 18وَيِرُث نسُلَك ُمُد أعدائِه، . الذي على شاط
 .) »َك جميُع أَُمِم األرِض ألنََّك َسِمْعَت ليلنس

  18-1: 22الكتاب المقدس تكوين 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َراِهيَم، فـََقاَل َلهُ 1: (مواضعه كما يلي يَا «: َوَحَدَث بـَْعَد هِذِه األُُموِر َأنَّ اَهللا اْمَتَحَن ِإبـْ

َراِهيمُ  َنَك َوِحيَدَك، الِذي ُتِحبُُّه، ِإسْ «: فـََقال2. »هأََنَذا«: فـََقال. »!ِإبـْ َحاَق، ُخِذ ابـْ
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. »الِذي َأُقوُل َلكَ  لَواْذَهْب ِإَلى َأْرِض الُمرِيَّا، َوَأْصِعْدُه ُهَناَك ُمْحَرَقًة َعَلى َأَحِد الِجَبا
َنُه، 3 نَـْيِن ِمْن ِغلَمانِِه َمَعُه، َوِإْسَحاَق ابـْ َراِهيُم َصَباًحا َوَشدَّ َعَلى ِحَمارِِه، َوَأَخَذ اثـْ فـََبكََّر ِإبـْ

ِث لَوِفي اليَـْوِم الثَّا4. ُمْحَرَقٍة، َوقَاَم َوَذَهَب ِإَلى الَمْوِضِع الِذي قَاَل َلُه اهللاُ لا َوَشقََّق َحطَبً 
نَـْيِه َوأَْبَصَر الَمْوِضَع ِمْن بَِعيٍد،  َراِهيُم َعيـْ َراِهيُم 5رََفَع ِإبـْ ُتَما لاجْ «: ُغَالَمْيهِ لفـََقاَل ِإبـْ َسا أَنـْ

. »ا َوالُغَالُم فـََنْذَهُب ِإَلى ُهَناَك َوَنْسُجُد، ثُمَّ نـَْرجُع ِإلَْيُكَماهُهَنا َمَع الِحَماِر، َوَأمَّا أَنَ 
َراِهيُم َحَطَب الُمْحَرَقِة َوَوَضَعُه َعَلى ِإْسَحاَق اْبِنِه، َوَأَخَذ بَِيِدِه النَّاَر َوالسِّكِّينَ 6 . فََأَخَذ ِإبـْ

هأََنَذا يَا «: فـََقال. »!يَا أَِبي«: يَم أَبِاُه َوقَالوََكلَم ِإْسَحاُق ِإبـَْراهِ 7. َفَذَهَبا ِكَالُهَما َمًعا
فـََقاَل 8» لُمْحَرَقِة؟لُهَوَذا النَّاُر َوالَحَطُب، َولِكْن أَْيَن الَخُروُف «: فـََقال. »اْبِني

َراِهيمُ  ا أَتـََيا ِإَلى فـََلمَّ 9 .َفَذَهَبا ِكَالُهَما َمًعا. »لُمْحَرَقِة يَا اْبِنيلاُهللا يـََرى َلُه الَخُروَف «: ِإبـْ
َراِهيُم الَمْذَبَح َورَتََّب الَحَطَب َورََبَط ِإْسَحاَق  الَمْوِضِع الِذي قَاَل َلُه اهللاُ، بـََنى ُهَناَك ِإبـْ

َنُه َوَوَضَعُه َعَلى الَمْذَبِح فـَْوَق الَحَطبِ  َراِهيُم َيَدُه َوَأَخَذ السِّكِّيَن 10. ابـْ َيْذَبَح لثُمَّ َمدَّ ِإبـْ
َنهُ  َناَداُه َمَالُك الرَّب ِمَن السََّماِء َوَقال11. ابـْ َراِهيمُ «: فـَ َراِهيمُ ! ِإبـْ » هأََنَذا«: فـََقال. »!ِإبـْ
ْمُت أَنََّك َخاِئٌف لَال َتُمدَّ َيَدَك ِإَلى الُغَالِم َوَال تـَْفَعل ِبِه َشْيًئا، ألَنِّي اآلَن عَ «: فـََقال12

َنَك َوِحيَدَك عَ  نَـْيِه َوَنَظَر َوِإَذا َكْبٌش َورَاَءُه 13. »نِّياَهللا، فـََلْم ُتْمِسِك ابـْ َراِهيُم َعيـْ فـََرَفَع ِإبـْ
َراِهيُم َوَأَخَذ الَكْبَش َوَأْصَعَدُه ُمْحَرَقًة ِعَوًضا َعِن  ُمْمَسًكا ِفي الَغابَِة ِبَقْرنـَْيِه، َفَذَهَب ِإبـْ

َراِهيُم اْسَم ذ14. اْبِنهِ  ِفي «: َحتَّى ِإنَُّه يـَُقاُل اليَـْومَ . »ْرَأهْ يـَْهَوْه يِ «َك الَمْوِضِع لَفَدَعا ِإبـْ
َراِهيَم ثَانَِيًة ِمَن السََّماِء 15.»الرَّب يـَُرى لَجبَ  ِبَذاِتي «: َوقَال16َونَاَدى َمَالُك الرَّب ِإبـْ

أَنََّك فـََعلَت هَذا اَألْمَر، َوَلْم ُتْمِسِك ابـَْنَك  لَأْقَسْمُت يـَُقوُل الرَّب، أَنِّي ِمْن َأجْ 
الِذي َعَلى  لأُبَارُِكَك ُمَبارََكًة، َوُأَكثـُِّر َنْسَلَك َتْكِثيًرا َكُنُجوِم السََّماِء وََكالرَّمْ 17يَدَك، َوحِ 

ِِ الَبْحِر، َوَيِرُث َنْسُلَك بَاَب َأْعَدائِِه،  َك َجِميُع أَُمِم اَألْرِض، لَويـََتَباَرُك ِفي َنسْ 18َشاِط
 ) .»يلَقوْ لأَنََّك َسِمْعَت  لِمْن َأجْ 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َناَداهُ : (بعض مواضعه كما يلي َراِهيَم، فـَ َراِهيمُ «: َوبـَْعَد َهَذا اْمَتَحَن اهللا ِإبـْ : فََأَجابَهُ » يَاِإبـْ

َنَك َوِحي«: فـََقاَل َلهُ 2. »لَبـَّْيكَ « ْق ِإَلى َأْرِض لَدَك، ِإْسحَق الِذي ُتِحبُُّه، َواْنطَ ُخِذ ابـْ
ْمُه ُمْحَرَقًة َعَلى َأَحِد الِجَبا َراِهيُم 3. »الِذي َأْهِديَك ِإلَْيهِ  لالُمرِيَّا َوَقدِّ َقَظ ِإبـْ فَاْستَـيـْ

نَـْيِن ِمْن ِغلَمانِ لُمَبكِّرًا ِفي الصََّباِح التَّا َنُه ِإْسحقَ ي، َوَأْسَرَج ِحَمارَُه، َوَأَخَذ اثـْ . ِه، َوابـْ
َوِفي اليَـْوِم 4. ُمْحَرَقٍة، َواْنطََلَق َماِضيًا ِإَلى الَمْوِضِع الِذي قَاَل َلُه اهللا َعْنهُ لَوَجهََّز َحطَبًا 

َراِهيُم َفَشاَهَد الَمَكاَن ِمْن بَِعيٍد، لالثَّا َراِهيُم 5ِث َتطَلَع ِإبـْ اْمُكثَا ُهَنا «: ُغَالَمْيهِ لفـََقاَل ِإبـْ
َثَما َأْصَعُد أَنَا َوالصَِّبيُّ ِإَلى ُهَناَك لََنتَـَعبََّد مَ  َفَحمََّل 6. » ثُمَّ نـَُعوَد ِإلَْيُكَماهللاِ َع الِحَماِر، رَيـْ

َراِهيُم ِإْسحَق َحَطَب الُمْحَرَقِة، َوَأَخَذ ُهَو بَِيِدِه النَّاَر َوالسِّكِّيَن َوَذَهَبا ِكَالُهَما َمعاً  . ِإبـْ
َراِهيَم أَبِيهِ  َوقَاَل ِإْسحقُ 7 َها ِهَي النَّاُر «: َفَسأََلهُ . »نـََعْم يَابـَُنيَّ «: فََأَجابَهُ . »يَاأَِبي«: ِإلبـْ

َراِهيمُ 8. »َوالَحَطُب، َوَلِكْن أَْيَن َخُروُف الُمْحَرَقِة؟ نَـْفِسِه لِإنَّ اهللا يَُدبـُِّر «: فـََردَّ َعَلْيِه ِإبـْ
َوَلمَّا بـََلَغا الَمْوِضَع الِذي َأَشاَر ِإلَْيِه 9 .ابـََعا َمِسيَرُهَما َمعاً َوتَ . »لُمْحَرَقِة يَااْبِنيلالَخُروَف 

َنُه َوَوَضَعُه َعَلى  َراِهيُم َمْذَبحًا ُهَناَك، َوَنضََّد الَحَطَب، ثُمَّ َأْوَثَق ِإْسحَق ابـْ اهللا َشيََّد ِإبـْ
َراِهيُم َيَدُه َوتـَنَ 10. الَمْذَبِح فـَْوَق الَحَطبِ  َنهُ لاَوَل السِّكِّيَن َوَمدَّ ِإبـْ َناَداُه 11. َيْذَبَح ابـْ فـَ

َراِهيمُ «: َمَالُك الرَّب ِمَن السََّماِء قَاِئالً  َراِهيُم، ِإبـْ َال «: فـََقال12. »نـََعمْ «: فََأَجابَ » ِإبـْ
َنَك ْمُت أَنََّك َتَخاُف اهللا َولَ لَتُمدَّ َيَدَك ِإَلى الصَِّبيِّ َوَال تـُْوِقْع ِبِه ُضّرًا ألَنِّي عَ  ْم َتْمَنِع ابـْ

َراِهيُم َحْوَلُه رََأى َخلَفُه َكْبشًا َقْد عَ 13. »َوِحيَدَك َعنِّي َق ِبُفُروِع َأْشَجاِر لَوِإْذ َتطَلَع ِإبـْ
َراِهيُم اْسَم ذَ 14. الَغابَِة، َفَذَهَب َوَأْحَضَرُه َوَأْصَعَدُه ُمْحَرَقًة ِعَوضًا َعِن اْبِنهِ  َك لَوَدَعا ِإبـْ

الرَّب  لِفي َجبَ «َك يـَُقاُل َحتَّى اليَـْوِم لذَ لوَ ). الرَّب يَُدبـِّرُ : َوَمْعَناهُ (» يـَْهَوْه ِيْرَأه«الَمَكاِن 
َراِهيَم ِمَن السََّماِء َمرًَّة ثَانَِيةً 15.»اِإلَلِه يـَُرى َها أَنَا «: َوقَال16: َونَاَدى َمَالُك الرَّب ِإبـْ

َنَك َوِحيَدَك َعنِّي،  ألَنَّكَ : أُْقِسُم ِبَذاِتي يـَُقوُل الرَّب َصنَـْعَت َهَذا اَألْمَر، َوَلْم َتْمَنِع ابـْ
َشاِطيِء الَبْحِر، َوَتِرُث  لألُبَارَِكنََّك َوُأَكثـَِّرنَّ ُذرِّيـََّتَك فـََتُكوُن َكُنُجوِم السََّماِء وََكَرمْ 17
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 .  )»أَُمِم اَألْرِض، ألَنََّك َأطَْعَتِنيَوِبُذرِّيَِّتَك تـََتَباَرُك َجِميُع 18. ُذرِّيـَُّتَك ُمُدَن َأْعَداِئَها
  18-1: 22الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •
َراِهيَم ( بـْ بِيِه ألَ ِإْذ قَاَل  )84(يٍم لِإْذ َجاَء رَبَُّه ِبَقلٍب سَ  )83(َوِإنَّ ِمْن ِشيَعِتِه َإلِ

َفَما ظَنُُّكْم ِبَربِّ  )86(اِهللا ُترِيُدوَن  َهًة ُدونَ لأَِإْفكًا آ )85(َوقـَْوِمِه َماَذا تـَْعُبُدوَن 
َنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوِم  )87(الَعاَلِميَن  تَـَولْوا َعْنُه  )89(فـََقاَل ِإنِّي َسِقيٌم  )88(فـَ فـَ
 )92(َما َلُكْم ال تـَْنِطُقوَن  )91(َهِتِهْم فـََقاَل َأال تَْأُكُلوَن لفـََراَغ ِإَلى آ )90(ُمْدِبرِيَن 

قَاَل أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن  )94(فََأقْـبَـُلوا ِإلَْيِه َيزِفُّوَن  )93(اَغ َعَلْيِهْم َضْربًا بِالَيِميِن فـَرَ 
َيانًا فَأَلُقوُه ِفي الَجِحيِم  )96(َواُهللا َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن  )95( ُنوا َلُه بـُنـْ  )97(قَاُلوا ابـْ

 )99(َوقَاَل ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى رَبِّي َسيَـْهِديِن  )98(يَن لَناُهُم اَألْسفَ فََأرَاُدوا ِبِه َكْيدًا َفَجَعل
فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه  )101(يٍم لفـََبشَّْرنَاُه ِبُغالٍم حَ  )100(ِحيَن لي ِمَن الصَّالَربِّ َهْب 

ْر َماَذا تـََرى قَاَل يَا أََبِت افْـَعل السَّْعَي قَاَل يَا بـَُنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم أَنِّي َأْذَبُحَك فَاْنظُ 
 )103(لَجِبيِن لَأْسَلَما َوتَلُه  فـََلمَّا )102(َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اهللاُ ِمَن الصَّاِبرِيَن 

َراِهيُم  َناُه َأْن يَا ِإبـْ َك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن لَقْد َصدَّْقَت الرُّْؤيا ِإنَّا َكذَ  )104(َونَاَديـْ
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  )106(ِإنَّ َهَذا َلُهَو الَبالُء الُمِبيُن  )105( َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه  )107(َوَفَديـْ

َراِهيَم  )108(ِفي اآلِخرِيَن   )110(َك َنْجِزي الُمْحِسِنيَن لَكذَ   )109(َسالٌم َعَلى ِإبـْ
َوبَارَْكَنا  )112(ِحيَن لبِِإْسَحاَق نَِبّيًا ِمَن الصَّاَوَبشَّْرنَاُه  )111(ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُمْؤِمِنيَن 

 )113(نَـْفِسِه ُمِبيٌن لٌم لَعَلْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َوظَا

 ١١٣ - ٨٣: الصافات القرآن الكريم سورة

َراِهيَم ُمَصـّلًى َوَعِهـْدنَا ِإلَـى لنَّاِس َوَأْمناً َواتَِّخُذوا مِ لَوِإْذ َجَعلَنا البَـْيَت َمثَابًَة ( ْن َمَقاِم ِإبـْ
ــَي  ــَرا بـَْيِت ــَراِهيَم َوِإْســَماِعيَل َأْن َطهِّ ــُجوِد لِإبـْ ــِع السُّ ــاِكِفيَن َوالرُّكَّ َوِإْذ  )125(لطَّــائِِفيَن َوالَع
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ــَراِهيُم َربِّ اْجَعــل َهــَذا بـََلــداً آِمنــاً َواْرُزْق َأْهلَــُه ِمــَن الثََّمــَرا ُهْم بِــاِهللا قَــاَل ِإبـْ ِت َمــْن آَمــَن ِمــنـْ
يًال ثُـمَّ َأْضـَطرُُّه ِإلَـى َعـَذاِب النَّـاِر َوبِـْئَس الَمِصـيُر لـَواليَـْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمـْن َكَفـَر فَأَُمتـُِّعـُه قَ 

ــا تـََقبَّــل ِمنَّــا ِإنَّــ َوِإذْ  )126( ــَماِعيُل رَبـََّن ــِت َوِإْس ــَن البَـْي ــَد ِم ــَراِهيُم الَقَواِع ــُع ِإبـْ ــَت يـَْرَف َك أَْن
ــِميُع العَ  َمًة لَــَك َوَأرِنَــا لَمْيِن لَــَك َوِمــْن ُذرِّيَِّتَنــا أُمَّــًة ُمْســلرَبـََّنــا َواْجَعلَنــا ُمْســ )127(يُم لــالسَّ

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم   )128(َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

 ١٢٨ -١٢٥: البقرة القرآن الكريم سورة

 :نبوية ورد في السنة ال  •

َراِهيَم فقال َألهْ : (بن َعبَّاٍس  بدعقول   ،ٌع َترَِكِتيلإني ُمطَّ : هِ لثُمَّ إنه َبَدا ِإلبـْ
ِإنَّ رَبََّك  ،يا ِإْسَماِعيلُ  :فقال ،ُح نـَْبال لهلَفَجاَء فـََواَفَق ِإْسَماِعيَل من َورَاِء زَْمَزَم ُيصْ 

ِإَذْن  :قال ،إنه قد َأَمَرِني َأْن تُِعيَنِني عليه :قال ،رَبَّكَ َأِطْع  :قال ،َأَمَرِني َأْن أَْبِنَي له بـَْيًتا
َراِهيُم يـَْبِني َوِإْسَماِعيُل يـَُناِولُُه الِحَجارََة  :قال ،َأفْـَعَل أو كما قال فـََقاَما َفَجَعَل ِإبـْ

َع الِبَناُء َوَضُعَف حتى اْرتـَفَ  :قال ،يمُ لرَبـََّنا تـََقبَّل ِمنَّا ِإنََّك أنت السَِّميُع العَ  :َويـَُقوالنِ 
 :َفَجَعَل يـَُناِولُُه الِحَجارََة َويـَُقوالنِ  ،فـََقاَم على َحَجِر الَمَقامِ  ،الِحَجارَةِ  لالشَّْيُخ عن نـَقْ 

 ) .يمُ لرَبـََّنا تـََقبَّل ِمنَّا ِإنََّك أنت السَِّميُع العَ 

  )3185(3/1230صحيح البخاري 

 

  3232  --    رقمرقم  شتانشتان
 مدين ولما ورد ماء 

 وجد عليه أمة من الناس يسقون
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •
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ونَظَر فرأى في البرِّيَِّة بئًرا 2. ونهَض يعقوُب ومَضى إلى أرِض المشِرقِ : (قوله 
 وثالثَة ُقطعاٍن ِمَن الغَنِم رابضًة ِعنَدها، ألنَّ الرُّعاَة كانوا َيسقوَن الُقطعاَن ِمْن تلكَ 

فكانوا َيجمعوَن الُقطعاَن ُكلها ُهناَك 3. البئِر، والحجُر على َفِم البئِر كاَن كبيًرا
. ويُدحرِجوَن الحجَر عْن َفِم البئِر، فَيسقوَن الغَنَم ثَم يردُّوَن الحجَر إلى موِضعهِ 

: فقاَل َلهم5. »ِمْن حارانَ «: قالوا» ِمْن أيَن أنُتم يا إخوتي؟«: فقاَل لُهم يعقوبُ 4
: قالوا» هل هَو بخيٍر؟«: فقاَل لُهم6. »نَعرِفُهُ «: فقالوا» أتعرفوَن الباَن بَن ناحوَر؟«
النَّهاُر طويٌل بَعُد، وما اآلَن «: فقاَل لُهم7. »ِبخيٍر، وها راحيُل اَبنُتُه ُمقِبَلًة مَع الغَنمِ «

نقِدُر حتى  ال«: قالوا8. »وقُت تجميِع المواشي، فَاسقوا الغَنَم وخذوها إلى المرَعى
وبيَنما هَو 9. »تجتِمَع الُقطعاُن ُكلُّها، ونُدحِرج الحجَر عن َفِم الِبئِر، فنسقي الغَنمَ 

فلمَّا رآها يعقوُب 10. ُيحاِدثـُُهم جاءت راحيُل مَع غَنِم الباَن أبيها، ألنَّها كاَنت راعيةً 
وقبََّل 11. قى الغَنمَ ه، تقدََّم ودحَرج الحجَر َعْن َفِم البئِر وسلمَع غَنِم الباَن خا

وأخبَرها أنَُّه نسيُب أبيها واَبُن رِفقَة، فأسرعت 12يعقوُب راحيَل ورفَع صوَته وبكى، 
فلمَّا َسِمَع الباُن خبَر قدوِم يعقوَب اَبِن أخِتِه َهَب للقائِه فعانَقُه 13. وأخبرت أباها

: فقاَل َله البانُ 14رى، ما ج لوأخبَر يعقوُب الباَن بك. وقـَبـََّله وجاَء به إلى بَيِته
ثَُم قاَل الباُن 15 .وأقاَم يعقوُب ِعنَده شهًرا. »أنَت َحُقا ِمْن عظمي وَلحمي«

وكاَن لالباَن 16» أألنََّك نسيبي تخُدُمني َمجانًا؟ أخبْرني ما ُأجرُتَك؟«: ليعقوبَ 
فَة العينيِن، وراحيُل وكاَنت لَيئُة ضعي7. اَبنتاِن، َاسُم الُكبرى لَيئُة وَاسُم الصُّغرى راحيلُ 

أخُدُمَك َسْبَع «: فأحَب يعقوُب راحيَل، فقاَل لالبانَ 18. حسَنَة الَهيئِة جميلَة المنَظرِ 
أْن تأخَذها أنَت خيٌر ِمْن أْن «: فقاَل البانُ 19. »ِسنيَن وتُعطيني راحيَل زوجًة لي

يأخَذ راحيَل، وكاَنت فخدَمُه يعقوُب َسْبَع ِسنيَن ل20. »فأقْم ِعندي. غيِركَ لُأعطَيها 
إكتملِت «: وقاَل يعقوُب لالبانَ 21 .هِذِه الُمدَُّة قصيرًة في نظرِه ألنَّه كاَن ُيحبُّها

ُة فأعِطني َامرأتي ألتزوَّجها حاراَن وصنَع لُهم وليمًة،  لفجمَع الباُن ُكَل أه22. »الُمدَّ
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. قوَب فدخَل عَليهاوِعنَد الُغروِب أخَذ لَيئَة َبدَل راحيَل وجاَء بها إلى يع23
فلمَّا طَلَع الصَّباُح عَرَف يعقوُب أنَّها 25. ووهَب الباُن جاريَته زِلفَة البنتِه لَيئةَ 24

» ماذا فعلَت بي؟ أما خدمُتَك آلخَذ راحيَل؟ فلماذا خدْعتني؟«: لَيئُة، فقاَل لالبانَ 
أكِمل أسبوَع 27.في بالِدنا ال تتزوَّج الصُّغرى قَبَل الُكبرى«: فأجاَب البانُ 26

. »زواجَك ِمْن لَيئَة، فُأعطَيَك راحيَل أيًضا َبدَل َسْبِع ِسنيَن ُأخرى ِمَن الخدمِة عندي
. فوافَق يعقوُب وأكَمَل ُأسبوَع زواجِه ِمْن لَيئَة،فأعطاُه الباُن راحيَل َامرأًة َله28
احيَل أيًضا فدخَل يعقوُب على ر 30. وَوهَب الباُن جاريَته بِلهَة جاريًة لراحيلَ 29

ورأى الرَّب أنَّ 31.وعاَد فخدَم ِعنَد الباَن َسْبَع ِسنيَن ُأخرى. وأحبَّها أكثَر ِمْن لَيئةَ 
فَحِبلت لَيئُة وولدِت اَبًنا 32. لَيئَة مكروَهٌة فجَعَلها َولوًدا وأمَّا راحيُل فكاَنت عاقًرا

ْتُه رَأوبيَن، ألنَّها قالت وحِبلت 33» ُيحبُّني زوجي رأى الرَّب َعنائي، واآلنَ «: وسمَّ
ْتُه »َسِمَع الرَّب أنِّي مكروهٌة، فرزقَني هذا أيًضا«: أيًضا وولدِت اَبًنا فقالت ، وَسمَّ

اآلَن يلوي علَي قلُب زوجي، ألنِّي «: وَحِبلت أيًضا وولدِت اَبًنا فقالت34. ِشمعونَ 
اآلَن ُأِقرُّ «: اَبًنا وقالت وَحِبلت أيًضا وولدتِ 35. وسمَّْتُه الوي. »َوَلدُت ثالثَة بَنينَ 

ْتُه َيهوذا، وتوقـََّفت عِن الِوالدةِ . »الرَّب لبفض  ) . فَسمَّ
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوَنَظَر 2. ِني الَمْشِرقِ ثُمَّ رََفَع يـَْعُقوُب رِْجَلْيِه َوَذَهَب ِإَلى َأْرِض بَ 1: (مواضعه كما يلي

ٌر َوُهَناَك َثالَثَُة ُقْطَعاِن َغَنٍم رَاِبَضٌة ِعْنَدَها، ألَنـَُّهْم َكانُوا ِمْن تِلَك الِبْئِر  لَوِإَذا ِفي الَحقْ  بِئـْ
ِميُع َفَكاَن َيْجَتِمُع ِإَلى ُهَناَك جَ 3. َيْسُقوَن الُقْطَعاَن، َوالَحَجُر َعَلى َفِم الِبْئِر َكاَن َكِبيًرا

الُقْطَعاِن فـَُيَدْحرُِجوَن الَحَجَر َعْن َفِم الِبْئِر َوَيْسُقوَن الَغَنَم، ثُمَّ يـَُردُّوَن الَحَجَر َعَلى َفِم 
ُتْم؟«: فـََقاَل َلُهْم يـَْعُقوبُ 4. الِبْئِر ِإَلى َمَكانِهِ  َنْحُن ِمْن «: فـََقاُلوا» يَا ِإْخَوِتي، ِمْن أَْيَن أَنـْ

فـََقاَل 6. »نـَْعرِفُهُ «: فـََقاُلوا» َهل تـَْعرُِفوَن الَبَاَن اْبَن نَاُحوَر؟«: َلُهمْ  فـََقالَ 5. »َحارَانَ 
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َنُتُه آتَِيٌة َمَع الَغَنمِ . َلُه َسَالَمةٌ «: فـََقاُلوا» َهل َلُه َسَالَمٌة؟«: َلُهمْ  . »َوُهَوَذا رَاِحيُل ابـْ
ِاْسُقوا الَغَنَم َواْذَهُبوا . اْجِتَماِع الَمَواِشي لَْيَس َوْقتَ . ُهَوَذا النـََّهاُر بـَْعُد َطوِيلٌ «: فـََقال7

َال نـَْقِدُر َحتَّى َتْجَتِمَع َجِميُع الُقْطَعاِن َويَُدْحرُِجوا الَحَجَر َعْن َفِم «: فـََقاُلوا8. »اْرَعْوا
َغَنِم أَبِيَها، ألَنـََّها  َوِإْذ ُهَو بـَْعُد يـََتَكلُم َمَعُهْم أََتْت رَاِحيُل َمعَ 9.»الِبْئِر، ثُمَّ َنْسِقي الَغَنمَ 

ِه، لِه، َوَغَنَم الَبَاَن َخالَفَكاَن َلمَّا أَْبَصَر يـَْعُقوُب رَاِحيَل بِْنَت الَبَاَن َخا10. َكاَنْت تـَْرَعى
َم َوَدْحَرَج الَحَجَر َعْن َفِم الِبْئِر َوَسَقى َغَنَم الَبَاَن َخا َوقـَبََّل 11. هِ لَأنَّ يـَْعُقوَب تـََقدَّ

َوَأْخبَـَر يـَْعُقوُب رَاِحيَل أَنَُّه َأُخو أَبِيَها، َوأَنَُّه اْبُن 12. ُب رَاِحيَل َورََفَع َصْوَتُه َوَبَكىيـَْعُقو 
َفَكاَن ِحيَن َسِمَع الَبَاُن َخبَـَر يـَْعُقوَب اْبِن ُأْخِتِه أَنَُّه 13. رِفْـَقَة، فـَرََكَضْت َوَأْخبَـَرْت أَبَاَها

. َفَحدََّث الَبَاَن ِبَجِميِع هِذِه األُُمورِ . َوقـَبـََّلُه َوأََتى ِبِه ِإَلى بـَْيِتهِ َقائِِه َوَعانـََقُه للرََكَض 
ثُمَّ 15.فََأقَاَم ِعْنَدُه َشْهًرا ِمَن الزََّمانِ . »ِإنََّما َأْنَت َعْظِمي َوَلْحِمي«: فـََقاَل َلُه الَبَانُ 14

وََكاَن 16. »َمجَّانًا؟ َأْخِبْرِني َما ُأْجَرُتكَ  َأألَنََّك َأِخي َتْخِدُمِني«: يَـْعُقوبَ لقَاَل الَبَاُن 
َرى لَْيَئُة َواْسُم الصُّْغَرى رَاِحيلُ ل َنَتاِن، اْسُم الُكبـْ َنا لَْيَئَة َضِعيَفتَـْيِن، 17. الَبَاَن ابـْ وََكاَنْت َعيـْ

: ْعُقوُب رَاِحيَل، فـََقالَوَأَحبَّ يَـ 18. َوَأمَّا رَاِحيُل َفَكاَنْت َحَسَنَة الصُّورَِة َوَحَسَنَة الَمْنَظرِ 
َنِتَك الصُّْغَرى« َأْن ُأْعِطَيَك ِإيَّاَها «: فـََقاَل الَبَانُ 19. »َأْخِدُمَك َسْبَع ِسِنيٍن ِبَراِحيَل ابـْ

َفَخَدَم يـَْعُقوُب ِبَراِحيَل َسْبَع 20. »َأِقْم ِعْنِدي. َرُجل آَخرَ لَأْحَسُن ِمْن َأْن ُأْعِطيَـَها 
نَـْيِه َكأَيَّاٍم قَ ِسِنيٍن، وََكاَنْت فِ  : الَبَانَ لثُمَّ قَاَل يـَْعُقوُب 21.يَلٍة ِبَسَبِب َمَحبَِّتِه َلَهالي َعيـْ

َها«  لَفَجَمَع الَبَاُن َجِميَع َأهْ 22. »َأْعِطِني اْمَرأَِتي َألنَّ أَيَّاِمي َقْد َكُمَلْت، فََأْدُخَل َعَليـْ
َنَتُه َوأََتى ِبَها ِإلَْيِه، َفَدَخَل وََكاَن ِفي الَمَسا23. يَمةً لالَمَكاِن َوَصَنَع وَ  ِء أَنَُّه َأَخَذ لَْيَئَة ابـْ

َها َنِتِه َجارِيَةً لَوَأْعَطى الَبَاُن زِلَفَة َجارِيـََتُه 24. َعَليـْ َوِفي الصََّباِح ِإَذا ِهَي لَْيَئُة، 25. َلْيَئَة ابـْ
َماَذا لِحيَل َخَدْمُت ِعْنَدَك؟ فَ َما هَذا الِذي َصنَـْعَت ِبي؟ أَلَْيَس ِبَرا«: الَبَانَ لفـََقاَل 

ْبَل «: فـََقاَل الَبَانُ 26. »َخَدْعَتِني؟ َال يـُْفَعُل هَكَذا ِفي َمَكانَِنا َأْن تـُْعَطى الصَِّغيَرُة قـَ
نُـْعِطَيَك تِلَك أَْيًضا، بِالِخْدَمِة الِتي َتْخِدُمِني أَْيًضا َسْبَع 27. الِبْكرِ  َأْكِمل ُأْسُبوَع هِذِه، فـَ
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َنَتُه َزْوَجًة . فـََفَعَل يـَْعُقوُب هَكَذا28. »ُأَخرَ  ِسِنينٍ  فََأْكَمَل ُأْسُبوَع هِذِه، فََأْعطَاُه رَاِحيَل ابـْ
َنَتُه بِلَهَة َجارِيـََتُه َجارِيًَة َلَها29. َلهُ  َفَدَخَل َعَلى رَاِحيَل أَْيًضا، 30. َوَأْعَطى الَبَاُن رَاِحيَل ابـْ

َورََأى الرَّب 31.َوَعاَد َفَخَدَم ِعْنَدُه َسْبَع ِسِنيٍن ُأَخرَ . ثـََر ِمْن لَْيَئةَ َوَأَحبَّ أَْيًضا رَاِحيَل َأكْ 
ًنا 32. َأنَّ لَْيَئَة َمْكُروَهٌة فـََفَتَح رَِحَمَها، َوَأمَّا رَاِحيُل َفَكاَنْت َعاِقًرا َفَحِبَلْت لَْيَئُة َوَوَلَدِت ابـْ

ِإنَُّه اآلَن ُيِحبُِّني . ِإنَّ الرَّب َقْد َنَظَر ِإَلى َمَذلِتي«: َلتْ ، ألَنـََّها قَا»رَُأوبـَْينَ «َوَدَعِت اْسَمُه 
ًنا، َوقَاَلتْ 33. »يلرَجُ  ِإنَّ الرَّب َقْد َسِمَع أَنِّي َمْكُروَهٌة «: َوَحِبَلْت أَْيًضا َوَوَلَدِت ابـْ

ًنا،  َوَحِبَلْت أَْيًضا34. »ِشْمُعونَ «َفَدَعِت اْسَمُه . »فََأْعطَاِني هَذا أَْيًضا َوَوَلَدِت ابـْ
َك ُدِعَي لذل. »ي، ألَنِّي َوَلْدُت َلُه َثالَثََة بَِنينَ لاآلَن هِذِه الَمرََّة يـَْقَتِرُن ِبي رَجُ «: َوقَاَلتِ 
ًنا َوقَاَلتْ 35. »َالِويَ «اْسُمُه  . »هِذِه الَمرََّة َأْحَمُد الرَّب«: َوَحِبَلْت أَْيًضا َوَوَلَدِت ابـْ

 ) .ثُمَّ تـََوقـََّفْت َعِن الِوَالَدةِ . »يـَُهوَذا« َك َدَعِت اْسَمهُ لذل
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َوَتطَلَع َحْوَلُه 2. َوتَاَبَع يـَْعُقوُب رِْحَلَتُه َحتَّى َوَصَل َأْرَض َحارَانَ : (بعض مواضعه كما يلي

، تـَْرِبُض ِعْنَدَها َثالَثَُة ُقْطَعاِن َغَنٍم، ألَنـَُّهْم َكانُوا َيْسُقوَن الُقْطَعاَن لَد بِْئرًا ِفي الَحقْ َفَشاهَ 
َفَكاَن رَُعاُة َجِميِع الُقْطَعاِن 3وََكاَن الَحَجُر الِذي َعَلى َفِم الِبْئِر َكِبيرًا، . ِمْن تِلَك الِبْئرِ 

ثُمَّ يـَُردُّوَن الَحَجَر . ُجوَن الَحَجَر َعْن َفِم الِبْئِر َوَيْسُقوَن الَغَنمَ َيْجَتِمُعوَن ُهَناَك، َويَُدْحرِ 
ُتْم؟«: فـََقاَل َلُهْم يـَْعُقوبُ 4. ِإَلى َمْوِضِعِه َعَلى َفِم الِبْئرِ  : فََأَجابُوا» يَاِإْخَوِتي ِمْن أَْيَن أَنـْ

. »نـَْعرِفُهُ «: فََأَجابُوا» اَن ْبَن نَاُحوَر؟أَتـَْعرُِفوَن الَبَ «: َفَسأََلُهمْ 5. »َنْحُن ِمْن َحارَانَ «
َنُتُه ُمْقِبَلٌة َمَع «: فََأَجابُوهُ . »َأُهَو ِبَخْيٍر؟«: فـََقاَل َلُهمْ 6 ُهَو ِبَخْيٍر، َوَها ِهَي رَاِحيُل ابـْ

َماِع الَمَواِشي، ُهَوَذا النـََّهاُر َمازَاَل َطوِيًال، َولَْيَس َهَذا َأَواَن اْجتِ «: فـََقاَل َلُهمْ 7. »الَغَنمِ 
َك ِإالَّ بـَْعَد َأْن لَال يُْمِكنُـَنا ذَ «: فـََقاُلوا8. »فَاْسُقوا الَغَنَم َواْمُضوا ِبَها إَلى الَمَراِعي

َتْجَتِمَع َجِميُع الُقْطَعاِن َورَُعاتـَُها فـَُيَدْحرُِجوا الَحَجَر َعْن َفِم الِبْئِر، فـََنْسِقي 
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. ْم َأقْـبَـَلْت رَاِحيُل َمَع َغَنِم أَبِيَها ألَنـََّها َكاَنْت رَاِعَيًة أَْيضاً ُمهُ لَوِفيَما ُهَو ُيكَ 9.»الَغَنمَ 
َم َوَدْحَرَج الَحَجَر َعْن َفِم الِبْئِر َوَسَقى َغَنَم َخا10 . ِه الَبَانَ لَوِعْنَدَما َرآَها يـَْعُقوُب، تـََقدَّ
ِدَها َوأَنَُّه اْبُن لَأْخبَـَرَها أَنَُّه َقرِيُب َوا ثُمَّ 12َوقـَبََّل يـَْعُقوُب رَاِحيَل َوَأْجَهَش بِالُبَكاِء، 11
َقائِِه للَفِعْنَدَما َسِمَع الَبَاُن ِبَخَبِر اْبِن ُأْخِتِه َأْسَرَع 13. فـَرََكَضْت َوَأْخبَـَرْت أَبَاَها. رِفْـَقةَ 

. اَن َجِميَع َهِذِه األُُمورِ فـََقصَّ يـَْعُقوُب َعَلى الَبَ . هِ لَوَعانـََقُه َوقـَبـََّلُه َوَأْحَضَرُه ِإَلى َمْنزِ 
. َوَأقَاَم ِعْنَدُه َنْحَو َشْهٍر ِمَن الزََّمانِ . »َحّقًا ِإنََّك َعْظِمي َوَلْحِمي«: فـََقاَل َلُه الَبَانُ 14
» َهل ألَنََّك َقرِيِبي َتْخُدُمِني َمجَّانًا؟ َأْخِبْرِني َما ُأْجَرُتَك؟«: يَـْعُقوبَ لَوقَاَل الَبَاُن 15
َرى لَْيَئُة َواْسُم الصُّْغَرى رَاِحيُل، ل وََكانَ 16 َنَتاِن، اْسُم الُكبـْ وََكاَنْت لَْيَئُة 17الَبَاَن ابـْ

فََأَحبَّ يـَْعُقوُب 18. َضِعيَفَة الَبَصِر، َوَأمَّا رَاِحيُل َفَكاَنْت َجِميَلَة الصُّورَِة َوَحَسَنَة الَمْنَظرِ 
َنِتَك لِدُمَك َسْبَع ِسِنيَن َأخْ «: َوَأَجاَب يـَْعُقوُب َخاَلهُ . رَاِحيلَ  َقاَء َزَواِجي ِبَراِحيَل ابـْ

ٌر ِمْن َأْن أَزوَِّجَها ِمْن رَُجٍل آَخَر، «: فـََقاَل الَبَانُ 19. »الصُّْغَرى َأْن ُأَزوَِّجَها ِمْنَك َخيـْ
ِفي َنَظرِِه   َيتَـَزوََّج ِمْن رَاِحيَل َبَدتْ لَفَخَدَم يـَْعُقوُب َسْبَع َسنَـَواٍت 20. »فَاْمُكْث ِعْنِدي

َأْعِطِني َزْوَجِتي َألنَّ ِخْدَمِتي «: الَبَانَ لثُمَّ قَاَل يـَْعُقوُب 21َفْرِط َمَحبَِّتِه َلَهاليَلٍة، لَكأَيَّاٍم قَ 
َها . النَّاِحَيِة َوَأقَاَم َلُهْم َمْأُدبَةً  لَفَجَمَع الَبَاُن َساِئَر َأهْ 22. »َقْد َكُمَلْت فََأْدُخَل َعَليـْ

َها َوِعْندَ 23 َنَتُه لَْيَئَة َوزَفـََّها ِإلَْيِه َفَدَخَل َعَليـْ َوَوَهَب الَبَاُن 24َما َحل الَمَساُء َحَمَل ابـْ
َنِتِه لَْيَئةَ لزِلَفَة َجارِيـََتُه  َوِفي الصََّباِح اْكَتَشَف يـَْعُقوُب أَنَُّه تـََزوََّج 25. َتُكوَن َجارِيًَةِ البـْ
َقاَء َزَواِجي ِمْن لاَذا فـََعلَت ِبي؟ أََلْم َأْخِدْمَك َسْبَع َسنَـَواٍت مَ «: الَبَانَ لبَِلْيَئَة، فـََقاَل 

لَْيَس ِمْن َعاَدِة ِبَالِدنَا َأْن نـَُزوَِّج «: فََأَجابَُه الَبَانُ 26. »َماَذا َخَدْعَتِني؟لرَاِحيَل؟ فَ 
ي لَقاَء ِخْدَمِتَك لِمْن رَاِحيَل،  َأْكِمل ُأْسُبوَع لَْيَئَة ثُمَّ نـَُزوُِّجكَ 27. الصَِّغيَرَة قـَْبَل الِبْكرِ 

َنَتُه 28. »َسْبَع ِسِنيَن ُأَخرَ  فـََواَفَق يـَْعُقوُب، َوَأْكَمَل ُأْسُبوَع َلْيَئَة، فََأْعطَاُه الَبَاُن رَاِحيَل ابـْ
َنِتِه رَاِحيلَ لَوَوَهَب الَبَاُن بِلَهَة َجارِيـََتُه 29. َزْوَجًة أَْيضاً  َدَخَل فَ 30. َتُكوَن َجارِيًَة البـْ

َوَخَدَم َخاَلُه َسْبَع ِسِنيَن . يـَْعُقوُب َعَلى رَاِحيَل أَْيضًا، َوَأَحبَّ رَاِحيَل َأْكثـََر ِمْن لَْيَئةَ 
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. َوِعْنَدَما رََأى الرَّب َأنَّ لَْيَئَة َمْكُروَهٌة َجَعَلَها ُمْنِجَبًة، َأمَّا رَاِحيُل َفَكاَنْت َعاِقراً 31ُأَخرَ 
َحّقاً َقْد «:ألَنـََّها َقاَلْت ) ُهَوَذا اْبنٌ : َوَمْعَناهُ (َوأَْنَجَبِت اْبناً َدَعْتُه رَُأوبـَْيَن  َفَحَمَلْت لَْيَئةُ 32

َوَحَمَلْت َمرًَّة ُأْخَرى َوأَْنَجَبِت اْبناً، 33. »َنَظَر الرَّب ِإَلى َمَذلِتي، فَاآلَن ُيِحبُِّني َزْوِجي
َفَدَعْتُه . »ْنُت َمْكُروَهًة َرزَقَِني َهَذا االْبَن أَْيضاً َألنَّ الرَّب َسِمَع أَنَِّني كُ «: فـََقاَلتْ 

اآلَن ِفي «: َثًة َوأَْنَجَبِت اْبنًا فـََقاَلتْ لثُمَّ َحَمَلْت َمرًَّة ثَا34) َسِميعٌ : َوَمْعَناهُ (ِشْمُعوَن 
َك ُدِعَي اْسُمُه َالِوي لذَ ل .»َهِذِه الَمرَِّة يـَتَِّحُد ِبي َزْوِجي، ألَنَِّني أَْنَجْبُت َلُه َثالَثََة بَِنينَ 

ِفي َهِذِه الَمرَِّة َأْحَمُد «: َوَحِبَلْت َمرًَّة رَاِبَعًة َوأَْنَجَبِت اْبنًا فـََقاَلتْ 35) ُمتَِّحدٌ : َوَمْعَناهُ (
 ) .ثُمَّ تـََوقـََّفْت َعِن الِوَالَدةِ ). َحْمدٌ : َوَمْعَناهُ (َك َدَعْتُه يـَُهوَذا لذَ ل. »الرَّب 

  35-1: 29س تكوين الكتاب المقد

 :في موسى  وردت القصة في القرآن الكريم  •

يَـْقتُـُلوَك لَوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى الَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل يَا ُموَسى ِإنَّ الَمَألَ يَْأَتِمُروَن ِبَك (
َهـا َخائِفـاً يـَتَـَرقـَُّب قَـ )20(فَاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمـَن النَّاِصـِحيَن  نِـي ِمـَن َفَخـَرَج ِمنـْ اَل َربِّ َنجِّ

ـِبي َوَلمَّا )21(ِميَن لالَقْوِم الظَّا  لتـََوجََّه تِلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبِّي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء السَّ
أَتـَْيِن َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسـُقوَن َوَوَجـَد ِمـْن ُدوِنِهـُم اْمـرَ  )22(

 )23(تَــُذوَداِن قَــاَل َمــا َخْطُبُكَمــا قَالََتــا ال َنْســِقي َحتَّــى ُيْصــِدَر الرَِّعــاُء َوأَبُونَــا َشــْيٌخ َكِبيــٌر 
ــَولى ِإلَــى الظِّــ َقــاَل َربِّ ِإنِّــي  لَفَســَقى َلُهَمــا ثُــمَّ تـَ َزلــَت ِإلَــيَّ ِمــْن َخْيــٍر َفِقيــٌر لفـَ  )24(َمــا أَنـْ

َيْجزِيَـَك َأْجـَر َمـا َسـَقْيَت لَتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَالَـْت ِإنَّ أَبِـي يَـْدُعوَك َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما 
ــا َجــاَءُه َوقَــصَّ َعَلْيــِه الَقَصــَص قَـاَل ال َتَخــْف َنَجــْوَت ِمــَن الَقــْوِم الظَّــا  )25(ِميَن للَنَـا فـََلمَّ

َر مَ  قَـاَل ِإنـِّي  )26(ِن اْسـَتْأَجْرَت الَقـِويُّ اَألِمـيُن قَاَلْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ
َنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلى َأْن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج فَـِإْن أَْتَمْمـَت َعْشـراً  ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـْ

قَـاَل  )27(ِحيَن لَن الصَّـاَفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأرِيـُد َأْن َأُشـقَّ َعَلْيـَك َسـَتِجُدِني ِإْن َشـاَء اهللاُ ِمـ
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َنــَك أَيََّمــا اَألَجَلــْيِن َقَضــْيُت َفــال ُعــْدَواَن َعَلــيَّ َواهللاُ َعَلــى َمــا نـَُقــوُل وَِكيــٌل لــذَ  َك بـَْيِنــي َوبـَيـْ
ــا )28( ِه لــهْ ألَ ِه آنَــَس ِمــْن َجانِــِب الطُّــوِر نَــاراً قَــاَل لــَقَضــى ُموَســى اَألَجــَل َوَســاَر بَِأهْ  فـََلمَّ

َهــا ِبَخَبــٍر َأْو َجــْذَوٍة ِمــَن النَّــاِر َلَعلُكــْم َتْصــطَُلوَن لــنِّــي آَنْســُت نَــاراً َلعَ اْمُكثُــوا إِ  ي آتِــيُكْم ِمنـْ
)29( 

 ٢٩ - ٢٠: القصص القرآن الكريم سورة
 

 

  3333  --    رقمرقم  شتانشتان
 إذ قالوا ليوسف 

 وأخوه أحب إلى أبينا منا
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َعاَن، َحْيُث تـََغرََّب أَبُوُه، : (قوله َوَهَذا ِسِجلٌّ ِبِسيَرِة 2َوَسَكَن يـَْعُقوُب ِفي َأْرِض َكنـْ
ِإْذ َكاَن يُوُسُف ُغَالمًا ِفي السَّاِبَعَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمرِِه، رَاَح يـَْرَعى الَغَنَم َمَع . يـَْعُقوبَ 

َناِء ِبلَهَة َوزِلَفَة َزْوجَ  َلَغ يُوُسُف أَبَاُه بَِنِميَمِتِهِم الرَِّديَئةِ ِإْخَوتِِه أَبـْ وََكاَن 3. َتْي أَبِيِه، فَأَبـْ
ِإْسَرائِيُل ُيِحبُّ يُوُسَف َأْكثـََر ِمْن بَِقيَِّة ِإْخَوتِِه، ألَنَُّه َكاَن اْبَن َشْيُخوَخِتِه، َفَصَنَع َلُه َقِميصاً 

ُهْم َكرُِهوُه َوَأَساُءوا ِإلَْيِه ِبَكَالِمِهمْ َوَلمَّا رََأى ِإْخَوتُُه َأنَّ أَبَاهُ 4. ُمَلوَّناً   ) .ْم ُيِحبُُّه َأْكثـََر ِمنـْ

  4-1: 37الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َعانَ 1: (مواضعه كما يلي هِذِه 2. َوَسَكَن يـَْعُقوُب ِفي َأْرِض ُغْربَِة أَبِيِه، ِفي َأْرِض َكنـْ
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يُوُسُف ِإْذ َكاَن اْبَن َسْبَع َعَشَرَة َسَنًة، َكاَن يـَْرَعى َمَع ِإْخَوتِِه الَغَنَم َوُهَو : يُد يـَْعُقوبَ لَمَوا
. ُغَالٌم ِعْنَد بَِني بِلَهَة َوبَِني زِلَفَة اْمَرأََتْي أَبِيِه، َوأََتى يُوُسُف بَِنِميَمِتِهِم الرَِّديَئِة ِإَلى أَبِيِهمْ 

مَّا ِإْسَرائِيُل فََأَحبَّ يُوُسَف َأْكثـََر ِمْن َساِئِر بَِنيِه ألَنَُّه اْبُن َشْيُخوَخِتِه، َفَصَنَع َلُه َقِميًصا َوأَ 3
فـََلمَّا رََأى ِإْخَوتُُه َأنَّ أَبَاُهْم َأَحبَُّه َأْكثـََر ِمْن َجِميِع ِإْخَوتِِه أَبـَْغُضوُه، َوَلْم َيْسَتِطيُعوا 4. ُمَلوَّنًا
 .) ُموُه ِبَسَالمٍ لُيكَ َأْن 

  4-1: 37الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

وهِذِه 2. وأقاَم يعقوُب في َأرِض كنعاَن، حيُث تغرََّب أَبوهُ : (بعض مواضعه كما يلي
َعْشَرَة ِمْن ُعمرِه، يرَعى الغَنَم  كاَن يوُسُف، وهَو فتًى في السَّابَعةَ : سيرُة بَني يعقوبَ 

. مَع إخوتِِه بَني بِلَهَة وبَني زِلَفَة زوجتي أبيِه، فأخبَر أبَاه ِبما ُيشاُع َعْن َمساِوِئِهم
فصَنَع َله قميًصا . وكان يعقوُب ُيِحبُّ يوُسَف أكثَر ِمْن ساِئِر بَنيِه ألنَّه اَبُن َشيخوخِتهِ 3

فأَبَغضوُه حتى لم يقِدروا أْن . نَّ أبَاُهم ُيِحبُّه أكثَر ِمنُهم جميًعاورَأى إخوتُُه أ4. ُمَلوَّنًا
 ) .موُه ِبَمَودَّةٍ لُيكَ 

  4-1: 37الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

ــائِ لَلَقــْد َكــاَن ِفــي يُوُســَف َوِإْخَوتِــِه آيَــاٌت ( ِإْذ قَــاُلوا لَُيوُســُف َوَأُخــوُه َأَحــبُّ  )7(يَن للسَّ
)8(َلى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن إِ 

8-7: يوسف القرآن الكريم سورة

 

  3434  --    رقمرقم  شتانشتان
 إني رأيت أحد عشر كوكبا 
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 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: قَاَل َلُهمْ 6. وُسُف ُحلمًا َقصَُّه َعَلى ِإْخَوتِِه، فَاْزَداُدوا َلُه بـُْغضاً َوَحُلَم يُ : (قوله
، َفِإَذا لرَأَْيُت وََكأَنـََّنا َنْحزُِم ُحَزمًا ِفي الَحقْ 7. اْسَمُعوا َهَذا الُحلَم الِذي َحُلْمُتهُ «

َتَصَبْت، فََأَحاَطْت ِبَها ُحَزُمُكْم وَ  : فـََقاَل َلُه ِإْخَوتُهُ 8. »اْنَحَنْت َلَهاِبُحْزَمِتي َوقـََفْت ثُمَّ انـْ
َنا َأْو َتْحُكُمَنا؟لأََلَعلَك َتمْ « ثُمَّ َحُلَم 9. َوزَاَد بـُْغُضُهْم َلُه ِبَسَبِب َأْحَالِمِه وََكَالِمهِ » ُك َعَليـْ

لَقَمُر َوَأَحَد َحُلْمُت ُحلمًا آَخَر، َوِإَذا الشَّْمُس َوا«: ُحلمًا آَخَر َسَرَدُه َعَلى ِإْخَوتِِه، قَال
َأيُّ ُحلٍم «: َوَقصَُّه َعَلى أَبِيِه َوِإْخَوتِِه، فَأَنـََّبُه أَبُوُه َوقَال10. »يلَعَشَر َكوَْكبًا َساِجَدٌة 

» َهَذا الِذي َحُلْمَتُه؟ أََتُظنُّ َحّقًا أَنَِّني َوأُمََّك َوِإْخَوَتَك َسَنْأِتي َونـَْنَحِني َلَك ِإَلى اَألْرِض؟
) .َأمَّا أَبُوُه فََأَسرَّ َهَذا الَكَالَم ِفي َقلِبه. ُه ِإْخَوتُهُ َفَحَسدَ 11

  11-5: 37الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. هُ َوَحُلَم يُوُسُف ُحلًما َوَأْخبَـَر ِإْخَوَتُه، فَاْزَداُدوا أَْيًضا بـُْغًضا لَ 5: (مواضعه كما يلي

فـََها َنْحُن َحازُِموَن ُحَزًما ِفي 7: اْسَمُعوا هَذا الُحلَم الِذي َحُلْمتُ «: فـََقاَل َلُهمُ 6
َتَصَبْت، فَاْحَتاَطْت ُحَزُمُكْم َوَسَجَدْت لالَحقْ  . »ُحْزَمِتيل، َوِإَذا ُحْزَمِتي قَاَمْت َوانـْ

َنا ُملكً لأََلَعلَك َتمْ «: فـََقاَل َلُه ِإْخَوتُهُ 8 َنا َتَسلُّطًا؟ُك َعَليـْ َواْزَداُدوا أَْيًضا » ا َأْم تـََتَسلُط َعَليـْ
ثُمَّ َحُلَم أَْيًضا ُحلًما آَخَر َوَقصَُّه َعَلى 9. َكَالِمهِ   لَأْحَالِمِه َوِمْن َأجْ  لبـُْغًضا َلُه ِمْن َأجْ 

َمُر َوَأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا ِإنِّي َقْد َحُلْمُت؟ ُحلًما أَْيًضا، َوِإَذا الشَّْمُس َوالقَ «: ِإْخَوتِِه، فـََقال
تَـَهَرُه َأبُوُه َوقَاَل َلهُ 10. »يلَساِجَدٌة  َما هَذا الُحلُم «: َوَقصَُّه َعَلى أَبِيِه َوَعَلى ِإْخَوتِِه، فَانـْ
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َفَحَسَدُه 11» َنْسُجَد َلَك ِإَلى اَألْرِض؟لالِذي َحُلْمَت؟ َهل نَْأِتي أَنَا َوأُمَُّك َوِإْخَوُتَك 
 ) .ُه، َوَأمَّا أَبُوُه َفَحِفَظ اَألْمرَ ِإْخَوتُ 

  11-5: 37الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
. ورأى يوُسُف ُحُلًما، فلمَّا أخبَـَر ِبِه إخوَته زاَد بُغُضهم َله5: (بعض مواضعه كما يلي

، لرأيُت كأنَّنا نحزُِم ُحَزًما في الحق7. َم الذي رأيُتهإْسمعوا هذا الُحلُ «: قاَل لُهم6
فقاَل َله 8. »فَوقـََفت ُحزَمتي بَغَتًة واَنَتَصَبت ثَُم أحاَطت ِبها ُحزُمُكم وسجَدت لها

. أحالِمِه وكالِمهِ  لوزاَد بُغُضُهم َله ألج »ُك وتَتَسلُط عَلينا؟لأَتظنُّ أنََّك َتم«: إخَوتُه
رأيُت ُحُلًما آخَر، كأنَّ الشَّمَس ساجدٌة «: فـََقصَُّه على إخوتِِه قال ورأى ُحُلًما آخَر،9

: ولمَّا َقصَُّه على أبيِه وإخوتِِه إنَتهَره أبوُه وقاَل َله10. »لي والقمَر وأحَد َعَشَر كوكًبا
 »ما هذا الُحُلُم الذي رأيَته؟ أَنجيُء أنا وأمَُّك وإخوُتَك فنسجَد لَك إلى األرِض؟«

 ) .وأمَّا أبوه فحِفَظ هذا الكالَم في قلبهِ . ُه إخوتُهفَحسدَ 11

  11-5: 37الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َنا ِإلَْيَك َهَذا الُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن ( َنْحُن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن الَقَصِص ِبَما َأْوَحيـْ
يُوُسُف َألَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً ِإْذ قَاَل  )3(يَن لِه َلِمَن الَغافِ لقـَبْ 

تُـُهْم  يَا بـَُنيَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعَلى ِإْخَوِتَك  قَالَ )4(ي َساِجِديَن لَوالشَّْمَس َوالَقَمَر رَأَيـْ
َك َيْجَتِبيَك رَبَُّك لَكذَ وَ  )5(ِإلْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن لفـََيِكيُدوا َلَك َكْيدًا ِإنَّ الشَّْيطَاَن 

يـَْعُقوَب َكَما أََتمََّها َعَلى  لاَألَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آ لُمَك ِمْن تَْأِويلَويـُعَ 
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َراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك عَ  ْبُل ِإبـْ  )6(يٌم َحِكيٌم لأَبـََوْيَك ِمْن قـَ

 6-3: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  3535  --    رقمرقم  شتانشتان
 اقتلوا يوسف أو اطرحوه

 أرضا يخل لكم وجه أبيكم 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َوَما ِإْن رََأْوُه 18. َفاْنطََلَق يُوُسُف ِفي ِإْثِر ِإْخَوتِِه َحتَّى َقِدَم َعَلْيِهْم ِفي ُدوثَانَ : (قوله
ْبَل َأْن يَـ  ُهْم َحتَّى َتآَمُروا َعَلْيِه ِمْن بَِعيٍد، َوقـَ : بَـْعضٍ لَوقَاَل بـَْعُضُهْم 19. يَـْقتُـُلوهُ لْقَتِرَب ِمنـْ

َهيَّا نـَْقُتلُه َونُلِق ِبِه ِفي ِإْحَدى اآلبَاِر، َوَندَِّع َأنَّ 20. َها ُهَو َصاِحُب اَألْحَالِم ُمْقِبلٌ «
َوِإْذ َسِمَع رَُأوبـَْيُن َحِديثـَُهْم، 21. »َالُمهُ نَـَرى َماَذا ُتْجِديِه َأحْ لَوْحشًا َضارِيًا افْـتَـَرَسُه، 

اْطَرُحوُه ِفي َهِذِه الِبْئِر ِفي  لَوَال َتْسِفُكوا َدماً، بَ 22َال نـَْقتُـُلُه، «: َأرَاَد َأْن يـُْنِقَذُه فـََقال
ُهْم لألَنَُّه َأرَاَد َأْن ُيخَ َوَقْد َأَشاَر رَُأوبـَْيُن ِبَهَذا . »البَـرِّيَِّة، َوَال َتُمدُّوا ِإلَْيِه َيدًا بَِأًذى َصُه ِمنـْ

 .) َويـَُردَُّه ِإَلى أَبِيهِ 
  22-17: 37الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعضوفي نسخة 
: نَ َقِد اْرَتَحُلوا ِمْن ُهَنا، ألَنِّي َسِمْعتُـُهْم يـَُقوُلو «: فـََقاَل الرَُّجل17: (مواضعه كما يلي

فـََلمَّا أَْبَصُروُه 18 .َفَذَهَب يُوُسُف َورَاَء ِإْخَوتِِه فـََوَجَدُهْم ِفي ُدوثَانَ . »َنْذَهْب ِإَلى ُدوثَانَ ل
َلَما اقْـتَـَرَب ِإلَْيِهِم، اْحَتاُلوا َلُه  ُهَوَذا «: بَـْعضٍ لفـََقاَل بـَْعُضُهْم 19. ُيِميُتوهُ لِمْن بَِعيٍد، قـَبـْ
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: فَاآلَن َهُلمَّ نـَْقُتلُه َوَنْطَرْحُه ِفي ِإْحَدى اآلبَاِر َونـَُقول20. قَاِدمٌ هَذا َصاِحُب اَألْحَالِم 
َقَذُه ِمْن أَْيِديِهْم، 21. »فـَنَـَرى َماَذا َتُكوُن َأْحَالُمهُ . َوْحٌش َرِديٌء َأَكَلهُ  َفَسِمَع رَُأوبـَْيُن َوأَنـْ

ِاْطَرُحوُه ِفي هِذِه الِبْئِر . َتْسِفُكوا َدًما الَ «: َوقَاَل َلُهْم رَُأوبـَْينُ 22. »َال نـَْقتُـُلهُ «: َوقَال
 ) .يَـُردَُّه ِإَلى أَبِيهِ لَكْي يـُْنِقَذُه ِمْن أَْيِديِهْم ل. »الِتي ِفي البَـرِّيَِّة َوَال َتُمدُّوا ِإلَْيِه َيًدا

  22-17: 37الكتاب المقدس تكوين 

سابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين الوفي نسخة 
نذهُب : رَحلوا ِمْن ُهنا، وَسِمْعتُـُهم يقولونَ «: فقاَل الرَّجل17: (بعض مواضعه كما يلي

فلمَّا رَأوه َعْن بُعٍد 18.فسَعى يوُسُف وراَء إخوتِه، فَوجَدُهم في ُدوثانَ . »إلى ُدوثانَ 
حالِم ها صاحُب األ«: بعضٍ لفقاَل بعُضهم 19. وهَو يقترُب ِمنُهم تآَمروا ليقتُـُلوه

َوحٌش َشِرٌس أَكَلُه، ونرى ماذا «: وَنطَرْحُه في بِئٍر ونقول َتعالوا نقُتله20. ُمقبٌل نحَونا
ثَُم قاَل 22» !ال نقتُـُله«: فَسِمَع رَأوبيُن، فأنَقذُه ِمْن أَيديِهم وقال21. »تنَفُع أحالُمهُ 
ي في البرِّيَِّة وال ترَفعوا إطَرحوُه في هِذِه الِبئِر الت. ال تسُفُكوا َدًما«: لُهم رَُأوبينُ 

 .)ينِقَذه ِمْن أيديهم ويـَُردَُّه إلى أَبيهِ لقاَل هذا . »أيِدَيُكم عَليه
  22-17: 37الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــِدِه ( ــْن بـَْع ــيُكْم َوَتُكونُــوا ِم قـَْومــاً اقْـتُـُلــوا يُوُســَف َأِو اْطَرُحــوُه َأْرضــاً َيْخــُل َلُكــْم َوْجــُه أَِب
ُهْم ال تـَْقتُـلُـــوا يُوُســـَف َوأَلُقـــوُه ِفـــي َغَيابَـــِت الُجـــبِّ يَلَتِقطْـــُه  )9(ِحيَن لَصـــا قَـــاَل قَائِـــٌل ِمـــنـْ

 )10(يَن لبـَْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُكْنُتْم فَاعِ 
 10-9: يوسف القرآن الكريم سورة 
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  3636  --    رقمرقم  شتانشتان
 وجاءوا على قميصه بدم كذب 

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

فـََقاَل ِإْسَرائِيُل 13يَـْرَعْوا َغَنَم أَبِيِهْم ِعْنَد َشِكيَم، لَواْنطََلَق ِإْخَوتُُه 12: (قوله
اْذَهْب 14. َأَال يـَْرَعى ِإْخَوُتَك الَغَنَم ِعْنَد َشِكيَم؟ تـََعاَل ُألْرِسَلَك ِإلَْيِهمْ : ُيوُسفَ ل

ِهْم، َفَمَضى ِمْن لى ِإْخَوِتَك َوَعَلى الَمَواِشي، ثُمَّ ُعْد َوَأْخِبْرِني َعْن َأْحَواَواْطَمِئنَّ َعلَ 
ُروَن َحتَّى َأقْـَبَل ِإَلى َشِكيمَ  ، لَوالتَـَقاُه رَُجٌل فـََوَجَدُه تَائِهًا ِفي الُحُقو 15. َواِدي َحبـْ

َأْرُجوَك َأْن ُتْخِبَرِني أَْيَن . ْخَوِتيأَْبَحُث َعْن إِ «: فََأَجابَهُ 16» َعمَّْن تـَْبَحُث؟«: َفَسأََلهُ 
تَـَقُلوا«: فـََقاَل الرَُّجل17» يـَْرَعْوَن َمَواِشيَـُهْم؟ : ِمْن ُهَنا، َوَسِمْعتُـُهْم يـَُقوُلونَ  َلَقِد انـْ

. فَاْنطََلَق يُوُسُف ِفي ِإْثِر ِإْخَوتِِه َحتَّى َقِدَم َعَلْيِهْم ِفي ُدوثَانَ . »َنْذَهْب ِإَلى ُدوثَانَ ل
ُهْم َحتَّى َتآَمُروا َعَلْيِه 18 َوقَاَل 19. يَـْقتُـُلوهُ لَوَما ِإْن رََأْوُه ِمْن بَِعيٍد، َوقـَْبَل َأْن يـَْقَتِرَب ِمنـْ

َهيَّا نـَْقُتلُه َونُلِق ِبِه ِفي ِإْحَدى 20. َها ُهَو َصاِحُب اَألْحَالِم ُمْقِبلٌ «: بَـْعضٍ لبـَْعُضُهْم 
َوِإْذ َسِمَع 21. »نَـَرى َماَذا ُتْجِديِه َأْحَالُمهُ لشًا َضارِيًا افْـتَـَرَسُه، اآلبَاِر، َوَندَِّع َأنَّ َوحْ 

اْطَرُحوُه  لَوَال َتْسِفُكوا َدماً، بَ 22َال نـَْقتُـُلُه، «: رَُأوبـَْيُن َحِديثـَُهْم، َأرَاَد َأْن يـُْنِقَذُه فـََقال
َوَقْد َأَشاَر رَُأوبـَْيُن ِبَهَذا ألَنَُّه َأرَاَد . »َيدًا بَِأًذى ِفي َهِذِه الِبْئِر ِفي البَـرِّيَِّة، َوَال َتُمدُّوا ِإلَْيهِ 

ُهْم َويـَُردَُّه ِإَلى أَبِيهِ لَأْن ُيخَ  َوِعْنَدَما َقِدَم َعَلى ِإْخَوتِِه، نـََزُعوا َعْنُه َقِميَصُه 23. َصُه ِمنـْ
ُر فَارَِغًة ِمَن . الِبْئرِ  َوَأَخُذوُه َوأَلَقْوا ِبِه ِفي24الُمَلوََّن الِذي َكاَن يـَْرَتِديِه،  وََكاَنِت الِبئـْ

 ).الَماءِ 

  24-12: 37الكتاب المقدس تكوين 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة  
فـََقاَل ِإْسَرائِيُل 13. يَـْرَعْوا َغَنَم أَبِيِهْم ِعْنَد َشِكيمَ لَوَمَضى ِإْخَوتُُه 12: (مواضعه كما يلي

: فـََقاَل َلهُ . »أَلَْيَس ِإْخَوُتَك يـَْرَعْوَن ِعْنَد َشِكيَم؟ تـََعاَل فَُأْرِسَلَك ِإلَْيِهمْ «: فَ ُيوسُ ل
. »ي َخبَـًرالاْذَهِب اْنظُْر َسَالَمَة ِإْخَوِتَك َوَسَالَمَة الَغَنِم َورُدَّ «: فـََقاَل َلهُ 14. »هأََنَذا«

ُروَن فَأََتى ِإلَ  . لفـََوَجَدُه رَُجٌل َوِإَذا ُهَو َضالٌّ ِفي الَحقْ 15. ى َشِكيمَ فََأْرَسَلُه ِمْن َوطَاِء َحبـْ
أَْيَن «َأْخِبْرِني . ٌب ِإْخَوِتيلأَنَا طَا«: فـََقال16» َماَذا َتْطُلُب؟«: َفَسأََلُه الرَُّجُل قَاِئالً 

َنْذَهْب ِإَلى ل: ُقوُلونَ َقِد اْرَتَحُلوا ِمْن ُهَنا، ألَنِّي َسِمْعتُـُهْم يَـ «: فـََقاَل الرَُّجل17. »يـَْرَعْوَن؟
فـََلمَّا أَْبَصُروُه ِمْن بَِعيٍد، 18 .َفَذَهَب يُوُسُف َورَاَء ِإْخَوتِِه فـََوَجَدُهْم ِفي ُدوثَانَ . »ُدوثَانَ 

َلَما اقْـتَـَرَب ِإلَْيِهِم، اْحَتاُلوا َلُه  ُهَوَذا هَذا َصاِحُب «: بَـْعضٍ لفـََقاَل بـَْعُضُهْم 19. ُيِميُتوهُ لقـَبـْ
َوْحٌش َرِديٌء : فَاآلَن َهُلمَّ نـَْقُتلُه َوَنْطَرْحُه ِفي ِإْحَدى اآلبَاِر َونـَُقول20. َالِم قَاِدمٌ اَألحْ 
َقَذُه ِمْن أَْيِديِهْم، َوقَال21. »فـَنَـَرى َماَذا َتُكوُن َأْحَالُمهُ . َأَكَلهُ  َال «: َفَسِمَع رَُأوبـَْيُن َوأَنـْ
ِاْطَرُحوُه ِفي هِذِه الِبْئِر الِتي ِفي البَـرِّيَِّة . َال َتْسِفُكوا َدًما«: نُ َوقَاَل َلُهْم رَُأوبـَيْ 22. »نـَْقتُـُلهُ 

َفَكاَن َلمَّا َجاَء يُوُسُف 23. يَـُردَُّه ِإَلى أَبِيهِ لَكْي يـُْنِقَذُه ِمْن أَْيِديِهْم ل. »َوَال َتُمدُّوا ِإلَْيِه َيًدا
َوَأَخُذوُه 24ِميَصُه، الَقِميَص الُمَلوََّن الِذي َعَلْيِه، ِإَلى ِإْخَوتِِه أَنـَُّهْم َخَلُعوا َعْن يُوُسَف قَ 

ُر َفَكاَنْت فَارَِغًة لَْيَس ِفيَها َماءٌ . َوَطَرُحوُه ِفي الِبْئرِ   .) َوَأمَّا الِبئـْ

  24-12: 37الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة  
وَذَهَب إخوُة يوُسَف ليرَعوا غَنَم أبيِهم ِعنَد شكيَم، 12: (كما يلي  بعض مواضعه

. »إخوُتَك يرَعوَن الغَنَم ِعنَد شكيَم، فَتعاَل ُأرِسُلَك إليِهم«: فقاَل يعقوُب ليوُسفَ 13
َاذهْب واَنظُْر كيَف حاُل إخوِتَك وحاُل الغَنِم «: فقاَل َله14. »نعم، ها أنا«: قال

وصاَدَفه رَجٌل وهَو 15. وَأرسَله ِمْن وادي َحبروَن، فجاَء إلى شِكيمَ  »!)وجْئني بالخَبرِ 
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أخِبرني أيَن . َأطلُب إخوتي«: فأجابَ 16 »ماذا تطُلُب؟«: تائٌِه في البرِّيَِّة، فسأَله
. »نذهُب إلى ُدوثانَ : رَحلوا ِمْن ُهنا، وَسِمْعتُـُهم يقولونَ «: فقاَل الرَّجل17. »َيرَعونَ 

فلمَّا رَأوه َعْن بُعٍد وهَو يقترُب 18.وراَء إخوتِه، فَوجَدُهم في ُدوثانَ فسَعى يوُسُف 
. ها صاحُب األحالِم ُمقبٌل نحَونا«: بعضٍ لفقاَل بعُضهم 19. ِمنُهم تآَمروا ليقتُـُلوه

َوحٌش َشِرٌس أَكَلُه، ونرى ماذا تنَفُع «: َتعالوا نقُتله وَنطَرْحُه في بِئٍر ونقول20
ثَُم قاَل لُهم 22 »!ال نقتُـُله«: َع رَأوبيُن، فأنَقذُه ِمْن َأيديِهم وقالفَسمِ 21. »أحالُمهُ 
إطَرحوُه في هِذِه الِبئِر التي في البرِّيَِّة وال ترَفعوا أيِدَيُكم . ال تسُفُكوا َدًما«: رَُأوبينُ 
إلى إخوتِِه فلمَّا وَصَل يوُسُف 23. ينِقَذه ِمْن أيديهم ويـَُردَُّه إلى أَبيهِ لقاَل هذا . »عَليه

وأخُذوه وَطَرحوُه في الِبئِر، وكاَنِت الِبئُر 24نَزُعوا َعنه القميَص الُملوََّن الذي يَلبُسُه 
 ).فارَِغًة ال ماَء فيها

  24-12: 37الكتاب المقدس تكوين 

فََأَخُذوا َقِميَص يُوُسَف الُمَلوََّن، َوَذَبُحوا 31: (وورد في الكتاب المقدس قوله
ِم، تـَْيسًا ِمَن  َلَقْد : ينَ لَوَأْرَسُلوُه ِإَلى أَبِيِهْم قَائِ 32الِمْعَزى َوَغَمُسوا الَقِميَص ِفي الدَّ

فـَتَـَعرََّف يـَْعُقوُب َعَلْيِه 33» َوَجْدنَا َهَذا الَقِميَص، فـََتَحقَّْق ِمْنُه، َأُهَو َقِميُص اْبِنَك َأْم َال؟
َفَشقَّ يـَْعُقوُب 34. »َرَسُه َوَمزََّقُه َأْشَالءَ َوْحٌش َضاٍر افْـتَـ . َهَذا َقِميُص اْبِني«: َوقَال

َوِعْنَدَما قَاَم 35. ثَِيابَُه، َواْرَتَدى الُمُسوَح َعَلى َحْقَوْيِه، َونَاَح َعَلى اْبِنِه أَيَّامًا َعِديَدةً 
َنائِِه  . »نَاِئحًا ِإَلى الَهاِويَةِ ِإنِّي َأْمِضي ِإَلى اْبِني «: يُـَعزُّوُه أََبى َأْن يـَتَـَعزَّى َوقَاللَجِميُع أَبـْ

 . ) َوَبَكى َعَلْيِه أَبُوهُ 

  35-31: 37الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فََأَخُذوا َقِميَص يُوُسَف َوَذَبُحوا تـَْيًسا ِمَن الِمْعَزى َوَغَمُسوا 31(: مواضعه كما يلي
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َوَجْدنَا «: َوَأْرَسُلوا الَقِميَص الُمَلوََّن َوَأْحَضُروُه ِإَلى أَبِيِهْم َوقَاُلوا32. مِ الَقِميَص ِفي الدَّ 
َوْحٌش َرِديٌء ! َقِميُص اْبِني«: فـََتَحقََّقُه َوقَال33» َحقِّْق َأَقِميُص اْبِنَك ُهَو َأْم َال؟. هَذا

ُقوُب ثَِيابَُه، َوَوَضَع ِمْسًحا َعَلى َحَقَوْيِه، َفَمزََّق يـَعْ 34. »َأَكَلُه، افْـُتِرَس يُوُسُف اْفِتَراًسا
يُـَعزُّوُه، فَأََبى َأْن يـَتَـَعزَّى لفـََقاَم َجِميُع بَِنيِه َوَجِميُع بـََناتِِه 35. َونَاَح َعَلى اْبِنِه أَيَّاًما َكِثيَرةً 

 ) .َلْيِه أَبُوهُ َوَبَكى عَ . »ِإنِّي أَْنِزُل ِإَلى اْبِني نَاِئًحا ِإَلى الَهاِويَةِ «: َوقَال

  35-31: 37الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة  
فأخذوا قميَص يوُسَف وذَبحوا تَيًسا ِمَن الَمَعِز وَغَمُسوا 31: (بعض مواضعه كما يلي

. َوجْدنا هذا«: م وقالواوأرسلوا القميَص الُملوََّن إلى أبيهِ 32. القميَص في الدَّمِ 
َوحٌش َشِرٌس . قميُص اَبني«: فَتَحقََّقُه وقال33 »فَتَحقَّْق أقميُص اَبِنَك هَو أم ال؟

وَشَق يعقوُب ثيابَه ولَِبَس الِمْسَح ِحداًدا على اَبنِه، 34. »َمزََّق يوُسَف َتمزيًقا. أَكَلهُ 
بل أنِزُل «: يـَُعزُّونَه، فأبى أْن يتَـَعزَّى وقالوقاَم جميُع بَنيِه وبَناتِه 35. وناَح أيّاًما كثيرةً 

 ) .وَبكى عَليه يعقوبُ . »إلى عالِم األمواِت ناِئًحا على اَبني

  35-31: 37الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم  •

َنا ِإلَ  فـََلمَّا ْيِه لَتُـَنبِّئَـنـَُّهْم َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغَياَبِت الُجبِّ َوَأْوَحيـْ
قَاُلوا يَا أَبَانَا ِإنَّا  )16(َوَجاُءوا أَبَاُهْم ِعَشاًء يـَْبُكوَن  )15(بَِأْمرِِهْم َهَذا َوُهْم ال َيْشُعُروَن 

ْئُب َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا َولَ  َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذِّ ْو ُكنَّا َذَهبـْ
َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم َأْمراً  )17(َصاِدِقيَن 

ٌر َجِميٌل َواهللاُ الُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن   )18(َفَصبـْ
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  18-11: يوسف القرآن الكريم سورة

 
 

 

  3737  --    رقمرقم  شتانشتان
 هم معدودةوشروه بثمن بخس درا

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

يِّيَن قَاِدِميَن لَيْأُكُلوا َشاَهُدوا َعْن بـُْعٍد قَاِفَلًة ِمَن اِإلْسَماِعيلَوِحيَن َجَلُسوا 25: (قوله
. َساِن َوالالَذنِ َوالبَـلَ  لِمْن ِجلَعاَد ِفي َطرِيِقِهْم ِإَلى ِمْصَر، َوِجَماُلُهْم ُمثـَقََّلٌة بِالتـََّوابِ 

تـََعاَلْوا نَِبيُعُه ِإَلى 27َأِخيَنا َوِإْخَفاِء َدِمِه؟  لَما َجْدَوى قـَتْ «: فـََقاَل يـَُهوَذاِ ِإلْخَوتِهِ 26
. فـََواَفَق ِإْخَوتُُه َعَلى رَْأِيهِ . »يِّيَن َونـُْبِرىُء أَْيِديَنا ِمْن َدِمِه ألَنَُّه َأُخونَا َوِمْن َلْحِمَنالاِإلْسَماِعي

ُهُم التُّجَّاُر الِمْديَانِيُّوَن، َسَحُبوا يُوُسَف ِمَن الِبْئِر َوبَاُعوُه َلُهْم ِبِعْشرِيَن 28 َوِعْنَدَما َدنَا ِمنـْ
.)ِقْطَعًة ِمَن الِفضَِّة، َفَحَمُلوُه ِإَلى ِمْصرَ 

  28-25: 37الكتاب المقدس تكوين 

ه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقوفي نسخة 
فـََرفـَُعوا ُعُيونـَُهْم َوَنَظُروا َوِإَذا قَاِفَلُة . َيْأُكُلوا َطَعاًمالثُمَّ َجَلُسوا 25: (مواضعه كما يلي

يَـْنزُِلوا ليِّيَن ُمْقِبَلٌة ِمْن ِجلَعاَد، َوِجَماُلُهْم َحاِمَلٌة َكِثيَراَء َوبـََلَسانًا َوَالَذنًا، َذاِهِبيَن لِإْسَماِعي
َما الَفاِئَدُة َأْن نـَْقُتَل َأَخانَا َوُنْخِفَي َدَمُه؟ «: فـََقاَل يـَُهوَذا ِإلْخَوتِهِ 26. ِمْصرَ ِبَها ِإَلى 

َنِبيَعُه 27 َفَسِمَع َلُه . »يِّيَن، َوَال َتُكْن أَْيِديَنا َعَلْيِه ألَنَُّه َأُخونَا َوَلْحُمَنالِإلْسَماِعيلتـََعاَلْوا فـَ
ِمْديَانِيُّوَن ُتجَّاٌر، َفَسَحُبوا يُوُسَف َوَأْصَعُدوُه ِمَن الِبْئِر، َوبَاُعوا  َواْجَتاَز رَِجالٌ 28. ِإْخَوتُهُ 
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 .)فَأَتـَْوا بُِيوُسَف ِإَلى ِمْصرَ . يِّيَن ِبِعْشرِيَن ِمَن الِفضَّةِ لِإلْسَماِعيليُوُسَف 

  28-25: 37الكتاب المقدس تكوين 

نصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن الوفي نسخة 
ورَفـَُعوا ُعيوَنهم فرَأوا قاِفَلًة ِمن . ثَُم جَلسوا يأُكلون25: (بعض مواضعه كما يلي

َلٌة ُصْمًغا وبَلَسًما وُمُرا، وُهم في طريِق  اإلسماعيليِّيَن ُمقِبَلًة ِمْن جلعاَد، وجماُلُهم ُمَحمَّ
ِئَدُة ِمْن أْن نقُتَل أخانا وُنخفَي ما الفا: ((فقاَل َيهوذا إلخوتِهِ 26. هم إلى ِمْصرَ لنـُُزو 

ِإلسماعيليِّيَن وال نرَفُع أيديَنا عَليِه، فُهَو أخونا ِمْن َلحِمنا لتعاَلوا نبيُعه 27َدَمُه؟ 
وَمَر ُتجاٌر مديانيُّوَن فأمَسُكوا يوُسَف وأصعُدوه ِمَن الِبئِر 28.فَسِمَع َله إخَوتُهُ )). وَدِمنا

 ) .ِعْشريَن ِمَن الِفضَِّة، فجاؤوا بِه إلى ِمْصرَ ِإلسماعيليِّيَن بِ لوباُعوه 

  28-25: 37الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َوَجــاَءْت َســيَّارٌَة فََأْرَســُلوا َواِرَدُهــْم فَــَأْدَلى َدلــَوُه قَــاَل يَــا ُبْشــَرى َهــَذا غُــالٌم َوَأَســرُّوُه (
َوَشــَرْوُه بِــَثَمٍن َبْخــٍس َدرَاِهــَم َمْعــُدوَدٍة وََكــانُوا ِفيــِه  )19( يٌم ِبَمــا يـَْعَملُــونَ لــِبَضــاَعًة َواهللاُ عَ 
 )20(ِمَن الزَّاِهِديَن 

 20-19: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  3838  --    رقمرقم  شتانشتان
 وقال الذي اشتراه 

 من مصر المرأته أكرمي مثواه 
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

ُهْم ِمْصِريٌّ يُْدَعى لَوَأَخَذ اِإلْسَماِعي: (قوله يُّوَن يُوُسَف ِإَلى ِمْصَر، فَاْشتَـَراُه ِمنـْ
وََكاَن الرَّب َمَع يُوُسَف، فََأفْـَلَح ِفي 2. ُفوِطيَفاَر، َكاَن َخِصيَّ ِفْرَعْوَن َورَئِيَس الَحَرسِ 

ُل ُكل َما لى َمْوَالُه َأنَّ الرَّب َمَعُه َوأَنَُّه ُيكَ َورَأَ 3. ِه، َوَأقَاَم ِفي بـَْيِت َسيِِّدِه الِمْصِريِّ لَأْعَما
َفَحِظَي يُوُسُف ِبِرَضى َسيِِّدِه، َفَجَعَلُه وَِكيًال َعَلى بـَْيِتِه َوَوَالُه 4َتْصنَـُعُه َيَداُه بِالنََّجاِح، 

َياٍت ِفي البَـْيِت َوبَاَرَك الرَّب بـَْيَت الِمْصِريِّ وَُكل َماَلُه ِمْن ُمْقتَـنَـ 5. َماَلهُ  لَعَلى كُ 
َوَلْم َيُكْن يـَْعِرُف َمَعُه َشْيئًا ِإالَّ . َماَلُه ِإَلى يُوُسفَ  لفـََعِهَد ِبكُ 6. يُوُسفَ  لِبَفضْ  لَوالَحقْ 

َز الِذي يَْأُكلُ   ) . وََكاَن يُوُسُف َجِميَل الَهْيَئِة َوِسيَم الَوْجهِ . الُخبـْ

  6-1: 39الكتاب المقدس تكوين 

لكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى لوفي نسخة 
َوَأمَّا يُوُسُف فَأُْنِزَل ِإَلى ِمْصَر، َواْشتَـَراُه ُفوِطيَفاُر َخِصيُّ ِفْرَعْوَن 1: (مواضعه كما يلي

َزُلوُه ِإَلى ُهَناكَ لرَئِيُس الشَُّرِط، رَُجٌل ِمْصِريٌّ، ِمْن َيِد اِإلْسَماِعي َن وََكا2. يِّيَن الِذيَن أَنـْ
َورََأى َسيُِّدُه َأنَّ 3 .الرَّب َمَع يُوُسَف َفَكاَن رَُجًال نَاِجًحا، وََكاَن ِفي بـَْيِت َسيِِّدِه الِمْصِريِّ 

نَـْيِه، 4. الرَّب َمَعُه، َوَأنَّ ُكل َما َيْصَنُع َكاَن الرَّب يـُْنِجُحُه بَِيِدهِ  فـََوَجَد يُوُسُف نِْعَمًة ِفي َعيـْ
َلُه َعَلى 5. َعَلى بـَْيِتِه َوَدَفَع ِإَلى َيِدِه ُكل َما َكاَن َلهُ  َوَخَدَمُه، فـَوَكََّلهُ  وََكاَن ِمْن ِحيِن وَكَّ
وََكاَنْت بـَرََكُة . َما َكاَن َلُه، َأنَّ الرَّب بَاَرَك بـَْيَت الِمْصِريِّ ِبَسَبِب يُوُسفَ  لبـَْيِتِه، َوَعَلى كُ 
فـَتَـَرَك ُكل َما َكاَن َلُه ِفي َيِد 6، لِفي الَحقْ َما َكاَن َلُه ِفي البَـْيِت وَ  لالرَّب َعَلى كُ 

َز الِذي يَْأُكلُ . يُوُسفَ  وََكاَن يُوُسُف َحَسَن الصُّورَِة . َوَلْم َيُكْن َمَعُه يـَْعِرُف َشْيًئا ِإالَّ الُخبـْ
  .) َوَحَسَن الَمْنَظرِ 

  6-1: 39الكتاب المقدس تكوين 
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النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها وفي نسخة 
يُّوَن مَعُهم إلى ِمْصَر، فَاشتراُه لوأمَّا يوُسُف فأنَزَله اإلسماِعي: (بعض مواضعه كما يلي

وكاَن الرَّب مَع يوُسَف، 2. ِمُنهم فوطيفاُر الِمْصِريُّ، كبيُر خَدِم ِفرَعوَن ورئيُس الطُّهاةِ 
ورأى سّيُدُه أنَّ الرَّب مَعه 3. لِمْصريِّ فكاَن رجًال ناجًحا وأقَاَم في بَيِت سّيِدِه ا

وأوَكَله ُفوطيفاُر . فناَل يوُسُف ُحظَوًة ِعنَده وخَدَمه4ما تعَمُله َيداُه،  لويُنجُحُه في كُ 
ما  لوكاَن ُمنُذ وَكََّله على بَيتِه، وعلى كُ 5. على بَيِته، وجَعَل في ِعهَدتِِه ُكَل ما كاَن لهُ 

ب بَيَت ُفوِطيفاَر الِمْصريِّ ِإكراًما ليوُسَف، وكاَنت بـَرََكُة الرَّب على  هَو َله، أْن باَرَك الرَّ 
فتَـَرَك ُكَل ما كاَن َله في َيِد يوُسَف، وكاَن ال 6. هلما هَو َله في بَيِته وفي ُحقو  لكُ 

 ) .يعِرُف شيًئا ِممَّا ِعنَده إَال الخبَز الذي كاَن يأُكُلهُ 
  6-1: 39الكتاب المقدس تكوين 

 :د في القرآن الكريم ور   •

َفَعَنا َأْو نـَتَِّخَذُه َوَلداً الَوقَاَل الِذي اْشتَـَراُه ِمْن ِمْصَر ( ْمَرأَتِِه َأْكرِِمي َمثْـَواُه َعَسى َأْن يـَنـْ
ٌب َعلَـى َأْمـرِِه لـاَألَحاِديـِث َواهللاُ َغا لَمـُه ِمـْن تَْأِويـلنُـعَ لُيوُسَف ِفي اَألْرِض وَ لَك َمكَّنَّا لوََكذَ 

ــوَن َولَ  ــَر النَّــاِس ال يـَْعَلُم ــذَ  )21(ِكــنَّ َأْكثـَ ــاُه ُحْكمــاً َوِعلمــاً وََك َن ُه آتـَيـْ ــَغ َأُشــدَّ ــا بـََل َك لَوَلمَّ
 )22(َنْجِزي الُمْحِسِنيَن 

 22-21: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  3939  --    رقمرقم  شتانشتان
 وراودته التي هو في

 بيتها عن نفسه وغلقت األبواب 
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

فَأََبى 8. »اْضَطِجْع َمِعي«: ثُمَّ َلْم تَلَبْث َأْن ُأْغرَِمْت ِبِه َزْوَجُة َمْوَالُه فـََقاَلتْ 7: (قوله
ُك ِفي َهَذا البَـْيِت َوَلْم ُيْشِغل نـَْفَسُه لَما َيمْ  لُهَوَذا َسيِِّدي َقْد َعِهَد ِإَليَّ ِبكُ «: َوقَاَل َلَها

َرِك . َولَْيَس ِفي َهَذا البَـْيِت َمْن ُهَو َأْعَظُم ِمنِّي9. َأيِّ َشْأٍن ِفيهِ بِ  َوَلْم َيْمَنْع َعنِّي َشْيئًا َغيـْ
َوَلْم يُْذِعْن 10» الَعِظيَم َوُأْخِطيُء ِإَلى اِهللا؟ َفَكْيَف َأقْـَتِرُف َهَذا الشَّرَّ . ألَنَِّك َزْوَجُتهُ 

َوَحَدَث يـَْومًا أَنَُّه َدَخَل البَـْيَت 11 .حُّ َعَلْيِه يـَْومًا بـَْعَد آَخرَ لاَنْت تُ يُوُسُف َلَها َمَع أَنـََّها كَ 
اْضَطِجْع «: فََأْمَسَكْتُه ِمْن ِرَدائِِه َوقَاَلتْ 12َأَحٌد،  لِه، َوَلْم َيُكْن ِفي الَمْنزِ ليَـُقوَم ِبَعمَ ل

َوِعْنَدَما رََأْت أَنَُّه َقْد 13كًا ِرَداَءُه بَِيِدَها فـَتَـَرَك ِرَداَءُه بَِيِدَها َوَهَرَب َخارِجًا تَاِر . »َمِعي
اْنظُُروا َما َجَرى؟ «: نَاَدْت َأْهَل بـَْيِتَها َوقَاَلتْ 14رََفَض َوَهَرَب َخارِجًا تَارِكًا ِرَداَءُه بَِيِدَها 

َراِنيُّ الِذي َجاَء ِبِه َزْوِجي ِإَلى البَـْيتِ  َدَخَل ُغْرفَِتي . ْن نـَْفِسيَشَرَع يـَُراِوُدِني عَ . َهَذا الِعبـْ
َوِعْنَدَما َسِمَعِني َقْد رَفـَْعُت َصْوِتي 15. َوَحاَوَل اْغِتَصاِبي، َفَصَرْخُت بَِأْعَلى َصْوِتي
َوأَلَقْت ِرَداَءُه ِإَلى َجانِِبَها َحتَّى َقِدَم 16 .»َوَصَرْخُت، تـََرَك ِرَداَءُه َمِعي َوَهَرَب َخارِجاً 

َراِنيُّ «: فـََقصَّْت َعَلْيِه ِمْثَل َهَذا الَحِديِث قَائَِلةً 17ِتِه، َمْوَالُه ِإَلى بـَيْ  َدَخَل الَعْبُد الِعبـْ
َنا  َوِحيَن رَفـَْعُت َصْوِتي َوَصَرْخُت، تـََرَك 18يُـَراِوَدِني َعْن نـَْفِسي، لالِذي ِجْئَت ِبِه ِإلَيـْ

ُدُه َكَالَم َزْوَجِتِه َوَما اتـََّهَمْت ِبِه يُوُسَف فـََلمَّا َسِمَع َسيِّ 19 .»ثـَْوبَُه ِبَجانِِبي َوفـَرَّ َخارِجاً 
ِك لفـََقَبَض َعَلى يُوُسَف َوزَجَُّه ِفي السِّْجِن، َحْيُث َكاَن َأْسَرى المَ 20اْحَتَدَم َغَضُبُه، 

 ) .يَن، َفَمَكَث ُهَناكَ لُمْعتَـقَ 

  20-7: 39الكتاب المقدس تكوين 

النص عن سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيهاوفي نسخة 
َها ِإَلى 7: (مواضعه كما يلي نَـيـْ َوَحَدَث بـَْعَد هِذِه األُُموِر َأنَّ اْمَرَأَة َسيِِّدِه رَفـََعْت َعيـْ

ُهَوَذا َسيِِّدي َال يـَْعِرُف «: فَأََبى َوقَاَل الْمَرَأِة َسيِِّدهِ 8. »اْضَطجْع َمِعي«: يُوُسَف َوَقاَلتِ 
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لَْيَس ُهَو ِفي هَذا البَـْيِت َأْعَظَم 9. وَُكلُّ َما َلُه َقْد َدفـََعُه ِإَلى َيِديَمِعي َما ِفي البَـْيِت، 
َرِك، ألَنَِّك اْمَرأَتُهُ . ِمنِّي َفَكْيَف َأْصَنُع هَذا الشَّرَّ الَعِظيَم . َوَلْم يُْمِسْك َعنِّي َشْيًئا َغيـْ

ُِ ِإَلى اِهللا؟ يَـْوًما أَنَُّه َلْم َيْسَمْع َلَها َأْن وََكاَن ِإْذ َكلَمْت يُوُسَف يَـ 10. »َوُأْخِط ْوًما فـَ
يَـْعَمَل لثُمَّ َحَدَث َنْحَو هَذا الَوْقِت أَنَُّه َدَخَل البَـْيَت 11 .َيُكوَن َمَعَهالَيْضَطجَع ِبَجانِِبَها 

: ْوِبِه قَائَِلةً فََأْمَسَكْتُه بِثَـ 12. البَـْيِت ُهَناَك ِفي البَـْيتِ  لَعَمَلُه، َوَلْم َيُكْن ِإْنَساٌن ِمْن َأهْ 
وََكاَن َلمَّا رََأْت 13. فـَتَـَرَك ثـَْوبَُه ِفي َيِدَها َوَهَرَب َوَخَرَج ِإَلى َخارِجٍ . »!اْضَطجْع َمِعي«

: أَنـََّها نَاَدْت َأْهَل بـَْيِتَها، وََكلَمتُهْم قَائِلةً 14أَنَُّه تـََرَك ثـَْوبَُه ِفي َيِدَها َوَهَرَب ِإَلى َخارٍِج، 
َراِنيٍّ  !اْنظُُروا« َنا ِبَرُجل ِعبـْ َيْضَطجَع َمِعي، َفَصَرْخُت لَدَخَل ِإَليَّ ! ُيَداِعبَـَنالَقْد َجاَء ِإلَيـْ

وََكاَن َلمَّا َسِمَع أَنِّي رَفـَْعُت َصْوِتي َوَصَرْخُت، أَنَُّه تـََرَك ثـَْوبَُه ِبَجانِِبي 15. ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 
. َعْت ثـَْوبَُه ِبَجانِِبَها َحتَّى َجاَء َسيُِّدُه ِإَلى بـَْيِتهِ فـََوضَ 16.»َوَهَرَب َوَخَرَج ِإَلى َخارِجٍ 

َنا «: هَذا الَكَالِم قَائَِلةً  لَفَكلَمْتُه ِبِمثْ 17 َراِنيُّ الِذي ِجْئَت ِبِه ِإلَيـْ َدَخَل ِإَليَّ الَعْبُد الِعبـْ
ثـَْوبَُه ِبَجانِِبي َوَهَرَب ِإَلى  وََكاَن َلمَّا رَفـَْعُت َصْوِتي َوَصَرْخُت، أَنَُّه تـََركَ 18. ُيَداِعَبِنيل

ِبَحَسِب هَذا «: َفَكاَن َلمَّا َسِمَع َسيُِّدُه َكَالَم اْمَرأَتِِه الِذي َكلَمْتُه ِبِه قَائَِلةً 19 .»َخارِجٍ 
فََأَخَذ يُوُسَف َسيُِّدُه َوَوَضَعُه ِفي بـَْيِت 20. ، َأنَّ َغَضَبُه َحِميَ »الَكَالِم َصَنَع ِبي َعْبُدكَ 

وََكاَن ُهَناَك ِفي بـَْيِت . ِك َمْحُبوِسيَن ِفيهِ لسِّْجِن، الَمَكاِن الِذي َكاَن َأْسَرى المَ ال
 .) السِّْجنِ 

  20-7: 39الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
سّيِدِه رفـََعت عيَنيها إليِه  َك أنَّ َامرأةَ لفَحَدَث بَعَد ذ7: (بعض مواضعه كما يلي

سيِّدي ال يعِرُف شيًئا ِممَّا في «: فَرَفَض وقاَل لها8!)) إْضَطجْع معي«: وقالتِ 
ال أحَد في هذا الَبيِت أعَظُم منِّي إَال سيِّدي، 9. ُكُه اَئَتَمَنني عَليهلالَبيِت، وُكلُّ ما َيم
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َرأته، فكيَف أفَعُل هِذِه السَّيِّئَة العظيمَة وسيِّدي لم َيمَنْع عنِّي شيًئا غيَرِك ألنَِّك َامْ 
ِْ إلى اِهللا؟ وَكلَمْتُه يوًما بَعَد يوِم أْن َيْضَطجَع ِبجانِِبها ويكوَن مَعها، فلم 10 »وُأخط

ِه، ولم يُكْن في ليقوَم ِبعمَ لوحَدَث في أحِد األيّاِم أنَّه دخَل الَبيَت 11 .يسَمْع لها
فتَـَرَك ثوبَه بِيِدها  »!إْضَطجْع معي«: مسكت بِثوِبه وقالتفأ12ِه، لالَبيِت أحٌد ِمْن أه

فلمَّا رأت أنَّه تَرَك ثوبَه بَِيِدها وهَرَب إلى الخارِج 13. وهَرَب إلى خارِج الَبيتِ 
دخَل ! ُيداعبَنالاَْنظُروا كيَف جاَءنا ِبَرجٍل ِعبرانيٍّ «: بَيِتها وقالت لُهم لصاَحت بِأه14

فلمَّا َسِمَعني أرَفُع صوتي وأصرخ، تَرَك ثوبَه 15أعلى صوتي، ُيضاجَعني فَصَرخُت بل
ووَضَعِت الَمرأُة ثوَب يوُسَف ِبجانِِبها حتى جاَء زوجها إلى 16.»خارِجا ِبجانبي وهَربَ 

هذا العبُد الِعبرانيُّ الذي جْئَتنا ِبِه دخَل «: قالت. فَحَكت َله الِحكايََة ذاَتها17بَيِته، 
. »ندما رفـَْعُت صوتي وَصَرخُت تَرَك ثوبَه ِبجانبي وهَرَب خارِجاوعِ 18. ُيداِعَبنيل

فأخَذ 20َحِمَي غَضُبُه، . »هكذا فَعَل بي عبُدكَ «: فلمَّا َسِمَع السَّيُد َامرأَتُه تقول19
فأقاَم ُهناَك في . ِك ُيحَبُسوَن فيهِ ليوُسَف وطَرَحُه في الِحْصِن الذي كاَن ُسجناُء المَ 

 ) .الِحْصنِ 
  20-7: 39اب المقدس تكوين الكت

 :ورد في القرآن الكريم   •

ـَواَب َوقَالَـْت َهْيـَت لَـَك قَـاَل َمَعـاَذ  َورَاَوَدْتهُ ( الِتي ُهـَو ِفـي بـَْيِتَهـا َعـْن نـَْفِسـِه َوَغلَقـِت األَبـْ
بِـِه َوَهـمَّ ِبَهـا لَـْوال َوَلَقـْد َهمَّـْت  )23(ُموَن لُح الظـَّالـاِهللا ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنـَُّه ال يـُفْ 

ــوَء َوالَفْحَشــاَء ِإنَّــُه ِمــْن ِعَباِدنَــا الُمْخَلِصــيَن لَك لَأْن رَأى بـُْرَهــاَن رَبِّــِه َكــذَ  َنْصــِرَف َعْنــُه السُّ
َواْسَتبَـَقا الَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى الَباِب قَاَلْت َمـا َجـَزاُء  )24(
ـــي َعـــْن  )25(يٌم لـــَك ُســـوءاً ِإال َأْن ُيْســـَجَن َأْو َعـــَذاٌب أَ لـــْن َأرَاَد بَِأهْ َمـــ ـــاَل ِهـــَي رَاَوَدْتِن َق

ـــْن َأهْ  ـــاِهٌد ِم ـــِهَد َش ـــَن لنـَْفِســـي َوَش ـــَو ِم ـــٍل َفَصـــَدَقْت َوُه ـــْن قـُُب ـــدَّ ِم ـــاَن َقِميُصـــُه ُق ـــا ِإْن َك َه
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ـا  )27(بٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّـاِدِقيَن َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن دُ  )26(الَكاِذبِيَن  فـََلمَّ
يُوُســُف َأْعــِرْض  )28(رَأى َقِميَصــُه قُــدَّ ِمــْن ُدبُــٍر قَــاَل ِإنَّــُه ِمــْن َكْيــدُِكنَّ ِإنَّ َكْيــدَُكنَّ َعِظــيٌم 

ٌة ِفــي الَمِديَنــِة َوقَــاَل ِنْســوَ  )29(َذْنِبِك ِإنَّــِك ُكْنــِت ِمــَن الَخــاِطِئيَن لــَعــْن َهــَذا َواْســتَـْغِفِري 
َتاَهـــا َعـــْن نـَْفِســـِه قَـــْد َشـــَغَفَها ُحّبـــاً ِإنَّـــا لَنَـَراَهـــا ِفـــي َضـــالٍل ُمِبـــيٍن  ـــَراِوُد فـَ اْمـــَرَأُت الَعزِيـــِز تـُ

ــا)30( َســِمَعْت ِبَمْكــرِِهنَّ َأْرَســَلْت ِإلَــْيِهنَّ َوَأْعتَــَدْت َلُهــنَّ ُمتََّكــًأ َوآتَــْت ُكــل َواِحــَدٍة  فـََلمَّ
ُهنَّ ِسكِّ  نَـُه َأْكبَـْرنَـُه َوَقطَّْعـَن أَيْـِديـَُهنَّ َوقُلـَن َحـاَش ِمنـْ ـا رَأَيـْ  هللاِ ينًا َوقَاَلِت اْخـُرْج َعلَـْيِهنَّ فـََلمَّ

ُكنَّ الـــِذي ُلْمتُـنَِّنـــي ِفيـــِه َوَلَقـــْد لقَالَـــْت فَـــذَ  )31(َمـــا َهـــَذا َبَشـــراً ِإْن َهـــَذا ِإال َمَلـــٌك َكـــرِيٌم 
َيُكونــاً ِمــَن الصَّــاِغرِيَن لَصــَم َولَــِئْن لَــْم يـَْفَعــل َمــا آُمــُرُه لَُيْســَجَننَّ وَ رَاَوْدتُــُه َعــْن نـَْفِســِه فَاْستَـعْ 

قَاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا يَـْدُعونَِني ِإلَْيـِه َوِإال َتْصـِرْف َعنِّـي َكْيـَدُهنَّ َأْصـُب  )32(
ـــَن الَجـــاهِ  ـــْيِهنَّ َوَأُكـــْن ِم ـــ )33(يَن لِإَل ـــَدُهنَّ ِإنَّـــُه ُهـــَو فَاْســـَتَجاَب َل ـــُه َكْي ُه رَبُّـــُه َفَصـــَرَف َعْن

 )35(ثُمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن بـَْعِد َما رََأُوا اآلياِت لََيْسُجنُـنَُّه َحتَّى ِحيٍن  )34(يُم لالسَِّميُع العَ 

 35-23: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4040  --    رقمرقم  شتانشتان
 ياصاحبي السجن 
 خمرا أما أحدكما فيسقي ربه

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ِك ِمْصَر َوَخبَّازِِه الُمْعتَـَقَلْيِن ِفي السِّْجِن ُحلمًا ِفي لَوَحُلَم ُكلٌّ ِمْن َساِقي مَ 5: (قوله
َلٍة َواِحَدةٍ  ُهَما َمْعَناُه الَخاصُّ ِبَصاِحِبهِ لوََكاَن . لَيـْ ْيِهَما يُوُسُف فََأقْـَبَل َعلَ 6. ُحلِم ُكلٍّ ِمنـْ
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َماَذا َوْجَهاُكَما َمْكَمدَّاِن ِفي َهَذا ل«: َفَسأََلُهَما7. ِفي الصََّباِح فـََوَجَدُهَما ُمْكَتِئبَـْينِ 
أَلَْيَسْت «: فـََقاَل يُوُسفُ . »َحُلَم ُكلٌّ ِمنَّا ُحلمًا َولَْيَس َمْن يـَُفسُِّرهُ «: فََأَجابَاهُ 8» اليَـْوِم؟

ثَاِني ِبِهَماهللاِ  تـََفاِسيُر اَألْحَالمِ  : قَال. َفَسَرَد رَئِيُس السَُّقاِة ُحلَمُه َعَلى يُوُسفَ 9 .»؟ َحدِّ
ِفيَها َثالَثَُة َأْغَصاٍن َأفْـَرَخْت ثُمَّ َأْزَهَرْت، َوَما 10رَأَْيُت ِفي ُحلِمي َوِإَذا َكْرَمٌة َأَماِمي، «

تَـَناَولُت 11. لَِبَثْت َعَناِقيُدَها َأْن أَْثَمَرْت ِعَنبًا نَاِضجاً  وََكاَنْت َكْأُس ِفْرَعْوَن ِفي َيِدي، فـَ
: فـََقاَل َلُه يُوُسفُ 12.»الِعَنَب َوَعَصْرتُُه ِفي َكْأِس ِفْرَعْوَن َوَوَضْعُت الَكْأَس ِفي َيِدهِ 

ْرَضى َعْنَك بـَْعَد َثَالَ◌ثَِة أَيَّاٍم يَـ 13. الثَّالَثَُة َأْغَصاٍن ِهَي َثالَثَُة أَيَّامٍ : ِإلَْيَك تـَْفِسيَرهُ «
ِفْرَعْوُن، َويـَُردَُّك ِإَلى َمْنزِلَِتَك َحْيُث تـَُناِوُل ِفْرَعْوَن َكْأَسُه، َتَمامًا َكَما ُكْنَت ُمْعَتادًا َأْن 

 .) تـَْفَعَل ِعْنَدَما ُكْنَت َساِقَيهُ 
13-5: 40الكتاب المقدس تكوين 

بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في وفي نسخة 
َلٍة َواِحَدٍة، ُكلُّ َواِحٍد ُحلَمُه، ُكلُّ َواِحٍد 5: (مواضعه كما يلي َوَحُلَما ِكَالُهَما ُحلًما ِفي لَيـْ

. ِك ِمْصَر َوَخبَّازُُه، الَمْحُبوَساِن ِفي بـَْيِت السِّْجنِ لِبَحَسِب تـَْعِبيِر ُحلِمِه، َساِقي مَ 
َفَسَأَل َخِصيَّْي 7. َنَظَرُهَما، َوِإَذا ُهَما ُمْغَتمَّانِ َفَدَخَل يُوُسُف ِإلَْيِهَما ِفي الصََّباِح وَ 6

اِن اليَـْوَم؟ل«: ِفْرَعْوَن اللَذْيِن َمَعُه ِفي َحْبِس بـَْيِت َسيِِّدِه قَاِئالً  » َماَذا َوْجَهاُكَما ُمْكَمدَّ
أَلَْيَسْت ِهللا «: فُ فـََقاَل َلُهَما يُوسُ . »َحُلْمَنا ُحلًما َولَْيَس َمْن يـَُعبـُِّرهُ «: فـََقاَال َلهُ 8

ُكْنُت ِفي «: فـََقصَّ رَئِيُس السَُّقاِة ُحلَمُه َعَلى يُوُسَف َوقَاَل َلهُ 9 .»التـََّعابِيُر؟ ُقصَّا َعَليَّ 
َوِفي الَكْرَمِة َثالَثَُة ُقْضَباٍن، َوِهَي ِإْذ َأفْـَرَخْت طََلَع َزْهُرَها، 10. ُحلِمي َوِإَذا َكْرَمٌة َأَماِمي

وََكاَنْت َكْأُس ِفْرَعْوَن ِفي َيِدي، فََأَخْذُت الِعَنَب َوَعَصْرتُُه 11. َعَناِقيُدَها ِعَنًبا َوأَْنَضَجتْ 
: هَذا تـَْعِبيُرهُ «: فـََقاَل َلُه يُوُسفُ 12. »ِفي َكْأِس ِفْرَعْوَن، َوَأْعطَْيُت الَكْأَس ِفي َيِد ِفْرَعْونَ 

ِفي َثالَثَِة أَيَّاٍم أَْيًضا يـَْرَفُع ِفْرَعْوُن رَْأَسَك َويـَُردَُّك ِإَلى 13. الثَّالَثَُة الُقْضَباِن ِهَي َثالَثَُة أَيَّامٍ 
 .) َمَقاِمَك، فـَتُـْعِطي َكْأَس ِفْرَعْوَن ِفي َيِدِه َكالَعاَدِة اُألوَلى ِحيَن ُكْنَت َساِقَيهُ 
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13-5: 40الكتاب المقدس تكوين 

النصين السابقين في  ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عنوفي نسخة 
ِك ِمْصَر وخبَّازِه لوفي ليلٍة واِحدٍة رأى ُكّل ِمْن ساقي مَ 5: (بعض مواضعه كما يلي

ولمَّا دخَل عَليِهما 6. الَمحبوَسيِن في السِّجِن ُحُلًما َله َتفسيٌر غيُر َتفسيِر اآلخرِ 
بَاُل وجَهيُكما ُمكَتئَبيِن ما «: فسأَلُهما7يوُسُف في الصَّباِح الباِكِر رآُهما ُمضَطرِبَيِن 

أما ِهللا  «: فقاَل لُهما يوُسفُ . »رأينا ُحُلًما، وما ِمْن أحٍد يـَُفسُِّره لنا«: فأجابا8 »اليوَم؟
رأيُت «: فَقَص رئيُس السُّقاِة ُحُلَمه على يوُسَف قال9.»ُكلُّ َتفسيٍر؟ ُقصَّا الُحُلَم عليَّ 

ي الَكرَمِة ثالثَُة ُقضباٍن، فما ِإْن َأفَرخت حتى وف10في ُحُلمي كأنَّ َكرمًة بَيَن َيَدَي، 
وكاَنت كأُس ِفرَعوَن في َيدي، 11.طََلَع َزهُرها وَنَضجت َعناقيُدها وصاَرت ِعَنًبا

فقاَل َله 12. »ِفرَعونَ لفَأخْذُت الِعَنَب وَعَصْرتُه في كأِس ِفرَعوَن وناَولُت الكأَس 
بَعَد ثالثِة أيّاِم يرَفُع ِفرَعوُن 13. ضباِن هَي ثالثَُة أيّامِ الثَّالثَُة القُ : هذا َتفِسيُره«: يوُسفُ 

 .) كعاَدِتَك حيَن ُكنَت ساقَيه رأَسَك ويـَُردَُّك إلى َمقاِمَك، فُتناِوُل ِفرَعوَن كأَسهُ 

13-5: 40الكتاب المقدس تكوين  

َأنَّ يُوُسَف َوِعْنَدَما رََأى رَئِيُس الَخبَّازِيَن 16: (قوله وورد في الكتاب المقدس
رَأَْيُت أَنَا َأْيضًا ُحلماً، َوِإَذا بَِثالَثَِة ِسَالٍل بـَْيَضاَء َعَلى «: َأْحَسَن التـَّْفِسيَر، قَاَل َلهُ 

ُه الَخبَّاُز، ِإالَّ َأنَّ الطُُّيوَر  لوََكاَن السَّلُّ اَألْعَلى مَ 17. رَْأِسي يئًا ِمْن َطَعاِم ِفْرَعْوَن ِممَّا يُِعدُّ
: ِإلَْيَك تـَْفِسيَرهُ «: فـََقاَل يُوُسفُ 18. »الِذي َعَلى رَْأِسي لتَلَتِهُمُه ِمَن السَّ َكاَنْت 

ُقَك َعَلى لبـَْعَد َثالَثَِة أَيَّاٍم يـَْقَطُع ِفْرَعْوُن رَْأَسَك َويـُعَ 19الثَّالَثَُة السَِّالُل ِهَي َثالَثَُة أَيَّاٍم 
َتْأُكُل الطُُّيوُر َلْحَمكَ  ُث ُهَو يـَْوُم ِعيِد ِميَالِد ِفْرَعْوَن، لَكاَن اليَـْوُم الثَّاوَ 20 .»َخَشَبٍة فـَ

ِه، َوَأْحَضَر ِمَن السِّْجِن رَئِيَس السَُّقاِة َورَئِيَس الَخبَّازِيَن لَجِميِع رَِجالفََأقَاَم َمْأُدبًَة 
ُم الَكْأسَ لَوَردَّ رَئِيَس السَُّقاِة ِإَلى َعمَ 21. َأَماَمُهمْ  َأمَّا 22. َيِد ِفْرَعْونَ ل ِه، َفَصاَر يـَُقدِّ
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.)ِمثْـَلَما َفسََّر َلُهَما يُوُسُف ُحلَمْيِهَما) َعَلى َخَشَبةٍ (رَئِيُس الَخبَّازِيَن فـََقْد َعلَقُه 

22-16: 40الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُكْنُت «: ُيوُسفَ لرَئِيُس الَخبَّازِيَن أَنَُّه َعبـََّر َجيًِّدا، قَاَل فـََلمَّا رََأى 16(: مواضعه كما يلي

اَألْعَلى ِمْن  لَوِفي السَّ 17. ُحوَّاَرى َعَلى رَْأِسي لأَنَا أَْيًضا ِفي ُحلِمي َوِإَذا َثالَثَُة ِسالَ 
َعِة الَخبَّازِ  . »َعْن رَْأِسي لَن السَّ َوالطُُّيوُر تَْأُكُلُه مِ . َجِميِع َطَعاِم ِفْرَعْوَن ِمْن َصنـْ

ِفي َثالَثَِة أَيَّاٍم 19.ِهَي َثالَثَُة أَيَّامٍ  لالثَّالَثَُة السِّالَ : هَذا تـَْعِبيُرهُ «: فََأَجاَب يُوُسُف َوقَال18
ُقَك َعَلى َخَشَبٍة، َوتَْأُكُل الطُُّيوُر َلْحَمَك لأَْيًضا يـَْرَفُع ِفْرَعْوُن رَْأَسَك َعْنَك، َويـُعَ 

َجِميِع َعِبيِدِه، ليَمًة لِث، يـَْوِم ِميَالِد ِفْرَعْوَن، أَنَُّه َصَنَع وَ لَفَحَدَث ِفي اليَـْوِم الثَّا20.»َعْنكَ 
َوَردَّ رَئِيَس السَُّقاِة ِإَلى 21.َورََفَع رَْأَس رَئِيِس السَُّقاِة َورَْأَس رَئِيِس الَخبَّازِيَن بـَْيَن َعِبيِدهِ 

َوَأمَّا رَئِيُس الَخبَّازِيَن فـََعلَقُه، َكَما َعبـََّر َلُهَما 22. ي َيِد ِفْرَعْونَ َسْقِيِه، فََأْعَطى الَكْأَس فِ 
) .يُوُسفُ 

22-16: 40الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
كاَن خيًرا، قاَل   ولمَّا رأى رئيُس الخبَّازيَن أنَّ َتفسيَر الُحُلمِ 16: (مواضعه كما يلي

وفي 17َحُلْمُت أنا أيًضا كأنَّ على رأسي ثالُث ِسالٍل ِمَن الخبِز األبيِض، «: يوُسفَ ل
السَّلِة الُعليا ُمخَتلُف أصناِف الطَّعاِم الَمخبوِز التي ُيِحبُّها ِفرَعوُن، والطَّيُر يأُكُلها ِمَن 

هَي ثالثَُة  لالثَّالُث السِّال: ههذا َتفسيرُ «: فقاَل َله يوُسفُ 18. »السَّلِة فوَق رأسي
ُقَك على خشَبٍة، فيْأُكُل لبَعَد ثالثَِة أيّاِم يَنَزُع ِفرَعوُن رأَسَك َعْن َبَدِنَك ويـُعَ 19. أيّامِ 

يمًة لجميِع لِد ِفرَعوَن، أقاَم ِفرَعوُن و لوفي اليوِم الثَّالِث، يوِم َمو 20.»الطَّيُر َلحَمكَ 
فَرَد رئيَس 21. حاشَيِته لقاِة ورَئيَس الخبَّازيَن إلى أماِم رِجاعِبيِدِه، فأحَضَر رئيَس السُّ 
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وأمَّا رئيُس الخبَّازيَن فَعلقه على خشَبٍة،  22السُّقاِة إلى وظيَفِته لُيناِوَل ِفرَعوَن الكأَس، 
 . )كما فسَّر لُهما يوُسفُ 

22-16: 40الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •
تَـَياِن قَاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمرًا َوقَاَل اآلَخُر ِإنِّي َوَدَخَل مَ ( َعُه السِّْجَن فـَ

َنا بَِتْأِوي ُر ِمْنُه نـَبِّئـْ ِه ِإنَّا نـََراَك ِمَن الُمْحِسِنيَن لَأرَاِني َأْحِمُل فـَْوَق رَْأِسي ُخْبزًا تَْأُكُل الطَّيـْ
ُكَما ِممَّا لِه قـَْبَل َأْن يَْأتَِيُكَما ذَ لاٌم تـُْرزَقَانِِه ِإال نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويقَاَل ال يَْأتِيُكَما َطعَ  )36(

َعلَمِني رَبِّي ِإنِّي تـَرَْكُت ِملَة قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن بِاِهللا َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَعْ  َواتـَّبَـْعتُ )37( ُقوَب َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشِرَك بِاِهللا ِمْن ِملَة آبَائي ِإبـْ

َنا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن  لَك ِمْن َفضْ لَشْيٍء ذَ  يَا  )38(اِهللا َعَليـْ
ٌر َأِم اُهللا الَواِحُد الَقهَّاُر  ْعُبُدوَن ِمْن َما تَـ  )39(َصاِحَبِي السِّْجِن أََأْربَاٌب ُمتَـَفرُِّقوَن َخيـْ

ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اُهللا ِبَها ِمْن ُسلطَاٍن ِإِن الُحْكُم ِإال  ْيُتُموَها أَنـْ  هللاِ ُدونِِه ِإال َأْسَماًء َسمَّ
يُن الَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن لَأَمَر َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه ذَ  يَا  )40(َك الدِّ

ُر ِمْن َصا َتْأُكُل الطَّيـْ ِحَبِي السِّْجِن َأمَّا َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبَُّه َخْمرًا َوَأمَّا اآلَخُر فـَُيْصَلُب فـَ
 )41(رَْأِسِه ُقِضَي اَألْمُر الِذي ِفيِه َتْستَـْفِتَياِن 
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

ٌر فَاذُْكْرِني َوَأْحِسْن ِإَليَّ : (قوله اذُْكْرِني َلَدى ِفْرَعْوَن َوَأْخرِْجِني . ِإنََّما ِإَذا َأَصاَبَك َخيـْ
َرانِ 15ِمْن َهَذا السِّْجِن،  َوًة ِمْن َأْرِض الِعبـْ يِّيَن، َوُهَنا أَْيضًا َلْم َأْجِن ألَنَِّني ُحِملُت َعنـْ

ُم لَوَردَّ رَئِيَس السَُّقاِة ِإَلى َعمَ 21...»يَـُزجُّوا ِبي ِفي َهَذا السِّْجنِ لَشْيئًا  ِه، َفَصاَر يـَُقدِّ
َما ِمثْـَلَما َفسََّر َلهُ ) َعَلى َخَشَبةٍ (َأمَّا رَئِيُس الَخبَّازِيَن فـََقْد َعلَقُه 22. َيِد ِفْرَعْونَ لالَكْأَس 

 ) .َوَلِكنَّ رَئِيَس السَُّقاِة َلْم َيْذُكْر يُوُسَف َبل َنِسَيهُ 23. يُوُسُف ُحلَمْيِهَما

 23-14: 40الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ٌر، َتْصَنُع ِإَليَّ َوِإنََّما ِإَذا ذََكْرتَِني ِعْنَدَك ِحيَنَما َيصِ 14: (مواضعه كما يلي يُر َلَك َخيـْ
ألَنِّي َقْد ُسرِْقُت ِمْن َأْرِض 15.ِفْرَعْوَن، َوُتْخرُِجِني ِمْن هَذا البَـْيتِ لِإْحَسانًا َوَتْذُكُرِني 

َرانِيِّيَن، َوُهَنا أَْيًضا َلْم َأفْـَعل َشْيًئا َحتَّى َوَضُعوِني ِفي السِّْجنِ  َوَردَّ رَئِيَس 21...»الِعبـْ
َوَأمَّا رَئِيُس الَخبَّازِيَن فـََعلَقُه، َكَما 22. اِة ِإَلى َسْقِيِه، فََأْعَطى الَكْأَس ِفي َيِد ِفْرَعْونَ السُّقَ 

 . )َولِكْن َلْم َيْذُكْر رَئِيُس السَُّقاِة يُوُسَف َبل َنِسَيهُ 23. َعبـََّر َلُهَما يُوُسفُ 

 23-14: 40الكتاب المقدس تكوين 

المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب وفي نسخة 
 لوَلكْن متى َحُسَنت حاُلَك تَرأْف بي وال تَنَسني، ب14: (بعض مواضعه كما يلي

ألنِّي خِطْفُت ِمْن أرِض الِعبرانيِّيَن، 15 ،ِفرَعوَن فـَُيخرِجني ِمْن هذا السِّجنِ لَاذُكرني 
فَرَد رئيَس السُّقاِة إلى وظيَفِته 21...َل شيًئاوطُرِْحُت ُهنا في السِّجِن ِمْن غيِر أْن أفعَ 

وأمَّا رئيُس الخبَّازيَن فَعلقه على خشَبٍة، كما فسَّر لُهما 22لُيناِوَل ِفرَعوَن الكأَس، 
 ) .ِفرَعونَ لونسَي رئيُس السُّقاِة يوُسَف ولم َيذُكْرُه 23. يوُسفُ 
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 23-14: 40الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ُهَما اذُْكْرِني ِعْنَد رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبِِّه فـََلِبَث لَوقَاَل ( لِذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج ِمنـْ
)42(ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن 

 42: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4242  --    رقمرقم  شتانشتان
 وقال الملك إني أرى سبع 

 عجاف بقرات سمان يأكلهن سبع
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

 لَوبـَْعَد اْنِقَضاِء َسَنتَـْيِن رََأى ِفْرَعْوُن ُحلماً، َوِإَذا ِبِه َواِقٌف ِبُجَواِر نـَْهِر النِّي: (قوله
ْهِر َأَخَذْت َوِإَذا ِبَسْبِع بـََقَراٍت ِحَساِن الَمْنَظِر َوَسِميَناِت األَْبَداِن، َصاِعَداٍت ِمَن النـَّ 2

ثُمَّ ِإَذا ِبَسْبِع بـََقَراٍت ُأْخَرى قَِبيَحاِت الَمْنَظِر َوَهزِيَالٍت َتْصَعُد 3تـَْرَعى ِفي الَمْرِج، 
َوالتَـَهَمِت 4. َورَاَءَها ِمَن النـَّْهِر َوَتِقُف ِإَلى ُجَواِر البَـَقَراِت اُألوَلى َعَلى َضفَِّة النـَّْهرِ 

. َوَأفَاَق ِفْرَعْونُ . البَـَقَراِت السَّْبَع الَحَسَناِت الَمْنَظِر َوالسَِّميَناتِ البَـَقَراُت الَقِبيَحاُت 
ثُمَّ 6َئٍة لثُمَّ نَاَم، َفَحُلَم ثَانَِيًة، َوِإَذا ِبَسْبِع َسَناِبَل نَابَِتٍة ِمْن َساٍق َواِحَدٍة زَاِهَيٍة َوُمْمتَ 5

َها تَـَلَعِت السََّناِبُل 7الرِّيُح الشَّْرِقيَُّة نَابَِتًة َورَاَءَها،  رََأى َسْبَع َسَناِبَل َعْجَفاَء َقْد َلَفَحتـْ فَابـْ
َوَلمَّا َكاَن 8. َوَأفَاَق ِفْرَعْوُن، َوَأْدَرَك أَنَُّه ُحلمٌ . َئةَ لالَعْجَفاُء السَّْبَع السََّناِبَل الزَّاِهَيَة الُمْمتَ 

ْرَسَل َواْسَتْدَعى َجِميَع َسَحَرِة ِمْصَر وَُكل الصََّباُح اْستَـْوَلى االْنزَِعاُج َعَلى ِفْرَعوَن فَأَ 
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 ) .ُحَكَماِئَها، َوَسَرَد َعَلْيِهْم ُحلَمُه، فـََلْم َيِجْد َمْن يـَُفسُِّرُه َلهُ 
 8-1: 41الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوِإَذا : ِد َسَنتَـْيِن ِمَن الزََّماِن َأنَّ ِفْرَعْوَن رََأى ُحلًماَوَحَدَث ِمْن بـَعْ 1: (مواضعه كما يلي

َعٍة ِمَن النـَّْهِر َحَسَنِة الَمْنَظِر َوَسِميَنِة لَوُهَوَذا َسْبُع بـََقَراٍت طَا2ُهَو َواِقٌف ِعْنَد النـَّْهِر، 
َعٍة َورَاَءَها ِمَن النـَّْهِر لَرى طَاثُمَّ ُهَوَذا َسْبُع بـََقَراٍت ُأخْ 3. اللْحِم، فَاْرتـََعْت ِفي َرْوَضةٍ 

ِِ النـَّْهِر،  قَِبيَحِة الَمْنَظِر َورَِقيَقِة اللْحِم، فـََوقـََفْت ِبَجاِنِب البَـَقَراِت اُألوَلى َعَلى َشاِط
َظِر فََأَكَلِت البَـَقَراُت الَقِبيَحُة الَمْنَظِر َوالرَِّقيَقُة اللْحِم البَـَقَراِت السَّْبَع الَحَسَنَة الَمنْ 4

َقَظ ِفْرَعْونُ . َوالسَِّميَنةَ  َعٍة ِفي َساق لَوُهَوَذا َسْبُع َسَناِبَل طَا: ثُمَّ نَاَم َفَحُلَم ثَانَِيةً 5 .َواْستَـيـْ
ثُمَّ ُهَوَذا َسْبُع َسَناِبَل رَِقيَقٍة َوَملُفوَحٍة بِالرِّيِح الشَّْرِقيَِّة نَابَِتٍة 6. َواِحٍد َسِميَنٍة َوَحَسَنةٍ 

تَـَلَعِت السََّناِبُل الرَِّقيَقُة السََّناِبَل السَّْبَع السَِّميَنَة الُمْمتَ 7. اَورَاَءهَ  َقَظ . َئةَ لفَابـْ َواْستَـيـْ
وََكاَن ِفي الصََّباِح َأنَّ نـَْفَسُه انـَْزَعَجْت، فََأْرَسَل َوَدَعا َجِميَع 8. ِفْرَعْوُن، َوِإَذا ُهَو ُحلمٌ 

َوَقصَّ َعَلْيِهْم ِفْرَعْوُن ُحلَمُه، فـََلْم َيُكْن َمْن يـَُعبـُِّرُه . اَسَحَرِة ِمْصَر َوَجِميَع ُحَكَماِئهَ 
 ) .ِفْرَعْونَ ل

 8-1: 41الكتاب المقدس تكوين 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

ُلًما كأنَّه واِقٌف وبَعَد ُمروِر سنَتيِن ِمَن الزَّمان رأى ِفرَعوُن حُ : (بعض مواضعه كما يلي
ِِ النَّهِر،  فطَلَعت ِمَن النَّهِر َسْبُع بَقراٍت حَسنِة الَمنظِر َسِمينِة األبداِن، 2على شاط

ثَُم طََلَعت وراَءها ِمَن النَّهِر َسْبُع بَقراٍت قِبيَحِة الَمنظِر 3. وَأخَذت ترعى في الَمْرج
 ِِ فأَكَلِت البَقراُت الَقبيحُة الَمنظِر 4.النَّهرِ  َهزِيَلِة األبداِن، وَوقـََفت ِبجانِِبها على شاط

ثَُم ناَم 5. وَأفاَق ِفرَعونُ . الهزيلُة األبداِن البَقراِت السَّْبَع السَّمينَة الحَسَنَة الَمنظرِ 
َئٌة جيَدٌة، لِفرَعوُن ثانيًة فرأى ُحُلًما كأنَّ َسبَع سناِبَل نَبَتت في ساٍق واحدٍة، وهَي ُممتَ 
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فاَبتَـَلَعِت السَّناِبُل 7. سناِبَل َنحيلًة َلَفَحْتها الرِّيُح الشَّرِقيُة نَبَتت وراَءها وكأنَّ َسْبعَ 6
َ◌ناِبَل الُمْمتَ  وفي الصَّباِح الباكِر 8. َئَة وأفاَق ِفرَعوُن، فإذا هَو ُحُلمٌ لالنَّحيَلُة السَّ

فَقَص ِفرَعوُن . ِئهااَنزَعجت نَفُسُه، فَأرَسَل وَدعا جميَع َسَحَرِة ِمْصَر وجميَع ُحَكما
 ) .عَليهم ُحُلَمه، فلم يَقِدْر أحٌد أْن يـَُفسَِّرُه لهُ 

  8-1: 41الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •
ُك ِإنِّــي َأَرى َســْبَع بـََقــَراٍت ِســَماٍن يَــْأُكُلُهنَّ َســْبٌع ِعَجــاٌف َوَســْبَع ُســْنُبالٍت لــَوقَــاَل المَ (

ــــُتْم ُخْضــــٍر َوُأَخــــَر يَاِبَســــ ــــُروَن لاٍت يَــــا أَيـَُّهــــا الَمــــَألُ َأفْـُتــــوِني ِفــــي ُرْؤيــــاَي ِإْن ُكْن لرُّْؤيــــا تـَْعبُـ
 )44(ِميَن لاَألْحالِم ِبَعا لَأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِوي قَاُلوا)43(

 44-43: يوسف القرآن الكريم سورة

 

  4343  --    رقمرقم  شتانشتان
 وقال الذي نـجا منهما وادكر

 عد أمة أنا أنبئكم بتأوبله فأرسلونب 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َلَقْد 10. ِإنِّي َأذُْكُر اليَـْوَم ُذنُوِبي«: ِفْرَعْونَ لِعْنَدِئٍذ قَاَل رَئِيُس السَُّقاِة 9: (قوله
. بـَْيِت رَئِيِس الَحَرسِ  لِفي ُمْعتَـقَ َسَخَط ِفْرَعْوُن َعَلى َعْبَدْيِه، فـََزجَِّني َورَئِيَس الَخبَّازِيَن 

َلِة، وََكاَن تـَْفِسيُر كُ 11 . رَائِيهِ  لُحلٍم يـَتَِّفُق َمَع َأْحَوا لَفَحُلَم ُكلٌّ ِمنَّا ُحلمًا ِفي نـَْفِس الليـْ
َراِنيٌّ، َعْبٌد 12 َنا َرئِيِس الَحَرِس، َفَسَرْدنَا َعَلْيِه ُحلَميْـ لوََكاَن َمَعَنا ُهَناَك ُغَالٌم ِعبـْ
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فـََردَِّني ِفْرَعْوُن ِإَلى . َوَقْد َتمَّ َما َفسََّرُه لََنا13. ُكلٍّ ِمنَّا َحَسَب تـَْعِبيِر ُحلِمهِ لفـََفسََّرُهَما 
فـَبَـَعَث ِفْرَعْوُن َواْسَتْدَعى يُوُسَف، 14.»)َعَلى َخَشَبةٍ (َوِظيَفِتي َوَأمَّا َذاَك فـََعلَقُه 

فـََقاَل 15. سِّْجِن َفَحَلَق َواْسَتْبَدَل ثَِيابَُه َوَمَثَل َأَماَم ِفْرَعْونَ فََأْسَرُعوا َوأَتـَْوا ِبِه ِمَن ال
َلَقْد رَأَْيُت ُحلمًا َولَْيَس ُهَناَك َمْن يـَُفسُِّرُه، َوَقْد َسِمْعُت َعْنَك َحِديثاً «: ُيوُسفَ لِفْرَعْوُن 

ي ِفي لَال َفْضَل «: اَب يُوُسفُ فََأجَ 16. »أَنََّك ِإْن َسِمْعَت ُحلمًا تـَْقِدُر َأْن تـَُفسَِّرهُ 
 .)»َك، َبل ِإنَّ اهللا ُهَو الِذي يـُْعِطي ِفْرَعْوَن الَجَواَب الصَّاِئبَ لذَ 

 16-9: 41الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. أَنَا أََتذَكَُّر اليَـْوَم َخطَايَايَ «: َقاِئالً  ثُمَّ َكلَم رَئِيُس السَُّقاِة ِفْرَعْونَ 9(: مواضعه كما يلي

ِفْرَعْوُن َسَخَط َعَلى َعْبَدْيِه، َفَجَعَلِني ِفي َحْبِس بـَْيِت رَئِيِس الشَُّرِط أَنَا َورَئِيَس 10
َلٍة َواِحَدٍة أَنَا َوُهوَ 11. الَخبَّازِينَ  ِب تـَْعِبيِر َحُلْمَنا ُكلُّ َواِحٍد ِبَحسَ . َفَحُلْمَنا ُحلًما ِفي لَيـْ

َراِنيٌّ َعْبٌد 12. ُحلِمهِ  َرئِيِس الشَُّرِط، فـََقَصْصَنا َعَلْيِه، فـََعبـََّر لََنا لوََكاَن ُهَناَك َمَعَنا ُغَالٌم ِعبـْ
َنا َردَِّني أَنَا ِإَلى . وََكَما َعبـََّر لََنا هَكَذا َحَدثَ 13. َواِحٍد ِبَحَسِب ُحلِمهِ  لكُ لَعبـََّر . ُحلَميـْ

. فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن َوَدَعا يُوُسَف، فََأْسَرُعوا ِبِه ِمَن السِّْجنِ 14 .»َوَأمَّا ُهَو فـََعلَقهُ َمَقاِمي، 
َحُلْمُت ُحلًما «: ُيوُسفَ لفـََقاَل ِفْرَعْوُن 15. َفَحَلَق َوأَْبَدَل ثَِيابَُه َوَدَخَل َعَلى ِفْرَعْونَ 

فََأَجاَب 16. »تُـَعبـَِّرَهالقـَْوًال، ِإنََّك َتْسَمُع َأْحَالًما  َوأَنَا َسِمْعُت َعْنكَ . َولَْيَس َمْن يـَُعبـُِّرهُ 
 .) »َاهللاُ ُيِجيُب ِبَسَالَمٍة ِفْرَعْونَ . يللَْيَس «: يُوُسُف ِفْرَعْونَ 

 16-9: 41الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
. أََتذَكَُّر اليوَم خطايايَ «: ِفرَعونَ لفقاَل رئيُس السُّقاِة 9(: بعض مواضعه كما يلي

حيَن َاشَتَد غَضُبَك على عبَديَك، أنا ورئيِس لخبَّازيَن، َحَبْسَتنا في ِسجِن بَيِت 10
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. فرأينا ِكالنا في ليلٍة واحدٍة ُحُلًما َله تفسيٌر غيُر َتفسيِر اآلخرِ 11. رئيِس الطُّهاةِ 
. َك فتًى ِعبرانّي ِمْن عبيِد رئيِس الطُّهاِة فَقَصْصنا عَليِه ما َحُلمناهُ وكاَن َمعنا ُهنا12

ُك إلى لوكما فسََّر لنا كاَن، فَرَددتَني أيُّها المَ 13. واحٍد ِمنَّا ُحُلَمه لكُ لفَفسََّر 
فأرسَل ِفرَعوُن ودعا يوُسَف، 14.وظيَفتي وَعلْقَت رَئيَس الخبَّازيَن على خشَبةٍ 

فقاَل َله 15وبَعَدما حَلَق وَأبَدَل ثيابَه دخل على ِفرَعوَن، . ِه ِمَن السِّجنِ فَأسَرعوا بِ 
رأيُت ُحُلًما وما ِمْن أحٍد يـَُفسُِّرُه، َوَسِمْعُت َعنَك أنََّك إذا َسِمْعَت ُحُلًما «: ِفرَعونُ 
ِه اُهللا هَو الذي ُيجيُبِ رَعوَن ِبما في لال أنا، ب«: فأجابَه يوُسفُ 16. »تـَُفسُِّره
 ).»سالَمُته

 16-9: 41الكتاب المقدس تكوين 

ُحلَما ِفْرَعْوَن «: ِفْرَعْونَ لفـََقاَل يُوُسُف 25: (قوله وورد في الكتاب المقدس
السَّْبُع البَـَقَراُت الِحَساُن 26. َوَقْد َأْطَلَع اهللا ِفْرَعْوَن َعمَّا ُهَو فَاِعلٌ . ُهَما ُحلٌم َواِحدٌ 

فَالُحلَماِن ُهَما . السَّْبُع السََّناِبُل الزَّاِهَياُت ِهَي أَْيضًا َسْبُع َسنَـَواتٍ وَ . ِهَي َسْبُع َسنَـَواتٍ 
َوالسَّْبُع البَـَقَراُت الَقِبيَحاُت الَهزِيَالُت الِتي َصِعَدْت َورَاَءَها ِهَي َسْبُع 27. ُحلٌم َواِحدٌ 

بِالرِّيِح الشَّْرِقيَِّة َسَتُكوُن َسْبَع َسنَـَواِت َوالسَّْبُع السََّناِبُل الَفارَِغاُت الَملُفوَحاُت . َسنَـَواتٍ 
فـََقْد َأْطَلَع اهللا ِفْرَعْوَن َعمَّا ُهَو َصاِنٌع : َواَألْمُر ُهَو َكَما َأْخبَـْرُت ِبِه ِفْرَعْونَ 28ُجوٍع 

ُع َسنَـَواِت تـَْعُقبـَُها َسبْ 30َأْرِض ِمْصَر،  لُهَوَذا َسْبُع ِسِنيَن رََخاٍء َعِظيٍم قَاِدَمٌة َعَلى كُ 29
ُف الُجوُع اَألْرَض، لُجوٍع، َحتَّى يـَْنَسى النَّاُس ُكل الرََّخاِء الِذي َعمَّ َأْرَض ِمْصَر، َويـُتْ 

لرََّخاِء ِفي الِبَالِد ِمْن َجرَّاِء الَمَجاَعِة الِتي تـَْعُقُبُه، ألَنـََّها َسَتُكوُن لَوَيْخَتِفي ُكلُّ أََثٍر 31
َتْكَراُر الُحلِم َعَلى ِفْرَعْوَن َمرَّتـَْيِن َفَألَنَّ اَألْمَر َقْد َحَتَمُه اهللا، َوالَبُدَّ  َأمَّا32قَاِسَيًة ِجّدًا 

 .)َأْن ُيْجرِيَُه َسرِيعاً 

 32- 25: 41الكتاب المقدس تكوين 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َقْد َأْخبَـَر اُهللا ِفْرَعْوَن .ُحلُم ِفْرَعْوَن َواِحدٌ «: َعْونَ ِفرْ لفـََقاَل يُوُسُف 25(: مواضعه كما يلي
اَلبَـَقَراُت السَّْبُع الَحَسَنُة ِهَي َسْبُع ِسِنيَن، َوالسََّناِبُل السَّْبُع الَحَسَنُة 26ِبَما ُهَو َصاِنٌع 
الَقِبيَحُة الِتي طََلَعْت َوالبَـَقَراُت السَّْبُع الرَِّقيَقُة 27.ُهَو ُحلٌم َواِحدٌ . ِهَي َسْبُع ِسِنينَ 

َورَاَءَها ِهَي َسْبُع ِسِنيَن، َوالسََّناِبُل السَّْبُع الَفارَِغُة الَملُفوَحُة بِالرِّيِح الشَّْرِقيَِّة َتُكوُن َسْبَع 
. ِنعٌ ِفْرَعْوَن َما ُهَو َصالَقْد َأْظَهَر اُهللا . ُهَو اَألْمُر الِذي َكلْمُت ِبِه ِفْرَعْونَ 28.ِسِنيَن ُجوًعا

ثُمَّ تـَُقوُم بـَْعَدَها َسْبُع 30.َأْرِض ِمْصرَ  لُهَوَذا َسْبُع ِسِنيَن قَاِدَمٌة ِشبَـًعا َعِظيًما ِفي كُ 29
َوَال يـُْعَرُف 31.ُف الُجوُع اَألْرضَ لِسِنيَن ُجوًعا، فـَيُـْنَسى ُكلُّ الشَِّبْع ِفي َأْرِض ِمْصَر َويـُتْ 

َوَأمَّا َعْن 32.الُجوِع بـَْعَدُه، ألَنَُّه َيُكوُن َشِديًدا ِجّداَك لذ لالشَِّبُع ِفي اَألْرِض ِمْن َأجْ 
اِهللا، َواُهللا ُمْسرٌِع  لَتْكَراِر الُحلِم َعَلى ِفْرَعْوَن َمرَّتـَْيِن، َفَألنَّ اَألْمَر ُمَقرٌَّر ِمْن ِقبَ 

 .)َيْصنَـَعهُ ل
 32- 25: 41الكتاب المقدس تكوين 

ر فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغيوفي نسخة 
ما َحُلَمه ِفرَعوُن ُحُلٌم واحٌد، «: ِفرَعونَ لفقاَل يوُسُف 25: (بعض مواضعه كما يلي

الَسْبُع البَقرات الجيِّدِة ِهَي َسْبُع ِسنيَن، والسَّْبُع 26. واُهللا أوَضَح لَك ما سَيفَعُله
السَّْبُع البَقراِت النَّحيلِة القبيحِة 27. ٌم واحدٌ السَّناِبل الجيَِّدة هَي َسْبُع ِسنيَن، هَو ُحلُ 

 .عِة وراَءها،والسَّناِبُل النَّحيلُة التي َلَفَحْتها الرِّيُح الشَّرقيَُّة، هَي َسْبُع ِسنيَن جوًعالالطا
سَتجيُء َسْبُع ِسنيَن فيها 29. فيكوُن أنَّ اَهللا، كما قُلُت لَك، أراَك ما سَيفَعلُ 28

َك لثَُم َتجيُء بَعَدها َسْبُع ِسنيَن جوِع تُنسي ُكَل ذ30أرِض ِمْصَر،  لي كُ َشَبٌع عظيٌم ف
ويكوُن شديًدا جُدا، فال 31ُف الجوُع األرَض لويُت. الشََّبِع الذي كاَن في أرض ِمْصرَ 

يِن إَال وما َتكراُر الُحُلِم على ِفرَعوَن مرَّتَ 32. يَتذَكَُّر أهُل الِبالِد ما كانوا ِفيِه ِمَن الشََّبعِ 
 ).ألنَّ األمَر أقـَرَُّه اهللاُ وسيفَعُله عاجالً 
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 32- 25: 41الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ُهَما َوادََّكَر بـَْعـَد أُمَّـٍة أَنَـا أُنـَبِّـُئُكْم بَِتْأِوي( يُوُسـُف  )45(ِه فََأْرِسـُلوِن لـَوقَاَل الِذي َنَجا ِمنـْ
يُق َأْفتِ  َنا ِفي َسْبِع بـََقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجـاٌف َوَسـْبِع ُسـْنُبالٍت ُخْضـٍر أَيـَُّها الصِّدِّ

قَــاَل تـَْزَرُعــوَن َســْبَع ِســِنيَن  )46(ي َأْرِجــُع ِإلَــى النَّــاِس َلَعلُهــْم يـَْعَلُمــوَن لــَوُأَخــَر يَاِبَســاٍت َلعَ 
َك لـثُمَّ يَْأِتي ِمـْن بـَْعـِد ذَ  )47(يًال ِممَّا تَْأُكُلوَن لِه ِإال قَ لَدأَباً َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنبُ 

ْمُتْم َلُهنَّ ِإال قَ  َك لـثُمَّ يَْأِتي ِمْن بـَْعـِد ذَ  )48(يًال ِممَّا ُتْحِصُنوَن لَسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكلَن َما َقدَّ
 )49(َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُروَن 

 49-45: وسفي القرآن الكريم سورة 
 

 

  4444  --    رقمرقم  شتانشتان
 وكذلك مكنا ليوسف

 في األرض يتبوأ منها حيث يشاء 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

يِه َعَلى الِبَالِد، لَيْبَحْث ِفْرَعْوُن َعْن رَُجٍل َبِصيٍر َحِكيٍم يـُوَ لَواآلَن 33: (قوله
ًا َعَلى َأْرِض ِمْصَر َيْجُبوَن ُخْمَس َغلِتَها ِفي َسنَـَواِت الرََّخاِء َولُيِقْم ِفْرَعْوُن نُظَّار 34

َيْجَمُعوا ُكل َطَعاِم َسنَـَواِت الَخْيِر الُمْقِبَلِة، َوَيْخزِنُوا الَقْمَح بِتَـْفوِيٍض ِمْن لوَ 35. السَّْبعِ 
اَألْرِض ِفي َسنَـَواِت  لَألهْ َوَمُؤونًَة 36َيُكوَن َطَعاماً، لِفْرَعْوَن َوَيْحَفُظوُه ِفي الُمُدِن 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )268 ( 

فَاْسَتْحَسَن ِفْرَعْوُن 37 .»ُكوَن ُجوعاً لالَمَجاَعِة السَّْبِع الِتي َسَتُسوُد َأْرَض ِمْصَر َفَال يـَهْ 
َهل َنِجُد َنِظيَر َهَذا رَُجًال ِفيِه «: َعِبيِدهِ لَوقَاَل ِفْرَعْوُن 38َورَِجالُُه َجِميعًا َهَذا الَكَالَم، 

َهَذا،  لِمْن َحْيُث َأنَّ اهللا َقْد َأْطَلَعَك َعَلى كُ «: ُيوُسفَ لثُمَّ قَاَل ِفْرَعْوُن 39» ؟ُروُح اهللاِ 
 لكُ ليَك َعَلى بـَْيِتي، َويُْذِعُن َشْعِبي لَك ُأوَ لذَ ل40. فـََلْيَس ُهَناَك َبِصيٌر َوَحِكيٌم َنِظيَركَ 

ثُمَّ قَاَل ِفْرَعْوُن 41. »أَنَا َصاِحِب الَعْرشِ  َأْمٍر ُتْصِدرُُه، َوَلْن َيُكوَن َأْعَظَم ِمْنَك ِسَوايَ 
َونـََزَع ِفْرَعْوُن َخاَتَمُه ِمْن َيِدِه 42. »َأْرِض ِمْصرَ  لَها أَنَا َقْد َولْيُتَك َعَلى كُ «: ُيوُسفَ ل

َقُه ِبَطْوٍق ِمنْ  َذَهٍب،  َوَوَضَعُه ِفي َيِد يُوُسَف، َوأَلَبَسُه ثَِياَب َكتَّاٍن فَاِخَرًة َوَطوََّق ُعنـْ
َأْرِض  ليًا َعَلى كُ لَوَأقَاَمُه َوا. »ارَْكُعوا َأَماَمهُ «: َوَأرَْكَبُه ِفي َمرَْكَبِتِه الثَّانَِيِة، َونَاُدوا43

 لأَنَا ِفْرَعْوُن، َوَال َأَحَد يُْمِكُن َأْن ُيَحرَِّك َساِكنًا ِفي كُ «: ُيوُسفَ لَوقَاَل ِفْرَعْوُن 44. ِمْصرَ 
َوَمْعَناُه (َوَدَعا ِفْرَعْوُن اْسَم يُوُسَف َصْفَناَت فـَْعِنيَح 45.»َغْيِر ِإْذِنكَ  َأْرِض ِمْصَر ِمنْ 

َوَزوََّجُه ِمْن َأْسَناَت بِْنِت ُفوِطي ). ُص الَعاَلِم َأْو َحاِفُظ الَحَياةِ لبِالِمْصرِيَِّة الَقِديَمِة ُمخَ 
 ).َأْرَجاِء ِمْصرفَارََع َكاِهِن ُأوَن، َفَذاَع اْسُم يُوُسَف ِفي َجِميِع 

 45-33: 41الكتاب المقدس تكوين

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
يَـْنظُْر ِفْرَعْوُن رَُجًال َبِصيًرا َوَحِكيًما َوَيْجَعلُه َعَلى َأْرِض لفَاآلَن «: (مواضعه كما يلي

َعَلى اَألْرِض، َويَْأُخْذ ُخْمَس َغلِة َأْرِض ِمْصَر ِفي  يـَْفَعل ِفْرَعْوُن فـَيُـوَكِّل نُظَّارًا34. ِمْصرَ 
فـََيْجَمُعوَن َجِميَع َطَعاِم هِذِه السِِّنيَن الَجيَِّدِة الَقاِدَمِة، َوَيْخزِنُوَن 35َسْبِع ِسِني الشَِّبِع، 

َألْرِض لَعاُم َذِخيَرًة فـََيُكوُن الطَّ 36. َقْمًحا َتْحَت َيِد ِفْرَعْوَن َطَعاًما ِفي الُمُدِن َوَيْحَفُظونَهُ 
َقِرُض اَألْرُض بِالُجوعِ ل  .»َسْبِع ِسِني الُجوِع الِتي َتُكوُن ِفي َأْرِض ِمْصَر، َفَال تـَنـْ

َنْي ِفْرَعْوَن َوِفي ُعُيوِن َجِميِع َعِبيِدهِ 37 : َعِبيِدهِ لفـََقاَل ِفْرَعْوُن 38. َفَحُسَن الَكَالُم ِفي َعيـْ
بـَْعَد َما َأْعَلَمَك «: ُيوُسفَ لثُمَّ قَاَل ِفْرَعْوُن 39» ُجًال ِفيِه ُروُح اِهللا؟َهل َنِجُد ِمْثَل هَذا رَ «

أَْنَت َتُكوُن َعَلى بـَْيِتي، َوَعَلى َفِمَك يـَُقبُِّل 40. اُهللا ُكل هَذا، لَْيَس َبِصيٌر َوَحِكيٌم ِمثْـَلكَ 
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: ُيوُسفَ لثُمَّ قَاَل ِفْرَعْوُن 41 .»ِمْنكَ  َجِميُع َشْعِبي ِإالَّ ِإنَّ الُكْرِسيَّ َأُكوُن ِفيِه َأْعَظمَ 
َوَخَلَع ِفْرَعْوُن َخاِتَمُه ِمْن َيِدِه َوَجَعَلُه ِفي 42. »َأْرِض ِمْصرَ  لاْنظُْر، َقْد َجَعلُتَك َعَلى كُ «

َكَبِتِه َوَأرَْكَبُه ِفي َمْر 43َيِد يُوُسَف، َوأَلَبَسُه ثَِياَب بُوٍص، َوَوَضَع َطْوَق َذَهٍب ِفي ُعُنِقِه، 
: ُيوُسفَ لَوقَاَل ِفْرَعْوُن 44. َأْرِض ِمْصرَ  لَوَجَعَلُه َعَلى كُ . »ارَْكُعوا«الثَّانَِيِة، َونَاَدْوا َأَماَمُه 

َوَدَعا 45 .»َأْرِض ِمْصرَ  لفَِبُدوِنَك َال يـَْرَفُع ِإْنَساٌن َيَدُه َوَال رِْجَلُه ِفي كُ . أَنَا ِفْرَعْونُ «
، َوَأْعطَاُه َأْسَناَت بِْنَت ُفوِطي فَارََع َكاِهِن ُأوَن »َصْفَناَت فـَْعِنيحَ «َف ِفْرَعْوُن اْسَم يُوسُ 

 .) َفَخَرَج يُوُسُف َعَلى َأْرِض ِمْصرَ . َزْوَجةً 
 45-33: 41الكتاب المقدس تكوين

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
آلَن، فعَلى ِفرَعوَن أْن يرى رجًال فهيًما حكيًما يُقيُمه وا«33: (بعض مواضعه كما يلي

ويأخُذ خْمَس غلِتها ِمْن َسْبِع ِسنين . ويُوكُِّل وَكالَء على األرضِ 4على أرِض ِمْصَر، 
فَيجَمعوَن، تحَت ُسلَطِة ِفرَعوَن، خيراِت السِّنيِن اآلتيِة وَيخزِنوَن الَقمَح 35. الشََّبعِ 

سْبِع ِسنيِن الجوِع التي سُتصيُب لفيكوُن الطَّعاُم ذخيرًة 36. هفي الُمُدِن ويحَفُظونَ 
فَحُسَن هذا لكالُم ِعنَد 37 ترقية يوسف. »َأرَض ِمْصَر، فال ينَقِرُض أهُلها بالجوعِ 

هل َنجُد ِمثَل هذا رجًال فيه روُح «: فقاَل لُهم38حاشيِته،  لِفرَعوَن وِعنَد جميِع رجا
بَعَدما َأعطاَك اُهللا ُكَل هِذِه المعرِفِة، فال فهيٌم وال «: يوُسفَ لوقاَل ِفرَعوُن 39 »اِهللا؟

َمِتَك ينَقاُد ُكلُّ شعبي، وال لأنَت تكوُن وَكيًال على بَيتي، وإلى ك40. حكيٌم ِمثُلكَ 
. »أرِض ِمْصرَ  لوها أنا أُقيُمَك حاكًما على كُ 41. أكوُن أعَظَم ِمنَك إَال بالَعرشِ 

َتَمُه ِمْن َيدِه وجَعَله في َيِد يوُسَف، وألَبَسُه ثياَب كتَّاٍن، وطوََّق ونـََزَع ِفرَعوُن خا42
. »َاركعوا«: ثَُم َأركَبه َمركَبَتُه الثَّانِيَة ونادى الَحَرُس أماَمه43. ُعنُـَقه ِبِقالَدٍة ِمْن ذَهبٍ 

. ونُ أنا ِفرعَ «: يوُسفَ لوقاَل ِفرَعوُن 44.أرِض ِمْصرَ  لوهكذا َأقاَمه ِفرَعوُن على كُ 
وَسمَّى ِفرَعوُن 45. أرِض ِمْصرَ  لبدوِنَك ال يرَفُع أحٌد َيَده وال رِجَله في كُ 
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وصاَر . يوُسَفَ ْفناَت فـَْعنيَح، وَزوَّجه أسناَت بِنَت فوطي فارََع، كاهِن مدينِة ُأونَ 
 ) .يوُسُف َوصُيا على أرِض ِمْصرَ 

 45-33: 41الكتاب المقدس تكوين

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــا َجــاَءُه الرَُّســوُل قَــاَل اْرِجــْع ِإَلــى رَبِّــَك فاْســأَلُه َمــا بَــاُل لــَوقَــاَل المَ ( ُك ائْـتُــوِني بِــِه فـََلمَّ
قَاَل َمـا َخطْـُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدتُـنَّ  )50(يٌم لالنِّْسَوِة الالِتي َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ ِإنَّ رَبِّي ِبَكْيِدِهنَّ عَ 

ــا عَ هللاِ لــَن َحــاَش يُوُســَف َعــْن نـَْفِســِه قُ  ــِز اآلَن ل َم ــَرَأُت الَعزِي ــِت اْم ــْن ُســوٍء قَاَل ــِه ِم ــا َعَلْي ْمَن
يَـْعَلَم أَنـِّي لَـْم لـَك لـذَ  )51(َحْصَحَص الَحقُّ أَنَا رَاَوْدتُـُه َعـْن نـَْفِسـِه َوِإنـَُّه َلِمـَن الصَّـاِدِقيَن 

أُبـَـرُِّئ نـَْفِسـي ِإنَّ الـنـَّْفَس َألَمَّـارٌَة  َوَما)52(يَن َأُخْنُه بِالَغْيِب َوَأنَّ اَهللا ال يـَْهِدي َكْيَد الَخائِنِ 
ْصـُه لُك ائْـتُـوِني بِـِه َأْسَتخْ لـَوقَـاَل المَ  )53(بِالسُّوِء ِإال َما رَِحَم رَبِّي ِإنَّ رَبـِّي َغُفـوٌر رَِحـيٌم 

َنا َمِكـيٌن َأِمـيٌن ل اَل اْجَعلنِـي َعلَـى َخـَزاِئِن قَـ )54(نَـْفِسي فـََلمَّا َكلَمُه قَاَل ِإنـََّك اليَــْوَم لَـَديـْ
ــيٌظ عَ  ــذَ  )55(يٌم لــاَألْرِض ِإنِّــي َحِف ــُث لَك َمكَّنَّــا لوََك ــا َحْي َه ــوَّأُ ِمنـْ ُيوُســَف ِفــي اَألْرِض يـََتبَـ

ـٌر  )56(َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشـاُء َوال ُنِضـيُع َأْجـَر الُمْحِسـِنيَن  َوَألَْجـُر اآلِخـَرِة َخيـْ
 )57(ُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن لِذيَن آمَ ل

 57-50: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4545  --    رقمرقم  شتانشتان
 وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
 عليه فعرفهم وهم له منكرون
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

َنائِهِ َوِعْنَدَما رََأى يـَْعُقوُب َأنَّ الَقْمَح ُمتَـَواِفٌر ِفي مِ : (قوله َما بَاُلُكْم «: ْصَر، قَاَل ألَبـْ
فَاْنَحِدُروا ِإَلى . َلَقْد َسِمْعُت َأنَّ الَقْمَح ُمتَـَواِفٌر ِفي ِمْصرَ 2تـَْنظُُروَن بـَْعُضُكْم ِإَلى بـَْعٍض؟ 

َقى َعَلى قـَْيِد الَحَياِة َوَال َنُموتَ لُهَناَك َواْشتَـُروا لََنا َقْمحًا  ْن َفَذَهَب َعَشَرٌة مِ 3. »َنبـْ
َياِميُن َأُخو يُوُسَف فـََلْم يـُْرِسلُه يـَْعُقوُب 4َيْشتَـُروا َقْمحًا ِمْن ِمْصَر، لِإْخَوِة يُوُسَف  َأمَّا بـَنـْ

َناُء ِإْسَرائِيَل ِإَلى ِمْصَر َمَع ُجْمَلِة 5 .َمَع ِإْخَوتِِه َخْوفًا ِمْن َأْن يـََناَلُه َمْكُروهٌ  فـََقِدَم أَبـْ
َعاَن أَْيضاً َيْشتَـُروا لالَقاِدِميَن  وََكاَن 6. َقْمحاً، َألنَّ الَمَجاَعَة َكاَنْت َقْد َأَصاَبْت َأْرَض َكنـْ

فََأقْـَبَل ِإْخَوُة . َها َجِميعاً لُط َعَلى ِمْصَر، َوالَقاِئُم َعَلى بـَْيِع الَقْمِح َألهْ ليُوُسُف ُهَو الُمَتسَ 
َلمَّا َرآُهْم َعَرفـَُهْم، َوَلِكنَُّه تـََنكََّر َلُهْم فَـ 7. يُوُسَف َوَسَجُدوا َلُه ِبُوُجوِهِهْم ِإَلى اَألْرضِ 

َعاَن «: فََأَجابُوهُ » ِمْن أَْيَن ِجْئُتْم؟«: َوَخاطَبَـُهْم ِبَجَفاٍء َوَسأََلُهمْ  َنْشَتِرَي لِمْن َأْرِض َكنـْ
 .)َوَمَع َأنَّ يُوُسَف َعَرفـَُهْم، ِإالَّ أَنـَُّهْم َلْم يـَْعرُِفوه8. »َطَعاماً 

 8-1: 42مقدس تكوينالكتاب ال

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
: َبِنيهِ لفـََلمَّا رََأى يـَْعُقوُب أَنَُّه يُوَجُد َقْمٌح ِفي ِمْصَر، قَاَل يـَْعُقوُب 1: (مواضعه كما يلي

ُت أَنَُّه يُوَجُد َقْمٌح ِفي ِإنِّي َقْد َسِمعْ «َوقَاَل 2» َماَذا تـَْنظُُروَن بـَْعُضُكْم ِإَلى بـَْعٍض؟ل«
فـَنَـَزَل َعَشَرٌة ِمْن 3. »َنْحَيا َوَال َنُموتَ لاْنزُِلوا ِإَلى ُهَناَك َواْشتَـُروا لََنا ِمْن ُهَناَك . ِمْصرَ 

َياِميُن َأُخو يُوُسَف فـََلْم يـُْرِسلُه يـَْعُقوبُ 4. َيْشتَـُروا َقْمًحا ِمْن ِمْصرَ لِإْخَوِة يُوُسَف   َوَأمَّا بـَنـْ
َيْشتَـُروا بـَْيَن الِذيَن لفَأََتى بـَُنو ِإْسَرائِيَل 5. »َلَعلُه ُتِصيُبُه َأِذيَّةٌ «: َمَع ِإْخَوتِِه، ألَنَُّه قَال

َعانَ  وََكاَن يُوُسُف ُهَو الُمَسلَط َعَلى اَألْرِض، َوُهَو 6. أَتـَْوا، َألنَّ الُجوَع َكاَن ِفي َأْرِض َكنـْ
. فَأََتى ِإْخَوُة يُوُسَف َوَسَجُدوا َلُه ِبُوُجوِهِهْم ِإَلى اَألْرضِ . َشْعِب اَألْرضِ  لكُ لالَباِئَع 

ِمْن «: َوَلمَّا َنَظَر يُوُسُف ِإْخَوَتُه َعَرفـَُهْم، فـَتَـَنكََّر َلُهْم َوَتَكلَم َمَعُهْم ِبَجَفاٍء، َوقَاَل َلُهمْ 7
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َعاَن «: فـََقاُلوا» أَْيَن ِجْئُتْم؟ َوَعَرَف يُوُسُف ِإْخَوَتُه، َوَأمَّا 8. »َطَعاًماَنْشَتِرَي لِمْن َأْرِض َكنـْ
 ) .ُهْم فـََلْم يـَْعرُِفوهُ 

 8-1: 42الكتاب المقدس تكوين

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
 ما«: َبنيهِ لفلمَّا رأى يعقوُب أنَّ القمَح موجوٌد في ِمْصَر قاَل : (بعض مواضعه كما يلي

َسِمْعُت أنَّ القمَح َموجوٌد في ِمْصَر، «: وقال2» باُلُكم تَنظروَن بَعُضُكم إلى بَعٍض؟
فنَـَزَل عَشَرٌة ِمْن إخوِة يوُسَف 3. »فاَنزِلوا إلى ُهناَك وَاشَتروا لنا فنحيا وال نموتَ 

إخوتِِه ألنَّه أمَّا بنياميُن أخو يوُسَف، فلم يُرِسلُه يعقوُب مَع 4َيشَتروا قمًحا ِمْن ِمْصَر، ل
يشَتروا لفجاَء بَنو إسرائيَل، في جمَلِة َمْن جاَء، 5. »ربَّما َأصابَه أذىً «: قاَل في نَفِسه

. وكاَن يوُسُف هَو الحاكُم في أرِض ِمْصرَ 6. قمًحا ألنَّ الجوَع كاَن في أرِض كنعانَ 
ه ِبُوجوِهِهم إلى فكاَن يَبيُع القمَح لجميِع الشُّعوِب، فَأقَبَل إخوُة يوُسَف وسجدوا لَ 

: ولمَّا رأى يوُسُف ِإخوَته عَرفـَُهم، فـَتَـَنكََّر لُهم وكلَمهم بجفاٍء وقاَل لُهم7. األرضِ 
وعَرَف يوُسُف ِإخوَته، 8 .»نشترَي طعاًمالِمْن أرِض كنعاَن «: قالوا» ِمْن أيَن جئُتم؟«

 ) .وأمَّا ُهم فلم يعرِفوهُ 

 8-1: 42الكتاب المقدس تكوين

 :القرآن الكريم ورد في   •

 )58(َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فـََعَرفـَُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن (

 58: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4646  --    رقمرقم  شتانشتان
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 ولما جهزهم بجهازهم 
 قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ُتْم «: ثُمَّ َتذَكََّر يُوُسُف َأْحَالَمُه الِتي َحُلَمَها ِبَشْأِنِهْم، فـََقاَل َلُهمْ 9: (قوله أَنـْ
َال يَاَسيِِّدي «: فـََقاُلوا َلهُ 10» َجَواِسيُس، َوَقْد ِجْئُتْم الْكِتَشاِف ثـُُغورِنَا َغْيِر الَمْحِميَّةِ 

َناُء رَُجٍل َواِحٍد، َنْحُن أَُمَناُء َولَْيَس 11ِشَراِء الطََّعاِم، لِإنََّما َقِدَم َعِبيُدَك  فـََنْحُن ُكلَُّنا أَبـْ
ُتْم َقْد ِجْئُتْم الْكِتَشاِف ثـُُغورِنَا َغْيِر ! الَ «: َوَلِكنَُّه قَاَل َلُهمْ 12. »َعِبيُدَك َجَواِسيسَ  أَنـْ

نَ «: فََأَجابُوهُ 13» الَمْحِميَّةِ  َنا َعَشَر َأخًا، أَبـْ اُء رَُجٍل َواِحٍد ُمِقيٍم ِفي َأْرِض  ِإنَّ َعِبيَدَك اثـْ
َعانَ  ِإنَّ «: فـََقاَل َلُهمْ 14. »َوَقْد بَِقَي َأُخونَا الصَِّغيُر ِعْنَد أَبِيَنا اليَـْوَم، َواآلَخُر َمْفُقودٌ . َكنـْ

ُتْم َجَواِسيسُ ! اَألْمَر َكَما قُلُت َلُكمْ  ُهَنا َحتَّى َوَحَياِة ِفْرَعْوَن ِإنَُّكْم َلْن تـَُغاِدُروا 15. أَنـْ
َيْأِتَي لَأْوِفُدوا َواِحدًا ِمْنُكْم 16. َك تـُْثِبُتوَن ِصْدَقُكمْ لتَْأُتوا بَِأِخيُكُم اَألْصَغِر، َوِبذَ 

بَِأِخيُكْم، َأمَّا بَِقيَُّتُكْم فـََتْمُكُثوَن ِفي السِّْجِن َحتَّى تـَْثُبَت ِصحَُّة َكَالِمُكْم ِإْن ُكْنُتْم 
ُتْم َلْسُتْم ِسَوى َجَواِسيسَ َوِإالَّ فَـ . َصاِدِقينَ  َوَطَرَحُهْم ِفي السِّْجِن 17. »َوَحَياِة ِفْرَعْوَن أَنـْ

 .)ٍ َمعاً َثالَثََة أَيَّام

 17- 9: 42الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُهْم، َوقَاَل َلُهمْ فـََتذَكََّر يُوُسُف اَألْحَالَم ا9(: مواضعه كما يلي َجَواِسيُس «: لِتي َحُلَم َعنـْ

ُتمْ  َال يَا َسيِِّدي، َبل َعِبيُدَك َجاُءوا «: فـََقاُلوا َلهُ 10» تَـَرْوا َعْورََة اَألْرِض ِجْئُتمْ ل! أَنـْ
. »َواِسيسَ َنْحُن أَُمَناُء، لَْيَس َعِبيُدَك جَ . َنْحُن َجِميُعَنا بـَُنو رَُجل َواِحدٍ 11. َيْشتَـُروا َطَعاًمال

َنا َعَشَر «: فـََقاُلوا13. »تَـَرْوا َعْورََة اَألْرِض ِجْئُتمْ لَبل ! َكالَّ «: فـََقاَل َلُهمْ 12 َعِبيُدَك اثـْ
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َعانَ . َأًخا َوُهَوَذا الصَِّغيُر ِعْنَد أَبِيَنا اليَـْوَم، َوالَواِحُد . َنْحُن بـَُنو رَُجل َواِحٍد ِفي َأْرِض َكنـْ
ُتمْ : َك َما َكلْمُتُكْم ِبِه قَاِئالً لذ«: ُهْم يُوُسفُ فـََقاَل لَ 14. »َمْفُقودٌ  ِبهَذا 15! َجَواِسيُس أَنـْ

. َوَحَياِة ِفْرَعْوَن َال َتْخُرُجوَن ِمْن ُهَنا ِإالَّ ِبَمِجيِء َأِخيُكُم الصَِّغيِر ِإَلى ُهَنا. ُتْمَتَحُنونَ 
تُ لَأْرِسُلوا ِمْنُكْم َواِحًدا 16 ُيْمَتَحَن َكَالُمُكْم َهل ِعْندَُكْم َيِجيَء بَِأِخيُكْم، َوأَنـْ ْم ُتْحَبُسوَن، فـَ

 ) .َفَجَمَعُهْم ِإَلى َحْبٍس َثالَثََة أَيَّامٍ 17. »!َوِإالَّ فـََوَحَياِة ِفْرَعْوَن ِإنَُّكْم َلَجَواِسيسُ . ِصْدقٌ 

 17- 9: 42الكتاب المقدس تكوين 

ن السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصيوفي نسخة 
أنُتم «: وتذكََّر وُسُف األحالَم التي َحُلَمها بِهم فقاَل لُهم9: (بعض مواضعه كما يلي

ال يا سيِّدي، جْئنا «: فقاُلوا َله10. »تَروا مواِطَن الضُّعِف في الِبالدِ لجْئُتم ! جواسيسُ 
. »ال جواسيسُ  نحُن قوٌم ُشَرفاءُ . نحُن كلُّنا إخوةٌ 11. نشترَي َطعاًمالنحُن عبيُدَك 

نحُن يا «: قالوا3 .»تَروا مواِطَن الضُّعِف في البالدِ لكَال، بل جئُتم «: فقاَل لُهم12
أصغُرنا اليوَم ِعنَد أبينا . سيِّدي اثنا عَشَر أخا، وبَنو رَجٍل واحٍد في أرِض كنعانَ 

. سُ بل ِمثَلما قلُت لُكم، أنُتم جواسي«: فقاَل لُهم يوُسفُ 14 .»واآلخُر مفُقودٌ 
وبهذا . وحياِة ِفرَعوَن ال خَرجُتم ِمْن ُهنا أو َيجيَء أخوُكم الصَّغيُر إلى ُهنا15

َيجيَء بِأخيكم، وأنُتم ُتحَبُسوَن حتى َنمَتِحَن لفأرِسلوا واحًدا ِمنُكم 16. أمتِحُنُكم
 ) .امِ فَحَبسهم ثالثَة أيّ 17.»ِصْدَق كالِمُكم، وإَال فقَسًما ِبحياِة ِفرَعوَن أنُتم جواسيسُ 

 17- 9: 42الكتاب المقدس تكوين 

ثُمَّ َأَمَر يُوُسُف ُمَوظَِّفيِه َأْن َيْمَألُوا 25: (وورد في الكتاب المقدس قوله
ُهْم ِإَلى ِعدْ  لَأْكَياَسُهْم بِالَقْمِح، َوَأْن يـَُردُّوا ِفضََّة كُ  ِه، َوَأْن يـُْعُطوُهْم زَاداً لَواِحٍد ِمنـْ

َفَعُلوا ذَ . لطَّرِيقِ ل َوِحيَن فـََتَح 27. َفَحمَُّلوا َحِميَرُهُم الَقْمَح َواْنطََلُقوا ِمْن ُهَناكَ 26. كَ لفـَ
َف ِحَمارَُه، َلَمَح ِفضََّتُه ألَنـََّها َكاَنْت َمْوُضوَعًة ِفي َفِم ليَـعْ لَأَحُدُهْم ِعْدَلُه ِفي الَخاِن 
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. »يلي، اْنظُُروا َها ِهَي ِفي ِعدْ َلَقْد رُدَّْت ِإَليَّ ِفضَّتِ «: فـََقاَل ِإلْخَوتِهِ 28. لالِعدْ 
َما َهَذا الِذي فـََعَلُه اهللا «: فـََغاَصْت قـُُلوبـُُهْم، َوَتطَلَع بـَْعُضُهْم ِإَلى بـَْعٍض ُمْرَتِعِديَن َوقَاُلوا

  .) »بَِنا؟
 28- 25: 42الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َواِحٍد  لثُمَّ َأَمَر يُوُسُف َأْن ُتْمَأل َأْوِعَيتُـُهْم َقْمًحا، َوتـَُردَّ ِفضَُّة كُ 25(: عه كما يليمواض

ُفِعَل َلُهْم هَكَذا. لطَّرِيقِ لِه، َوَأْن يـُْعَطْوا زَاًدا لِإَلى ِعدْ  َفَحَمُلوا َقْمَحُهْم َعَلى 26. فـَ
ِحَمارِِه ِفي ليًقا ليُـْعِطَي عَ لَتَح َأَحُدُهْم ِعْدَلُه فـََلمَّا فَـ 27. َحِميرِِهْم َوَمَضْوا ِمْن ُهَناكَ 

رُدَّْت ِفضَِّتي َوَها ِهَي «: فـََقاَل ِإلْخَوتِهِ 28. هِ ل، رََأى ِفضََّتُه َوِإَذا ِهَي ِفي َفِم ِعدْ لالَمْنزِ 
هَذا الِذي َما «: ينَ لَفطَاَرْت قـُُلوبـُُهْم َواْرتـََعُدوا بـَْعُضُهْم ِفي بـَْعٍض قَائِ . »يلِفي ِعدْ 

 ) .»َصنَـَعُه اهللاُ بَِنا؟
 28- 25: 42الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وأمَر يوُسُف رِجاَله أْن َيمَألوا أوعيَة إخوتِِه قمًحا وَيردُّوا 25: (بعض مواضعه كما يلي

وحَمَل إخوُة 26. لطَّريِق ، ففَعلوالِه، وأْن يُعطوُهم زاًدا لواحٍد ِمنهم إلى ِعدْ  لِفضََّة كُ 
لَمبيِت، فَتَح لفلمَّا تَوقَّفوا 27. يوُسَف قمَحُهم على حميرِِهم وساروا ِمْن ُهناكَ 

: فقاَل إلخوتِه28. هِ لِحمارِِه، فَرأى ِفضََّتُه في َفِم ِعدْ لُيعطَي َعَلًفا لأَحُدُهم ِعْدَلُه 
فطاَرت قلوبـُُهم فَزًعا، واَلتَـَفَت بعُضُهم إلى بَعٍض . »وها هَي في ِعدليرُدَّْت ِفضَّتي، «

 . )»ماذا فَعَل اهللاُ بِنا؟«: وقالوا

 28- 25: 42الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم   •
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َن أَنـِّي ُأوِفـي الَكْيـَل َوَلمَّا َجهََّزُهْم ِبَجَهازِِهْم قَاَل ائْـُتوِني بَِأٍخ َلُكْم ِمْن أَبِـيُكْم َأال تـَـَروْ (
ــُر الُمْنــزِ  ــِه َفــال َكْيــَل َلُكــْم ِعْنــِدي َوال تـَْقَربُــوِن  )59(يَن لَوأَنَــا َخيـْ ــْأُتوِني ِب ــْم َت  )60(َفــِإْن َل

َيانِـِه اْجَعلُـوا ِبَضـاَعتَـُهْم ِفـي رَِحـالَوقَـاَل  )61(قَاُلوا َسنُـَراِوُد َعْنُه أَبَاُه َوِإنَّا َلَفاِعُلوَن   ِهمْ لِفتـْ
َقَلُبوا ِإَلى َأهْ   )62(ِهْم َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن لَلَعلُهْم يـَْعرُِفونـََها ِإَذا انـْ

 62-59: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4747  --    رقمرقم  شتانشتان
 ولما فتحوا متاعهم 

 وجدوا بضاعتهم ردت إليهم
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َعاَن َقصُّوا َعَلْيِه َما َحل َوِعْنَدمَ 29: (قوله ا َقِدُموا َعَلى أَبِيِهْم يـَْعُقوَب ِفي َأْرِض َكنـْ
ُط َعَلى ِمْصَر َخاطَبَـَنا ِبَجَفاٍء، َوَظنَّ أَنـََّنا َجَواِسيُس لالرَُّجُل الُمَتسَ «30: ِبِهْم، َوقَاُلوا

َناُء 32. ِسيسَ َنْحُن أَُمَناُء َوَلْسَنا َجَوا: فـَُقلَنا َلهُ 31َعَلى اَألْرِض،  َنا َعَشَر َأخًا أَبـْ َنْحُن اثـْ
َعانَ . أَبِيَنا فـََقاَل لََنا الرَُّجُل 33. َأَحُدنَا َمْفُقوٌد، َواَألْصَغُر بَِقَي اليَـْوَم َمَع أَبِيَنا ِفي َأْرِض َكنـْ

ِعْنِدي َرِهيَنًة َوُخُذوا  َدُعوا َأخًا َواِحدًا ِمْنُكمْ . َكْي أََتَحقََّق أَنَُّكْم أَُمَناءُ ل: َسيُِّد الِبَالدِ 
َك َأْعِرُف لي َأَخاُكُم اَألْصَغَر، َوَبذَ لثُمَّ َأْحِضُروا 34بُـُيوِتُكُم الَجائَِعِة َواْمُضوا، لَطَعامًا 

. »َق َلُكْم َأَخاُكْم َوتـَتَِّجُروَن ِفي اَألْرضِ لأَنَُّكْم َلْسُتْم َجَواِسيَس َبل قـَْومًا أَُمَناَء، فَُأطْ 
ُهْم ِفضََّتُه ِفي ِعدْ لَرُعوا ِفي تـَْفرِيِغ ِعَداَوِإْذ شَ 35 ِه، َوَما ِإْن رََأْوا لِهْم َوَجَد ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ

َلَقْد أَْثَكلُتُموِني «: فـََقاَل َلُهْم أَبُوُهمْ 36. َك َحتَّى اْسَتَبدَّ ِبِهِم الَخْوفُ لُهْم َوأَبُوُهْم ذَ 
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َياِميَن بَِعيداً  يُوُسُف َمْفُقوٌد، َوِشْمُعونُ . َأْوَالِدي ُتْم تَْأُخُذوَن بـَنـْ ُكلُّ َهِذِه ! َمْفُقوٌد، َوَها أَنـْ
َواِهي َحلْت ِبي َنيَّ ِإْن َلْم َأْرِجْع ِبِه ِإلَْيكَ  لاقْـتُ «: فـََقاَل َلُه رَُأوبـَْينُ 37» !الدَّ اْعَهْد . ابـْ

ِني َمَعُكْم، فـََقْد َماَت َأُخوُه، َوُهَو َلْن َيْذَهَب ابْ «: فـََقال38. »ِبِه ِإَليَّ َوأَنَا َأرُدُُّه ِإلَْيكَ 
َفِإْن نَاَلُه َمْكُروٌه ِفي الطَّرِيِق الِتي َتْذَهُبوَن ِفيَها، فَِإنَُّكْم تـُْنزُِلوَن َشْيَبِتي ِبُحْزٍن . َوْحَدُه بَاقٍ 
 .) »ِإَلى قـَْبِري

 38- 29: 42الكتاب المقدس تكوين 

النص عن سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيهاوفي نسخة 
َعاَن، َوَأْخبَـُروُه ِبكُ 29(: مواضعه كما يلي َما  لَفَجاُءوا ِإَلى يـَْعُقوَب أَبِيِهْم ِإَلى َأْرِض َكنـْ

َتَكلَم َمَعَنا الرَُّجُل َسيُِّد اَألْرِض ِبَجَفاٍء، َوَحِسبَـَنا َجَواِسيَس «30: ينَ لَأَصابـَُهْم َقائِ 
َنا َعَشَر َأًخا بـَُنو أَبِيَنا32. ْحُن ُأَمَناُء، َلْسَنا َجَواِسيسَ نَ : فـَُقلَنا َلهُ 31. اَألْرضِ  . َنْحُن اثـْ

َعانَ  فـََقاَل لََنا الرَُّجُل َسيُِّد 33. الَواِحُد َمْفُقوٌد َوالصَِّغيُر اليَـْوَم ِعْنَد أَبِيَنا ِفي َأْرِض َكنـْ
َمَجاَعِة لَواِحًدا ِمْنُكْم ِعْنِدي، َوُخُذوا َدُعوا َأًخا . ِبهَذا َأْعِرُف أَنَُّكْم أَُمَناءُ : اَألْرضِ 

َوَأْحِضُروا َأَخاُكُم الصَِّغيَر ِإَليَّ فََأْعِرَف أَنَُّكْم َلْسُتْم َجَواِسيَس، َبل 34. ُقوالبـُُيوِتُكْم َواْنطَ 
يـَُفرُِّغوَن ِعَداَلُهْم ِإَذا َوِإْذ َكانُوا 35. »أَنَُّكْم أَُمَناُء، فَُأْعِطَيُكْم َأَخاُكْم َوتـَتَِّجُروَن ِفي اَألْرضِ 

فـََقاَل 36.فـََلمَّا رََأْوا ُصَرَر ِفضَِّتِهْم ُهْم َوأَبُوُهْم َخاُفوا. هِ لَواِحٍد ِفي ِعدْ  لُصرَُّة ِفضَِّة كُ 
َياِميُن . َأْعَدْمُتُموِني اَألْوَالدَ «: َلُهْم يـَْعُقوبُ  يُوُسُف َمْفُقوٌد، َوِشْمُعوُن َمْفُقوٌد، َوبـَنـْ

ِْ ِبِه  لاقْـتُ «: وََكلَم رَُأوبـَْيُن أَبَاُه قَاِئالً 37. »َصاَر ُكلُّ هَذا َعَليَّ . ونَهُ تَْأُخذُ  ابـَْنيَّ ِإْن َلْم َأِج
َال يـَْنِزُل اْبِني َمَعُكْم، َألنَّ َأَخاُه َقْد «: فـََقال38. »ْمُه بَِيِدي َوأَنَا َأرُدُُّه ِإلَْيكَ لسَ . ِإلَْيكَ 

فَِإْن َأَصابـَْتُه َأِذيٌَّة ِفي الطَّرِيِق الِتي َتْذَهُبوَن ِفيَها تـُْنزُِلوَن َشْيَبِتي . قَماَت، َوُهَو َوْحَدُه بَا
 .) »ِبُحْزٍن ِإَلى الَهاِويَةِ 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ُلوا إلى يعُقوَب أبيِهم في أرِض كنعاَن أخبَـُروُه ولمَّا وصَ 29: (بعض مواضعه كما يلي

خاطََبنا سيُِّد تِلَك األرِض ِبقَساَوٍة وَحِسَبنا ِمَن «30: ما جَرى لُهم، فقالوا لِبك
نحُن إثنا عَشَر أخا ِمْن أٍب . نحُن قوٌم ُشَرفاُء الجواسيسُ : فُقلنا َله31. الجواسيسِ 

بهذا «: فقاَل لنا33.ِعنَد أبينا في أرِض كنعانَ  واحٍد، أحُدنا مفقوٌد والصَّغيُر اليومَ 
بُيوِتُكم  لَدعوا ِعندي أخا ِمنُكم، وخذوا ما َيُسدُّ جوَع أه: أعِرُف أنكم قوٌم ُشَرفاءُ 

وجيئوا بأخيُكُم الصَّغيِر إلَي، فأعِرَف أنَُّكم قوٌم ُشَرفاُء ال جواسيُس 34واَنَصرِفوا 
وبَيَنما ُهم يُفرِغوَن ِعداَلُهم، وجَد ُكلُّ 35.»األرضِ  فُأعطيُكم َأخاُكم وتجولوَن في هِذهِ 
. فلمَّا رأوا ُصَرَر الِفضَِّة، ُهم وأبوُهم، خافوا. هِ لواحٍد ِمنُهم ُصرََّة فضَِّتِه في ِعد

يوُسُف مفُقوٌد وِشمعوٌن مفُقوٌد، واآلَن . أفَقدُتموني بَنيَ «: فقاَل لُهم يعقوُب أبوُهم36
أعوُد ِبه ِإليَك أو «: فأجاَب رَأوبيُن أباهُ 37 .»ا ُكلُّه نَزَل عليَّ هذ. تأخذوَن بَنيامينَ 

ال يَنِزُل اَبني «: فقاَل يعقوبُ 38. »ْمه إلى َيدي وأنا َأرُدُُّه إليكَ لسَ . تقُتُل وَلديَ 
ُكونَها لأخوُه ماَت وهَو وحَده بِقَي لي، فإْن أصابَه َأذًى في الطَّريِق التي تس. مَعُكم

 ).»تي ِبَحْسَرٍة إلى عاَلِم األمواتِ أنزلُتم َشيبَ 
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َوَلمَّا 2. َوتـََفاَقَمِت الَمَجاَعُة ِفي اَألْرضِ : (قوله وورد في الكتاب المقدس
اْرِجُعوا َواْشتَـُروا لََنا «: اْستَـْهَلُكوا الَقْمَح الِذي َأْحَضُروُه ِمْن ِمْصَر، قَاَل َلُهْم أَبُوُهمْ 

َلْن تـََرْوا : َلَقْد َحذَّرَنَا الرَُّجُل َأَشدَّ َتْحِذيٍر َوقَال«: فـََقاَل يـَُهوَذا3. »يًال ِمَن الطََّعامِ لقَ 
فَِإْن ُكْنَت تـُْرِسُل َأَخانَا َمَعَنا، َنْمِضي َوَنْشَتِري َلَك 4. َوْجِهي َما َلْم َيُكْن َأُخوُكْم َمَعُكمْ 

َال تـََرْوا َوْجِهي َما َلْم َيُكْن َأُخوُكْم : َب َألنَّ الرَُّجَل َقاَل لََناَوِإالَّ فـََلْن َنْذهَ 5َطَعامًا 
» َماَذا َأَسْأُتْم ِإَليَّ فََأْخبَـْرُتُم الرَُّجَل َأنَّ َلُكْم َأخًا أَْيضًا؟ل«: فـََقاَل ِإْسَرائِيل6 .»َمَعُكمْ 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )279 ( 

ُفِسَنا َوَعْن َعِشيَرتَِنا َساِئالً ِإنَّ الرَُّجَل َقْد َدقََّق ِفي اْسِتْجَوابِنَ «: فََأَجابُوا7 َهل : ا َعْن أَنـْ
َناُه َحَسَب َأْسِئَلِتهِ  َفِمْن أَْيَن لََنا َأْن نـَْعِرَف َأنَُّه . أَبُوُكْم َحيٌّ بـَْعُد؟ َهل َلُكْم َأٌخ؟ فََأَجبـْ

الُغَالَم َمِعي  لَأْرسِ «: َوقَاَل يـَُهوَذا ِإلْسَرائِيَل أَبِيهِ 8 »َأْحِضُروا َأَخاُكْم ِإَلى ُهَنا؟ : َسيَـُقول
ِمْن . َوأَنَا َضاِمٌن َلهُ 9. فـَنَـُقوَم َوَنْذَهَب فـََنْحَيا َوَال َنُموَت َنْحُن َوأَْنَت َوَأْوَالُدنَا َجِميعاً 

فـََلْو 10. فَِإْن َلْم َأرُدَُّه ِإَلْيَك َوُأوِقْفُه َأَماَمَك، َأُكْن ُمْذنِبًا ِإلَْيَك ُكل األَيَّامِ . َيِدي َتْطُلُبهُ 
 .) »َلْم نـَتَـَواَن ِفي السََّفِر َلُكنَّا َقْد رََجْعَنا َمرَّتـَْينِ 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
 لكْ َوَحَدَث َلمَّا فـََرُغوا ِمْن أَ 2. وََكاَن الُجوُع َشِديًدا ِفي اَألْرضِ 1(: مواضعه كما يلي

يًال ِمَن لاْرِجُعوا اْشتَـُروا لََنا قَ «: الَقْمِح الِذي َجاُءوا ِبِه ِمْن ِمْصَر، َأنَّ أَبَاُهْم قَاَل َلُهمُ 
َنا قَاِئالً «: َفَكلَمُه يـَُهوَذا قَاِئالً 3. »الطََّعامِ  َال تـََرْوَن َوْجِهي : ِإنَّ الرَُّجَل َقْد َأْشَهَد َعَليـْ

ِإْن ُكْنَت تـُْرِسُل َأَخانَا َمَعَنا، نـَْنِزُل َوَنْشَتِري َلَك َطَعاًما، 4. ُكْم َمَعُكمْ ِبُدوِن َأْن َيُكوَن َأُخو 
َال تـََرْوَن َوْجِهي ِبُدوِن َأْن : َألنَّ الرَُّجَل قَاَل َلَنا. َولِكْن ِإْن ُكْنَت َال تـُْرِسُلُه َال نـَْنِزلُ 5

َماَذا َأَسْأُتْم ِإَليَّ َحتَّى َأْخبَـْرُتُم الرَُّجَل َأنَّ ل«: فـََقاَل ِإْسَرائِيل6 .»َيُكوَن َأُخوُكْم َمَعُكمْ 
َهل أَبُوُكْم : ِإنَّ الرَُّجَل َقْد َسَأَل َعنَّا َوَعْن َعِشيَرتَِنا، قَاِئالً «: فـََقاُلوا7» َلُكْم َأًخا أَْيًضا؟

اْنزُِلوا : ُكنَّا نـَْعَلُم أَنَُّه يـَُقولَهل  . َحيٌّ بـَْعُد؟ َهل َلُكْم َأٌخ؟ فََأْخبَـْرنَاُه ِبَحَسِب هَذا الَكَالمِ 
نَـُقوَم َوَنْذَهَب َوَنْحَيا َوَال لالُغَالَم َمِعي  لَأْرسِ «: َوقَاَل يـَُهوَذا ِإلْسَرائِيَل أَبِيهِ 8 .»بَِأِخيُكْم؟

ِْ ِبِه ِإلَْيَك ِإْن . ِمْن َيِدي َتْطُلُبهُ . أَنَا َأْضَمُنهُ 9. َنُموَت، َنْحُن َوأَْنَت َوَأْوَالُدنَا َجِميًعا َلْم َأِج
اَمَك، َأِصْر ُمْذنًِبا ِإلَْيَك ُكل األَيَّامِ  ألَنـََّنا َلْو َلْم نـَتَـَواَن َلُكنَّا َقْد رََجْعَنا اآلَن 10. َوُأوِقْفُه ُقدَّ

 .) »َمرَّتـَْينِ 
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سابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين الوفي نسخة 
 لفلمَّا فَرغوا ِمْن أكْ 2. ولِكنَّ الجوَع َاشَتَد في األرضِ : (بعض مواضعه كما يلي

إرجُعوا َاشتَـُروا لنا قليًال ِمَن «: القمِح الذي جاؤوا ِبه ِمْن ِمْصَر، قاَل لُهم أبوُهم
َدنا وقال«: فأجابَه َيهوذا3. »الطَّعامِ  إَال وأخوُكم ال تـََروَن وجهي : لِكنَّ الرَّجَل َهدَّ
وإْن لم تُرِسلُه ال ننِزُل، 5فإْن أرَسلَت أخانا مَعنا نَزلنا وَاشتَـَرينا لَك َطعاًما، 4. مَعُكم

ولماذا «: فقاَل يعقوبُ 6. »ال تَروَن وجهي إَال وأخوُكم مَعُكم: ألنَّ الرَّجَل قاَل لنا
سأَل الرَّجُل عنَّا وَعْن « :قالوا7 »أسْأُتم إلَي وَأخَبرُتُم الرَّجَل أنَّ َلُكم أخا آخَر؟

هل أبوُكم َحّي بَعُد؟ وهل َلُكم أخ؟ فَرَدْدنا َله الجواَب، فكيَف ُكنَّا : َعشيَرتِنا وقال
الصَّبَي معي حتى  لأرسِ «: وقاَل َيهوذا ألبِيه8 »أحِضروا أخاُكم؟: نعِرف أنَّه سَيقول

وِمْن َيدي . أنا أضَمُنه9. انقوَم ونمضي، فنحيا وال نموُت نحُن وأنَت وأطفالُنا جميعً 
ِِّ إليَك طُوَل الزَّمانِ . َتطلُبهُ  ولوال أنَّنا أَضْعنا 10. إْن لم أُعْد ِبه إليَك سالًما، فأنا ُمخِط

 ).»وقَتنا، لُكنَّا اآلَن رَجْعنا مرَّتينِ 
 10-1: 43الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم  •

ْم قَاُلوا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا الَكْيُل فََأْرِسل َمَعَنا َأَخانَـا َنْكتَـل َوِإنـَّا لَـُه فـََلمَّا رََجُعوا ِإَلى أَبِيهِ (
ــٌر  قَــالَ )63(َلَحــاِفُظوَن  ْبــُل فَــاهللاُ َخيـْ َهــل آَمــُنُكْم َعَلْيــِه ِإال َكَمــا َأِمْنــُتُكْم َعَلــى َأِخيــِه ِمــْن قـَ

ـ )64(َحاِفظاً َوُهَو َأْرَحُم الـرَّاِحِميَن  ا فـََتُحـوا َمتَـاَعُهْم َوَجـُدوا ِبَضـاَعتَـُهْم رُدَّْت ِإلَـْيِهْم َوَلمَّ
نَـا َوَنِميـُر َأْهَلنَـا َوَنْحَفـُظ َأَخانَـا َونـَـْزَداُد كَ  ْيـَل قَاُلوا يَا أَبَانَا َما نـَْبِغي َهِذِه ِبَضـاَعتُـَنا رُدَّْت ِإلَيـْ

ُكْم َحتَّى تـُْؤُتوِن َمْوثِقـاً ِمـَن اِهللا لَتَـْأتـُنَِّني بِـِه قَاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمعَ  )65(َك َكْيٌل َيِسيٌر لبَِعيٍر ذَ 
َوقَـاَل يَـا بَنِـيَّ  )66(ِإال َأْن ُيَحاَط ِبُكْم فـََلمَّا آتـَْوُه َمْوثَِقُهْم قَاَل اهللاُ َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيـٌل 

ــٍة  ــَواٍب ُمتَـَفرَِّق ــْن أَبـْ ــْدُخُلوا ِمــْن بَــاٍب َواِحــٍد َواْدُخُلــوا ِم َوَمــا ُأْغِنــي َعــْنُكْم ِمــَن اِهللا ِمــْن ال َت
  )67(الُمتَـوَكُِّلوَن  ل َعَلْيِه تـَوَكَّلُت َوَعَلْيِه َفلَيتَـوَكَّ هللاِ َشْيٍء ِإِن الُحْكُم ِإال 
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 67-63: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  4848  --    رقمرقم  شتانشتان
 ولما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أخاه 

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

َياِميَن، فـََقال29: (قوله َأَهَذا َأُخوُكُم اَألْصَغُر «: َوتـََلفََّت فـََرَأى َأَخاُه الشَِّقيَق بـَنـْ
َواْنَدَفَع يُوُسُف ِإَلى 30. »يُـْنِعِم اهللا َعَلْيَك يَااْبِنيل«: ثُمَّ قَال» الِذي َأْخبَـْرُتُموِني َعْنُه؟

 .) اَك َألنَّ َعَواِطَفُه َحنَّْت ِإَلى َأِخيهُمْخَدِعِه َوَبَكى ُهنَ 
 30-29: 43الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َياِميَن َأَخاُه اْبَن أُمِِّه، َوقَال29(: مواضعه كما يلي نَـْيِه َوَنَظَر بـَنـْ َأهَذا َأُخوُكُم «: فـََرَفَع َعيـْ

َواْستَـْعَجَل 30. »اُهللا يـُْنِعُم َعَلْيَك يَا اْبِني«: ثُمَّ قَال» ي َعْنُه؟لالِذي قُلُتْم  الصَِّغيرُ 
َيْبِكَي، َفَدَخَل الَمْخدََع َوَبَكى ليُوُسُف َألنَّ َأْحَشاَءُه َحنَّْت ِإَلى َأِخيِه َوطََلَب َمَكانًا 

 ) .ُهَناكَ 
 30-29: 43الكتاب المقدس تكوين 

للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  ثالثةوفي نسخة 
أهذا «: فَرَفَع عيَنيِه ونَظَر إلى بنياميَن أخيِه اَبِن ُأمِِّه وقال29: (بعض مواضعه كما يلي

ثَُم 30. »يَتَحنَُّن اُهللا عَليَك يا اَْبني«: وقاَل َله »أخوُكُم الصَّغيُر الذي ذََكرُتُموه لي؟
الخارِج ألنَّ قلَبه َحنَّ على أخيِه وطََلَبت نْفُسه الُبكاَء، فدخَل إلى أسَرَع يوُسُف إلى 
 ) .ُغرفِتِه وبَكى ُهناكَ 
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 30-29: 43الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم  •

ْبتَـِئْس ِبَمـا َكـ( انُوا َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسـَف آَوى ِإلَْيـِه َأَخـاُه قَـاَل ِإنـِّي أَنَـا َأُخـوَك فَـال تـَ
 )69(يـَْعَمُلوَن 

 69: يوسف القرآن الكريم سورة
 

  4949  --    رقمرقم  شتانشتان
 ثم استخرجها من وعاء

 أخيه كذلك كدنا ليوسف 
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

َعاِم ِبَقْدِر ُوْسِعَها، بِالطَّ  لاْمَالْء ِعَداَل الرَِّجا«: َوَأَمَر يُوُسُف َمَدبـَِّر بـَْيِتِه قَاِئالً : (قوله
الصَِّغيِر َكْأِسَي الِفضِّيََّة َوَثَمَن  لَوَضْع ِفي َفِم ِعدْ 2. هِ لرَُجٍل ِإَلى َفِم ِعدْ  لَورُدَّ ِفضََّة كُ 

َوَما ِإْن َأْشَرَق الصََّباُح َحتَّى اْنطََلَق الرَِّجاُل، ُهْم 3. فـَنَـفََّذ َأْمَر يُوُسفَ . »َقْمِحهِ 
: ُمَدبِِّر بـَْيِتهِ ليًال َحتَّى قَاَل يُوُسُف لَوَما َكاُدوا يـَْبَتِعُدوَن َعِن الَمِديَنِة قَ 4. َوَحِميُرُهمْ 

؟ ل: ، َوَما ِإْن ُتْدرُِكُهْم َحتَّى تـَُقوَل َلُهمْ لاْسَع َخلَف الرَِّجا« َر بِالشَّرِّ َماَذا ُتَكاِفُئوَن الَخيـْ
ِفيَها َسيِِّدي َويـَتَـَفاَءُل بِالَغْيِب؟ َلَشدَّ َما َأَسْأُتْم  أَلَْيَسْت َهِذِه ِهَي الَكْأُس الِتي َيْشَربُ 5

َماَذا يـََتَكلُم ل«7: ، فََأَجابُوهُ لفـََلمَّا َأْدرََكُهْم َخاطَبَـُهْم ِبَهَذا الَقوْ 6.»ِفي َما َصنَـْعُتمْ 
ُهَوَذا الِفضَُّة الِتي 8. َعِبيِدَك َأْن يـَْرَتِكُبوا َهَذا اَألْمرَ لَهَذا الَكَالِم؟ َحاَشا  لَسيِِّدي ِبِمثْ 

َها ِفي َأفْـَواِه ِعَدا َعاَن، َفَكْيَف َنْسِرُق ِفضًَّة لَعثـَْرنَا َعَليـْ َنا َرَدْدنَاَها َلَك َمَعَنا ِمْن َأْرِض َكنـْ
 َمْن َتِجْد َمَعُه الَكْأَس ِمْن َعِبيِدَك َيُمْت، َوَنُكْن َنْحُن أَْيضاً 9َأْو َذَهبًا ِمْن بـَْيِت َسيِِّدَك؟ 
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ي، لفَالِذي َأِجُدَها َمَعُه ُيْصِبُح َعْبدًا . َفلَيُكْن َكَما تـَُقوُلونَ «: فـََقال10. »َسيِِّديلَعِبيدًا 
ُهْم ِإَلى ِعدْ 11. »َوالَباُقوَن َيُكونُوَن أَْبرِيَاءَ  َباَدَر ُكلٌّ ِمنـْ ِه َوَحطَُّه َعَلى اَألْرِض َوفـََتَحُه، لفـَ

تَـَهى ِإَلى ِعدْ  لفـََفتََّش ُمْبَتِدئًا ِمْن ِعدْ 12 الصَِّغيِر، فـََعثـََر َعَلى الَكْأِس  لالَكِبيِر َحتَّى انـْ
َياِمينَ  لِفي ِعدْ  ُهْم ِعْدَلُه َعَلى ِحَمارِِه َورََجُعوا ِإَلى 13. بـَنـْ َفَمزَُّقوا ثَِيابـَُهْم َوَحَمَل ُكلٌّ ِمنـْ
 .) الَمِديَنة

 13- 1: 44الكتاب المقدس تكوين 

اب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتوفي نسخة 
َطَعاًما َحَسَب  لاْمْأل ِعَداَل الرَِّجا«: ثُمَّ َأَمَر الِذي َعَلى بـَْيِتِه قَاِئالً 1(: مواضعه كما يلي

َوطَاِسي، طَاَس الِفضَِّة، َتَضُع 2. هِ لَواِحٍد ِفي َفِم ِعدْ  لَما يُِطيُقوَن ِحْمَلُه، َوَضْع ِفضََّة كُ 
. فـََفَعَل ِبَحَسِب َكَالِم يُوُسَف الِذي َتَكلَم ِبهِ . »الصَِّغيِر، َوَثَمَن َقْمِحهِ  لِم ِعدْ ِفي فَ 

َوَلمَّا َكانُوا َقْد َخَرُجوا ِمَن الَمِديَنِة 4. فـََلمَّا َأَضاَء الصُّْبُح اْنَصَرَف الرَِّجاُل ُهْم َوَحِميُرُهمْ 3
، َوَمَتى َأْدرَْكتَـُهْم لُقِم اْسَع َورَاَء الرَِّجا«: َلى بـَْيِتهِ لِذي عَ لَوَلْم يـَْبَتِعُدوا، قَاَل يُوُسُف 

ُتْم َشّرا ِعَوًضا َعْن َخْيٍر؟ ل: فـَُقل َلُهمْ  أَلَْيَس هَذا ُهَو الِذي َيْشَرُب َسيِِّدي 5َماَذا َجازَيـْ
. قَاَل َلُهْم هَذا الَكَالمَ فََأْدرََكُهْم وَ 6 .»َأَسْأُتْم ِفي َما َصنَـْعُتمْ . ِفيِه؟ َوُهَو يـَتَـَفاَءُل ِبهِ 

َعِبيِدَك َأْن يـَْفَعُلوا ِمْثَل هَذا لَماَذا يـََتَكلُم َسيِِّدي ِمْثَل هَذا الَكَالِم؟ َحاَشا ل«: فـََقاُلوا َلهُ 7
َواِه ِعَدا8! اَألْمرِ  َعانَ لُهَوَذا الِفضَُّة الِتي َوَجْدنَا ِفي َأفـْ  .َنا َرَدْدنَاَها ِإلَْيَك ِمْن َأْرِض َكنـْ

الِذي يُوَجُد َمَعُه ِمْن َعِبيِدَك َيُموُت، 9َفَكْيَف َنْسِرُق ِمْن بـَْيِت َسيِِّدَك ِفضًَّة َأْو َذَهًبا؟ 
نـََعِم، اآلَن ِبَحَسِب َكَالِمُكْم هَكَذا «: فـََقال10. »َسيِِّديلَوَنْحُن أَْيًضا َنُكوُن َعِبيًدا 

ُتْم فـََتُكونُوَن أَْبرِيَاءَ ي َعْبًدالالِذي يُوَجُد َمَعُه َيُكوُن . َيُكونُ  فَاْستَـْعَجُلوا 11. »، َوَأمَّا أَنـْ
َزُلوا ُكلُّ َواِحٍد ِعْدَلُه ِإَلى اَألْرِض، َوفـََتُحوا ُكلُّ َواِحٍد ِعْدَلهُ  فـََفتََّش ُمْبَتِدئًا ِمَن 12. َوأَنـْ

تَـَهى ِإَلى الصَِّغيِر، فـَُوِجَد الطَّاُس ِفي ِعدْ  َفَمزَُّقوا ثَِيابـَُهْم 13. َياِمينَ بـَنْـ  لالَكِبيِر َحتَّى انـْ
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 ) .َوَحمََّل ُكلُّ َواِحٍد َعَلى ِحَمارِِه َورََجُعوا ِإَلى الَمِديَنةِ 

 13- 1: 44الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َامْأل ِعداَل هؤالِء الَقوِم َطعاًما  بَيتهِ  لوكيلثَُم قاَل يوُسُف : (بعض مواضعه كما يلي

وَضْع كأسي التي ِمن 2. هِ لواحٍد في َفِم ِعدْ  لَقْدَر ما يُطيُقوَن ِحمَله، وَضْع ِفضََّة كُ 
فلمَّا 3. فَفعَل كما َأمَرُه يوُسفُ . »َأصَغرِِهم مَع ِفضَِّتِه ثَمن قمِحهِ  لالِفضَِّة في َفِم ِعد

المديَنِة واَبتَـَعُدوا قليًال  فما إْن خَرجوا ِمنَ 4. ُل ِبحميرِِهمأضاَء الصُّبُح اَنصَرَف الرِّجا
: ُقِم اَتْـَبْع هُؤالِء الرِّجاَل، فإذا َلِحْقَت بِهم فُقل لُهم« : بَيِتهِ  لوَكيلحتى قاَل يوُسُف 

؟ ل  ماذا َسَرقُتم كأَس الِفضَِّة التي يشرُب ِبها سيِّدي، وِبهال5ماذا كافأُتُم الخيَر بالشَّرِّ
َك لفَلِحَق الرَّجُل بِهم وقاَل لُهم ذ6.»أحواَل الَغيِب؟ أسأُتم في ما فَعلُتم يَرى

هذا الكالِم؟ َحراٌم على عبيِدَك أْن  لماذا يَتَكلُم سيِّدي ِبِمثل« : فأجابوه7. الكالمَ 
ِمْن  نا َرَدْدناها ِإليكَ لتِلَك الِفضَُّة التي َوجْدناها في أفواِه ِعدا8. يعَملوا عَمًال كهذا

إْن َوجْدَت الكأَس مَع 9أرِض كنعاَن، فكيَف نسِرُق ِمْن بَيِت سيِِّدَك ِفضًَّة أو ذَهًبا؟ 
« : فقال10. »يِّديسأحٍد ِمنَّا نحُن عبيِدَك فاَقُتلُه، ونحُن أيًضا نكوُن عبيًدا لَك يا 

أنُتم تكونوَن َمْن َوجْدَت الكأَس مَعُه يكوُن لي عبًدا، و . حَسًنا، فلَيُكْن كما تقولونَ 
فَفتََّشُهم 12فأسَرَع ُكلُّ واحٍد ِمنُهم وأنَزَل ِعْدَلُه إلى األرِض وفـََتَحُه، 11. »أبرياءَ 

فَمزَّقوا 13. بِنيامينَ  لُمبَتِدئًا باألكبِر حتى اَنَتهى إلى األصغِر، فإذا الكأُس في ِعدْ 
 ) .ثِيابـَُهم، وَحمََّل ُكلُّ واحٍد ِحمارَُه، ورَجعوا إلى المدينة

 13- 1: 44الكتاب المقدس تكوين 

 :ورد في القرآن الكريم  •
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ــا( ــَقايََة ِفــي رَْحــ فـََلمَّ ــَزُهْم ِبَجَهــازِِهْم َجَعــَل السِّ َأِخيــِه ثُــمَّ َأذََّن ُمــَؤذٌِّن أَيـَّتُـَهــا الِعيــُر  لَجهَّ
قَـــاُلوا نـَْفِقـــُد ُصـــَواَع  )71(قَـــاُلوا َوَأقْـبَـلُـــوا َعَلـــْيِهْم َمـــاَذا تـَْفِقـــُدوَن  )70(ِإنَُّكـــْم َلَســـارُِقوَن 

َنــا لقَــاُلوا تَــاِهللا َلَقــْد عَ  )72(َمــْن َجــاَء بِــِه ِحْمــُل بَِعيــٍر َوأَنَــا بِــِه َزِعــيٌم لِك وَ لــالمَ  ْمــُتْم َمــا ِجئـْ
قَاُلوا  )74(قَاُلوا َفَما َجَزاُؤُه ِإْن ُكْنُتْم َكاِذبِيَن  )73(نُـْفِسَد ِفي اَألْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقيَن ل

ُهــَو َجــَزاُؤُه َكــذَ لــَزاُؤُه َمــْن ُوِجــَد ِفــي رَحْ َجــ َبــَدَأ بِــَأْوِعَيِتِهْم  )75(ِميَن لَك َنْجــِزي الظَّــالِه فـَ فـَ
َيْأُخـَذ َأَخـاُه لُيوُسـَف َمـا َكـاَن لَك ِكْدنَا لقـَْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ثُمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكذَ 

ــْوَق ُكــِك ِإال َأْن لــِفــي ِديــِن المَ  يٌم لــِذي ِعلــٍم عَ  لَيَشــاَء اهللاُ نـَْرَفــُع َدرََجــاٍت َمــْن َنَشــاُء َوفـَ
)76( 

 76-70: يوسف القرآن الكريم سورة
 

  5050  --    رقمرقم  شتانشتان
 له أبا شيخا  إن

 كبيرا فخذ أحدنا مكانه
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ْخَوتُُه ِإَلى بـَْيِت يُوُسَف ِإْذ َكاَن َما َبِرَح ُهَناَك، فَاْرَتَموا َوَدَخَل يـَُهوَذا َوإِ 14: (قوله
ْمُتْم َأنَّ رَُجًال لَأيُّ ِجَنايٍَة اقْـتَـَرفْـُتْم؟ َأَما عَ «: فـََقاَل َلُهْم يُوُسفُ 15. َأَماَمُه ِإَلى اَألْرضِ 

َسيِِّدي، لَماَذا نـَُقوُل «: وَذافـََقاَل يـَهُ 16» ي َيْسَتْخِدُم َكْأَسُه ِفي َمْعرَِفِة الَغْيِب؟لِمثْ 
ُفَسَنا؟ ِإنَّ اهللا َقْد َفَضَح ِإْثَم َعِبيِدكَ  فـََنْحُن َوَمْن ُعِثَر . َوِبَماَذا ُنَخاِطُبُه، وََكْيَف نـُْبِريُء أَنـْ

ي َأْن َأفْـَعَل َهَذا؛ ِإنََّما الرَُّجُل لَحاَشا «: فـََقال17. »َسيِِّديلَمَعُه َعَلى الَكْأِس َعِبيٌد 
ُتْم فَاْمُضوا ِإَلى أَبِيُكْم بَِأَمانٍ لالِذي ُعِثَر َمَعُه َعَلى الَكْأِس ُهَو َيُكوُن   .»ي َعْبدًا، َأمَّا أَنـْ
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َم ِمْنُه يـَُهوَذا َوقَال18 لََنا َأٌب َشْيٌخ، َواْبُن َشْيُخوَخٍة َصِغيٌر َماَت َأُخوُه  ..20..:فـَتَـَقدَّ
فََأْرُجو ِمْن َسيِِّدي َأْن يـَتَِّخَذِني َعْبداً 33...أُمِِّه، َوأَبُوُه ُيِحبُّهُ  الشَِّقيُق َوبَِقَي ُهَو َوْحَدُه ِمنْ 

ِإْذ َكْيَف يُْمِكُنِني َأْن َأْرِجَع 34َلُه َبَدًال ِمْن الُغَالِم، َودَِع الُغَالَم َيْمِضي َمَع بَِقيَِّة ِإْخَوتِِه، 
؟ِإَلى أَِبي َوالُغَالُم لَْيَس َمِعي َوَأْشَهَد مَ   .) »ا َيِحلُّ ِبِه ِمَن الشَّرِّ

 34-14: 44الكتاب المقدس تكوين 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َفَدَخَل يـَُهوَذا َوِإْخَوتُُه ِإَلى بـَْيِت يُوُسَف َوُهَو بـَْعُد ُهَناَك، َوَوقـَُعوا 14(: مواضعه كما يلي

َما هَذا الَفِ◌ْعُل الِذي فـََعلُتْم؟ أََلْم تـَْعَلُموا «: فـََقاَل َلُهْم يُوُسفُ 15. َأَماَمُه َعَلى اَألْرضِ 
َسيِِّدي؟ َماَذا نـََتَكلُم؟ َوِبَماَذا لَماَذا نـَُقوُل «: فـََقاَل يـَُهوَذا16» ي يـَتَـَفاَءُل؟لَأنَّ رَُجًال ِمثْ 

َسيِِّدي، َنْحُن َوالِذي ُوِجَد الطَّاُس ِفي لٌد َها َنْحُن َعِبي. نـََتبَـرَُّر؟ اُهللا َقْد َوَجَد ِإْثَم َعِبيِدكَ 
الرَُّجُل الِذي ُوِجَد الطَّاُس ِفي َيِدِه ! ي َأْن َأفْـَعَل هَذالَحاَشا «: فـََقال17. »َيِدِه َجِميًعا
ُتْم فَاْصَعُدوا ِبَسَالٍم ِإَلى أَبِيُكمْ لُهَو َيُكوُن  َم ِإلَ 18 .»ي َعْبًدا، َوَأمَّا أَنـْ ْيِه يـَُهوَذا ثُمَّ تـََقدَّ

لََنا َأٌب َشْيٌخ، َواْبُن َشْيُخوَخٍة َصِغيٌر، َماَت َأُخوُه َوبَِقَي ُهَو َوْحَدُه ألُمِِّه،  ..20 ..:َوقَال
َسيِِّدي، َوَيْصَعِد الُغَالُم لَيْمُكْث َعْبُدَك ِعَوًضا َعِن الُغَالِم، َعْبًدا لفَاآلَن 33...َوأَبُوُه ُيِحبُّهُ 
َئالَّ أَْنظَُر الشَّرَّ الِذي لألَنِّي َكْيَف َأْصَعُد ِإَلى أَِبي َوالُغَالُم لَْيَس َمِعي؟ 34. َمَع ِإْخَوتِهِ 

 .»ُيِصيُب أَِبي
 34-14: 44الكتاب المقدس تكوين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
لى بَيِت يوُسَف، وُهو بَعُد ُهناَك، وَدخَل َيهوذا وإخَوتُه إ14: (بعض مواضعه كما يلي

ما هذا العَمُل الذي « : فقاَل لُهم يوُسفُ 15ووَقعوا ساجديَن أماَمُه إلى األرضِ 
بماذا « : فقاَل َيهوذا16)) ْمُتم أنَّ رَجًال ِمثلي َيرى أحواَل الَغيِب؟لَعِملُتم؟ أما عَ 

عَد أْن كَشَف اُهللا جْرَمنا، نحُن ُنجيُبَك يا سيِّدي، وماذا نقوُل لَك، وكيَف نتبَـرَُّأ بَ 
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فأجاَب 17. »عبيُدَك؟ ُهنا نحُن عبيٌد لَك يا سيِّدي، نحُن وَمْن َوجْدَت الكأَس مَعهُ 
الرَّجُل الذي َوجْدُت الكأَس مَعُه هَو يكوُن  لَحراٌم علَي أْن أفَعَل هذا، ب« : يوُسفُ 

َم إليه َيهوذا وقالفتَـقَ 18 .»لي عبًدا، وأنُتم ترجعوَن ِبسالِم إلى أبيُكم لنا  ..20..:دَّ
َد َله في َشيخوخِته، أخوُه ماَت وبقَي هَو وحَدُه ليا سيِّدي أٌب شيخ، واَبٌن صغيٌر وُ 

واآلَن َدعني يا سيِّدي أبَقى مكاَن الصَّبيِّ عبًدا لَك، َوليَـُعْد هَو 33ألُمِِّه، وأبوُه ُيِحبُّه 
بي وال يكوُن الصَّبيُّ معي، فأَرى الشََّر الذي وإَال فَكيَف أعوُد إلى أ34. مَع إخَوتِهِ 
 . )َيِحلُّ بِأبي

 34-14: 44الكتاب المقدس تكوين 
 :ورد في القرآن الكريم   •

ْبــُل فََأَســرََّها يُوُســُف ِفــي نـَْفِســِه َولَــْم يـُْبــِدَها ( َقــْد َســَرَق َأٌخ لَــُه ِمــْن قـَ قَــاُلوا ِإْن َيْســِرْق فـَ
ــُتْم َشــرٌّ  قَــاُلوا يَــا أَيـَُّهــا الَعزِيــُز ِإنَّ لَــُه أَبــاً  )77(َمَكانــاً َواهللاُ َأْعَلــُم ِبَمــا َتِصــُفوَن  َلُهــْم قَــاَل أَنـْ

َمَعـاَذ اِهللا َأْن نَْأُخـَذ  قَـالَ )78(َشْيخًا َكِبيـرًا َفُخـْذ َأَحـَدنَا َمَكانَـُه ِإنـَّا نـَـَراَك ِمـَن الُمْحِسـِنيَن 
ــا اْستَـْيَأُســوا ِمْنــُه َخَلُصــوا َنِجّيــاً  )79(ُموَن لا ِإذاً َلظَــاِإال َمــْن َوَجــْدنَا َمَتاَعَنــا ِعْنــَدُه ِإنَّــ فـََلمَّ

ِفي  قَاَل َكِبيُرُهْم أََلْم تـَْعَلُموا َأنَّ أَبَاُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثِقاً ِمَن اِهللا َوِمْن قـَْبُل َما فـَرَّْطُتمْ 
ــَرَح اَألْرَض َحتَّــى يَــْأَذَن  َلــْن أَبـْ ــُر الَحــاِكِميَن لــأَبِــي َأْو َيْحُكــَم اهللاُ ي لــيُوُســَف فـَ ي َوُهــَو َخيـْ

نَـَك َسـَرَق َوَمـا َشـِهْدنَا ِإال ِبَمـا عَ  )80( ْمنَـا َوَمـا  لاْرِجُعوا ِإَلى أَبِيُكْم فـَُقولُـوا يَـا أَبَانَـا ِإنَّ ابـْ
لِتــي َأقْـَبلَنــا ِفيَهــا َوِإنَّــا الَقْريَــَة الِتــي ُكنَّــا ِفيَهــا َوالِعيــَر ا لَواْســأَ  )81(لَغْيــِب َحــاِفِظيَن لُكنَّــا 

ٌر َجِميـٌل َعَسـى اهللاُ َأْن يَـْأتَِيِني  )82(َلَصاِدُقوَن  قَاَل َبل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم َأْمرًا َفَصـبـْ
ُهْم َوَقــاَل يَــا َأَســَفى َعَلــى يُوُســَف ) 83(يُم الَحِكــيُم لــِبِهــْم َجِميعــاً ِإنَّــُه ُهــَو العَ  ــَولى َعــنـْ َوتـَ

يَ  َناُه ِمَن الُحْزِن فـَُهَو َكِظيٌم َوابـْ قَـاُلوا تَـاِهللا تـَْفتَـأُ تَـْذُكُر يُوُسـَف َحتَّـى َتُكـوَن  )84(ضَّْت َعيـْ
قَـاَل ِإنََّمـا َأْشـُكو بـَثـِّي َوُحْزنِـي ِإلَـى اِهللا َوَأْعلَـُم ِمـَن  )85(ِكيَن لَحَرضاً َأْو َتُكـوَن ِمـَن الَهـا
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 )86(اِهللا َما ال تـَْعَلُموَن 

 86-77: يوسف لكريم سورةالقرآن ا
 

 

  5151  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال هل علمتم 

 ما فعلتم بيوسف وأخيه
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

: فـََلْم َيْسَتِطْع يُوُسُف َأْن َيْضِبَط نـَْفَسُه َلَدى َجِميِع الَواِقِفيَن ِعْنَدُه َفَصَرخَ 1: (قوله
. فـََلْم يَِقْف َأَحٌد ِعْنَدُه ِحيَن َعرََّف يُوُسُف ِإْخَوَتُه بِنَـْفِسهِ . »َساٍن َعنِّيَأْخرُِجوا ُكل ِإنْ «
: َوقَاَل يُوُسُف ِإلْخَوتِهِ 3. فََأْطَلَق َصْوَتُه بِالُبَكاِء، َفَسِمَع الِمْصرِيُّوَن َوَسِمَع بـَْيُت ِفْرَعْونَ 2
 .َتِطْع ِإْخَوتُُه َأْن ُيِجيُبوُه، ألَنـَُّهُم اْرتَاُعوا ِمْنهُ فـََلْم َيسْ » َأَحيٌّ أَِبي بـَْعُد؟. أَنَا يُوُسفُ «
ُموا ِإَليَّ «: فـََقاَل يُوُسُف ِإلْخَوتِهِ 4 ُموا. »تـََقدَّ تَـَقدَّ أَنَا يُوُسُف َأُخوُكُم الِذي «: فـََقالَ . فـَ

ْعُتُموِني ِإَلى ُهَنا، ألَنَُّه َواآلَن َال تـََتَأسَُّفوا َوَال تـَْغَتاُظوا ألَنَُّكْم بِ 5. ِبْعُتُموُه ِإَلى ِمْصرَ 
اَمُكمْ  َقاِء َحَياٍة َأْرَسَلِنَي اُهللا ُقدَّ َوَخْمُس . لُجوِع ِفي اَألْرِض اآلَن َسَنتَـْينِ لَألنَّ 6. الْسِتبـْ

اَمُكْم 7. ِسِنيَن أَْيًضا َال َتُكوُن ِفيَها َفَالَحٌة َوَال َحَصادٌ  ُكْم َيْجَعَل لَ لفـََقْد َأْرَسَلِني اُهللا ُقدَّ
ُتْم َأْرَسلُتُموِني ِإَلى ُهَنا 8. َيْسَتْبِقَي َلُكْم َنَجاًة َعِظيَمةً لبَِقيًَّة ِفي اَألْرِض وَ  فَاآلَن لَْيَس أَنـْ

 .) َأْرِض ِمْصرَ  لطًا َعَلى كُ لبـَْيِتِه َوُمَتسَ  لكُ لِفْرَعْوَن َوَسيًِّدا لَوُهَو َقْد َجَعَلِني أَبًا . اهللاُ  لبَ 
 8- 1: 45ين الكتاب المقدس تكو 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
يَن َأَماَمُه، لفـََلْم َيْسَتِطْع يُوُسُف َأْن يـََتَماَلَك نـَْفَسُه َأَماَم الَماثِ (: مواضعه كما يلي
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َكَشَف َعْن نـَْفِسِه فـََلْم يـَْبَق َأَحٌد َمَع يُوُسَف ِحيَن  . »َيْخُرِج الَجِميُع ِمْن ُهَنال«: َفَصَرخَ 
َوقَاَل 3. َوَبَكى ِبَصْوٍت َعاٍل َفَسِمَع الِمْصرِيُّوَن َكَما َسِمَع بـَْيُت ِفْرَعْونَ 2. ِإلْخَوتِهِ 

فـََلْم َيْسَتِطْع ِإْخَوتُُه َأْن ُيِجيُبوُه » فـََهل أَِبي َمازَاَل َحّيًا؟. أَنَا يُوُسفُ «: يُوُسُف ِإلْخَوتِهِ 
: فَاقْـتَـَربُوا ِمْنُه، فـََقالَ . »ُاْدنُوا ِمنِّي«: فـََقاَل يُوُسُف ِإلْخَوتِهِ 4 .رُْعبًا ِمْنهُ  ألَنـَُّهُم اْمَتُألوا

َفَال تـََتَأسَُّفوا اآلَن، َوَال َيْصُعْب َعَلْيُكْم 5. أَنَا يُوُسُف َأُخوُكُم الِذي ِبْعُتُموُه ِإَلى ِمْصرَ «
فـََقْد َصاَر 6. َأْرَسَلِني َأَماَمُكْم ِحَفاظًا َعَلى َحَياِتُكمْ أَنَُّكْم ِبْعُتُموِني ِإَلى ُهَنا، َألنَّ اهللا 

لَمَجاَعِة ِفي َهِذِه اَألْرِض َسَنَتاِن، َوبَِقَيْت َخْمُس َسنَـَواٍت َلْن َيُكوَن ِفيَها َفَالَحٌة َوالَ ل
ِض َويـُْنِقَذ َحَياَتُكْم َيْجَعَل َلُكْم بَِقيًَّة ِفي اَألرْ لَوَقْد َأْرَسَلِني اهللا َأَماَمُكْم 7. َحَصادٌ 

ُتُم الِذيَن َأْرَسلُتُموِني ِإَلى ُهَنا بَ 8. ِبَخَالٍص َعِظيمٍ  اهللا ، الِذي َجَعَلِني  لفـََلْسُتْم ِإذًا أَنـْ
 ).طاً َعَلى َجِميِع َأْرِض ِمْصرَ لبـَْيِتِه، َوُمَتسَ  لكُ لِفْرَعْوَن َوَسيِّداً لُمْسَتَشاراً 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فلم يقِدْر يوُسُف أن َيضِبَط نْفَسُه أماَم جميِع القاِئميَن على : (بعض مواضعه كما يلي

فلم َيُكْن ِعنَده أحٌد حيَن تَعرََّف يوُسُف . »أخرِجوا ُكَل واحٍد ِمْن ُهنا«: خدَمِتِه فصاحَ 
وقاَل 3. فَرَفَع صوَتُه بالُبكاِء فَسِمَعُه الِمْصرِيُّوَن وَسِمَعه أهُل بَيِت ِفرَعونَ 2. إلى إخوتِهِ 

َفَزِعِهم لفلم يقِدْر إخَوتُه أْن ُيجيُبوه » أَحّي أبي بَعُد؟. أنا يوُسفُ « : يوُسُف إلخوتِهِ 
نا يوُسُف أخوُكم أ« : فقال. فتَـَقدَّموا» تَقدَّموا إليَّ « : فقاَل يوُسُف إلخوتِهِ 4. ِمنهُ 

واآلَن ال تَْأَسُفوا وال َتستاؤوا ألنَُّكم ِبعُتموني إلى ُهنا،ألنَّ 5. الذي ِبعُتُموه إلى ِمْصرَ 
َمَضِت اآلَن سَنتا جوِع في األرِض، وبقَي 6. اَهللا أرَسَلني أماَمُكم ألحَفَظ حياَتُكم

ُيبقَي لُكم َنسًال في لأماَمُكم فأرَسَلني اُهللا 7خْمُس ِسنيَن ال ِفالَحٌة فيها وال َحصاٌد، 
وهَو . فما أنُتُم الذيَن أرَسلُتموني إلى ُهنا، بل اهللاُ 8. األرِض ويُنجَي األحياَء ِمنُكم

 ) .أرِض ِمْصرَ  لطًا على كُ لبَيِتِه، وُمتسَ  لجميِع أهلجَعَلني َوِصيُا ِعنَد ِفرَعوَن، وسيًِّدا 
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 8- 1: 45الكتاب المقدس تكوين 
 :آن الكريم ورد في القر  •

اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه َوال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اِهللا ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمـْن  يَابَِنيَّ (
ـَنا َوَأْهَلنَـا  )87(َرْوِح اِهللا ِإال الَقْوُم الَكاِفُروَن  فـََلمَّا َدَخلُـوا َعَلْيـِه قَـاُلوا يَـا أَيـَُّهـا الَعزِيـُز َمسَّ

ِقيَن ال نَـا ِإنَّ اَهللا َيْجـِزي الُمَتَصـدِّ َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة فََأْوِف لََنا الَكْيَل َوَتَصـدَّْق َعَليـْ ضُّرُّ َوِجئـْ
ــُتْم َجــاِهُلوَن لَقــاَل َهــل عَ  )88( َقــاُلوا أَِإنَّــَك  )89(ْمــُتْم َمــا فـََعلــُتْم بُِيوُســَف َوَأِخيــِه ِإْذ أَنـْ

َنا ِإنـَُّه َمـْن يـَتَّـِق َوَيْصـِبْر فَـِإنَّ اَهللا َألَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَ  ا يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللاُ َعَليـْ
َنـــا َوِإْن ُكنَّـــا َلَخـــاِطِئيَن  )90(ال ُيِضـــيُع َأْجـــَر الُمْحِســـِنيَن  ـــَرَك اهللاُ َعَليـْ َقـــاُلوا تَـــاِهللا َلَقـــْد آثـَ

 )92(ِفُر اهللاُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن قَاَل ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اليَـْوَم يـَغْ  )91(

 92 - ٨7: يوسف القرآن الكريم سورة
 

 

  5252  --    رقمرقم  شتانشتان
 وائتوني بأهلكم أجمعين

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

ُنَك يُوُسفُ  هَكَذا يـَُقولُ : َأْسِرُعوا َواْصَعُدوا ِإَلى أَِبي َوُقوُلوا َلهُ 9: (قوله َقْد : ابـْ
فـََتْسُكَن ِفي َأْرِض َجاَساَن َوَتُكوَن 10. َال َتِقفْ . ِاْنِزل ِإَليَّ . ِمْصرَ  لكُ لَجَعَلِنَي اُهللا َسيًِّدا 

َوَأُعوُلَك ُهَناَك، ألَنَُّه 11. َقرِيًبا ِمنِّي، َأْنَت َوبـَُنوَك َوبـَُنو بَِنيَك َوَغَنُمَك َوبـََقُرَك وَُكلُّ َما َلكَ 
ْفَتِقَر أَْنَت َوبـَْيُتَك وَُكلُّ َما َلكَ ل. َيُكوُن أَْيًضا َخْمُس ِسِنيَن ُجوًعا َوُهَوَذا 12. َئالَّ تـَ

َياِميَن، َأنَّ َفِمي ُهَو الِذي ُيكَ  َنا َأِخي بـَنـْ َوُتْخِبُروَن أَِبي 13. ُمُكمْ لُعِ◌يُوُنُكْم تـََرى، َوَعيـْ
ثُمَّ 14 .»ُتْم، َوَتْستَـْعِجُلوَن َوتـَْنزُِلوَن بِأَِبي ِإَلى ُهَناَما رَأَيْـ  لَمْجِدي ِفي ِمْصَر َوِبكُ  لِبكُ 
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َياِميُن َعَلى ُعُنِقهِ  َياِميَن َأِخيِه َوَبَكى، َوَبَكى بـَنـْ َوقـَبََّل َجِميَع ِإْخَوتِِه 15. َوَقَع َعَلى ُعُنِق بـَنـْ
: َع الَخبَـُر ِفي بـَْيِت ِفْرَعْوَن، َوِقيلَ َوُسمِ 16 .َك َتَكلَم ِإْخَوتُُه َمَعهُ لَوبـَْعَد ذ. َوَبَكى َعَلْيِهمْ 

َنْي ِفْرَعْوَن َوِفي ُعُيوِن َعِبيِدهِ . »َجاَء ِإْخَوُة يُوُسفَ « فـََقاَل ِفْرَعْوُن 17. َفَحُسَن ِفي َعيـْ
َعُلوا هَذا: ُقل ِإلْخَوِتكَ «: ُيوُسفَ ل ُقوا، اْذَهُبوا ِإَلى َأْرِض  لَحمُِّلوا َدَوابَُّكْم َواْنطَ : افـْ

َراِت َأْرِض ِمْصَر َوتَْأُكُلوا 18. َعانَ َكنْـ  ، فَُأْعِطَيُكْم َخيـْ َوُخُذوا أَبَاُكْم َوبـُُيوَتُكْم َوتـََعاَلْوا ِإَليَّ
ُخُذوا َلُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر َعَجَالٍت : فَأَْنَت َقْد أُِمْرَت، افْـَعُلوا هَذا19. َدَسَم اَألْرضِ 

َوَال َتْحَزْن ُعُيوُنُكْم َعَلى أَثَاِثُكْم، َألنَّ 20. ُلوا أَبَاُكْم َوتـََعاَلْواَألْوَالدُِكْم َوِنَساِئُكْم، َواْحمِ 
َراِت َجِميِع َأْرِض ِمْصَر َلُكمْ   .) »َخيـْ
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُنَك يُوُسُف يـَُقولُ : وا ِإَلى أَِبي َوُقوُلوا َلهُ فََأْسِرُعوا َواْرِجعُ 9(: مواضعه كما يلي َلَقْد : ابـْ

َتُكوَن لفـَُتِقيَم ِفي َأْرِض َجاَساَن 10. تـََعاَل َوَال تـََتَباطَأْ . ِمْصرَ  لَأقَاَمِني اهللا َسيِّدًا َعَلى كُ 
َوَأُعوُلَك ُهَناَك َألنَّ 11. كَ َقرِيبًا ِمنِّي أَْنَت َوبـَُنوَك َوَأْحَفاُدَك َوَغَنُمَك َوبـََقُرَك وَُكلُّ َمالَ 

َوَها 12. الُجوَع َسَيْسَتِمرُّ َخْمَس َسنَـَواٍت ُأْخَرى، َفَال َتْحَتاُج أَْنَت َوَعائَِلُتَك َوبـََهاِئُمكَ 
َياِميُن ُشُهوٌد أَنَِّني أَنَا َحّقًا الِذي ُيَخاِطُبُكمْ  ُتْم َوَأِخي بِنـْ ثُوَن أَِبي َعْن كُ 13. أَنـْ  لَوُتَحدِّ

ثُمَّ تـََعاَنَق 14.»َوُتْسرُِعوَن ِفي ِإْحَضاِر أَِبي ِإَلى ُهَنا. ْجِدي ِفي ِمْصَر َوَعمَّا َشِهْدُتُموهُ مَ 
َياِميُن َوَبَكَيا  َوِعْنَدِئٍذ فـََقْط َتَجرََّأ . َوقـَبََّل يُوُسُف بَاِقي ِإْخَوتِِه َوَبَكى َمَعُهمْ 15يُوُسُف َوبِنـْ

َوَسَرى الَخبَـُر ِإَلى بـَْيِت ِفْرَعْوَن َوِقيَل َقْد َجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف، 16 .ِإْخَوتُُه َعَلى ُمَخاطََبِتهِ 
اْطُلْب ِمْن ِإْخَوِتَك َأْن «: ُيوُسفَ لَوقَاَل ِفْرَعْوُن 17. َك ِفْرَعْوَن، َوَعِبيَدُه أَْيضاً لَفَسرَّ ذَ 

عَ  ُيْحِضُروا أَبَاُهْم َوُأَسَرُهْم ل18اَن، ُيَحمُِّلوا َدَوابـَُهْم بِالَقْمِح َويـَْرِجُعوا ِإَلى َأْرِض َكنـْ
، فَُأْعِطيَـُهْم َأْفَضَل َأْرِض ِمْصَر  َراِتَهالَوَيِجيُئوا ِإَليَّ َوَقْد َصَدَر َأْمٌر 19.َيْسَتْمِتُعوا ِبَخيـْ
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َها َأْوَالَدُهْم َوزَ لِإلَْيَك َأْن يَْأُخُذوا َلُهْم َعَربَاٍت ِمْن َأْرِض ِمْصَر  ُقُلوا َعَليـْ ْوَجاِتِهْم َوأَبَاُهْم يَـنـْ
َراُت َأْرِض ِمْصَر كُ لَما ُيخَ لَال َيْكَترِثُوا 20. َوَيْحُضُروا ِإَلى ُهَنا َها لُفونَُه ِمْن َمَتاٍع، َفَخيـْ

 ) .»ِهَي َلُهمْ 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
هذا ما يقولُُه اَبُنَك : فأسرِعوا بالعوَدِة إلى أبي وقولوا َله9: (عه كما يليبعض مواض

فُتقيَم بأرِض 10َتعاَل إلَي وال تَتأخْر، . جَعَلني اُهللا سيًِّدا لجميِع الِمْصريِّينَ : يوُسفُ 
. جاساَن وتكوَن قريًبا منِّي، أنَت وبَنوَك وبَنو بَنيك وغَنُمَك وبَقُرَك وُكلُّ ما هَو لكَ 

وأعوُلَك ُهناَك ألنَّه بقَي خْمُس ِسنيَن جوِع، فال يُعِوُزَك شيٌء، أَنَت وأهُل بيِتَك 11
وهِذِه ُعيوُنُكم ترى، وَعينا أخي بنياميَن أيًضا، أني أنا الذي 12وُكلُّ ما هَو لَك 

جيِء ما رَأيُتم، وأسرِعوا بالمَ  لَمجدي في ِمْصَر وِبكُ  لفأخِبروا أبي ِبكُ 13. ُيخاِطُبُكم
. وعاَنَق يوُسُف بنياميَن أخاُه وَبَكى، وَبَكى بنياميُن على ُعنِقهِ 14. »ِبه إلى ُهنا

وبَلَغ َقصَر ِفرَعوَن 16. ُمونَهلَك أخذوا ُيكَ لوبَعَد ذ. وقبََّل ساِئَر إخوتِِه وَبكى مَعُهم15
َل ِفرَعوُن فقا17خبَـُر َمجيِء إخوِة يوُسَف، َفَسَر الخبَـُر ِفرَعوَن ورِجاَل حاشيِتِه 

وخذوا أباُكم 18. َحمِّلوا َدَوابَُّكم وَارجُعوا إلى أرِض كنعانَ : ُقل إلخوِتكَ « : ليوُسفَ 
. وأهَل بيوِتُكم وتعاَلوا إلَي فُأعطَيُكم أجَوَد أرض في ِمْصَر، وتأُكلوا خيراِت األرضِ 

ُكم لطفاخذوا لُكم ِمْن أرِض ِمْصَر َمركباٍت ألِ : وُأوصيَك أْن تقوَل لُهم أيًضا19
َوال تتَـَوجْع قلوُبُكم على أمالِكُكم، فأجَوُد 20. وِنساِئُكم، وَاحِملوا أباُكم وَتعالوا
 ) .»جميِع ما في أرِض ِمْصَر هَو لُكم

 20- 9: 45الكتاب المقدس تكوين 
َفَصِعُدوا ِمْن ِمْصَر َوَجاُءوا ِإَلى َأْرِض  25: (قوله وورد في الكتاب المقدس
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َعاَن، ِإلَ  ٌط َعَلى  ليُوُسُف َحيٌّ بـَْعُد، َوُهَو ُمَتسَ «: ينَ لَوَأْخبَـُروُه قَائِ 26. ى يـَْعُقوَب أَبِيِهمْ َكنـْ
قْـُهمْ . »َأْرِض ِمْصرَ  لكُ  َكَالِم يُوُسَف الِذي    لثُمَّ َكلُموُه ِبكُ 27. َفَجَمَد َقلُبُه ألَنَُّه َلْم ُيَصدِّ

فـََعاَشْت ُروُح يـَْعُقوَب . َتْحِمَلهُ لَسَلَها يُوُسُف َكلَمُهْم ِبِه، َوأَْبَصَر الَعَجَالِت الِتي َأرْ 
) »َأْذَهُب َوَأرَاُه قـَْبَل َأْن َأُموتَ . يُوُسُف اْبِني َحيٌّ بـَْعدُ ! َكَفى«: فـََقاَل ِإْسَرائِيلُ 28. أَبِيِهمْ 

. 
28- 25: 45الكتاب المقدس تكوين 

بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه فيوفي نسخة 
َعاَن ِإَلى أَبِيِهْم 25(: مواضعه كما يلي َواْنطََلُقوا ِمْن ِمْصَر َحتَّى َأقْـبَـُلوا ِإَلى َأْرِض َكنـْ

َأْرِض  لُط َعَلى كُ لزَاَل َحّيًا، َوُهَو الُمَتسَ  ِإنَّ يُوُسَف َما«: فـََقاُلوا َلهُ 26. يـَْعُقوبَ 
قْـُهمْ فـَُغِشَي َعَلى َقلِب يـَْعُقوَب ألَنَُّه لَ . »ِمْصرَ  ثُوُه ِبَكَالِم يُوُسفَ 27. ْم ُيَصدِّ . ثُمَّ َحدَّ

تَـَعَشْت ُروُحُه، لَوِعْنَدَما َعاَيَن يـَْعُقوُب الَعَربَاِت الِتي َأْرَسَلَها يُوُسُف  ُقَلُه، انـْ : َوقَالَ 28تَـنـْ
 ) .»يُوُسُف اْبِني َحيٌّ بـَْعُد، َسَأْذَهُب َألرَاُه قـَْبَل َأْن َأُموتَ ! َكَفى«

28- 25: 45المقدس تكوين  الكتاب

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. فَصِعدوا ِمْن ِمْصَر وجاؤوا إلى يعقوَب أبيِهم في أرِض كنعانَ 25(: مواضعه كما يلي

فجَمَد قلُبه . »َط على جميِع أرِض ِمْصرَ ليوُسُف َحّي بَعُد، وهَو ُمتس«: وقالوا َله26
قْـُهمولم يُ  ما قاَله لُهم يوُسُف، ورأى الَمركباِت التي أرَسَلها  لفلمَّا أخَبروه ِبكُ 27. َصدِّ

َكفاني أنَّ يوُسَف اَبني َحّي «: وقاَل لُهم28َتحِمَله إلى ِمْصَر، اَنتَـَعَشت ُروُحُه ليوُسُف 
 ) .»أذَهُب وأراُه قَبَل أْن أموتَ . بَعدُ 

28- 25: 45الكتاب المقدس تكوين 

فَاْرَتَحَل ِإْسَرائِيُل وَُكلُّ َما َكاَن َلُه َوأََتى ِإَلى 1: (قوله د في الكتاب المقدسوور 
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: َوقَالَ  لَفَكلَم اُهللا ِإْسَرائِيَل ِفي ُرَؤى الليْ 2. بِْئِر َسْبٍع، َوَذَبَح َذبَاِئَح ِإللِه أَبِيِه ِإْسَحاقَ 
َال َتَخْف ِمَن . أَنَا اهللاُ، ِإلُه أَبِيكَ «: فـََقالَ 3. »هأََنَذا«: فـََقالَ . »!يـَْعُقوُب، يـَْعُقوبُ «

أَنَا أَْنِزُل َمَعَك ِإَلى ِمْصَر، َوأَنَا 4. ِإَلى ِمْصَر، ألَنِّي َأْجَعُلَك أُمًَّة َعِظيَمًة ُهَناكَ  لالنـُُّزو 
نَـْيكَ . ُأْصِعُدَك أَْيًضا  ) .»َوَيَضُع يُوُسُف َيَدُه َعَلى َعيـْ

4- 1: 46الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َم َذبَاِئَح (: مواضعه كما يلي َواْرَتَحَل ِإْسَرائِيُل وَُكلُّ َما َلُه َحتَّى َوَصَل ِإَلى بِْئِر َسْبٍع، فـََقدَّ

. »وُب، يـَْعُقوبُ يـَْعقُ «: لَوقَاَل اهللا ِإلْسَرائِيَل ِفي ُرَؤى الليْ 2. ِإَلى ِإَلِه أَبِيِه ِإْسحقَ 
َهاِب ِإَلى ِمْصَر . أَنَا ُهَو اهللاُ، ِإَلُه أَبِيكَ «: فـََقالَ 3» َها أَنَا«: فََأَجابَ  َال َتَخْف ِمَن الذَّ

أَنَا َأْصَحُبَك ِإَلى ِمْصَر، َوأَنَا ُأْرِجُعَك أَْيضاً، َويـُْغِمُض 4. ألَنِّي َأْجَعُلَك ُأمًَّة َعِظيَمًة ُهَناكَ 
 ) .»اَنَك بَِيَدْيِه ِعْنَد َمْوِتكَ يُوُسُف َأْجفَ 

4- 1: 46الكتاب المقدس تكوين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فَرَحَل يعقوُب ِبجميِع ما كاَن َله وجاَء إلى بِئِر َسْبَع، فذَبَح ذباِئَح (: مواضعه كما يلي
نعم، «: قالَ » !يعقوُب، يعقوبُ «: ًال في ُرؤيافقاَل َله اُهللا لي2. إللِه أبيِه إسَحقَ 

ال َتخْف أْن تنِزَل إلى ِمْصَر، فَسأجَعُلَك أُمًَّة . أنا اُهللا إلُه أبيكَ «: قالَ 3. »هاأنا
أنا أنِزُل مَعَك إلى ِمْصَر وأنا ُأصِعُدَك منها ويوُسُف هَو يُغِمُض عيَنيَك 4عظيمًة ُهناَك 
 ) .»ساعَة تموتُ 

4- 1: 46كوين الكتاب المقدس ت

 :ورد في القرآن الكريم  •
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ُكْم َأْجَمِعــيَن لاْذَهبُــوا ِبَقِميِصــي َهــَذا فَــأَلُقوُه َعَلــى َوْجــِه أَبِــي يَــْأِت َبِصــيراً َوْأتُــوِني بِــَأهْ (
ــا َفَصــَلِت الِعيــُر قَــاَل أَبُــوُهْم ِإنِّــي َألَِجــُد رِيــَح يُوُســَف لَــْوال َأْن تـَُفنِّــُدوِن  )93(  )94(َوَلمَّ
َأْن َجاَء الَبِشيُر أَلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ  فـََلمَّا )95(َك الَقِديِم لُلوا تَاِهللا ِإنََّك َلِفي َضالقَا

قَـاُلوا يَـا أَبَانَـا اْسـتَـْغِفْر  )96(َبِصيرًا قَاَل أََلْم َأُقل َلُكـْم ِإنـِّي َأْعلَـُم ِمـَن اِهللا َمـا ال تـَْعَلُمـوَن 
قَـاَل َسـْوَف َأْسـتَـْغِفُر َلُكـْم رَبـِّي ِإنـَُّه ُهـَو الَغُفـوُر الـرَِّحيُم  )97(ا ُكنَّـا َخـاِطِئيَن لََنا ُذنُوبـََنا ِإنـَّ

فـََلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه أَبـََوْيِه َوقَاَل اْدُخلُـوا ِمْصـَر ِإْن َشـاَء اهللاُ آِمنِـيَن  )98(
رُّوا لَــُه ُســجَّداً َوقَــاَل يَــا أَبَــِت َهــَذا تَْأِويــُل ُرْؤيــاَي ِمــْن َورَفَــَع أَبـََويْــِه َعَلــى الَعــْرِش َوَخــ )99(

قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحّقاً َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّـْجِن َوَجـاَء ِبُكـْم ِمـَن البَـْدِو 
يُم لـَمـا َيَشـاُء ِإنـَُّه ُهـَو العَ لرَبـِّي َلِطيـٌف ِمْن بـَْعـِد َأْن نـَـَزَغ الشَّـْيطَاُن بـَْينِـي َوبـَـْيَن ِإْخـَوِتي ِإنَّ 

ْيَتِنـــي ِمـــَن الُملـــِك َوَعلْمَتِنـــي ِمـــْن تَْأِويـــ )100(الَحِكـــيُم  اَألَحاِديـــِث فَـــاِطَر  لَربِّ قَـــْد آتـَ
َيا َواآلِخـَرِة تـَـَوفَِّني ُمْسـلالسََّماَواِت َواَألْرِض أَْنَت وَ  نـْ ِحيَن لاماً َوأَلِحْقنِـي بِالصَّـليِّي ِفي الـدُّ

َبــاِء الَغْيــِب نُوِحيــِه ِإلَْيــَك َوَمــا ُكْنــَت لَــَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعــوا َأْمــَرُهْم َوُهــْم لــذَ  )101( َك ِمــْن أَنـْ
 )103(َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن  )102(َيْمُكُروَن 

 ١٠٣ - 93: يوسف القرآن الكريم سورة
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َنَة َالِوي: (قوله َتاًة ابـْ َفَحَمَلِت الَمْرَأُة َوأَْنَجَبِت 2. َوتـََزوََّج رَُجٌل ِمْن بـَْيِت َالِوي فـَ
َوَلمَّا َلْم َتْسَتِطْع َأْن ُتْخِفَيُه بـَْعُد، أََتْت 3. رٍ اْبناً، َوإْذ رَاقـََها َجَمالُُه َخبَّأَْتُه َثالَثََة َأْشهُ 

ِبَسَفٍط ِمَن البَـْرِديِّ َوطََلْتُه بِالُحَمِر والزِّْفِت وَأْضَجَعِت الطِّْفَل َوَوَضَعْتُه بـَْيَن الَحلَفاِء 
 .) تَـَرى َما َيْحُدُث َلهُ لَوَوقـََفْت ُأْخُتُه ِمْن بَِعيٍد 4. َعَلى َضفَِّة النـَّْهرِ 

 4-1: 2الكتاب المقدس خروج 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َفَحِبَلِت الَمْرَأُة 2َوَذَهَب رَُجٌل ِمْن بـَْيِت َالِوي َوَأَخَذ بِْنَت َالِوي، 1: (مواضعه كما يلي

ًنا َها َأْن ُتَخبَِّئُه بـَْعُد، 3.الَثََة َأْشُهرٍ َوَلمَّا رَأَْتُه أَنَُّه َحَسٌن، َخبَّأَْتُه ثَ . َوَوَلَدِت ابـْ َوَلمَّا َلْم يُْمِكنـْ
َأَخَذْت َلُه َسَفطًا ِمَن البَـْرِديِّ َوطََلْتُه بِالُحَمِر َوالزِّْفِت، َوَوَضَعِت الَوَلَد ِفيِه، َوَوَضَعْتُه بـَْيَن 

 ) .تَـْعِرَف َماَذا يـُْفَعُل ِبهِ ليٍد َوَوقـََفْت ُأْخُتُه ِمْن بَعِ 4. الَحلَفاِء َعَلى َحاَفِة النـَّْهرِ 

 4-1: 2الكتاب المقدس خروج 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

فَحِبَلت 2الوي بِاَبَنِة أحِد الَالويِّيَن،  لوتَزوَّج رَجٌل ِمْن نس: (بعض مواضعه كما يلي
ولمَّا َعجَزت َعْن أْن ُتخفَيُه 3. المنَظِر أخَفْتُه ثالثَة أشهرٍ  ولمَّا رأْتُه َحَسنَ . ووَلدِت اَبًنا

بَعُد، أخَذت َسلًة ِمْن قَصِب الماِء وطََلْتها بِالِقْطراِن والزِّفِت وأضجَعِت الوَلَد فيها 
ترى ما يحُدُث لوَوقـََفت ُأخُتُه ِمْن بعيٍد 4. ووَضَعْتها بـَْيَن الخيَزراِن، على حاَفِة النَّهرِ 

 ).لهُ 
 4-1: 2الكتاب المقدس خروج 

 :ورد في القرآن الكريم  •

َنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَلِقيِه ِفي الَيمِّ َوال َتَخاِفي َوال ( َوَأْوَحيـْ
 )7(يَن لَتْحَزِني ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن الُمْرسَ 
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 ٧: القصص سورةالقرآن الكريم 
َنا ِإَلى أُمَِّك َما يُـوَحى  ِإذْ  )37(َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى ( َأِن اْقِذِفيـِه  )38(َأْوَحيـْ

ي َوَعـُدوٌّ لَـُه َوأَلَقْيـُت لـيَْأُخـْذُه َعـُدوٌّ  لِفي التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ِفي الَيمِّ َفلُيلِقـِه الـَيمُّ بِالسَّـاحِ 
 )39(ُتْصَنَع َعَلى َعْيِني لَمَحبًَّة ِمنِّي وَ َعَلْيَك 

 39-٣٧: طه القرآن الكريم سورة
َتُكـوَن لَوَأْصَبَح فـَُؤاُد ُأمِّ ُموَسى فَارِغاً ِإْن َكاَدْت لَُتْبِدي ِبِه َلْوال َأْن رََبْطَنا َعلَـى َقلِبَهـا (

ـــيِه فـََبُصـــَرتْ ألُ َوقَالَـــْت  )10(ِمـــَن الُمـــْؤِمِنيَن  بِـــِه َعـــْن ُجنُـــٍب َوُهـــْم ال َيْشـــُعُروَن  ْخِتـــِه ُقصِّ
)11( 

 ١1-10: القصص القرآن الكريم سورة 
 

  5454  --    رقمرقم  شتانشتان
 فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ 

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َنُة ِفْرَعْوَن 5: (قوله نَ لَوَأقْـبَـَلِت ابـْ َما رَاَحْت َوِصيَفاتـَُها تـََتَمشَّْيَن َتْسَتِحمَّ ِفي النـَّْهِر، بـَيـْ
فـََفَتَحْتُه 6. َتْأِتَي ِبهِ لفـََرَأِت السََّفَط بـَْيَن الَحلَفاِء فََأْرَسَلْت َوِصيَفتَـَها . َعَلى َضفَِّة النـَّْهرِ 

رَ «: َورََأِت الطِّْفَل َوِإَذا ُهَو يـَْبِكي، فـََرقَّْت َلُه َوقَاَلتْ  فـََقاَلْت 7» انِيِّينَ َهَذا ِمْن َأْوَالِد الِعبـْ
َنِة ِفْرَعْونَ  َرانِيَّاِت «: ُأْخُتُه ِالبـْ تُـْرِضَع َلِك لَهل َأْذَهُب َوَأْدُعو َلِك ُمْرِضَعًة ِمَن الِعبـْ

َنُة ِفْرَعْونَ 8» الَوَلَد؟ َها ابـْ . ؛ َفَمَضِت الَفَتاُة َوَدَعْت َأمَّ الصَِّبيِّ »اْذَهِبي«: فََأَجابـَتـْ
. »ي، َوأَنَا ُأْعِطيِك ُأْجَرَتكِ لُخِذي َهَذا الصَِّبيَّ َوَأْرِضِعيِه «: َنُة ِفْرَعْونَ فـََقاَلْت َلَها ابْـ 9

َتبَـنَّْتُه 10. فََأَخَذِت الَمْرَأُة الصَِّبيَّ َوَأْرَضَعْتهُ  َنِة ِفْرَعْوَن فـَ َوَلمَّا َكبُـَر الَوَلُد، َردَّْتُه ِإَلى ابـْ
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َتَشلُتُه ِمَن الَماءِ «: َقائَِلةً ) َوَمْعَناُه ُمْنَتَشلٌ (َوَدَعْتُه ُموَسى   .»ِإنِّي انـْ

 10-5: 2الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َنُة ِفْرَعْوَن ِإَلى النـَّْهِر 5(: مواضعه كما يلي نَـَزَلِت ابـْ تَـْغَتِسَل، وََكاَنْت َجَوارِيَها َماِشَياٍت لفـَ

َوَلمَّا فـََتَحْتُه 6. فـََرَأِت السََّفَط بـَْيَن الَحلَفاِء، فََأْرَسَلْت َأَمتَـَها َوَأَخَذْتهُ . ِنِب النـَّْهرِ َعَلى َجا
َرانِيِّينَ «: فـََرقَّْت َلُه َوقَاَلتْ . رََأِت الَوَلَد، َوِإَذا ُهَو َصِبيٌّ يـَْبِكي . »هَذا ِمْن َأْوَالِد الِعبـْ

َنِة فِ 7 َرانِيَّاِت «: ْرَعْونَ فـََقاَلْت ُأْخُتُه البـْ َهل َأْذَهُب َوَأْدُعو َلِك اْمَرَأًة ُمْرِضَعًة ِمَن الِعبـْ
َنُة ِفْرَعْونَ 8» تُـْرِضَع َلِك الَوَلَد؟ل َفَذَهَبِت الَفَتاُة َوَدَعْت أُمَّ . »اْذَهِبي«: فـََقاَلْت َلَها ابـْ

َنُة ِفْرَعْونَ 9. الَوَلدِ  َقاَلْت َلَها ابـْ ي َوأَنَا ُأْعِطي لا الَوَلِد َوَأْرِضِعيِه اْذَهِبي ِبهذَ «: فـَ
َنِة 10. فََأَخَذِت الَمْرَأُة الَوَلَد َوَأْرَضَعْتهُ . »ُأْجَرَتكِ  َوَلمَّا َكِبَر الَوَلُد َجاَءْت ِبِه ِإَلى ابـْ

ًنا، َوَدَعِت اْسَمُه  َتَشلُتُه ِمَن ا«: َوقَاَلتْ » ُموَسى«ِفْرَعْوَن َفَصاَر َلَها ابـْ  .) »لَماءِ ِإنِّي انـْ

 10-5: 2الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َنُة ِفرَعوَن إلى النَّهِر 5: (بعض مواضعه كما يلي َتغَتِسَل، وكاَنت وصيفاُتها لفنَـَزَلِت اَبـْ

ولمَّا 6. تأخَذهالأرَسَلت جاريـََتها يَتَمشَّيَن على الشَّاطِ، فرأِت الَسلَة بَيَن الخيَزراِن، ف
. »هذا ِمْن أوالِد الِعبرانيِّينَ « : فَتَحْتها رَأت فيها َصبُيا يَبكي، فأشَفَقت عَليِه وقاَلت

هل أذَهُب وأدعو لِك َامرأًة ِمَن الِعبرانيَّاِت ُترِضُع َلِك « : فقاَلت ُأخُتُه الَبَنِة ِفرَعونَ 7
َنةُ 8» الوَلَد؟ . لفَذَهَبِت الفتاُة وَدَعت ُأَم الطِّف» ! إذهبي« : ِفرَعونَ  فأجابـَْتها اَبـْ
. »خذي هذا الطِّفَل فأرِضعيِه، وأنا ُأعطيِك ُأجَرَتكِ « : فقاَلت لها اَبَنُة ِفرَعونَ 9

َنِة ِفرَعوَن فَتبنَّْتُه 10. فأخَذِت المرأُة الطِّفَل وأرَضَعْتهُ  ولمَّا كبُـَر جاَءت ِبه إلى اَبـْ
ْتُه م َتَشلُتُه ِمَن الماءِ « : وسى، قالتوَسمَّ  ) .ألنِّي اَنـْ
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 10-5: 2الكتاب المقدس خروج 
 :ورد في القرآن الكريم  •

َيُكــوَن َلُهــْم َعــُدّواً َوَحَزنــاً ِإنَّ ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوُجُنوَدُهَمــا َكــانُوا لفَالتَـَقطَــُه آُل ِفْرَعــْوَن (
َفَعنَـا َأْو لْوَن قـُرَُّت َعْيٍن َوقَاَلِت اْمَرَأُت ِفْرعَ  )8(َخاِطِئيَن  ي َولَـَك ال تـَْقتُـلُـوُه َعَسـى َأْن يـَنـْ

 )9(نـَتَِّخَذُه َوَلداً َوُهْم ال َيْشُعُروَن 
 9-٨: القصص القرآن الكريم سورة

ْبـُل فـََقالَـْت َهـل َأُدلُُّكـْم َعلَـى َأْهـ( ُكـْم بـَْيـٍت َيْكُفُلونَـُه لَ  لَوَحرَّْمَنا َعَلْيِه الَمَراِضَع ِمـْن قـَ
نُـَها َوال َتْحَزَن وَ  )12(َوُهْم َلُه نَاِصُحوَن  تَـْعَلَم َأنَّ َوْعَد اِهللا لفـََرَدْدنَاُه ِإَلى أُمِِّه َكْي تـََقرَّ َعيـْ

 )13(َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 
 ١٣-12: القصص القرآن الكريم سورة

ْم َعلَـى َمـْن َيْكُفلُـُه فـََرَجْعنَـاَك ِإلَـى أُمِّـَك َكـْي تـََقـرَّ ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهـل َأُدلُُّكـ(
َلِبثْـَت ِسـِنيَن ِفـي َأْهـ َناَك ِمَن الَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتوناً فـَ يـْ نُـَها َوال َتْحَزَن َوقـََتلَت نـَْفساً فـََنجَّ  لَعيـْ

  )40(َمْدَيَن ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى 
 40: طه رةالقرآن الكريم سو 

 
 

 

 

  5555  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال يا موسى أتريد 

 أن تقتلني كما قتلت نفسا باألمس
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •
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َرانِيِّيَن َوَيْشَهَد لَوَحَدَث بـَْعَد َأْن َكبُـَر ُموَسى أَنَُّه َذَهَب 11: (قوله يَـْفَتِقَد ِإْخَوَتُه الِعبـْ
َرانِّياً، َمَشقَّتَـ  فـَتَـَلفََّت َحْوَلُه، َوِإْذ َلْم َيِجْد 12ُهْم، فـََلَمَح رَُجًال ِمْصرِيًّا َيْضِرُب رَُجًال ِعبـْ

ثُمَّ َخَرَج ِفي اليَـْوِم الثَّاِني َوِإَذا رَُجَالِن 13. لَأَحدًا ُهَناَك قـََتَل الِمْصِريَّ َوَطَمَرُه ِفي الرَّمْ 
َرانِيَّاِن يـََتَضارَبَانِ  َمْن «: فََأَجابَهُ 14» َماَذا َتْضِرُب َصاِحَبَك؟ل«: لُمِسيءِ ل، فـََقاَل ِعبـْ

َنا؟ َأَعازٌِم أَْنَت َعَلى قـَتْ  َفَخاَف «ي َكَما قـََتلَت الِمْصِريَّ؟لَأقَاَمَك رَئِيسًا َوقَاِضيًا َعَليـْ
 .) »َحّقاً ِإنَّ الَخبَـَر َقْد َذاعَ «: ُموَسى َوقَال

 14-11: 2الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوَحَدَث ِفي تِلَك األَيَّاِم َلمَّا َكِبَر ُموَسى أَنَُّه َخَرَج ِإَلى ِإْخَوتِِه 11(: مواضعه كما يلي

َقال َرانِّيا ِمْن إِ ليَـْنظَُر ِفي أَثـْ فَالتَـَفَت ِإَلى 12ْخَوتِِه، ِهْم، فـََرَأى رَُجًال ِمْصرِيّا َيْضِرُب رَُجًال ِعبـْ
ثُمَّ َخَرَج ِفي 13. لُهَنا َوُهَناَك َورََأى َأْن لَْيَس َأَحٌد، فـََقَتَل الِمْصِريَّ َوَطَمَرُه ِفي الرَّمْ 

َرانِيَّاِن يـََتَخاَصَماِن، فـََقاَل  َماَذا َتْضِرُب ل«: لُمْذِنبِ لاليَـْوِم الثَّاِني َوِإَذا رَُجَالِن ِعبـْ
َنا؟ َأُمْفَتِكٌر أَْنَت ِبَقتْ «: فـََقال14» َصاِحَبَك؟ ي َكَما لَمْن َجَعَلَك رَئِيًسا َوقَاِضًيا َعَليـْ

 ) .»َحّقا َقْد ُعِرَف اَألْمرُ «: َفَخاَف ُموَسى َوقَال. »قـََتلَت الِمْصِريَّ؟

 14-11: 2الكتاب المقدس خروج

سابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين الوفي نسخة 
َينظَُر لوكاَن موسى شابُا حيَن خَرج يوًما إلى بَني قوِمِه 11: (بعض مواضعه كما يلي

فاَلتَـَفَت َيميًنا 12. إلى حالِتِهم، فَرأى رَجًال ِمْصريُا يضِرُب رَجًال ِعبرانيُا ِمْن بَني قوِمهِ 
خَرج في اليوِم الثَّاني، و 13. لوشماًال فما رَأى أحًدا، فَقَتَل الِمْصرَي وَطَمرُه في الرَّم

» لماذا تضِرُب اَبَن قوِمَك؟« : لُمعَتديلفرأى رَجَليِن ِعبرانيَّيِن يَتشاجراِن، فقاَل 
َمْن أقاَمَك رئيًسا وحاِكًما عَلينا؟ أُتريُد أْن تقتُـَلني كما قَتلَت « : فأجابَهُ 14
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 ) .»ذاَع الخبَـرُ « : فخاَف موسى وقاَل في نْفِسهِ » الِمْصريَّ؟

 14-11: 2لكتاب المقدس خروجا

 :ورد في القرآن الكريم  •

ــٍة ِمــْن َأهْ ( ــَة َعَلــى ِحــيِن َغْفَل ــْيِن يـَْقَتــِتالِن َهــَذا ِمــْن لَوَدَخــَل الَمِديَن َهــا فـََوَجــَد ِفيَهــا رَُجَل
ـ وََكَزُه ُموَسـى ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسـتَـَغاثَُه الـِذي ِمـْن ِشـيَعِتِه َعلَـى الـِذي ِمـْن َعـُدوِِّه فـَ

ــْيطَاِن ِإنَّــُه َعــُدوٌّ ُمِضــلٌّ ُمِبــيٌن  لفـََقَضــى َعَلْيــِه قَــاَل َهــَذا ِمــْن َعَمــ قَــاَل َربِّ ِإنِّــي  )15(الشَّ
َغَفـَر لَـُه ِإنـَُّه ُهـَو الَغُفـوُر الـرَِّحيُم لـظََلْمُت نـَْفِسي فَـاْغِفْر  َعْمـَت  )16(ي فـَ قَـاَل َربِّ ِبَمـا أَنـْ

فََأْصَبَح ِفي الَمِديَنِة َخائِفـاً يـَتَـَرقـَُّب فَـِإَذا الـِذي  )17(لُمْجرِِميَن لوَن َظِهيرًا َعَليَّ فـََلْن َأكُ 
ــا َأْن َأرَاَد َأْن  )18(اْستَـْنَصــَرُه بِــاَألْمِس َيْسَتْصــرُِخُه قَــاَل لَــُه ُموَســى ِإنَّــَك َلغَــِويٌّ ُمبِــيٌن  فـََلمَّ

ا ُموَسى أَُترِيـُد َأْن تـَْقتُـَلنِـي َكَمـا قـََتلـَت نـَْفسـاً بِـاَألْمِس يـَْبِطَش بِالِذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما قَاَل يَ 
َوَجـاَء  )19(ِحيَن لِإْن ُترِيُد ِإال َأْن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي اَألْرِض َوَما ُترِيُد َأْن َتُكوَن ِمَن الُمصْ 

يَـْقتُـلُـوَك فَـاْخُرْج لَتِمُروَن بِـَك رَُجٌل ِمْن َأْقَصى الَمِديَنِة َيْسـَعى قَـاَل يَـا ُموَسـى ِإنَّ الَمـَألَ يَـأْ 
 )20(ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن 

 ٢0-١٥: القصص القرآن الكريم سورة 
 

 

  5656  --    رقمرقم  شتانشتان
 فخرج منها خائفا يترقب

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •
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تْ َوبـََلَغ الَخبَـُر َمْسَمَع ِفْرَعْوَن، َفسَ 15: (قوله ُموَسى، إالَّ َأنَّ ُموَسى  لَعى ِإَلى قـَ
بَـَلَغَها َوَجَلَس ِعْنَد الِبْئرلَهَرَب ِمْن َوْجِه ِفْرَعْوَن، َوَمَضى   ُيِقيَم ِفي َأْرِض ِمْديَاَن، فـَ

تَـَياٍت فََأقْـَبلَن َواْستَـَقْيَن َماًء َوَمْألَن اَألْجَراَن لوََكاَن 16 يَن َغَنَم َيْسقِ لَكاِهِن ِمْديَاَن َسْبُع فـَ
َر َأنَّ ُموَسى َهبَّ . فَأََتى الرَُّعاُة َوَطَرُدوُهنَّ 17. أَبِيِهنَّ  . َنْجَدِتِهنَّ َوَسَقى َغَنَمُهنَّ لَغيـْ
َما بَاُلُكنَّ َبكَّْرُتنَّ بِالرُُّجوِع «: َوِعْنَدَما رََجَعِت الَفتَـَياُت ِإَلى َرُعوئِيَل أَبِيِهنَّ َسأََلُهنَّ 18

َنهُ فَ 19» اليَـْوَم؟ َقَذنَا ِمْن أَْيِدي الرَُّعاِة، فَاْستَـَقى لََنا وَ «: َأَجبـْ َغَنِمَنا لرَُجٌل ِمْصِريٌّ أَنـْ
. »َيْأُكَل َطَعاماً لَماَذا تـَرَْكُتنَّ الرَُّجَل؟ اْدُعونَُه لَوأَْيَن ُهَو؟ «: َفَسأََلُهنَّ 20. »أَْيضاً 
َنِتِه َصفُّورَةَ الِذي َزوَّ  لَوقَِبَل ُموَسى أْن يُِقيَم َمَع الرَّجُ 21 فَأَْنَجَبْت َلُه اْبناً 22. َجُه ِمِن ابـْ

 .) »ُكْنُت َنزِيًال ِفي َأْرٍض َغرِيَبةٍ «: ِإْذ قَال) َوَمْعَناُه َغرِيبٌ (َدَعاُه ِجْرُشوَم 
 22-15: 2الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فـََهَرَب . َفَسِمَع ِفْرَعْوُن هَذا اَألْمَر، َفطََلَب َأْن يـَْقُتَل ُموَسى15( :مواضعه كما يلي

َكاِهِن لوََكاَن 16.  ُموَسى ِمْن َوْجِه ِفْرَعْوَن َوَسَكَن ِفي َأْرِض ِمْديَاَن، َوَجَلَس ِعْنَد الِبْئرِ 
فَأََتى الرَُّعاُة 17. َيْسِقيَن َغَنَم أَبِيِهنَّ لَن ِمْديَاَن َسْبُع بـََناٍت، فَأَتـَْيَن َواْستَـَقْيَن َوَمْألَن اَألْجَرا

فـََلمَّا أَتـَْيَن ِإَلى َرُعوئِيَل أَبِيِهنَّ 18. فـَنَـَهَض ُموَسى َوأَْنَجَدُهنَّ َوَسَقى َغَنَمُهنَّ . َوَطَرُدوُهنَّ 
َقَذنَا ِمْن رَُجٌل ِمْصرِ «: فـَُقلنَ 19» َما بَاُلُكنَّ َأْسَرْعُتنَّ ِفي الَمِجيِء اليَـْوَم؟«: قَال يٌّ أَنـْ

َماَذا لَوأَْيَن ُهَو؟ «: بَـَناتِهِ لفـََقاَل 20. »أَْيِدي الرَُّعاِة، َوِإنَُّه اْستَـَقى َلَنا أَْيًضا َوَسَقى الَغَنمَ 
، لفَاْرَتَضى ُموَسى َأْن َيْسُكَن َمَع الرَّجُ 21. »َيْأُكَل َطَعاًمالتـَرَْكُتنَّ الرَُّجَل؟ اْدُعونَُه 

َنَتهُ فََأْعَطى مُ  ًنا َفَدَعا اْسَمُه 22. وَسى َصفُّورََة ابـْ ُكْنُت «: ، ألَنَُّه قَال»َجْرُشومَ «فـََوَلَدِت ابـْ
 .) »َنزِيًال ِفي َأْرٍض َغرِيَبةٍ 

  22-15: 2الكتاب المقدس خروج
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
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. ِفرَعوُن ِبهذا الخَبِر، فحاوَل أْن يقُتَل موسى وَسِمعَ 15: (بعض مواضعه كما يلي
َيثُروَن  لوكاَن 16.  فَهرَب موسى ِمْن وجِه ِفرَعوَن إلى أرِض ِمدياَن، وقَعَد ِعنَد الِبئرِ 

كاهِن ِمدياَن َسْبُع بَناٍت، فجْئَن إلى الِبئِر وأخْذَن ِمْن ماِئها وَمألَن األحواَض لَيسقيَن 
. الرُّعاُة، وَطَردوُهنَّ، فقاَم موسى إلى نجدِتِهنَّ وَسقى غَنَمُهنَّ  فجاءَ 17. غَنَم أبيِهنَّ 

» ما باُلُكنَّ أسَرْعُتنَّ في الرُّجوِع اليوَم؟« : فلمَّا رَجْعَن إلى َرعوئيَل أبيِهنَّ قال18
َك َمَأل لنا األحواَض لأنَقَذنا رَجٌل ِمْصرّي ِمْن أيدي الرُّعاِة، وَفوَق ذ« : فُقلنَ 19
وأيَن هَو؟ ولماذا تـَرَْكُتنَّ الرَّجَل؟ دعونَُه لَيأُكَل «: فقاَل لَبناتِهِ 20. »ى الغَنمَ وَسق

َنَتهُ لفَقِبَل موسى أْن يُقيَم ِعنَد الرَّج21.»َطَعاًما فولَدِت اَبًنا، 22. ، فَزوَّجُه َصفُّورََة اَبـْ
 .) »ألنِّي نزيٌل في أرٍض غريَبةٍ « : فَسمَّاُه جرُشوَم وقال

 22-15: 2المقدس خروج الكتاب
 :ورد في القرآن الكريم  •

نِـي ِمـَن الَقـْوِم الظـَّا( َها َخائِفـًا يـَتَـَرقـَُّب قَـاَل َربِّ َنجِّ ـا )21(ِميَن لَفَخَرَج ِمنـْ ـَه  َوَلمَّ تـََوجَّ
ـِبي ـا َوَرَد َمـاَء َمـ )22( لتِلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبِّي َأْن يـَْهـِديَِني َسـَواَء السَّ ْدَيَن َوَجـَد َوَلمَّ

َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأَتـَْيِن َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَمـا قَالَتَـا ال 
ــا َشــْيٌخ َكِبيــٌر  ــَولى ِإَلــى الظِّــ )23(َنْســِقي َحتَّــى ُيْصــِدَر الرَِّعــاُء َوأَبُوَن  لَفَســَقى َلُهَمــا ثُــمَّ تـَ

ــاَل رَ  َق ــٌر لبِّ ِإنِّــي فـَ ــٍر َفِقي ــْن َخْي ــيَّ ِم ــَت ِإَل َزل ــا أَنـْ ــى  )24(َم ــَداُهَما َتْمِشــي َعَل ــُه ِإْح َفَجاَءْت
ــي يَــْدُعوَك  ــْت ِإنَّ أَِب ــِه لاْســِتْحَياٍء قَاَل ــا َجــاَءُه َوَقــصَّ َعَلْي ــا فـََلمَّ ــا َســَقْيَت لََن َــَك َأْجــَر َم َيْجزِي

قَالَـــْت ِإْحـــَداُهَما يَـــا أَبَـــِت  )25(ِميَن لْوِم الظَّـــاالَقَصـــَص قَـــاَل ال َتَخـــْف َنَجـــْوَت ِمـــَن الَقـــ
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ اَألِميُن  قَاَل ِإنِّي ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحـَدى  )26(اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

َنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلى َأْن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج فَِإْن أَْتَمْمَت َعْشر  اً َفِمـْن ِعْنـِدَك َوَمـا ُأرِيـُد َأْن ابـْ
نَــَك أَيََّمــا لــقَــاَل ذَ  )27(ِحيَن لَأُشــقَّ َعَلْيــَك َســَتِجُدِني ِإْن َشــاَء اهللاُ ِمــَن الصَّــا َك بـَْيِنــي َوبـَيـْ
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 )28(اَألَجَلْيِن َقَضْيُت َفال ُعْدَواَن َعَليَّ َواهللاُ َعَلى َما نـَُقوُل وَِكيٌل 

٢٨-٢1 :القصص القرآن الكريم سورة
 

 

  5757  --    رقمرقم  شتانشتان
 فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا

 ربك فاخلـع نعلـيك إنك بالوادي المقدس
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •
َما وَأمَّا ُموَسى َفَكاَن يـَْرَعى َغَنَم َحِميِه يـَثْـُروَن َكاِهِن ِمْديَاَن، فـََقاَد الَغَنَم ِإَلى : (قوله

َوُهَناَك َتَجلى َلُه 2. اهللاِ  لَورَاِء الطََّرِف اَألْقَصى ِمَن الصَّْحَراِء َحتَّى َجاَء إلى ُحورِيَب َجبَ 
َقةٍ  َقِة تـَتَِّقُد ُدوَن َأْن َتْحَتِرقَ . َمَالُك الرَّب بَِلِهيِب نَاٍر َوَسَط ُعليـْ . فـََنَظَر ُموَسى َوِإَذا بِالُعليـْ

َقُة؟ل. َع َهَذا اَألْمَر الَعِظيمَ لاآلَن َألْسَتطْ  َأِميلُ «: فـََقاَل ُموَسى3 » َماَذا َال َتْحَتِرُق الُعليـْ
َقِة قَاِئالً لَيْسَتطْ لَوِعْنَدَما رََأى الرَّب َأنَّ ُموَسى َقْد َدنَا 4 : َع اَألْمَر، نَاَداُه ِمْن َوَسِط الُعليـْ
اْخَلْع ِحَذاَءَك ِمْن رِْجَلْيَك، : ِإَلى ُهَنا َال تـَْقَتِربْ «: فـََقالَ 5. »َها أَنَا«: فـََقالَ . »ُموَسى«

 .) »َألنَّ الَمَكاَن الِذي أَْنَت َواِقٌف َعَلْيِه َأْرٌض ُمَقدََّسةٌ 
 5-1: 3الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َنَم يـَثْـُروَن َحِميِه َكاِهِن ِمْديَاَن، َفَساَق َوَأمَّا ُموَسى َفَكاَن يـَْرَعى غَ 1(: مواضعه كما يلي

َوَظَهَر َلُه َمَالُك الرَّب بَِلِهيِب نَاٍر 2. اِهللا ُحورِيبَ  لالَغَنَم ِإَلى َورَاِء البَـرِّيَِّة َوَجاَء ِإَلى َجبَ 
َقةٍ  قَ . ِمْن َوَسِط ُعليـْ َقُة تـَتَـَوقَُّد بِالنَّاِر، َوالُعليـْ فـََقاَل 3. ُة َلْم َتُكْن َتْحَتِرقُ فـََنَظَر َوِإَذا الُعليـْ

َقُة؟ل. َأِميُل اآلَن ألَْنظَُر هَذا الَمْنَظَر الَعِظيمَ «: ُموَسى فـََلمَّا 4. »َماَذا َال َتْحَتِرُق الُعليـْ
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َقِة َوقَاللرََأى الرَّب أَنَُّه َماَل  . »!ُموَسى، ُموَسى«: يَـْنظَُر، نَاَداُه اُهللا ِمْن َوَسِط الُعليـْ
اْخَلْع ِحَذاَءَك ِمْن رِْجَلْيَك، َألنَّ . َال تـَْقَتِرْب ِإَلى هُهَنا«: فـََقال5. »هأََنَذا«: فـََقال

 ) .»الَمْوِضَع الِذي أَْنَت َواِقٌف َعَلْيِه َأْرٌض ُمَقدََّسةٌ 
 5-1: 3الكتاب المقدس خروج

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وكاَن موسى يرعى غَنَم يَثروَن َحميِِّه كاهِن ِمدياَن، فساَق : (ضعه كما يليبعض موا

فَتراءى َله َمالُك الرَّب 2. اِهللا حوريبَ  لالغَنَم إلى ما وراَء البرِّيَِّة حتى وَصَل إلى جبَ 
. ِرقُ ورأى موسى الُعليَقَة تتوقَُّد بالنَّاِر وهَي ال تحتَ . في َلهيِب ناٍر ِمْن وَسِط الُعليَقةِ 

» ما باُل الُعليَقِة ال تحَتِرُق؟. أميُل وأنظُر هذا الَمشهَد العظيمَ « : فقاَل في نْفِسه3
: فقال. »ُموسى، ُموسى« : ورَأى الرَّب أنَُّه ماَل لَينُظَر، فناداُه ِمْن وَسِط الُعليَقةِ 4
الَموِضَع الذي  إخَلْع ِحذاءَك ِمْن رِجَليَك، ألنَّ . ال تقَتِرْب إلى ُهنا« : قال5. »نعم«

 .) »أنَت واِقٌف عَليِه أرٌض ُمَقدََّسةٌ 
 5-1: 3الكتاب المقدس خروج 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ــاَك َحــِديُث ُموَســى ( َقــاَل  )9(َوَهــل أََت ِه اْمُكثُــوا ِإنِّــي آَنْســُت نَــاراً لــهْ ألَ ِإْذ رَأى نَــاراً فـَ
َهــا ِبَقــَبٍس َأْو َأِجــُد َعَلــلــَلعَ  ــا أَتَاَهــا نُــوِدَي يَــا ُموَســى  )10(ى النَّــاِر ُهــدًى ي آتِــيُكْم ِمنـْ فـََلمَّ
 )12(ِإنِّي أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِالَواِد الُمَقدَِّس ُطوًى  )11(

 12-9: طه القرآن الكريم سورة

ــا( ــاَر بَِأهْ  فـََلمَّ ــَل َوَس ــلــَقَضــى ُموَســى اَألَج ــِب الطُّــوِر َن ــْن َجاِن ــَس ِم ــاَل ِه آَن ِه لــهْ ألَ اراً َق
َهــا ِبَخَبــٍر َأْو َجــْذَوٍة ِمــَن النَّــاِر َلَعلُكــْم َتْصــطَُلوَن لــاْمُكثُــوا ِإنِّــي آَنْســُت نَــاراً َلعَ  ي آتِــيُكْم ِمنـْ

ِِ الَواِد األَْيَمِن ِفي البُـْقَعِة الُمَبارََكـِة ِمـَن الشَّـَجَرِة َأْن يَـا  )29( فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِط
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 )30(َسى ِإنِّي أَنَا اهللاُ َربُّ الَعاَلِميَن ُمو 

 ٣٠-٢٩: القصص القرآن الكريم سورة
 

 

  5858  --    رقمرقم  شتانشتان
 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

 إنني أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدني
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َراِهيَم، َوِإَلُه إْسحَق، َوِإَلُه يـَْعُقوبَ أَنَا ُهَو ِإلَ «: ثُمَّ قَال6: (قوله . »ُه أَبِيَك، ِإَلُه ِإبـْ
َقْد «: فـََقاَل الرَّب7). فـََيُموتَ (ِعْنَدِئٍذ َغطَّى ُموَسى َوْجَهُه َخْوفًا ِمْن َأْن يـََرى اهللا 

ُمَسخِّرِيِهْم  َشِهْدُت َمَذلَة َشْعِبي الِذي ِفي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخُهْم ِمْن َجرَّاِء ُعتُـوِّ 
فـَنَـَزلُت ألُْنِقَذُهْم ِمْن َيِد الِمْصرِيِّيَن َوُأْخرَِجُهْم ِمْن تِلَك اَألْرِض 8وَأْدرَْكُت ُمَعانَاتـَُهْم، 

َعانِيِّيَن َوالِحثـِّيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن  ِإَلى َأْرٍض طَيَِّبٍة رَِحيَبٍة َتِفيُض لََبنًا َوَعَسًال، َأْرِض الَكنـْ
َوَها ُهَو اآلَن َقْد َوَصَل ِإَليَّ ُصَراُخ بَِني ِإْسَرائِيَل، 9. زِّيِّيَن َوالِحوِّيِّيَن َوالَيُبوِسيِّينَ َوالَفرِ 

فـََهُلمَّ اآلَن ُألْرِسَلَك ِإَلى ِفْرَعْوَن، فـَُتْخِرَج َشْعِبي 10. َورَأَْيُت َكْيَف ُيَضاِيُقُهُم الِمْصرِيُّونَ 
َمْن أَنَا َحتَّى َأْمِضَي ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُأْخِرَج بَِني «: هللاِ فـََقاَل ُموَسى .«بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ 

َوَمَتى َأْخَرْجَت الشَّْعَب ِمْن ِمْصَر . أَنَا َأُكوُن َمْعكَ «: فََأَجابَ 12» ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر؟
فـََقاَل 13. »َة أَنَِّني أَنَا َأْرَسلُتكَ ، فـََتُكوُن َهِذِه َلَك الَعالمَ لتـَْعُبُدوَن اهللا َعَلى َهَذا الَجبَ 

ِإنَّ ِإَلَه آبَاِئُكْم َقْد بـََعثَِني ِإلَْيُكْم : ِحيَنَما أُْقِبُل َعَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأُقوُل َلُهمْ «: هللاِ ُموَسى 
َوَمْعَناُه أَنَا (» ْهَيهْ  أَ  َأْهَيِه الِذي«: فََأَجابَُه اهللا14» َما اْسُمُه؟ َفَماَذا َأُقوُل َلُهْم؟: َوَسأَُلوِني

اِئمُ  ، ُهَو الِذي )أَنَا الَكاِئنُ (َأْهَيْه «: َبِني ِإْسَرائِيللَهَكَذا تـَُقوُل «: َوَأَضافَ ). الَكاِئُن الدَّ
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ِإنَّ الرَّب : َشْعِب ِإْسَرائِيللَهَكَذا تـَُقوُل «: ُموَسىلَوقَاَل أَْيضًا 15 .»َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ 
َراِهيَم َوإْسحَق َويـَْعُقوَب َقْد َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ  »الَكاِئنَ « َهَذا ُهَو . ِإلَه آبَاِئُكْم، ِإَلَه إبـْ

 .) اْسِمي ِإَلى ْاألََبِد، َوُهَو االْسُم الِذي ُأْدَعى ِبِه ِمْن ِجيٍل ِإَلى ِجيلٍ 

 15-6: 3الكتاب المقدس خروج

سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن وفي نسخة 
َراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه يـَْعُقوبَ «: ثُمَّ قَال6(: مواضعه كما يلي . »أَنَا ِإلُه أَبِيَك، ِإلُه ِإبـْ

ِإنِّي َقْد رَأَْيُت َمَذلَة «: فـََقاَل الرَّب7. فـََغطَّى ُموَسى َوْجَهُه ألَنَُّه َخاَف َأْن يـَْنظَُر ِإَلى اهللاِ 
ْمُت َأْوَجاَعُهْم، لِإنِّي عَ . ُمَسخِّرِيِهمْ  لْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخُهْم ِمْن َأجْ َشْعِبي الِذي ِفي مِ 

فـَنَـَزلُت ألُْنِقَذُهْم ِمْن أَْيِدي الِمْصرِيِّيَن، َوُأْصِعَدُهْم ِمْن تِلَك اَألْرِض ِإَلى َأْرٍض َجيَِّدٍة 8
َعانِيِّيَن َوالِحثـِّيِّيَن َواَألُمورِيِّيَن َوَواِسَعٍة، ِإَلى َأْرٍض َتِفيُض لَبَـًنا َوَعَسًال، ِإَلى  َمَكاِن الَكنـْ

، َورَأَْيُت 9. َوالِفِرزَّيِّيَن َوالِحوِّيِّيَن َوالَيُبوِسيِّينَ  َواآلَن ُهَوَذا ُصَراُخ بَِني ِإْسَرائِيَل َقْد أََتى ِإَليَّ
َن َهُلمَّ فَُأْرِسُلَك ِإَلى ِفْرَعْوَن، فَاآل10أَْيًضا الضِّيَقَة الِتي ُيَضاِيُقُهْم ِبَها الِمْصرِيُّوَن، 

َمْن أَنَا َحتَّى َأْذَهَب ِإَلى «: فـََقاَل ُموَسى هللاِ 11 .»َوُتْخِرُج َشْعِبي بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصرَ 
ِإنِّي َأُكوُن َمَعَك، َوهِذِه «: فـََقال12» ِفْرَعْوَن، َوَحتَّى ُأْخِرَج بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر؟

ِحيَنَما ُتْخِرُج الشَّْعَب ِمْن ِمْصَر، تـَْعُبُدوَن اَهللا َعَلى : َتُكوُن َلَك الَعَالَمُة أَنِّي َأْرَسلُتكَ 
ِإلُه : َها أَنَا آِتي ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل َوَأُقوُل َلُهمْ «: فـََقاَل ُموَسى هللاِ 13. »لهَذا الَجبَ 

فـََقاَل اهللاُ 14» َما اْسُمُه؟ َفَماَذا َأُقوُل َلُهْم؟: يلَقاُلوا فَِإَذا . آبَاِئُكْم َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ 
َأْهَيْه َأْرَسَلِني : َبِني ِإْسَرائِيللهَكَذا تـَُقوُل «: َوقَال. »َأْهَيِه الِذي َأْهَيهْ «: ُموَسىل

ْه ِإلُه آبَاِئُكْم، يـَْهوَ : َبِني ِإْسَرائِيللهَكَذا تـَُقوُل «: ُموَسىلَوقَاَل اُهللا أَْيًضا 15 .»ِإلَْيُكمْ 
َراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه يـَْعُقوَب َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ  هَذا اْسِمي ِإَلى األََبِد َوهَذا . ِإلُه ِإبـْ

 ) .ِذْكِري ِإَلى َدْوٍر َفَدْورٍ 
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 15-6: 3الكتاب المقدس خروج

في  ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقينوفي نسخة 
. »إلُه إبراهيَم وإسَحَق ويعقوبَ . أنا إلُه آباِئكَ « : وقال6: (بعض مواضعه كما يلي

َنَظْرُت إلى ُمعاناِة « : فقاَل َله الرَّب7.فستَـَر موسى وجَهُه خوفًا ِمْن أْن يَنظَُر إلى اهللاِ 
اِبِهم، مُت ِبَعذلشعبي الذيَن في ِمْصَر، وَسِمْعُت ُصراخُهم ِمْن ظُلِم ُمَسخريِهم وعَ 

فنَـَزلُت ألُنِقَذُهم ِمْن أيدي الِمْصريِّيَن وُأخرِجُهم ِمْن تِلَك األرِض إلى أرٍض رَْحبٍة 8
َتدرُّ لَبَـًنا وعَسًال، إلى موِطِن الكنعانيِّيَن والِحثـِّيِّيَن واألُموريِّيَن والَفِرزِّيِّيَن والِحوِّيِّيَن 

َل وَصَل إلَي ورَأيُت كيَف َيجوُر الِمْصريُّوَن واآلَن ها ُصراخ بَني ِإسرائي9. والَيبوسيِّينَ 
. »ُتخِرج شعبي بَني ِإسرائيَل ِمْن ِمْصرَ لفَتعاَل ُأرِسُلَك إلى ِفرَعوَن 10عَليِهم، 
َمْن أنا حتى أذهَب إلى ِفرَعوَن وُأخِرج بَني ِإسرائيَل ِمْن « : فقاَل موسى هللاِ 11

إذا : عالَمٌة لَك على أنِّي أنا أرَسلُتكَ أنا أكوُن مَعَك، وهِذِه « : قال12)) ِمْصَر؟
« : فقاَل موسى هللاِ 13.»لأخَرجَت الشَّعَب ِمْن ِمْصَر، فَاعُبدوا اَهللا على هذا الجبَ 

إلُه آباِئُكم أرسَلني إليُكم، فإْن سألوني ما : إذا ذَهْبُت إلى بَني ِإسرائيَل وقلُت لُهم
هكذا ُتجيُب . أنا هَو الذي هوَ « : وسىملفقاَل اُهللا 14)) َاسُمُه؟ فماذا ُأجيبُـُهم؟

َبني لُقل « : موسى ثانيةً لوقاَل اُهللا 15. »هَو الذي هَو أرسَلني إليُكم: بَني ِإسرائيل
هذا . أنا الرَّب إلُه آباِئُكم، إلُه إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب أرَسلُتَك إليِهم: ِإسرائيل

 .) لَاسمي إلى األبِد، وهذا ِذْكِري مَدى األجيا
 15-6: 3الكتاب المقدس خروج

 :ورد في القرآن الكريم  •

ِإنَِّنــي أَنَــا اهللاُ ال ِإلَــَه ِإال أَنَــا فَاْعبُــْدِني َوَأِقــِم  )13(َمــا يُــوَحى لاْختَـْرتُــَك فَاْســَتِمْع  َوأَنَــا(
 )15(َما َتْسَعى ُتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس بِ لِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها  )14(ذِْكِري لالصَّالَة 
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َها َمْن ال يـُْؤِمُن ِبَها َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى   )16(َفال َيُصدَّنََّك َعنـْ

 16-13: طه القرآن الكريم سورة

نَـاَك ِبآيَـٍة ( بـُْهْم قَـْد ِجئـْ فَْأتَِياُه فـَُقوال ِإنَّا َرُسوال رَبَِّك فََأْرِسل َمَعَنا بَنِـي ِإْسـرائيَل َوال تـَُعـذِّ
نَـا َأنَّ الَعـَذاَب َعلَـى َمـْن   )47(رَبَِّك َوالسَّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع الُهَدى ِمْن  ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإلَيـْ

 )48(َكذََّب َوتـََولى 

 48-٤٧: طه القرآن الكريم سورة 
 

 

  5959  --    رقمرقم  شتانشتان
 وما تلك بيمينك يا موسى؟

 

 :دس ورد في الكتاب المق •

ُقوِني َوَلْم َيْصُغوا إَليَّ َوَقاُلوا«: فـََقاَل ُموَسى: (قوله ِإنَّ الرَّب َلْم : َماَذا إَذا َلْم ُيَصدِّ
: فـََقال3. »َعصاً «: فََأَجابَ » َما تِلَك الِتي بَِيِدَك؟«: َفَسأََلُه الرَّب2» َيْظَهْر َلَك؟

َها ُموَسى فَأَلَقاَها فَِإَذا ِهيَ . »أَلِقَها َعَلى اَألْرضِ « فـََقاَل الرَّب 4. َحيٌَّة، فـََهَرَب ِمنـْ
َها ِمْن َذيْ «: ُموَسىل َها، فَاْرَتدَّْت . »َهالُمدَّ َيَدَك َواْقِبْض َعَليـْ َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه َوقـََبَض َعَليـْ

َراِهيَم َوِإَلَه َكي يـُْؤِمُنوا َأنَّ الرَّب ِإَلَه آبَاِئُكْم، إِ لَهَذا «: َوقَاَل الرَّب5. َعصًا ِفي َيِدهِ  َلَه إبـْ
 .)  »إْسحَق َوِإَلَه يـَْعُقوَب َقْد َظَهَر َلكَ 

 5-1: 4الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
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ُقونَِني َوَال َيْسَمُعو «: فََأَجاَب ُموَسى َوقَال1(: مواضعه كما يلي َن َولِكْن َها ُهْم َال ُيَصدِّ
» َما هِذِه ِفي َيِدَك؟«: فـََقاَل َلُه الرَّب2. »َلْم َيْظَهْر َلَك الرَّب: ي، َبل يـَُقوُلونَ لَقوْ ل

َفَطَرَحَها ِإَلى اَألْرِض َفَصاَرْت َحيًَّة، . »اْطَرْحَها ِإَلى اَألْرضِ «: فـََقال3. »َعًصا«: فـََقال
َها َفَمدَّ َيَدُه . »ُمدَّ َيَدَك َوَأْمِسْك ِبَذنَِبَها« :ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 4. فـََهَرَب ُموَسى ِمنـْ

ُقوا أَنَُّه َقْد َظَهَر َلَك الرَّب ِإلُه ل«5. َوَأْمَسَك ِبِه، َفَصاَرْت َعًصا ِفي َيِدهِ  َكْي ُيَصدِّ
َراِهيَم َوِإلُه ِإْسَحاَق َوِإلُه يـَْعُقوبَ   ) .»آبَاِئِهْم، ِإلُه ِإبـْ

 5-1: 4الكتاب المقدس خروج
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في في نسخة و 

ُهم ال ُيَصدِّقونَني وال يسَمُعوَن « : لّربِّ لفقاَل موسى : (بعض مواضعه كما يلي
ما هِذِه التي في « : فأجابَُه الرَّب2. »لم يظَهْر لَك الرَّب: كالمي، بل يقولونَ ل

فألقاها على األرِض فصاَرت . »لِقها على األرضِ أ« : قال3. »عًصا« : قال)) َيِدَك؟
فَمَد . »ُمَد َيَدَك وأمِسْك ذنـََبها« : فقاَل َله الرَّب4. فَهرَب موسى ِمْن وجِهها. َحيَّةً 

تفَعُل هِذِه الُمعجَزَة « : وقاَل َله الرَّب5. موسى َيَدُه فأمَسَكها، فعاَدت عًصا في َيِدهِ 
 .»لَك، وهَو إلُه آباِئهم، إلُه إبراهيَم وإسَحَق ويعقوبَ  لُيَصدِّقوا أنَّ الرَّب َظهرَ 

 5-1: 4الكتاب المقدس خروج
 :ورد في القرآن الكريم  •

َها َمْن ال يـُْؤِمُن ِبَها َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى ( َوَما تِلَك بَِيِمينِـَك يَـا  )16(َفال َيُصدَّنََّك َعنـْ
ــ )17(ُموَســى  َهــا َوَأُهــشُّ ِبَهــا َعَلــى َغَنِمــي وَ َقــاَل ِهــَي َعَصــاَي أَتـَوَكَّ َي ِفيَهــا َمــآِرُب لــأُ َعَليـْ
قَاَل ُخْذَها  )20(فَأَلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى  )19(قَاَل أَلِقَها يَا ُموَسى  )18(ُأْخَرى 

 )21(َوال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرتـََها اُألوَلى 

 -: طهالقرآن الكريم سورة
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ِِ الَواِد األَْيَمِن ِفي البُـْقَعِة الُمَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن يَا فـََلمَّ ( ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِط
َوَأْن أَلِق َعَصاَك فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ  )30(ُموَسى ِإنِّي أَنَا اهللاُ َربُّ الَعاَلِميَن 

 )31(ا ُموَسى َأْقِبل َوال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآلِمِنيَن َولى ُمْدِبراً َوَلْم يـَُعقِّْب يَ 

 ٣1-30: القصص القرآن الكريم سورة
 

 

  6060  --    رقمرقم  شتانشتان
 واضمم يدك إلى 

 جناحك تخرج بيضاء من غير سوء 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

. فََأْدَخَل َيَدُه ِفي ُعبِّهِ . »َدَك ِفي ُعبِّكَ َأْدِخل يَ «: ثُمَّ قَاَل الرَّب أَْيضاً 6: (قوله
. »رُدَّ َيَدَك ِإَلى ُعبَِّك ثَانَِيةً «: َوَأَمَرُه الرَّب7. َوِعْنَدَما َأْخَرَجَها ِإَذا ِبَها بـَْرَصاُء َكالثَّلجِ 

. َعاَدْت ِمْثَل بَاِقي َجَسِدهِ  فـََردَّ َيَدُه ِإَلى ُعبِِّه ثَانَِيًة ثُمَّ َأْخَرَجَها ِمْن ُعبِِّه، َوإَذا ِبَها َقدْ 
ُقوَن «: َوقَاَل الرَّب8 ِإَذا َلْم ُيَصدُِّقوَك، َأْو يُِعيُروا الُمْعِجَزَة اُألوَلى اْنِتَباَهُهْم، فَِإنـَُّهْم ُيَصدِّ

  .) الثَّانَِيةَ 

8-6: 4الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فََأْدَخَل َيَدُه ِفي . »َأْدِخل َيَدَك ِفي ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل َلُه الرَّب أَْيًضا6(: مواضعه كما يلي

فـََردَّ . »رُدَّ َيَدَك ِإَلى ُعبِّكَ «: ثُمَّ قَاَل َلهُ 7. ُعبِِّه ثُمَّ َأْخَرَجَها، َوِإَذا َيُدُه بـَْرَصاُء ِمْثَل الثَّلجِ 
فـََيُكوُن ِإَذا َلْم «8. َأْخَرَجَها ِمْن ُعبِِّه، َوِإَذا ِهَي َقْد َعاَدْت ِمْثَل َجَسِدهِ َيَدُه ِإَلى ُعبِِّه ثُمَّ 
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ُقوَك َوَلْم َيْسَمُعوا  ُقوَن َصْوَت اآليَِة اَألِخيَرةِ لُيَصدِّ  ).َصْوِت اآليَِة اُألوَلى، أَنـَُّهْم ُيَصدِّ

 8-6: 4الكتاب المقدس خروج

تغير فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس وفي نسخة 
فأدخَل . »أدخل َيَدَك في جيِبكَ « : وقاَل َله الرَّب أيًضا6: (بعض مواضعه كما يلي

رَُد َيَدك إلى « : فقاَل َله الرَّب7. َيَدُه في جيِبِه ثَُم أخَرجها، فإذا هَي َبرصاُء كالثَّلج
إْن كانوا ال «: قاَل َله8. َفعاَدت كساِئِر َبَدنِهفَرَد َيَدُه إلى جيِبِه ثَُم أخَرجها . »جيِبكَ 

 .)ُيَصدِّقوَنَك وال يَقَتِنعوَن بِالُمعجَزِة اُألولى، فِبالُمعجَزِة الثَّانيِة يقَتِنعونَ 

 8-6: 4الكتاب المقدس خروج

 :ورد في القرآن الكريم  •

ُنرِيَــَك ل )22(وٍء آيَــًة ُأْخــَرى َواْضــُمْم يَــَدَك ِإلَــى َجَناِحــَك َتْخــُرْج بـَْيَضــاَء ِمــْن َغْيــِر ُســ(
َرى    )24(اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  )23(ِمْن آيَاتَِنا الُكبـْ

  24-٢2: طه القرآن الكريم سورة

اْســُلْك يَــَدَك ِفــي َجْيِبــَك َتْخــُرْج بـَْيَضــاَء ِمــْن َغْيــِر ُســوٍء َواْضــُمْم ِإلَْيــَك َجَناَحــَك ِمــَن (
ِه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوماً فَاِسِقيَن  الرَّْهِب َفَذاِنكَ   )32(بـُْرَهانَاِن ِمْن رَبَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَألِ

 ٣٢: القصص القرآن الكريم سورة 

َوَأْدِخل يَـَدَك ِفـي َجْيبِـَك َتْخـُرْج بـَْيَضـاَء ِمـْن َغْيـِر ُسـوٍء ِفـي ِتْسـِع آيَـاٍت ِإلَـى ِفْرَعـْوَن (
 )12(وا قـَْوماً فَاِسِقيَن َوقـَْوِمِه ِإنـَُّهْم َكانُ 

 ١٢: النمل القرآن الكريم سورة
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  6161  --    رقمرقم  شتانشتان
 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

، أَنَا َلْم َأُكْن ِفي يـَْوٍم ِمَن ا«: لرَّبِّ لفـََقاَل ُموَسى 10: (قوله ألَيَّاِم اْصَغ يَاَربُّ
ِإنََّما أَنَا َبِطيُء النُّْطِق َعِييُّ . َفِصيحًا، َال ِفي اَألْمِس، َوَال ُمْنُذ َأْن َخاطَْبَت َعْبَدكَ 

َمْن ُهَو بَاِريُء َفِم اإلْنَسان؟ َأْو َمْن َيْجَعُلُه َأْخَرَس َأْو «: فـََقاَل الرَّب َلهُ 11. »َسانِ لال
ْق فَأَُلقَِّن َفَمَك النُّْطَق، لفَاآلَن اْنطَ 12؟ أََلْسُت أَنَا الرَّب ؟ َأَصمَّ َأْو َبِصيرًا َأْو َكِفيفاً 

يَاَسيُِّد، أَتـََوسَُّل ِإَلْيَك َأْن تـُْرِسَل َمْن «: َلِكنَّ ُموَسى َأَجابَ 13. »َمَك َماَذا تـَُقولُ لَوُأعَ 
ْيَس َهُروُن الالَِّويُّ أَلَ «: فَاْحَتَدَم َغَضُب الرَّب َعَلى ُموَسى َوقَال14. »َتَشاُء َغْيِري

َوَحاَلَما يـََراَك يـَْبَتِهُج . َقاِئكَ للَأَخاَك؟ أَنَا َأْعَلُم أَنَُّه ُيْحِسُن الَكالَم، َوَها ُهَو أَْيضًا قَاِدٌم 
ثُُه َوتـَُلقُِّن َفَمُه الَكالَم، فَُأِعيُنُكَما َعَلى الَقوْ 15. َقلُبهُ  الِن، ُمُكَما َماَذا تـَْفعَ ل، َوُأعَ لفـَُتَحدِّ
. فـَُيَخاِطُب ُهَو الشَّْعَب َعْنَك وَيُكوُن َلَك ِبَمثَابَِة َفٍم َوأَْنَت َتُكوُن َلُه ِبَمثَابَِة ِإَلهٍ 16
 .) »َتْصَنَع ِبَها الُمْعِجَزاتِ لَوُخْذ بَِيِدَك َهِذِه الَعَصا 17

 17-10: 4الكتاب المقدس خروج 
سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عنوفي نسخة 
اْسَتِمْع أَيـَُّها السَّيُِّد، َلْسُت أَنَا َصاِحَب  «: لرَّبِّ لفـََقاَل ُموَسى 10: (مواضعه كما يلي

ِمْن َأْمِس، َوَال ِمْن ِحيِن َكلْمَت َعْبَدَك، َبل أَنَا ثَِقيُل الَفِم  لَكَالٍم ُمْنُذ َأْمِس َوَال َأوَّ 
ِإلْنَساِن َفًما؟ َأْو َمْن َيْصَنُع َأْخَرَس َأْو َأَصمَّ لَمْن َصَنَع «: فـََقاَل َلُه الرَّب11. »َسانِ لَوال

ُمَك لفَاآلَن اْذَهْب َوأَنَا َأُكوُن َمَع َفِمَك َوُأعَ 12َأْو َبِصيًرا َأْو َأْعَمى؟ َأَما ُهَو أَنَا الرَّب؟ 
َفَحِمَي 14. »َيِد َمْن تـُْرِسلُ اْسَتِمْع أَيـَُّها السَّيُِّد، َأْرِسل بِ «: فـََقال13. »َما تـََتَكلُم ِبهِ 
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أَلَْيَس َهاُروُن الالَِّويُّ َأَخاَك؟ أَنَا َأْعَلُم أَنَُّه ُهَو «: َغَضُب الرَّب َعَلى ُموَسى َوقَال
ُمُه َوَتَضُع لفـَُتكَ 15َفِحيَنَما يـََراَك يـَْفَرُح ِبَقلِبِه، . كَ ليـََتَكلُم، َوأَْيًضا َها ُهَو َخارٌِج الْسِتْقَبا

َوُهَو 16. ُمُكَما َماَذا َتْصنَـَعانِ لَماِت ِفي َفِمِه، َوأَنَا َأُكوُن َمَع َفِمَك َوَمَع َفِمِه، َوُأعْ لالكَ 
َوتَْأُخُذ ِفي َيِدَك 17. َوُهَو َيُكوُن َلَك َفًما، َوأَْنَت َتُكوُن َلُه ِإلًها. ُم الشَّْعَب َعْنكَ لُيكَ 

 .) »هِذِه الَعَصا الِتي َتْصَنُع ِبَها اآليَاتِ 

 17-10: 4الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ما ُكنُت يوًما رَجالً ! يا ربُّ « : فقال موسى للّربِّ 10: (بعض مواضعه كما يلي

. »سانِ لال ال باألمِس وال ِمْن يوَم َكلْمَتني أنا عبَدَك بل أنا بطيُء النُّْطِق وثقيلُ . فصيًحا
َمِن الذي خَلَق لإلنساِن َفًما؟ وَمِن الذي خَلَق األخرَس أِو « : فقاَل َله الرَّب11

فَاذَهْب وأنا ُأعيُنَك على الكالِم 12األصَم أِو الَبصيَر أِو األعمى؟ أما هَو أنا الرَّب؟ 
ِضَب فغَ 14. »أرِسل أحًدا َغيري! يا ربُّ « : فقاَل موسى13. »ُمَك ما تقولُ لوُأعَ 

أعِرُف هروَن الَالوَي أخاَك أنَّه فصيُح « : الرَّب على موسى غَضًبا شديًدا وقاَل َله
ْمُه أنَت ِبما لَفك15. لقاِئَك وحيَن يراَك يفَرُح في قلِبهلساِن وها هَو اآلَن خارِج لال

. تعَمالنِه ُمُكما وُأريُكما مالُتريُد أْن يَنِطَق ِبِه، وأنا ُأعيُنُكما على ما تقوالنِه وُأع
. هَو ُيخاِطُب الشَّعَب َعنَك ويَنِطُق بَاسِمَك، وأنَت تكوُن َله كأنََّك اُهللا يُوحي إليه16
 ) .وخْذ بَِيِدَك هِذِه العصا، فِبها تصَنُع الُمعجزاتِ 17

 17-10: 4الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم •

َسـاِني لَواْحُلل ُعْقَدًة ِمـْن  )26(ي َأْمِري ل َوَيسِّرْ  )25(ي َصْدِري لقَاَل َربِّ اْشَرْح (
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اْشـُدْد  )30(َهاُروَن َأِخـي  )29(ي لي َوزِيراً ِمْن َأهْ لَواْجَعل  )28(ي ليـَْفَقُهوا قـَوْ  )27(
 )34(َوَنْذُكَرَك َكِثيرًا  )33(َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيرًا   )32(َوَأْشرِْكُه ِفي َأْمِري  )31(ِبِه َأْزِري 

 )36(قَاَل َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى  )35(ُكْنَت بَِنا َبِصيراً   ِإنَّكَ 

  36-25: القرآن الكريم سورة طه 

ــْدُعوَك ( ــي َي ــْت ِإنَّ أَِب ــى اْســِتْحَياٍء قَاَل ــُه ِإْحــَداُهَما َتْمِشــي َعَل ــا لَفَجاَءْت ــَك َأْجــَر َم َيْجزَِي
ِميَن لِه الَقَصـَص قَـاَل ال َتَخـْف َنَجـْوَت ِمـَن الَقـْوِم الظـَّاَسَقْيَت لََنا فـََلمَّا َجـاَءُه َوقَـصَّ َعَلْيـ

ــَر َمــِن اْســَتْأَجْرَت الَقــِويُّ اَألِمــيُن  )25(  )26(قَالَــْت ِإْحــَداُهَما يَــا أَبَــِت اْســَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ
َنتَــيَّ َهــاتـَْيِن َعلَــى َأْن تَــْأُجرَ  ِني َثَمــاِنَي ِحَجــٍج فَــِإْن قَــاَل ِإنـِّـي ُأرِيــُد َأْن أُْنِكَحــَك ِإْحــَدى ابـْ

ــــَن  ــــَك َســــَتِجُدِني ِإْن َشــــاَء اهللاُ ِم ــــُد َأْن َأُشــــقَّ َعَلْي ــــا ُأرِي ــــِدَك َوَم أَْتَمْمــــَت َعْشــــراً َفِمــــْن ِعْن
نَـَك أَيََّمـا اَألَجلَـْيِن َقَضـْيُت فَـال ُعـْدَواَن َعلَـيَّ َواهللاُ لقَاَل ذَ  )27(ِحيَن لالصَّا َك بـَْينِـي َوبـَيـْ

ــا )28(ُقــوُل وَِكيــٌل َعَلــى َمــا نَـ  ِه آنَــَس ِمــْن َجانِــِب لــَقَضــى ُموَســى اَألَجــَل َوَســاَر بَِأهْ  فـََلمَّ
َهــا ِبَخَبــٍر َأْو َجــْذَوٍة ِمــَن لــِه اْمُكثُــوا ِإنِّــي آَنْســُت نَــاراً َلعَ لــهْ ألَ الطُّــوِر نَــاراً قَــاَل  ي آتِــيُكْم ِمنـْ

ــْم َتْصــطَُلوَن  ــا )29(النَّــاِر َلَعلُك ــا أَتَاَه ــِة  فـََلمَّ ــي البُـْقَع ــِن ِف ــَواِد األَْيَم ِِ ال ــاِط ــْن َش ــوِدَي ِم ُن
ــاَلِميَن  ــا اهللاُ َربُّ الَع ــا ُموَســى ِإنِّــي أََن ــَجَرِة َأْن َي ــَن الشَّ ــِة ِم ــِق َعَصــاَك  )30(الُمَبارََك َوَأْن أَل
ْقبِـل َوال َتَخـْف ِإنـََّك ِمـَن فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنـََّها َجانٌّ َولـى ُمـْدِبرًا َولَـْم يـَُعقِّـْب يَـا ُموَسـى أَ 

اْســـُلْك يَـــَدَك ِفـــي َجْيِبـــَك َتْخـــُرْج بـَْيَضـــاَء ِمـــْن َغْيـــِر ُســـوٍء َواْضـــُمْم ِإلَْيـــَك  )31(اآلِمنِـــيَن 
ِه ِإنـَُّهــْم َكــانُوا قـَْومــاً  َجَناَحــَك ِمــَن الرَّْهــِب فَــَذاِنَك بـُْرَهانَــاِن ِمــْن رَبـِّـَك ِإلَــى ِفْرَعــْوَن َوَمــَألِ

ـــوِن  )32( فَاِســـِقينَ  ُهْم نـَْفســـاً فََأَخـــاُف َأْن يـَْقتُـُل ـــنـْ َتلـــُت ِم ـــاَل َربِّ ِإنِّـــي قـَ َوَأِخـــي  )33(َق
بُوِن لَهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي   )34(َسانًا فََأْرِسلُه َمِعَي ِرْدءًا ُيَصدِّقُِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكـذِّ

ُتَمـا َوَمـِن قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلكُ  َما ُسلطَاناً َفال َيِصُلوَن ِإلَْيُكَما ِبآياتِنَـا أَنـْ
 )35(ُبوَن لاتـَّبَـَعُكَما الَغا
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٣٥-25: القصص القرآن الكريم سورة 
 

 

  6262  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال فمن ربكما يا موسى ؟

 

 : ورد في الكتاب المقدس •

ُنُه الرَّب ِإَلُه لَهَذا َما يـُعْ «: ِفْرَعْونَ لَهَب ُموَسى َوَهُروُن َوقَاَال َك ذَ لَوبـَْعَد ذَ : (قوله
َمْن ُهَو الرَّب َحتَّى «: فـََقاَل ِفْرَعْونُ 2. »ي ِفي البَـرِّيَّةِ لَيْحَتِفَل لْق َشْعِبي لَأطْ : ِإْسَرائِيل

: ثُمَّ قَاالَ 3. »َق بَِني ِإْسَرائِيلَ لَلْن ُأطْ َق ِإْسَرائِيَل؟ أَنَا َال َأْعِرُف الرَّب وَ لُأِطيَع َأْمَرُه َوُأطْ 
َرانِيِّيَن َقِد التَـَقانَا، َفَدْعَنا َنْذَهُب َمِسيَرَة َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي الصَّْحَراِء « َم لِإنَّ ِإَلَه الِعبـْ نُـَقدِّ

يَاُموَسى «: ُك ِمْصرَ لَلُهَما مَ  فـََقالَ 4. »َئالَّ يـَُعاِقبَـَنا ِبَوبٍَأ َأْو َسْيفٍ للرَّبِّ ِإَلِهَنا لَذبَاِئَح 
ثُمَّ قَاَل 5. »ُكُم الشَّاَقةِ لِه؟ اْرِجُعوا ِإَلى َأْعَمالَماَذا تـَُعطَِّالِن الشَّْعَب َعْن َأْعَمالَوَهُروُن، 

ُتَما ُترِيَداِن َأْن ُترِيَحاُهْم ِمَن اَألعْ «: ِفْرَعْونُ   لَماُهَوَذا َشْعُب اَألْرِض َقْد َكثـَُر اآلَن، َوأَنـْ
  .) »الشَّاَقةِ 

 5-1: 5الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
هَكَذا يـَُقوُل «: ِفْرَعْونَ لَك َدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن َوقَاَال لَوبـَْعَد ذ1(: مواضعه كما يلي

َمْن ُهَو «: فـََقاَل ِفْرَعْونُ 2. »ي ِفي البَـرِّيَّةِ ل يُـَعيُِّدوالْق َشْعِبي لَأطْ : الرَّب ِإلُه ِإْسَرائِيل
. »ُقهُ لَق ِإْسَرائِيَل؟ َال َأْعِرُف الرَّب، َوِإْسَرائِيَل َال ُأطْ لِه فَُأطْ لَقوْ لالرَّب َحتَّى َأْسَمَع 

َرانِيِّيَن َقِد التَـَقانَا، فـََنْذَهُب َسَفَر َثالَثَِة أَيَّاٍم ِفي«: فـََقاالَ 3 لرَّبِّ لالبَـرِّيَِّة َوَنْذَبُح  ِإلُه الِعبـْ
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َماَذا يَا ُموَسى ل«: ُك ِمْصرَ لفـََقاَل َلُهَما مَ 4. »َئالَّ ُيِصيبَـَنا بِالَوبَِإ َأْو بِالسَّْيفِ لِإلِهَنا، 
َقالَوَهاُروُن تـَُبطَِّالِن الشَّْعَب ِمْن َأْعَما  ُهَوَذا«: َوقَاَل ِفْرَعْونُ 5. »ُكَمالِه؟ ِاْذَهَبا ِإَلى أَثـْ

َقا ُتَما ُترِيَحاِنِهْم ِمْن أَثـْ  ) .»ِهمْ لاآلَن َشْعُب اَألْرِض َكِثيٌر َوأَنـْ

 5-1: 5الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
قاَل « : َك دخَل موسى وهروُن على ِفرَعوَن وقاال َلهلوبَعَد ذ: (بعض مواضعه كما يلي

َمْن هَو « : فقاَل ِفرَعونُ 2. »يُـَعيُِّدوا لي في البرِّيَّةِ لْق شعبي لأط: رَّب إلُه ِإسرائيلال
. »ُق بَني ِإسرائيلَ لَق بَني ِإسرائيَل؟ ال أعِرُف الرَّب وال ُأطلالرَّب حتى أسَمَع َله وُأط

ُم إلُه الِعبرانيِّيَن قابـََلنا، فَدْعنا اآلَن نسيُر َمسيَرَة ثالث« : فقاال3 ِة أيّاِم في البرِّيَِّة ونـَُقدِّ
: ُك ِمْصرَ لفقاَل لُهما مَ 4. »ئَال يُعاِقَبنا ِبوباٍء أو ِبَحدِّ السَّيفِ لذبيحًة للّربِّ إلِهنا، 

ِهم؟ َاذَهَبا وأعيداُهم إلى للماذا يا موسى وهروُن تـَُعطِّالِن شعَبكُما َعْن أعما«
اآلَن ِبِهم، فكيَف إذا أرَْحُتماُهم ِمْن  البالُد تضيقُ « : وقاَل ِفرَعونُ 5 .»ِهملأشغا
 ) .هملأثقا

 5-1: 5الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •

اْذَهَبــا ِإلَــى ِفْرَعــْوَن ِإنَّــُه َطغَــى  )42(اْذَهــْب أَنْــَت َوَأُخــوَك ِبآيــاِتي َوال تَِنيَــا ِفــي ِذْكــِري (
قَـاال رَبـَّنَـا ِإنـَّنَـا َنَخـاُف َأْن يـَْفـُرَط  )44(ذَكَُّر َأْو َيْخَشـى فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلُه يـَتَـ )43(

َنــا َأْو َأْن َيْطَغــى  فَْأتَِيــاُه فـَُقــوال  )46(قَــاَل ال َتَخافَــا ِإنَِّنــي َمَعُكَمــا َأْســَمُع َوَأَرى  )45(َعَليـْ
بْـ  َناَك ِبآيٍَة ِمْن رَبـَِّك َوالسَّـالُم ِإنَّا َرُسوال رَبَِّك فََأْرِسل َمَعَنا بَِني ِإْسرائيَل َوال تـَُعذِّ ُهْم َقْد ِجئـْ

ــَع الُهــَدى  ــِن اتـََّب ــى َم ــَولى  )47(َعَل ــْن َكــذََّب َوتـَ ــى َم ــَذاَب َعَل ــا َأنَّ الَع َن ــْد ُأوِحــَي ِإلَيـْ ِإنَّــا َق
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ــا ُموَســى  )48( ــا َي ــاَل َفَمــْن رَبُُّكَم ُــ )49(َق ــُه ث ــا الــِذي َأْعَطــى ُكــل َشــْيٍء َخلَق ــاَل رَبـَُّن مَّ َق
ــاَل َفَمــا بَــاُل الُقــُروِن اُألوَلــى  )50(َهــَدى  ــاٍب ال  َقــالَ  )51(َق ــَد رَبِّــي ِفــي ِكَت ِعلُمَهــا ِعْن

ــُبًال  )52(َيِضــلُّ رَبِّــي َوال يـَْنَســى  ــا ُس ــْم ِفيَه ــَلَك َلُك ــداً َوَس ــُم اَألْرَض َمْه ــَل َلُك ــِذي َجَع ال
َعـاَمُكْم   )53(ْزَواجاً ِمـْن نـَبَـاٍت َشـتَّى َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه أَ  ُكلُـوا َواْرَعـْوا أَنـْ

َهـا ُنْخـرُِجُكْم  )54(ي النـَُّهى لو ألُ َك َآلياٍت لِإنَّ ِفي ذَ  َهـا َخَلْقنَـاُكْم َوِفيَهـا نُِعيـدُُكْم َوِمنـْ ِمنـْ
 )55(تَارًَة ُأْخَرى 

 55 – ٤٢: طه القرآن الكريم سورة 

نَـُهَما ِإْن   )23(بُّ الَعاَلِميَن قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما رَ ( قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
قَاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم  )25(َمْن َحْوَلُه َأال َتْسَتِمُعوَن لقَاَل  )24(ُكْنُتْم ُموِقِنيَن 

قَاَل َربُّ الَمْشِرِق  )27(َمْجُنوٌن قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الِذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم لَ  )26(يَن لاَألوَّ 
نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن  قَاَل لَِئِن اتََّخْذَت ِإَلهاً َغْيِري َألَْجَعَلنََّك  )28(َوالَمْغِرِب َوَما بـَيـْ

 )29(ِمَن الَمْسُجونِيَن 

 29-٢٣: الشعراء القرآن الكريم سورة 
 

 

  6363  --    رقمرقم  شتانشتان
 مينك تلقف وألقى ما في ي

 ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •
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َأرِيَاِني : ِعْنَدَما َيْطُلُب ِفْرَعْوُن ِمْنُكَما َقاِئالً «9: ُموَسى َوَهُرونَ لَوقَاَل الرَّب 8: (قوله
َتَتَحوََّل ِإَلى َحيَّةٍ ُخْذ َعَصاَك وأَلِقَها أَ : َهُرونَ لَعِجيَبًة فَِإنََّك تـَُقوُل  . »َماَم ِفْرَعْوَن فـَ

َفَمُثَل َهُروُن َوُموَسى َأَماَم ِفْرَعْوَن َوفـََعَال َتَمامًا َحَسَب َأْمِر الرَّب ، فَأَلَقى َهُروُن 10
ُحَكَماَءُه  فَاْسَتْدَعى ِفْرَعْونُ 11. َعَصاُه َأَماَم ِفْرَعْوَن َوَأَماَم َحاِشَيِتِه فـََتَحوََّلْت ِإَلى َحيَّةٍ 

َفَطَرَح ُكلُّ َواِحٍد َعَصاُه 12. َك ِبِسْحرِِهمْ لَوَسَحَرَتُه َفَصَنَع َسَحَرُة ِمْصَر َعَلى ِغَراِر ذَ 
تَـَلَعْت ِعِصيـَُّهمْ . فـََتَحوََّلْت ِإَلى َحيَّةٍ  َر َأنَّ َعَصا َهُروَن ابـْ َلِكنَّ َقلَب ِفْرَعْوَن اْزَداَد 13. َغيـْ

 . )ْسَتِمْع َلُهَما، َتَماماً َكَما قَاَل الرَّبَتَصلُّباً فـََلْم يَ 

 13-8: 7الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
: ِإَذا َكلَمُكَما ِفْرَعْوُن َقاِئالً «9: وََكلَم الرَّب ُموَسى َوَهاُروَن قَاِئالً 8(: مواضعه كما يلي

. »ُخْذ َعَصاَك َواْطَرْحَها َأَماَم ِفْرَعْوَن فـََتِصيَر ثـُْعَبانًا: َهاُرونَ لتـَُقوُل  َهاتَِيا َعِجيَبًة،
َطَرَح َهاُروُن َعَصاُه . َفَدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوفـََعَال هَكَذا َكَما َأَمَر الرَّب10

َفَدَعا ِفْرَعْوُن أَْيًضا الُحَكَماَء َوالسََّحَرَة، 11 .َأَماَم ِفْرَعْوَن َوَأَماَم َعِبيِدِه َفَصاَرْت ثـُْعَبانًا
َطَرُحوا ُكلُّ َواِحٍد َعَصاُه َفَصاَرِت الِعِصيُّ 12. كَ لفـََفَعَل َعرَّاُفو ِمْصَر أَْيًضا ِبِسْحرِِهْم َكذ

تَـَلَعْت ِعِصيـَُّهمْ . ثـََعابِينَ  َلْم َيْسَمْع َلُهَما،  فَاْشَتدَّ قَلُب ِفْرَعْوَن فَـ 13. َولِكْن َعَصا َهاُروَن ابـْ
 ) .َكَما َتَكلَم الرَّب

 13-8: 7الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
إذا قاَل لُكما ِفرَعوُن ُأريُد «9: وقاَل الرَّب لموسى وهرونَ 8: (بعض مواضعه كما يلي

فدخَل موسى وهروُن 10. »َتصيَر َحيَّةً لها أماَم ِفرَعوَن عجيَبًة يأخُذ هروُن عصاُه ويُلقي
ِه فصاَرت لألقى هروُن عصاُه أماَم ِفرَعوَن ورِجا. على ِفرَعوَن وفَعال كما أمَر الرَّب
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َك لفَدعا ِفرَعوُن الُمَنجميَن والَعرَّافيَن وُهم َسَحرُة ِمْصَر، فَصنُعوا كذ11. َحيَّةً 
احٍد ِمنُهِم عصاُه فصاَرت ُكلُّ عًصا َحيًَّة عظيَمًة، ولِكنَّ عصا ألقى ُكلُّ و 12. ِبِسْحرِِهم

فَاْشَتَد قلُب ِفرَعوَن قساَوًة حتى ال يسَمَع لموسى 13. هروَن اَبتَلَعت ِعصيـَُّهم
 ) .وهروَن، كما قاَل الرَّب

 13-8: 7الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •

ــلَقــاَل َأِجْئتَـَنــا ( َلَنْأتِيَـنَّــَك ِبِســْحٍر ِمثْ  )57(ا ِمــْن َأْرِضــَنا ِبِســْحِرَك يَــا ُموَســى ُتْخرَِجَن ِه لــفـَ
َنَك َمْوِعدًا ال ُنخْ  نَـَنا َوبـَيـْ قَـاَل َمْوِعـدُُكْم  )58(ُفُه َنْحـُن َوال أَنْـَت َمَكانـاً ُسـَوًى لفَاْجَعل بـَيـْ

تَــَولى فِ  )59(يـَْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُيْحَشـَر النَّـاُس ُضـحًى   )60(ْرَعـْوُن َفَجَمـَع َكْيـَدُه ثُـمَّ أَتَـى فـَ
ُيْســِحَتُكْم ِبَعــَذاٍب َوَقــْد َخــاَب َمــِن  ــُروا َعَلــى اِهللا َكــِذباً فـَ َلُكــْم ال تـَْفتَـ َقــاَل َلُهــْم ُموَســى َويـْ

ـنَـُهْم َوَأَسـرُّوا النَّْجـَوى  )61(افْـتَـَرى  تَـَناَزُعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ ِحَراِن قَـاُلوا ِإْن َهـَذاِن َلَسـا )62(فـَ
فَـَأْجِمُعوا   )63(يُرِيَداِن َأْن ُيْخرَِجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسـْحرِِهَما َويَـْذَهَبا ِبطَـرِيَقِتُكُم الُمثْـلَـى 

يَـا ُموَسـى ِإمَّـا َأْن تُلِقـَي  قَـاُلوا )64(َكْيدَُكْم ثُمَّ ائْـُتوا َصّفاً َوَقْد َأفْـَلَح اليَــْوَم َمـِن اْسـتَـْعَلى 
قَاَل َبل أَلُقوا فَِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيـُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيـِه ِمـْن  )65(ُكوَن َأوََّل َمْن أَلَقى َوِإمَّا َأْن نَ 

قُلنَـا ال َتَخـْف ِإنـََّك  )67(فََأْوَجَس ِفـي نـَْفِسـِه ِخيَفـًة ُموَسـى  )66(ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى 
تَلَقــْف َمـا َصــنَـُعوا ِإنََّمــا َصـنَـُعوا َكْيــُد َســاِحٍر َوال  َوأَلـِق َمــا ِفــي َيِمينِـكَ  )68(أَنْـَت اَألْعَلــى 

فَأُلِقَي السََّحَرُة ُسـجَّدًا قَـاُلوا آَمنَّـا بِـَربِّ َهـاُروَن َوُموَسـى  )69(ُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى ليـُفْ 
ْبــَل َأْن آَذَن َلُكــْم ِإنَّــُه َلَكِبيــرُُكُم الــِذي َعلَمُكــ )70( ــْحَر َفَألَُقطَِّعــنَّ قَــاَل آَمْنــُتْم لَــُه قـَ ُم السِّ

َولَـتَـْعَلُمنَّ أَيـُّنَـا َأَشـدُّ َعـَذاباً  لبَـنَُّكْم ِفـي ُجـُذوِع النَّْخـلأَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َوَألَُصـ
ا أَنْـَت قَاُلوا َلْن نـُْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمـَن البَـيـِّنَـاِت َوالـِذي َفَطَرنَـا فَـاْقِض َمـ )71(َوأَبـَْقى 

َيا  نـْ يَـْغِفـــَر لََنـــا َخطَايَانَـــا َوَمـــا لِإنَّـــا آَمنَّـــا ِبَربـَِّنـــا  )72(قَـــاٍض ِإنََّمـــا تـَْقِضـــي َهـــِذِه الَحَيـــاَة الـــدُّ
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ٌر َوأَبـَْقى  ِإنَُّه َمْن يَْأِت رَبَُّه ُمْجرِماً فَِإنَّ َلُه َجَهـنََّم  )73(َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواهللاُ َخيـْ
َحاِت فَُأولَئِــَك َلُهــُم لَوَمــْن يَْأتِــِه ُمْؤِمنــاً قَــْد َعِمــَل الصَّــا )74( َيُمــوُت ِفيَهــا َوال َيْحيَــى ال

ــى  ــاُر َخا )75(الــدَّرََجاُت الُعَل َه ــا األَنـْ ــْن َتْحِتَه ــْدٍن َتْجــِري ِم ــَجنَّــاُت َع ــا َوذَ ل ــِديَن ِفيَه َك ل
 )76(َجَزاُء َمْن تـَزَكَّى 

 ٧٦-٥٧ :طه القرآن الكريم سورة

 

  6464  --    رقمرقم  شتانشتان
 وما نريهم من آية 

 إال هي أكبر من أختها
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ِإنَّ َقلَب ِفْرَعْوَن َقْد َتَصلَب، َوُهَو يـَْرُفُض َأْن «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 14: (قوله
َماَم ِفْرَعْوَن ِفي الَغِد ِعْنَدَما َيْخُرُج ِإَلى الَماِء، َوِقْف فَاْمُثل أَ 15. َق َسَراَح الشَّْعبِ ليُطْ 
ِإنَّ : َوُقل َلهُ 16َقائِِه ِعْنَد َضفَِّة النـَّْهِر، َوُخْذ بَِيِدَك الَعَصا الِتي َتَحوََّلْت ِإَلى َحيٍَّة، لل

َرانِيِّيَن َقْد َأْرَسَلِني ِإلَْيَك قَاِئالً  يَـْعُبُدوِني ِفي لْق َسَراَح َشْعِبي لَأطْ : الرَّب ِإَلَه الِعبـْ
َستَـْعَلُم ِبَما : َهَذا ِإلَْيَك َما يـَُقولُُه الرَّبل17. َوَها أَْنَت َحتَّى اآلَن َلْم َتْسَتِمعْ . الصَّْحَراءِ 

ْهِر َها أَنَا َضاِرٌب ِبَهِذِه الَعَصا الِتي ِفي َيِدي َعَلى َماِء النـَّ . ُأْجرِيِه اآلَن أَنَِّني أَنَا الرَّب
َيَتَحوَُّل َدماً  فـََيُموُت السََّمُك، َويـَْنِتُن النـَّْهُر، فـَيَـَعاُف الِمْصرِيُّوَن ِمَن الشُّْرِب ِمْن 18. فـَ

ُخْذ َعَصاَك َواْبِسْط َيَدَك َعَلى ِمَياِه : َهُرونَ لُقل «: َوَخاَطَب الرَّب ُموَسى19 .»َمائِهِ 
َتَتَحوََّل ُكلَُّها لى َجَداوِ الِمْصرِيِّيَن َوَعَلى أَنـَْهارِِهْم َوَعلَ  ِهْم َوَسَواِقيِهْم َوَخزَّانَاِت الِمَياِه فـَ
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. »َأْرِض ِمْصَر َحتَّى ِفي اَألَواِني الَخَشِبيَِّة َوالَحَجرِيَّةِ  لِإَلى َدٍم، َوَيُكوُن َدٌم ِفي كُ 
الَعَصا َوَضَرَب َماَء النـَّْهِر َوَهَكَذا فـََعَل ُموَسى َوَهُروُن َكَما َأَمَر الرَّب ، فـََرَفَع َهُروُن 20

َوَماَت ُكلُّ َسَمِكِه 21َعَلى َمْشَهٍد ِمْن ِفْرَعْوَن َوَحاِشَيِتِه فـََتَحوََّل ُكلُّ َماِء النـَّْهِر ِإَلى َدٍم، 
َتَن النـَّْهُر فـََلْم َيْسَتِطِع الِمْصرِيُّوَن الشُّْرَب ِمْن َمائِهِ  َأْرِض  َأْرَجاءِ  لوََكاَن َدٌم ِفي كُ . َوأَنـْ

 . ) ِمْصرَ 

 21-14: 7 الكتاب المقدس خروج

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َق لَقْد أََبى َأْن ُيطْ . يظٌ لَقلُب ِفْرَعْوَن غَ «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 14(: مواضعه كما يلي

َقائِِه َعَلى للِإنَُّه َيْخُرُج ِإَلى الَماِء، َوِقْف . حِ ِاْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِفي الصََّبا 15. الشَّْعبَ 
الرَّب ِإلُه : َوتـَُقوُل َلهُ 16. َوالَعَصا الِتي َتَحوََّلْت َحيًَّة تَْأُخُذَها ِفي َيِدكَ . َحاَفِة النـَّْهرِ 

َرانِيِّيَن َأْرَسَلِني ِإلَْيَك قَاِئالً  َوُهَوَذا َحتَّى اآلَن َلْم . رِّيَّةِ يَـْعُبُدوِني ِفي البَـ لْق َشْعِبي لَأطْ : الِعبـْ
َها أَنَا َأْضِرُب بِالَعَصا الِتي : ِبهَذا تـَْعِرُف أَنِّي أَنَا الرَّب: هَكَذا يـَُقوُل الرَّب17. َتْسَمعْ 

َيَتَحوَُّل َدًما َوَيُموُت السََّمُك الِذي ِفي النـَّْهِر 18. ِفي َيِدي َعَلى الَماِء الِذي ِفي النـَّْهِر فـَ
: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 19 .»فـَيَـَعاُف الِمْصرِيُّوَن َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمَن النـَّْهرِ . ْنِتُن النـَّْهرُ َويَـ 
ُخْذ َعَصاَك َوُمدَّ َيَدَك َعَلى ِمَياِه الِمْصرِيِّيَن، َعَلى أَنـَْهارِِهْم َوَعَلى : َهاُرونَ لُقل «

فـََيُكوَن َدٌم ِفي  . َتِصيَر َدًمالُمْجَتَمَعاِت ِمَياِهِهْم  لكُ َسَواِقيِهْم، َوَعَلى آَجاِمِهْم، َوَعَلى  
فـََفَعَل هَكَذا ُموَسى َوَهاُروُن َكَما 20. »َأْرِض ِمْصَر ِفي اَألْخَشاِب َوِفي اَألْحَجارِ  لكُ 

َنْي ِفْرَعْوَن . َأَمَر الرَّب َوَأَماَم ُعُيوِن رََفَع الَعَصا َوَضَرَب الَماَء الِذي ِفي النـَّْهِر َأَماَم َعيـْ
َوَماَت السََّمُك الِذي ِفي النـَّْهِر 21. َعِبيِدِه، فـََتَحوََّل ُكلُّ الَماِء الِذي ِفي النـَّْهِر َدًما

َتَن النـَّْهُر، فـََلْم يـَْقِدِر الِمْصرِيُّوَن َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمَن النـَّْهرِ  ُم ِفي كُ . َوأَنـْ َأْرِض  لوََكاَن الدَّ
 ) .ِمْصرَ 
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 21-14: 7 كتاب المقدس خروجال

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َقسَي قلُب ِفرَعوَن ورَفَض أْن « : فقاَل الرَّب لموسى14: (بعض مواضعه كما يلي

على فَاذَهْب إلى ِفرَعوَن في الصَّباِح، وهَو خارِج إلى الماِء، واَنَتِظْرُه 15َق شعبي، ليُط
ِِ النَّهِر، وخْذ بَِيِدَك العصا التي اَنَقلَبت َحيًَّة  سَبَق للّربِّ إلِه «: وُقل َلهُ 16شاط

ولِكنََّك لم . ْق شعبي لَيعُبدوني في البرِّيَّةِ لالِعبرانيِّيَن أْن أرَسَلني إليَك ِألقوَل لَك أط
: عجَزِة تعِرُف أَنِّي أنا الرَّبواآلَن يقوُل لَك الرَّب إنََّك ِبهِذِه المُ 17. تسَمْع َله بَعدُ 

والسََّمُك الذي في النَّهِر 18. ُب َدًمالسأضِرُب بِالعصا التي بَِيدي ماَء النَّهِر فَينقَ 
« : وقاَل الرَّب لموسى19.»يموُت، فُينِتُن النَّهُر ويَعاُف الِمْصريُّوَن ماَءُه فال َيْشَربونَهُ 

ُه على مياِه الِمْصريِّيَن وأنهارِِهم وَسواقيِهم وبـُرَِكِهم هروَن أْن يأخَذ عصاَك ويُمَد َيدَ لُقل 
وأحواِض مياِهِهم فَتصيَر دًما، ويكوَن َدٌم في جميِع أرِض ِمْصَر وما فيها ِمْن أوعَيِة 

رَفَع هروُن العصا وَضرَب : فَفعَل موسى وهروُن كما أمَر الرَّب20. »خَشٍب وِحجارةٍ 
ه، فاَنقلَب جميُع ماِء النَّهِر لشَهٍد ِمْن ِفرَعوَن وجميِع رِجاالماَء الذي في النَّهِر على مَ 

والسََّمُك الذي في النَّهِر ماَت وأنَتَن النَّهُر، فلم يقِدِر الِمْصريُّوَن أْن يشَربوا 21.َدًما
 ) .ِمْن مائِِه، وكاَن الدَُّم في جميِع أرِض ِمْصرَ 

  21-14: 7 الكتاب المقدس خروج
اْمُثل َأَماَم ِفْرَعْوَن «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب : (قوله لمقدسوورد في الكتاب ا

َقُهْم لَوإْن أَبـَْيَت َأْن ُتطْ 2. يَـْعُبُدوِنيلْق َسَراَح َشْعِبي لَأطْ : ُنُه الرَّبلَهَذا َما يـُعْ : َوُقل َلهُ 
َيِفيُض النـَّْهُر بِ 3. فـََها أَنَا َضاِرٌب َجِميَع ُتُخوِمَك بِالضََّفادِعِ  الضََّفادِِع الِتي َتْصَعُد فـَ

َوتـَْقَتِحُم بـَْيَتَك َوُمْخدََع ِفَراِشَك َوَسرِيَرَك َوبـُُيوَت َحاِشَيِتَك َوَشْعِبَك َوَأفْـَراَنَك 
ثُمَّ قَاَل 5.»َعَلْيَك َوَعَلى َشْعِبَك َوَعَلى َساِئِر َحاِشَيِتَك َتْصَعُد الضََّفادِعُ 4. َوَمَعاِجَنكَ 
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َهاِر َوالسََّواِقي َوالِبَرِك َوَأْصِعِد لل قُ «: ُموَسىلالرَّب  َهُروَن أَْبِسْط َيَدَك ِبَعَصاَك َعَلى األَنـْ
فـََبَسَط َهُروُن َيَدُه َعَلى ِمَياِه ِمْصَر فََأقْـبَـَلِت 6. »َأْرِض ِمْصرَ  لالضََّفادَِع َعَلى كُ 

ِبِسْحرِِهْم فََأْصَعُدوا َضَفادَِع  َك فـََعَل السََّحَرةُ لوََكذَ 7. الضََّفادُِع َوَغطَّْت َأْرَض ِمْصرَ 
 ) .َعَلى َأْرِض ِمْصر

  7-1: 8الكتاب المقدس خروج 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
هَكَذا يـَُقوُل : اْدُخل ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُقل َلهُ «: ُموَسىلقَاَل الرَّب 1: (مواضعه كما يلي

َقُهْم فـََها َأنَا َأْضِرُب َجِميَع لَوِإْن ُكْنَت تَْأَبى َأْن ُتطْ 2. يَـْعُبُدوِنيلِبي ْق َشعْ لَأطْ : الرَّب
َيِفيُض النـَّْهُر َضَفادِعَ 3. ُتُخوِمَك بِالضََّفادِعِ  فـََتْصَعُد َوَتْدُخُل ِإَلى بـَْيِتَك َوِإَلى ِمْخدَِع . فـَ

. َعَلى َشْعِبَك َوِإَلى تـََنانِيِرَك َوِإَلى َمَعاِجِنكَ ِفَراِشَك َوَعَلى َسرِيِرَك َوِإَلى بـُُيوِت َعِبيِدَك وَ 
: َهاُرونَ لُقل «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 5.»َعَلْيَك َوَعَلى َشْعِبَك َوَعِبيِدَك َتْصَعُد الضََّفادِعُ 4

َهاِر َوالسََّواِقي َواآلَجاِم، َوَأْصِعِد الضََّفادَِع َعلَ  . »ى َأْرِض ِمْصرَ ُمدَّ َيَدَك ِبَعَصاَك َعَلى األَنـْ
َوفـََعَل  7. َفَمدَّ َهاُروُن َيَدُه َعَلى ِمَياِه ِمْصَر، َفَصِعَدِت الضََّفادُِع َوَغطَّْت َأْرَض ِمْصرَ 6

 ) . َك الَعرَّاُفوَن ِبِسْحرِِهْم َوَأْصَعُدوا الضََّفادَِع َعَلى َأْرِض ِمْصرَ لَكذ

  7-1: 8الكتاب المقدس خروج 

المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  ثالثة للكتابوفي نسخة 
أْن َيُمَد َيَدُه ِبعصاُه على : هرونَ لُقل «: وقاَل الرَّب لموسى: (بعض مواضعه كما يلي

َفَمَد هروُن َيَدُه على 2. »األنهاِر والَسواقي والبُـَرِك وُيصِعَد الضَّفادَِع على أرِض ِمْصرَ 
َك السََّحَرُة بِسْحرِِهم لوَصنَع كذ3. وغطَِّت األرضَ  مياِه ِمْصَر، فَصِعَدِت الضَّفادِعُ 

َتشفَّعا فَي «: فدعا ِفرَعوُن موسى وهروَن وقالَ 4 .وأصَعدوا الضَّفادَِع على أرِض ِمْصرَ 
باِئَح للّربِّ لإلى اِهللا، فَيرفَع الضَّفادَِع عنِّي وَعْن شعبي حتى ُأط َق شعَبُكما ليُـَقدِّموا الذَّ
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َك وشعِبَك، لأخِبْرني متى أتَشفَُّع إلى اِهللا ِبَك وِبرِجا«: ِفرَعونَ لفقاَل موسى 5. »
فقاَل َله . »غًدا«: قالَ 6» فَيقَطَع الضَّفادَِع َعنَك وَعْن بُيوِتَك وال تبَقى إَال في النَّهِر؟

َعنَك  فَترَتِفَع الضََّفادِعُ 7َتعرَف أنَّ الرَّب إلَهنا ال َنظيَر َله، لَيُكْن كما قُلَت ل«: موسى
  .)»َك وَشعِبَك وال تبَقى إَال في النَّهرِ لوَعْن بُيوِتَك وَعْن رِجا

  7-1: 8الكتاب المقدس خروج 

: ثُمَّ اْسَتْدَعى ِفْرَعْوُن ُموَسى َوَهُروَن َوقَالَ 8: (قوله وورد في الكتاب المقدس
ُموا لَق َسَراَح الشَّْعِب لي، فَُأطْ يَـْرَفَع الضََّفادَِع َعنِّي َوَعْن َشْعبِ لَتَضرََّعا ِإَلى الرَّب « يُـَقدِّ

 لَك َوِمْن َأجْ لي ِمْن َأجْ لي َمَتى ُأصَ لَعيِّْن «: فََأَجاَب ُموَسى ِفْرَعْونَ 9. »َذبَاِئَح َلهُ 
َكْي تـَُباَد الضََّفادُِع َعْنَك َوَعْن بـُُيوِتَك، َما َعَدا تِلَك الَباِقَيَة ِفي لَعِبيِدَك َوَشْعِبَك، 

تَـْعِرَف أَنَُّه َال لَك، لَفلَيُكْن َكَقوْ «: فََأَجابَُه ُموَسى. »َغداً «: فـََقاَل ِفْرَعْونُ 10. »النـَّْهرِ 
 لَك َوِمْن بـُُيوِتَك َوِمْن َحوْ لفَِإنَّ الضََّفادَِع َستَـْنَسِحُب ِمْن َحوْ 11. لرَّبِّ ِإَلِهَنالَمِثيَل 

َقى إالَّ ِفي ال َوبـَْعَد َأِن اْنَصَرَف ُموَسى َوَهُروُن ِمْن 12.»نـَّْهرِ َحاِشَيِتَك َوَشْعِبَك، َوَال تـَبـْ
الضََّفادِِع الِتي َأْصَعَدَها َعَلى ِفْرَعْوَن،  لَلُدْن ِفْرَعْوَن َصلى ُموَسى ِإَلى الرَّب ِمْن َأجْ 

َقَطَعِت الضََّفادُِع ِمَن البُـُيوِت َوالدُّوِر 13 فـََفَعَل الرَّب َحَسَب ُدَعاِء ُموَسى، فَانـْ
َها اَألْرضُ 14، لالُحُقو وَ  تَـَنْت ِمنـْ َوِعْنَدَما رََأى 15. َفجَمُعوَها َأْكَوامًا َكِثَيرًة َحتَّى أَنـْ

 . ) يََّة َقِد انـَْقَشَعْت، َأْغَلَظ َقلَبُه َوَلْم َيْسَتِمْع َلُهَما، َتَماماً َكَما قَاَل الرَّبلِفْرَعْوُن َأنَّ البَ 

 15-8: 8الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض سخة وفي ن
يَـْرَفَع لَيا ِإَلى الرَّب لصَ «: َفَدَعا ِفْرَعْوُن ُموَسى َوَهاُروَن َوقَالَ 8(: مواضعه كما يلي

: ِفْرَعْونَ لفـََقاَل ُموَسى 9. »لرَّبِّ لَيْذَبُحوا لَق الشَّْعَب لالضََّفادَِع َعنِّي َوَعْن َشْعِبي فَُأطْ 
َقْطِع الضََّفادِِع َعْنَك َوَعْن لَعِبيِدَك َوَشْعِبَك  لَك َوَألجْ لي َألجْ لي َمَتى ُأصَ لَعيِّْن «
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َقى ِفي النـَّْهرِ . بـُُيوِتكَ  َكْي تـَْعِرَف ل. كَ لَكَقوْ «: فـََقالَ . »َغًدا«: فـََقالَ 10. »َولِكنـََّها تـَبـْ
تَـْرَتِفُع الضَّ 11. َأْن لَْيَس ِمْثُل الرَّب ِإلِهَنا َفادُِع َعْنَك َوَعْن بـُُيوِتَك َوَعِبيِدَك َوَشْعِبَك، فـَ

َقى ِفي النـَّْهرِ  ثُمَّ َخَرَج ُموَسى َوَهاُروُن ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن، َوَصَرَخ ُموَسى 12 .»َولِكنـََّها تـَبـْ
. ُموَسى لَكَقوْ فـََفَعَل الرَّب  13الضََّفادِِع الِتي َجَعَلَها َعَلى ِفْرَعْوَن،  لِإَلى الرَّب ِمْن َأجْ 

تَـَنِت 14. لَفَماَتِت الضََّفادُِع ِمَن البُـُيوِت َوالدُّوِر َوالُحُقو  َوَجَمُعوَها ُكَوًما َكِثيَرًة َحتَّى أَنـْ
فـََلمَّا رََأى ِفْرَعْوُن أَنَُّه َقْد َحَصَل الَفَرُج َأْغَلَظ َقلَبُه َوَلْم َيْسَمْع َلُهَما، َكَما 15. اَألْرضُ 

 . )بَتَكلَم الرَّ 

 15-8: 8الكتاب المقدس خروج 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

ولمَّا خَرج موسى وهروُن ِمْن ِعنِد ِفرَعوَن، َصرخ موسى 8: (بعض مواضعه كما يلي
ه وماتِت فَاسَتجاَب اُهللا لَ 9. إلى الرَّب لَيرفَع الضََّفادَِع التي أنَزَلها على ِفرَعونَ 

فجَمعوها ُكَوًما ُكَوًما، وأنتَـَنِت األرُض 10. لالضَّفادُِع ِمَن الُبيوِت والدُّْوِر والُحقو 
فلمَّا رأى ِفرَعوُن أنَّ الَفَرج جاَءُه، َقسَّى قلَبُه ولم يسَمْع لُهما، كما قاَل 11 .ِمنها

أْن َيُمَد عصاُه : هرونَ لُقل « : فقاَل الرَّب لموسى12البعوض: الضربة الثالثة. الرَّب
َمَد : كَ لففَعَل كذ13. »ويضِرَب ُتراَب األرِض فَيصيَر بَعوًضا في جميِع أرِض ِمْصرَ 

هروُن َيَدُه ِبعصاُه وضَرَب ُتراَب األرِض، فخرج الَبعوُض على النَّاِس والَبهاِئِم وصاَر  
ُة ِبسْحرِِهم أْن وحاَوَل السََّحرَ 14.ُكلُّ ُتراِب األرِض بَعوًضا في جميِع أرِض ِمْصرَ 

فقاَل السََّحَرُة 15. وكاَن الَبعوُض على النَّاِس والبهاِئمِ . ُيخرِجوا البَـُعوَض، فلم يقِدروا
وَاْشَتَد قلُب ِفرَعوَن َقساَوًة، َفلم يسَمْع لموسى وهروَن،  . »هِذِه إصَبُع اهللاِ « : لِفرَعونَ 

 . )كما قاَل الرَّب 
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: فدخَل موسى وهروُن على ِفرَعوَن وقاال َله3: (قوله رد في الكتاب المقدسوو 
ْق شعبي لَيعُبدوني، ليقوُل لَك الرَّب إلُه الِعبرانيِّيَن إلى متى ترُفُض أْن تخَضَع لي؟ أط«
فُيغطَِّي الجراُد وجَه 5. ُب الجراُد غًدا على أرِضكَ لَقُهم، أجلوإْن رَفْضَت أْن ُتط4

َمت ِمَن البَرِد وجميَع لاألرِض حتى ال يقِدَر أحٌد أْن يراها، ويأُكَل البقيََّة التي سَ 
َك وجميِع لوَيمَأل الجراُد بُيوَتَك وبُيوَت جميِع رِجا6. الشَّجِر النَّابِت لُكم في البرِّيَّةِ 

ُؤَك وال آباُء آباِئَك رَأوا ِمثَلُه ُمنُذ يوَم ُوجدوا على األرِض إلى هذا فال آبا. الِمْصريِّينَ 
: فقاَل رِجاُل ِفرَعوَن لسيِِّدِهم7. وأداَر موسى ظهَرُه وخَرج ِمْن ِعنِد ِفرَعونَ . »اليومِ 

ْق هؤالِء القوَم ِمْن ِمْصَر ليعُبدوا الرَّب ل؟ أطلهذا الرَّج لإلى متى نَقُع في حبائِ «
فُأعيَد موسى وهروُن إلى ِفرَعوَن فقاَل 8»ْمَت بَعُد أنَّ ِمْصَر خرَِبت؟لأما ع. مإلَههُ 
: فأجابَُه موسى9» ولِكْن َمْن ُهُم الذيَن يذَهبوَن؟. َاذَهبوا َاعُبُدوا الرَّب إلَهُكم«: لُهما

فقاَل 10. »للّربِّ  نذَهُب بَشبابِنا وُشيوخنا وبَنينا وبَناتِنا وغَنِمنا وبَقرِنا، ألنَّنا سنُـَعيِّدُ «
ال، 11. فأنا أرى الشََّر على وجوِهُكم. ُكملُقُكم مَع عيالأُقِسُم بالرَّب ال ُأط«: لُهما

وطَرَدُهما ِفرَعوُن ِمْن . »فلَيذَهِب الرِّجاُل ِمنُكم وحَدُهم، فَيعُبدوَن الرَّب كما َتطُلبونَ 
َيجيَء الجراُد ويصَعَد لْصَر ُمَد َيَدَك على أرِض مِ «: فقاَل الرَّب لموسى12 .أماِمهِ 

فَمَد موسى عصاُه على 13. »عَليها ويأُكَل جميَع ُعْشِب األرِض وُكَل ما ترَكُه البَردُ 
. لَك النَّهاِر وطوَل الليلوسيـََّر الرَّب ريًحا شرقيًَّة على األرِض طوَل ذ. أرِض ِمْصرَ 

صِعَد على جميِع أرِض ِمْصَر ونزَل ف14وِعنَد الصُّبِح حَمَلِت الرِّيُح الشرقيَُّة الجراَد، 
فغطَّى ُكَل 15. فيها بأعداٍد كثيرٍة ال َمثيَل لها ِمْن قَبُل ولن يكوَن لها َمثيٌل ِمْن بَعدُ 

وأَكَل الجراُد جميَع ُعْشِبها وُكَل ما تـَرَكُه البَرُد ِمْن . وجِه األرِض حتى أظَلَمِت الدُّنيا
الخضَرِة في الشَّجِر وال في ُعْشِب البرِّيَِّة في جميِع َثمِر الشَّجِر، فما بقَي شيٌء ِمَن 

 ) .أرِض ِمْصرَ 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ب هَكَذا يـَُقوُل الرَّ «: َفَدَخَل ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْوَن َوقَاَال َلهُ 3(: مواضعه كما يلي

َرانِيِّينَ  فَِإنَُّه ِإْن ُكْنَت 4. يَـْعُبُدوِنيلْق َشْعِبي لي؟ َأطْ لِإَلى َمَتى تَْأَبى َأْن َتْخَضَع : ِإلُه الِعبـْ
فـَيُـَغطِّي َوْجَه اَألْرِض 5َق َشْعِبي َها أَنَا َأِجيُء َغًدا ِبَجَراٍد َعَلى ُتُخوِمَك، لتَْأَبى َأْن ُتطْ 

َويَْأُكُل . َمَة الَباِقَيَة َلُكْم ِمَن البَـَردِ لَويَْأُكُل الَفْضَلَة السَّا. اَألْرضِ  َحتَّى َال ُيْسَتطَاَع َنَظرُ 
َوَيْمُأل بـُُيوَتَك َوبـُُيوَت َجِميِع َعِبيِدَك َوبـُُيوَت 6. لَجِميَع الشََّجِر النَّاِبِت َلُكْم ِمَن الَحقْ 

َك َوَال آبَاُء آبَاِئَك ُمْنُذ يـَْوَم ُوِجُدوا َعَلى َجِميِع الِمْصرِيِّيَن، اَألْمُر الِذي َلْم يـََرُه آبَاؤُ 
: فـََقاَل َعِبيُد ِفْرَعْوَن َلهُ 7 .ثُمَّ َتَحوََّل َوَخَرَج ِمْن َلُدْن ِفْرَعْونَ . »اَألْرِض ِإَلى هَذا اليَـْومِ 

أََلْم تـَْعَلْم بـَْعُد َأنَّ . يَـْعُبُدوا الرَّب ِإلَهُهمْ لِق الرَِّجاَل لِإَلى َمَتى َيُكوُن هَذا لََنا َفّخا؟ َأطْ «
اْذَهُبوا اْعُبُدوا «: فـَُردَّ ُموَسى َوَهاُروُن ِإَلى ِفْرَعْوَن، فـََقاَل َلُهَما8. »ِمْصَر َقْد َخرَِبْت؟

َيانَِنا «: فـََقاَل ُموَسى9» َولِكْن َمْن َوَمْن ُهُم الِذيَن َيْذَهُبوَن؟. الرَّب ِإلَهُكمْ  َنْذَهُب ِبِفتـْ
: فـََقاَل َلُهَما10. »لرَّبِّ لَنْذَهُب بَِبِنيَنا َوبـََناتَِنا، ِبَغَنِمَنا َوبـََقرِنَا، َألنَّ لََنا ِعيًدا . اَوُشُيوِخنَ 

اَم ُوُجوِهُكْم َشّرا. ُقُكْم َوَأْوَالدَُكمُ لَيُكوُن الرَّب َمَعُكْم هَكَذا َكَما ُأطْ « . اْنُظُروا، ِإنَّ ُقدَّ
َفطُِرَدا ِمْن . »ُبونَ لهَذا طَالألَنَُّكْم . ُتُم الرَِّجاَل َواْعُبُدوا الرَّبِاْذَهُبوا أَنْـ . لَْيَس هَكَذا11

الَجَراِد،  لُمدَّ َيَدَك َعَلى َأْرِض ِمْصَر َألجْ «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 12. َلُدْن ِفْرَعْونَ 
َفَمدَّ 13. »َكُه البَـَردُ َيْصَعَد َعَلى َأْرِض ِمْصَر َويَْأُكَل ُكل ُعْشِب اَألْرِض، ُكل َما تـَرَ ل

َك لُموَسى َعَصاُه َعَلى َأْرِض ِمْصَر، َفَجَلَب الرَّب َعَلى اَألْرِض رِيًحا َشْرِقيًَّة ُكل ذ
َفَصِعَد الَجَراُد 14َوَلمَّا َكاَن الصََّباُح، َحَمَلِت الرِّيُح الشَّْرِقيَُّة الَجَراَد، . لالنـََّهاِر وَُكل الليْ 

َلُه . ْصَر، َوَحل ِفي َجِميِع ُتُخوِم ِمْصرَ َأْرِض مِ  لَعَلى كُ  بـْ َشْيٌء ثَِقيٌل ِجّدا َلْم َيُكْن قـَ
اَألْرِض َحتَّى َأْظَلَمِت  لَوَغطَّى َوْجَه كُ 15َك، لَجَراٌد هَكَذا ِمثْـَلُه، َوَال َيُكوُن بـَْعَدُه َكذ

ِر الِذي تـَرََكُه البَـَرُد، َحتَّى َلْم َوَأَكَل َجِميَع ُعْشِب اَألْرِض َوَجِميَع َثَمِر الشَّجَ . اَألْرضُ 
 .) َأْرِض ِمْصرَ  لِفي كُ  ليـَْبَق َشْيٌء َأْخَضُر ِفي الشََّجِر َوَال ِفي ُعْشِب الَحقْ 
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 15-3: 10الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ُنُه لَهَذا َما يـُعْ «: َسى َوَهُروُن َأَماَم ِفْرَعْوَن َوقَاَال َلهُ َفَمَثَل ُمو 3: (بعض مواضعه كما يلي

َرانِيِّينَ  َوِإَذا أَبـَْيَت 4. يَـْعُبَدِنيلْق َشْعِبي لي؟ َأطْ لِإَلى َمَتى تَْأَبى َأْن َتْخَضَع : الرَّب ِإَلُه الِعبـْ
فـَيُـَغطِّي َوْجَه 5َلى ُتُخوِمَك، ُب َغدًا الَجَراَد عَ لَق َسَراَح َشْعِبي، فـََها أَنَا َأجْ لَأْن ُتطْ 

يَـْعُسُر َعَلى َأَحٍد َأْن يـََراَها، َويَلَتِهُم الَبِقيََّة الُمَتخَ  َفَة َلُكْم َعِن البَـَرِد، وَُكل لاَألْرِض، فـَ
َوَيْمُأل بـُُيوَتَك َوبـُُيوَت َحاِشَيِتَك َوبـُُيوَت َجِميِع 6، لَشَجَرٍة نَابَِتٍة َلُكْم ِفي الَحقْ 

يِّيَن، اَألْمُر الِذي َلْم َيْشَهْد ِمثْـَلُه آبَاُؤَك َوَال َأْجَداُدَك ُمْنُذ َأِن اْستَـْوطَُنوا َهِذِه الِمْصرِ 
: فـََقاَلْت َحاِشَيُة ِفْرَعْوَن َلهُ 7. ثُمَّ َتَحوََّل َواْنَصَرَف ِمْن َلُدْن ِفْرَعْوَن . »اَألْرَض ِإَلى اآلنَ 

أََلْم تـَْعَلْم َأنَّ . يَـْعُبُدوا الرَّب ِإَلَهُهمْ لِق الشَّْعَب لَشرَكاً لََنا؟ َأطْ  ِإَلى َمَتى َيَظلُّ َهَذا الرَُّجلُ «
َأَماَم ِفْرَعْوَن، َوقَاَل  للُمُثو لفَاْسُتْدِعَي ُموَسى َوَهُروُن ثَانَِيًة 8» ِمْصَر َقْد َعمََّها الَخَراُب؟

فََأَجاَب 9» َمْن ُهُم الِذيَن َسَيْذَهُبوَن؟ اْمُضوا َواْعُبُدوا الرَّب ِإَلَهُكْم، َوَلِكنْ «: َلُهَما
َيانَِنا َوُشُيوِخَنا«: ُموَسى َنْذَهُب بَِبِنيَنا َوبـََناتَِنا، ِبَمَواِشيَنا َوُقْطَعانَِنا ألَنَُّه َيِجُب . َنْذَهُب ِبِفتـْ

ْن أَنَا َأْطَلْقُتُكْم َمَع َيُكِن الرَّب ِبَعْوِنُكْم إل«: فـََقاَل ِفْرَعْونُ 10. »لرَّبِّ لَأْن نُِقيَم ِعيدًا 
ال، َفلَيْمِض الرَِّجاُل 11. يِّ أَنَُّكْم َعازُِموَن َعَلى الشَّرِّ لَفِمَن الجَ . ِنَساِئُكْم َوَأْوَالدُِكمْ 

فـََقاَل 12. ثُمَّ طُِرَدا ِمْن َحْضَرِة ِفْرَعْونَ . »ِعَباَدِة الرَّب ، َألنَّ َهَذا ُهَو َما َتْطُلُبونَهُ لفـََقْط 
ُتْبتَـَلى بِالجََّراِد، فـَيُـَغطِّي ِبَالَد ِمْصَر لأَْبِسْط َيَدَك َعَلى َأْرِض ِمْصَر «: ُموَسىلب الرَّ 

َفَمدَّ ُموَسى َعَصاُه َعَلى َأْرِض 13. »ِف َعِن البَـَردِ لَويَلَتِهَم ُكل نـََباِت اَألْرِض الُمَتخَ 
، َوَما ِإْن َأقْـَبَل لَك النـََّهاِر َوالليْ لَطَواَل ذَ ِمْصَر، فََأْرَسَل الرَّب َعَلْيِهْم رِيحًا َشْرِقيًَّة 
َتَشَر الَجَراُد ِفي كُ 14. الصََّباُح َحتَّى َحَمَلِت الرِّيُح الشَّْرِقيَُّة الَجَرادَ  ِبالِد ِمْصَر،  لفَانـْ

َلْن َيْحُدَث ِمثْـُلُه َوَحل ِفي َجِميِع ُتُخوِمَها بَِأْسَراٍب َعِظيَمٍة، فـََلْم َيُكْن َلُه َنِظيٌر ِمْن قـَْبُل وَ 
اَألْرِض َحتَّى َأْظَلَمْت، َوالتَـَهَم ُكل ُعْشٍب ِفيَها  لفـََقْد َغطَّى َوْجَه كُ 15. ِفي َما بـَْعدُ 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )330 ( 

َلْم يـَْبَق َشْيٌء َأْخَضُر َال َعَلى اَألْشَجاِر َوَال  وَُكل أَْثَماِر اَألْشَجاِر الِتي َخلَفَها البَـَرُد، فـَ
 ) .َأْرَجاِء ِمْصرَ  لاِت ِفي كُ الَمْزُروعَ  لِفي ُحُقو 

 15-3: 10الكتاب المقدس خروج 
 : ورد في القرآن الكريم •

فََأْرَسـلَنا  )132(َتْسَحَرنَا ِبَهـا َفَمـا َنْحـُن لَـَك ِبُمـْؤِمِنيَن لَوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة (
ــَل َوالضَّــفَ  َم آيَــاٍت ُمَفصَّــالٍت فَاْســَتْكبَـُروا وََكــانُوا َعلَــْيِهُم الطُّوفَــاَن َوالَجــَراَد َوالُقمَّ ادَِع َوالــدَّ

ـا َوقَـَع َعلَـْيِهُم الرِّْجـُز قَـاُلوا يَـا ُموَسـى ادُْع لَنَـا رَبـََّك ِبَمـا َعِهـَد  )133(قـَْومًا ُمْجرِِميَن  َوَلمَّ
ـا   )134(َك بَنِـي ِإْسـرائيَل ِعْنَدَك لَِئْن َكَشـْفَت َعنَّـا الرِّْجـَز لَنُــْؤِمَننَّ لَـَك َولَنُـْرِسـَلنَّ َمَعـ فـََلمَّ

ُهُم الرِّْجَز ِإَلى َأَجٍل ُهْم بَا  )135(ُغوُه ِإَذا ُهْم يـَْنُكُثوَن لَكَشْفَنا َعنـْ

 ١٣5-١٣2: األعراف القرآن الكريم سورة
ِه فـََقاَل ِإنـِّي َرُسـوُل َربِّ ال(  )46(َعـاَلِميَن َوَلَقْد َأْرَسلَنا ُموَسى ِبآياتَِنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَألِ

َها َيْضَحُكوَن     )47(فـََلمَّا َجاَءُهْم ِبآياتَِنا ِإَذا ُهْم ِمنـْ
 48 - ٤٦: الزخرف القرآن الكريم سورة

ــَدَك ِإنـََّنــا َلُمْهَتــُدوَن ( ــا رَبَّــَك ِبَمــا َعِهــَد ِعْن ــاِحُر ادُْع لََن ــا   )49(َوَقــاُلوا يَــا أَيـَُّهــا السَّ فـََلمَّ
ُهُم العَ    )50(َذاَب ِإَذا ُهْم يـَْنُكُثوَن َكَشْفَنا َعنـْ

 ٥٠ - ٤9: الزخرف القرآن الكريم سورة  

 

  6565  --    رقمرقم  شتانشتان
 فلما تراء الجمعان

 قال أصحاب موسى إنا لمدركون 
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

يـَْرِجُعوا َويـََتَجمَُّعوا ُمَقاِبَل َفِم َبِني ِإْسَرائِيَل َأْن لُقل «2: ُموَسىلَوقَاَل الرَّب : (قوله
فـََيُظنُّ 3الِحيُروِث بـَْيَن َمْجَدَل َوالَبْحِر َأَماَم بـَْعَل َصُفوَن ُمَباَشَرًة ُتَخيَِّموَن ِعْنَد الَبْحِر، 

ْحَراُء، َعَلْيُكُم الصَّ  ِفْرَعْوُن أَنَُّكْم َهاِئُموَن ِفي اَألْرِض َعَلى َغْيِر ُهًدي، َوَقِد اْستَـْغَلَقتْ 
َعَلى ِفْرَعْوَن َوَعَلى ) بِالَقَضاءِ (فَأَُقسِّي َقلَب ِفْرَعْوَن َحتَّى َيْسَعى َورَاءَُكْم فَأَتـََعظَُّم آنَِئٍذ 4

َملِك لَوِقيَل 5 . يُّونَ لَوَهَكَذا فـََعَل اِإلْسَرائِي. »َجْيِشِه، َويـَْعِرُف الِمْصرِيُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّب
فـََتَحوََّل َقلُب ِفْرَعْوَن َوقـُُلوُب َحاِشَيِتِه ِضدَُّهْم، . »الشَّْعُب َقْد َهَربَ  ُهوَذا«: ِمْصرَ 
فََأَعدَّ َمرَْكَبَتُه َواْصَطَحَب 6» َماَذا َدَهانَا َحتَّى َأْطَلْقَنا ِإْسَرائِيَل ِمْن ِخْدَمِتَنا؟«: َوقَاُلوا

َها قَاَدَة ِسَالِح فََأَعدَّ ِستَّ ِمَئِة َمرَْكَبٍة وَ 7َجْيَشُه َمَعُه،  َساِئَر َمرَْكَباِت ِمْصَر، َوَحَمَل َعَليـْ
ِك ِمْصَر، َفطَاَرَد بَِني ِإْسَرائِيَل الِذيَن َغاَدُروا لَوَقسَّى الرَّب َقلَب ِفْرَعْوَن مَ 8. الَمرَْكَباتِ 

ْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِِه فِ  لَوَسَعى الِمْصرِيُّوَن َورَاَءُهْم ِبَجِميِع َخيْ 9. ِمْصَر ِبُقْدرٍَة ظَاِهَرةٍ 
َوُجُيوِشِه، فََأْدرَُكوُهْم َوُهْم ُمَتَجمُِّعوَن ِعْنَد الَبْحِر بالُقْرِب ِمْن َفِم الِحيروِث ُمَقاِبَل بـَْعَل 

َنْحَوُهْم،  َوَلمَّا اقْـتَـَرَب ِفْرَعْوُن، َنَظَر بـَُنو إْسَرائِيَل، َوِإَذا بِالِمْصرِيِّيَن يـَْنَدِفُعونَ . َصُفونَ 
لُقُبوِر َأْخَرْجتَـَنا لْفِتَقاِر ِمْصَر الَهل «: ثُمَّ قَاُلوا َلُموَسى11فَاْرتـََعُبوا َواْستَـَغاثُوا بِالرَّب ، 

أََلْم نـَُقل َلَك 12َنُموَت ِفيَها؟ َماَذا فـََعلَت بَِنا َحتَّى َأْخَرْجتَـَنا ِمْن ِمْصَر؟ لِإَلى الصَّْحَراِء 
ا َوَشْأنـََنا فـََنْخُدَم الِمْصرِيِّيَن، إْذ َكاَن َخْيرًا َلَنا َأْن َنْخُدَم الِمْصرِيِّيَن ِمْن َأْن َدْعنَ : ِفي ِمْصرَ 

ِقُفوا َواْنظُُروا َخالَص . َال َتَخاُفوا«: لشَّْعبِ لفـََقاَل ُموَسى 13. »َنُموَت ِفي الصَّْحَراءِ 
ُتُموُهُم اليَـْوَم، َلْن تـََرْوُهْم ِفي َما الرَّب الِذي ُيْجرِيِه َلُكُم اليَـْوَم، َألنَّ الِمْصرِ  يِّيَن الِذيَن رَأَيـْ

ُتْم َتْصُمُتونَ 14. بـَْعُد ِإَلى األََبدِ   . ) »فَالرَّب ُيَحاِرُب َعْنُكْم َوأَنـْ
 14-1: 14الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ْم بَِني ِإْسَرائِيَل َأْن يـَْرِجُعوا َويـَْنزُِلوا لكَ «2: لَم الرَّب ُموَسى قَاِئالً وَكَ 1(: مواضعه كما يلي
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. ُمَقابَِلُه تـَْنزُِلوَن ِعْنَد الَبْحرِ . َأَماَم َفِم الِحيُروِث بـَْيَن َمْجَدَل َوالَبْحِر، َأَماَم بـَْعَل َصُفونَ 
. َقِد اْستَـْغَلَق َعَلْيِهِم الَقْفرُ . ْرتَِبُكوَن ِفي اَألْرضِ ُهْم مُ : فـَيَـُقوُل ِفْرَعْوُن َعْن بَِني ِإْسَرائِيلَ 3
ُد َقلَب ِفْرَعْوَن َحتَّى َيْسَعى َورَاَءُهْم، فَأََتَمجَُّد ِبِفْرَعْوَن َوِبَجِميِع َجْيِشِه، َويـَْعِرُف 4 َوُأَشدِّ

ُك ِمْصَر َأنَّ الشَّْعَب َقْد لمَ فـََلمَّا ُأْخِبَر 5.فـََفَعُلوا هَكَذا. »الِمْصرِيُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّب
َماَذا فـََعلَنا َحتَّى َأْطَلْقَنا «: فـََقاُلوا. َهَرَب، تـََغيـََّر َقلُب ِفْرَعْوَن َوَعِبيِدِه َعَلى الشَّْعبِ 

ٍة ُمْنَتَخَبٍة َوَأَخَذ ِستَّ ِمَئِة َمرَْكبَ 7. َفَشدَّ َمرَْكَبَتُه َوَأَخَذ قـَْوَمُه َمَعهُ 6» ِإْسَرائِيَل ِمْن ِخْدَمِتَنا؟
َد الرَّب َقلَب ِفْرَعْوَن مَ 8. َوَساِئَر َمرَْكَباِت ِمْصَر َوُجُنوًدا َمرَْكِبيًَّة َعَلى َجِميِعَها ِك لَوَشدَّ

َفَسَعى 9. ِمْصَر َحتَّى َسَعى َورَاَء بَِني ِإْسَرائِيَل، َوبـَُنو ِإْسَرائِيَل َخارُِجوَن بَِيٍد رَِفيَعةٍ 
َمرَْكَباِت ِفْرَعْوَن َوفـُْرَسانِِه َوَجْيِشِه، َوُهْم  لَجِميُع َخيْ . َءُهْم َوَأْدرَُكوُهمْ الِمْصرِيُّوَن َورَا

فـََلمَّا اقْـتَـَرَب ِفْرَعْوُن 10 نَازُِلوَن َعِ◌ْنَد الَبْحِر َعِ◌ْنَد َفِم الِحيُروِث، َأَماَم بـَْعَل َصُفونَ 
فـََفزُِعوِا ِجّدا، َوَصَرَخ بـَُنو . يُّوَن رَاِحُلوَن َورَاَءُهمْ رََفَع بـَُنو ِإْسَرائِيَل ُعُيونـَُهْم، َوِإَذا الِمْصرِ 

َهل ألَنَُّه َلْيَسْت قـُُبوٌر ِفي ِمْصَر َأَخْذتـََنا «: ُموَسىلَوقَاُلوا 11. ِإْسَرائِيَل ِإَلى الرَّب
لَْيَس هَذا ُهَو الَكَالُم أَ 12َنُموَت ِفي البَـرِّيَِّة؟ َماَذا َصنَـْعَت بَِنا َحتَّى َأْخَرْجتَـَنا ِمْن ِمْصَر؟ ل

ٌر لََنا َأْن َنْخِدَم : ينَ لالِذي َكلْمَناَك ِبِه ِفي ِمْصَر َقائِ  ُكفَّ َعنَّا فـََنْخِدَم الِمْصرِيِّيَن؟ ألَنَُّه َخيـْ
ِقُفوا . َال َتَخاُفوا«: لشَّْعبِ لفـََقاَل ُموَسى 13. »الِمْصرِيِّيَن ِمْن َأْن َنُموَت ِفي البَـرِّيَّةِ 

ُتُم الِمْصرِيِّيَن اليَـْوَم، َال . ُروا َخَالَص الرَّب الِذي َيْصنَـُعُه َلُكُم اليَـْومَ َواْنظُ  فَِإنَُّه َكَما رَأَيـْ
ُتْم َتْصُمُتونَ 14. تـَُعوُدوَن تـََرْونـَُهْم أَْيًضا ِإَلى األََبدِ   . ) الرَّب يـَُقاِتُل َعْنُكْم َوأَنـْ

 14-1: 14الكتاب المقدس خروج 
ة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في ثالثوفي نسخة 

ُقل لَبني ِإسرائيَل أْن يرجعوا وينزِلوا «2: وقاَل الرَّب لموسى: (بعض مواضعه كما يلي
فيُظنَّ ِفرَعوُن 3. أماَم َفِم الحيروِث بَيَن َمجُدَل والبحِر، ُتجاَه بْعَل صفوَن على البحرِ 

وأُقسِّي قلَب ِفرَعوَن 4. في األرِض وأنَّ البرِّيََّة اَنغلقت عَليِهم أنَّ بَني ِإسرائيَل تائِهونَ 
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ففَعَل . »فيتبُعُهم، وُأجِهُز على ِفرَعوَن وجميِع جنودِه، ويَعلُم الِمْصريُّوَن أنِّي أنا الرَّب
وا ُك ِمْصَر بأنَّ بَني ِإسرائيَل هربلفلمَّا َسِمَع ِفرَعوُن مَ 5. بَنو إسرائيَل كما قيَل لُهم

ماذا َعِملنا، فأطَلْقنا بَني إسرائيَل ِمْن «: اَنقلَب رأيُُه ورأُي رِجالِه عَليِهم وقالوا
وَاختاَر ِسَت مئِة مركبٍة ِمْن 7فشَد ِفرَعوُن مركبَتُه وأخَذ جيَشُه مَعُه، 6. »خدمِتنا

ِفرَعوَن  وَقسَّى الرَّب قلبَ 8. مركباتِه وأخَذ مَعها جميَع مركباِت ِمْصَر وعَليها قادُتها
ٍة عظيمٍة،  فلِحَقُهُم الِمْصريُّوَن 9َملِك ِمْصَر، حتى تَِبَع بَني ِإسرائيَل، وُهم خارجوَن بقوَّ

بجميِع مركباِت ِفرَعوَن وُفرسانِه وجنودِه وُهم نازلوَن ِعنَد البحِر قرَب َفِم الحيروِث، 
يَل ُعيونـَُهم، فرأوا الِمْصريِّيَن ولمَّا َاقترَب ِفرَعوُن رفَع بَنو ِإسرائ10. أماَم بْعَل صفونَ 

أَما في ِمْصَر قُبوٌر ، «: وقالوا لموسى11. فخافوا جُدا وصرخوا إلى الرَّب. يتَبعوَنهم
أما قُلنا لَك 12فأخْذتَنا لنموَت في هذِه البرِّيَِّة؟ ماذا عِملَت بنا، فأخرجَتنا ِمْن ِمْصَر؟ 

» َمُتنا لُهم خيٌر ِمْن أْن نموَت في البرِّيَِّة؟في ِمْصَر؛ َدْعنا نخِدُم الِمْصريِّيَن، فخدْ 
ستَروَن . ِقفوا واَنظروا اليوَم خالَص الرَّب. ال تخافوا«: فقاَل لُهم موسى13

الرَّب ُيحارُب َعنُكم، وأنُتم ال 14. الِمْصريِّيَن اليوَم ولن تعودوا تَروَنهم إلى األبدِ 
 . )ُتحرِّكوَن ساِكًنا

 14-1: 14الكتاب المقدس خروج 
 : ورد في القرآن الكريم •

ـــوَن ( ـــاِدي ِإنَُّكـــْم ُمتَّبَـُع ـــِر ِبِعَب ـــى ُموَســـى َأْن َأْس ـــا ِإَل َن ـــي  )52(َوَأْوَحيـْ ـــْوُن ِف فََأْرَســـَل ِفْرَع
ــوَن لِإنَّ َهــُؤالِء َلِشــْرِذَمٌة قَ  )53(الَمــَداِئِن َحاِشــرِيَن  ــاِئُظوَن  )54(يُل ــا َلَغ ــْم لََن  )55(َوِإنـَُّه

وَُكُنــوٍز َوَمَقــاٍم َكــرِيٍم  )57(فََأْخَرْجَنــاُهْم ِمــْن َجنَّــاٍت َوُعُيــوٍن  )56(ِميــٌع َحــاِذُروَن َوِإنَّــا َلجَ 
َناَهـــا بَِنـــي ِإْســـرائيَل لَكـــذَ   )58( ـــا )60(فَـــأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشـــرِِقيَن  )59(َك َوَأْورَثـْ ـــَراَءى  فـََلمَّ تـَ

ــْدرَُكوَن  ــاَل َأْصــَحاُب ُموَســى ِإنَّــا َلُم ــاِن َق ــيَـْهِديِن  )61(الَجْمَع ــَي رَبِّــي َس ــاَل َكــال ِإنَّ َمِع َق
)62( 
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 ٦٢ - ٥٢: الشعراء القرآن الكريم سورة
 

  6666  --    رقمرقم  شتانشتان
 فأوحينا إلى موسى

 أن اضرب بعصاك البحر
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •
َبِني ِإْسَرائِيَل َأْن لُث ِبي؟ ُقل َما بَاُلَك َتْسَتِغي«: َوقَاَل الرَّب لُموَسى15: (قوله
اْرَفْع َعَصاَك َواْبِسْط َيَدَك فـَْوَق الَبْحِر َوُشقَُّه، فـََيْجَتاَز بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي 16. يـَْرَحُلوا

ُظ قـُُلوَب الِمْصرِيِّيَن فـََيْسَعْوَن َورَاءَُكْم، لفـََها أَنَا ُأغْ 17. َوْسِط الَبْحِر َعَلى الَياِبَسةِ 
ُيْدِرُك الِمْصرِيُّوَن أَنَِّني أَنَا 18َعَلى ِفْرَعْوَن َوَعَلى َمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِِه، ) بِالَقَضاءِ (تـََعظَُّم فَأَ  فـَ

َوَبَسَط ُموَسى 21.»َعَلى ِفْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ ) بِالَقَضاءِ (الرَّب ، ِعْنَدَما أَتـََعظَُّم 
َلِة رِيحًا َشْرِقيًَّة َقوِيًَّة َردَِّت الَبْحَر ِإَلى َيَدُه فـَْوَق الَبْحِر،  فََأْرَسَل الرَّب َطَواَل تِلَك الليـْ

يُّوَن ِفي َوْسِط لفَاْجَتاَز اِإلْسَرائِي22َوَهَكَذا اْنَشقَّ الَبْحُر، . الَورَاِء، َوَحوَّلَْتُه ِإَلى يَاِبَسةٍ 
. ِبَمثَابَِة ُسورَْيِن َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن َيَسارِِهمْ  الَبْحِر َعَلى َأْرٍض يَاِبَسٍة، َفَكاَن الَماءُ 

ِفْرَعْوَن  لَوَلِحَق ِبِهِم الِمْصرِيُّوَن َوَدَخُلوا َورَاَءُهْم ِإَلى َوْسِط الَبْحِر، ِبَجِميِع َخيْ 23
النَّاِر َوالسََّحاِب َوقـَْبَل طُُلوِع الصََّباِح َأْشَرَف الرَّب ِفي َعُموِد 24. َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ 

َفَطِفُقوا . َفَجَعَل َعَجَالِت َمرَْكَباِتِهْم تـََتَخلعُ 25. َعَلى َعْسَكِر الِمْصرِيِّيَن َوَأْرَبَكُهمْ 
يِّيَن، َألنَّ الرَّب ُيَحاِرُب لنَـْهُرْب ِمَن اِإلْسَرائِيل«: َيُجرُّونـََها ِبَمَشقٍَّة َحتَّى قَاَل الِمْصرِيُّونَ 

ُهْم ِضدَّ   .) »نَاَعنـْ
 25-15: 14الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
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؟ ُقل «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 15(: مواضعه كما يلي َبِني ِإْسَرائِيَل َأْن لَما َلَك َتْصُرُخ ِإَليَّ
ى الَبْحِر َوُشقَُّه، فـََيْدُخَل بـَُنو ِإْسَرائِيَل ِفي َواْرَفْع أَْنَت َعَصاَك َوُمدَّ َيَدَك َعلَ 16. يـَْرَحُلوا

ُد قـُُلوَب الِمْصرِيِّيَن َحتَّى َيْدُخُلوا َورَاَءُهْم، 17. َوَسِط الَبْحِر َعَلى الَياِبَسةِ  َوَها أَنَا ُأَشدِّ
يَـْعِرُف 18. َجْيِشِه، ِبَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ  لفَأََتَمجَُّد ِبِفْرَعْوَن وَكُ  الِمْصرِيُّوَن أَنِّي أَنَا الرَّب فـَ

تَـَقَل َمَالُك اِهللا السَّاِئُر َأَماَم َعْسَكِر 19. »ِحيَن أََتَمجَُّد ِبِفْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِهِ  فَانـْ
تَـَقَل َعُموُد السََّحاِب ِمْن َأَماِمِهْم َوَوَقَف َورَاَءُهمْ  َفَدَخَل 20. ِإْسَرائِيَل َوَساَر َورَاَءُهْم، َوانـْ

فـََلْم . بـَْيَن َعْسَكِر الِمْصرِيِّيَن َوَعْسَكِر ِإْسَرائِيَل، َوَصاَر السََّحاُب َوالظََّالُم َوَأَضاَء اللْيلَ 
َوَمدَّ ُموَسى َيَدُه َعَلى الَبْحِر، فََأْجَرى الرَّب الَبْحَر 21.ليـَْقَتِرْب هَذا ِإَلى َذاَك ُكل الليْ 

َفَدَخَل بـَُنو 22. ، َوَجَعَل الَبْحَر يَاِبَسًة َواْنَشقَّ الَماءُ ليَدٍة ُكل الليْ ِبرِيٍح َشْرِقيٍَّة َشدِ 
. ِإْسَرائِيَل ِفي َوَسِط الَبْحِر َعَلى الَياِبَسِة، َوالَماُء ُسوٌر َلُهْم َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن َيَسارِِهمْ 

ِفْرَعْوَن َوَمرَْكَباتِِه َوفـُْرَسانِِه ِإَلى َوَسِط  لَخيْ  َجِميعُ . َوتَِبَعُهُم الِمْصرِيُّوَن َوَدَخُلوا َورَاَءُهمْ 23
وََكاَن ِفي َهزِيِع الصُّْبِح َأنَّ الرَّب َأْشَرَف َعَلى َعْسَكِر الِمْصرِيِّيَن ِفي َعُموِد 24. الَبْحرِ 

ْم َحتَّى َساُقوَها َوَخَلَع َبَكَر َمرَْكَباِتهِ 25النَّاِر َوالسََّحاِب، َوَأْزَعَج َعْسَكَر الِمْصرِيِّيَن، 
ُهمْ «: فـََقاَل الِمْصرِيُّونَ . بِثـَْقَلةٍ   ) .نـَْهُرُب ِمْن ِإْسَرائِيَل، َألنَّ الرَّب يـَُقاِتُل الِمْصرِيِّيَن َعنـْ

 25-15: 14الكتاب المقدس خروج 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 

؟ ُقل لَبني «: فقاَل الرَّب لموسى15: (بعض مواضعه كما يلي ما باُلَك تصُرخ إليَّ
وأنَت إرفْع عصاَك وُمَد َيَدَك على البحِر فينشَق لَيدخَل بَنو 16. ِإسرائيَل ليرَحلوا

وأنا أُقسِّي قُلوَب الِمْصريِّيَن 17. ِإسرائيَل في وَسِط البحِر على األرِض اليابسةِ 
فيعلَم 18. َعوَن وجميِع جنودِه ومركباتِه وُفرسانهِ فيدخلوَن وراَءُهم، فُأجِهُز على ِفر 

فاَنتقَل مالُك اِهللا ِمْن أماِم جيِش 19.»الِمْصريُّوَن متى أجَهْزُت عَليِهم أنِّي أنا الرَّب
بحيُث 20بَني ِإسرائيَل وساَر وراَءُهم واَنتقَل َعموُد السَّحاِب أيًضا ووقَف وراَءهم 
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ًما وِمْن لوجيِش بَني إسرائيَل، فكاَن ِمْن جانِب أولئَك ُمظدخَل بَيَن جيِش الِمْصريِّيَن 
وَمَد 21. لجانِب هؤالِء يُنيُر الليَل حتى ال يقترَب أحُد الفريَقيِن ِمَن اآلخِر ُطوَل اللي

حتى  لموسى َيَدُه على البحِر، فأرسَل الرَّب على البحِر ريًحا شرقيًَّة عاصفًة ُطوَل اللي
ودخَل بَنو ِإسرائيَل في وَسِط البحِر على 22ِه فاَنشقَِّت المياُه أيبَس ما بَيَن ِمياه

وتَِبَعُهُم الِمْصريُّوَن 23. والماُء لُهم سوٌر َعْن َيميِنهم وَعْن يسارِِهم. األرِض اليابسةِ 
وأشرَف الرَّب 24. ِفرَعوَن ومركباتِِه وُفرسانِه ودخلوا إلى وَسِط البحرِ  لبجميِع خي

بِح على جيِش الِمْصريِّيَن ِمْن َعموِد النَّاِر والسَّحاِب، فأوقَع الفوَضى ِعنَد طُلوِع الصُّ 
نهرُب ِمْن أماِم «: وعطََّل دواليَب مركباِتِهم فساُقوها بصعوبٍة، فقالوا25في ُصفوِفهم 

 ) .»بَني ِإسرائيَل، ألنَّ الرَّب يُقاتُلنا َعنُهم
 25-15: 14الكتاب المقدس خروج 

 : الكريم ورد في القرآن  •

تـََراَءى الَجْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن  فـََلمَّا )60(فَأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشرِِقيَن (
َنــا ِإلَــى ُموَســى َأِن اْضــِرْب ِبَعَصــاَك  )62(قَــاَل َكــال ِإنَّ َمِعــَي رَبِّــي َســيَـْهِديِن  )61( فََأْوَحيـْ

َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ  نَـا  )64(َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآلَخـرِيَن  )63(ِفْرٍق َكالطَّْوِد الَعِظيِم الَبْحَر فَانـْ َوأَْنَجيـْ
َك َآليَـًة َوَمـا َكـاَن لـِإنَّ ِفـي ذَ  )66(ثُـمَّ َأْغَرقْـنَـا اآلَخـرِيَن  )65(ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمِعـيَن 

 )68(لرَِّحيُم َوِإنَّ رَبََّك َلُهَو الَعزِيُز ا )67(َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِنيَن 
 ٦٨ - ٦٠: الشعراء القرآن الكريم سورة

َنــا ِإلَــى ُموَســى َأْن َأْســِر ِبِعَبــاِدي فَاْضــِرْب َلُهــْم َطرِيقــاً ِفــي الَبْحــِر يـََبســاً ال  َوَلَقــدْ ( َأْوَحيـْ
 )77(َتَخاُف َدرَكاً َوال َتْخَشى 

  ٧٧: طه القرآن الكريم سورة
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  6767  --    رقمرقم  شتانشتان
 من معه جميعافأغرقناه و 

 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

يَـْرَتدَّ الَماُء َعَلى لاْبِسْط َيَدَك فـَْوَق الَبْحِر «: ُموَسىلَوقَاَل الرَّب 26: (قوله
ِبثَاِق فـََبَسَط ُموَسى َيَدُه فـَْوَق الَبْحِر ِعْنَد انْ 27. »الِمْصرِيِّيَن َمَع َمرَْكَباِتِهْم َوفـُْرَساِنِهمْ 

الصََّباِح، فَاْرَتدَّ الَبْحُر ِإَلى َمْوِضِعِه َعَلى الِمْصرِيِّيَن الَهارِبِيَن ِفي اتَِّجاِهِه، َفَجَرفـَُهُم الرَّب 
َواْرَتدَِّت الِمَياُه َوَأْغَرَقِت الَمرَْكَباِت َوالُفْرَساَن وَُكل َجْيِش ِفْرَعْوَن 28. َنْحَو َوْسِط الَبْحرِ 

ُهْم نَاٍج َواِحدٌ لِبِهْم ِإَلى الَبْحِر، فـََلْم يـَفْ الِذي َلِحَق  َأمَّا بـَُنو ِإْسَرائِيَل فـََقْد 29. ْت ِمنـْ
وََكاَنِت الِمَياُه َكُسورَْيِن َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن . َساُروا فـَْوَق َأْرٍض يَاِبَسٍة َوْسَط ِمَياِه الَبْحرِ 

يِّيَن ِمْن َيِد الِمْصرِيِّيَن، لَك اليَـْوِم اِإلْسَرائِيلَوَهَكَذا أَنـَْقَذ الرَّب ِفي ذَ 30 .◌ْ  ِهملَشَما
َوِعْنَدَما َشِهَد 31. َوَشاَهُدوا ُجَثَث الِمْصرِيِّيَن َمْطُروَحًة َعَلى َشاِطيِء الَبْحرِ 

َة الَعِظيَمَة الِتي َعاَمَل ِبَها الرَّب الِمْصرِيِّيَن، َخاَف الشَّْعُب الرَّ لاِإلْسَرائِي ب يُّوَن الُقوَّ
) . َوآَمُنوا ِبِه َوِبُموَسى َعْبِدهِ 

 31-26: 14الكتاب المقدس خروج 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
يَـْرجَع الَماُء َعَلى لُمدَّ َيَدَك َعَلى الَبْحِر «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 26(: مواضعه كما يلي

َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه َعَلى الَبْحِر فـََرَجَع الَبْحُر 27. »اِتِهْم َوفـُْرَساِنِهمْ الِمْصرِيِّيَن، َعَلى َمرَْكبَ 
اِئَمِة، َوالِمْصرِيُّوَن َهارِبُوَن ِإَلى لالصُّْبِح ِإَلى َحا لِعْنَد ِإقْـَبا َفَدَفَع الرَّب . َقائِهِ لِه الدَّ

طَّى َمرَْكَباِت َوفـُْرَساَن َجِميِع َجْيِش فـََرَجَع الَماُء َوغَ 28. الِمْصرِيِّيَن ِفي َوَسِط الَبْحرِ 
ُهْم َوَال َواِحدٌ . ِفْرَعْوَن الِذي َدَخَل َورَاَءُهْم ِفي الَبْحرِ  َوَأمَّا بـَُنو ِإْسَرائِيَل 29. َلْم يـَْبَق ِمنـْ
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 َيَسارِِهمْ َفَمَشْوا َعَلى الَياِبَسِة ِفي َوَسِط الَبْحِر، َوالَماُء ُسوٌر َلُهْم َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن 
َوَنَظَر ِإْسَرائِيُل الِمْصرِيِّيَن . َك اليَـْوِم ِإْسَرائِيَل ِمْن َيِد الِمْصرِيِّينَ لَفَخلَص الرَّب ِفي ذ30

ِِ الَبْحرِ  َورََأى ِإْسَرائِيُل الِفَ◌ْعَل الَعِظيَم الِذي َصنَـَعُه الرَّب 31. َأْمَواتًا َعَلى َشاِط
 .) ُب الرَّب َوآَمُنوا بِالرَّب َوِبَعْبِدِه ُموَسىبِالِمْصرِيِّيَن، َفَخاَف الشَّعْ 

 31-26: 14الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ُمَد َيَدَك على البحِر فيرتَد الماُء «: فقاَل الرَّب لموسى26: (بعض مواضعه كما يلي

فَمَد موسى يَدُه على البحِر، فَارتَد 27. »اِتِهم وفرساِنِهمعلى الِمْصريِّيَن وعلى مركب
فطرَحُهُم . فواجَهُه الِمْصريُّوَن وُهم هاربونَ . البحُر ِعنَد طُلوِع الصُّبِح إلى ما كاَن عَليهِ 

ورجعِت الِمياُه فغطَِّت المركباِت والُفرساَن وجميَع جيِش 28. الرَّب في وَسِط البحرِ 
ومشى بَنو 29. لوا وراَء بَني إسرائيَل في البحِر، وما بقَي ِمنُهم أحدٌ ِفرَعوَن الذيَن دخ

ِإسرائيَل على األرِض اليابسِة في وَسِط البحِر، والماُء لُهم سوٌر َعْن َيميِنِهم وَعْن 
َك اليوِم بَني ِإسرائيَل ِمْن أيدي الِمْصريِّيَن، ورأى لوخلَص الرَّب في ذ30. ِهملشما

ِِ البحرِ بَنو ِإسرائيَل ال وشاهَد بَنو ِإسرائيَل الِفْعَل 31. ِمْصريِّيَن أمواتًا على شاط
 ) .العظيَم الذي فَعَلُه الرَّب بالِمْصريِّيَن، فخافوا الرَّب وآمنوا بِه وبموسى عبِدهِ 

 31-26: 14الكتاب المقدس خروج 
 : ورد في القرآن الكريم  •

َنــا ِإلَــى ُموَســى َأْن َأْســرِ  َوَلَقــدْ ( ِبِعَبــاِدي فَاْضــِرْب َلُهــْم َطرِيقــاً ِفــي الَبْحــِر يـََبســاً ال  َأْوَحيـْ
فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعـْوُن ِبُجنُـوِدِه فـََغِشـيَـُهْم ِمـَن الـَيمِّ َمـا َغِشـيَـُهْم  )77(َتَخاُف َدرَكاً َوال َتْخَشى 

نَـاُكْم ِمـْن َعـُدوُِّكْم يَـا بَنِـي ِإْسـرائيَل قَـْد أَنْ  )79(َوَأَضل ِفْرَعْوُن قـَْوَمُه َوَما َهـَدى  )78( َجيـْ
ُكلُـوا ِمـْن طَيِّبَـاِت   )80(َوَواَعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر األَْيَمَن َونـَزَّلَنا َعَلْيُكُم الَمـنَّ َوالسَّـلَوى 
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َقــْد َهــَوى لــَمــا َرزَقْـَنــاُكْم َوال َتْطغَــْوا ِفيــِه فـََيِحــل َعَلــْيُكْم َغَضــِبي َوَمــْن َيحْ  ل َعَلْيــِه َغَضــِبي فـَ
 )82(حاً ثُمَّ اْهَتَدى لَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالَوِإنِّي َلَغفَّاٌر  )81(

 ٨٢ - ٧٧: طه القرآن الكريم سورة

َها َغافِ ( بُوا ِبآياتَِنا وََكانُوا َعنـْ ُهْم فََأْغَرقْـَناُهْم ِفي الَيمِّ بِأَنـَُّهْم َكذَّ تَـَقْمَنا ِمنـْ يَن لفَانـْ
َنا الَقْومَ  )136( الِذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اَألْرِض َوَمَغارِبـََها الِتي بَارَْكَنا  َوَأْورَثـْ

َمُت رَبَِّك الُحْسَنى َعَلى بَِني ِإْسرائيَل ِبَما َصبَـُروا َوَدمَّْرنَا َما َكاَن َيْصَنُع لِفيَها َوَتمَّْت كَ 
 )137(ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعِرُشوَن 

 ١٣٧ - ١٣٦: األعراف ن الكريم سورةالقرآ

ــُه ( ــاَل َل َق ــي ِإْســرائيَل ِإْذ َجــاَءُهْم فـَ ــاٍت فَاْســَأل بَِن َن ــاٍت بـَيـِّ ــا ُموَســى ِتْســَع آَي َن ــْد آتـَيـْ َوَلَق
ْمَت َما أَنـَْزَل َهـُؤالِء ِإال َربُّ لقَاَل َلَقْد عَ  )101(ِفْرَعْوُن ِإنِّي َألَظُنَُّك يَا ُموَسى َمْسُحوراً 

فَـَأرَاَد َأْن َيْسـَتِفزَُّهْم  )102(اَواِت َواَألْرِض َبَصـاِئَر َوِإنـِّي َألَظُنُّـَك يَـا ِفْرَعـْوُن َمْثبُـورًا السَّمَ 
 )103(ِمَن اَألْرِض فََأْغَرقْـَناُه َوَمْن َمَعُه َجِميعاً 

  ١٠٣ - ١٠١: اإلسراء القرآن الكريم سورة

َهاُر َتْجِري ِمـْن لْوِم أَلَْيَس َونَاَدى ِفْرَعْوُن ِفي قـَْوِمِه قَاَل يَا قَـ ( ي ُملُك ِمْصَر َوَهِذِه األَنـْ
ـٌر ِمـْن َهـَذا الـِذي ُهـَو َمِهـيٌن َوال َيَكـاُد يُبِـيُن  )51(َتْحِتي َأَفال تـُْبِصُروَن   )52(َأْم أَنَـا َخيـْ

ــُة ُمْقتَــ ــاَء َمَعــُه الَمالِئَك ــْن َذَهــٍب َأْو َج ــِه َأْســِورٌَة ِم ــْوال أُلِقــَي َعَلْي َل فَاْســَتَخفَّ  )53(رِنِيَن فـَ
ُهْم فََأْغَرقْـنَـاُهْم  )54(قـَْوَمُه فََأطَاُعوُه ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْومـاً فَاِسـِقيَن  تَـَقْمنَـا ِمـنـْ ـا آَسـُفونَا انـْ فـََلمَّ

 )56(آلِخرِيَن لَفَجَعلَناُهْم َسَلفاً َوَمَثًال  )55(َأْجَمِعيَن 

 ٥٦ – ٥١: الزخرف القرآن الكريم سورة 
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 وإذ استسقى موسى 
 لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 

 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ثُمَّ اْرَتَحَل ُموَسى بِِإْسَرائِيَل ِمَن الَبْحِر اَألْحَمِر، َوتـََوجَُّهوا َنْحَو َصْحَراِء 22: (قوله
َوِعْنَدَما َوَصُلوا 23. َراَء َثالَثََة أَيَّاٍم ِمْن َغْيِر َأْن َيِجُدوا َماءً ُشوٍر، َوظَلُّوا َيُجوبُوَن الصَّحْ 

فـََتَذمََّر 24. »َمارَّةَ «َك ُسمَِّيْت لذَ لَمَرارَتِِه، لِإَلى َمارََّة َلْم يـَْقِدُروا َأْن َيْشَربُوا َماَءَها 
َغاَث بِالرَّب، فََأرَاُه الرَّب َشَجَرًة فَاْستَـ 25» َماَذا َنْشَرُب؟«: ينَ لالشَّْعُب َعَلى ُموَسى قَائِ 

لشَّْعِب َفرِيَضًة َوَشرِيَعًة، لَوُهَناَك أَْيضًا َوَضَع الرَّب . فَأَلَقاَها ِإَلى الَماِء، َفَصاَر َعْذباً 
 ِإْن ُكْنَت َتْحِرُص َعَلى َسَماِع َصْوِت الرَّب ِإَلِهَك، َوتـَْفَعُل َما ُهوَ «: َوقَالَ 26َواْمَتَحَنُه، 

َحقٌّ َأَماَمُه، َوُتِطيُع َوَصايَاُه َوُتَحاِفُظ َعَلى َجِميِع فـََراِئِضِه، فـََلْن َأَدَعَك تـَُقاِسي ِمْن َأيِّ 
تَـَلْيُت ِبَها الِمْصرِيِّيَن، فَِإنِّي أَنَا الرَّب َشاِفيكَ  ثُمَّ بـََلُغوا 27.»َمَرٍض ِمَن اَألْمَراِض الِتي ابـْ

نَ لِإي ُعوَن َنْخَلةً يَم َحْيُث َكاَنِت اثـْ ) َفَخيَُّموا ِإَلى ُجَواِر ُعُيوِن الَماء. َتا َعْشَرَة َعْيَن َماٍء َوَسبـْ
. 

 27-22: 15الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َخَرُجوا ِإَلى بـَرِّيَِّة ثُمَّ اْرَتَحَل ُموَسى بِِإْسَرائِيَل ِمْن َبْحِر ُسوَف وَ 22: (مواضعه كما يلي

َفَجاُءوا ِإَلى َمارََّة، َوَلْم يـَْقِدُروا 23. َفَساُروا َثالَثََة أَيَّاٍم ِفي البَـرِّيَِّة َوَلْم َيِجُدوا َماءً . ُشورٍ 
ُب َعَلى فـََتَذمََّر الشَّعْ 24. »َمارَّةَ «َك ُدِعَي اْسُمَها لذل. َأْن َيْشَربُوا َماًء ِمْن َمارََّة ألَنَُّه ُمرٌّ 

فََأرَاُه الرَّب َشَجَرًة َفَطَرَحَها ِفي . َفَصَرَخ ِإَلى الرَّب25» َماَذا َنْشَرُب؟«: ينَ لُموَسى قَائِ 
ِإْن  «: فـََقالَ 26. ُهَناَك َوَضَع َلُه َفرِيَضًة َوُحْكًما، َوُهَناَك اْمَتَحَنهُ . الَماِء َفَصاَر الَماُء َعْذبًا



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )341 ( 

نَـْيِه، َوَتْصَغى ِإَلى َوَصايَاُه َصْوِت الرَّ لُكْنَت َتْسَمُع  ب ِإلِهَك، َوَتْصَنُع الَحقَّ ِفي َعيـْ
فَِإنِّي . َوَتْحَفُظ َجِميَع فـََراِئِضِه، َفَمَرًضا َما ِممَّا َوَضْعُتُه َعَلى الِمْصرِيِّيَن َال َأَضُع َعَلْيكَ 

نَ لثُمَّ َجاُءوا ِإَلى ِإي27 .»أَنَا الرَّب َشاِفيكَ  ُعوَن َنْخَلةً يَم َوُهَناَك اثـْ . َتا َعْشَرَة َعْيَن َماٍء َوَسبـْ
نَـَزُلوا ُهَناَك ِعْنَد الَماءِ   ) .فـَ

 27-22: 15الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
يَِّة ورحَل موسى ببني ِإسرائيَل ِمَن البحِر األحمِر إلى برِّ 22: (بعض مواضعه كما يلي

ولمَّا وصلوا إلى مارََّة وجدوا 23. فساروا ثالثَة أيّاِم في البرِّيَِّة ولم يجدوا ماءً . ُشورَ 
فألقى الشَّعُب اللوَم على 24. َك ُسمِّيْت مارَّةَ لماَءها ُمُرا، فلم يقدروا أْن يشربوُه، ولذ

فلمَّا طرَحها . ةً فصَرخ إلى الرَّب، فأراُه الرَّب َشجر 25» ماذا نشرُب؟«: موسى وقالوا
ثَم وَضَع الرَّب للشَّعِب فرائَض وأحكاًما، وُهناَك َامتحنَـُهم .في الماِء صاَر عْذبًا

إْن سِمعُتم لصوِت الرَّب إلِهُكم، وِسرُتم بَاستقامٍة أماَمُه، وأصغيُتم إلى «: وقالَ 26
بالِمْصريِّيَن ال أُنزُِلها وصاياُه، وعِملُتم بجميِع فراِئضِه، فجميُع الضََّرباِت التي أنَزلُتها 

وكاَن ُهناَك اَثَنتا َعْشرَة عيَن . ثَم جاؤوا إلى إيليمَ 27.»بُكم، ألنِّي أرأُف بُكم أنا الرَّب
 ) .ماٍء وَسْبعوَن نخلًة، فنصبوا خياَمُهم عنَد الماءِ 

 27-22: 15الكتاب المقدس خروج 

َرائِيَل َعَلى َمَراِحَل، ِمْن َوتـَنَـقََّل بـَُنو ِإسْ : ( قوله وورد في الكتاب المقدس
َصْحَراِء ِسيَن ِبُمْقَتَضى َأْمِر الرَّب ِإَلى َأْن َخيَُّموا ِفي رَِفيِديَم َحْيُث َلْم َيِجُدوا َماًء 

فََأَجاَب . »َنْشَربَ لَأْعُطونَا َماًء «: ينَ لفـََتَخاَصَم الشَّْعُب َمَع ُموَسى قَائِ 2. لشُّْربِ ل
َوَلِكنَّ الشَّْعَب َكاَن ظَاِمئاً ِإَلى 3» َماَذا َتَجرِّبُوَن الرَّب ؟لُمونَِني؟ وَ َماَذا ُتَخاصِ ل«: ُموَسى

ُتِميتَـَنا َوَأْوالَدنَا لَماَذا َأْخَرْجتَـَنا ِمْن ِمْصَر ل«: الَماِء، فـََتَذمَُّروا َعَلى ُموَسى َوقَاُلوا
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َأْصَنُع ِبَهَذا الشَّْعِب؟ ِإنـَُّهْم  َماَذا«: َفَصَرَخ ُموَسى ِإَلى الرَّب4» َوَمَواِشيَنا َعَطشًا؟
ِم الشَّْعَب َوُخْذ َمَعَك بـَْعَض ُشُيوِخ بَِني «: فََأَجابَُه الرَّب5» َيَكاُدوَن يـَْرُجُمونَِني تـََقدَّ

َك فـََها أَنَا َأِقُف ُهَناَك َأَمامَ 6ِإْسَرائِيَل، َوُخْذ بَِيِدَك َعَصاَك أَْيضًا الِتي َضَرْبَت ِبَها النـَّْهَر، 
َها الَماُء . َعَلى الصَّْخَرِة ِفي ُحورِيبَ  َفِجَر ِمنـْ يَـنـْ . »َيْشَرَب الشَّْعبُ لاْضِرِب الصَّْخَرَة فـَ

َوَمْعَناُه (َوَدَعا اْسَم الَمْوِضِع َمسََّة َوَمرِيَبَة 7. َوَهَكَذا فـََعَل ُموَسى َأَماَم ُشُيوِخ ِإْسَرائِيلَ 
 لهَ «: ينَ للرَّبِّ قَائِ لَتَخاُصِم بَِني ِإْسَرائِيَل َواْمِتَحاِنِهْم لًة نَِتيجَ ) االْمِتَحاُن َوالُمَخاَصَمةُ 
 ) .»الرَّب ِفي َوْسِطَنا َأْم َال؟

 7-1: 17الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َرائِيَل ِمْن بـَرِّيَِّة ِسيٍن ِبَحَسِب ثُمَّ اْرَتَحَل ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإسْ 1(: مواضعه كما يلي

. َيْشَرَب الشَّْعبُ لَوَلْم َيُكْن َماٌء . ِهْم َعَلى ُموِجِب َأْمِر الرَّب، َونـََزُلوا ِفي رَِفيِديمَ لَمَراحِ 
َماَذا ل«: فـََقاَل َلُهْم ُموَسى» .َنْشَربَ لَأْعُطونَا َماًء «: َفَخاَصَم الشَّْعُب ُموَسى َوقَاُلوا2

َوَعِطَش ُهَناَك الشَّْعُب ِإَلى الَماِء، َوَتَذمََّر 3» َماَذا ُتَجرِّبُوَن الرَّب؟لِصُمونَِني؟ ُتَخا
ُتِميتَـَنا َوَأْوَالَدنَا َوَمَواِشيَـَنا لَماَذا َأْصَعْدتـََنا ِمْن ِمْصَر ل«: الشَّْعُب َعَلى ُموَسى َوقَاُلوا

يل لَماَذا َأفْـَعُل ِبهَذا الشَّْعِب؟ بـَْعَد قَ «: الً َفَصَرَخ ُموَسى ِإَلى الرَّب قَائِ 4» بِالَعَطِش؟
اَم الشَّْعِب، َوُخْذ َمَعَك ِمْن ُشُيوِخ «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 5. »يـَْرُجُمونَِني ُمرَّ ُقدَّ

اَمَك َها أَنَا َأِقُف َأمَ 6. َوَعَصاَك الِتي َضَرْبَت ِبَها النـَّْهَر ُخْذَها ِفي َيِدَك َواْذَهبْ . ِإْسَرائِيلَ 
َها َماٌء  َيْشَرَب لُهَناَك َعَلى الصَّْخَرِة ِفي ُحورِيَب، فـََتْضِرُب الصَّْخَرَة فـََيْخُرُج ِمنـْ

َمسََّة «َوَدَعا اْسَم الَمْوِضِع 7. فـََفَعَل ُموَسى هَكَذا َأَماَم ُعُيوِن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيلَ . »الشَّْعبُ 
َأِفي «: ينَ للرَّبِّ قَائِ لَتْجرِبَِتِهْم  لْسَرائِيَل، َوِمْن َأجْ ُمَخاَصَمِة بَِني إِ  لِمْن َأجْ » َوَمرِيَبةَ 

 ) .؟َوْسِطَنا الرَّب َأْم الَ 
 7-1: 17الكتاب المقدس خروج 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
سيَن على مراحَل، كما وَارتحَل جميُع بَني ِإسرائيَل ِمْن برِّيَِّة : (بعض مواضعه كما يلي

: فخاصموا موسى وقالوا2أمَر الرَّب، ونزلوا في رفيديَم حيُث ال ماَء يشربونُه 
لماذا ُتخاصمونَني؟ ولماذا تجرِّبوَن «: فقاَل لُهم موسى. »أعطونا ماًء نشربُهُ «

: وعِطَش ُهناَك بَنو ِإسرائيَل إلى الماِء وألَقوا اللوَم على موسى وقالوا3» الرَّب؟
فصرخ موسى 4» لماذا أصعدتَنا ِمْن ِمْصَر لتميَتنا نحُن وبَنونا وَمواشينا بالَعطِش؟«

: فقاَل َله الرَّب5. »ماذا أفَعُل بهؤالِء الشَّعِب؟ بعَد قليٍل يرجمونَني«: إلى الرَّب
وخْذ بَيِدَك عصاَك التي ضرْبَت بها . ُأعبُـْر أماَم الشَّعِب ومَعَك بعُض ُشيوخ ِإسرائيلَ «
فتجَدني واقًفا أماَمَك ُهناَك على الصَّخرِة في حوريَب، فتضرب 6نَّهَر وَاذهْب، ال

َك، أماَم عيوِن ُشيوخ لفعَل موسى كذ. »الصَّخرَة فيخُرج منها ماٌء يشرُب ِمنه الشَّعبُ 
َك المكاَن مسََّة وَمريبة، ألنَّ بَني ِإسرائيَل َعِطشوا وَارتابوا لوسمَّى موسى ذ7. ِإسرائيلَ 

 ) .»أَمَعنا الرَّب أم ال؟«: لرَّب فقالوابا
 7-1: 17 الكتاب المقدس خروج

 : ورد في القرآن الكريم •

َنَتـــا لَوِإِذ اْسَتْســـَقى ُموَســـى ( َقْوِمـــِه فـَُقلَنـــا اْضـــِرْب ِبَعَصـــاَك الَحَجـــَر فَـــانـَْفَجَرْت ِمْنـــُه اثـْ
اْشَربُوا ِمـْن ِرْزِق اِهللا َوال تـَْعثـَـْوا ِفـي اَألْرِض َم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم ُكُلوا وَ لَعْشَرَة َعْيناً َقْد عَ 

 )60(ُمْفِسِديَن 
 ٦٠: البقرة القرآن الكريم سورة

نَــا ِإلَــى ُموَســى ِإِذ اْسَتْســَقاُه قـَْوُمــُه َأِن  َوَقطَّْعنَــاُهمُ ( َنتَــْي َعْشــَرَة َأْســَباطاً أَُممــاً َوَأْوَحيـْ اثـْ
َبَجَســ َنَتــا َعْشــَرَة َعْينــاً قَــْد عَ اْضــِرْب ِبَعَصــاَك الَحَجــَر فَانـْ َم ُكــلُّ أُنَــاٍس َمْشــَربـَُهْم لــْت ِمْنــُه اثـْ
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َزلنَــا َعلَــْيِهُم الَمـنَّ َوالسَّــلَوى ُكلُـوا ِمــْن طَيِّبَــاِت َمـا َرزَقْـنَــاُكْم َوَمــا  َوظَللنَـا َعلَــْيِهُم الَغَمـاَم َوأَنـْ
ُفَسُهْم َيظْ   )160(ُموَن لظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

 ١٦٠: األعراف لقرآن الكريم سورةا
 

  6969  --    رقمرقم  شتانشتان
 وأنزلنا عليكم المن والسلوى

 

 : ورد في الكتاب المقدس •

تَـَقَلْت ُكلُّ َجَماَعِة ِإْسَرائِيَل ِمْن ِإي: (قوله يَم َحتَّى َأقْـبَـُلوا ِإَلى َصْحَراِء ِسيَن لثُمَّ انـْ
َك ِفي اليَـْوِم الَخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر الثَّاِني بـَْعَد ليَم َوِسيَناَء، َوذَ لِإي الَواِقَعِة بـَْينَ 

َوُهَناَك ِفي الصَّْحَراِء َتَذمََّر بـَُنو ِإْسَرائِيَل َعَلى ُموَسى 2. خروج ِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
ُس َحْوَل لِض ِمْصَر، فـَُهَناَك ُكنَّا َنجْ لَْيَت الرَّب َأَماتـََنا ِفي َأرْ «: َوقَاُلوا َلُهَما3َوَهُروَن، 

ُتَما َقْد َأْخَرْجُتَمانَا ِإَلى َهِذِه الصَّْحَراِء . ُقُدوِر اللْحِم نَْأُكُل ُخْبزًا َحتَّى الشَّْبعِ  َوَها أَنـْ
ُخْبزاً  َها أَنَا أُْمِطُر َعَلْيُكمْ «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 4 .»ُتِميَتا ُكل َهِذِه الَجَماَعِة ُجوعاً ل

َيْخُرُج الشَّْعُب َويَلَتِقُط َحاَجَة كُ  َكْي َأْمَتِحنَـُهْم، فََأَرى إْن  ليـَْوٍم بِيَـْوِمِه،  لِمَن السََّماِء، فـَ
َيُكْن َما يَلَتِقُطونَُه ِفي اليَـْوِم السَّاِدِس لَوَلِكْن 5. َكانُوا َيْسُلُكوَن ِفي َشرِيَعِتي َأْم ال

ِفي «: َجِميِع بَِني ِإْسَرائِيلَ لفـََقاَل ُموَسى َوَهُروُن 6. »يـَْومٍ  لي كُ ِضْعَف َما َيْجَمُعونَُه فِ 
َوِفي الصََّباِح تـَُعايُِنوَن 7. الَمَساِء تـَْعَلُموَن َأنَّ الرَّب ُهَو الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

َنا؟َمْجَد الرَّب ، ألَنَُّه َقْد َسِمَع َتَذمُّرَُكْم َعَلْيِه، َوَلِكْن مَ  » ْن َنْحُن َحتَّى تـََتَذمَُّروا َعَليـْ
ِإنَُّكْم َستَـْعَلُموَن أَنَُّه ُهَو الرَّب ، ِعْنَدَما يـُْعِطيُكْم َلْحمًا ِفي «: َوقَاَل ُموَسى أَْيضاً 8

َذا َنْحُن؟ َفَما. َتْشبَـُعوا، ألَنَُّه َسِمَع َتَذمُّرَُكْم َعَلْيهِ لَتْأُكُلوا، َوُخْبزًا ِفي الصََّباِح لالَمَساِء 
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َبِني ِإْسَرائِيَل َأْن َيْمثـُُلوا َأَماَم الرَّب لُقل «: َهُرونَ لَوقَاَل ُموَسى 9ِإنَُّكْم تـََتَذمَُّروَن َعَلى اهللاِ 
َوِفيَما َكاَن َهُروُن ُيَخاِطُب ُكل َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل، 10. »ألَنَُّه َقْد َسِمَع َتَذمَُّرُهمْ 

فـََقاَل الرَّب 11. لصَّْحَراِء َوِإَذا ِبَمْجِد الرَّب َقْد َتَجلى ِفي السََّحابِ التَـَفُتوا َنْحَو ا
ِفي الَمَساِء تَْأُكُلوَن َلْحماً، َوِفي : َسِمْعُت َتَذمَُّر بَِني ِإْسَرائِيَل، فـَُقل َلُهمْ «12: ُموَسىل

تَـْعَلُموَن أَنَِّني أَنَا الرَّب إِ  َك الَمَساِء َأقْـبَـَلْت لِفي ذَ 13 .»َلُهُكمْ الصََّباِح َتْشبَـُعوَن ُخْبزًا، فـَ
َوِفي الصََّباِح َكَسْت طَبَـَقُة النََّدى اَألْرَض . َوَغطَِّت الُمَخيَّمَ ) السَُّماَني(طُُيوُر السَّلَوى 

 .) الُمِحيَطَة بِالُمَخيَّمِ 
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بقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن ساوفي نسخة 
َوأََتى ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى بـَرِّيَِّة . يمَ لثُمَّ اْرَتَحُلوا ِمْن ِإي1: (مواضعه كما يلي

يَم َوِسيَناَء ِفي اليَـْوِم الَخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر الثَّاِني بـَْعَد خروج لِسيٍن، الِتي بـَْيَن ِإي
. َذمََّر ُكلُّ َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ِفي البَـرِّيَّةِ فـَتَ 2. ِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

َنا بَِيِد الرَّب ِفي َأْرِض ِمْصَر، ِإْذ ُكنَّا َجا«: َوقَاَل َلُهَما بـَُنو ِإْسَرائِيلَ 3 ِسيَن ِعْنَد لَلْيتَـَنا ُمتـْ
ًزا  َكْي ُتِميَتا ُكل هَذا لَما َأْخَرْجُتَمانَا ِإَلى هَذا الَقْفِر فَِإنَّكُ . لشََّبعِ لُقُدوِر اللْحِم نَْأُكُل ُخبـْ

ًزا ِمَن السََّماءِ «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 4.»الُجْمُهوِر بِالُجوعِ  . َها أَنَا أُْمِطُر َلُكْم ُخبـْ
َيْسُلُكوَن ِفي نَاُموِسي َكْي َأْمَتِحنَـُهْم، أَ ل. فـََيْخُرُج الشَّْعُب َويَلَتِقُطوَن َحاَجَة اليَـْوِم بِيَـْوِمَها

َوَيُكوُن ِفي اليَـْوِم السَّاِدِس أَنـَُّهْم يـَُهيُِّئوَن َما َيِجيُئوَن ِبِه فـََيُكوُن ِضْعَف َما 5. َأْم الَ 
يَـْوًما ِفي الَمَساِء «: َجِميِع بَِني ِإْسَرائِيلَ لفـََقاَل ُموَسى َوَهاُروُن 6. »يَلَتِقُطونَُه يـَْوًما فـَ

َوِفي الصََّباِح تـََرْوَن َمْجَد الرَّب الْسِتَماِعِه 7. الرَّب َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ  تـَْعَلُموَن َأنَّ 
َنا؟. َتَذمُّرَُكْم َعَلى الرَّب َك لذ«: َوقَاَل ُموَسى8. »َوَأمَّا َنْحُن َفَماَذا َحتَّى تـََتَذمَُّروا َعَليـْ

ًزا ل بَِأنَّ الرَّب يـُْعِطيُكْم ِفي الَمَساِء َلْحًما َتْشبَـُعوا، الْسِتَماِع لَتْأُكُلوا، َوِفي الصََّباِح ُخبـْ
َنا َتَذمُّرُُكْم َبل َعَلى . الرَّب َتَذمُّرَُكُم الِذي تـََتَذمَُّروَن َعَلْيهِ  َوَأمَّا َنْحُن َفَماَذا؟ لَْيَس َعَليـْ
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اقْـَترِبُوا ِإَلى َأَماِم الرَّب : َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيلَ  لكُ لُقل «: َهاُرونَ لَوقَاَل ُموَسى 9. »الرَّب
ُم ُكل َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل أَنـَُّهُم لَفَحَدَث ِإْذ َكاَن َهاُروُن ُيكَ 10. »ألَنَُّه َقْد َسِمَع َتَذمُّرَُكمْ 

وَسى َفَكلَم الرَّب مُ 11. التَـَفُتوا َنْحَو البَـرِّيَِّة، َوِإَذا َمْجُد الرَّب َقْد َظَهَر ِفي السََّحابِ 
ِفي الَعِشيَِّة تَْأُكُلوَن َلْحًما، َوِفي : ْمُهْم قَاِئالً لكَ . َسِمْعُت َتَذمَُّر بَِني ِإْسَرائِيلَ «12: قَاِئالً 

ًزا، َوتـَْعَلُموَن أَنِّي أَنَا الرَّب ِإلُهُكمْ  َفَكاَن ِفي الَمَساِء َأنَّ 13.»الصََّباِح َتْشبَـُعوَن ُخبـْ
 ) .َوِفي الصََّباِح َكاَن َسِقيُط النََّدى َحَواَلِي الَمَحلةِ . الَمَحلةَ السَّلَوى َصِعَدْت َوَغطَِّت 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
 ورحَل جميُع بَني ِإسرائيَل ِمْن إيليَم إلى برِّيَِّة سيَن التي بَينَ : (بعض مواضعه كما يلي

. إيليَم وسيناَء، في اليوِم الخامَس عَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاني لخروجِهم ِمْن أرِض ِمْصرَ 
ليَتنا ُمْتنا بيِد الرَّب في «: وقالوا لُهما3فألَقوا اللوَم على موسى وهروَن في البرِّيَِّة 2

اِم حتى نشَبَع، فلماذا ُس ِعنَد ُقدوِر اللحِم ونأُكُل ِمَن الطَّعلفهناَك ُكنَّا نج. أرِض ِمْصرَ 
: فقاَل الرَّب لموسى4»ُتميتا هذا الجْمَع كلُه بالجُّوِع؟لأخرجُتمانا إلى هِذِه البرِّيَِّة 

يوِم  لاآلَن أُمِطُر لُكم خبًزا ِمَن السَّماِء، وعلى الشَّعِب أْن َيخرجوا ليلتقطوُه َطعاَم كُ «
ويكوُن ما 5. شريعتي أم ال بهذا أمتحنُـُهم، فأعِرُف هل يسُلكوَن في. في يوِمهِ 

فقاَل موسى 6. »يوِم قبَلهُ  ليلتقطونَُه في اليوِم السَّادِس ِضْعَف ما التقطوُه في كُ 
ِعنَد الغروِب تعرفوَن أنَّ الرَّب هَو الذي أخرجُكم ِمْن «: وهروُن لجميِع بَني ِإسرائيلَ 

فَمْن . ِمَع َمالمَتُكم عَليهِ وفي الصَّباِح ُتشاهدوَن َمجَد الرَّب ألنَُّه س7أرِض ِمْصَر، 
سُيعطيُكُم الرَّب ِعنَد الغروِب َلحًما «: وقاَل موسى8» نحُن حتى تُلقوا اللوَم عَلينا؟

وأنُتم حيَن . تأكلونَُه، وفي الصَّباِح خبًزا َتشبعوَن ِمنُه، ألنَُّه سِمَع َمالمَتُكم عَليه
ُقل لجميِع بَني ِإسرائيَل أْن «: نَ وقاَل موسى لهرو 9.»تلومونَنا فإنَّما تلوموَن الرَّب
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َك اَلتفُتوا نحَو لفلمَّا كلَمُهم هروُن بذ10.»يقتربوا أماَم الرَّب ألنَُّه سِمَع َمالمتَـُهم
سِمعُت َمالمَة «12: فقاَل الرَّب لموسى11. البرِّيَِّة فرأوا َمجَد الرَّب في السَّحابِ 

لوَن َلحًما وفي الصَّباِح تشبعوَن خبًزا، في الَعشيَِّة تأكُ : بَني ِإسرائيَل، فُقل لُهم
وِعنَد الغروِب صِعَد طيُر السَّلوى فغطَّى الَمحلَة 13. »فتعلموَن أنِّي أنا الرَّب إلُهُكم

 ) .وفي الصَّباِح كاَن حوالَيها َسقيُط النَّدى

13-1: 16الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •

َزلَنا َعلَـْيُكُم الَمـنَّ َوالسَّـلَوى ُكلُـوا ِمـْن طَيِّبَـاِت َمـا َرزَقْـنَـاُكْم َوظَللَنا َعَلْيُكُم الَغمَ ( اَم َوأَنـْ
ُفَسُهْم َيظْ   )57(ُموَن لَوَما ظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ

 ٥٧: البقرة القرآن الكريم سورة
نَــا ِإلَــ َوَقطَّْعنَــاُهمُ ( َنتَــْي َعْشــَرَة َأْســَباطاً أَُممــاً َوَأْوَحيـْ ى ُموَســى ِإِذ اْسَتْســَقاُه قـَْوُمــُه َأِن اثـْ

َنَتــا َعْشــَرَة َعْينــاً قَــْد عَ  َبَجَســْت ِمْنــُه اثـْ َم ُكــلُّ أُنَــاٍس َمْشــَربـَُهْم لــاْضــِرْب ِبَعَصــاَك الَحَجــَر فَانـْ
َزلنَــا َعلَــْيِهُم الَمـنَّ َوالسَّــلَوى ُكلُـوا ِمــْن طَيِّبَــاِت َمـا رَ  زَقْـنَــاُكْم َوَمــا َوظَللنَـا َعلَــْيِهُم الَغَمـاَم َوأَنـْ

ُفَسُهْم َيظْ   )160(ُموَن لظََلُمونَا َوَلِكْن َكانُوا أَنـْ
 ١٦٠: األعراف القرآن الكريم سورة 

نَـاُكْم ِمـْن َعـُدوُِّكْم َوَواَعـْدنَاُكْم َجانِـَب الطـُّوِر األَْيَمـَن َونـَزَّلنَـا ( يَا بَِني ِإْسـرائيَل قَـْد أَْنَجيـْ
  )80(ى َعَلْيُكُم الَمنَّ َوالسَّلوَ 

 ٨٠: طه القرآن الكريم سورة 

 

  7070  --    رقمرقم  شتانشتان
 ال تجعل مع اهللا إلها آخر
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 : ورد في الكتاب المقدس •

َال تـَْنَحْت َلَك ِتْمثَاًال، َوَال َتْصَنْع ُصورًَة 4. َهٌة ُأْخَرى ِسَوايَ لَال َيُكْن َلَك آ3: (قوله
 لَماِء ِمْن فـَْوُق، َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي الَماِء ِمْن َأْسفَ مَّا ِممَّا ِفي السَّ 

َال َتْسُجْد َلُهنَّ َوَال تـَْعُبْدُهنَّ، ألَنِّي أَنَا الرَّب ِإَلَهَك، ِإَلٌه َغُيوٌر، َأفْـَتِقُد آثَاَم 5. اَألْرضِ 
َوأَْبِدي إْحَسانًا َنْحَو أُُلوٍف 6ِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ، ِث َوالرَّالالثَّا لاآلبَاِء ِفي الَبِنيَن َحتَّى الِجي

َال تـَْنِطْق بِاْسِم الرَّب ِإَلِهَك بَاِطًال، َألنَّ الرَّب 7. ِمْن ُمِحبِّيَّ الِذيَن يُِطيُعوَن َوَصايَايَ 
َسُه، لاذُْكْر يـَْوَم السَّْبِت 8. يـَُعاِقُب َمْن َنَطَق بِاْسِمِه بَاِطالً  َة أَيَّاٍم تـَْعَمُل َوتـَُقوُم ِستَّ 9تُـَقدِّ

َتْجَعُلُه َسْبتًا 10َك، لِبَجِميِع َمَشاغِ  لرَّبِّ ِإَلِهَك، َفَال تـَُقْم ِفيِه بَِأيِّ لَأمَّا اليَـْوُم السَّاِبُع فـَ
َنُتَك َأِو َعْبُدَك َأْو َأَمُتَك َأْو َبِهيَمُتَك َأِو النَّزِيُل المُ  ُنَك َأْو ابـْ ِقيُم َداِخَل َعَمٍل أَْنَت َأِو ابـْ

َألنَّ الرَّب َقْد َصَنَع السََّماَء َواَألْرَض َوالَبْحَر وَُكل َما ِفيَها ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم، 11. أَبـَْواِبكَ 
َأْكرِْم 12. َهَذا بَاَرَك الرَّب يـَْوَم السَّْبِت َوَجَعَلُه ُمَقدَّساً ل. ثُمَّ اْسَتراَح ِفي اليَـْوِم السَّاِبعِ 

. َال تـَْقُتل13. َكْي َيُطوَل ُعْمُرَك ِفي اَألْرِض الِتي يـََهُبَك ِإيَّاَها الرَّب ِإَلُهكَ لَك أَبَاَك َوأُمَّ 
َال َتْشَتِه بـَْيَت َجاِرَك، 17. َال َتْشَهْد ُزورًا َعَلى َجاِركَ 16. َال َتْسِرقْ 15. َال تـَْزنِ 14

 .) »ُه، َوَال ِحَمارَُه، َوَال َشْيئاً ِممَّا َلهُ َوَال َزْوَجَتُه، َوَال َعْبَدُه، َوَال َأَمَتُه، َوَال ثـَْورَ 
 17-3: 20الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َال َتْصَنْع َلَك ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا، 4. َهٌة ُأْخَرى َأَماِميلَال َيُكْن َلَك آ3( : مواضعه كما يلي

ا ِممَّا ِفي السََّماِء ِمْن فـَْوُق، َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي الَماِء ِمْن َوَال ُصورًَة مَ 
َال َتْسُجْد َلُهنَّ َوَال تـَْعُبْدُهنَّ، ألَنِّي أَنَا الرَّب ِإلَهَك ِإلٌه َغُيوٌر، َأفْـَتِقُد 5. َتْحِت اَألْرضِ 

َناِء ِفي الِجي ، لاالثَّ  لُذنُوَب اآلبَاِء ِفي األَبـْ َوَأْصَنُع ِإْحَسانًا ِإَلى 6ِث َوالرَّابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ
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َال تـَْنِطْق بِاْسِم الرَّب ِإلِهَك بَاِطًال، َألنَّ الرَّب َال 7. أُُلوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَحاِفِظي َوَصايَايَ 
َسهُ لُاذُْكْر يـَْوَم السَّْبِت 8. يـُْبِرُئ َمْن َنَطَق بِاْسِمِه بَاِطالً  ِستََّة أَيَّاٍم تـَْعَمُل َوَتْصَنُع 9. تُـَقدِّ

َال َتْصَنْع َعَمًال َما أَْنَت . لرَّبِّ ِإلِهكَ لَوَأمَّا اليَـْوُم السَّابُع َفِفيِه َسْبٌت 10َك، لَجِميَع َعمَ 
َنُتَك َوَعْبُدَك َوَأَمُتَك َوَبِهيَمُتَك َوَنزِيُلَك الِذي َداِخَل أَبـَْواِبكَ  ُنَك َوابـْ ِفي ِستَِّة  َألنْ 11. َوابـْ

. أَيَّاٍم َصَنَع الرَّب السََّماَء َواَألْرَض َوالَبْحَر وَُكل َما ِفيَها، َواْستَـَراَح ِفي اليَـْوِم السَّابعِ 
َكْي َتُطوَل أَيَّاُمَك َعَلى لَأْكرِْم أَبَاَك َوُأمََّك 12. َك بَاَرَك الرَّب يـَْوَم السَّْبِت َوَقدََّسهُ لذل

َال َتْشَهْد 16. َال َتْسِرقْ 15. َال تـَْزنِ 14. َال تـَْقُتل13. يَك الرَّب ِإلُهكَ اَألْرِض الِتي يـُْعطِ 
َال َتْشَتِه اْمَرَأَة َقرِيِبَك، َوَال َعْبَدُه، . َال َتْشَتِه بـَْيَت َقرِيِبكَ 17. َعَلى َقرِيِبَك َشَهاَدَة ُزورٍ 

 ) .َقرِيِبكَ لا ِممَّا َوَال َأَمَتُه، َوَال ثـَْورَُه، َوَال ِحَمارَُه، َوَال َشْيئً 
 17-3: 20الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ال تصَنْع لَك ِتمثَاًال َمنحوتًا 4 .ال َيُكْن لَك آلهٌة ِسوايَ 3: (بعض مواضعه كما يلي

مَّا في األرِض ِمْن تحُت، وال ِممَّا في وال صورََة شيٍء ِممَّا في السَّماِء ِمْن َفوُق ، وال مِ 
ال تسجْد لها وال َتعُبْدها، ألنِّي أنا الرَّب إلُهَك إلٌه غيوٌر 5. المياِه ِمْن َتحِت األرضِ 

وأرَحُم 6الثَّالِث والرَّابِع ِممَّْن يُبِغضونَني،  لأعاِقُب ذنوَب اآلباِء في األبناِء إلى الجي
ْف بَاْسِم الرَّب إلِهَك لال َتح7 .ونَني ويعَملوَن بوصايايَ َمْن ُيِحبُّ  لإلى ألوِف األجيا

. ُأذُكْر يوَم السَّبِت وَكرِّْسُه لي8 .ُف بَاْسِمِه باِطالً لباطًال، ألنَّ الرَّب ال يُبرُِّر َمْن َيح
ال . واليوُم السَّاِبُع َسبٌت للّربِّ إلهكَ 10َك، لفي ستَِّة أيّاِم تعمُل وتُنجُز جميَع أعما9
ُقْم فيِه بعَمٍل ما، أنَت واَبُنَك واَبَنُتَك وعبُدَك وجاريـَُتَك وبَهيَمُتَك ونزيُلَك الذي في تَـ 

ألنَّ الرَّب في ستَِّة أيّاِم خَلَق السَّماواِت واألرَض والبحَر وجميَع 11أبواِبَك،  لداخ
 .وَكرََّسُه َله َك باَرَك الرَّب يوَم السَّبتِ لولذ. ما فيها، وفي اليوِم السَّابِع َاستراحَ 

 .ال تقُتل13 .َيطوَل ُعمُرَك في األرِض التي يُعطيَك الرَّب إلُهكَ لأكرِْم أبَاَك وأُمََّك 12



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )350 ( 

ال تشَتِه بيَت 17 .ال تشَهْد على غيِرَك َشهاَدَة ُزورٍ 16 .ال تسِرقْ 15 .ال تْزنِ 14
رَُه وال ِحمارَُه وال شيًئا ِممَّا ال تشَتِه َامَرأَة غيِرَك وال عبَدُه وال جاريـََتُه وال َثو . غيِركَ 

 ) .»لهُ 
 17-3: 20الكتاب المقدس خروج 

ال تنقل خبًرا كاِذبًا، وال تَضْع يَدَك بَِيِد «: (قوله وورد في الكتاب المقدس
ال تتَبِع الكثَرَة إلى السُّوِء، وال ُتَساِيْرها في الدَّعاوي خالفًا 2. َشهاَدِة ُزورٍ لالشِّرِّيِر 

إذا َلِقيَت َثوَر َعُدوَِّك أو حمارَُه شاِرًدا، 4. وال تهُدْر َحَق الِمسكيِن في دعواهُ 3لَحقِّ، ل
ِه، فال تمَتِنْع َعن لوإذا رأيَت حماَر َمْن يُبِغُضَك رازًِحا تحَت ِحمْ 5. فـَُردَُّه إليهِ 

بَتِعْد اَ 7. ال تسُكْت َعن إنصاِف الِمسكيِن في دعواهُ «6.مَعهُ  لُمساَعَدتِِه ورَْفِع الِحمْ 
يِق، وال  عِن الُحْكِم في الدَّعاوي الكاِذبَِة، وال تحُكْم بِالموِت على الَبريِء والصِّدِّ

ال تأخْذ َرشَوًة، فالرَّشَوُة تُعمي أبصاَر الُقضاِة وُتَكذُِّب أقواَل 8. ُتصدِِّق الشِّرِّيرَ 
ُعُر ِبه الغريُب، ألنَُّكم  فأنُتم تعرِفوَن حقيقَة ما يش. ال ُتضاِيِق الغريبَ «9 .الصَّاِدقينَ 

جميُع ما قُلُتُه لُكم َاعَملوا بِه، وَاسَم إلٍه آخَر ال «13..»ُكنُتم ُغَرباَء في أرِض ِمْصرَ 
 .) »تذُكروا وال ُيسَمْع ِمْن أفواِهُكم

 13-1: 23الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. َال تـَْقَبل َأْخَبارًا َكاِذبًَة، َوَال تـَتَـَعاَوْن َمَع الُمَناِفِق ِفي َشَهاَدِة ُزورٍ ( : يليمواضعه كما 

، َوَال ُتَحرِّْف َشَهاَدَتَك ِفي َدْعَوى اْنِجَرافًا َمَع 2 َال تـَْنَسْق َورَاَء اَألْغَلِبيَِّة ِالْرِتَكاِب الشَّرِّ
ِإَذا َصاَدْفَت ثـَْوَر 4. الَفِقيِر ألَنَُّه َفِقيٌر فـََقْط ِفي َدْعَواهُ َوَال تـََتَحيـَّْز َمَع 3اَألْكَثرِيَِّة، 

ِه، لَوِإَذا َعايـَْنَت ِحَماَر ُمْبِغِضَك َواِقعًا َتْحَت ِحمْ 5. َعُدوَِّك َأْو ِحَمارَُه َشاِردًا، فـَُردَُّه ِإلَْيهِ 
َال ُتَحرِّْف َحقَّ َفِقيِرَك ِفي 6. رِهِ ِحَما لثِقْ  لَفَال تـََتَجاَوْزُه َحتَّى ُتْسِعَف َعُدوََّك ِفي حَ 

َح، ألَنَِّني َال لالَبِريَء َوالصَّا لاْجَتِنْب االتـَِّهاَم الَكاِذَب َوَال تـَْقتُ 7. َكْونِِه َفِقيراً لَدْعَواُه 
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َواَل َال تـَْقَبل ِرْشَوًة َألنَّ الرِّْشَوَة تـُْعِمي الُمْبِصرِيَن َوُتَحرُِّف َأقْـ 8. أُْبِرىُء الُمْذِنبَ 
تـَْعَلُموَن َمَشاِعَر الَغرِيِب، فـََقْد ُكْنُتْم ُغَربَاَء ِفي  َال ُتَضاِيْق َغرِيبًا ألَنَُّكمْ 9. ِحينَ لالصَّا

َهٍة ُأْخَرى، َوَال يـَتَـَلفَّْظ لَأِطيُعوا ُكل َما َأْوَصْيُتُكْم ِبِه، َوَال َتْذُكُروا اْسَم آ13 ...ِديَاِر ِمْصرَ 
 ) .ِبِه َفُمكَ 

 13-1: 23المقدس خروج الكتاب 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َتُكوَن لَال تـَْقَبل َخبَـًرا َكاِذبًا، َوَال َتَضْع َيَدَك َمَع الُمَناِفِق «1: (بعض مواضعه كما يلي

ْتَبِع الَكِثيرِيَن ِإَلى َفِ◌عْ 2. َشاِهَد ظُلمٍ  ، َوالَ  لَال تـَ ُتِجْب ِفي َدْعَوى َماِئًال َورَاَء  الشَّرِّ
ِإَذا َصاَدْفَت ثـَْوَر َعُدوَِّك 4. َوَال ُتَحاِب َمَع الِمْسِكيِن ِفي َدْعَواهُ 3. لتَّْحرِيفِ لالَكِثيرِيَن 

َت َعْن ِه َوَعَدللِإَذا رَأَْيَت ِحَماَر ُمْبِغِضَك َواِقًعا َتْحَت ِحمْ 5. َأْو ِحَمارَُه َشاِرًدا، تـَُردُُّه ِإلَْيهِ 
َتِعْد َعْن َكَالِم 7. َال ُتَحرِّْف َحقَّ َفِقيِرَك ِفي َدْعَواهُ 6. ِه، َفَال بُدَّ َأْن َتُحل َمَعهُ لحَ  ِابـْ

َوَال تَْأُخْذ َرْشَوًة، َألنَّ 8. الَبِريَء َوالَبارَّ، ألَنِّي َال أُبـَرُِّر الُمْذِنبَ  لالَكِذِب، َوَال تـَْقتُ 
َوَال ُتَضاِيِق الَغرِيَب فَِإنَُّكْم َعارُِفوَن 9. ِصرِيَن، َوتـَُعوُِّج َكَالَم األَبـَْرارِ الرَّْشَوَة تـُْعِمي الُمبْ 

وَُكلُّ َما قُلُت َلُكُم اْحَتِفُظوا ِبِه، 13 ...نـَْفَس الَغرِيِب، ألَنَُّكْم ُكْنُتْم ُغَربَاَء ِفي َأْرِض ِمْصرَ 
 ) .ْع ِمْن َفِمكَ َهٍة ُأْخَرى، َوَال ُيْسمَ لَوَال َتْذُكُروا اْسَم آ

 13-1: 23 الكتاب المقدس خروج

 : ورد في القرآن الكريم  •

تَـْقُعَد َمْذُموماً َمْخـُذوًال ( َوَقَضـى رَبـَُّك َأال تـَْعبُـُدوا ِإال  )22(َال َتْجَعل َمَع اِهللا ِإَلهاً آَخَر فـَ
ُلَغنَّ ِعْنَدَك الِكبَـرَ لِإيَّاُه َوبِالَوا َأَحـُدُهَما َأْو ِكالُهَمـا فَـال تـَُقـل َلُهَمـا ُأفٍّ  َدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

ـْوًال َكرِيمـاً  َهْرُهَما َوُقل َلُهَما قـَ ِمـَن الرَّْحَمـِة َوقُـل  لَواْخِفـْض َلُهَمـا َجنَـاَح الـذُّ  )23(َوال تـَنـْ
ِإْن َتُكونُـــوا  رَبُُّكـــْم َأْعلَـــُم ِبَمـــا ِفـــي نـُُفوِســـُكمْ  )24(َربِّ اْرَحْمُهَمـــا َكَمـــا رَبـَّيَـــاِني َصـــِغيراً 
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 لَوآِت َذا الُقْرَبى َحقَُّه َوالِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبي )25(َألوَّابِيَن َغُفورًا لِحيَن فَِإنَُّه َكاَن لَصا
ْر تـَْبِذيراً  ـَياِطيِن وََكـاَن الشَّـْيطَاُن  )26(َوال تـَُبذِّ رِيَن َكـانُوا ِإْخـَواَن الشَّ َربـِِّه َكُفـوراً لِإنَّ الُمبَـذِّ

ـْوًال َمْيُسـورًا  َوِإمَّا )27( ُهُم اْبِتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوَهـا فـَُقـل َلُهـْم قـَ  )28(تـُْعِرَضنَّ َعنـْ
تَـْقُعـــَد َمُلومـــاً َمْحُســـوراً  َوال َتْجَعـــل يَـــَدَك َمْغُلولَـــًة ِإلَـــى ُعُنِقـــَك َوال تـَْبُســـْطَها ُكـــل الَبْســـِط فـَ

َوال  )30(َمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنـَُّه َكـاَن ِبِعبَـاِدِه َخِبيـراً َبِصـيراً لَق ِإنَّ رَبََّك يـَْبُسُط الرِّزْ  )29(
َلُهْم َكـاَن ِخْطئـاً َكِبيـرًا  ـتـْ  )31(تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكـْم َخْشـَيَة ِإْمـالٍق َنْحـُن نـَـْرزُقـُُهْم َوِإيـَّاُكْم ِإنَّ قـَ

َوال تـَْقتُـلُـوا الـنـَّْفَس التِـي َحـرََّم اهللاُ  )32(َء َسـِبيًال َوال تـَْقَربُوا الزِّنَـى ِإنـَُّه َكـاَن فَاِحَشـًة َوَسـا
َقــْد َجَعلَنــا  ِإنَّــُه َكــاَن  ليِّــِه ُســلطَاناً فَــال ُيْســِرْف ِفــي الَقْتــلوَ لِإال بِــالَحقِّ َوَمــْن قُِتــَل َمْظُلومــاً فـَ

ــَي َأْحَســُن حَ  )33(َمْنُصــوراً  ــالِتي ِه ــيِم ِإال ِب ــاَل الَيِت ُــوا َم ــوا َوال تـَْقَرب ُه َوَأْوُف ــَغ َأُشــدَّ ُل تَّــى يـَبـْ
َوَأْوفُـــــوا الَكْيـــــَل ِإَذا ِكلـــــُتْم َوزِنُـــــوا بِالِقْســـــطَاِس  )34(بِالَعْهـــــِد ِإنَّ الَعْهـــــَد َكـــــاَن َمْســـــُؤوًال 

ٌر َوَأْحَسـُن تَـْأِويًال لالُمْسَتِقيِم ذَ  َوال تـَْقـُف َمـا لَـْيَس لَـَك بِـِه ِعلـٌم ِإنَّ السَّـْمَع  )35(َك َخيـْ
َوال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرحاً ِإنََّك َلْن  )36(َر َوالُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال َوالَبصَ 

لُــَغ الِجبَــاَل طُــوًال  َك َكــاَن َســيُِّئُه ِعْنــَد رَبِّــَك َمْكُروهــاً لــُكــلُّ ذَ   )37(َتْخــِرَق اَألْرَض َولَــْن تـَبـْ
َك ِمَن الِحْكَمِة َوال َتْجَعل َمَع اِهللا ِإَلهاً آَخَر فـَُتلَقـى ِفـي ِممَّا َأْوَحى ِإلَْيَك رَبُّ  كَ لذَ  )38(

 )39(َجَهنََّم َمُلوماً َمْدُحوراً 

 ٣9 – ٢٢: اإلسراء القرآن الكريم سورة 

َوُهـَو  )61(تـََباَرَك الِذي َجَعـَل ِفـي السَّـَماِء بـُُروجـاً َوَجَعـَل ِفيَهـا ِسـَراجاً َوَقَمـراً ُمِنيـراً (
َوِعَبــــاُد  )62(َمــــْن َأرَاَد َأْن يَــــذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشــــُكوراً لَل اللْيــــَل َوالنـََّهــــاَر ِخلَفــــًة الــــِذي َجَعــــ

 )63(الرَّْحَمِن الِذيَن َيْمُشـوَن َعلَـى اَألْرِض َهْونـًا َوِإَذا َخـاطَبَـُهُم الَجـاِهُلوَن قَـاُلوا َسـالماً 
َوالـــِذيَن يـَُقولُـــوَن رَبـََّنـــا اْصـــِرْف َعنَّـــا َعـــَذاَب  )64(اً َربِِّهْم ُســـجَّداً َوِقَيامـــلـــَوالــِذيَن يَِبيتُـــوَن 

َوالـــِذيَن ِإَذا  )66(ِإنـََّهـــا َســـاَءْت ُمْســـتَـَقّراً َوُمَقامـــاً  )65(َجَهـــنََّم ِإنَّ َعـــَذابـََها َكـــاَن َغَرامـــاً 
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ــْيَن ذَ  َفُقــوا لَــْم ُيْســرُِفوا َولَــْم يـَْقتُـــُروا وََكــاَن بـَ ال يَــْدُعوَن َمــَع اِهللا  ينَ َوالــذِ  )67(َك قـََوامــاً لــأَنـْ
َك يَلـَق لـِإَلهاً آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الِتي َحرََّم اهللاُ ِإال بِـالَحقِّ َوال يـَْزنُـوَن َوَمـْن يـَْفَعـل ذَ 

ِإال َمـــْن تَـــاَب  )69(ُيَضـــاَعْف لَـــُه الَعـــَذاُب يـَـــْوَم الِقَياَمـــِة َوَيْخلُـــْد ِفيـــِه ُمَهانـــاً  )68(أَثَامــاً 
حًا فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل اهللاُ َسيَِّئاِتِهْم َحَسـَناٍت وََكـاَن اهللاُ َغُفـورًا رَِحيمـاً لَن َوَعِمَل َعَمًال َصاَوآمَ 

َوالــِذيَن ال َيْشــَهُدوَن  )71(حاً فَِإنَّــُه يـَُتــوُب ِإَلــى اِهللا َمَتابــاً لَوَمــْن تَــاَب َوَعِمــَل َصــا )70(
َها  )72(وا ِكَراماً الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللْغِو َمرُّ  َوالِذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِبآياِت رَبِِّهْم َلْم َيِخرُّوا َعَليـْ

ـــرََّة َأْعـــُيٍن  )73(ُصـــّماً َوُعْمَيانـــاً  ـــا قـُ ـــا ِمـــْن َأْزَواِجَنـــا َوُذرِّيَّاتَِن َوالـــِذيَن يـَُقولُـــوَن رَبـََّنـــا َهـــْب لََن
ْجـــَزْوَن الُغْرفَـــَة ِبَمـــا َصـــبَـُروا َويـَُلقَّـــْوَن ِفيَهـــا َتِحيَّـــًة يُ  ُأولَئِـــكَ  )74(لُمتَِّقـــيَن ِإَمامـــاً لَواْجَعلَنـــا 
 )76(ِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقّراً َوُمَقاماً لَخا )75(َوَسالماً 

 ٧٦-٦١: الفرقان القرآن الكريم سورة 

َعــاَلْوا أَْتــُل َمــا َحــرََّم رَبُُّكــْم َعَلــْيُكْم َأال ُتْشــرُِكوا بِــِه َشــْيئاً ( َدْيِن ِإْحَســاناً َوال لــَوبِالَواقُــل تـَ
َهـا َوَمـا  تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا الَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمنـْ

ْم تـَْعِقلُـــوَن ُكـــْم َوصَّـــاُكْم بِـــِه َلَعلُكـــلَبطَـــَن َوال تـَْقتُـلُـــوا الـــنـَّْفَس الِتـــي َحـــرََّم اهللاُ ِإال بِـــالَحقِّ ذَ 
)151( 

 ١٥١: األنعام القرآن الكريم سورة
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 حد الساحرضربة بالسيف

 ومن وقع على بهيمة فاقتلوه 
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

 .ل قَتالً ُكلُّ َمْن ضاجَع بَهيَمًة ، فلُيقتَ «18 .ال َيجوُز لساِحَرٍة أْن تحيا«17: (قوله
ُلُه َحاللٌ «19 ، فَقتـْ  .)َمْن ذَبَح آللَهٍة إَال للّربِّ

 19-17: 22الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
. ُكلُّ َمْن َضاَجَع َبِهيَمًة َحْتمًا يـُْقَتلُ 19. َال َتدَْع َساِحَرًة َتِعيشُ 18(: مواضعه كما يلي

 ) .َهٍة َغْيِر الرَّب َوْحَدُه، يـَُبدْ لْن يـَُقرِّْب َذبَاِئَح آلمَ 20
 20-18: 22الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ُكلُّ َمِن اْضَطَجَع َمَع َبِهيَمٍة 19. َال َتدَْع َساِحَرًة َتِعيشُ 18: (بعض مواضعه كما يلي

 ) .َهٍة َغْيِر الرَّب َوْحَدُه، يـُْهَلكُ لَمْن َذَبَح آل20. ُل قـَْتالً يـُْقتَ 
 20-18: 22الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في السنة النبوية •

، اهللا بن عبدروي موقوفا على جندب ) . َحدُّ السَّاِحِر َضْربٌَة بِالسَّْيفِ (:  قوله
وقيس بن سعد  وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن كعب

 .رضي اهللا عنهم  العزيز وعمر بن عبد

 )1460( 4/60سنن الترمذي 

َوَمْن َوَقَع على َبِهيَمٍة  ،من َوَقَع على َذاِت َمْحَرٍم فَاقْـتُـُلوهُ : (قال رسول اِهللا و 
 ) .فَاقْـتُـُلوُه َواقْـتُـُلوا الَبِهيَمةَ 
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 2/856سنن ابن ماجه 

)2564( 
َأْخِبْرنَا ِبَشْيٍء َأَسرَُّه ِإلَْيَك رسول : بٍ ليِّ بن أبي طَالعَ للَنا قُ  : (قال لعن أبي الطَُّفيْ و 
َلَعَن اهللا من َذَبَح : َوَلِكنِّي َسِمْعُتُه يقول ،ما َأَسرَّ إلي شيئا َكَتَمُه الناس: فقال،  اِهللا 

َوَلَعَن اهللا من َغيـََّر  ،هِ َديْ لَوَلَعَن اهللا من َلَعَن َوا ،َوَلَعَن اهللا من آَوى ُمْحِدثًا ،َغْيِر اهللاِ ل
 . )الَمَنارَ 

صحيح مسلم 

3/1567)1978(  
 ،ولعن اهللا من غير تخوم األرض ،لعن اهللا من ذبح لغير اهللا: (النبي وقال 

ولعن اهللا من تولى  ،ولعن اهللا من سب والديه ،ولعن اهللا من كمه أعمى عن السبيل
قالها  ،اهللا من عمل عمل قوم لوط ولعن ،ولعن اهللا من وقع على بهيمة ،غير مواليه

 ) .ثالثا في عمل قوم لوط

صحيح الترغيب 

(2/311والترهيب

2421(  

 

  7272  --    رقمرقم  شتانشتان
 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 

 واختار موسى قومه سبعين رجال لميقاتنا 
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

ُعوَن ِمْن ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل، ثُمَّ َصِعَد ُمو 9: (قوله َسى َوَهُروُن َونَاَداُب َوأَبِيُهو َوَسبـْ
َورََأْوا ِإَلَه ِإْسَرائِيَل، َوَتْحَت َقَدَمْيِه َأْرِضيٌَّة َكأَنـََّها َمْصُنوَعٌة ِمَن الَياُقوِت اَألْزَرِق 10

َك َأْشَراَف بَِني ليُـهْ لَلْم َيُمدَّ َيَدُه َوَلِكنَّ اهللا 11الشَّفَّاِف ُتَماِثُل السََّماَء ِفي النـََّقاِء، 
 لاْصَعْد ِإَلى الَجبَ «: ُموَسىلَوقَاَل الرَّب 12 .فـََرَأْوا اهللا َوَأَكُلُوا َوَشرِبُوا. ِإْسَرائِيلَ 

ا تُـَلقِّنَـهَ لَواْمُكْث ُهَناَك ُألْعِطَيَك الَوَصايَا َوالشََّراِئَع الِتي َكَتْبتُـَها َعَلى َلْوَحِي الَحَجِر 
: لشُُّيوخِ لَوقَاَل 14. اهللاِ  لفـََقاَم ُموَسى َوَأَخَذ َخاِدَمُه َيُشوَع َوَصِعَد ِإَلى َجبَ 13. »َلُهمْ 

َتِظُرونَا ُهَنا َحتَّى نـَْرِجَع ِإلَْيُكمْ « َوُهَوَذا َهُروُن َوُحوُر َمَعُكْم، فَِإْن َكاَن َألَحٍد َدْعَوى . انـْ
، تـََغطَّى الَجَبُل بِالسََّحاِب، لَدَما َصِعَد ُموَسى ِإَلى الَجبَ َوِعنْ 15. »َفليَـْرفـَْعَها ِإلَْيِهَما

َوِفي اليَـْوِم السَّاِبِع . ِسيَناَء، َوَغطَّاُه السََّحاُب ِستََّة أَيَّامٍ  لَوَحل َمْجُد الرَّب َعَلى َجبَ 16
ِني ِإْسَرائِيَل َكَناٍر ُعُيوِن بَ لَوَبَدا َمْجُد الرَّب 17. السََّحابِ  َدَعا الرَّب ُموَسى ِمْن َوَسطِ 

ِة الَجبَ   لَواْختَـَفى ُموَسى ِفي َوَسِط السََّحاِب َوَصِعَد ِإَلى الَجبَ 18. لآِكَلٍة َعَلى ِقمَّ
َلة  .)ً َحْيُث َمَكَث ُهَناَك َأْربَِعيَن نـََهاراً َوَأْربَِعيَن لَيـْ

 18-9: 24الكتاب المقدس خروج 

النص عن سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيهاوفي نسخة 
ُعوَن ِمْن ُشُيوِخ 9 (: مواضعه كما يلي ثُمَّ َصِعَد ُموَسى َوَهاُروُن َونَاَداُب َوأَبِيُهو َوَسبـْ

َعٍة ِمَن الَعِقيِق اَألْزَرِق الشَّفَّاِف، 10ِإْسَرائِيَل،  َورََأْوا ِإلَه ِإْسَرائِيَل، َوَتْحَت رِْجَلْيِه ِشْبُه َصنـْ
فـََرَأْوا اهللاَ . َولِكنَُّه َلْم َيُمدَّ َيَدُه ِإَلى َأْشَراِف بَِني ِإْسَرائِيلَ 11. اِء ِفي النـََّقاَوةِ وََكَذاِت السَّمَ 
، وَُكْن ُهَناَك، فَُأْعِطَيَك لاْصَعْد ِإَليَّ ِإَلى الَجبَ «: ُموَسىلَوقَاَل الرَّب 12 .َوَأَكُلوا َوَشرِبُوا

فـََقاَم ُموَسى َوَيُشوُع 13. »يِمِهمْ لتَـعْ لالَوِصيَِّة الِتي َكَتْبتُـَها َلْوَحِي الِحَجارَِة َوالشَّرِيَعِة وَ 
ُسوا لََنا هُهَنا لاجْ «: َوَأمَّا الشُُّيوُخ فـََقاَل َلُهمُ 14. اهللاِ  لَوَصِعَد ُموَسى ِإَلى َجبَ . َخاِدُمهُ 

َصاِحَب َدْعَوى َفلَيتَـَقدَّْم  َفَمْن َكانَ . َوُهَوَذا َهاُروُن َوُحوُر َمَعُكمْ . َحتَّى نـَْرجَع ِإَلْيُكمْ 
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َوَحل َمْجُد الرَّب 16، فـََغطَّى السََّحاُب الَجَبَل، لَفَصِعَد ُموَسى ِإَلى الَجبَ 15. »ِإلَْيِهَما
َوِفي اليَـْوِم السَّابِع ُدِعَي ُموَسى ِمْن َوَسِط . ِسيَناَء، َوَغطَّاُه السََّحاُب ِستََّة أَيَّامٍ  لَعَلى َجبَ 

َأَماَم ُعُيوِن بَِني  لوََكاَن َمْنَظُر َمْجِد الرَّب َكَناٍر آِكَلٍة َعَلى رَْأِس الَجبَ 17. السََّحابِ 
وََكاَن ُموَسى ِفي . لَوَدَخَل ُموَسى ِفي َوَسِط السََّحاِب َوَصِعَد ِإَلى الَجبَ 18. ِإْسَرائِيلَ 

َلةً  لالَجبَ   ) .َأْربَِعيَن نـََهارًا َوَأْربَِعيَن لَيـْ

 18-9: 24س خروج الكتاب المقد

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ثَُم َصِعَد موسى وهروُن وناداُب وأبيهو وَسْبعوَن ِمْن ُشيوخ 9: (بعض مواضعه كما يلي

فَرأوا إلَه بَني ِإسرائيَل وتحَت قَدَميِه ِشبُه َرصيٍف ِمَن الياقوِت 10بَني ِإسرائيَل، 
ثَُم أكلوا . ولِكنَُّه لم َيُمَد َيَدُه عَليِهم ألنـَُّهم رَأوهُ 11. ِق، نَقيٍّ كالسَّماِء ذاِتهااألزرَ 

َتِظْر ُهناَك حتى ُأعِطَيَك «: موسىلوقاَل الرَّب 12. وشرِبوا مًعا إصَعِد الجَبَل إلَي واَنـْ
فقاَم موسى 13. »ِهمَتعليمِ للوَحي الِحجارَِة وعَليِهما الشَّريَعُة والوصايا التي َكَتبُتها 

إنَتِظرونا ُهنا «: ُشيوخ بَني ِإسرائيلَ لوقاَل 14. اهللاِ  لومَعُه يشوُع خاِدُمُه وَصِعَد إلى جبَ 
 .»وها هروُن وحوُر مَعُكم، فَمْن كاَنت َله دعوى فلَيذَهْب إليِهما. حتى نرجَع إليُكم

 لجُد الرَّب على جبَ وَحَل مَ 16. وَصِعَد موسى الجَبَل، فغطَّى السَّحاُب الجَبلَ 15
وفي اليوِم السَّاِبِع دعا اُهللا موسى ِمْن وَسِط . سيناَء وَغطَّاُه السَّحاُب ِستََّة أيّامِ 

أماَم ُعيوِن بَني  لوكاَن منَظُر َمجِد الرَّب كناٍر آِكَلٍة في رأِس الجبَ 17. السَّحابِ 
وأقاَم بِه أربعيَن يوًما  فَدخَل موسى في وَسِط السَّحاِب وَصِعَد الجَبلَ 18. ِإسرائيلَ 

 ) .وأربَعيَن ليلةً 
 18-9: 24الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •
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ِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهُم الرَّْجَفُة قَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت لَواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعيَن رَُجًال (
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها لهْ َأْهَلْكتَـُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإيَّاَي أَتُـ  ُكَنا ِبَما فـََعَل السَُّفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإال ِفتـْ

ُر الَغاِفرِيَن لَمْن َتَشاُء َوتـَْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت وَ   )155(يـَُّنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخيـْ
َيا َحَسَنًة َوِفي اآل َواْكُتبْ  نـْ ِخَرِة ِإنَّا ُهْدنَا ِإلَْيَك قَاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َمْن لََنا ِفي َهِذِه الدُّ

لِذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالِذيَن ُهْم لَأَشاُء َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها 
 )156(ِبآياتَِنا يـُْؤِمُنوَن 

 156 – ١٥٥: ألعرافا القرآن الكريم سورة

ـُتْم ظَـاَوِإْذ َواعَ ( َلًة ثُـمَّ اتََّخـْذُتُم الِعْجـَل ِمـْن بـَْعـِدِه َوأَنـْ  )51(ُموَن لْدنَا ُموَسى َأْربَِعيَن لَيـْ
 )52(َك َلَعلُكْم َتْشُكُروَن لثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد ذَ 

  ٥٢ - ٥١: البقرة القرآن الكريم سورة 

ــًة َوأَتْ ( َل ــاَل َوَواَعــْدنَا ُموَســى َثالثِــيَن لَيـْ ــًة َوَق َل ــيَن لَيـْ ــَتمَّ ِميَقــاُت رَبِّــِه َأْربَِع َمْمَناَهــا ِبَعْشــٍر فـَ
 )142(ْح َوال تـَتَِّبْع َسِبيَل الُمْفِسِديَن لِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي قـَْوِمي َوَأصْ ألَ ُموَسى 

 ١٤٢: األعراف القرآن الكريم سورة
 

  7373  --    رقمرقم  شتانشتان
 وكتبنا له في األلواح 

 تب اهللا لك التوراة بيدهك
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ِسيَناَء، َأْعطَاُه َلْوَحِي  لَوِعْنَدَما فـََرَغ اهللا ِمْن ُمَخاطََبِة ُموَسى ِفي َجبَ 18: (قوله
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 .)ِ الشََّهاَدِة، َوُهَما َلْوَحاِن ِمْن َحَجٍر َمْكُتوبَاِن بِِإْصَبِع اهللا

 18: 31قدس خروج الكتاب الم

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ِسيَناَء  لثُمَّ َأْعَطى ُموَسى ِعْنَد فـََراِغِه ِمَن الَكَالِم َمَعُه ِفي َجبَ 18(: مواضعه كما يلي

 ) .َلْوَحْي َحَجٍر َمْكُتوبـَْيِن بِِإْصبِع اهللاِ : َلْوَحِي الشََّهاَدةِ 
 18: 31دس خروج الكتاب المق

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
سيناَء أعطاُه  لولمَّا فَرَغ اهللاُ ِمْن ُمخاطَبِة موسى على جبَ 18: (بعض مواضعه كما يلي

 ) .لوَحي الوصايا، وُهما ِمْن حجٍر مكتوبَيِن بإصَبِع اهللاِ 
 18: 31الكتاب المقدس خروج 

َوَلْوَحا  لفَاْنَصَرَف ُموَسى َونـََزَل ِمَن الَجبَ 15: (قوله ي الكتاب المقدسوورد ف
. ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا َكانَا َمْكُتوبـَْينِ . َلْوَحاِن َمْكُتوبَاِن َعَلى َجانِبَـْيِهَما: الشََّهاَدِة ِفي َيِدهِ 

َعُة اِهللا، َوالِكَتابَُة ِكَتابَُة اهللاِ 16 ُقوَشٌة َعَلى اللْوَحْينِ َواللْوَحاِن ُهَما َصنـْ  .)ِ  َمنـْ
 16-15: 32الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َحاِمًال ِفي َيِدِه َلْوَحِي  لثُمَّ نـََزَل ُموَسى َواْنَحَدَر ِمَن الَجبَ 15(: مواضعه كما يلي

ُهَما، ، وَ )الَوَصايَا الَعْشرِ (الشََّهاَدِة  وََكاَن اهللا َقْد 16َقْد نُِقَشْت ِكَتابٌَة َعَلى َوْجَهْي ُكلٍّ ِمنـْ
 ) .َصَنَع اللْوَحْيِن َونـََقَش الِكَتابََة َعَلْيِهَما

 16-15: 32الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقيه في بعض مواضعه  وفي نسخة 
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ولوحا الوصايا في َيِدِه، وُهما  لى ونَزَل ِمَن الجبَ ثَُم اَنصرَف موس15: (كما يلي
 ) .صنَعُهما اهللاُ ونَقَش ِكتابـََتُه عَليِهما16جانٍب ِمنُهما،  للوحاِن مكتوباِن على كُ 

 16-15: 32الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •

َنا َلُه ِفي األَلَواِح ِمْن كُ ( ٍة َوْأُمْر  لكُ لِصيًال َشْيٍء َمْوِعَظًة َوتـَفْ  لوََكَتبـْ َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوَّ
 )145(قـَْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر الَفاِسِقيَن 

 ١٤٥: األعراف القرآن الكريم سورة

 : وورد في السنة النبوية  •

َخيَّْبتَـَنا  ،يا آَدُم أنت أَبُونَا: اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى فقال ُموَسى: (رسول اِهللا  قول
َكَتَب لك التـَّْورَاَة   ،ِ أنت ُموَسى اْصَطَفاَك اهللا ِبَكالِمه: َوَأْخَرْجتَـَنا من الَجنَِّة فقال له آَدمُ 

:  فقال النبي  ،أَتـَُلوُمِني على َأْمٍر َقدَّرَُه اهللا على قبل َأْن َيْخُلَقِني بَِأْربَِعيَن َسَنةً  ،بيده
 ) .آَدُم ُموَسىَفَحجَّ  ،َفَحجَّ آَدُم ُموَسى

 )2652(4/2042صحيح مسلم 
 

 

  7474  --    رقمرقم  شتانشتان
 واتخذ قوم موسى 

 من بعده عجال جسدا له خوار
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •
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َل ، اْجَتَمُعوا َحوْ لَوَلمَّا رََأى الشَّْعُب َأنَّ ُموَسى َقْد طَاَلْت إقَاَمُتُه َعَلى الَجبَ : (قوله
ُمَنا ِفي َمِسيرِنَا، ألَنـََّنا َال َنْدِري َماَذا َأَصاَب «: َهُروَن، َوقَاُلوا َلهُ  َهيَّا، اْصَنْع لََنا ِإَلهًا يـَتَـَقدَّ

اْنزُِعوا َأقْـَراَط «: فََأَجابـَُهْم َهُرونُ 2. »َهَذا الرَُّجَل ُموَسى الِذي َأْخَرَجَنا ِمْن ِديَاِر ِمْصرَ 
فـَنَـَزُعوَها ِمْن 3. »آَذاِن ِنَساِئُكْم َوبـََناِتُكْم َوبَِنيُكْم، َوَأْعُطوِني ِإيَّاَهاالذََّهِب الِتي ِفي 

ُهْم َوَصَهَرَها َوَصاَغ ِعْجالً 4. آَذاِنِهْم، َوَجاُءوا ِبَها ِإلَْيهِ  َهِذِه «: ِعْنَدِئٍذ قَاُلوا. فََأَخَذَها ِمنـْ
َك َشيََّد لَوِعْنَدَما َشاَهَد َهُروُن ذَ 5. »ِديَاِر ِمْصرَ َهُتَك يَاِإْسَرائِيُل الِتي َأْخَرَجْتَك ِمْن لآ

فـََبكََّر الشَّْعُب ِفي اليَـْوِم الثَّاِني 6. »لرَّبِّ لَغدًا ُهَو ِعيٌد «: َوَأْعَلنَ  لَمْذَبحًا َأَماَم الِعجْ 
َوَشرِبُوا، َوِمْن َثمَّ قَاُموا  ثُمَّ اْحتَـَفُلوا فََأَكُلوا. َوَأْصَعُدوا ُمْحَرقَاٍت َوَقدَُّموا قـََرابِيَن َسَالمٍ 

 .)ِ لْهِو َوالُمُجونل
 6-1: 32الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
، اْجَتَمَع لِمَن الَجبَ  لَوَلمَّا رََأى الشَّْعُب َأنَّ ُموَسى أَْبطََأ ِفي النـُُّزو 1( : مواضعه كما يلي

َهًة َتِسيُر َأَماَمَنا، َألنَّ هَذا ُموَسى لُقِم اْصَنْع لََنا آ«: َعَلى َهاُروَن َوقَاُلوا َلهُ الشَّْعُب 
: فـََقاَل َلُهْم َهاُرونُ 2. »الرَُّجَل الِذي َأْصَعَدنَا ِمْن َأْرِض ِمْصَر، َال نـَْعَلُم َماَذا َأَصابَهُ 

فـَنَـَزَع  3. »ِئُكْم َوبَِنيُكْم َوبـََناِتُكْم َواُتوِني ِبَهااْنزُِعوا َأقْـَراَط الذََّهِب الِتي ِفي آَذاِن ِنَسا«
َك ِمْن لفََأَخَذ ذ4. ُكلُّ الشَّْعِب َأقْـَراَط الذََّهِب الِتي ِفي آَذاِنِهْم َوأَتـَْوا ِبَها ِإَلى َهاُرونَ 

َهُتَك يَا ِإْسَرائِيُل الِتي لآ هِذهِ «: فـََقاُلوا. ، َوَصنَـَعُه ِعْجًال َمْسُبوًكالأَْيِديِهْم َوَصوَّرَُه بِاِإلْزِمي
: فـََلمَّا َنَظَر َهاُروُن بـََنى َمْذَبًحا َأَماَمُه، َونَاَدى َهاُروُن َوقَالَ 5. »َأْصَعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

ُموا َذبَاِئَح َسَالَمةٍ 6. »لرَّبِّ لَغًدا ِعيٌد « . فـََبكَُّروا ِفي الَغِد َوَأْصَعُدوا ُمْحَرقَاٍت َوَقدَّ
 ) .لِعبِ لَوالشُّْرِب ثُمَّ قَاُموا  لَألكْ لَلَس الشَّْعُب َوجَ 

 6-1: 32الكتاب المقدس خروج 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
 لِمَن الجبَ  لولمَّا رأى الشَّعُب أنَّ موسى أبطَأ في النُّزو : (بعض مواضعه كما يلي
فهذا الرَّجُل موسى . َهًة تسيُر أماَمنالُقِم َاصَنْع لنا آ«: قالوا َلهَاجَتَمعوا على هروَن و 

إنَزعوا َحَلَق «: فقاَل لُهم هرونُ 2. »الذي أخَرجنا ِمْن أرِض ِمْصَر ال نعِرُف ماذا أصابَهُ 
فنَزَع جميُع الشَّعِب 3. »الذََّهِب التي في آذاِن ِنساِئُكم وبَنيُكم وبناِتُكم وجيئوني ِبها

فأخَذها مْن أيديِهم 4. الذََّهِب التي في آذاِن ِنساِئِهم وجاؤوا ِبها إلى هرونَ  َحَلقَ 
هُتُكم يا بَني لهِذِه آ«: فقاَل الشَّعبُ . وأذاَبها وَسكَبها في َصَنِم على صورَِة ِعجلٍ 

َك بَنى أماَم لفلمَّا رأى هروُن ذ5. »هُتُكُم التي أخَرجْتُكم ِمْن أرِض ِمْصرَ لِإسرائيَل، آ
فبكَّروا في الصَّباِح وأصَعدوا 6. »غًدا عيٌد للّربِّ «: الصََّنِم مذَبًحا ونادى وقالَ 

 ) .ُمحرقاٍت وقدَّموا ذباِئَح سالَمٍة وجلسوا يأكُلوَن ويشَربوَن، ثَم قاموا يمَرحونَ 

 6-1: 32الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم  •
ــةً ( َل ــاَل  َوَواَعــْدنَا ُموَســى َثالثِــيَن لَيـْ ــًة َوَق َل ــيَن لَيـْ ــَتمَّ ِميَقــاُت رَبِّــِه َأْربَِع َوأَْتَمْمَناَهــا ِبَعْشــٍر فـَ

 )142(ْح َوال تـَتَِّبْع َسِبيَل الُمْفِسِديَن لِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي قـَْوِمي َوَأصْ ألَ ُموَسى 
 ١٤٢: األعراف القرآن الكريم سورة

ــْوُم ُموَســى ِمــْن بـَْعــِدِه ِمــ( ــَرْوا أَنَّــُه ال لــْن حُ َواتََّخــَذ قـَ يِِّهْم ِعْجــًال َجَســداً َلــُه ُخــَواٌر أَلَــْم يـَ
ــانُوا َظــالُيكَ  ــِديِهْم َســِبيًال اتََّخــُذوُه وََك ــْم َوال يـَْه ــِديِهْم  )148(ِميَن لُمُه ــي أَْي ــا ُســِقَط ِف َوَلمَّ

ـــا َويَـ  ـــا رَبـَُّن ـــْم يـَْرَحْمَن ـــِئْن َل ـــا لََنُكـــوَننَّ ِمـــَن الَخاِســـرِيَن َورََأْوا أَنـَُّهـــْم َقـــْد َضـــلُّوا َقـــاُلوا َل ْغِفـــْر لََن
)149( 

 ١٤٩ -١٤٨: األعراف القرآن الكريم سورة

قَاَل ُهْم ُأوالِء َعلَـى أَثَـِري َوَعِجلـُت ِإلَْيـَك  )83(َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا ُموَسى (
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فـََرَجَع  )85(َك َوَأَضلُهُم السَّاِمِريُّ قَاَل فَِإنَّا َقْد فـَتَـنَّا قـَْوَمَك ِمْن بـَْعدِ  )84(تَـْرَضى لَربِّ 
ُموَسى ِإَلى قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسفاً قَاَل يَا قـَْوِم أََلْم يَِعْدُكْم رَبُُّكْم َوْعداً َحَسناً َأَفطَـاَل َعلَـْيُكُم 

ــَأْخَلْفُتْم َمْوِعــدِ  ــْيُكْم َغَضــٌب ِمــْن رَبُِّكــْم َف ــاُلوا َمــا  )86(ي الَعْهــُد َأْم َأَرْدتُــْم َأْن َيِحــل َعَل َق
َقـــَذفْـَناَها َفَكـــذَ  لَنـــا َأْوزَاراً ِمـــْن زِينَـــِة الَقـــْوِم فـَ َك أَلَقـــى لَأْخَلْفنَـــا َمْوِعـــَدَك ِبَملِكَنـــا َوَلِكنَّـــا ُحمِّ

ــاِمِريُّ  ــَأْخَرجَ  )87(السَّ ــُه ُموَســى  َف َقــاُلوا َهــَذا ِإَلُهُكــْم َوِإَل ــُه ُخــَواٌر فـَ َلُهــْم ِعْجــًال َجَســداً َل
ــْوًال َوال َيمْ  )88( فـََنِســيَ  ــَرْوَن َأال يـَْرِجــُع ِإلَــْيِهْم قـَ ــْم َضــّراً َوال نـَْفعــاً لــَأفَــال يـَ  )89(ُك َلُه

ــْوِم ِإنََّمــا فُِتْنـــُتْم بِــِه َوِإنَّ رَبَُّكـــُم الــرَّْحَمُن فَـــاتَِّبُعوِني  ْبــُل يَـــا قـَ َوَلَقــْد قَــاَل َلُهـــْم َهــاُروُن ِمـــْن قـَ
 )90(َوَأِطيُعوا َأْمِري 

 90 - ٨٣: طه الكريم سورة القرآن
 

  7575  --    رقمرقم  شتانشتان
 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 
 أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ِديَاِر ُقْم َواْنِزل فَِإنَّ الشَّْعَب الِذي َقْد َأْخَرْجَتُه ِمْن «: فََأَمَر الرَّب ُموَسى7: (قوله
ِإِذ اْنَحَرُفوا َسرِيعًا َعِن الطَّرِيِق الِذي َأَمْرتـُُهْم ِبِه، َفَصاُغوا َلُهْم ِعْجًال 8. ِمْصَر، َقْد َفَسدَ 

بَاِئَح َهاتِِفينَ  َهَذا ُهَو ِإلُهَك يَاِإْسَرائِيُل الِذي َأْخَرَجَك ِمْن ِديَاِر : َوَعَبُدوُه َوَذَبُحوا َلُه الذَّ
َلَقْد تََأمَّلُت ِفي َهَذا الشَّْعِب، َوِإَذا ِبِه َشْعٌب َعِنيٌد «: ُموَسىلالرَّب  َوقَالَ 9. »ِمْصرَ 
َواآلَن َدْعِني َوَغَضِبي الُمْحَتِدَم فََأْفِنيَـُهْم، ثُمَّ َأْجَعَلَك أَْنَت َشْعباً 10. ُب الَقلبِ لُمَتصَ 

تَـَهَل ُموَسى ِإَلى الرَّب َوقَالَ 11. »َعِظيماً  َيْحَتِدُم َغَضُبَك َعَلى َشْعِبَك  َماَذال«: فَابـْ
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ٍة َعِظيَمٍة َوِذرَاٍع ُمْقَتِدرٍَة؟  َماَذا َيْشَمُت الِمْصرِيُّوَن ل12الِذي َأْخَرْجَتُه ِمْن ِديَاِر ِمْصَر ِبُقوَّ
 لِجَباَكُهْم ِفي الليُـهْ لَلَقِد اْحَتاَل َعَلْيِهْم ِإَلُهُهْم فََأْخَرَجُهْم ِمْن َهُهَنا : ينَ لِفيَنا َقائِ 

. اْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضِبَك َوَال تـُْوِقْع َهَذا الِعَقاَب ِبَشْعِبكَ . َويـُْفِنيَـُهْم َعْن َوْجِه اَألْرضِ 
َراِهيَم َوِإْسحَق َوِإْسَرائِيَل الِذيَن َأْقَسْمَت َلُهْم بِنَـْفِسَك لاذُْكْر ُوُعوَدَك 13 َعِبيِدَك ِإبـْ
ُنُجوِم السََّماِء، َوَأَهُبُكْم َجِميَع َهِذِه اَألْرِض الِتي َوَعْدُت ِبَها ُأَكثـُِّر َنْسَلُكْم كَ : قَاِئالً 
تَـَراَءَف الرَّب َوَلْم يـُْوِقْع ِبَشْعِبِه الِعَقاَب الِذي تـََوعََّد ِبه14. »ُكونـََها ِإَلى األََبدِ لفـََتمْ   .فـَ
الَوَصايَا (َلْوَحِي الشََّهاَدِة  َحاِمًال ِفي َيِدهِ  لثُمَّ نـََزَل ُموَسى َواْنَحَدَر ِمَن الَجبَ 15

ُهَما، )الَعْشرِ  وََكاَن اهللا َقْد َصَنَع اللْوَحْيِن 16، َوَقْد نُِقَشْت ِكَتابٌَة َعَلى َوْجَهْي ُكلٍّ ِمنـْ
َهَذا َصْوُت «: ُموَسىلَوَسِمَع َيُشوُع ُهَتاَف الشَّْعِب فـََقاَل 17. َونـََقَش الِكَتابََة َعَلْيِهَما

َهَذا لَْيَس ُهَتاَف َنْصَرٍة َوَال ُصَراَخ «: فََأَجابَُه ُموَسى18. »ِقَتاٍل ِفي الُمَخيَّمِ لتََأهٍُّب 
َوَما ِإِن اقْـتَـَرَب ُموَسى ِمَن الُمَخيَِّم 19. »َهزِيَمٍة، َلِكْن َما َأْسَمُعُه ُهَو َصْوُت ِغَناءٍ 

لَقى بِاللْوَحْيِن ِمْن َيِدِه وََكسََّرُهَما ِعْنَد َوَشاَهَد الِعْجَل َوالرَّْقَص َحتَّى اْحَتَدَم َغَضُبُه َوأَ 
َهِبيَّ َوَأْحَرَقُه بِالنَّاِر َوَطَحَنُه َحتَّى َصاَر نَاِعمًا،  ثُمَّ َأَخَذ الِعْجلَ 20. لَسْفِح الَجبَ  الذَّ

َماَذا «: ُرونَ َوَخاَطَب ُموَسى هَ 21 .َوَذرَّاُه َعَلى َوْجِه الَماِء َوَأْرَغَمُهْم َعَلى الشُّْرِب ِمْنهُ 
: فََأَجاَب َهُرونُ 22» فـََعَل ِبَك َهَذا الشَّْعُب َحتَّى َجَلْبَت َعَلْيِه َهِذِه الَخِطيَئَة الَعِظيَمَة؟

اْصَنْع لََنا : يلَلَقْد قَاُلوا 23. ِإنََّك تـَْعِرُف َشرَّ َهَذا الشَّْعبِ . َال َيْحَتِدْم َغَضُب َسيِِّدي«
ُمَنا ِفي َمِسيرِنَا، ألَنـََّنا َال َنْدِري َماَذا َأَصاَب َهَذا الرَُّجَل ُموَسى الِذي َأْخَرَجَنا  ِإَلهًا يـَتَـَقدَّ
فـَُقلُت َلُهْم َمْن َلَدْيِه َذَهٌب َفليَـْنزِْعُه َويـُْعِطِني ِإيَّاُه، َفَطَرْحُتُه ِفي النَّاِر 24ِمْن ِديَاِر ِمْصَر، 

وَسى َأنَّ الشَّْعَب َغاِرٌق ِفي ُمُجونِِه بـَْعَد َأْن َأفْـَلَت َوَلمَّا رََأى مُ 25. »َفَخَرَج َهَذا الِعْجلُ 
َوَقَف ِفي بَاِب الُمَخيَِّم 26َك َمثَاَر ُسْخرِيَِة َأْعَداِئِهْم، لَهُروُن زَِماَمُهْم َفَصاُروا ِبذَ 

فـََهَتَف 27. ِويُّونَ فَاْجَتَمَع َحْوَلُه الالَّ . »ُكلُّ َمْن يـَْتَبُع الرَّب َفليُـْقِبل ِإَليَّ ُهَنا«: َوَصاحَ 
َفُه، َوُجوُلوا ِفي ل: ُنُه الرَّب ِإَلُه بَِني ِإْسَرائِيلَ لَهَذا َما يـُعْ «: ِبِهمْ  َيتَـَقلْد ُكلُّ َواِحٍد َسيـْ
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الُمَخيَِّم ِذَهابًا َوِإيَابًا ِمْن َمْدَخٍل ِإَلى َمْدَخٍل، َواقْـتُـُلوا ُكل َداِعٍر َسَواٌء َأَكاَن َأخًا َأْم 
َك اليَـْوِم لفـَُقِتَل ِمَن الشَّْعِب ِفي ذَ . فََأطَاَع الالَِّويُّوَن َأْمَر ُموَسى28. »َأْم َقرِيباً  َصاِحباً 

َلَقْد َكرَّْسُتُم اليَـْوَم أَنـُْفَسُكْم «: الَِّويِّينَ لِعْنَدِئٍذ قَاَل ُموَسى 29. َنْحَو َثالَثَِة آالِف رَُجلٍ 
يُـْنِعْم لِكْن لل َواِحٍد ِمْنُكْم قـَْتَل اْبِنِه َأْو َأِخيِه، وَ َك كُ لِخْدَمِة الرَّب ، َوَقْد َكلَف ذَ ل

 .)»َعَلْيُكُم الرَّب ِفي َهَذا اليَـْوِم بِبَـرََكةٍ 
 29-7: 32الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ألَنَُّه َقْد َفَسَد َشْعُبَك الِذي . اْنِزلاْذَهِب «: ُموَسىلفـََقاَل الرَّب 7(: مواضعه كما يلي

َصنَـُعوا َلُهْم . زَاُغوا َسرِيًعا َعِن الطَّرِيِق الِذي َأْوَصْيتُـُهْم ِبهِ 8. َأْصَعْدَتُه ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
ْصَعَدْتَك َهُتَك يَا ِإْسَرائِيُل الِتي أَ لهِذِه آ: ِعْجًال َمْسُبوًكا، َوَسَجُدوا َلُه َوَذَبُحوا َلُه َوَقاُلوا

رَأَْيُت هَذا الشَّْعَب َوِإَذا ُهَو َشْعٌب ُصلُب «: ُموَسىلَوقَاَل الرَّب 9. »ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
. »َيْحَمى َغَضِبي َعَلْيِهْم َوأُْفِنيَـُهْم، فَُأَصيـَِّرَك َشْعًبا َعِظيًمالفَاآلَن اتْـرُْكِني 10. الرَّقـََبةِ 

َماَذا يَا َربُّ َيْحَمى َغَضُبَك َعَلى َشْعِبَك ل«: ِإلِهِه، َوقَالَ فـََتَضرََّع ُموَسى َأَماَم الرَّب 11
ٍة َعِظيَمٍة َوَيٍد َشِديَدٍة؟  َماَذا يـََتَكلُم الِمْصرِيُّوَن ل12الِذي َأْخَرْجَتُه ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُقوَّ

َعْن َوْجِه اَألْرِض؟ ِاْرِجْع َعْن ، َويـُْفِنيَـُهْم ليَـْقتُـَلُهْم ِفي الِجَبالَأْخَرَجُهْم ِبُخْبٍث : ينَ لقَائِ 
َراِهيَم َوِإْسَحاَق َوِإْسَرائِيَل َعِبيَدَك 13. ُحُموِّ َغَضِبَك، َواْنَدْم َعَلى الشَّرِّ ِبَشْعِبكَ  ُاذُْكْر ِإبـْ

َنْسَلُكْم  ُأَكثـُِّر َنْسَلُكْم َكُنُجوِم السََّماِء، َوُأْعِطي : الِذيَن َحَلْفَت َلُهْم بِنَـْفِسَك َوقُلَت َلُهمْ 
َها فـََيمْ  فـََنِدَم الرَّب َعَلى الشَّرِّ 14. »ُكونـََها ِإَلى األََبدِ لُكل هِذِه اَألْرِض الِتي َتَكلْمُت َعنـْ

َوَلْوَحا الشََّهاَدِة ِفي  لفَاْنَصَرَف ُموَسى َونـََزَل ِمَن الَجبَ 15 .الِذي قَاَل ِإنَُّه يـَْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ 
َواللْوَحاِن ُهَما 16. ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَنا َكانَا َمْكُتوبـَْينِ . وبَاِن َعَلى َجانِبَـْيِهَماَلْوَحاِن َمْكتُ : َيِدهِ 

ُقوَشٌة َعَلى اللْوَحْينِ  َعُة اِهللا، َوالِكَتابَُة ِكَتابَُة اِهللا َمنـْ َوَسِمَع َيُشوُع َصْوَت الشَّْعِب 17. َصنـْ
لَْيَس َصْوَت ِصَياِح «: فـََقالَ 18. »ِفي الَمَحلةِ َصْوُت ِقَتال «: ُموَسىلِفي ُهَتاِفِه فـََقاَل 
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وََكاَن ِعْنَدَما اقْـتَـَرَب 19. »النُّْصَرِة َوَال َصْوَت ِصَياِح الَكْسَرِة، َبل َصْوَت ِغَناٍء أَنَا َساِمعٌ 
ِن ِمْن ِإَلى الَمَحلِة أَنَُّه أَْبَصَر الِعْجَل َوالرَّْقَص، َفَحِمَي َغَضُب ُموَسى، َوَطَرَح اللْوَحيْ 

ثُمَّ َأَخَذ الِعْجَل الِذي َصنَـُعوا َوَأْحَرَقُه بِالنَّاِر، 20. لالَجبَ  لَيَدْيِه وََكسََّرُهَما ِفي َأْسفَ 
َوقَاَل ُموَسى 21.َوَطَحَنُه َحتَّى َصاَر نَاِعًما، َوَذرَّاُه َعَلى َوْجِه الَماِء، َوَسَقى بَِني ِإْسَرائِيلَ 

فـََقاَل 22» َك هَذا الشَّْعُب َحتَّى َجَلْبَت َعَلْيِه َخِطيًَّة َعِظيَمًة؟َماَذا َصَنَع بِ «: َهاُرونَ ل
: يَ لفـََقاُلوا 23. أَْنَت تـَْعِرُف الشَّْعَب أَنَُّه ِفي َشرّ . َال َيْحَم َغَضُب َسيِِّدي«: َهاُرونُ 

َعَدنَا ِمْن َأْرِض ِمْصَر، َال َهًة َتِسيُر َأَماَمَنا، َألنَّ هَذا ُموَسى الرَُّجَل الِذي َأصْ لاْصَنْع لََنا آ
َفَطَرْحُتُه ِفي النَّاِر . َمْن َلُه َذَهٌب َفليَـْنزِْعُه َويـُْعِطِني: فـَُقلُت َلُهمْ 24. نـَْعَلُم َماَذا َأَصابَهُ 

ُه َوَلمَّا رََأى ُموَسى الشَّْعَب أَنَُّه ُمَعّرى َألنَّ َهاُروَن َكاَن َقْد َعرَّا25. »َفَخَرَج هَذا الِعْجلُ 
. »لرَّبِّ فَِإَليَّ لَمْن «: َوَقَف ُموَسى ِفي بَاِب الَمَحلِة، َوقَالَ 26لُهْزِء بـَْيَن ُمَقاِوِميِه، ل

َضُعوا  : هَكَذا قَاَل الرَّب ِإلُه ِإْسَرائِيلَ «: فـََقاَل َلُهمْ 27. فَاْجَتَمَع ِإلَْيِه َجِميُع بَِني َالِوي
َفُه َعَلى َفْخِ◌ِذِه وَ  ُمرُّوا َواْرِجُعوا ِمْن بَاٍب ِإَلى بَاٍب ِفي الَمَحلِة، َواقْـتُـُلوا  ُكلُّ َواِحٍد َسيـْ

فـََفَعَل بـَُنو َالِوي ِبَحَسِب 28. »ُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه وَُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه وَُكلُّ َواِحٍد َقرِيَبهُ 
َوقَاَل 29. ِف رَُجلَك اليَـْوِم َنْحُو َثالَثَِة آالَ لَوَوَقَع ِمَن الشَّْعِب ِفي ذ. ُموَسى لقـَوْ 

يُـْعِطَيُكُم اليَـْوَم لاْمُألوا أَْيِدَيُكُم اليَـْوَم «: ُموَسى ، َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد بِاْبِنِه َوبَِأِخيِه، فـَ لرَّبِّ
 ) .»بـَرََكةً 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فَسَد شعُبَك الذيَن . ُقِم اَْنِزل«: موسىلفقاَل الرَّب 7: (كما يليبعض مواضعه  

حادوا سريًعا َعِن الطَّريِق الذي أَمرتـُُهم ِبُسلوِكِه، فصَنعوا 8. أخَرجتُـُهم ِمْن أرِض ِمْصرَ 
باِئَح وقالوا هُتُكم يا بَني ِإسرائيَل، لهِذِه آ«: لُهم ِعجًال َمسبوًكا وسجدوا َله وَقدَّموا الذَّ

رأيُت هؤالِء «: موسىلوقاَل الرَّب 9. »هُتُكُم التي أخَرجْتُكم مْن َأرِض ِمْصرَ لآ
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واآلَن دَْع غَضبي يشَتدُّ عَليِهم فأُفنيَـُهم 10. الشَّعَب، فإذا ُهم شعٌب ُقساُة الرِّقابِ 
، ل«: فَتَضرََّع موسى إلى الرَّب إلِهِه وقالَ 11. »وأجَعَلَك أنَت أُمًَّة عظيَمةً  ماذا يا ربُّ

ٍة عظيَمٍة وَيٍد قديَرٍة؟  يشَتدُّ غَضُبَك على شعِبَك الذيَن أخَرجتَـُهم ِمْن أرِض ِمْصَر ِبقوَّ
 لَيقتُـَلُهم في الجبالأَفال يقوُل الِمْصريُّوَن إنَّ ِإلَهُهم أخَرجُهم ِمْن ُهنا ِبُسوِء نِيٍَّةِ◌، 12

. َوُعْد عِن اإلساَءِة إلى شعِبكَ  ويُفِنيَـُهم َعْن وجِه األرِض؟ إرجْع َعْن ِشدَِّة غَضِبكَ 
وَاذُكر إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب عبيَدَك الذيَن أقسْمَت لُهم ِبذاِتَك وقُلَت لُهم إنِّي 13

ُأكِثُر نسَلُكم كنجوِم السَّماِء وُأعطيُكم جميَع هِذِه األرِض التي وَعدُتكم ِبها، فَترِثوَنها 
ثَُم اَنصرَف 15. وِء الذي قاَل إنَّه َسُينزِلُُه ِبشعِبهِ فعاَد الرَّب َعِن السُّ 14. »إلى األبدِ 

جانٍب  لولوحا الوصايا في َيِدِه، وُهما لوحاِن مكتوباِن على كُ  لموسى ونَزَل ِمَن الجبَ 
وَسِمَع يشوُع صوَت صياِح الشَّعِب 17.صنَعُهما اُهللا ونَقَش ِكتابـََتُه عَليِهما16ِمنُهما، 

ما هذا صياُح َنصٍر «: فأجابَه موسى18. »ي الَمحلةِ صوُت حرٍب ف«: فقاَل لموسى
فلمَّا َاقتَرَب موسى ِمَن الَمحلِة رأى 19.»وال صياُح هزيَمٍة، بل صوُت ِغناٍء أنا ساِمعٌ 

. لالجبَ  لالِعجَل والرَّقَص، فَاشَتَد غَضُبُه ورمى بِاللوَحيِن ِمْن َيَديِه وكسََّرُهما في أسفَ 
صَنعوُه، فأحَرَقُه بِالنَّاِر وَطَحَنُه حتى صاَر ناِعًما، وَذرَّاُه على ثَُم أخَذ الِعجَل الذي 20

ماذا صَنَع ِبَك هؤالِء «: هرونَ لوقاَل موسى 21.وجِه الماِء وسقى بَني ِإسرائيلَ 
ال يْشَتَد غَضُبَك يا «: فأجابَُه هرونُ 22»الشَّعُب حتى جَلْبَت عَليِهم خطيئًة عظيمًة؟

هًة تسيُر لإصَنْع لنا آ: قالوا لي23. شَّعَب أنَّهم ِمَن الرَُّعاعِ أنَت تعِرُف ال. سيِّدي
. أماَمنا، فهذا الرَّجُل موسى الذي أخَرجنا ِمْن أرِض ِمْصَر ال نعَلُم ماذا أصابَهُ 

فجاُؤوني بِه، فَطَرْحُته في النَّاِر، فخَرج هذا . َمْن َله ذَهب فلَينَزْعهُ : فُقلُت لُهم24
رأى موسى أنَّ الشَّعَب خَرجوا على هروَن فَترَكُهم يُْمِعُنوَن في ولمَّا 25.»الِعجلُ 
ِْ إليَّ لَمْن ِمنُكم «وقَف على باِب الَمحلِة وقاَل 26َغيِِّهم،  فَاجَتمَع إليِه . »لّربِّ َفلَيج

واحٍد ِمنُكم أْن  لعلى كُ : قاَل الرَّب إلُه ِإسرائيلَ «: فقاَل لُهم27جميُع بَني الوي، 
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. »ه وَيطوَف الَمحلِة ِمْن باٍب إلى باٍب ويَقُتَل أخاُه وصديَقه وجارَهُ يحِمَل سيفَ 
َك اليوِم َثالثَُة آالِف لففَعَل بَنو الوي كما أمَر موسى، فَسقَط ِمَن الشَّعِب في ذ28
، ُكلُّ واحٍد على ِحساِب لاليوَم َكرَّْسُتم نُفوَسُكم «: وقاَل لُهم موسى29. رَجلٍ  لّربِّ

 ) .»، فَمَنحُكُم الرَّب بـَرََكَتهُ اَْبِنه وأخيهِ 
 29-7: 32الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم •

ـْوِم ِإنََّمـا فُِتْنـُتْم بِـِه َوِإنَّ رَبَُّكـُم الـرَّْحَمُن فَـاتَِّبُعوِني ( ْبـُل يَـا قـَ َوَلَقْد قَاَل َلُهْم َهـاُروُن ِمـْن قـَ
رَ  )90(َوَأِطيُعوا َأْمِري  نَـا ُموَسـى قَاُلوا َلْن نـَبـْ قَـاَل  )91(َح َعَلْيِه َعـاِكِفيَن َحتَّـى يـَْرِجـَع ِإلَيـْ

ــتَـُهْم َضــلُّوا  قَــاَل يَــا  )93(َأال تـَتَّــِبَعِن َأفـََعَصــْيَت َأْمــِري  )92(يَــا َهــاُروُن َمــا َمنَـَعــَك ِإْذ رَأَيـْ
رَّْقَت بـَـْيَن بَنِـي ِإْسـرائيَل َولَـْم ْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فَـ لاْبَن ُأمَّ ال تَْأُخْذ بِ 

قَـاَل َبُصـْرُت ِبَمـا لَـْم يـَْبُصـُروا بِـِه  )95(قَاَل َفَما َخْطبُـَك يَـا َسـاِمِريُّ  )94(ي لتـَْرُقْب قـَوْ 
َنَبْذتـَُها وََكذَ  لفـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن أََثِر الرَُّسو  قَاَل فَاْذَهـْب  )96(ي نـَْفِسي لَك َسوََّلْت لفـَ

نَّ لَـَك ِفــي الَحيَـاِة َأْن تـَُقــوَل ال ِمَسـاَس َوِإنَّ لَــَك َمْوِعـداً لَــْن ُتْخَلَفـُه َواْنظُــْر ِإلَـى ِإَلِهــَك فَـإِ 
ــِه َعاِكفــاً لَُنَحرِّقـَنَّــُه ثُــمَّ لَنَـْنِســَفنَُّه ِفــي الــَيمِّ َنْســفاً  ِإنََّمــا ِإَلُهُكــُم اهللاُ  )97(الــِذي ظَلــَت َعَلْي

بَـاِء َمـا قَـْد  كَ لَكـذَ   )98(َوِسـَع ُكـل َشـْيٍء ِعلمـاً  الِذي ال ِإَلَه ِإال ُهوَ  نـَُقـصُّ َعَلْيـَك ِمـْن أَنـْ
َنــاَك ِمــْن لَــُدنَّا ِذْكــراً  ــْوَم الِقَياَمــِة ِوْزراً  )99(َســَبَق َوقَــْد آتـَيـْ َمــْن َأْعــَرَض َعْنــُه فَِإنَّــُه َيْحِمــُل يـَ

 )101(ْمًال ِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم يـَْوَم الِقَياَمِة حِ لَخا )100(
 ١٠١ – 90: طه القرآن الكريم سورة

ـــا( ـــِدي  َوَلمَّ ـــْن بـَْع ـــاَل بِْئَســـَما َخَلْفُتُمـــوِني ِم ـــِه َغْضـــَباَن َأِســـفاً َق ْوِم ـــى قـَ ـــَع ُموَســـى ِإَل رََج
ــَن ُأمَّ  ــِه َقــاَل اْب ــَرْأِس َأِخيــِه َيُجــرُُّه ِإلَْي ــَواَح َوَأَخــَذ ِب ِإنَّ الَقــْوَم  َأَعِجلــُتْم َأْمــَر رَبُِّكــْم َوأَلَقــى األَل

ِميَن لاْسَتْضَعُفوِني وََكاُدوا يـَْقتُـُلونَِني َفال ُتْشِمْت بِـَي اَألْعـَداَء َوال َتْجَعلنِـي َمـَع الَقـْوِم الظـَّا
 )151(ِخي َوَأْدِخلَنا ِفي رَْحَمِتَك َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِميَن ألَ ي وَ لقَاَل َربِّ اْغِفْر  )150(
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َيا وََكــذَ ِإنَّ الــِذيَن اتََّخــ نـْ ــاِة الــدُّ َك لُذوا الِعْجــَل َســيَـَناُلُهْم َغَضــٌب ِمــْن رَبِِّهــْم َوِذلــٌة ِفــي الَحَي
ــيِّئاِت ثُــمَّ تَــابُوا ِمــْن بـَْعــِدَها َوآَمنُــوا ِإنَّ رَبَّــَك  )152(َنْجــِزي الُمْفتَــرِيَن  َوالــِذيَن َعِملُــوا السَّ

 )153(ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم 
 ١٥٣ - ١٥٠: األعراف يم سورةالقرآن الكر 

ُفَسـُكْم بِاتَِّخـاِذُكُم الِعْجـَل فـَُتوبُـوا ِإلَـى لَوِإْذ قَاَل ُموَسى ( َقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإنَُّكـْم ظََلْمـُتْم أَنـْ
ُفَسـُكْم ذَ  ـٌر َلُكـْم ِعْنـَد بَـارِِئُكْم فـَتَـاَب َعلَـْيُكْم ِإنـَُّه ُهـَو اللبَارِِئُكْم فَـاقْـتُـُلوا أَنـْ تـَّـوَّاُب ُكـْم َخيـْ

 )54(الرَِّحيُم 

 ٥٤: البقرة القرآن الكريم سورة
 

  7676  --    رقمرقم  شتانشتان
 ولما سكت عن 

 موسى الغضب أخذ األلواح
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

. اَألوَّلَْينِ اْنَحْت َلَك َلْوَحيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل اللْوَحيِن «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب : (قوله
تـَُها َعَلى اللْوَحيِن اَألوَّلَْيِن اللَذْيِن َكَسْرتـَُهَمالفََأْكُتَب أَنَا َعلْيِهَما الكَ  . َماِت الِتي َدوَّنـْ

. لِسيَناَء، َواْمُثل َأَماِمي ُهَناَك َعَلى ِقمَِّة الَجبَ  لَوتََأهَّْب ِفي الصََّباِح ثُمَّ اْصَعْد ِإَلى َجبَ 2
ِإْنَساٌن، َوَال تـَْرَع الَغَنُم أَْيضًا َوالبَـَقُر  لَمْعَك َأَحٌد، َوَال ُيَشاَهْد َعَلى الَجبَ  َوَال َيْصَعدْ 3

َألوَّلَْيِن، َوَبكََّر ِفي لفـََنَحَت ُموَسى َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ُمَماثَِلْيِن 4. »لبِاتَِّجاِه َهَذا الَجبَ 
 . ) َأْمِر الرَّب ِسيَناَء َحَسبَ  لالصََّباِح َوَصِعَد ِإَلى َجبَ 

 4-1: 34الكتاب المقدس خروج 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )370 ( 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
اْنَحْت َلَك َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل «: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب 1(: مواضعه كما يلي

الِتي َكاَنْت َعَلى اللْوَحْيِن اَألوَّلَْيِن اللَذْيِن   َماتِ لاَألوَّلَْيِن، فََأْكُتَب أَنَا َعَلى اللْوَحْيِن الكَ 
ِسيَناَء، َوِقْف ِعْنِدي  لَواْصَعْد ِفي الصََّباِح ِإَلى َجبَ . لصََّباحِ لوَُكْن ُمْسَتِعّدا 2. َكَسْرتـَُهَما

. لالَجبَ  لي كُ َوَال َيْصَعْد َأَحٌد َمَعَك، َوأَْيًضا َال يـَُر َأَحٌد فِ 3. لُهَناَك َعَلى رَْأِس الَجبَ 
فـََنَحَت َلْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر  4. »لَك الَجبَ لالَغَنُم أَْيًضا َوالبَـَقُر َال تـَْرَع ِإَلى ِجَهِة ذ

ِسيَناَء َكَما َأَمَرُه الرَّب، َوَأَخَذ ِفي  لَوَبكََّر ُموَسى ِفي الصََّباِح َوَصِعَد ِإَلى َجبَ . َكاَألوَّلَْينِ 
 .) َيِدِه َلْوَحِي الَحَجرِ 

 4-1: 34الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
إنَحْت لَك لوَحي حجٍر كاألوَّلَيِن، «: موسىلوقاَل الرَّب : (بعض مواضعه كما يلي

وُكْن 2. اوأنا أكُتُب عَليِهما الكالَم الذي كاَن على اللوَحيِن األوََّليِن اللذيِن كَسْرتـَُهم
. لسيناَء وِقْف أمامي ُهناَك على رأِس الجبَ  لُمسَتِعُدا في الصَّباِح، وَاْصَعْد إلى جبَ 

، حتى الغَنُم والبَقُر ال ترعى لالجبَ  لوال يصَعْد أحٌد مَعَك وال يظَهْر أحٌد في كُ 3
 لَد إلى جبَ فَنَحَت موسى لوَحي حجٍر كاَألوَّلَيِن، وبكََّر في الصَّباِح وَصعِ 4. »ُتجاَههُ 

 .)ِ سيناَء، كما أَمَرُه الرَّب، وأخَذ في َيِدِه َلوَحي الحجر
 4-1: 34الكتاب المقدس خروج 

َلَقِد «: لشَّْعبِ لَوِفي الَغِد قَاَل ُموَسى 30: (قوله وورد في الكتاب المقدس
ي َأْحَظى َلُكْم لَأَماَم الرَّب ، َلعَ َألْمُثَل  لاْرَتَكْبُتْم َخِطيَئًة َعِظيَمًة، َوَها أَنَا َأُعوُد ِإَلى الَجبَ 

يَاَربُّ َلَقِد اقْـتَـَرَف َهَذا الشَّْعُب «: َورََجَع ُموَسى ِإَلى الرَّب َوَتَضرََّع َقاِئالً 31. »ِبُغْفَرانِهِ 
ُفِسِهْم ِإَلهًا ِمْن َذَهبٍ  َواآلَن ِإْن ِشْئَت، اْغِفْر َلُهْم، 32. َخِطيَئًة َعِظيَمًة، َوَصاُغوا ألَنـْ

الِذي َأْخطََأ ِإَليَّ «: فََأَجاَب الرَّب ُموَسى33. »َوِإالَّ فَاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك الِذي َكَتْبتَ 
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َوَها . َواآلَن اْذَهْب، َوُقِد الشَّْعَب ِإَلى الَمَكاِن الِذي ذََكْرتُُه َلكَ 34َأْمُحوُه ِمْن ِكَتاِبي 
َبِة الشَّْعِب َعَلى َخِطيَئِتِهْم ِفي يـَْوِم َقَضاِئيُهَو َمالِكي يـَتَـَقدَُّمَك، َوَلِكْن الَبُدَّ مِ  . »ْن ُمَعاقـَ

 .)ُ الِذي َصنَـَعُه َهُرون لَوَضَرَب الرَّب الشَّْعَب بالَوبَِأ ِعَقاباً َلُهْم َعَلى ِعَباَدِة الِعجْ 35
 35-30: 32الكتاب المقدس خروج 

عض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بوفي نسخة 
ُتْم َقْد َأْخطَْأُتْم َخِطيًَّة «: لشَّْعبِ لوََكاَن ِفي الَغِد َأنَّ ُموَسى قَاَل 30: (مواضعه كما يلي أَنـْ

فـََرَجَع ُموَسى ِإَلى الرَّب، 31. »ي ُأَكفُِّر َخِطيََّتُكمْ لَعِظيَمًة، فََأْصَعُد اآلَن ِإَلى الرَّب َلعَ 
. َهًة ِمْن َذَهبٍ لُب َخِطيًَّة َعِظيَمًة َوَصنَـُعوا ألَنـُْفِسِهْم آآِه، َقْد َأْخطََأ هَذا الشَّعْ «: َوقَالَ 

فـََقاَل الرَّب 33. »َواآلَن ِإْن َغَفْرَت َخِطيَّتَـُهْم، َوِإالَّ فَاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك الِذي َكَتْبتَ 32
الشَّْعَب ِإَلى َحْيُث   َواآلَن اْذَهِب اْهدِ 34. َمْن َأْخطََأ ِإَليَّ َأْمُحوُه ِمْن ِكَتاِبي«: ُموَسىل

. »َولِكْن ِفي يـَْوِم اْفِتَقاِدي َأفْـَتِقُد ِفيِهْم َخِطيَّتَـُهمْ . ُهَوَذا َمالَِكي َيِسيُر َأَماَمكَ . َكلْمُتكَ 
 ) .َفَضَرَب الرَّب الشَّْعَب، ألَنـَُّهْم َصنَـُعوا الِعْجَل الِذي َصنَـَعُه َهاُرونُ 35

 35-30: 32الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في سخة وفي ن
. خطئُتم خطيئًة عظيمةً «: وفي الغِد قاَل موسى للشَّعبِ 30: (بعض مواضعه كما يلي

يا «: ورَجَع موسى إلى الرَّب وقالَ 31. »ي ُأَكفُِّر خطيَئَتُكملواآلَن أصَعُد إلى الرَّب َلع
َِ هؤالِء الشَّعُب خ ، خِط فإمَّا تغِفُر 32. هًة ِمْن ذَهبٍ لطيئًة عظيَمًة وصَنعوا لُهم آربُّ

ال أمحو ِمْن «: موسىلفقاَل الرَّب 33. »خطيَئتَـُهم أو َتمحوني ِمْن ِكتاِبَك الذي كَتبَتهُ 
َِ إليَ  واآلَن تذَهُب وتقوُد الشَّعَب إلى َحيُث قُلُت لَك، وها 34. ِكتابي إَال الذي خِط

وَبَطَش 35. »ولِكْن يجيُء يوٌم ُأعاِقبُـُهم فيِه على خطيَئِتِهم. كَ هَو مالكي يسيُر أمامَ 
 ) .الرَّب بالشَّعِب ألنـَُّهم عَبدوا الِعجَل الذي صنعُه هرونُ 

 35-30: 32الكتاب المقدس خروج 
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 : ورد في القرآن الكريم •

لـِذيَن ُهـْم لًى َورَْحَمـٌة َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى الَغَضـُب َأَخـَذ األَلـَواَح َوِفـي ُنْسـَخِتَها ُهـد(
ِميَقاتَِنا فـََلمَّا َأَخَذتْـُهُم الرَّْجَفـُة لَواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعيَن رَُجًال  )154(َربِِّهْم يـَْرَهُبوَن ل

ِإْن ِهـَي ِإال ُكنَـا ِبَمـا فـََعـَل السُّـَفَهاُء ِمنَّـا لقَاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإيَّاَي أَتـُهْ 
َنُتَك ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوتـَْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت وَ  ـُر لِفتـْ يـَُّنا فَـاْغِفْر لَنَـا َواْرَحْمنَـا َوأَنْـَت َخيـْ

َيا َحَســَنًة َوِفــي اآلِخــَرِة ِإنَّــا ُهــْدنَا ِإلَْيــَك قَــاَل  َواْكتُــبْ  )155(الَغــاِفرِيَن  نـْ لََنــا ِفــي َهــِذِه الــدُّ
لـِذيَن يـَتـَُّقـوَن َويـُْؤتُـوَن لي ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكل َشْيٍء َفَسـَأْكُتبُـَها َعَذابِ 

ــوَن  ــا يـُْؤِمُن ــْم ِبآياتَِن ــِذيَن ُه ــيَّ الــِذي  )156(الزََّكــاَة َوال ــيَّ األُمِّ ــوَن الرَُّســوَل النَِّب ــِذيَن يـَتَِّبُع ال
َهـاُهْم َعـِن الُمْنَكـِر  لِفـي التـَّـْورَاِة َواِألْنِجيـ َيِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهمْ  يَـْأُمُرُهْم بِـالَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغالَل الِتي َكاَنْت  َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم الَخَباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
ــْيِهْم فَالــِذيَن آَمنُــوا بِــِه َوَعــزَُّروهُ  َوَنَصــُروُه َواتـَّبَـُعــوا النُّــوَر الــِذي أُنْــِزَل َمَعــُه ُأولَئِــَك ُهــُم  َعَل

قُــل يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس ِإنـِّـي َرُســوُل اِهللا ِإلَــْيُكْم َجِميعــاً الــِذي لَــُه ُملــُك  )157(ُحــوَن لالُمفْ 
ِه النَّبِـيِّ األُمِّـيِّ الـِذي لَوَرُسو السََّماَواِت َواَألْرِض ال ِإَلَه ِإال ُهَو ُيْحِيي َويُِميُت َفآِمُنوا بِاِهللا 

َوِمْن قـَْوِم ُموَسى أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِالَحقِّ  )158(َماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن ليـُْؤِمُن بِاِهللا وَكَ 
 )159(َوِبِه يـَْعِدُلوَن 
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 : ورد في الكتاب المقدس •

ُأِجيُز ِإْحَسانَاِتي «: فـََقاَل الرَّب19. »َأرِِني َمْجَدكَ «: َوقَاَل ُموَسى18: (قوله
ى َمْن َأَشاُء َورَْحَمِتي َعَلى َمْن ُأْغِدُق رَْأفَِتي َعلَ . َأَماَمكَ ) الرَّب(َأَماَمَك، َوُأِذيُع اْسِمي 

. »َوَلِكنََّك َلْن تـََرى َوْجِهي، َألنَّ اإلْنَسان الِذي يـََراِني َال يَِعيشُ «: َوَأَضافَ 20، »ُأرِيدُ 
َوِعْنَدَما يـَْعبـُُر 22َفِقْف َعَلى الصَّْخَرِة، . َلَديَّ َمَكاٌن َقرِيٌب ِمنِّي«: ثُمَّ قَاَل الرَّب21

ثُمَّ َأْرَفُع َيِدي 23ُعَك ِفي نـُْقَرٍة ِمَن الصَّْخِر، َوَأْحُجُبَك بَِيِدي َحتَّى َأْعبُـَر، َمْجِدي، َأضَ 
 .»فـَتَـْنظُُر َورَاِئي، َأمَّا َوْجِهي فـََيَظلُّ َمْحُجوباً َعِن الِعَيانِ 

 23-18: 33الكتاب المقدس خروج 

ض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعوفي نسخة 
. ُأِجيُز ُكل ُجوَدِتي ُقدَّاَمكَ «: فـََقالَ 19. »َأرِِني َمْجَدكَ «: فـََقالَ 18: (مواضعه كما يلي

: َوقَالَ 20. »َوأَتـََراَءُف َعَلى َمْن أَتـََراَءُف، َوَأْرَحُم َمْن َأْرَحمُ . َوأُنَاِدي بِاْسِم الرَّب ُقدَّاَمكَ 
ُهَوَذا «: َوقَاَل الرَّب21. »ان َال يـََراِني َويَِعيشُ َال تـَْقِدُر َأْن تـََرى َوْجِهي، َألنَّ اإلْنسَ «

َوَيُكوُن َمَتى اْجَتاَز َمْجِدي، أَنِّي َأَضُعَك ِفي 22. ِعْنِدي َمَكاٌن، فـََتِقُف َعَلى الصَّْخَرةِ 
َورَاِئي، َوَأمَّا  ثُمَّ َأْرَفُع َيِدي فـَتَـْنظُرُ 23. نـُْقَرٍة ِمَن الصَّْخَرِة، َوَأْستُـُرَك بَِيِدي َحتَّى َأْجَتازَ 

 ) .َوْجِهي َفَال يـَُرى
 23-18: 33الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
: فقاَل الرَّب19. »أرِني َمجَدكَ «: فقاَل موسى18: (بعض مواضعه كما يلي

ب على مسَمِعَك، وأَتَحنَُّن على سأعِرُض ُكَل جاللي أماَمَك وأُنادي بَاسمي أنا الرَّ «
أمَّا وجهي فال تقِدُر أْن تراُه، ألنَّ الذي «: وقالَ 20. »َمْن أَتَحنَُّن وأرَحُم َمْن أرَحمُ 

ُهنا مكاٌن ِبجانبي تِقُف فيِه على الصَّخرِة، «: وقاَل الرَّب21. »يراني ال يعيشُ 
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ثَُم 23. وُأَغطِّيَك بَِيدي حتى أُمرَ وحيَن يُمرُّ َمجدي أجَعُلَك في َفجَوِة الصَّخرِة 22
 ) .»وأما وجهي، فال تراهُ . ُأزيُح َيدي، فتنظُُر َظهري

 23-18: 33الكتاب المقدس خروج 

نَـَزَل ِبَهْيَئِة َسَحاٍب، َوَوَقَف َمَعُه ُهَناَك 5: (قوله وورد في الكتاب المقدس فـَ
الرَّب . أَنَا الرَّب «: َأَماِم ُموَسى ُمَناِدياً  َوَعبَـَر ِمنْ 6، »الرَّب «: َحْيُث َأْعَلَن َلُه اْسَمهُ 

َأدَِّخُر اِإلْحَساَن َوَأْغِفُر 7. ِإَلٌه َرُؤوٌف رَِحيٌم، َبِطيُء الَغَضِب وََكِثيُر اِإلْحَساِن َوالَوفَاءِ 
َتِقُد ِإْثَم اآلبَاِء َوَلِكنِّي َال ُأْعِفي الُمْذِنَب ِمَن الِعَقاِب، َبل أَ . اِإلْثَم َوالَمْعِصَيَة َوالَخِطيَئةَ  فـْ

َناِء َواَألْحَفاِد َحتَّى الِجي : َوقَالَ 9َوَسَجَد،  لَفَخرَّ ُموَسى ِفي الَحا8. »الرَّاِبعِ  لِفي األَبـْ
َوَمَع َأنَّ َهَذا الشَّْعَب  .ِإْن َحِظيُت ِبِرَضاَك أَيـَُّها السَّيُِّد، َفليُـَراِفْقَنا الرَّب ِفي َمِسيرِنَا«

 .) »َلِكِن اْصَفْح َعْن ِإْثِمَنا َوَخِطيَئِتَنا َواتَِّخْذنَا َخاصًَّة َلكَ . لبِ ُب القَ لُمَتصَ 
 9-5: 34الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
اْسِم فـَنَـَزَل الرَّب ِفي السََّحاِب، فـََوَقَف ِعْنَدُه ُهَناَك َونَاَدى بِ 5(: مواضعه كما يلي

اَمُه، َونَاَدى الرَّب6. الرَّب الرَّب ِإلٌه رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، َبِطيُء الَغَضِب «: فَاْجَتاَز الرَّب ُقدَّ
َغاِفُر اِإلْثِم َوالَمْعِصَيِة . َحاِفُظ اِإلْحَساِن ِإَلى أُُلوفٍ 7. وََكِثيُر اِإلْحَساِن َوالَوفَاءِ 

َراءً َولِكنَُّه َلْن يـُْبِرَئ إِ . َوالَخِطيَّةِ  َناِء، ِفي . بـْ َناِء األَبـْ َناِء، َوِفي أَبـْ ُمْفَتِقٌد ِإْثَم اآلبَاِء ِفي األَبـْ
ِإْن «: َوقَالَ 9. فََأْسَرَع ُموَسى َوَخرَّ ِإَلى اَألْرِض َوَسَجدَ 8. »ِث َوالرَّابعِ لالثَّا لالِجي

نَـْيَك أَيـَُّها السَّيُِّد َفلَيِسِر السَّيِّ  ُد ِفي َوَسِطَنا، فَِإنَُّه َشْعٌب ُصلُب َوَجْدُت نِْعَمًة ِفي َعيـْ
 ) .َواْغِفْر ِإْثَمَنا َوَخِطيَّتَـَنا َواتَِّخْذنَا ُملًكا. الرَّقـََبُة◌ِ 

 9-5: 34الكتاب المقدس خروج 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
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ووَقَف ِعنَده ُهناَك وَأعَلَن َلُه فنزَل الرَّب في السَّحاِب 5: (بعض مواضعه كما يلي
الرَّب الرَّب إلٌه رحيٌم حنوٌن، َبطيٌء َعِن «: ومَر الرَّب أماَمه ونادى6. »الرَّب«: َاْسَمهُ 

، ويغِفُر اإلْثَم ليحَفُظ الرَّحَمَة ألُلوِف األجيا7. الغَضِب وكثيُر الَمراِحِم والَوفاءِ 
، بل يُعاِقُب آثاَم اآلباِء في البنيَن وبَني البنيَن إلى ال يُبِرْئ األثيمَ . والَمعصَيَة والخطيئةَ 

يا «: وقالَ 9فأسَرَع موسى وأحنى رأَسه إلى األرِض ساجًدا 8.»الثَّالِث والرَّابعِ  لالجي
، إْن كنُت اآلَن أحظى ِبِرضاَك، َفِسْر فيما بَيننا هُؤالِء الشَّعُب ُقساُة الرِّقاِب، . ربُّ

 ).»خطايانا، وَاقْـَبلنا ُملًكا لكَ فَاْغِفْر لنا آثاَمنا و 
 9-5: 34الكتاب المقدس خروج 

 : ورد في القرآن الكريم •

ِميَقاتَِنا وََكلَمُه رَبُُّه قَاَل َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تـََراِني َوَلِكـِن لَوَلمَّا َجاَء ُموَسى (
ــا َتَجلــى رَبُّــُه فَــِإِن اْســتَـَقرَّ َمَكانَــُه فَ  لاْنظُــْر ِإلَــى الَجَبــ َجَعَلــُه دَّكــاً  للَجَبــلَســْوَف تـََرانِــي فـََلمَّ

ــا َأفَــاَق َقــاَل ُســْبَحاَنَك تـُْبــُت ِإلَْيــَك َوأَنَــا َأوَُّل الُمــْؤِمِنيَن   )143(َوَخــرَّ ُموَســى َصــِعقاً فـََلمَّ
ْذ َمـا آتـَْيتُـَك وَُكـْن ِمـَن يَا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساالِتي َوِبَكالِمي َفُخـ قَالَ 

ــاِكرِيَن  ــُه ِفــي األَلــَواِح ِمــْن ُكــ )144(الشَّ َنــا َل َشــْيٍء  لُكــلَشــْيٍء َمْوِعَظــًة َوتـَْفِصــيًال  لوََكَتبـْ
ٍة َوْأُمــْر قـَْوَمــَك يَْأُخــُذوا بَِأْحَســِنَها َســُأرِيُكْم َداَر الَفاِســِقيَن  َسَأْصــِرُف  )145(َفُخــْذَها ِبُقــوَّ

َي الِذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِفـي اَألْرِض ِبَغْيـِر الَحـقِّ َوِإْن يـَـَرْوا ُكـل آيَـٍة ال يـُْؤِمنُـوا ِبَهـا َوِإْن َعْن آيَاتِ 
َك بِـأَنـَُّهْم  لـيـََرْوا َسِبيَل الرُّْشـِد ال يـَتَِّخـُذوُه َسـِبيًال َوِإْن يـَـَرْوا َسـِبيَل الغَـيِّ يـَتَِّخـُذوُه َسـِبيًال ذَ 

بُوا ِبآياتَِنــا وََكـا َهــا غَـافِ َكـذَّ بُوا ِبآياتَِنــا وَ  )146(يَن لنُوا َعنـْ َقـاِء اآلِخــَرِة َحِبطَــْت لَوالــِذيَن َكـذَّ
 )147(َأْعَماُلُهْم َهل ُيْجَزْوَن ِإال َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

 ١٤7 - ١٤٣: األعراف القرآن الكريم سورة
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  7878  --    رقمرقم  شتانشتان
 حرمت عليكم أمهاتكم

 اتكموبناتكم وأخواتكم وعم 
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

أَنَا الرَّب . َتْسُلُكوا ِفيَهالِإنََّما ُتطَبـُِّقوَن َأْحَكاِمي َوَتْحَفُظوَن فـََراِئِضي 4: (قوله
لرَّب أَنَّا ا. اْحَفُظوا فـََراِئِضي َوَأْحَكاِمي الِتي ِإَذا َأطَاَعَها اإلْنَسان َيْحَيا ِبَها5. ِإَلُهُكمْ 

َال تـَتَـَزوَّْج 7. أَنَا الرَّب . يُـَعاِشَرهُ لَال يـَُقاِرْب ِإْنَساٌن َجَسَد َمْن ُهَو ِمْن َلْحِمِه َوَدِمِه 6.
َتاٌة أَبَاَها، َوَال اْبَن أُمَُّه ِإنـََّها أُمَُّك َفَال َتْكِشْف َعْورَتـََها  َال تـَتَـَزوَّْج اْمَرَأَة أَبِيَك ألَنـََّها 8فـَ

َدْت ِفي البَـْيِت َأْم لَال تـَتَـَزوَّْج ُأْخَتَك بِْنَت أَبِيَك، َأْو بِْنَت أُمَِّك، َسَواٌء وُ 9. بِيكَ َزْوَجُة أَ 
َنِتَك، َوَال َتْكِشْف 10. بَِعيدًا َعْنُه، َوَال َتْكِشْف َعْورَتـََها َنَة ابـْ َنَة اْبِنَك َأِو ابـْ َال تـَتَـَزوَِّج ابـْ

َال تـَتَـَزوَّْج بِْنَت اْمَرَأِة أَبِيَك الَمْوُلوَدَة ِمْن أَبِيَك، َوَال َتْكِشْف 11. َعْورَتـََها ألَنـََّها َعْورَُتكَ 
َال تـَتَـَزوَّْج ُأْخَت 13. ِإنـََّها َعمَُّتكَ . َال تـَتَـَزوَّْج ُأْخَت أَبِيكَ 12. َعْورَتـََها ألَنـََّها ُأْخُتكَ 

َتاٌة َعمَّ 14. ِإنـََّها َخالَُتكَ . أُمِّكَ  . ِإنـََّها َعمَُّتكَ . َها، َوَال تـَُعاِشْر َزْوَجَة َعمِّكَ َال تـَتَـَزوَّْج فـَ
َال تـَتَـَزوَِّج اْمَرَأَة 16. َال تـَتَـَزوَّْج َكنََّتَك، فَِإنـََّها اْمَرَأُة اْبِنَك، َوَال َتْكِشْف َعْورَتـََها15

َنتَـَها، وَ 17. َأِخيَك، فَِإنـََّها َعْورَُة َأِخيكَ  َنَة اْبِنَها َأِو َال تـَتَـَزوَِّج اْمَرَأًة َوابـْ َال تـَتَـَزوَّْج َمَعَها ابـْ
َنَة بِْنِتَها، ألَنـَُّهَما َقرِيَبَتاَها، َوِإْن فـََعلَت تـَْرَتِكْب َرِذيَلةً  َال تـَتَـَزوَِّج اْمَرَأًة َعَلى ُأْخِتَها 18. ابـْ

َناِء َحَياِة َزْوَجِتكَ ل ًة َوِهَي ِفي َنَجاَسِة َال تـَُعاِشِر اْمَرأَ 19 .َتُكوَن َضرًَّة َمَعَها ِفي أَثـْ
َال ُتِجْز َأَحَد 21. َوَال تـَُقاِرِب اْمَرَأَة َصاِحِبَك فـَتُـَعاِشَرَها َوتـَتَـَنجََّس ِبَها20َحْيِضَها، 

َناِئَك ِفي النَّاِر قـُْربَانًا  َال ُتَضاِجْع 22أَنَا الرَّب . َئالَّ ُتَدنَِّس اْسَم ِإَلِهكَ للَوَثِن ُموَلَك، لأَبـْ
َتتَـَنجََّس ِبَها، َوَال َتِقِف اْمَرَأٌة 23ِإنـََّها رََجاَسٌة، . َضاَجَعَة اْمَرَأةٍ ذََكرًا مُ  َوَال تـَُعاِشْر َبِهيَمًة فـَ
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 .)ٌ ِإنَُّه فَاِحَشة. ُتَضاِجَعَهالَأَماَم َبِهيَمٍة ذََكٍر 
 23-4: 18الكتاب المقدس الويين 

في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه وفي نسخة 
أَنَا الرَّب . َتْسُلُكوا ِفيَهالَأْحَكاِمي تـَْعَمُلوَن، َوفـََراِئِضي َتْحَفُظوَن 4( : مواضعه كما يلي

 .أَنَا الرَّب. فـََتْحَفُظوَن فـََراِئِضي َوَأْحَكاِمي، الِتي ِإَذا فـََعَلَها اإلْنَسان َيْحَيا ِبَها5. ِإلُهُكمْ 
َعْورََة أَبِيَك َوَعْورََة 7. أَنَا الرَّب. َيْكِشَف الَعْورَةَ ليِب َجَسِدِه َال يـَْقَتِرْب ِإْنَساٌن ِإَلى َقرِ «6

ِإنـََّها . َعْورََة اْمَرَأِة أَبِيَك َال َتْكِشفْ 8. ِإنـََّها أُمَُّك َال َتْكِشْف َعْورَتـََها. أُمَِّك َال َتْكِشفْ 
ِت أُمَِّك، الَمْوُلوَدِة ِفي البَـْيِت َأِو الَمْوُلوَدِة َعْورََة ُأْخِتَك بِْنِت أَبِيَك َأْو بِنْ 9. َعْورَُة أَبِيكَ 

َنِتَك َال َتْكِشْف َعْورَتـََها10. َخارًِجا، َال َتْكِشْف َعْورَتـََها َنِة ابـْ َنِة اْبِنَك، َأِو ابـْ . َعْورََة ابـْ
ِإنـََّها .  َتْكِشْف َعْورَتـََهاَعْورََة بِْنِت اْمَرَأِة أَبِيَك الَمْوُلوَدِة ِمْن أَبِيَك الَ 11. ِإنـََّها َعْورَُتكَ 

َعْورََة ُأْخِت ُأمَِّك الَ 13. ِإنـََّها َقرِيَبُة أَبِيكَ . َعْورََة ُأْخِت أَبِيَك َال َتْكِشفْ 12. ُأْخُتكَ 
َها ِإنـَّ . ِإَلى اْمَرأَتِِه َال تـَْقَتِربْ . َعْورََة َأِخي أَبِيَك َال َتْكِشفْ 14. ِإنـََّها َقرِيَبُة أُمِّكَ . َتْكِشفْ 
َعْورََة 16. َال َتْكِشْف َعْورَتـََها. ِإنـََّها اْمَرَأُة اْبِنكَ . َعْورََة َكنَِّتَك َال َتْكِشفْ 15. َعمَُّتكَ 

َوَال تَْأُخِذ . َعْورََة اْمَرَأٍة َوبِْنِتَها َال َتْكِشفْ 17. ِإنـََّها َعْورَُة َأِخيكَ . اْمَرَأِة َأِخيَك َال َتْكِشفْ 
َنَة اْبِنَها،  َنَة بِْنِتَها ابـْ َوَال تَْأُخِذ اْمَرَأًة 18. ِإنَُّه َرِذيَلةٌ . ِإنـَُّهَما َقرِيَبَتاَها. َتْكِشَف َعْورَتـََهالَأِو ابـْ

َوَال تـَْقَتِرْب ِإَلى اْمَرَأٍة ِفي «19 َتْكِشَف َعْورَتـََها َمَعَها ِفي َحَياِتَهاللضِّرِّ لَعَلى ُأْخِتَها 
َزرٍْع، لَوَال َتْجَعل َمَع اْمَرَأِة َصاِحِبَك َمْضَجَعَك 20. َعْورَتـََها َتْكِشفَ لَنَجاَسِة َطْمِثَها 

َتتَـَنجََّس ِبَها أَنَا . َئالَّ ُتَدنَِّس اْسَم ِإلِهكَ لُموَلَك لِإلَجازَِة لَوَال تـُْعِط ِمْن َزْرِعَك 21. فـَ
َوَال َتْجَعل َمَع َبِهيَمٍة 23. ِإنَُّه رِْجسٌ . َوَال ُتَضاِجْع ذََكًرا ُمَضاَجَعَة اْمَرَأةٍ 22. الرَّب

َتتَـَنجََّس ِبَها   .) ِإنَُّه فَاِحَشةٌ . ِنَزاِئَهالَوَال َتِقِف اْمَرَأٌة َأَماَم َبِهيَمٍة . َمْضَجَعَك فـَ

 23-4: 18الكتاب المقدس الويين 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
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َاعَملوا بأحكامي، وَاخَضعوا لفراِئضي وَاسُلكوا فيها،  لب4: (بعض مواضعه كما يلي
 .أنا الرَّب. فَاحفظوا َفراِئضي وأحكامي فَمْن َعِمَل بها يحيا5. فأنا الرَّب إلُهُكم

ال َتكِشْف َعورَة 7. أنا الرَّب. َكْشِف َعورتِهِ لال يَقَرْب أحٌد إلى قريِبِه في الرَِّحِم «6
وَعورُة زوجِة أبيَك ال 8. فِهَي أمَُّك، ال َتْكِشْف َعورَتها. أمِّكَ أبيَك بَكْشِف َعورِة 

وَعورُة ُأخِتَك اَبنِة أبيَك أِو اَبنِة أمَِّك المولودِة في البيِت 9 .َتْكِشْفها، فهَي َعورُة أبيكَ 
فهَي . وال َتْكِشْف َعورَة بنِت اَبِنَك أو بنِت اَبنِتكَ 10. أو في خارجه ال َتْكِشْفها

. وَعورُة بِنِت زوجِة أبيَك المولودِة ِمْن أبيَك ال َتْكِشْفها فهَي ُأخُتكَ 11. ُتكَ َعور 
وَعورُة أخِت أمَِّك 13. وَعورُة أخِت أبيَك ال تكِشْفها فهَي قريبُة أبيَك في الرَِّحمِ 12

مرأتِِه ال وَعورُة عمَِّك ال َتْكِشْفها، إلى اَ 14. ال َتْكِشْفها، فهَي قريبُة أمَِّك في الرَِّحمِ 
وال 16. وَعورُة كَنِتَك ال َتْكِشْفها، فهَي زوجُة اَبِنكَ 15. فهَي عمٌَّة لكَ . تقتِربْ 

. وَعورُة َامرأٍة واَبنِتها ال َتْكِشفْ 17. َتْكِشْف َعورَة زوجِة أخيَك، فهَي َعورُة أخيكَ 
وهذا . ا قريبتاها في الرَِّحمِ وال تأخِذ اَبنَة اَبِنها وال اَبنَة اَبنِتها لَتْكِشَف َعورتـَُهما، فُهم

وال تأخِذ َامرأًة مَع أخِتها لتكوَن َضرََّتها وَتْكِشَف َعورَتها مَعها في 18. َفْحشٌ 
وال ُتضاجْع 20تْكِشَف َعورَتها، لال َتقُرِب َامرأًة في نجاسِة َطْمِثها «19.حياِتها

َتطيُب راِئحُتها للَوثِن  َك ُمحَرقةً لال تُعِط ِمْن نس21. ئَال تَتنجَس ِبهالزوجَة أحٍد 
ال ُتضاجِع الذََّكَر ُمضاجعَة النِّساِء، «22.أنا الرَّب. ئَال ُتدنَِّس َاسَم إلِهكَ لُموَلَك 

ال ُتضاجْع أيََّة بَهيمٍة وال تَتنجْس ِبها، وال َتقِف َامرأٌة أماَم بَهيمٍة 23. َك َمعيبٌ لفذ
 ) .َك ُفجورٌ للُتضاجَعها، فذ

 23-4: 18يين الكتاب المقدس الو 

 : ورد في القرآن الكريم  •

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اَألِخ (
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ِنَساِئُكْم َوبـََناُت اُألْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت 
َورَبَائُِبُكُم الالِتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالِتي َدَخلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخلُتْم 

َناِئُكُم الِذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا بـَْيَن اُألْختَـْيِن  ِبِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحالِئُل أَبـْ
 )23(َقْد َسَلَف ِإنَّ اَهللا َكاَن َغُفوراً رَِحيماً  ِإال َما

 ٢٣: النساء القرآن الكريم سورة

َك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اَهللا َخِبيـٌر للُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فـُُروَجُهْم ذَ لُقل (
ـــُروَجُهنَّ َوال  لُمْؤِمَنـــاِت يـَْغُضْضـــَن ِمـــنْ لَوقُـــل  )30(ِبَمـــا َيْصـــنَـُعوَن  أَْبَصـــارِِهنَّ َوَيْحَفظْـــَن فـُ

َها َولَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى ُجيُـوِبِهنَّ َوال يـُْبـِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإال  يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإال َما َظَهَر ِمنـْ
نَـاِئِهنَّ أَ ل نَـاِء بـُُعـولَِتِهنَّ َأْو ِإْخـَواِنِهنَّ َأْو بَنِـي بُـُعولَِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو أَبـْ ْو أَبـْ

ي لـــِإْخـــَواِنِهنَّ َأْو بَِنـــي َأَخـــَواِتِهنَّ َأْو ِنَســـاِئِهنَّ َأْو َمـــا َمَلَكـــْت أَْيَمـــانـُُهنَّ َأِو التَّـــاِبِعيَن َغْيـــِر ُأو 
ِهنَّ لرَاِت النَِّساِء َوال َيْضرِْبَن بِـَأْرجُ الِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعوْ  لَأِو الطِّفْ  لاِألْربَِة ِمَن الرَِّجا

ُحـــوَن ليُـْعَلَم َمــا ُيْخِفــيَن ِمــْن زِينَــِتِهنَّ َوُتوبُــوا ِإلَــى اِهللا َجِميعــاً أَيـَُّهــا الُمْؤِمنُــوَن َلَعلُكــْم تـُفْ لــ
)31( 
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ُلُغوا الُحُلَم َيْسَتْأِذْنُكُم الذِ ليَا أَيـَُّها الِذيَن آَمُنوا ( يَن َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم َوالِذيَن َلْم يـَبـْ
َصالِة الَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمْن بـَْعِد  لِمْنُكْم َثالَث َمرَّاٍت ِمْن قـَبْ 

اٌح بـَْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َصالِة الِعَشاِء َثالُث َعْورَاٍت َلُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجنَ 
 )58(يٌم َحِكيٌم لَك يـُبَـيُِّن اهللاُ َلُكُم اآلياِت َواهللاُ عَ لَعَلْيُكْم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض َكذَ 

َك يـُبَـيُِّن لِهْم َكذَ لبـََلَغ اَألْطَفاُل ِمْنُكُم الُحُلَم َفلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الِذيَن ِمْن قـَبْ  َوِإَذا
َوالَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالِتي ال يـَْرُجوَن ِنَكاحاً  )59(يٌم َحِكيٌم لَلُكْم آيَاتِِه َواهللاُ عَ  اهللاُ 

ٌر َلُهنَّ  َر ُمَتبَـرَِّجاٍت ِبزِيَنٍة َوَأْن َيْستَـْعِفْفَن َخيـْ فـََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِيابـَُهنَّ َغيـْ
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 )60(يٌم لَواهللاُ َسِميٌع عَ 

  ٦٠ - ٥٨: النور القرآن الكريم سورة

َوَيْسأَلوَنَك َعِن الَمِحيِض ُقل ُهَو َأذًى فَاْعَتزُِلوا النَِّسـاَء ِفـي الَمِحـيِض َوال تـَْقَربُـوُهنَّ (
ــوَّابِينَ  ــْرَن فَــْأُتوُهنَّ ِمــْن َحْيــُث َأَمــرَُكُم اهللاُ ِإنَّ اَهللا ُيِحــبُّ التـَّ َوُيِحــبُّ  َحتَّــى َيْطُهــْرَن فَــِإَذا َتَطهَّ

ــرِيَن  ُموا  )222(الُمَتَطهِّ ــدِّ ــْأُتوا َحــْرَثُكْم أَنَّــى ِشــْئُتْم َوَق ــْرٌث َلُكــْم َف ُفِســُكْم ألَ ِنَســاؤُُكْم َح نـْ
 )223(َواتـَُّقوا اَهللا َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمالُقوُه َوَبشِِّر الُمْؤِمِنيَن 

 ٢٢٣ - ٢٢٢: البقرة القرآن الكريم سورة
 

  7979  --    رقمرقم  شتانشتان
 حرمت عليكم

 الميتة والدم ولحم الخنزير 
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َهِذِه ِهَي الَحيَـَوانَاُت الِتي : َأْوِصَيا بَِني ِإْسَرائِيلَ «2: َوَأَمَر الرَّب ُموَسى َوَهُرونَ : (قوله
، تَْأكُ 3: تَْأُكُلونـََها ِمْن َجِميِع بـََهاِئِم اَألْرضِ  ُلوَن ُكل َحيَـَواٍن َمْشُقوِق الظِّلِف َوُمْجتَـرٍّ

َها، 4 َأمَّا الَحيَـَوانَاُت الُمْجتَـرَُّة فـََقْط، َأِو الَمْشُقوَقُة الظِّلِف فـََقْط، َفَال تَْأُكُلوا ِمنـْ
ُر َمْشُقوِق الظِّلِف،  ُر طَاِهٍر َلُكْم ألَنَُّه ُمْجتَـرٌّ َوَلِكنَُّه َغيـْ َك الَوبـُْر لذَ وَكَ 5فَالَجَمُل َغيـْ

ُر َمْشُقوِق الظِّلِف،  َأمَّا اَألْرَنُب فَِإنَُّه ُمْجتَـرٌّ َوَلِكنَُّه 6َنِجٌس َلُكْم ألَنَُّه ُمْجتَـرٌّ َوَلِكنَُّه َغيـْ
ُر َمْشُقوِق الظِّلِف،  َوالِخْنزِيُر أَْيضًا َنِجٌس َلُكْم ألَنَُّه 7َك ُهَو َنِجٌس َلُكْم، لذَ لَغيـْ

ُر ُمْجتَـرٍّ  َمْشُقوُق الظِّلفِ  َال تَْأُكُلوا ِمْن َلْحِمَها َوَال َتلِمُسوا ُجثَثـََها ألَنـََّها 8. َوَلِكنَُّه َغيـْ
َتْأُكُلوَن ِمْنُه ُكل َما َلُه َزَعاِنُف َوُقُشوٌر، َسَواٌء  9 .َنِجَسٌة َلُكمْ  َأمَّا َما يَِعيُش ِفي الَماِء فـَ
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َوَلِكْن ِإيَّاُكْم َأْن تَْأُكُلوا 10. فـََهِذِه تَْأُكُلونـََهاَكاَن يَِعيُش ِفي الِبَحاِر َأِم األَنـَْهاِر، 
َهاِر َأِو  الَحيَـَوانَاِت الَمائِيََّة الِتي لَْيَس َلَها َزَعاِنُف َأْو ُقُشوٌر، َسَواٌء َكاَنْت َتِعيُش ِفي األَنـْ

. َهِذِه ُكلَُّها َمْحُظورٌَة َعَلْيُكمْ الِبَحاِر، َأِو الزََّواِحَف ِفي الِمَياِه، َأْو ُكل نـَْفٍس َحيٍَّة ِفيَها، فَـ 
ُكلُّ َحيَـَواٍن َماِئيٍّ َخاٍل ِمَن الزََّعاِنِف 12. َفَال تَْأُكُلوا ِمْن َلْحِمَها َواْمُقُتوا ُجثَثـََها11

 .) َوالُقُشوِر َيُكوُن َمْحُظوراً َعَلْيُكمْ 
 12-1: 11الكتاب المقدس الويين

فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير وفي نسخة 
ُقوال لَبني ِإسرائيَل هِذِه هَي «2: وقاَل الرَّب لموسى وهرونَ (: مواضعه كما يلي

جميُع ما هَو 3: الحيواناُت التي تأُكلونَها ِمْن جميِع الَبهاِئِم التي على األرضِ 
، وأظفارُها غيُر أمَّا الحيواناُت التي تجتَـرُّ 4. مشقوُق الظِّْفِر ويجتَـرُّ ِمَن الَبهاِئمِ 

الجَمُل : مشقوقٍة أو التي ال َتجتَـرُّ وأظفارُها مشقوقٌة، فال تأكلوها ألنَّها َنجٌس لُكم
والَغرغوُر ألنَُّه يجتَـرُّ ولكنَّه غيُر مشقوِق 5ألنَُّه يجتَـرُّ ولكنَّه غيُر مشقوِق الظِّْفِر، 

والخنزيُر ألنَُّه مشقوُق 7ِق الظِّْفِر، واألرَنُب ألنَُّه يجتَـرُّ ولِكنَّه غيُر مشقو 6الظِّْفِر، 
ِمْن َلحِمها ال تأكلوا وال َتَمسُّوها َميَتًة، فهَي َنجسٌة 8. الظِّْفِر ولكنَّه ال يجتَـرُّ 

جميُع ما َله زعاِنُف وُقشوٌر في : وهذا ما تأكلونَه ِمْن جميِع ما في الماءِ «9.لُكم
زعاِنَف وقشوَر َله ِمْن جميِع ما يزحُف في َك ِممَّا ال لوما عدا ذ10. الِبحاِر واألنهارِ 

ِمْن َلحِمِه ال تأكلوا، وإْن كاَن جثًَّة فَتجنَُّبوه 11. الماِء ِمَن الحيواِن، فهَو رِجٌس لُكم
 ) .ُكلُّ ما ال زعاِنَف وُقشوَر َله ِممَّا في الماِء، فهو رجٌس لُكم12. ألنَّه رِجسٌ 

 12-1: 11الكتاب المقدس الويين

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
َما بَِني لكَ «2: وََكلَم الرَّب ُموَسى َوَهاُروَن قَاِئًال َلُهَما1: (بعض مواضعه كما يلي

هِذِه ِهَي الَحيَـَوانَاُت الِتي تَْأُكُلونـََها ِمْن َجِميِع البَـَهاِئِم الِتي َعَلى : ِإْسَرائِيَل َقائَِلْينِ 
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ِإالَّ 4. ُكلُّ َما َشقَّ ِظلًفا َوَقَسَمُه ِظلَفْيِن، َوَيْجتَـرُّ ِمَن البَـَهاِئِم، فَِإيَّاُه تَْأُكُلونَ 3: اَألْرضِ 
الَجَمَل، ألَنَُّه َيْجتَـرُّ لِكنَُّه َال َيُشقُّ : هِذِه َفَال تَْأُكُلوَها ِممَّا َيْجتَـرُّ َوِممَّا َيُشقُّ الظِّلفَ 

. َوالَوبـَْر، ألَنَُّه َيْجتَـرُّ لِكنَُّه َال َيُشقُّ ِظلًفا، فـَُهَو َنِجٌس َلُكمْ 5. ٌس َلُكمْ ِظلًفا، فـَُهَو َنجِ 
َوالِخْنزِيَر، ألَنَُّه َيُشقُّ 7. َواَألْرَنَب، ألَنَُّه َيْجتَـرُّ لِكنَُّه َال َيُشقُّ ِظلًفا، فـَُهَو َنِجٌس َلُكمْ 6

، فـَُهَو َنِجٌس َلُكمْ ِظلًفا َويـَْقِسُمُه ِظلَفْيِن، لِكنَُّه َال  ِمْن َلْحِمَها َال تَْأُكُلوا َوُجثَثـََها 8. َيْجتَـرُّ
ُكلُّ َما َلُه : َوهَذا تَْأُكُلونَُه ِمْن َجِميِع َما ِفي الِمَياهِ «9 .ِإنـََّها َنِجَسٌة َلُكمْ . َال تَلِمُسوا

َهاِر،  لِكْن ُكلُّ َما 10. فَِإيَّاُه تَْأُكُلونَ َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي الِمَياِه، ِفي الِبَحاِر َوِفي األَنـْ
َهاِر، ِمْن كُ   لَدبِيٍب ِفي الِمَياِه َوِمْن كُ  للَْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي الِبَحاِر َوِفي األَنـْ

ْأُكُلوا، ِمْن َلْحِمِه َال تَ . َوَمْكُروًها َيُكوُن َلُكمْ 11نـَْفٍس َحيٍَّة ِفي الِمَياِه، فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكْم، 
 . )ُكلُّ َما لَْيَس َلُه َزَعاِنُف َوَحْرَشٌف ِفي الِمَياِه فـَُهَو َمْكُروٌه َلُكمْ 12. َوُجثََّتُه َتْكَرُهونَ 

 12-1: 11الكتاب المقدس الويين

َال تَْأُكُلوا َلْحمًا ِبَدِمِه، َوَال ُتَماِرُسوا 26: (قوله وورد في الكتاب المقدس
. ْحَيِتكَ لْم َجانَِبْي لُقوا ُرُؤوَسُكْم َحلقًا ُمْسَتِديراً، َوَال تـُقَ لَال َتحْ 27. الِعَراَفَة َوالِعَياَفةَ 

الَ 29. فَأَنَا الرَّب . َال َتْجَرُحوا َأْجَساَمُكْم ُحْزنًا َعَلى َمْيٍت، َوَال تـَْرِسْم َوْشمًا َعَلْيهِ 28
َتْبُذَلَها  َنَتَك فـَ  .) يَء بِالرَِّذيَلةِ لاَألْرُض َوَتْمتَ  َئالَّ تـَْزِنيَ للُفُجوِر، لُتَدنِِّس ابـْ

 29-26: 19الكتاب المقدس الويين 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
مِ «26: (مواضعه كما يلي َال تـَُقصُِّروا ُرُؤوَسُكْم 27. َال تـَتَـَفاَءُلوا َوَال َتِعيُفوا. َال تَْأُكُلوا بِالدَّ

وَِكَتابََة َوْسٍم َال . َمْيتٍ لَوَال َتْجَرُحوا َأْجَسادَُكْم 28. ، َوَال تـُْفِسْد َعاِرَضْيكَ ُمْسَتِديًرا
َنَتَك بِتَـْعرِيِضَها 29. أَنَا الرَّب. َتْجَعُلوا ِفيُكمْ  َِ لَئالَّ تـَْزِنَي اَألْرُض َوَتْمتَ للزَِّنى لَال ُتَدنِِّس ابـْ
 ) .اَألْرُض َرِذيَلةً 
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 29-26: 19يين الكتاب المقدس الو 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ال تَتشاءموا ِمْن شيٍء وال . ال تأكلوا َلحًما ِبَدِمهِ «26: (بعض مواضعه كما يلي

ال 28. حاُكملُقوا ُرؤوَسُكم َحوَل أطراِفها، وال تقصُّوا شيًئا ِمْن لال َتح27. تَتفاءلوا بهِ 
أنا . ا خدوًشا في أبداِنُكم ِحداًدا على َمْيٍت، وال كتابَة َوْشِم عَليهاَتجَعلو 
 ) .َِ بالَفواحشِ لئَال يزني أهُل األرِض فَتمتَ لها زانيًة لال ُتدنِِّس اَبنَتَك ِبجع«29.الرَّب

 29-26: 19الكتاب المقدس الويين 

، لِو الَوْزِن َأِو الَكيْ َوَال تـَُغشُّوا ِفي الِقَياِس أَ : (قوله وورد في الكتاب المقدس
اْسَتْخِدُموا َمَوازِيَن َعاِدَلًة َوِعَيارَاٍت َعاِدَلًة َوَمَكايِيَل َعاِدَلًة، فَأَنَا الرَّب ِإَلُهُكُم  لبَ 36

فَاْحَفُظوا َجِميَع فـََراِئِضي َوَأْحَكاِمي َواْعَمُلوا ِبَها، 37. الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن ِديَاِر ِمْصرَ 
 .) »رَّبفَأَنَا ال

  37-35: 19الكتاب المقدس الويين

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َال تـَْرَتِكُبوا َجْورًا ِفي الَقَضاِء، َال ِفي الِقَياِس، َوَال ِفي الَوْزِن، َوالَ 35(: مواضعه كما يلي

أَنَا الرَّب . َفُة َحّق، َوِهيُن َحّق َتُكوُن َلُكمْ ِميَزاُن َحّق، َوَوْزنَاُت َحّق، َوِإي36. لِفي الَكيْ 
فـََتْحَفُظوَن ُكل فـََراِئِضي، وَُكل َأْحَكاِمي، 37. ِإلُهُكُم الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

 ) .أَنَا الرَّب. َوتـَْعَمُلونـََها

  37-35: 19الكتاب المقدس الويين

النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها وفي نسخة 
ال تجوروا في الُحْكِم وال في المساحِة والَوزِن «35: (بعض مواضعه كما يلي
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َتُكْن َموازيُنُكم وعياراُتُكم عادلًة، ولَيكْن لُكم قـُفٌَّة عادلٌة وِهيٌن لبل 36. لوالَكي
ميَع َفرائضي فَاحفظوا ج37. أنا الرَّب إلُهُكم الذي أخرجُكم ِمْن أرِض ِمْصرَ . عادلٌ 

 ).»أنا الرَّب. وأحكامي وَاْعَملوا ِبها
  37-35: 19الكتاب المقدس الويين

 : ورد في القرآن الكريم •
َم َوَلْحــَم الِخْنزِيــِر َوَمــا ُأِهــل بِــِه ( َغْيــِر اِهللا َفَمــِن اْضــطُرَّ لِإنََّمــا َحــرََّم َعَلــْيُكُم الَمْيَتــَة َوالــدَّ

َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإثْ  ـَزَل  )173(َم َعَلْيِه ِإنَّ اَهللا َغُفوٌر رَِحـيٌم َغيـْ ِإنَّ الـِذيَن َيْكُتُمـوَن َمـا أَنـْ
ــِه َثَمنــاً قَ  ــَك َمــا يَــْأُكُلوَن ِفــي بُطُــوِنِهْم ِإال النَّــاَر َوال لــاهللاُ ِمــَن الِكَتــاِب َوَيْشــتَـُروَن ِب يًال ُأولَِئ

ُأولَِئــَك الــِذيَن اْشــتَـَرُوا  )174(يٌم لــَوَلُهــْم َعــَذاٌب أَ  ُمُهــُم اهللاُ يـَــْوَم الِقَياَمــِة َوال يـُــزَكِّيِهمْ لُيكَ 
 )175(الضَّالَلَة بِالُهَدى َوالَعَذاَب بِالَمْغِفَرِة َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر 

  ١٧٥ - ١٧٣: البقرة القرآن الكريم سورة 
ـــتْ ( ـــ ُحرَِّم ـــِر َوَم ُم َوَلْحـــُم الِخْنزِي ـــدَّ ـــُة َوال ـــْيُكُم الَمْيَت ـــل َعَل ـــُة لا ُأِه ـــِه َوالُمْنَخِنَق ـــِر اِهللا ِب َغْي

ْيــُتْم َوَمــا ُذبِــَح َعَلــى النُُّصــِب  ــُبُع ِإال َمــا ذَكَّ َوالَمْوقُــوَذُة َوالُمتَـَردِّيَــُة َوالنَِّطيَحــُة َوَمــا َأَكــَل السَّ
يـِنُكْم فَـال َتْخَشـْوُهْم ُكْم ِفْسٌق اليَـْوَم يَِئَس الِذيَن َكَفُروا ِمـْن دِ لَوَأْن َتْستَـْقِسُموا بِاَألْزالِم ذَ 

ــْوَم َأْكَملــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأَْتَمْمــُت َعَلــْيُكْم نِْعَمِتــي َوَرِضــيُت َلُكــُم اِألْســالَم  َواْخَشــْوِن اليَـ
َر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم فَِإنَّ اَهللا َغُفوٌر رَِحيٌم   )3(ِديناً َفَمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغيـْ

  ٣: المائدة القرآن الكريم سورة 
َم َوَلْحــَم الِخْنزِيــِر َوَمــا ُأِهــل ( َغْيــِر اِهللا بِــِه َفَمــِن اْضــطُرَّ لِإنََّمــا َحــرََّم َعَلــْيُكُم الَمْيَتــَة َوالــدَّ

َر بَاٍغ َوال َعاٍد فَِإنَّ اَهللا َغُفوٌر رَِحيٌم    )115(َغيـْ
  ١١٥: النحل القرآن الكريم سورة

ْبــبَ لُكــلُّ الطََّعــاِم َكــاَن ِحــالّ ( َأْن  لِنــي ِإْســرائيَل ِإال َمــا َحــرََّم ِإْســرائيُل َعَلــى نـَْفِســِه ِمــْن قـَ
َفَمـِن افْـتَــَرى َعلَـى اِهللا  )93(تـُنَـزََّل التـَّْورَاُة ُقل فَْأُتوا بِـالتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَهـا ِإْن ُكْنـُتْم َصـاِدِقيَن 
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ـَراِهيَم  )94(ُموَن لَك فَُأولَِئَك ُهُم الظَّالالَكِذَب ِمْن بـَْعِد ذَ  ُقل َصَدَق اهللاُ فَـاتَِّبُعوا ِملـَة ِإبـْ
 )95(َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن الُمْشرِِكيَن 

 ٩٥ - ٩٣: آل عمران القرآن الكريم سورة 
تَــْأُكُلوا ِمْنــُه َلْحمــاً َطرِيّــاً َوَتْســَتْخرُِجوا ِمْنــُه ِحليَــًة تَلَبُســونـََها لَوُهــَو الــِذي َســخََّر الَبْحــَر (

 )14(ِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن لَتْبتَـُغوا ِمْن َفضْ لُفلَك َمَواِخَر ِفيِه وَ َوتـََرى ال
  ١٤: النحل القرآن الكريم سورة 

ــَراٌت َســاِئٌغ َشــَرابُُه َوَهــَذا ِملــٌح ُأَجــاٌج َوِمــْن ُكــلٍّ  َوَمــا( َيْســَتِوي الَبْحــَراِن َهــَذا َعــْذٌب فـُ
َتْبتَـغُـوا ِمـْن لَن ِحليَـًة تَلَبُسـونـََها َوتـَـَرى الُفلـَك ِفيـِه َمـَواِخَر تَْأُكُلوَن َلْحمـاً َطرِيّـاً َوَتْسـَتْخرُِجو 

 )12(ِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن لَفضْ 
  ١٢: فاطر القرآن الكريم سورة 

ــيَّارَِة َوُحــرَِّم َعَلــْيُكْم َصــْيُد البَـــرِّ َمــا لَلُكــْم َصــْيُد الَبْحــِر َوَطَعاُمــُه َمَتاعــاً َلُكــْم وَ  ُأِحــل( لسَّ
 )96(ْمُتْم ُحُرماً َواتـَُّقوا اَهللا الِذي ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن دُ 

 ٩٦: المائدة القرآن الكريم سورة 
ِه َوالــِذيَن يـَْبتَـغُــوَن لَولَيْســتَـْعِفِف الــِذيَن ال َيِجــُدوَن ِنَكاحــاً َحتَّــى يـُْغِنــيَـُهُم اهللاُ ِمــْن َفْضــ(

ــا َمَلَكــْت أَْيَمــاُنُكْم َفَكــاتُِبوهُ  ــاَب ِممَّ ــالْم ِإْن عَ الِكَت ــْن َم ــوُهْم ِم ــراً َوآُت ــيِهْم َخْي ــُتْم ِف اِهللا  لْم
ــناً  ــاِتُكْم َعَلــى الِبَغــاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ تَـَي ــاُكْم َوال ُتْكرُِهــوا فـَ ــاِة لالــِذي آَت َتْبتَـُغــوا َعــَرَض الَحَي

َيا َوَمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اَهللا ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفورٌ  نـْ   )33(رَِحيٌم  الدُّ
 ٣٣: النور القرآن الكريم سورة

ُه َوَأْوفُـــوا الَكْيـــَل  َوال( لُـــَغ َأُشـــدَّ تـَْقَربُـــوا َمـــاَل الَيتِـــيِم ِإال بِـــالِتي ِهـــَي َأْحَســـُن َحتَّـــى يـَبـْ
ْربَـــى ُف نـَْفســـاً ِإال ُوْســـَعَها َوِإَذا قُلـــُتْم فَاْعـــِدُلوا َولَـــْو َكـــاَن َذا قُـ لـــَوالِميـــَزاَن بِالِقْســـِط ال ُنكَ 

 )152(ُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلُكْم َتذَكَُّروَن لَوِبَعْهِد اِهللا َأْوُفوا ذَ 
  ١٥٢: األنعام القرآن الكريم سورة 
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ُرُه َقْد َجاَءْتُكْم ( َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَهللا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
َنٌة ِمْن رَ  بُِّكْم فََأْوُفوا الَكْيَل َوالِميَزاَن َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـُْفِسُدوا ِفي بـَيـِّ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن لاَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها ذَ    )85(ُكْم َخيـْ
  ٨٥: األعراف القرآن الكريم سورة 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال لوا بِالِقْسطَاِس الُمْسَتِقيِم ذَ َوَأْوُفوا الَكْيَل ِإَذا ِكلُتْم َوزِنُ ( َك َخيـْ
)35(  

  ٣٥: اإلسراء القرآن الكريم سورة
َوزِنُــــوا بِالِقْســــطَاِس الُمْســــَتِقيِم  )181(َأْوفُــــوا الَكْيــــَل َوال َتُكونُــــوا ِمــــَن الُمْخِســــرِيَن (

 )183(ْوا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِديَن َوال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تـَْعثَـ  )182(
 ١٨٣ - ١٨١: الشعراء القرآن الكريم سورة 

َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو  )2(الِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن  )1(لُمَطفِِّفيَن لَوْيٌل (
ُعوثُونَ  )3(َوزَنُوُهْم ُيْخِسُروَن  يـَْوَم يـَُقوُم  )5(يَـْوٍم َعِظيٍم ل )4( َأال َيُظنُّ ُأولَِئَك أَنـَُّهْم َمبـْ

 )6(َربِّ الَعاَلِميَن لالنَّاُس 

 ٦ – ١: المطففين القرآن الكريم سورة

 

  8080  --    رقمرقم  شتانشتان
 وكتبنا عليهم فيها 

 أن النفس بالنفس والعين بالعين 
 

 : ورد في الكتاب المقدس •
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َوَمْن َأَماَت َبِهيَمَة َجارِِه يـَُعوُِّض 18. َأَحٌد ِإْنَسانًا فَِإنَُّه يـُْقَتلُ َوِإَذا قـََتَل 17: (قوله
َها نـَْفسًا بِنَـْفسٍ  َكْسٌر 20. َما َأْوَقَع يـُْوَقُع ِبهِ  لَوَمْن َأْوَقَع ِبَقرِيِبِه َضَررًا فَِبِمثْ 19. َعنـْ

َزُل ِبهِ وََكَما أَنـَْزَل بِ . ِبَكْسٍر َوَعْيٌن ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبِسنٍّ  َمْن قـََتَل َبِهيَمَة 21. ِسَواُه ِمْن َأًذى يـُنـْ
َها، َوَمْن قـََتَل ِإْنَسانًا يـُْقَتلُ  ُض َعنـْ ُحْكٌم َواِحٌد يُطَبَُّق َعَلْيُكُم، الَغرِيُب  22. َجارِِه يـَُعوِّ

، ِإنِّي أَنَا الرَّب ِإَلُهُكمْ لَكاِإلْسَرائِي  .) »يِّ
 22-17: 24الكتاب المقدس الويين

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض في نسخة و 
َوَمْن َأَماَت َبِهيَمًة يـَُعوُِّض 18. َوِإَذا َأَماَت َأَحٌد ِإْنَسانًا فَِإنَُّه يـُْقَتلُ 17 : (مواضعه كما يلي

َها نـَْفًسا بِنَـْفسٍ  . َك يـُْفَعُل ِبهِ لَعَل َكذَوِإَذا َأْحَدَث ِإْنَساٌن ِفي َقرِيِبِه َعْيًبا، َفَكَما فَـ 19. َعنـْ
َك لَكَما َأْحَدَث َعْيًبا ِفي اإلْنَسان َكذ. َكْسٌر ِبَكْسٍر، َوَعْيٌن ِبَعْيٍن، َوِسنٌّ ِبِسنٍّ 20

َها، َوَمْن قـََتَل ِإْنَسانًا يـُْقَتل21. ُيْحَدُث ِفيهِ  ُض َعنـْ ُحْكٌم َواِحٌد 22. َمْن قـََتَل َبِهيَمًة يـَُعوِّ
 ) .ِإنِّي َأنَا الرَّب ِإلُهُكمْ . رِيُب َيُكوُن َكالَوطَِنيِّ الغَ . َيُكوُن َلُكمْ 

 22-17: 24الكتاب المقدس الويين

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وَمْن قَتَل بَهيمًة، 18َمْن قَتَل إنسانًا، يُقَتل قَتًال، «17: (بعض مواضعه كما يلي

ْض ِمثَله الَكْسُر 20: َمْن أضَر بآخَر، يُفَعل بِه كما فَعلَ «19.ا رأًسا َبدَل رأسٍ يُعوِّ
وكذلَك ُكلُّ َضرٍر يُنزِلُُه . بالَكْسِر والَعيُن بالَعيِن، والسِّنُّ بالسِّنِّ، كالضَّرِر الذي يُنزِلُه بهِ 

. َمْن قَتَل إنسانًا يُقَتلَمْن قَتَل بَهيَمًة يـَُعوِّْضها، و «21 .اإلنساُن باإلنساِن ينِزُل بِه ِمثُلهُ 
 ).»أنا الرَّب إلُهُكم. لكما لألصي  لُحْكٌم واحٌد يكوُن لُكم جميًعا، للدَّخي22

 22-17: 24الكتاب المقدس الويين

 .َمْن ضَرَب إنسانًا فماَت، فليُـْقَتل قَتالً «12: (قوله وورد في الكتاب المقدس
 .أوقـََعُه في َيِدِه، فسُأَعيُِّن َله َموِضًعا يهُرُب إليهِ فإْن قتَـَلُه َعن غيِر َعْمٍد، وإنَّما اُهللا 13
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 .ُيقَتلَ لوإذا غَدَر أحٌد ِبآخَر وقتَـَلُه َعْمًدا، َفِمْن ِعنِد مذَبحي إذا هَرَب إليِه يُؤخُذ 14
َمْن خَطَف أحًدا فباَعُه أو ُوجَد في َيِدِه، 16 .َمْن ضَرَب أباُه أو ُأمَُّه، َفلُيقتل قَتالً 15
إذا َتشاجَر رَجالِن، فَضرَب 18 .َمْن لَعَن أباُه أو أُمَُّه، فلُيقَتل قَتالً 17 .َتل قَتالً َفلُيق

فإْن قاَم يوًما ومشى 19أحُدُهَما اآلخَر ِبحجٍر أو َلْكَمٍة فلم يُمْت بل لزَِم الِفراَش، 
ويُنِفُق  لِتِه َعِن العمَ خارجا على ُعكَّازِِه، فال يُعاَقُب الضَّاِرُب، وإنَّما يـَُعوُِّضُه بدَل ُعْطلَ 

إْن ضَرَب أحٌد عبَدُه أو جاريـََتُه بقضيٍب فماَت تحَت َيِدِه، يـُْنتَقُم 20. على ِعالجهِ 
إذا وَقَع خصاٌم 22. وإْن عاَش يوًما أو يوَميِن فال يُنَتقُم ِمنُه، ألنَّ العبَد مالُهُ 21 .ِمنهُ 

دوِن ضَرٍر آخَر، فلَيدَفِع الصَّاِدُم  وصَدَم أحُدُهم َامَرأًة ُحبلى فَسقَط الجنيُن ِمنْ 
وإْن وقَع ضَرٌر على الَمرأِة 23. الغراَمَة التي يَفِرُضها عَليِه َزوج الَمرأِة ِبُمواَفقِة الُقضاةِ 

وَحْرٌق بَحْرٍق، 25وعيٌن ِبعيٍن، وِسّن بِسنٍّ ، وَيٌد بِيٍد، ورِجٌل برِجٍل، 24فنْفٌس بِنْفٍس، 
وإْن ضَرَب أحٌد عيَن عبِدِه أو جاريَِتِه فأتَلَفها، 26. َرضٍّ وجْرٌح بجْرِح، وَرّض بِ 

 .)وإْن أسَقَط ِسنَّ عبِدِه أو جاريَِتِه َفلُيَحرِّْرُه َبدَل ِسنِّه27. فلُيَحرِّْرُه َبدَل عيِنهِ 
 27-12: 21الكتاب المقدس خروج 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َولِكنَّ الِذي َلْم 13. َمْن َضَرَب ِإْنَسانًا َفَماَت يـُْقَتُل قـَْتالً «12 (: ما يليمواضعه ك

َوِإَذا بـََغى ِإْنَساٌن 14. يـَتَـَعمَّْد، َبل َأْوَقَع اُهللا ِفي َيِدِه، فَأَنَا َأْجَعُل َلَك َمَكانًا يـَْهُرُب ِإلَْيهِ 
َوَمْن َضَرَب أَبَاُه َأْو أُمَُّه 15. لَمْوتِ لْذَبِحي تَْأُخُذُه يَـْقتُـَلُه ِبَغْدٍر َفِمْن ِعْنِد مَ لَعَلى َصاِحِبِه 

َوَمْن َشَتَم أَبَاُه 17. َوَمْن َسَرَق ِإْنَسانًا َوبَاَعُه، َأْو ُوِجَد ِفي َيِدِه، يـُْقَتُل قـَْتالً 16. يـُْقَتُل قـَْتالً 
َب َأَحُدُهَما اآلَخَر ِبَحَجٍر َأْو بَِلْكَمٍة َوِإَذا َتَخاَصَم رَُجَالِن َفَضرَ 18. َأْو أُمَُّه يـُْقَتُل قـَْتالً 

فَِإْن قَاَم َوَتَمشَّى َخارًِجا َعَلى ُعكَّازِِه َيُكوُن الضَّاِرُب 19َوَلْم يـُْقَتل َبل َسَقَط ِفي الِفَراِش، 
ُض ُعْطَلَتُه، َويـُْنِفُق َعَلى ِشَفائِهِ . َبرِيًئا َساٌن َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه َوِإَذا َضَرَب ِإنْ 20. ِإالَّ أَنَُّه يـَُعوِّ

لِكْن ِإْن بَِقَي يـَْوًما َأْو يـَْوَمْيِن َال يـُْنتَـَقُم ِمْنُه ألَنَُّه 21. بِالَعَصا َفَماَت َتْحَت َيِدِه يـُْنتَـَقُم ِمْنهُ 
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َلى َفَسَقَط َوَلُدَها َوَلْم َتْحُصل أَ 22. َمالُهُ  ِذيٌَّة، َوِإَذا َتَخاَصَم رَِجاٌل َوَصَدُموا اْمَرَأًة ُحبـْ
َوِإْن َحَصَلْت َأِذيٌَّة تـُْعِطي 23. يـَُغرَُّم َكَما َيَضُع َعَلْيِه َزْوُج الَمْرَأِة، َوَيْدَفُع َعْن َيِد الُقَضاةِ 

ًنا ِبَعْيٍن، َوِسّنا ِبِسنٍّ، َوَيًدا بَِيٍد، َورِْجًال ِبرِْجل، 24نـَْفًسا بِنَـْفٍس،  َوَعيـْ
، َوُجْرًحا 25 وََكّيا ِبَكيٍّ

ُقُه لَوِإَذا َضَرَب ِإْنَساٌن َعْيَن َعْبِدِه، َأْو َعْيَن َأَمِتِه فَأَتْـَلَفَها، يُطْ 26. ْرٍح، َوَرّضا ِبَرضٍّ ِبجُ 
) ُقُه ُحّرا ِعَوًضا َعْن ِسنِّهِ لَوِإْن َأْسَقَط ِسنَّ َعْبِدِه َأْو ِسنَّ َأَمِتِه يُطْ 27. ُحّرا ِعَوًضا َعْن َعْيِنهِ 

. 
 27-12: 21 الكتاب المقدس خروج

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
تَـَلُه، فَالضَّاِرُب َحْتمًا َيُموتُ 12: (بعض مواضعه كما يلي . َمْن َضَرَب إْنَسانًا َوقـَ

ي َسُأَعيُِّن َلَه َك، َبل َحَدَث اَألْمُر ِبَقَضاِء اهللا فَِإنِّ لَوَلِكْن ِإْن َلْم يـَتَـَعمَِّد الضَّاِرُب ذَ 13
َلُه، َفُسْقُه 14. َمَكانًا يَلَجُأ ِإَلْيهِ  تـْ لَمْوِت َحتَّى لَوَلِكْن ِإَذا َتآَمَر َأَحٌد َعَلى آَخَر َوتـََعمََّد قـَ

َمْن َيْخِطْف ِإْنَسانًا 16. ُكلُّ َمْن َيْضِرْب أَبَاُه َأْو أُمَُّه، يـُْقَتل15َوَلِو اْحَتَمى ِبَمْذَبِحي 
ِإَذا تـََعاَرَك 18. َمْن َيْشِتُم أَبَاُه َأْو أُمَُّه يـُْقَتلُ 17. َأْو َيْسَترِقَُّه ِعْنَدُه َحْتمًا َيُمتْ  َويَِبْعهُ 

رَُجَالِن َفَضَرَب َأَحُدُهَما اآلَخَر ِبَحَجٍر َأْو َلَكَمُه ِمْن َغْيِر َأْن يُِميَتُه َبل أَلَزَمُه الِفَراَش، 
ئًا َعَلى ُعكَّازِِه، يـُبَـرَُّأ الضَّاِرُب، إالَّ َأنَّ َعَلْيِه َأْن َيْدَفَع ثُمَّ قَاَم ُمَتَمشِّيًا ُمتَـوَ 19 كِّ

ِة تـََعطُّ ل إْن َضَرَب َأَحٌد َعْبَدُه 20.ِه، َويـََتَحمََّل نـََفَقاِت ِعَالِجهِ للَمْضُروِب تـَْعِويضًا َعْن ُمدَّ
َلِكْن ِإْن بَِقَي َحّيًا يـَْومًا َأْو 21. بُ َأْو َأَمَتُه بِالَعَصا َضْربًا َأْفَضى ِإَلى الَمْوِت، يـَُعاقَ 

ِإْن َتَضاَرَب رَِجاٌل َوَصَدُموا اْمَرَأًة 22. يـَْوَمْيِن، َال يـَُعاَقُب الضَّاِرُب، َألنَّ الَعْبَد ِملُكهُ 
ُب ِبِه لاَحاِمًال فََأْجَهَضْت ِمْن َغْيِر َأْن تـََتَأذَّى، َيْدَفُع الصَّاِدُم َغَراَمًة ِبُمْقَتَضى َما يُطَ 

َوَعْيناً 24َأمَّا ِإَذا تََأذَِّت الَمْرَأُة، تَْأُخُذ نـَْفسًا بِنَـْفٍس، 23. َقَراِر الُقَضاةِ لالزَّْوُج َوَوْفقًا 
، َوُجْرحًا ِبُجْرٍح، َوَرّضًا ِبَرضٍّ 25ِبَعْيٍن، َوِسّنًا ِبِسنٍّ، َوَيدًا بَِيٍد، َورِْجًال ِبرِْجٍل،  . وََكّيًا ِبَكيٍّ

َنُه، فَِإنَُّه يُطْ َوِإذَ 26 ُقُه ُحّرًا تـَْعِويضًا َلُه َعْن َعْيِنِه لا َضَرَب َأَحٌد َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه، فَأَتْـَلَف َعيـْ
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 ) .ُقُه ُحّراً تـَْعِويضاً َعْن ِسنِّهِ لَوِإَذا َضَرَب َأَحٌد َعْبَدُه َأْو َأَمَتُه، فََأْسَقَط ِسنَُّه، فَِإنَُّه ُيطْ 27

 27-12: 21وج الكتاب المقدس خر 

 : ورد في القرآن الكريم  •
َزلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الِذيَن َأْسَلُموا (  لِذيَن َهاُدوا لِإنَّا أَنـْ

َفال َتْخَشُوا النَّاَس  َوالرَّبَّانِيُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اِهللا وََكانُوا َعَلْيِه ُشَهَداءَ 
يًال َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اهللاُ فَُأوَلِئَك ُهُم لَواْخَشْوِن َوال َتْشتَـُروا ِبآيَاِتي َثَمناً قَ 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َوالَعْيَن بِالَعْيِن َواألَْنَف بِاألَْنفِ  )44(الَكاِفُروَن   وََكَتبـْ
َواُألُذَن بِاُألُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َلْم 

 )45(ُموَن لَيْحُكْم ِبَما أَنـَْزَل اهللاُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّا
 ٤٥ - ٤٤: المائدة القرآن الكريم سورة

لَـى الُحـرُّ بِـالُحرِّ َوالَعْبـُد بِالَعْبـِد يَا أَيـَُّها الِذيَن آَمُنوا كُ ( تِـَب َعلَـْيُكُم الِقَصـاُص ِفـي الَقتـْ
ــِه بِِإْحَســاٍن  ــالَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْي ــاٌع ِب ــْن َأِخيــِه َشــْيٌء فَاتـَِّب ــُه ِم ــَي َل ــاألُنـَْثى َفَمــْن ُعِف َثــى ِب َواألُنـْ

َوَلُكـْم  )178(يٌم لَك فـََلُه َعَذاٌب أَ لى بـَْعَد ذَ َك َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َورَْحَمٌة َفَمِن اْعَتدَ لذَ 
 )179(ي األَلَباِب َلَعلُكْم تـَتـَُّقوَن لِفي الِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأو 

 ١٧٩ - ١٧٨: البقرة القرآن الكريم سورة 
رِيـُر رَقـَبَـٍة ُمْؤِمنَـٍة ُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإال َخطًَأ َوَمْن قـَتَـَل ُمْؤِمنـاً َخطَـًأ فـََتحْ لَكاَن   َوَما(

ِه ِإال َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعـُدوٍّ َلُكـْم َوُهـَو ُمـْؤِمٌن فـََتْحرِيـُر لَوِديٌَة ُمَسلَمٌة ِإَلى َأهْ 
نَـُهْم ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلَمٌة ِإَلى َأهْ  َنُكْم َوبـَيـْ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ َبٍة لرَقـَ ِه َوَتْحرِيُر رَقـَ

يمـــاً َحِكيمـــاً لُمْؤِمنَــٍة َفَمـــْن لَـــْم َيِجــْد َفِصـــَياُم َشـــْهَرْيِن ُمَتتَــاِبَعْيِن تـَْوبَـــًة ِمـــَن اِهللا وََكــاَن اهللاُ عَ 
ــنَُّم َخا )92( ــداً َفَجــَزاُؤُه َجَه ــاً ُمتَـَعمِّ ــل ُمْؤِمن ــْن يـَْقُت ــَوَم ــل ــِه َوَلَعَن ــا َوَغِضــَب اهللاُ َعَلْي ُه داً ِفيَه

 )93(َوَأَعدَّ َلُه َعَذاباً َعِظيماً 
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 ٩٣ - ٩٢: النساء القرآن الكريم سورة
 

 

  8181  --    رقمرقم  شتانشتان
 يا أيها الذين آمنوا

 ال تأكلوا الرَّبا أضعافا مضاعفة
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

اَلِة نـَْفِسِه ِفي َوَسِطَك، فََأِعْنُه، َسَواٌء  َوِإَذا افْـتَـَقَر َأُخوَك َوَعَجَز َعْن ِإعَ 35: (قوله
ِاتَِّق ِإَلَهَك َوَال تَْأُخْذ ِمْنُه رِبًا َوَال 36. َيَتَمكََّن ِمَن الَعْيِش َمَعكَ لَكاَن َغرِيبًا َأْو ُمَواِطناً، 

َال تَِبْعُه َطَعاَمَك َال تـُْقِرْضُه ِفضََّتَك ِبرِباً، وَ 37َيَتَمكََّن ِمَن الَعْيِش ِفي َوَسِطَك لرِْبحاً، 
َعاَن، لأَنَا الرَّب ِإَلُهُكُم الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن ِديَاِر ِمْصَر 38. ِبرِْبحٍ  يَـَهَبُكْم َأْرَض َكنـْ

 .)ً فـََيُكوُن َلُكْم ِإَلها
 38-35: 25الكتاب المقدس الويين

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوِإَذا افْـتَـَقَر َأُخوَك َوَقُصَرْت َيُدُه ِعْنَدَك، فَاْعُضْدُه َغرِيًبا َأْو «35(: يلي مواضعه كما

َيِعيَش َمَعكَ  َيِعيَش  لَال تَْأُخْذ ِمْنُه رِبًا َوَال ُمَراَبَحًة، بَ 36. ُمْستَـْوِطًنا فـَ اْخَش ِإلَهَك، فـَ
أَنَا الرَّب 38. اَمَك َال تـُْعِط بِالُمَراَبَحةِ ِفضََّتَك َال تـُْعِطِه بِالرَّبا، َوَطعَ 37. َأُخوَك َمَعكَ 

َعاَن، فـََيُكوَن َلُكْم ِإلًهالِإلُهُكُم الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر   ) .يُـْعِطَيُكْم َأْرَض َكنـْ
 38-35: 25الكتاب المقدس الويين

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
إذا َاْفتقَر ِإسرائيلّي ِعندَك وقُصَرت َيُدُه َعِن الَعيِش، «35: (مواضعه كما يليبعض 
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اَتَِّق إلَهَك  لال تأخْذ ِمنُه رِبًا وال رِبًحا، ب36. فأِعْنُه ولَيِعْش مَعَك كغريٍب وُمقيمِ 
لُهُكم الذي أنا الرَّب إ38. ال تُقِرْضُه ماَلَك ِبرِبًا وال ُتطِعْمُه ِبرِبحِ 37. فَيعيَش مَعكَ 

 ) .أخرجُكم ِمْن أرِض ِمْصَر ُألعطَيُكم أرَض كنعاَن وأكوَن لُكم إلًها
 38-35: 25الكتاب المقدس الويين

 : ورد في القرآن الكريم  •

ــْأُكُلوا الرِّبــا َأْضــَعافاً ُمَضــاَعَفًة َواتـَُّقــوا اَهللا َلَعلُكــْم تـُفْ ( ُحــوَن ليَــا أَيـَُّهــا الــِذيَن آَمُنــوا ال َت
)130( 

 ١٣٠: آل عمران لقرآن الكريم سورةا 
يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن الَمسِّ  الِذينَ (

ْوِعَظٌة َك بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإنََّما البَـْيُع ِمْثُل الرِّبا َوَأَحل اهللاُ البَـْيَع َوَحرََّم الرِّبا َفَمْن َجاَءُه مَ لذَ 
تَـَهى فـََلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اِهللا َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها  ِمْن رَبِِّه فَانـْ

 )275(ُدوَن لَخا
  ٢٧٥: البقرة القرآن الكريم سورة

 )276(أَثِيٍم  َيْمَحُق اهللاُ الرِّبا َويـُْرِبي الصََّدقَاِت َواهللاُ ال ُيِحبُّ ُكل َكفَّارٍ (
  ٢٧٦: البقرة القرآن الكريم سورة 

فَـِإْن  )278(يَا أَيـَُّها الِذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنيَن (
ُمــوَن لُكْم ال َتظْ لَأْمــَوا ِه َوِإْن تـُْبــُتْم فـََلُكــْم ُرُؤوسُ للَــْم تـَْفَعلُــوا فَــْأَذنُوا ِبَحــْرٍب ِمــَن اِهللا َوَرُســو 

ـٌر َلُكـْم ِإْن  )279(َوال ُتْظَلُموَن  َنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصـدَُّقوا َخيـْ َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ
ْت َواتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اِهللا ثُمَّ تـُـَوفَّى ُكـلُّ نـَْفـٍس َمـا َكَسـبَ  )280(ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن 

 )281(َوُهْم ال يُْظَلُموَن 
  ٢٨١ - ٢٧٨: البقرة القرآن الكريم سورة 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )393 ( 

 

  8282  --    رقمرقم  شتانشتان
 وإذ قلتم يا موسى

 لن نصبر على طعام واحد  
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ائِيَل، ِممَّْن َخَرُجوا َمَعُهْم ِمْن َواْشتَـَهى َأْخَالُط األَُمِم الُمِقيِميَن بـَْيَن بَِني ِإْسرَ 4: (قوله
َلَقْد َتذَكَّْرنَا 5َمْن يُْطِعُمَنا َلْحمًا؟ «: ينَ لِمْصَر، َطَعاَم ِمْصَر، فـََعاَد بـَُنو ِإْسَرائِيَل يـَْبُكوَن َقائِ 

َأمَّا 6َل َوالثُّوَم، َسَمَك ِمْصَر الِذي ُكنَّا نَْأُكُلُه َمجَّانًا، َوالِقثَّاَء َوالَبطِّيَخ َوالُكرَّاَت َوالَبصَ 
وََكاَن الَمنُّ ِفي 7. »اآلَن فـََقْد فـََقْدنَا َشِهيَّتَـَنا َوُهزِلَنا، َولَْيَس َأَماَم َأْعُيِنَنا ِسَوى َهَذا الَمنِّ 

َيْجَمُعوُه ُثمَّ لوََكاَن الشَّْعُب َيُطوُفوَن 8. للُمقْ لَحْجِم بُُذوِر الُكْزبـََرِة، َوَشْكُلُه ُمَماِثًال 
َيْخِبُزونَُه َعَلى ِحَجارٍَة  َحُنونَُه بِالرََّحى َأْو َيُدقُّونَُه ِفي الَهاَوِن َوَيْطُبُخونَُه ِفي الُقُدوِر َأوْ َيطْ 

النََّدى َعَلى  لوََكاَن الَمنُّ يـَْنِزُل بِنُـُزو 9. وََكاَن َطْعُمُه َكَطْعِم َقطَاِئَف ِبَزْيتٍ . ُمْحَماةٍ 
َناِء الليْ   .)ِ لالُمَخيَِّم ِفي أَثـْ

 9-4: 11الكتاب المقدس سفر العدد

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َعاَد بـَُنو ِإْسَرائِيَل . َواللِفيُف الِذي ِفي َوَسِطِهِم اْشتَـَهى َشْهَوةً 4(: مواضعه كما يلي فـَ
ذَكَّْرنَا السََّمَك الِذي ُكنَّا نَْأُكُلُه ِفي ِمْصَر َقْد تَ 5َمْن ُيْطِعُمَنا َلْحًما؟ «: أَْيًضا َوَبَكْوا َوَقاُلوا

ُفُسَنا6. َمجَّانًا، َوالِقثَّاَء َوالَبطِّيَخ َوالُكرَّاَث َوالَبَصَل َوالثُّومَ  َلْيَس . َواآلَن َقْد يَِبَسْت أَنـْ
َر َأنَّ َأْعيُـنَـَنا ِإَلى هَذا الَمنِّ  ْزِر الُكْزبـََرِة، َوَمْنَظُرُه  َوَأمَّا الَمنُّ َفَكاَن َكبِ 7. »!َشْيٌء َغيـْ

َيلَتِقُطوُه، ثُمَّ َيْطَحُنونَُه بِالرََّحى َأْو َيُدقُّونَُه ِفي لَكاَن الشَّْعُب َيُطوُفوَن 8. لَكَمْنَظِر الُمقْ 
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. تٍ وََكاَن َطْعُمُه َكَطْعِم َقطَاِئَف ِبَزيْ . الَهاَوِن َوَيْطُبُخونَُه ِفي الُقُدوِر َويـَْعَمُلونَُه َمالَّتٍ 
 ) .َوَمَتى نـََزَل النََّدى َعَلى الَمَحلِة لَْيًال َكاَن يـَْنِزُل الَمنُّ َمَعهُ 9

 9-4: 11الكتاب المقدس سفر العدد

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َشهوًة إلى  وتَأوََّه األوباُش الذيَن فيما بَيَن بَني ِإسرائيلَ 4: (بعض مواضعه كما يلي

نذُكُر 5َمْن يُطِعُمنا لحًما؟ «: فجاراُهُم الكثيروَن ِمْن بَني ِإسرائيَل وبَكوا وقالوا. اللحمِ 
. السََّمَك الذي ُكنَّا نأُكُله في ِمْصَر َمجانًا، والِقثَّاَء والبطِّيخ والُكرَّاَث والَبَصَل والثُّومَ 

وكاَن الَمنُّ َكِبْزِر الُكزبَرِة، 7. »نا غيُر الَمنِّ ال شيَء أماَم ُعيونِ . واآلَن فُنفوُسنا يَِبَست6
وكاَن الشَّعُب َيطوفوَن فَيلَتقطونَُه 8. لولونُُه أصفُر ماِئًال إلى البياِض كَلوِن الُمقْ 

وَيطَحنونَُه بالرََّحى، أو َيُدقُّونَُه في الهاَوِن، وَيطُبخونَُه في الُقدوِر ويصَنعونَُه أقراًصا 
 ) .النََّدى على الَمحلِة ليالً  لويَنِزُل مَع نُزو 9َطعُمُه كَطعِم َقطاِئَف ِبزيٍت،  وكانَ . رَقيقةً 

 9-4: 11الكتاب المقدس سفر العدد

 : ورد في القرآن الكريم •

ـا تـُْنبِـُت ( َوِإْذ قُلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لَنَـا رَبـََّك ُيْخـِرْج لَنَـا ِممَّ
ــْن بـَقْ األَ  ــا َوِقثَّاِئَهــا َوُفوِمَهــا َوَعَدِســَها َوَبَصــلْرُض ِم ــى لَه ــَو َأْدَن ــاَل أََتْســَتْبِدُلوَن الــِذي ُه َها َق

لــُة َوالَمْســَكَنُة  ــْيِهُم الذِّ ــٌر اْهِبطُــوا ِمْصــراً َفــِإنَّ َلُكــْم َمــا َســأَلُتْم َوُضــرَِبْت َعَل بِالــِذي ُهــَو َخيـْ
َك بِأَنـَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بآيَاِت اِهللا َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر الَحقِّ لَوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اِهللا ذَ 

 )61(َك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن لذَ 

 ٦١: لبقرةا القرآن الكريم سورة
 

  8383  --    رقمرقم  شتانشتان



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )395 ( 

 قال فإنها محرمة عليهم
 أربعين سنة يتيهون في األرض 

 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َعاَن الِتي أَنَا َواِهبُـَها «2: ُموَسىلثُمَّ قَاَل الرَّب : (قوله َأْرِسل َجَواِسيَس ِإَلى َأْرِض َكنـْ
ي الشَّْعِب لفََأْرَسَل ُموَسى ُمَمثِّ 3. »ِسْبٍط ُمَمثًِّال َلهُ  لَأْرِسل رَئِيسًا ِمْن كُ . َبِني ِإْسَرائِيلَ ل
. )لرَُّؤَساَء ِمْن َصْحَراِء فَارَاَن ِطْبقاً َألْمِر الرَّبا

 3-1: 13 الكتاب المقدس عدد

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َيَتَجسَُّسوا َأْرَض  لَأْرِسل رَِجاًال «2: ثُمَّ َكلَم الرَّب ُموَسى َقاِئالً 1: (مواضعه كما يلي

َعاَن التِ  ُكلُّ . ِسْبٍط ِمْن آبَائِِه تـُْرِسُلونَ  لكُ لرَُجًال َواِحًدا . َبِني ِإْسَرائِيلَ لي َأنَا ُمْعِطيَها َكنـْ
ُكلُُّهْم رَِجاٌل . الرَّب لفََأْرَسَلُهْم ُموَسى ِمْن بـَرِّيَِّة فَارَاَن َحَسَب قـَوْ 3. »َواِحٍد رَئِيٌس ِفيِهمْ 

 ) .ُهْم ُرَؤَساُء بَِني ِإْسَرائِيلَ 
 3-1: 13 اب المقدس عددالكت

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ُترِسُل رِجاًال يَتجسَّسوَن أرَض  «2: وكلَم الرَّب موسى فقالَ : (بعض مواضعه كما يلي

ُكلُّهم   ِسْبٍط ويكونونَ  لُترِسُلُهم رَجًال واحًدا ِمْن كُ . كنعاَن التي أعطَيُتها لَبني ِإسرائيلَ 
فأرَسَلُهم موسى ِمْن برِّيَِّة فاراَن، كما قاَل الرَّب، ُكلُّهم ِمْن ُرؤساِء 3. ُرؤساَء أسباِطِهم

 ) .أسباِط بَني ِإسرائيلَ 
 3-1: 13 الكتاب المقدس عدد

َوبـَْعَد َأْربَِعيَن يـَْومًا رََجُعوا ِمِن اْسِتْكَشاِف 25: (قوله وورد في الكتاب المقدس
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فََأقْـبَـُلوا َعَلى ُموَسى َوَهُروَن َوَساِئِر َشْعِب ِإْسَرائِيَل ِفي َصْحَراِء فَارَاَن ِفي 26. اَألْرضِ 
َقِد اْنطََلْقَنا ِإَلى «: َوقَاُلوا27. قَاِدَش، َوبَلُغوُهْم ِبَما َشاَهُدوُه، َوَأَرْوُهْم َثَمَر اَألْرضِ 

َها، فـََوَجْدنَاَها  َتِفيُض َحّقًا لََبنًا َوَعَسًال، َوَهِذِه ِهَي ِثَمارَُها، اَألْرِض الِتي َأْرَسلتَـَنا ِإلَيـْ
َر َأنَّ الشَّْعَب الُمْستَـْوِطَن ِفيَها بَا28 ِة َوُمُدنَُه َمِنيَعٌة َوَعِظيَمٌة ِجّداً لَغيـْ َكَما . ُغ الُقوَّ

الِحثـِّيُّوَن َقُة ُمِقيُموَن ِفي َأْرِض الَجُنوِب، وَ لفَالَعَما29َشاَهْدنَا ُهَناَك بَِني َعَناَق، 
َعانِيُّوَن ُمْستَـْوِطُنوَن ِعْنَد الَبْحِر لَوالَيُبوِسيُّوَن َواَألُمورِيُّوَن ُمَتَمنـُِّعوَن ِفي الَجبَ  ، َوالَكنـْ

َأ َرْوَع الشَّْعِب الَماثِ لَوَلِكنَّ َكا30 »َوَعَلى ُمَحاَذاِة اُألْرُدنِّ  : َأَماَم ُموَسى َوقَالَ  لَب َهدَّ
فـََعاَرَضُه الرَِّجاُل الِذيَن  31. »كَ لِك اَألْرَض ألَنـََّنا قَاِدُروَن َحّقًا َعَلى ذَ لَنْمِض َوَنْمتَ ل«

َك َأَشاُعوا لَوِبذَ 32. »َال نـَْقِدُر َأْن نـَُقاِوَم ُسكَّانـََها ألَنـَُّهْم َأقْـَوى ِمنَّا«: َكانُوا َمَعُه َوقَاُلوا
ْعَر بـَْيَن اِإلْسَرائِي َستَـْفَتِرُسَنا اَألْرُض الِتي «: ينَ لالِتي َتَجسَُّسوَها قَائِ  يِّيَن ِمَن الِبَالدِ لالذُّ

َنا ُهَناَك الَجَباِبَرَة 33. َقةٌ لَتَجسَّْسَناَها، َوَجِميُع َمْن َشاَهْدنَاُهْم ِمْن ُسكَّاِنَها َعَما فـََقْد رَأَيـْ
ُفِسَنا َكالَجَراِد، وََكذَ  َبَدْونَا ِفي َأْعُيِن أَنـْ  .) »ُكنَّا ِفي ُعُيوِنِهمْ   كَ لبَِني َعَناَق، فـَ

 33-25: 13الكتاب المقدس عدد 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َفَساُروا َحتَّى 26.ثُمَّ رََجُعوا ِمْن َتَجسُِّس اَألْرِض بـَْعَد َأْربَِعيَن يـَْوًما25(: مواضعه كما يلي

َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل، ِإَلى بـَرِّيَِّة فَارَاَن، ِإَلى قَاَدَش، َوَردُّوا  لأَتـَْوا ِإَلى ُموَسى َوَهاُروَن وَكُ 
َنا «: َوَأْخبَـُروُه َوقَاُلوا27. الَجَماَعِة َوَأَرْوُهْم َثَمَر اَألْرضِ  لِإلَْيِهَما َخبَـًرا َوِإَلى كُ  َقْد َذَهبـْ

َها، َوَحّقا إِ  َر َأنَّ 28. نـََّها َتِفيُض لَبَـًنا َوَعَسًال، َوهَذا َثَمُرَهاِإَلى اَألْرِض الِتي َأْرَسلتَـَنا ِإلَيـْ َغيـْ
َنا بَِني . الشَّْعَب السَّاِكَن ِفي اَألْرِض ُمْعتَـزٌّ، َوالُمُدُن َحِصيَنٌة َعِظيَمٌة ِجّدا َوأَْيًضا َقْد رَأَيـْ

يُّوَن َوالَيُبوِسيُّوَن َواَألُمورِيُّوَن َقُة َساِكُنوَن ِفي َأْرِض الَجُنوِب، َوالِحثـِّ لالَعَما29. َعَناَق ُهَناكَ 
َعانِيُّوَن َساِكُنوَن ِعْنَد الَبْحِر َوَعَلى َجاِنِب اُألْرُدنِّ لَساِكُنوَن ِفي الَجبَ  لِكْن  30. »، َوالَكنـْ

َهاُكَها ألَنـََّنا َقاِدُروَن عَ لِإنـََّنا َنْصَعُد َوَنْمتَ «: ُب أَْنَصَت الشَّْعَب ِإَلى ُموَسى َوقَالَ لَكا . »َليـْ
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َقاُلوا31 َال نـَْقِدْر َأْن َنْصَعَد ِإَلى الشَّْعِب، ألَنـَُّهْم «: َوَأمَّا الرَِّجاُل الِذيَن َصِعُدوا َمَعُه فـَ
: ينَ لفََأَشاُعوا َمَذمََّة اَألْرِض الِتي َتَجسَُّسوَها، ِفي بَِني ِإْسَرائِيَل قَائِ 32. »َأَشدُّ ِمنَّا

َنَتَجسََّسَها ِهَي َأْرٌض تَْأُكُل ُسكَّانـََها، َوَجِميُع الشَّْعِب الِذي ليَها اَألْرُض الِتي َمَرْرنَا فِ «
َنا ِفيَها أُنَاٌس ِطَواُل الَقاَمةِ  َنا ُهَناَك الَجَباِبَرَة، بَِني َعَناق ِمَن الَجَباِبَرةِ 33. رَأَيـْ . َوَقْد رَأَيـْ

 ) .ي َأْعُيِنِهمْ َفُكنَّا ِفي َأْعُيِنَنا َكالَجَراِد، َوهَكَذا ُكنَّا فِ 
 33-25: 13الكتاب المقدس عدد 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
واآلَن، فالَعمالقُة والكنعانيُّوَن ُمقيموَن باألغواِر، فميلوا 25: (بعض مواضعه كما يلي

وكلَم الرَّب موسى وهروَن 26 .»في َغٍد وَاْرَحلوا إلى البرِّيَِّة على طريِق البحِر األحمرِ 
؟ َسِمْعُت «27: فقالَ  إلى متى أحَتِمُل هؤالِء القوَم األشراَر الذيَن يُلقوَن اللوَم عليَّ

َحّي أنا يقوُل الرَّب سأصَنُع ِبُكم كما تَكلمُتم : فـَُقل لُهم28لوَم بَني ِإسرائيَل لَك 
والَمحصيُّوُن ِمنُكم ِمِن اَْبِن . ُكمففي هِذِه البرِّيَِّة تسُقُط جثَثُ 29. على َمسامعي

لن َيدخلوا األرَض التي رفـَْعُت َيدي 30ِعشريَن سَنًة فصاِعًدا، ِممَّْن ألَقوا اللوَم علَي 
وأطفاُلُكُم الذيَن 31. َب بَن يـَُفنَّا وَيشوَع بَن نُونلُمْقِسًما أْن ُأسِكنَـُهم فيها، ما عدا كا

. دوِّ سُأدخُلُهُم األرَض التي رَفضُتموها وُهم سَيسُكنونَهالعَ لقُلُتم إنـَُّهم يصيروَن غنيمًة 
َة أربعيَن 33. وأمَّا جثَُثُكم أنُتم فَتسُقُط في البرِّيَّةِ 32 وبَنوُكم يكونوَن رُعاًة في البرِّيَِّة ُمدَّ

 ) .سَنًة، ويَتحمَّلوَن عاِقبَة خيانَِتُكم إلى أْن َتفنى آخُر جثَِثُكم في البرِّيَّةِ 
 33-25: 13ب المقدس عدد الكتا

فـََرَفَع الشَّْعُب ُكلُُّه َصْوَتُه َوَبَكى ِفي تِلَك : (قوله وورد في الكتاب المقدس
َلِة،  َنا «: َوَتَذمََّر َعَلى ُموَسى َوَهُروَن، َوقَاُلوا2الليـْ َنا ِفي ِديَاِر ِمْصَر، َأْو لَْيتَـَنا ُمتـْ لَْيتَـَنا ُمتـْ

َك ِبَحدِّ السَّْيِف، َوتـُْؤَخَذ لنَـهْ لْحَضَرنَا الرَّب ِإَلى َهِذِه اَألْرِض َماَذا أَ ل3. ِفي الصَّْحَراءِ 
َوقَاَل بـَْعُضُهْم 4» لََنا َأْن نـَْرِجَع ِإَلى ِمْصَر؟ لِنَساُؤنَا َوَأْطَفالَُنا َسَبايَا؟ أَلَْيَس ِمَن اَألْفضَ 
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َفَخرَّ ُموَسى َوَهُروُن َعَلى َوْجَهْيِهَما 5 »نَـْنَتِخْب لََنا َقاِئدًا َونـَْرِجْع ِإَلى ِمْصرَ ل«: بَـْعضٍ ل
ُب ْبُن يـَُفنََّة ثَِيابـَُهَما، َوُهَما ِممَّْن لَوَمزََّق َيُشوُع ْبُن نُوَن وََكا6َأَماَم َجِميِع َشْعِب ِإْسَرائِيَل، 

َي َأْرُض ِإنَّ اَألْرَض الِتي اْجتَـْزنَا ِفيَها هِ «: الشَّْعبِ  لكُ لَوقَاَال 7َتَجسَُّسوا اَألْرَض، 
َراٍت َعِظيَمٍة ِجّداً  َها لََنا، َأْرضًا َتِفيُض لََبناً 8. َخيـْ َها َويـََهبـْ فَِإْن َرِضَي َعنَّا الرَّب يُْدِخلَنا ِإلَيـْ

ُعُهْم  لِإنََّما َال تـََتَمرَُّدوا َعَلى الرَّب َوَال َتْجَزُعوا ِمْن َشْعِب اَألْرِض، ألَنـََّنا َسَنْبتَ 9. َوَعَسالً 
ُهْم، َوالرَّب َمَعَنا َفَال تـَْرَهُبوُهمْ َكالُخبْ   .) »ِز، فـََقْد َتَالَشى ِظلُّ الِحَمايَِة َعنـْ

 9-1: 14الكتاب المقدس عدد 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ْعُب تِلَك فـََرفـََعْت ُكلُّ الَجَماَعِة َصْوتـََها َوَصَرَخْت، َوَبَكى الشَّ 1(: مواضعه كما يلي

َلةَ  َوَتَذمََّر َعَلى ُموَسى َوَعَلى َهاُروَن َجِميُع بَِني ِإْسَرائِيَل، َوقَاَل َلُهَما ُكلُّ 2. الليـْ
َنا ِفي هَذا الَقْفرِ «: الَجَماَعةِ  َنا ِفي َأْرِض ِمْصَر، َأْو لَْيتَـَنا ُمتـْ َماَذا أََتى بَِنا لوَ 3! لَْيتَـَنا ُمتـْ

ًرا لََنا . َنْسُقَط بِالسَّْيِف؟ َتِصيُر ِنَساُؤنَا َوَأْطَفالَُنا َغِنيَمةً لِض الرَّب ِإَلى هِذِه اَألرْ  أَلَْيَس َخيـْ
 .»نُِقيُم رَئِيًسا َونـَْرجُع ِإَلى ِمْصرَ «: بَـْعضٍ لفـََقاَل بـَْعُضُهْم 4» َأْن نـَْرجَع ِإَلى ِمْصَر؟

َوَيُشوُع 6. ْعَشِر َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيلَ مَ  لَفَسَقَط ُموَسى َوَهاُروُن َعَلى َوْجَهْيِهَما َأَماَم كُ 5
وََكلَما ُكل َجَماَعِة 7ُب ْبُن يـَُفنََّة، ِمَن الِذيَن َتَجسَُّسوا اَألْرَض، َمزَّقَا ثَِيابـَُهَما لْبُن نُوَن وََكا

ِإْن ُسرَّ 8. ِجّدا ِجّداَنَتَجسََّسَها َجيَِّدٌة لاَألْرُض الِتي َمَرْرنَا ِفيَها «: بَِني ِإْسَرائِيَل َقائَِلْينِ 
ِإنََّما َال 9. بَِنا الرَّب يُْدِخلَنا ِإَلى هِذِه اَألْرِض َويـُْعِطيَنا ِإيَّاَها، َأْرًضا َتِفيُض لَبَـًنا َوَعَسالً 

ُزنَا ُهْم ِظلُّ . تـََتَمرَُّدوا َعَلى الرَّب، َوَال َتَخاُفوا ِمْن َشْعِب اَألْرِض ألَنـَُّهْم ُخبـْ ُهْم، َقْد زَاَل َعنـْ
 .) »َال َتَخاُفوُهمْ . َوالرَّب َمَعَنا

 9-1: 14الكتاب المقدس عدد 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
. فَرَفَع ُكلُّ الجماعِة أصواتـَُهم وصَرخوا وَبَكوا في تِلَك الليلةِ : (بعض مواضعه كما يلي
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يا ليَتنا ُمْتنا في أرِض ِمْصَر أو «: سى وهروَن وقالوا لُهماوالَم جميُع بَني ِإسرائيَل مو 2
ماذا جاَء بِنا الرَّب إلى هِذِه األرِض حتى نسُقَط َتحَت السَّيِف ل3! في هِذِه البَـرِّيَّةِ 

؟ أما كاَن خيًرا لنا أْن نَرجَع إلى ِمْصرَ لوتصيَر ِنساُؤنا وأطفالُنا َغنيمًة  وقاَل 4.»لَعُدوِّ
فَوقَع موسى وهروُن على 5 .»نُقيُم رئيًسا عَلينا ونَرجُع إلى ِمْصرَ «: عضٍ بَ لبَعُضُهم 

ُب بُن يـَُفنَّا ِممَّْن لوَمزََّق َيشوُع بُن نُوٍن وكا6وجَهيِهما تَضرًُّعا أماَم جماعِة بَني ِإسرائيَل 
ا فيها األرُض التي َمَرْرن«: جماعِة بَني ِإسرائيلَ  لكُ لوقاال 7تجسَّسوا األرَض ثيابـَُهما 

إْن كاَن الرَّب راضًيا عَلينا، فهَو يُدخُلنا تِلَك 8. َنَتجسََّسها َأرٌض جيِّدٌة جُدا جُدال
َلكْن على الرَّب ال تتَمرَّدوا وال تخافوا 9. األرَض وَيهُبها لنا أرًضا َتُدرُّ لَبَـًنا وعَسالً 

م والرَّب إلُهنا مَعنا فال أهَل تِلَك األرِض، فُهم لُقَمٌة سائِغٌة لنا، وإلُهُهم تخلى َعنهُ 
 ) .»َترَهبوُهم

 9-1: 14الكتاب المقدس عدد 

ُتْم فَِإنَّ ُجثََثُكْم تـََتَساَقُط ِفي َهَذا الَقْفِر، 32: (وورد في الكتاب المقدس َأمَّا أَنـْ
َقى بـَُنوُكْم ِفي الصَّْحَراِء َأْربَِعيَن َسَنًة، تـَُعانُوَن ِمْن َفُجورُِكْم، َحتَّى 33 َلى ُجثَُثُكْم َويـَبـْ تـَبـْ
ُكلُّ يـَْوٍم ِبَسَنٍة، َعَلى َعَدِد األَيَّاِم اَألْربَِعيَن . َوَتْحِمُلوَن َأْوزَارَُكْم َأْربَِعيَن َسَنةً 34. ِفيَها

أَنَا الرَّب َقْد 35. الِتي َتَجسَّْسُتْم ِفيَها اَألْرَض، فـَُتْدرُِكوَن َعاِقَبَة اْبِتَعاِدي َعْنُكمْ 
ِفي َهِذِه : َذا َما َسُأَعاِقُب ِبِه َهِذِه الَجَماَعَة الشِّرِّيَرَة الُمَتآِمَرَة َعَليَّ َتَكلْمُت، َوهَ 

.) »الصَّْحَراِء يـَْفنَـْوَن َوَيُموُتونَ 
 35-32: 14الكتاب المقدس عدد 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوبـَُنوُكْم َيُكونُوَن رَُعاًة ِفي 33ُتْم َتْسُقُط ِفي هَذا الَقْفِر، َفُجثَُثُكْم أَنْـ 32(: مواضعه كما يلي

َكَعَدِد األَيَّاِم 34. الَقْفِر َأْربَِعيَن َسَنًة، َوَيْحِمُلوَن ُفُجورَُكْم َحتَّى تـَْفَنى ُجثَُثُكْم ِفي الَقْفرِ 
َتْحِمُلوَن ُذنُوَبُكْم َأْربَِعيَن َسَنًة . ْومٌ لسََّنِة يَـ لالِتي َتَجسَّْسُتْم ِفيَها اَألْرَض َأْربَِعيَن يـَْوًما، 
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هِذِه الَجَماَعِة الشِّرِّيَرِة  لَألفْـَعَلنَّ هَذا ِبكُ . أَنَا الرَّب َقْد َتَكلْمتُ 35. فـَتَـْعرُِفوَن اْبِتَعاِدي
 .) »ِفي هَذا الَقْفِر يـَْفنَـْوَن، َوِفيِه َيُموُتونَ . الُمتَِّفَقِة َعَليَّ 

 35-32: 14 الكتاب المقدس عدد

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وبَنوُكم يكونوَن 33. وأمَّا جثَُثُكم أنُتم فَتسُقُط في البرِّيَّةِ 32: (بعض مواضعه كما يلي

َة أربعيَن سَنًة، ويَتحمَّلوَن عاِقبَة خيانَِتُكم إلى أْن َتفنى آخُر جثَِثُكم  رُعاًة في البرِّيَِّة ُمدَّ
ِبعَدِد األيّاِم التي تجسَّسُتُم األرَض فيها، وهَي أربعوَن يوًما، تَتحمَّلوَن 34 .في البرِّيَّةِ 

أنا 35 .عاقَبَة آثاِمُكم أربعيَن سَنًة، ُكَل يوِم ِبسَنٍة، فَتعرفوَن كيَف تكوُن ُمعاداتي لُكم
ُدنيهِذِه الجماعِة الشِّ  لَك بكُ لالرَّب َتكلمُت، فأفعُل ذ في هِذِه البرِّيَِّة . رِّيرِة التي تـَُهدِّ

 ) .»يَنقرضوَن وُهنا َيموتونَ 
 35-32: 14الكتاب المقدس عدد 

 : ورد في القرآن الكريم •
ـــاَل ُموَســـى ( ـــاَء لَوِإْذ َق ـــيُكْم أَْنِبَي ـــَل ِف ـــْيُكْم ِإْذ َجَع ـــَة اِهللا َعَل ـــُروا نِْعَم ـــْوِم اذُْك ـــا قـَ ـــِه َي َقْوِم

ــْوِم اْدُخلُــوا اَألْرَض  )20(كــاً َوآتَــاُكْم َمــا لَــْم يـُــْؤِت َأَحــداً ِمــَن الَعــاَلِميَن َوَجَعَلُكــْم ُمُلو  يَــا قـَ
قَ  تَـنـْ َسَة الِتي َكَتَب اهللاُ َلُكْم َوال تـَْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارُِكْم فـَ قَـاُلوا يَـا  )21(ُبوا َخاِسرِيَن لالُمَقدَّ

َهـا فَِإنـَّا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْوماً َجبَّارِيَن َوِإنَّ  َها فَِإْن َيْخُرُجـوا ِمنـْ ا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى َيْخُرُجوا ِمنـْ
َعـَم اهللاُ َعَليِهَمـا اْدُخلُـوا َعلَـْيِهُم البَـاَب  )22(َداِخُلوَن  قَاَل رَُجالِن ِمَن الـِذيَن َيَخـاُفوَن أَنـْ

يَـا ُموَسـى  قَـاُلوا )23(ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ُبوَن َوَعَلى اِهللا فـَتَـوَكَّ لفَِإَذا َدَخلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغا
َقـاِتال ِإنـَّا َهاُهنَـا قَاِعـُدوَن   )24(ِإنَّا َلْن َنْدُخَلَها أََبدًا َما َداُموا ِفيَها فَاْذَهْب أَنْـَت َورَبـَُّك فـَ

نَـَنا َوبـَـْينَ لقَاَل َربِّ ِإنِّي ال َأمْ  قَـاَل  )25(الَقـْوِم الَفاِسـِقيَن  ُك ِإال نـَْفِسي َوَأِخي فَافْـُرْق بـَيـْ
ــْوِم الَفاِســِقيَن  ــى الَق ــْأَس َعَل ــال َت ــي اَألْرِض َف ــيَن َســَنًة يَِتيُهــوَن ِف ــْيِهْم َأْربَِع ــٌة َعَل ــا ُمَحرََّم فَِإنـََّه

)26( 
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 ٢٦ - ٢٠: المائدة القرآن الكريم سورة
 

  8484  --    رقمرقم  شتانشتان
 إن قارون كان من

 قوم موسى فبغى عليهم  
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َنا أَ : (قوله َياَب، لَوَشَرَع ُقورَُح ْبُن ِيْصَهاَر ْبِن قـََهاَت ْبِن َالِوي، َوَداثَاُن َوأَبِيَراُم ابـْ
ِمْن  يـََتآَمُروَن َعَلى ُموَسى، َمَع ِمَئتَـْيِن َوَخْمِسينَ 2َوُأوُن ْبُن فَاَلَت ِمْن ِسْبِط رَُأوبـَْيَن، 

َهُؤالِء 3. سِ لُرَؤَساِء َجَماَعِة بَِني ِإْسَرائِيَل، َذِوي الَمَكانَِة ِممَّْن َتمَّ تـَْعِيينُـُهْم ِفي الَمجْ 
ِإنَّ ُكل الَجَماَعِة بَِأْسِرَها ُمَقدََّسٌة، َوِفي ! َحْسُبُكَما«: تَأَلُبوا َعَلى ُموَسى َوَهُروَن َوقَاُلوا

فـََلمَّا َسِمَع ُموَسى َهَذا، 4 »ُلُكَما تـَتَـَرفـََّعاِن َعَلى َجَماَعِة الرَّب ؟َفَما بَا. َوَسِطَها الرَّب 
ُن الرَّب َمْن ُهَو َلُه، َوَمْن لَغدًا يـُعْ «: ُقورََح َوَساِئِر َجَماَعِتهِ لثُمَّ قَاَل 5َأَكبَّ َعَلى َوْجِهِه، 

.) ُهَو الُمَقدَُّس فـَيُـَقرِّبُُه ِمْنهُ 
 5-1 :16الكتاب المقدس عدد 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َنا 1 (: مواضعه كما يلي َوَأَخَذ ُقورَُح ْبُن ِيْصَهاَر ْبِن قـََهاَت ْبِن َالِوي، َوَداثَاُن َوأَبِيَراُم ابـْ

ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل، يـَُقاِوُموَن ُموَسى َمَع أُنَاٍس 2يآَب، َوُأوُن ْبُن فَاَلَت، بـَُنو رَُأوبـَْيَن، لأَ 
فَاْجَتَمُعوا َعَلى 3. الْجِتَماِع َذِوي اْسمٍ لِمَئتَـْيِن َوَخْمِسيَن ُرَؤَساِء الَجَماَعِة َمْدُعوِّيَن 

ِإنَّ ُكل الَجَماَعِة بَِأْسرَِها ُمَقدََّسٌة َوِفي َوَسِطَها ! َكَفاُكَما«: ُموَسى َوَهاُروَن َوقَاُلوا َلُهَما
فـََلمَّا َسِمَع ُموَسى َسَقَط َعَلى 4 .»بَاُلُكَما تـَْرَتِفَعاِن َعَلى َجَماَعِة الرَّب؟َفَما . الرَّب



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )402 ( 

ُن الرَّب َمْن ُهَو َلُه، َوَمِن الُمَقدَُّس لَغًدا يـُعْ «: ثُمَّ َكلَم ُقورََح َوَجِميَع قـَْوِمِه َقاِئالً 5. َوْجِههِ 
 .) َقرِّبُُه ِإلَْيهِ فَالِذي َيْخَتارُُه يُـ . َحتَّى يـَُقرِّبَُه ِإلَْيهِ 

 5-1: 16الكتاب المقدس عدد 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
وأخَذ قورَُح بُن ِبصهاَر بِن قهاَت بِن الوي، وداثاُن وأبيراُم : (بعض مواضعه كما يلي

موسى، ُهم وأُناٌس ِمْن بَني  يقاومونَ 2اَْبنا أليآَب، وأوُن بُن فاَلَت ِمْن بَني رَأوبيَن 
ِإسرائيَل وعَدُدُهم ِمئتاِن وخمسوَن ِمْن ُرؤساِء الجماعِة األجَالِء األعضاِء في 

َكفاُكما، فالجماعُة ُكلُّهم «: وَاجَتَمعوا على موسى وهروَن وقالوا لُهما3. المجَمعِ 
، والرَّب فيما بَينَـُهم، فما باُلُكما تتكبَّرالُمكرَّسوَن  فلمَّا 4 »ِن على جماعِة الرَّب؟لّربِّ

َغًدا «: جماعِتهِ  لوقاَل لقورََح وكُ 5َسِمَع موسى هذا الكالَم وقَع على وجِهِه حائًرا 
 ) .َيقترَب ِمنُه إلى المذَبحِ لُن الرَّب َمِن الذي َيخصُُّه، فُيكرُِّسُه َله وَيختارُُه ليُع

 5-1: 16الكتاب المقدس عدد 

َفَذَهَب ُموَسى ِإَلى َداثَاَن َوأَبِيَراَم، َوتَِبَعُه ُشُيوُخ 25(: وورد في الكتاب المقدس
َتِعُدوا َعْن ِخَياِم َهُؤالِء الَقْوِم اَألْشَراِر، َوَال «: َهاللَجَماَعِة كُ لَوقَاَل 26ِإْسَرائِيَل،  ابـْ

تَـَعُدوا ِمْن َحَواَلْي ِخَياِم فَ 27. »ُكوا ِمَن َجرَّاِء َخطَايَاُهمْ لَئالَّ تـَهْ لتَلَمُسوا َشْيئاً ِممَّا َلُهْم  ابـْ
ُقورََح َوَداثَاَن َوأَبِيَراَم، َوَخَرَج َداثَاُن َوأَبِيَراُم، َوَوقـََفا َأَماَم َخْيَمتَـْيِهَما َمَع َزْوَجاِتِهَما 

َلِني ُألْجِرَي ِبَهَذا تـَْعرُِفوَن َأنَّ الرَّب َقْد َأْرسَ «: فـََقاَل ُموَسى28. َوَأْوَالِدِهَما ِصَغاراً وَِكَباراً 
ِإْن َماَت َهُؤالِء َمْوتًا طَِبيِعّياً، 29: ، َوأَنـََّها َلْيَسْت َصاِدرًَة َعْن نـَْفِسيلُكل َهِذِه اَألْعَما

تُـُلوا ِبَما يـُْبتَـَلى ِبِه النَّاُس َعاَدًة، َفَال َيُكوُن الرَّب َقْد َأْرَسَلِني  َوَلِكْن ِإْن َأْجَرى30. َأِو ابـْ
ُهْم َمَع كُ الرَّب ِبْدعَ  تَـَلَعتـْ َماَلُهْم، َوُدِفُنوا ِفي بَاِطِن اَألْرِض  لًة، َواْنَشقَِّت اَألْرُض َوابـْ

تَـَهى ِمْن  31 »َأْحَياًء، ِعْنَدِئٍذ ُتْدرُِكوَن َأنَّ َهُؤالِء الَقْوَم َقِد اْزَدَرْوا بِالرَّب  َوَحاَلَما انـْ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )403 ( 

تَـَلَعْت َوفَـ 32َكَالِمِه اْنَشقَِّت اَألْرُض َتْحتَـُهْم،  ُهْم َمَع بـُُيوتِِهْم، َكَما ابـْ تَـَلَعتـْ َتَحْت فَاَها َوابـْ
ُكوَن َأْحَياًء ِفي بَاِطِن لفَاْختَـَفْوا ُهْم وَُكلُّ َما َيمْ 33. ُكونَ لَما َيمْ  لرَِجاَل ُقورََح َمَع كُ 

يُّوَن الِذيَن لَب اِإلْسَرائِيَوَهرَ 34. اَألْرِض الِتي اْنطَبَـَقْت َعَلْيِهْم، فـََباُدوا ِمْن بـَْيِن الَجَماَعةِ 
َواْنَدَلَعْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد 35. »َعَنا اَألْرضُ لَئالَّ تـَْبتَ ل«: ينَ لَحْوَلُهْم ِمْن َصْوِت َصَرَخاِتِهْم قَائِ 

 .) الرَّب فَالتَـَهَمِت الِمَئتَـْيِن َوالَخْمِسيَن رَُجًال الِذيَن قـَرَّبُوا الَبُخورَ 
 35-25: 16الكتاب المقدس عدد 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
فـََقاَم ُموَسى َوَذَهَب ِإَلى َداثَاَن َوأَبِيَراَم، َوَذَهَب َورَاَءُه ُشُيوُخ 25(: مواضعه كما يلي

َغاِة، َوَال َتَمسُّوا اْعَتزُِلوا َعْن ِخَياِم هُؤَالِء الَقْوِم البُـ «: َفَكلَم الَجَماَعَة قَاِئالً 26. ِإْسَرائِيلَ 
َفطََلُعوا ِمْن َحَواَلْي َمْسَكِن ُقورََح 27. »ُكوا ِبَجِميِع َخطَايَاُهمْ لَئالَّ تـَهْ لَشْيًئا ِممَّا َلُهْم 

َوَداثَاَن َوأَبِيَراَم، َوَخَرَج َداثَاُن َوأَبِيَراُم َوَوقـََفا ِفي بَاِب َخْيَمتَـْيِهَما َمَع ِنَساِئِهَما َوبَِنيِهَما 
ِبهَذا تـَْعَلُموَن َأنَّ الرَّب َقْد َأْرَسَلِني َألْعَمَل ُكل هِذِه «: فـََقاَل ُموَسى28. ِهَمالَوَأْطَفا
ُهْم  لِإْن َماَت هُؤَالِء َكَمْوِت كُ 29. ، َوأَنـََّها لَْيَسْت ِمْن نـَْفِسيلاَألْعَما ِإْنَساٍن، َوَأَصابـَتـْ

َولِكْن ِإِن ابـَْتدََع الرَّب ِبْدَعًة َوفـََتَحِت 30. ْد َأْرَسَلِنيِإْنَساٍن، فـََلْيَس الرَّب قَ  لَمِصيَبُة كُ 
ُهْم وَُكل َما َلُهْم، فـََهَبُطوا َأْحَياًء ِإَلى الَهاِويَِة، تـَْعَلُموَن َأنَّ هُؤَالِء  تَـَلَعتـْ اَألْرُض فَاَها َوابـْ

هَذا الَكَالِم، اْنَشقَِّت اَألْرُض  لِبكُ  فـََلمَّا فـََرَغ ِمَن التََّكلُّمِ 31 .الَقْوَم َقِد اْزَدَرْوا بِالرَّب
ُهْم َوبـُُيوتـَُهْم وَُكل َمْن َكاَن 32الِتي َتْحتَـُهْم،  تَـَلَعتـْ  لُقورََح َمَع كُ لَوفـََتَحِت اَألْرُض فَاَها َوابـْ

َعَلْيِهِم اَألْرُض، فـَنَـَزُلوا ُهْم وَُكلُّ َما َكاَن َلُهْم َأْحَياًء ِإَلى الَهاِويَِة، َواْنطَبَـَقْت 33، لاَألْمَوا
وَُكلُّ ِإْسَرائِيَل الِذيَن َحْوَلُهْم َهَربُوا ِمْن َصْوِتِهْم، ألَنـَُّهْم 34. فـََباُدوا ِمْن بـَْيِن الَجَماَعةِ 

ْبتَ «: قَاُلوا َوَخَرَجْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد الرَّب َوَأَكَلِت الِمَئتَـْيِن 35. »ُعَنالَلَعل اَألْرَض تـَ
 ) . الِذيَن قـَرَّبُوا الَبُخورَ َوالَخْمِسيَن رَُجالً 

 35-25: 16الكتاب المقدس عدد 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
فقاَم موسى وذَهَب إلى داثاَن وأبيراَم وتَِبَعُه شيوخ بَني 25: (بعض مواضعه كما يلي

ِن الَقوِم األشراِر وال َتَمسُّوا شيًئا ِممَّا حيدوا َعْن َمساكِ «: لجماعةِ لفقاَل 26. ِإسرائيلَ 
فَصِعدوا ِمْن حوالي َمسِكِن قورََح 27. »ئَال تُباُدوا ِبسَبِب جميِع خطاياُهمللُهم 

وداثاَن وأبيراَم، وخرج داثاُن وأبيراُم وَوَقفا على أبواِب خياِمِهما، ُهما وِنساُؤُهما 
ا تعَلموَن أنَّ الرَّب أرَسلني ألعَمَل جميَع بهذ«: فقاَل موسى28. وبَنوُهما وأطفاُلُهما

إْن ماَت هؤالِء ميَتًة طَبيعيًَّة ِمْن 29. ، وأنِّي ال أعَمُلها ِمْن تِلقاِء نفسيلهِذِه األعما
لكْن إْن فَعَل الرَّب ما 30. دوِن ِعقاٍب ِمَن الرَّب، فال يكوُن الرَّب هَو الذي أرسَلني

األرُض فاها فاَبتَـَلَعتُهم ِبجميِع ما لُهم وهَبطوا أحياًء إلى  لم يفَعل ِمْن َقبُل، فَفَتَحتِ 
فما إْن فرَغ موسى ِمْن كالِمه هذا 31.»عاَلِم األمواِت، فتعلموَن أنـَُّهُم َاْسَتهانوا بالرَّب

تَـَلَعتُهم 32حتى اَْنَشقَِّت األرُض التي َتحَت داثاَن وأبيراَم،  وفَتَحِت األرُض فاها فاَبـْ
فَهَبطوا ُهم وُكلُّ ما كاَن لُهم أحياًء 33كوَن، لم وُكلُّ جماعِة قورََح وما َيمُهم وعياُلهُ 

فهَرَب جميُع 34. إلى عاَلِم األمواِت وأْطبَـَقت عَليِهِم األرُض وبادوا ِمْن بَيِن الجماعةِ 
نا عَ لئَال تَبتَ ل«: بَني ِإسرائيَل الذيَن َحوالَيِهم ِعنَد َسماِع ُصراخِهم، ألنـَُّهم قالوا

وخَرجت ناٌر ِمْن ِعنِد الرَّب، فأكَلِت المَئتيِن والخمسيَن رَجًال الذيَن 35.»األرضُ 
 ).قرَّبوا الَبخورَ 

 35-25: 16الكتاب المقدس عدد 

 : وورد في القرآن الكريم  •

نَـاُه ِمـَن الُكنُـوِز َمـا ِإنَّ (  َمَفاِتَحـُه لَتَـنُـوُء  ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعلَـْيِهْم َوآتـَيـْ
ِة ِإْذ قَــاَل لَــُه قـَْوُمــُه ال تـَْفــَرْح ِإنَّ اَهللا ال ُيِحــبُّ الَفــرِِحيَن لــبِالُعْصــَبِة ُأو  َتــِغ  )76(ي الُقــوَّ َوابـْ

َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسـَن اهللاُ ِإلَْيـكَ  نـْ اَر اآلِخَرَة َوال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  ِفيَما آتَاَك اهللاُ الدَّ
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ــِغ الَفَســاَد ِفــي اَألْرِض ِإنَّ اَهللا ال ُيِحــبُّ الُمْفِســِديَن  ْب ــالَ  )77(َوال تـَ ــُه َعَلــى  َق ِإنََّمــا ُأوتِيُت
ًة لــِعلــٍم ِعْنــِدي َأَولَــْم يـَْعَلــْم َأنَّ اَهللا قَــْد َأْهَلــَك ِمــْن قـَبْ  ــوَّ ِه ِمــَن الُقــُروِن َمــْن ُهــَو َأَشــدُّ ِمْنــُه قـُ

َفَخَرَج َعلَـى قـَْوِمـِه ِفـي زِيَنتِـِه قَـاَل  )78(َأُل َعْن ُذنُوِبِهُم الُمْجرُِموَن َوَأْكثـَُر َجْمعاً َوال ُيسْ 
َيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما ُأوتِـَي قَـاُروُن ِإنـَُّه لَـُذو َحـظٍّ َعِظـيٍم  نـْ  )79(الِذيَن يُرِيُدوَن الَحَياَة الدُّ

َلُكْم ثـََواُب ا ٌر َوقَاَل الِذيَن ُأوُتوا الِعلَم َويـْ حاً َوال يـَُلقَّاَهـا ِإال لَمْن آَمـَن َوَعِمـَل َصـالِهللا َخيـْ
َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اَألْرَض َفَما َكـاَن لَـُه ِمـْن ِفئَـٍة يـَْنُصـُرونَُه ِمـْن ُدوِن اِهللا  )80(الصَّاِبُروَن 

بِـاَألْمِس يـَُقولُـوَن َوْيَكـَأنَّ اَهللا  َوَأْصَبَح الـِذيَن َتَمنـَّـْوا َمَكانَـهُ  )81(َوَما َكاَن ِمَن الُمْنَتِصرِيَن 
نَـا َلَخَسـَف بِنَـا َوْيَكأَنـَُّه ال ليـَْبُسُط الرِّْزَق  َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلْوال َأْن َمـنَّ اهللاُ َعَليـْ

اُر اآلِخــَرُة َنْجَعُلَهــا  )82(ُح الَكــاِفُروَن لــيـُفْ  ّواً ِفــي اَألْرِض لــِذيَن ال يُرِيــُدوَن ُعلُــلتِلــَك الــدَّ
 )83(لُمتَِّقيَن لَوال َفَساداً َوالَعاِقَبُة 

 ٨٣ - ٧٦: القصص القرآن الكريم سورة

 

 

 

  8585  --    رقمرقم  شتانشتان
 ومن يشرك باهللا 

 فقـد ضـل ضـالال بعيدا
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َال َتِسيُروا 14. ُفونَ لِإيَّاُه تـَْعُبُدوَن، َوبِاْسِمِه َتحْ فَالرَّب ِإَلَهُكْم تـَتـَُّقوَن، وَ 13: (قوله
َألنَّ الرَّب ِإَلَهُكْم ِإَلٌه َغُيوٌر َحالٌّ 15َهِة األَُمِم الُمِحيَطِة ِبُكْم، لَهٍة ُأْخَرى ِمْن آلَخلَف آ
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.) ِفي َوَسِطُكْم، فـََيْحَتِدُم َغَضُبُه َعَلْيُكْم َويُِبيدُُكْم َعْن َوْجِه اَألْرضِ 
 15-13: 6الكتاب المقدس التثنية

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َال َتِسيُروا 14. فُ لالرَّب ِإلَهَك تـَتَِّقي، َوِإيَّاُه تـَْعُبُد، َوبِاْسِمِه َتحْ 13( : مواضعه كما يلي

َألنَّ الرَّب ِإلَهُكْم ِإلٌه َغُيوٌر ِفي 15، َهِة األَُمِم الِتي َحْوَلُكمْ لَهٍة ُأْخَرى ِمْن آلَورَاَء آ
ُيِبيدَُكْم َعْن َوْجِه اَألْرضِ لَوَسِطُكْم،   . ) َئالَّ َيْحَمى َغَضُب الرَّب ِإلِهُكْم َعَلْيُكْم فـَ

 15-13: 6الكتاب المقدس التثنية

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
. فونَ لاَتـَُّقوا الرَّب إلَهُكم واعُبدوُه وباسِمِه وحَدُه تح لب13: (ما يليبعض مواضعه ك

الرَّب إلُهُكم إلٌه غيوٌر 15. ال تْتبعوا آلهًة أخرى ِمْن آلهِة األَُمِم الذيَن حوالَيُكم14
 ) .حاضٌر فيما بَيَنُكم، فإذا َاشَتَد غَضُبُه عَليُكم يُبيدُُكم َعْن وجِه األرضِ 

 15-13: 6س التثنيةالكتاب المقد

 : ورد في القرآن الكريم  •

َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاِهللا فـََقْد لَك لِإنَّ اَهللا ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَ (
 )116(َضل َضالًال بَِعيداً 

  ١١٦: النساء القرآن الكريم سورة
َك َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن ليَن ِمْن قـَبْ َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى الذِ (

 )65(الَخاِسرِيَن 
 ٦٥: الزمر القرآن الكريم سورة

 )52(َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقوِن ( 
 ٥٢: المؤمنون القرآن الكريم سورة 
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 )92(مَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم َفاْعُبُدوِن ِإنَّ َهِذِه أُ ( 
 ٩٢: األنبياء القرآن الكريم سورة

 )56(يَا ِعَباِدَي الِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِن (
 ٥٦: العنكبوت القرآن الكريم سورة

َزلَنا ِإَلْيَك الِكَتاَب بِالَحقِّ فَاْعُبِد  )1(لَحِكيِم تـَْنزِيُل الِكَتاِب ِمَن اِهللا الَعزِيِز ا( ِإنَّا أَنـْ
يَن لاَهللا ُمخْ  يُن الَخاهللاِ َأال  )2(صاً َلُه الدِّ َياَء َما لُص َوالِذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه َأوْ ل الدِّ

ُفوَن ِإنَّ اَهللا لنَـُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْختَ يـَُقرِّبُونَا ِإَلى اِهللا زُلَفى ِإنَّ اَهللا َيْحُكُم بـَيْـ لنـَْعُبُدُهْم ِإال 
 )3(ال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر 

 ٣ - ١: الزمر القرآن الكريم سورة 

 )5(اْهِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيَم (

  ٥: الفاتحة القرآن الكريم سورة 
َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال اَهللا َوال  َمٍة َسَواءٍ لُقل يَا َأْهَل الِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَلى كَ ( نَـَنا َوبـَيـْ بـَيـْ

ا ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َوال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْربَاباً ِمْن ُدوِن اِهللا فَِإْن تـََولْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّ 
 )64(ُموَن لُمسْ 

  ٦٤: آل عمران القرآن الكريم سورة 
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة لْعُبُدوا اَهللا ُمخْ يَـ لَوَما أُِمُروا ِإال ( ِصيَن َلُه الدِّ

 )5(َك ِديُن الَقيَِّمِة لَوذَ 
  ٥: البينة القرآن الكريم سورة

اِهللا فـََقِد َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِ لَك لِإنَّ اَهللا ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن ذَ (
 )48(افْـتَـَرى ِإْثماً َعِظيماً 

  ٤٨: النساء القرآن الكريم سورة
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َناُهُم الِكَتاَب يـَْفَرُحوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوِمَن اَألْحَزاِب َمْن يـُْنِكُر بـَْعَضُه (  َوالِذيَن آتـَيـْ
 )36(ِه َأْدُعو َوِإلَْيِه َمآِب ُقل ِإنََّما أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَهللا َوال ُأْشِرَك ِبِه ِإَليْ 

  ٣٦: الرعد القرآن الكريم سورة 
 )38(َلِكنَّا ُهَو اهللاُ رَبِّي َوال ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحداً ( 

  ٣٨: الكهف القرآن الكريم سورة 
 )20(ُقل ِإنََّما َأْدُعو رَبِّي َوال ُأْشِرُك ِبِه َأَحداً ( 

 ٢٠: الجن القرآن الكريم سورة
 : في السنة النبويةوورد   •

 َأْن يـَْزِنَي ِمْن اهللاِ  ä�Ó�À�c�@َواِهللا َما ِمْن َأَحدٍ  ،يَا أُمََّة ُمَحمَّدٍ : (قال أن رسول اهللا 
يال َولَبَكْيُتْم  ل َلْو تـَْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَ َواهللاِ  ،يَا أُمََّة ُمَحمَّدٍ  ،َعْبُدُه َأْو تـَْزِنَي َأَمُتهُ 

 ) .اَكِثيرً 

 )4923( 5/2002 صحيح البخاري
 ) .َيْصُمتْ لْف بِاِهللا أو لًفا َفلَيحْ لمن كان َحا(: وقال رسول اهللا 

  )2533( 2/951صحيح البخاري 
) ُفوا ِبآبَاِئُكمْ لَال َتحْ  ..ْف إال بِاهللاِ لًفا فال َيحْ لأال من كان َحا(: وقال رسول اهللا 

. 
  )3624( 3/1394صحيح البخاري 

 ) .من َحَلَف ِبَغْيِر اِهللا فـََقْد َأْشَركَ (: سول اهللا وقال ر 
  )3251( 3/223سنن أبي داود 

 

  8686  --    رقمرقم  شتانشتان
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 وذروا الذين يلحدون في أسمائه
 

 : ورد في الكتاب المقدس •

ب َال يـُْبِريُء َمْن يـَْنِطُق بِاْسِمِه َال تـَْنِطْق بِاْسِم الرَّب ِإَلِهَك بَاِطًال، َألنَّ الرَّ 11: (قوله
  .) بَاِطالً 

11: 5الكتاب المقدس التثنية

َال تـَْنِطْق بِاْسِم الرَّب ِإلِهَك بَاِطًال، َألنَّ 11( : أخرى للكتاب المقدسوفي نسخة 
 . ) الرَّب َال يـُْبِرُئ َمْن َنَطَق بِاْسِمِه بَاِطالً 

11: 5الكتاب المقدس التثنية

 : القرآن الكريم ورد في •

# " ! K J I H G 

[ 

 Z        
١٨٠: األعراف القرآن الكريم سورة  

 

  8787  --    رقمرقم  شتانشتان
 وال تحسبن اهللا غافال عما 

 يعمل الظالمون، أين ما كنتم تعبدون؟
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 : ورد في الكتاب المقدس •

َوِفي الَوْقِت الُمَعيَِّن َتِزلُّ َأْقَداُمُهْم فـَيَـْوُم َهالَِكِهْم . النـَّْقَمُة َوأَنَا ُأَجاِزيَي ل35: (قوله
َألنَّ الرَّب َيِديُن َشْعَبُه َويـَْرَأُف 36بَاَت َوِشيكًا، َوَمِصيُرُهُم الَمْحُتوُم ُيْسرُِع ِإلَْيِهْم، 

ِعْنَدِئٍذ َيْسَأُل 37ِد اْضَمَحلْت َوَلْم يـَْبَق َعْبٌد َوَال ُحرٌّ، ِعْنَدَما يـََرى َأنَّ قـُوَّتـَُهْم قَ . ِبَعِبيِدهِ 
َها؟ لأَْيَن آ: الرَّب الِتي َكاَنْت تَلَتِهُم َشْحَم 38َهتُـُهْم؟ أَْيَن الصَّْخَرُة الِتي الَتَجُأوا ِإلَيـْ

. ُسَط َعَلْيِهْم ِحَمايـَتَـَهاُمَساَعَدِتِهْم َوتـَبْ لتَـُهبَّ لَذبَاِئِحِهْم َوَتْشَرُب َخْمَر َسَكائِِبِهْم؟ 
أَنَا ُأِميُت َوُأْحِيي، َأْسَحُق َوَأْشِفي، . ِإنِّي أَنَا ُهَو َولَْيَس ِإَلٌه آَخُر َمِعي: اْنظُُروا اآلنَ 39

ِإَذا 41. َحيٌّ أَنَا ِإَلى األََبدِ : أَْبُسُط َيِدي َنْحَو السََّماِء َقاِئالً 40. َوَال ُمْنِقَذ ِمْن َيِدي
َتِقُم ِمْن َأْعَداِئي، َوُأَجاِزي لَسْيِفي الَباِرَق َوَأْمَسَكْت ِبِه َيِدي  َسنَـْنتُ  لَقَضاِء، فَِإنِّي أَنـْ
 .)ِ .ُمْبِغِضيَّ 

 41-35: 32الكتاب المقدس التثنية

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ِإنَّ يـَْوَم َهالَِكِهْم . ِفي َوْقٍت َتِزلُّ َأْقَداُمُهمْ . َي النـَّْقَمُة َوالَجَزاءُ ل35 (: مواضعه كما يلي

ِحيَن . َألنَّ الرَّب َيِديُن َشْعَبُه، َوَعَلى َعِبيِدِه ُيْشِفقُ 36. َقرِيٌب َوالُمَهيَّآُت َلُهْم ُمْسرَِعةٌ 
يـََرى َأنَّ الَيَد َقْد َمَضْت، َوَلْم يـَْبَق َمْحُجوٌز َوَال ُمْطَلٌق، 

َهتُـُهُم، الصَّْخَرُة لْيَن آأَ : يـَُقولُ 37
َها،  تَـُقْم لالِتي َكاَنْت تَْأُكُل َشْحَم َذبَاِئِحِهْم َوَتْشَرُب َخْمَر َسَكائِِبِهْم؟ 38الِتي الَتَجُأوا ِإَليـْ

أُِميُت  أَنَا. أَنَا أَنَا ُهَو َولَْيَس ِإلٌه َمِعي! اُْنظُُروا اآلنَ 39! َوُتَساِعْدُكْم َوَتُكْن َعَلْيُكْم ِحَمايَةً 
ِإنِّي َأْرَفُع ِإَلى السََّماِء َيِدي 40. صٌ لَسَحْقُت، َوِإنِّي َأْشِفي، َولَْيَس ِمْن َيِدي ُمخَ . َوُأْحِيي
ِإَذا َسنَـْنُت َسْيِفي الَباِرَق، َوَأْمَسَكْت بِالَقَضاِء َيِدي، َأرُدُّ 41. َحيٌّ أَنَا ِإَلى األََبدِ : َوَأُقولُ 

 ) ..ي، َوُأَجاِزي ُمْبِغِضيَّ نـَْقَمًة َعَلى َأْضَدادِ 
 41-35: 32الكتاب المقدس التثنية
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
لَي االنِتقاُم والجزاُء حيَن تتَـَزعَزُع أرجُلُهم فَيسُقطوَن، 35: (بعض مواضعه كما يلي

 َِ الرَّب َيديُن شعَبُه، وعلى عبيِدِه 36 .لُهم سريعٌ  ألنَُّه َاقتَرَب يوُم َنكَبِتِهم، وما ُهيِّ
هتُـُهم أيَن لأيَن آ: ويقولُ 37 .ُيشِفُق، إذا رأى الُقدرََة ذَهَبت ولم يَبَق ملجٌأ وال أهلٌ 

َفلتَـُقْم . تَأُكُل ُشحوَم ذباِئِحِهم وتشَرُب خمَر َسكائِِبِهم38 الصَّخَرُة التي ِبها يحَتموَن؟
أُميُت وُأحيي . أنا هَو وال إلَه يَِقُف أمامي. اَْنظُروا اآلنَ 39 .م تـُْرًساوتَنُصْرُهم وتُكْن لهُ 

أرَفُع َيدي إلى السَّماِء وأقوُل َحّي أنا 40 .وأجَرُح وأشفي، وال َمْن يُنِقُذ ِمْن َيدي
إذا صَقلُت باِرَق َسيفي وأخْذُت بَِيدي زِماَم القضاِء َرَدْدُت االنِتقاَم 41.َمدى الدَّهرِ 

 ) .ى أعدائي وأنَزلُت الِعقاَب بِالذيَن يُبِغضونَنيعل
 41-35: 32الكتاب المقدس التثنية

 : ورد في القرآن الكريم •

َنــاُت ِمــْن رَبِّــي ( ــا َجــاَءِنَي البَـيـِّ قُــل ِإنِّــي نُِهيــُت َأْن َأْعبُــَد الــِذيَن تَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اِهللا َلمَّ
الِذي َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن  ُهوَ  )66(يَن َربِّ الَعاَلمِ لَم لَوأُِمْرُت َأْن ُأسْ 

ُلغُـوا َأُشـدَُّكْم ثُـمَّ لَعَلَقٍة ثُمَّ ُيْخرُِجُكْم ِطْفًال ثُـمَّ  َتُكونُـوا ُشـُيوخاً َوِمـْنُكْم َمـْن يـُتَــَوفَّى ِمـْن لَتبـْ
ُلُغوا َأَجًال ُمَسّمًى َوَلَعلُكْم تـَْعِقلُ لقـَْبُل وَ  ُهَو الـِذي ُيْحيِـي َويُِميـُت فَـِإَذا َقَضـى  )67(وَن َتبـْ

أَلَـْم تـَـَر ِإلَـى الـِذيَن ُيَجـاِدُلوَن ِفـي آيَـاِت اِهللا أَنـَّى  )68(َأْمرًا فَِإنََّمـا يـَُقـوُل لَـُه ُكـْن فـََيُكـوُن 
بُوا بِالِكَتاِب َوِبَما َأْرَسلَنا بِـِه ُرُسـَلَنا َفَسـْوفَ  )69(ُيْصَرُفوَن  ِإِذ  )70(يـَْعَلُمـوَن  الِذيَن َكذَّ

ِفــي الَحِمــيِم ثُــمَّ ِفــي النَّــاِر ُيْســَجُروَن  )71(اَألْغــالُل ِفــي َأْعَنــاِقِهْم َوالسَّالِســُل ُيْســَحُبوَن 
ِمــْن ُدوِن اِهللا قَــاُلوا َضــلُّوا َعنَّــا بَــل لَــْم  )73(ثُــمَّ ِقيــَل َلُهــْم أَيْــَن َمــا ُكْنــُتْم ُتْشــرُِكوَن  )72(

ْبــُل َشــْيئاً َكــذَ َنُكــْن نَــْدُعوا ِمــ ُكــْم ِبَمــا ُكْنــُتْم تـَْفَرُحــوَن لذَ  )74(َك ُيِضــلُّ اهللاُ الَكــاِفرِيَن لْن قـَ
ــَواَب َجَهــنََّم َخا )75(ِفــي اَألْرِض ِبَغْيــِر الَحــقِّ َوِبَمــا ُكْنــُتْم َتْمَرُحــوَن  ِديَن ِفيَهــا لــاْدُخلُــوا أَبـْ

 )76(فَِبْئَس َمثْـَوى الُمَتَكبِّرِيَن 
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 ٧٦ - ٦٦: غافر م سورةالقرآن الكري

ــا يـَْعَمــُل الظـَّـا(   ُرُهْم لَوال َتْحَســَبنَّ اَهللا غَــاِفًال َعمَّ يَـــْوٍم َتْشــَخُص ِفيــِه لُموَن ِإنََّمــا يـُــَؤخِّ
 )43(ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم ال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم طَـْرفـُُهْم َوَأْفئِـَدتـُُهْم َهـَواء ٌ  ُمْهِطِعينَ  )42(األَْبَصاُر 

ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُنِجـْب َوأَْنذِ  ِر النَّاَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم الَعَذاُب فـَيَـُقوُل الِذيَن ظََلُموا رَبـََّنا َأخِّ
ْبـُل َمـا َلُكـْم ِمـْن َزَواٍل  َوَسـَكْنُتْم  )44(َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الرُُّسَل َأَوَلْم َتُكونُوا َأْقَسـْمُتْم ِمـْن قـَ

َنا َلُكـُم اَألْمثَـاَل  ِفي َمَسـاِكِن الـِذينَ  ُفَسـُهْم َوتـَبَــيََّن َلُكـْم َكْيـَف فـََعلنَـا ِبِهـْم َوَضـَربـْ ظََلُمـوا أَنـْ
 )46(تَـُزوَل ِمْنُه الِجَباُل لَوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اِهللا َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم  )45(

يـَــْوَم تـَُبــدَُّل اَألْرُض  )47(ِإنَّ اَهللا َعزِيــٌز ُذو اْنِتَقــاٍم  َف َوْعــِدِه ُرُســَلهُ لــفَــال َتْحَســَبنَّ اَهللا ُمخْ 
ـــَماَواُت َوبـَـــَرُزوا  ـــَر اَألْرِض َوالسَّ ـــاِر هللاِ َغيـْ ـــَرى الُمْجـــرِِميَن يـَْوَمئِـــٍذ  )48( الَواِحـــِد الَقهَّ َوتـَ

َيْجـِزَي ل )50(ُهُم النَّـاُر َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوتـَْغَشى ُوُجـوهَ  )49(ُمَقرَّنِيَن ِفي اَألْصَفاِد 
يُـْنـَذُروا بِـِه للنَّـاِس وَ لَهـَذا بَـالٌغ  )51(اهللاُ ُكل نـَْفـٍس َمـا َكَسـَبْت ِإنَّ اَهللا َسـرِيُع الِحَسـاِب 

 )52(َيذَّكََّر ُأوُلو األَلَباِب ليَـْعَلُموا أَنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد وَ لوَ 

 ٥٢ - ٤٢: إبراهيم القرآن الكريم سورة

 

  8888  --    رقمرقم  شتانشتان
 وقتل داود جالوت

 وآتاه اهللا الملك والحكمة
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

لرَّبِّ َوُهَو يـَْنُصُرنَا لُص الرَّب ، َألنَّ الَحْرَب للَْيَس ِبَسْيٍف َوَال ِبُرْمٍح ُيخَ : (قوله
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مًا َنْحَوُه، َأْسَرَع لَوِعْنَدَما َشاَهَد َداُوُد الفِ 48.»َعَلْيُكمْ  ْسِطيِنيَّ يـَُهبُّ ُمتَـَقدِّ
َهَة 49.َقائِهِ لل َوَمدَّ َيَدُه ِإَلى الِجَراِب، َوتـََناَوَل َحَجرًا َلوََّح ِبِه ِبِمْقَالِعِه َوَرَماُه، فََأَصاَب ِجبـْ
َهِتِه َوَسَقَط ُجلَياُت َعَلى َوْجِهِه إِ لالفِ  ، فـََغاَص الَحَجُر ِفي ِجبـْ  .)ِ َلى اَألْرضْسِطيِنيِّ

 49-47: 17الكتاب المقدس صموئيل األول

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُص لَوتـَْعَلُم هِذِه الَجَماَعُة ُكلَُّها أَنَُّه لَْيَس ِبَسْيٍف َوَال ِبُرْمٍح ُيخَ 47(: مواضعه كما يلي

ْسِطيِنيُّ َوَذَهَب لوََكاَن َلمَّا قَاَم الفِ  48.»َيِدنَالَيْدفـَُعُكْم لرَّبِّ َوُهَو لالرَّب، َألنَّ الَحْرَب 
َم  َوَمدَّ َداُوُد 49. ْسِطيِنيِّ لَقاِء الفِ للَقاِء َداوَد َأنَّ َداُوَد َأْسَرَع َورََكَض َنْحَو الصَّفِّ للَوَتقدَّ

َهِتِه، لِع، َوَضَرَب الفِ َيَدُه ِإَلى الِكْنِف َوَأَخَذ ِمْنُه َحَجًرا َوَرَماُه بِالِمْقالَ  ْسِطيِنيَّ ِفي ِجبـْ
َهِتِه، َوَسَقَط َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اَألْرضِ   .) فَاْرتـَزَّ الَحَجُر ِفي ِجبـْ

 49-47: 17الكتاب المقدس صموئيل األول

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
جميُع الذيَن ُهنا أنَّ الرَّب ال يحتاج إلى السَّيِف ويعَلَم 47: (بعض مواضعه كما يلي

ولمَّا 48.»ُمُكم إلى أيدينالَص شعَبُه، ألنَّ الرَّب سّيُد الحرِب، وهَو ُيسَ لُيخلوالرُّمِح 
وَمَد يدُه إلى الجراِب وأخَذ 49 .ُمالقاِة داُوَد، توجَه داُوُد ُمسرًِعا إليهِ لسطيُّ لهَب الف

واَنغَرَز الحجُر فيها، فسَقَط على . بِالِمقالِع فأصابَُه في جبَهِتهِ  ِمنُه حجًرا، وَقَذَفهُ 
 ) .وجِهِه أرًضا

 49-47: 17الكتاب المقدس صموئيل األول

ْسِطيِنيِّيَن َعَلى ُمَحارَبَِة لَوثَابـََر َأْقطَاُب الفِ 30: (وورد في الكتاب المقدس
 لَر ِمْن بَِقيَِّة قـُوَّاِد َشاُوَل، َوَأْصَبَح اْسُمُه َعَلى كُ ِإْسَرائِيَل، َفَكاَن َداُوُد َيْظَفُر ِبِهْم َأْكثَـ 

 ) .َسانلَشَفٍة وَ 
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 30: 18الكتاب المقدس صموئيل األول

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َكاَن َداُوُد َوِمْن ِحيِن خروج ِهْم  . ْسِطيِنيِّينَ لَوَخَرَج َأْقطَاُب الفِ 30(: مواضعه كما يلي

 ) .ُح َأْكثـََر ِمْن َجِميِع َعِبيِد َشاُوَل، فـَتَـَوقـََّر اْسُمُه ِجّداليـُفْ 
 30: 18الكتاب المقدس صموئيل األول

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
رِب، كاَن داُوُد لحلسطيِّيَن َيخرجوَن لوُكلما كاَن قادُة الف30: (بعض مواضعه كما يلي

 ) .فَاشتَهَر َاسُمُه جُدا. ينجُح في ِقتالهم أكثـََر ِمْن جميِع قادِة شاُولَ 
 30: 18الكتاب المقدس صموئيل األول

. كًا َعَلْيِهمْ لَوَجاَء رَِجاُل يـَُهوَذا فـََنصَُّبوا َداُوَد مَ 4: (وورد في الكتاب المقدس
بـََعَث ِإلَْيِهْم ِبُرُسٍل 5ابِيَش ِجلَعاَد ُهُم الِذيَن َدفـَُنوا َشاُوَل، َم َداُوُد َأنَّ رَِجاَل يَ لَوِعْنَدَما عَ 

َتُكونُوا ُمَبارَِكيَن ِمَن الرَّب ألَنَُّكْم َصنَـْعُتْم َهَذا الَمْعُروَف ِبَسيِّدُِكْم َشاُوَل ل«: قَاِئالً 
ْنُتُموهُ  َقاَء ُحْسِن لأَْيضًا ُأَجازِيُكْم َخْيرًا َفلُيَكاِفْئُكُم الرَّب ِإْحَسانًا َوَخْيرًا، َوأَنَا 6. َفَدفـَ

َواآلَن َتَشجَُّعوا وَُكونُوا أَْبطَاًال َألنَّ َسيِّدَُكْم َماَت، َوَقْد َنصََّبِني بـَْيُت يـَُهوَذا 7. ُكمْ لَعمَ 
 .) »كاً َعَلْيُكمْ لمَ 

 7-4: 2الكتاب المقدس صموئيل الثاني

ن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عوفي نسخة 
 .ًكا َعَلى بـَْيِت يـَُهوَذالَوأََتى رَِجاُل يـَُهوَذا َوَمَسُحوا ُهَناَك َداُوَد مَ 4 : (مواضعه كما يلي
فََأْرَسَل 5. »ِإنَّ رَِجاَل يَابِيَش ِجلَعاَد ُهُم الِذيَن َدفـَُنوا َشاُولَ «: ينَ لَوَأْخبَـُروا َداُوَد قَائِ 
ُتْم ِمَن الرَّب، ِإْذ َقْد فـََعلُتْم «: بِيَش ِجلَعاَد يـَُقوُل َلُهمْ يَا لَداُوُد ُرُسًال ِإَلى َأهْ  ُمَبارَُكوَن أَنـْ

ْنُتُموهُ  َيْصَنِع الرَّب َمَعُكْم ِإْحَسانًا َوَحّقا، لَواآلَن 6. هَذا الَمْعُروَف ِبَسيِّدُِكْم َشاُوَل َفَدفـَ
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َر ألَنَُّكمْ  ْد أَْيِديُكْم 7. فـََعلُتْم هَذا اَألْمرَ  َوأَنَا أَْيًضا َأفْـَعُل َمَعُكْم هَذا الَخيـْ َواآلَن َفلَتَتَشدَّ
ًكا لوَُكونُوا َذِوي بَْأٍس، ألَنَُّه َقْد َماَت َسيِّدُُكْم َشاُوُل، َوِإيَّاَي َمَسَح بـَْيُت يـَُهوَذا مَ 

 ) .َعَلْيِهمْ 
 7-4: 2الكتاب المقدس صموئيل الثاني

النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها وفي نسخة 
ًكا على بيِت لَك داُوَد مَ لوجاَء رِجاُل َيهوذا ومَسحوا ُهنا4: (بعض مواضعه كما يلي

فأرَسَل ُرُسالً 5وقيَل لداُوَد إنَّ أهَل يابيَش في جلعاَد ُهُم الذيَن دفَنوا شاُوَل . َيهوذا
. سيِّدُكم شاُوَل وَدفنُتموهُ لفاَء باركُكُم الرَّب ألنَُّكم أظَهرُتم هذا الو «: يقولوَن لُهم

. لُيحِسِن الرَّب إليُكم وَيرأْف ِبُكم، وأنا أيًضا ُأجازيُكم خيًرا على هذا العمَ لواآلَن 6
ًكا لماَت شاُوُل سيِّدُُكم، ولِكنَّ بيَت َيهوذا َمسحوني مَ . فَقوُّوا قُلوَبُكم وكونوا أشدَّاءَ 7

 ) .»عَليِهم
 7-4: 2نيالكتاب المقدس صموئيل الثا

َوتـََواَفَد َجِميُع ُرَؤَساِء َأْسَباِط ِإْسَرائِيَل ِإَلى َداُوَد ِفي : (وورد في الكتاب المقدس
ُروَن قَائِ  كاً لَوِفي األَيَّاِم الَغاِبَرِة ِعْنَدَما َكاَن َشاُوُل مَ 2. ِإنـََّنا َلْحُمَك َوَعْظُمكَ «: ينَ لَحبـْ

َنا ُكْنَت أَْنَت َقاِئَدنَا ِفي  أَْنَت تـَْرَعى َشْعِبي ِإْسَرائِيَل «: الَمَعاِرِك، َوَقْد قَاَل الرَّب َلكَ َعَليـْ
ُروَن َقَطَع المَ 3. »َوتـَتَـَولى ُحْكَمهُ  ُك َداُوُد َمَعُهْم لَوِفي ُحُضوِر ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل ِفي َحبـْ

  .)َ كاً َعَلى ِإْسَرائِيللَعْهداً َأَماَم الرَّب ، فـََنصَُّبوُه مَ 

 3-1: 5لمقدس صموئيل الثانيالكتاب ا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُروَن، َوَتَكلُموا 1: ( مواضعه كما يلي َوَجاَء َجِميُع َأْسَباِط ِإْسَرائِيَل ِإَلى َداُوَد، ِإَلى َحبـْ

َلُه، ِحيَن َكاَن َشاُوُل مَ َوُمْنُذ َأْمِس َومَ 2. ُهَوَذا َعْظُمَك َوَلْحُمَك َنْحنُ «: ينَ لقَائِ  ًكا لا قـَبـْ
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َنا، َقْد ُكْنَت أَْنَت ُتْخِرُج َوُتْدِخُل ِإْسَرائِيلَ  أَْنَت تـَْرَعى َشْعِبي : َوَقْد قَاَل َلَك الرَّب. َعَليـْ
ِك، لالمَ  َوَجاَء َجِميُع ُشُيوِخ ِإْسَرائِيَل ِإَلى3. »ِإْسَرائِيَل، َوأَْنَت َتُكوُن رَئِيًسا َعَلى ِإْسَرائِيلَ 

ُروَن، فـََقَطَع المَ  ُروَن َأَماَم الرَّبلِإَلى َحبـْ َوَمَسُحوا َداُوَد . ُك َداُوُد َمَعُهْم َعْهًدا ِفي َحبـْ
 ) .ًكا َعَلى ِإْسَرائِيلَ لمَ 

 3-1: 5الكتاب المقدس صموئيل الثاني

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
: وأقبَل جميُع أسباِط ِإسرائيَل إلى داُوَد في َحبروَن وقالوا َله: (ه كما يليبعض مواضع

ًكا، كنَت تقوُد لحيَن كاَن شاُوُل عَلينا مَ 2. جميُعنا ِمْن شعٍب واحدٍ : أنَت ونحنُ «
أنَت ترعى شعبي بَني ِإسرائيَل وتكوُن قائًدا : شعَب ِإسرائيَل للحرِب، والرَّب قاَل لكَ 

َل ُشيوخ ِإسرائيَل إلى داُوَد في َحبروَن، فعاَهَدُهم أماَم الرَّب وَمسحوُه وأقبَ 3. »لُهم
 ) .ًكا على بَيِت ِإسرائيلَ لمَ 

 3-1:  5الكتاب المقدس صموئيل الثاني

 : ورد في القرآن الكريم •
ــَرُزوا ( ــا بـَ َنــا َصــْبراً َوثـَبِّــتْ لَوَلمَّ َأْقــَداَمَنا َواْنُصــْرنَا  َجــاُلوَت َوُجنُــوِدِه قَــاُلوا رَبـََّنــا َأْفــرِْغ َعَليـْ

فـََهَزُموُهْم بِِإْذِن اِهللا َوقـََتَل َداُوُد َجـاُلوَت َوآتَـاُه اهللاُ الُملـَك  )250(َعَلى الَقْوِم الَكاِفرِيَن 
ـــا َيَشـــاُء َولَـــْوال َدْفـــُع اِهللا النَّـــاَس بـَْعَضـــُهْم بِـــبَـْعٍض َلَفَســـَدِت اَألْرُض  َوالِحْكَمـــَة َوَعلَمـــُه ِممَّ

 )251(اَهللا ُذو َفْضٍل َعَلى الَعاَلِميَن  َوَلِكنَّ 
 ٢٥١ - ٢٥٠: البقرة القرآن الكريم سورة 

 

  8989  --    رقمرقم  شتانشتان
 وهل أتاك نبأ 

 الخصم إذ تسوروا المحراب
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

َعاَش رَُجَالِن ِفي «: َوَفَد َعَلْيِه قَاَل َلهُ  َوِعْنَدَما. َوَأْرَسَل الرَّب نَاثَاَن ِإَلى دَاُودَ : (قوله
ُك ُقْطَعاَن بـََقٍر َوَغَنٍم  لوََكاَن الَغِنيُّ َيْمتَ 2. َمِديَنٍة َواِحَدٍة، َأَحُدُهَما َثِريٌّ َواآلَخُر َفِقيرٌ 

َراَها َوَرَعاَها َفَكبُـَرْت َوَأمَّا الَفِقيُر فـََلْم َيُكْن َلُه ِسَوى نـَْعَجٍة َواِحَدٍة َصِغيَرٍة، اْشتَـ 3. َكِثيَرةً 
َنُتهُ  َنائِِه، تَْأُكُل ِممَّا يَْأُكُل َوَتْشَرُب ِمْن كْأِسِه َوتـََناُم ِفي ِحْضِنِه َكأَنـََّها ابـْ ثُمَّ 4. َمَعُه َوَمَع أَبـْ

، فَاْمتَـَنَع َأْن َيْذَبَح ِمْن َغَنِمِه َوِمْن بـََقرِِه  لنـََزَل َضْيٌف َعَلى الرَّجُ  ِعدَّ َطَعاماً يُ لالَغِنيِّ
ِعْنَدِئٍذ اْحَتَدَم َغَضُب َداُوَد َعَلى 5. »َضْيِفِه، َبل َسطَا َعَلى نـَْعَجِة الَفِقيِر َوَهيََّأَها َلهُ ل

َوَعَلْيِه َأْن 6إنَّ الَجاِنَي َيْستَـْوِجُب الَمْوَت، ، َحيٌّ ُهَو الرَّب«: َناثَانَ لالَغِنيِّ َوقَاَل  لالرَّجُ 
ْنَب َوَلْم ُيْشِفقْ ال للرَّجُ ليـَُردَّ    .) »َفِقيِر َأْربـََعَة َأْضَعاٍف ألَنَُّه اْرَتَكَب َهَذا الذَّ
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َكاَن رَُجَالِن «: َوقَاَل َلهُ  َفَجاَء ِإلَْيهِ . فََأْرَسَل الرَّب نَاثَاَن ِإَلى َداُودَ 1 (: مواضعه كما يلي

ُهَما َغِنيٌّ َواآلَخُر َفِقيرٌ  . لَغِنيِّ َغَنٌم َوبـََقٌر َكِثيَرٌة ِجّدالوََكاَن 2. ِفي َمِديَنٍة َواِحَدٍة، َواِحٌد ِمنـْ
َلْم َيُكْن َلُه َشْيٌء ِإالَّ نـَْعَجٌة َواِحَدٌة َصِغيَرٌة َقِد اقْـتَـَناَها وَ 3 رَبَّاَها وََكِبَرْت َمَعُه َوَأمَّا الَفِقيُر فـَ

تَْأُكُل ِمْن لُْقَمِتِه َوَتْشَرُب ِمْن َكْأِسِه َوتـََناُم ِفي ِحْضِنِه، وََكاَنْت َلُه  . َوَمَع بَِنيِه َجِميًعا
َنةٍ  ، فـََعَفا َأْن يَْأُخَذ ِمْن َغَنِمِه َوِمْن بـََقرِِه  لَفَجاَء َضْيٌف ِإَلى الرَّجُ 4. َكابـْ َِ يُـَهيِّ لالَغِنيِّ

. »الِذي َجاَء ِإلَْيهِ  للرَّجُ لالَفِقيِر َوَهيََّأ  للضَّْيِف الِذي َجاَء ِإلَْيِه، فََأَخَذ نـَْعَجَة الرَّجُ ل
َحيٌّ ُهَو الرَّب، ِإنَُّه يـُْقَتُل الرَُّجُل «: َناثَانَ لِجّدا، َوقَاَل  لَفَحِمَي َغَضُب َداُوَد َعَلى الرَّجُ 5

 ) .لنـَّْعَجَة َأْربـََعَة َأْضَعاٍف ألَنَُّه فـََعَل هَذا اَألْمَر َوألَنَُّه َلْم ُيْشِفقْ َويـَُردُّ ا6َك، لالَفاِعُل ذ
 6-1:  12الكتاب المقدس صموئيل الثاني
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
كاَن «: فجاَءُه وقاَل َلهفأرَسَل الرَّب ناثاَن النَّبَي إلى داُوَد، : (بعض مواضعه كما يلي

وكاَن للغنيِّ غَنٌم وبَقٌر كثيرٌة 2. رَجالِن في إحدى الُمُدِن، أحُدُهما غنّي واآلخُر فقيرٌ 
ولم يُكْن للفقيِر غيُر نعجٍة واحدٍة صغيرٍة َاشَتراها وربَّاها وكُبرت مَعُه ومَع 3جُدا، 

فنَزَل 4. في ُحضِنه، وكاَنت ِعنَدُه كاَبَنِتهِ  بنيِه، تأُكُل ِمْن لُقَمِته وتشرُب ِمْن كأِسِه وترُقدُ 
َِ َطعاًما للضَّيِف، بل  لبالرَّج الغنيِّ َضيٌف، فلم يشْأ أْن يأخَذ ِمْن غَنِمِه وبَقرِِه ليُـَهيِّ

الغنيِّ جُدا  لفَغِضَب داُوُد على الرَّج5. »الفقيِر وهيََّأها َطعاًما َله لأخَذ نعجَة الرَّج
 ) .هَو الرَّب، الرَّجُل الذي صَنَع هذا يستوجُب الموتَ  َحيّ «: وقاَل لناثانَ 
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َقْد َأْخطَْأُت ِإَلى «: َناثَانَ لفـََقاَل َداُوُد 13«: (وورد في الكتاب المقدس
ثَِيابَُه َوَدَخَل ِإَلى ِعْنَدِئٍذ نـََهَض َداُوُد َعِن اَألْرِض َواْغَتَسَل َوَتطَيََّب َوَبدََّل 20 ..»الرَّب

ثُمَّ تـََوجََّه َداُوُد ِإَلى بـَْثَشَبَع َوَواَساَها َوَضاَجَعَها، فـََوَلَدْت 24..بـَْيِت الرَّب َوَصلى َساِجداً 
  .)ُ َوَأَحبَّ الرَّب الَوَلدَ . َلُه اْبناً َدَعاُه ُسَلْيَمانَ 

 24-13:  12الكتاب المقدس صموئيل الثاني

اب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتوفي نسخة 
فـََقاَم َداُوُد 20 ..»َقْد َأْخطَْأُت ِإَلى الرَّب«: َناثَانَ لفـََقاَل َداُوُد 13 (: مواضعه كما يلي

َوَعزَّى َداُوُد 24...َعِن اَألْرِض َواْغَتَسَل َوادََّهَن َوَبدََّل ثَِيابَُه َوَدَخَل بـَْيَت الرَّب َوَسَجدَ 
ًنا، َفَدَعا اْسَمُه ُسَلْيَماَن، َوالرَّب بـَْثَشبَ  َها َواْضَطَجَع َمَعَها فـََوَلَدِت ابـْ َع اْمَرأََتُه، َوَدَخَل ِإلَيـْ
 ) .َأَحبَّهُ 

 24-13: 12الكتاب المقدس صموئيل الثاني

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
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فنهَض عِن 20..»خِطئُت إلى الرَّب«: داُوُد لناثانَ  فقالَ 13: (بعض مواضعه كما يلي
وعزَّى 24.. األرِض، وَاغَتسَل وسرََّح شعَرُه، وغيـََّر ثِيابَُه ودخَل بَيَت الرَّب، فسجدَ 
) وأحبَُّه الرَّب. داُوُد بَتشاَبَع زوجَتُه ودخَل عَليها وناَم مَعها، فوَلَدِت اَبًنا َسمَّاُه ُسليمانَ 

. 

 24-13: 12س صموئيل الثانيالكتاب المقد

 : ورد في القرآن الكريم •

َفــزَِع  )21(َوَهــل أَتَــاَك نـَبَــأُ الَخْصــِم ِإْذ َتَســوَُّروا الِمْحــَراَب ( ِإْذ َدَخلُــوا َعلَــى َداُوَد فـَ
نَـنَـا بِـالَحقِّ َوال ُتْشـطِ  ُهْم قَاُلوا ال َتَخْف َخْصَماِن بـََغى بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض فَاْحُكْم بـَيـْ ْط ِمنـْ

ــَراِط  ــَواِء الصِّ ــى َس ــِدنَا ِإَل ــُه ِتْســٌع َوِتْســُعوَن نـَْعَجــًة وَ  )22(َواْه ــَذا َأِخــي َل ــِإنَّ َه ــٌة ل َي نـَْعَج
َقــاَل َأْكِفلِنيَهــا َوَعزَّنِــي ِفــي الِخطَــاِب  نـَْعَجِتــَك  لقَــاَل َلَقــْد ظََلَمــَك ِبُســَؤا )23(َواِحــَدٌة فـَ

َلطَـاِء لََيْبِغـي بـَْعُضـُهْم َعلَـى بـَْعـٍض ِإال الـِذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا ِإَلى نَِعاِجـِه َوِإنَّ َكِثيـرًا ِمـَن الخُ 
 )24(يٌل َما ُهْم َوَظنَّ َداُوُد أَنََّما فـَتَـنَّاُه فَاْسـتَـْغَفَر رَبـَُّه َوَخـرَّ رَاِكعـاً َوأَنَـاَب لَحاِت َوقَ لالصَّا

يَفـًة ِفـي ليَا َداُوُد ِإنَّا َجَعلَناَك خَ  )25(َن َمآٍب َك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلُزلَفى َوُحسْ لفـََغَفْرنَا َلُه ذَ 
ــْيَن النَّــاِس بِــالَحقِّ َوال تـَتَِّبــِع الَهــَوى فـَُيِضــلَك َعــْن َســِبي اِهللا ِإنَّ الــِذيَن  لاَألْرِض َفــاْحُكْم بـَ

 )26(اِهللا َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يـَْوَم الِحَساِب  لَيِضلُّوَن َعْن َسِبي
 ٢٦ - ٢١: ص القرآن الكريم سورة 
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

ُأْطُلْب ما « : ُسليماَن في الُحُلم ليًال وقاَل َلهلوفي جبعوَن تجلى الرَّب 5(: قوله
أنَت أظَهرَت إلى عبِدَك داُوَد أبي رَحمًة عظيمًة ألنَُّه َسَلَك « : ُسليمانُ  فقالَ 6. »ُتريدُ 

أماَمَك بِأمانٍة وَحقٍّ وَاسِتقاَمِة قلٍب، وثاَبرَت على تِلَك الرَّحمِة العظيمِة فَرزَقَتُه اَبًنا 
َن داُوَد واآلَن أيُّها الرَّب إلهي، أنَت َملكَتني مكا7. ُس على عرِشِه كما هَو اليومَ لَيج

وها أنا وَسَط شعِبَك الذي َاخَترَتُه وهَو 8. أبي وأنا صغيٌر ال خبَرَة لي في الُحْكمِ 
فَامَنْحني عقًال ُمدرًِكا ألحُكَم شعَبَك وأَُميـَِّز 9. شعٌب عظيٌم ال ُيحصى وال يـَُعدُّ لكثَرتِه

، وإَال فكيَف أقِدُر أْن أحُكَم شعَبَك هذا الكث فَحُسَن في 10.»يرَ الخيَر ِمَن الشَّرِّ
ألنََّك طََلبَت هذا ولم تطُلْب لَك طُوَل « : فقاَل َله11عيَني الرَّب طََلُب ُسليماَن، 

فأنا أُلبِّي 12الُقدرََة على تمييِز ما هَو َحّق،  لالُعمِر والِغنى، وال موَت أعداِئَك، ب
بَلَك وال يكوُن ِمثُلُه ألحٍد طَلَبَك، فُأعطيَك عقًال حكيًما راجًحا لم يُكْن ِمثُلُه ألحٍد قَ 

الِغنى والَمجَد، فال يكوُن لَك َمثيٌل في : وُأعطيَك أيًضا ما لم َتطُلْبهُ 13. بَعَدكَ 
وُأِطيُل ُعمَرَك إذا َسلْكَت في طريقي، حاِفظًا فراِئضي 14. الُملوِك ُكَل أيّاِمكَ 

 . )»ووصاياَي كما َسَلَك داُوُد أبُوكَ 
 - :3ول الملوك األ الكتاب المقدس
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، ألَنَُّه َمْن يـَْقُدِ◌ُر َأْن  َعْبَدَك َقلًبا َفِهيًما َألْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوأَُميـَِّز بـَْيَن الَخْيِر َوالشَّرِّ
َنِي الرَّب، َألنَّ ُسَلْيَماَن 10» َيْحُكَم َعَلى َشْعِبَك الَعِظيِم هَذا؟ َفَحُسَن الَكَالُم ِفي َعيـْ

هَذا اَألْمَر، َوَلْم َتْسَأل  أَنََّك َقْد َسأَلتَ  لِمْن َأجْ «: فـََقاَل َلُه اهللاُ 11. َسَأَل هَذا اَألْمرَ 
نَـْفِسَك ِغًنى، َوَال َسأَلَت أَنـُْفَس َأْعَداِئَك، َبل َسأَلَت لنَـْفِسَك أَيَّاًما َكِثيَرًة َوَال َسأَلَت ل
ُهَوَذا َأْعطَْيُتَك َقلًبا . ُهَوَذا َقْد فـََعلُت َحَسَب َكَالِمكَ 12تَـْفَهَم الُحْكَم، لنَـْفِسَك َتْمِييًزا ل

َلَك َوَال يـَُقوُم بـَْعَدَك َنِظيُركَ َحِكي َوَقْد 13. ًما َوُمَميـًِّزا َحتَّى ِإنَُّه َلْم َيُكْن ِمثْـُلَك قـَبـْ
َأْعطَْيُتَك أَْيًضا َما َلْم َتْسأَلُه، ِغًنى وََكَراَمًة َحتَّى ِإنَُّه َال َيُكوُن رَُجٌل ِمثْـَلَك ِفي الُمُلوِك ُكل 

ي َطرِيِقي َوَحِفْظَت فـََراِئِضي َوَوَصايَاَي، َكَما َسَلَك َداُوُد فَِإْن َسَلْكَت فِ 14. أَيَّاِمكَ 
 ) .»أَبُوَك، فَِإنِّي ُأِطيُل أَيَّاَمكَ 

 - :3الملوك األول  الكتاب المقدس
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وُأِطيُل ُعمَرَك إذا َسلْكَت في طريقي، 14. يكوُن لَك َمثيٌل في الُملوِك ُكَل أيّاِمكَ 
 ) .»ضي ووصاياَي كما َسَلَك داُوُد أبُوكَ حاِفظًا فرائِ 

 - :3الملوك األول  الكتاب المقدس
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 25-23: 29الكتاب المقدس أخبار األيام األول 

 :د في القرآن الكريمور   •

َنا َداُوَد َوُسَلْيَماَن ِعلماً َوقَاال الَحْمُد (  الِذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه هللاِ َوَلَقْد آتـَيـْ
ْمَنــا َمْنِطــَق الطَّْيــِر َوُأوتِيَنــا لَوَوِرَث ُســَلْيَماُن َداُوَد َوَقــاَل يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس عُ  )15(الُمــْؤِمِنيَن 

ُســَلْيَماَن ُجُنــوُدُه ِمــَن الِجــنِّ لَوُحِشــَر  )16(َشــْيٍء ِإنَّ َهــَذا َلُهــَو الَفْضــُل الُمِبــيُن  لْن ُكــِمــ
 )17(َواِألْنِس َوالطَّْيِر فـَُهْم يُوَزُعوَن 

١٧ - ١٥: النمل القرآن الكريم سورة  

( َنا  ْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِالَعِشيِّ الصَّاِفَناُت إِ  )30(َداُوَد ُسَلْيَماَن نِْعَم الَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب لَوَوَهبـْ
فـََقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ الَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبِّي َحتَّى تـََواَرْت بِالِحَجاِب  )31(الِجَياُد 

َنا َوَلَقْد فـَتَـنَّا ُسَلْيَماَن َوأَلقَ  )33(رُدُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْسحاً بِالسُّوِق َواَألْعَناِق  )32( يـْ
َحٍد ألَ ي ُملكًا ال يـَْنَبِغي لي َوَهْب لقَاَل َربِّ اْغِفْر  )34(َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسداً ثُمَّ أَنَاَب 

َفَسخَّْرنَا َلُه الرِّيَح َتْجِري بَِأْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َأَصاَب  )35(ِمْن بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت الَوهَّاُب 
َهَذا  )38(َوآَخرِيَن ُمَقرَّنِيَن ِفي اَألْصَفاِد  )37(ٍء َوَغوَّاٍص َوالشََّياِطيَن ُكل بـَنَّا )36(

)40(َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلُزلَفى َوُحْسَن َمآٍب  )39(َعطَاُؤنَا فَاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب   

٤٠ - ٣٠: ص القرآن الكريم سورة   
 

  9191  --    رقمرقم  شتانشتان
 وإني مرسلة إليهم 

 دية فناظرة بما يرجع المرسلونبه
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

يَم ِبَموِْكٍب لَكُة َسَبَأ ِبُشْهَرِة ُسَلْيَماَن َقِدَمْت ِإَلى ُأوُرشَ لَوِعْنَدَما َسِمَعْت مَ : (قوله
َلٍة َأْطَيابًا َوَذَهباً َوِفيرًا، َوِحَجارًَة   َتْطَرَح َعَلْيِه َأْسِئَلًة َعِسيَرًة، لَكرِيَمًة، َحاِفٍل، َوِجَماٍل ُمَحمَّ

َأْسِئَلِتَها، َوَلْم َيْخَف َعْنُه  لفََأَجابـََها ُسَلْيَماُن َعْن كُ 2. َما ِفي نـَْفِسَها لَوَأَسرَّْت ِإلَْيِه ِبكُ 
َوَشاَهَدِت الَقْصَر  َكُة َسَبَأ ِحْكَمَة ُسَلْيَمانَ لَوَلمَّا رََأْت مَ 3. َشْيٌء َعَجَز َعْن َشْرِحِه َلَها

ُم َعَلى َماِئَدتِِه ِمْن َطَعاٍم، َوَمجْ 4الِذي َشيََّدُه  اِمِه  لَس رَِجالَوَما يـَُقدَّ َدْولَِتِه، َوَمْوِقَف ُخدَّ
َوَمالَِبَسُهْم، َوُسَقاَتُه َوثَِيابـَُهْم، َوُمْحَرقَاتِِه الِتي َكاَن يـَُقرِّبـَُها ِفي بـَْيِت الرَّب ، اْعتَـَراَها 

ِإنَّ اَألْخَباَر الِتي بـََلَغْتِني ِفي َأْرِضي َعْن أُُموِرَك «: كِ للمَ لفـََقاَلْت 5لذُُّهوُل الَعِميُق، ا
قْـَها َحتَّى ِجْئُت َوَشاَهْدُت، فـََوَجْدُت 6. َوِحْكَمِتَك ِهَي َحّقًا َصِحيَحةٌ  َوَلِكنِّي َلْم ُأَصدِّ

ُع ِبِه ِمْن ِحْكَمٍة، فَِإنَّ ِحْكَمَتَك تـَتَـَفوَُّق َعَلى َما َما َسِمْعُتُه َال ُيَجاِوُز ِنْصَف َما تـََتَمتَّ 
اِمَك الَماثِ لَك، َوُطوَبى لرَِجالَفُطوَبى 7. َسِمْعُتُه ِمْن َأْخَباِركَ  يَن َداِئمًا ِفي َحْضَرِتَك لُخدَّ
ألَنَُّه . كًا َلهُ لَك مَ َولَيَتَباَرِك الرَّب ِإَلُهَك الِذي ُسرَّ ِبَك َوَأقَامَ 8. السَّاِمِعيَن ِحْكَمَتكَ 

َيْحَفَظُهْم ِإَلى األََبِد فـَتَـْقِضَي لكًا َعَلْيِهْم لَبِني ِإْسَرائِيَل َجَعَلَك مَ لَمَحبَِّة ِإَلِهَك  لِبَفضْ 
نَـُهْم بِالَعدْ  َنْحَو َأْربـََعِة آالٍف (َوَأْهَدْتُه ِمَئًة َوِعْشرِيَن َوْزنًَة ِمَن الذََّهِب 9. َوالِبرِّ  لبـَيـْ

َوَأْطَيابًا َكِثيَرًة َوِحَجارًَة َكرِيَمًة، َوَلْم يـُْوَجْد َما يَُماِثُل ) َثَالِث ِمَئٍة َوِعْشرِيَن ِكيُلوْجَراماً وَ 
ِك ُحورَاَم َورَِجاُل لوََكاَن رَِجاُل المَ 10. ِك ُسَلْيَمانَ للمَ لَكُة َسَبَأ لالطِّيَب الِذي َأْهَدْتُه مَ 

َوِحَجارًَة   لَهبًا ِمْن ُأوِفيَر، َوَجَلُبوا َمَعُهْم أَْيضًا َخَشَب الصَّْندَ ُسَلْيَماَن َقْد َأْحَضُروا ذَ 
بَـْيِت الرَّب َوَقْصِر لَم لِفي ُصْنِع َسالَ  لُك َخَشَب الصَّْندَ لفَاْسَتْخَدَم المَ 11. َكرِيَمةً 

ٌر ِمْن قـَْبُل ِفي َأْرِض ِك، َكَما َصَنَع ِمْنُه َأْعَوادًا َوِقيثَارَاٍت، َوَلْم َيُكْن َلَها َنِظيلالمَ 
َها لُك ُسَلْيَماُن مَ لَوَأْعَطى المَ 12.يـَُهوَذا َكَة َسَبَأ ُكل َما َرِغَبْت ِفيِه، َفْضًال َعمَّا َأْهَداُه إلَيـْ

َها ِإلَْيِه، ثُمَّ اْنَصَرَفْت ِهَي َوَعِبيُدَها ِإَلى َأْرِضَها   .) ُمَقاِبَل الَهَدايَا الِتي َحَمَلتـْ
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َتْمَتِحَن ُسَلْيَماَن لَكُة َسَباٍء ِبَخَبِر ُسَلْيَماَن، فَأََتْت لَوَسِمَعْت مَ 1(: مواضعه كما يلي
َحاِمَلٍة َأْطَيابًا َوَذَهًبا ِبَكثْـَرٍة َوِحَجارًَة  يَم، ِبَموِْكٍب َعِظيٍم ِجّدا، َوِجَمال لِبَمَساِئَل ِإَلى ُأوُرشَ 

  لفََأْخبَـَرَها ُسَلْيَماُن ِبكُ 2. َما ِفي َقلِبَها لَكرِيَمًة، فَأََتْت ِإَلى ُسَلْيَماَن وََكلَمْتُه َعْن كُ 
َكُة َسَبا ِحْكَمَة لمَ  فـََلمَّا رََأتْ 3. َوَلْم ُيْخَف َعْن ُسَلْيَماَن َأْمٌر ِإالَّ َوَأْخبَـَرَها ِبهِ . َكَالِمَها

اِمِه لَوَطَعاَم َماِئَدتِِه، َوَمجْ 4ُسَلْيَماَن َوالبَـْيَت الِذي بـََناُه،  َس َعِبيِدِه، َوَمْوِقَف ُخدَّ
َوَمالَِبَسُهْم، َوُسَقاَتُه َوَمالَِبَسُهْم، َوُمْحَرقَاتِِه الِتي َكاَن ُيْصِعُدَها ِفي بـَْيِت الرَّب، َلْم تـَْبَق 

َصِحيٌح الَخبَـُر الِذي َسِمْعُتُه ِفي َأْرِضي َعْن أُُموِرَك «: كِ للمَ لفـََقاَلْت 5. وٌح بـَْعدُ ِفيَها رُ 
َناَي، فـَُهَوَذا َلْم ُأْخبَـْر 6. َوَعْن ِحْكَمِتكَ  َوَلْم ُأَصدِّْق َكَالَمُهْم َحتَّى ِجْئُت َوأَْبَصَرْت َعيـْ

َك َوُطوَبى لرَِجالَفُطوَبى 7. الِذي َسِمْعُتهُ  زِْدَت َعَلى الَخَبرِ . بِِنْصِف َكثْـَرِة ِحْكَمِتكَ 
َيُكْن ُمَبارًَكا الرَّب ِإلُهَك ل8. َعِبيِدَك هُؤَالِء الَواِقِفيَن َأَماَمَك َداِئًما َوالسَّاِمِعيَن ِحْكَمَتكَ ل

ُيْثِبَتُه لِإْسَرائِيَل  َألنَّ ِإلَهَك َأَحبَّ . لرَّبِّ ِإلِهكَ لًكا لالِذي ُسرَّ ِبَك َوَجَعَلَك َعَلى ُكْرِسيِِّه مَ 
ِك ِمَئًة للمَ لَوَأْهَدْت 9. »ُتْجِرَي ُحْكًما َوَعْدالً لًكا، لِإَلى األََبِد، َقْد َجَعَلَك َعَلْيِهْم مَ 

َك الطِّيِب لَوِعْشرِيَن َوْزنََة َذَهٍب َوَأْطَيابًا َكِثيَرًة ِجّدا َوِحَجارًَة َكرِيَمًة، َوَلْم َيُكْن ِمْثُل ذ
وََكَذا َعِبيُد ُحورَاَم َوَعِبيُد ُسَلْيَماَن الِذيَن 10. ِك ُسَلْيَمانَ للمَ لَكُة َسَبا لْهَدْتُه مَ الِذي أَ 

ُك َخَشَب لَوَعِمَل المَ 11. َوِحَجارٍَة َكرِيَمةٍ  لَجَلُبوا َذَهًبا ِمْن ُأوِفيَر أَتـَْوا ِبَخَشِب الصَّْندَ 
ِك، َوَأْعَواًدا َورَبَابًا، َوَلْم يـَُر ِمثْـُلَها قـَْبُل ِفي َأْرِض لبَـْيِت الرَّب َوبـَْيِت المَ لَدرًَجا  لالصَّْندَ 
َكَة َسَبا ُكل ُمْشتَـَهاَها الِذي طََلَبْت، َفْضًال َعمَّا لُك ُسَلْيَماُن مَ لَوَأْعَطى المَ 12. يـَُهوَذا

 ) .َهافَاْنَصَرَفْت َوَذَهَبْت ِإَلى َأْرِضَها ِهَي َوَعِبيدُ . كِ لأََتْت ِبِه ِإَلى المَ 
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ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
َكُة َسبأ بأخباِر سليماَن، فجاءت إليِه في لوَسِمَعْت م: (بعض مواضعه كما يلي

مَعها جماٌل ُمَحمَّلٌة َتخَتِبَرُه في َمساِئَل َصعبٍة، و لأوُرشليَم في َموِكٍب عظيِم جُدا، 
. هالأطيابًا وذَهًبا كثيًرا وِحجارًة كريمًة، واَلتَقت سليماَن وكلَمْتُه ِبجميِع َمسائِ 

ورَأت 3. كالِمها، ولم ُيخَف َعْن ُسَليماَن أمٌر إَال وأخبَرها بهِ   لفأخبَـَرها سليماُن بكُ 2
َس حاشيِتِه، لعاَم َمواِئِدِه، وَمجوط4كُة َسبأ ُكَل ِحكَمِة سليماَن، والقصَر الذي بَناُه، لمَ 

ُمها في َهيك اِمِه وِهنداَمُهم، وُسقاَتُه وِهنداَمُهم، وُمحَرقاتِِه التي كاَن يـَُقدِّ  لوِنظاَم خدَّ
كاَن صحيًحا ما «: كِ لوقاَلت للمَ 5الرَّب، حيَن رأت هذا ُكلُه، أصاَبها الُذهوُل، 

ْقُه حتى جْئُت 6 َك وعْن ِحكَمِتكَ لَسِمْعُته في بالدي عْن أقوا لكنِّي لم ُأَصدِّ
 .وشاَهْدُت ِبعينَي، فإذا بي لم ُأخبَـْر حتى بِِنصِفِه، فِحكَمُتَك وِغناَك يَفوقاِن ما َسِمْعُتهُ 

 .خدَّاِمَك هؤالِء القاِئميَن بَيَن َيديَك يسَمعوَن ِحكَمَتكَ لَك، وَهنيًئا لرجالَهنيًئا 7
وألنَُّه . ًكا بَاسِمهِ ليَك وأجَلَسَك على هذا العرِش مَ تبارَك الرَّب إلُهَك الذي َرضَي علَ 8

 .»لَتحُكَم بالَحقِّ والَعدلًكا لأَحَب بَني ِإسرائيَل، وأراَد أْن يـُثَبِّتَـُهم إلى األبِد، أقاَمَك مَ 
َك ِعشريَن ِقْنطاَر ذَهٍب وأطيابًا كثيرًة وِحجارًة كريمًة، ولم يُكْن بَيَن لوأهدِت المَ 9

وحَمَل رجاُل 10 .ِك سليمانَ لكُة َسبَأ للملَك الطِّيِب الذي وَهَبْتُه مَ لُل ذاألطياِب ِمث
 .حيراَم وسليماَن ذَهًبا ِمْن أوفيَر، وجاُؤوا أيًضا ِبخَشِب َصندٍل كثيٍر وِبِحجارٍة كريمةٍ 

وللقصِر وقيثاراٍت وربابًا  لَدراِبزيًنا للَهيك لفَعِمَل سليماُن ِمْن خَشِب الصَّند11
ُك سليماُن لوأهَدى المَ 12.َك ِمْن قَبُل في أرِض َيهوذالنِّيَن، ولم يـََر أحٌد ِمثَل ذللُمغَ 

كَة َسبأ ُكَل ما طََلَبْتُه، َفوَق ما أعطاها ِمَن الهدايا السَّخيَِّة، وعاَدت إلى ِبالِدها هَي لمَ 
 ).وحاشَيُتها

 12-1: 9الكتاب المقدس أخبار األيام الثاني
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 : ورد في القرآن الكريم •

َوَجــْدتـَُها  )23(َشــْيٍء َوَلَهــا َعــْرٌش َعِظــيٌم  لُكُهــْم َوُأوتَِيــْت ِمــْن ُكــلَوَجــْدُت اْمــَرَأًة َتمْ  ِإنِّــي(
ــا َيْســُجُدوَن  ــِن لَوقـَْوَمَه ُهْم َع ــاَلُهْم َفَصــدَّ ــْيطَاُن َأْعَم ــُم الشَّ ــْن ُدوِن اِهللا َوزَيَّــَن َلُه ــْمِس ِم لشَّ

ــِبي ــَماَواِت هللاِ َأال َيْســُجُدوا  )24(فـَُهــْم ال يـَْهَتــُدوَن  لالسَّ  الــِذي ُيْخــِرُج الَخــْبَء ِفــي السَّ
اهللاُ ال ِإلَـــَه ِإال ُهـــَو َربُّ الَعـــْرِش الَعِظـــيِم  )25(نُـــوَن لَواَألْرِض َويـَْعلَـــُم َمـــا ُتْخُفـــوَن َوَمـــا تـُعْ 

ــ )27(َقــاَل َســنَـْنظُُر َأَصــَدْقَت َأْم ُكْنــَت ِمــَن الَكــاِذبِيَن  )26( اِبي َهــَذا فَأَلِقــْه اْذَهــْب ِبِكَت
ــاْنظُْر َمــاَذا يـَْرِجُعــوَن  ُهْم َف ــَول َعــنـْ ــْيِهْم ثُــمَّ تـَ ــْت يَــا أَيـَُّهــا الَمــَألُ ِإنِّــي أُلِقــَي ِإَلــيَّ   )28(ِإَل قَاَل

يَّ َأال تـَْعُلوا َعلَـ )30( ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه  )29(ِكَتاٌب َكرِيٌم 
قَاَلْت يَا أَيـَُّها الَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي َأْمِري َمـا ُكْنـُت قَاِطَعـًة َأْمـرًا َحتَّـى  )31(ِميَن لَوْأُتوِني ُمسْ 
ــاَذا  )32(َتْشــَهُدوِن  ــاْنظُِري َم ــِك َف ــُر ِإلَْي ــْأٍس َشــِديٍد َواَألْم ــو َب ٍة َوُأوُل ــوَّ ــو قـُ ــاُلوا َنْحــُن ُأوُل َق

ْريَـــًة َأْفَســـُدوَها َوَجَعلُـــوا َأِعـــزََّة َأهْ قَالَـــْت إِ  )33(تَــْأُمرِيَن  َهـــا َأِذلـــًة لنَّ الُملُـــوَك ِإَذا َدَخلُـــوا قـَ
ــَم يـَْرِجــُع الُمْرَســُلوَن  )34(َك يـَْفَعُلــوَن لوََكــذَ  ــاِظَرٌة ِب َن ــْيِهْم ِبَهِديَّــٍة فـَ  )35(َوِإنِّــي ُمْرِســَلٌة ِإَل
ُتْم ِبَهِديَِّتُكْم َجاَء ُسَلْيَماَن قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبمَ  فـََلمَّا ٌر ِممَّا آتَاُكْم َبل أَنـْ اٍل َفَما آتَاِنَي اهللاُ َخيـْ

َهــا َأِذلــًة  )36(تـَْفَرُحــوَن  َلَنــْأتِيَـنـَُّهْم ِبُجنُــوٍد ال ِقبَــَل َلُهــْم ِبَهــا َولَُنْخــرَِجنـَُّهْم ِمنـْ اْرِجــْع ِإلَــْيِهْم فـَ
ْبـَل َأْن يَـْأُتوِني ُمْسـقَـاَل يَـا أَيـَُّهـا الَمـَألُ أَيُّ  )37(َوُهْم َصاِغُروَن  ِميَن لُكـْم يَـْأتِيِني ِبَعْرِشـَها قـَ

ْبـَل َأْن تـَُقـوَم ِمـْن َمَقاِمـَك َوِإنـِّي َعَلْيـِه َلَقـِويٌّ  )38( قَاَل ِعْفرِيٌت ِمَن الِجنِّ أَنَا آتِيـَك بِـِه قـَ
ْبـ )39(َأِميٌن  َل َأْن يـَْرتَـدَّ ِإلَْيـَك َطْرفُـَك قَاَل الِذي ِعْنَدُه ِعلٌم ِمَن الِكَتاِب أَنَا آتِيـَك بِـِه قـَ

ــا َرآُه ُمْســَتِقّراً ِعْنــَدُه قَــاَل َهــَذا ِمــْن َفْضــ لُــَوِني أََأْشــُكُر َأْم َأْكُفــُر َوَمــْن َشــَكَر لرَبِّــي  لفـََلمَّ َيبـْ
ـُروا َلَهـا )40(نَـْفِسِه َوَمْن َكَفـَر فَـِإنَّ رَبـِّي َغنِـيٌّ َكـرِيٌم لفَِإنََّما َيْشُكُر  َعْرَشـَها نـَْنظُـْر  قَـاَل َنكِّ

فـََلمَّا َجـاَءْت ِقيـَل َأَهَكـَذا َعْرُشـِك قَالَـْت   )41(أَتـَْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الِذيَن ال يـَْهَتُدوَن 
َها َمـا َكانَـْت تـَْعبُـُد ِمـْن ُدوِن  )42(ِميَن لَها وَُكنَّا ُمْسـلَكأَنَُّه ُهَو َوُأوتِيَنا الِعلَم ِمْن قـَبْ  َوَصـدَّ
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ـًة لـِقيـَل َلَهـا اْدخُ  )43(َها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكـاِفرِيَن اِهللا ِإنـَّ  ـا رَأَتْـُه َحِسـَبْتُه ُلجَّ ي الصَّـْرَح فـََلمَّ
ــَوارِيَر قَالَــْت َربِّ ِإنِّــي ظََلْمــُت نـَْفِســي  َها قَــاَل ِإنَّــُه َصــْرٌح ُمَمــرٌَّد ِمــْن قـَ وََكَشــَفْت َعــْن َســاقـَيـْ

 )44(بِّ الَعاَلِميَن  رَ هللاِ َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن 

 ٤٤ - ٢٣: ملالن القرآن الكريم سورة

 

  9292  --    رقمرقم  شتانشتان
 فهب لي من لدنك وليا يرثني

 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َجُتَك زََكرِيَّا، َألنَّ ِطلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت، َوَزوْ  َال َتَخْف يَا«: فـََقاَل َلُه الَمَالكُ 13: (قوله
يِه يُوَحنَّا، ليَصابَاُت َستَ لأَ  َوَيُكوُن َلَك فـََرٌح َواْبِتَهاٌج وََكِثيُروَن 14ُد َلَك اْبناً، َوأَْنَت ُتَسمِّ

َوَسْوَف َيُكوُن َعِظيمًا َأَماَم الرَّب ، َوَال َيْشَرُب َخْمرًا َوَال 15. َسيَـْفَرُحوَن ِبِوَالَدتِهِ 
َويـَُردُّ َكِثيرِيَن ِمْن بَِني 16وِح الُقُدِس َوُهَو بـَْعُد ِفي َبْطِن ُأمِِّه، يُء بِالرُّ لُمْسِكرًا، َوَيْمتَ 

ُم َأَماَمُه َوَلُه ُروُح ِإي17ِإْسَرائِيَل ِإَلى الرَّب ِإلِهِهْم،  َيتَـَقدَّ يَـُردَّ قـُُلوَب اآلبَاِء ليَّا َوُقْدرَتُُه، لفـَ
َراِر، ِإَلى اَألْوَالِد، َوالُعَصاَة ِإَلى ِحْكَمِة األَ  ) .»!لرَّبِّ َشْعباً ُمَعّداً ليُـَهيِّيَء لبـْ

 17-13: 1الكتاب المقدس لوقا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َال َتَخْف يَا زََكرِيَّا، َألنَّ ِطلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت، «: فـََقاَل َلُه الَمَالكُ 13(: مواضعه كما يلي

يِه يُوَحنَّاليَصابَاُت َستَ لأَ  َواْمَرأَُتكَ  ًنا َوُتَسمِّ َوَيُكوُن َلَك فـََرٌح َواْبِتَهاٌج، 14. ُد َلَك ابـْ
ألَنَُّه َيُكوُن َعِظيًما َأَماَم الرَّب، َوَخْمًرا َوُمْسِكًرا الَ 15وََكِثيُروَن َسيَـْفَرُحوَن ِبِوَالَدتِِه، 
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َويـَُردُّ َكِثيرِيَن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى 16. لرُّوِح الُقُدسِ ُِ ِمَن الَيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن أُمِِّه َيْمتَ 
ُم َأَماَمُه ِبُروِح ِإي17. الرَّب ِإلِهِهمْ  َناِء، ليَّا َوقـُوَّتِِه، لَويـَتَـَقدَّ يَـُردَّ قـُُلوَب اآلبَاِء ِإَلى األَبـْ

َراِر،  َِ لَوالُعَصاَة ِإَلى ِفْكِر األَبـْ ) .»ًبا ُمْسَتِعّدالرَّبِّ َشعْ لَكْي يـَُهيِّ
 17-13: 1الكتاب المقدس لوقا

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ال تَخْف يا زَكرِيَّا، ألنَّ اَهللا َسِمَع «: فقاَل َله الَمالكُ 13: (بعض مواضعه كما يلي

وسَتفَرُح ِبه وتَبَتِهُج، 14. ِه يوحنَّاُد لَك َامرأُتَك أليصاباُت ِإبًنا ُتسّميلُدعاَءَك وَستَ 
ألنَُّه سيكوُن َعظيًما ِعنَد الرَّب، ولن َيشَرَب َخمًرا 15ِدِه كثيٌر ِمَن الناِس، لويفَرُح بمو 

وَيهدي كثيريَن ِمْن بَني 16ُِ ِمَن الرُّوِح الُقُدِس وهَو في َبطِن ُأمِِّه، لوال ُمسكًرا، وَيمت
َح اآلباَء مَع لويسيُر أماَم اِهللا ِبُروِح إيليَّا وقـُّوتِِه، لُيصا17م، ِإسرائيَل إلى الرَّب إلِههِ 

 َِ ) .»لرَّبِّ َشعًبا ُمستِعّدا لهُ لاألبناِء ويُرِجَع الُعصاَة إلى ِحكمِة األبراِر، فـَُيهيِّ
 17-13: 1الكتاب المقدس لوقا

 : ورد في القرآن الكريم •

قَـاَل  )3(ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداًء َخِفيّـاً  )2(ُه زََكرِيَّا ِذْكُر رَْحَمِت رَبَِّك َعْبدَ  )1(كهيعص (
َوِإنـِّي  )4(َربِّ ِإنِّي َوَهَن الَعْظُم ِمنِّي َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً َولَـْم َأُكـْن بِـُدَعاِئَك َربِّ َشـِقّياً 

ــُدْنَك وَ  يلــَي ِمــْن َورَائــي وََكانَــِت اْمَرأَتِــي َعــاِقراً فـََهــْب لِخْفــُت الَمــَوا ــاً لِمــْن َل َيرِثُِنــي  )5(ّي
يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نـَُبشُِّرَك ِبُغالٍم اْسُمُه َيْحَيى لَـْم  )6(يـَْعُقوَب َواْجَعلُه َربِّ َرِضّياً  لَوَيِرُث ِمْن آ

ْبـُل َسـِمّياً  اِقرًا َوقَـْد ي غُـالٌم وََكانَـِت اْمَرأَتِـي َعـلـقَـاَل َربِّ أَنـَّى َيُكـوُن  )7(َنْجَعل َلُه ِمـْن قـَ
ْبـُل لقَاَل َكذَ  )8(بـََلْغُت ِمَن الِكَبِر ِعِتّياً  َك قَـاَل رَبـَُّك ُهـَو َعلَـيَّ َهـيٌِّن َوقَـْد َخَلْقتُـَك ِمـْن قـَ

 )9(َوَلْم َتُك َشْيئاً 
 9 - ١: مريم القرآن الكريم سورة
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ــُهَنا( ــاَل َربِّ َهــْب  كَ ل ــا زََكرِيَّــا رَبَّــُه َق ــَدَع ــُدْنَك ُذرِّ ل ــْن َل َعاِء ي ِم ــًة ِإنَّــَك َســِميُع الــدُّ يَّــًة طَيَِّب
َناَدْتُه الَمالِئَكُة َوُهَو قَـاِئٌم ُيَصـ )38( قاً لفـَ ـُرَك بَِيْحيَـى ُمَصـدِّ ي ِفـي الِمْحـَراِب َأنَّ اَهللا يـَُبشِّ

ــٍة ِمــَن اِهللا َوَســيِّداً َوَحُصــوراً َونَِبيّــاً ِمــَن الصَّــالِبكَ  ي لــُكــوُن قَــاَل َربِّ أَنـَّـى يَ  )39(ِحيَن لَم
 )40(َك اهللاُ يـَْفَعُل َما َيَشاُء لُغالٌم َوَقْد بـََلَغِنَي الِكبَـُر َواْمَرأَِتي َعاِقٌر قَاَل َكذَ 

 ٤٠ - ٣٨: آل عمران القرآن الكريم سورة

 

  9393  --    رقمرقم  شتانشتان
 قال آيتك أال تكلم 
 الناس ثالث ليال سويا

 

 : قدسورد في الكتاب الم  •

ي َهَذا، فَأَنَا َشْيٌخ َكِبيٌر َوَزْوَجِتي لِبَم يـََتَأكَُّد «: َفَسَأَل زََكرِيَّا الَمَالكَ 18: (قوله
َمٌة ِفي السِّنِّ؟ َرائِيُل، الَواِقُف َأَماَم اِهللا،«: فََأَجابَُه الَمَالكُ 19» ُمتَـَقدِّ َوَقْد ُأْرِسلُت  أَنَا ِجبـْ

َقى َصاِمتًا َال َتْسَتِطيُع الَكَالَم، ِإَلى اليَـْوِم 20. اَمَك َوأَُبشَِّرَك ِبَهذَ لُألكَ  َوَها أَْنَت َسَتبـْ
: قوله.»الِذي َيْحُدُث ِفيِه َهَذا، ألَنََّك َلْم ُتَصدِّْق َكَالِمي، َوُهَو َسَيِتمُّ ِفي ِحيِنهِ 

َولِكنَُّه 22. لخُّرِِه َداِخَل الَهْيكَ وََكاَن الشَّْعُب ُمْنَتِظرِيَن زََكرِيَّا، َوُهْم ُمتَـَعجُِّبوَن ِمْن تَأَ 21(
فََأَخَذ ُيِشيُر َلُهْم . لَمُهْم، فََأْدرَُكوا أَنَُّه رََأى ُرْؤيَا َداِخَل الَهْيكَ لَلمَّا َخَرَج َلْم يـَْقِدْر َأْن ُيكَ 

َك األَيَّاِم، َحِبَلْت َوبـَْعَد تِل24.َوَلمَّا أََتمَّ أَيَّاَم ِخْدَمِتِه، رََجَع ِإَلى بـَْيِتهِ 23 .َوَظل َأْخَرسَ 
َهَكَذا فـََعَل الرَّب ِبي، ِفي «25: يَصابَاُت َزْوَجُتُه، َفَكَتَمْت َأْمَرَها َخْمَسَة َأْشُهٍر، قَائَِلةً لأَ 

) .»يَـْنزَِع َعنِّي الَعاَر ِمْن بـَْيِن النَّاسِ لاألَيَّاِم الِتي ِفيَها َنَظَر ِإَليَّ 
 25-18: 1الكتاب المقدس لوقا
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض سخة وفي ن
َكْيَف َأْعَلُم هَذا، ألَنِّي أَنَا َشْيٌخ َواْمَرأَِتي «: لَمَالكِ لفـََقاَل زََكرِيَّا 18(: مواضعه كما يلي

َمٌة ِفي َأيَّاِمَها؟ َرائِيُل الَواقِ «: فََأَجاَب الَمَالُك َوقَاَل َلهُ 19» ُمتَـَقدِّ اَم اِهللا، أَنَا ِجبـْ ُف ُقدَّ
َوَها أَْنَت َتُكوُن َصاِمًتا َوَال تـَْقِدُر َأْن تـََتَكلَم، ِإَلى 20. َمَك َوأَُبشَِّرَك ِبهَذالَوُأْرِسلُت ُألكَ 

وََكاَن 21. »اليَـْوِم الِذي َيُكوُن ِفيِه هَذا، ألَنََّك َلْم ُتَصدِّْق َكَالِمي الِذي َسَيِتمُّ ِفي َوْقِتهِ 
ِبيَن ِمْن ِإْبطَائِِه ِفي الَهْيكَ الشَّْعُب ُمنْ  فـََلمَّا َخَرَج َلْم َيْسَتِطْع َأْن 22. لَتِظرِيَن زََكرِيَّا َوُمتَـّعجِّ

ُِ ِإلَْيِهْم َوبَِقَي َصاِمًتا. لَمُهْم، فـََفِهُموا أَنَُّه َقْد رََأى ُرْؤيَا ِفي الَهْيكَ لُيكَ  َوَلمَّا  23.َفَكاَن يُوِم
يَصابَاُت اْمَرأَتُُه، لَوبـَْعَد تِلَك األَيَّاِم َحِبَلْت أَ 24. ِه َمَضى ِإَلى بـَْيِتهِ َكِمَلْت أَيَّاُم ِخْدَمتِ 

هَكَذا َقْد فـََعَل ِبَي الرَّب ِفي األَيَّاِم الِتي ِفيَها «25: َوَأْخَفْت نـَْفَسَها َخْمَسَة َأْشُهٍر قَائَِلةً 
 ، ) .»يَـْنزَِع َعاِري بـَْيَن النَّاسِ لَنَظَر ِإَليَّ

 25-18: 1كتاب المقدس لوقاال

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
كيَف يكوُن هذا وأنا َشيِخٌ◌ َكبيٌر «: لَمالكِ لفقاَل زَكرِيَّا 18: (بعض مواضعه كما يلي

هَو أنا ِجبرائيُل القاِئُم في حضَرِة اِهللا، و «: فأجابَُه الَمالكُ 19 »وَامرأتي َعجوٌز؟
لكنََّك سُتصاُب بالَخَرِس، فال َتقِدُر 20. َمَك وأحِمَل إليَك هِذِه الُبشرىلأرَسَلني ُألك

َك، ألنََّك ما آمنَت ِبكالمي، وكالمي لعلى الكالِم إلى اليوِم اّلذي َيحُدُث فيِه ذ
 لِه في داخِ وكاَنِت الُجموُع تَنَتِظُر زَكرِيَّا وتتَـَعجَُّب مِنْ◌ إبطائِ 21 .»سَيِتمُّ في حيِنهِ 

 لَمُهم، فَفِهموا أنَُّه رأى ُرؤيا في داخِ لفلمَّا خَرَج، كاَن ال يَقِدُر أْن ُيكَ 22. لالَهيكَ 
فلمَّا اَنتَهْت أيّاُم ِخدَمِتِه رَِجَع إلى 23.وكاَن ُيخاِطبُـُهم باإلشارَِة، وبَقَي أخَرسَ . لالَهيكَ 

ٍة َحِبَلِت َامرأتُُه أليصا24. بَيِتهِ  وكاَنت . باُت، فَأخَفت أمَرها َخمسَة أشُهرٍ وبَعَد ُمدَّ
) .»هذا ما أعطاني الرَّب يوَم نَظَر إليَّ لُيزيَل َعنِّي العاَر ِمْن بَيِن الّناسِ «25: َتقولُ 

 25-18: 1الكتاب المقدس لوقا
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 : ورد في القرآن الكريم •

َفَخـَرَج  )10(َث لََياٍل َسـوِيّاً َم النَّاَس َثاللي آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأال ُتكَ لقَاَل َربِّ اْجَعل (
َيْحَيــى ُخــِذ  يَــا )11(َعَلــى قـَْوِمــِه ِمــَن الِمْحــَراِب فَــَأْوَحى ِإلَــْيِهْم َأْن َســبُِّحوا ُبْكــَرًة َوَعِشــّياً 

َناُه الُحْكَم َصِبّياً  ٍة َوآتـَيـْ َوبـَـّراً  )13(َوَحَناناً ِمْن لَـُدنَّا َوزََكـاًة وََكـاَن َتِقيّـاً  )12(الِكَتاَب ِبُقوَّ
َعــُث لــَوَســالٌم َعَلْيــِه يـَــْوَم وُ  )14(َديْــِه َولَــْم َيُكــْن َجبَّــاراً َعِصــّياً لِبَوا َد َويـَــْوَم َيُمــوُت َويـَــْوَم يـُبـْ

 )15(َحّياً 
 1٥ -10: مريم القرآن الكريم سورة

ال َرْمـزًا َواذُْكـْر رَبـََّك  َم النَّاَس َثالثَـَة أَيـَّاٍم إِ لي آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأال ُتكَ لقَاَل َربِّ اْجَعل (
 )41(َكِثيراً َوَسبِّْح بِالَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر 

 ٤١: آل عمران القرآن الكريم سورة
 

  9494  --    رقمرقم  شتانشتان
 إن اهللا يبشرك بكلمة 

 منه اسمه المسيح عيسى بن مريم
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

َرائِيلُ َالُك ُأْرِسَل المَ : (قوله اْسُمَها النَّاِصَرُة،  ليلاِهللا ِإَلى َمِديَنٍة بِالجَ  لِمْن ِقبَ  ِجبـْ
. َرُجٍل اْسُمُه يُوُسُف، ِمْن بـَْيِت َداُوَد، َواْسُم الَعْذرَاِء َمْرَيمُ لِإَلى َعْذرَاَء َمْخُطوبٍَة 27
عَ «: َفَدَخَل الَمَالُك َوقَاَل َلَها28 َهاَسَالٌم، أَيـَّتُـَها الُمنـْ ُمَبارََكٌة أَْنِت : الرَّب َمَعكِ ! ُم َعَليـْ

َما َعَسى َأْن َتُكوَن «: َكَالِم الَمَالِك، َوَساَءَلْت نـَْفَسَهالفَاْضَطَرَبْت 29. »بـَْيَن النَِّساءِ 
ِعْنَد  َال َتَخاِفي يَاَمْرَيُم، فَِإنَِّك َقْد نِلِت نِْعَمةً «: فـََقاَل َلَها الَمَالكُ 30» !َهِذِه التَِّحيَّةُ 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )433 ( 

يَنُه َيُسوعَ ليَن َوتَ لَوها أَْنِت َسَتْحبَ 31! اهللاِ  ِإنَُّه َيُكوُن َعِظيماً، َواْبَن 32. ِديَن اْبناً، َوُتَسمِّ
ُك َعَلى بـَْيِت يـَْعُقوَب ِإَلى لفـََيمْ 33يِّ يُْدَعى، َوَيْمَنُحُه الرَّب اِإللُه َعْرَش َداُوَد أَبِيِه، لالعَ 

َكْيَف َيْحُدُث َهَذا، َوأَنَا «: لَمَالكِ لفـََقاَلْت َمْرَيُم 34.»ُملِكِه ِنَهايَةٌ ل األََبِد، َوَلْن َيُكونَ 
يِّ لالرُّوُح الُقُدُس َيِحلُّ َعَلْيِك، َوُقْدرَُة العَ «: فََأَجابـََها الَمَالكُ 35» َلْسُت َأْعِرُف رَُجًال؟

َوَها ِهَي َنِسيَبُتِك 36. ى اْبَن اهللاِ َك أَْيضًا فَالُقدُّوُس الَمْوُلوُد ِمْنِك يُْدعَ لذل. ُلكِ لُتظَ 
َمةِ لأَ  ِتلَك لَوَهَذا ُهَو الشَّْهُر السَّاِدُس . يَصابَاُت أَْيضًا َقْد َحِبَلْت بِاْبٍن ِفي ِسنـَِّها الُمتَـَقدِّ

َقاَلْت فَـ 38. »فـََلْيَس َلَدى اِهللا َوْعٌد َيْسَتِحيُل َعَلْيِه ِإْتَماُمهُ 37. الِتي َكاَنْت ُتْدَعى َعاِقراً 
) .ثُمَّ اْنَصَرَف الَمَالُك ِمْن ِعْنِدَها» !ي َكَما تـَُقولُ لَيُكْن ل. َها أَنَا َعْبَدُة الرَّب «: َمْرَيمُ 

 38- 26: 1الكتاب المقدس لوقا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َرائِيُل الَمَالُك ِمَن اِهللا ِإَلى َمِديَنٍة َوِفي الشَّْهِر السَّاِدِس ُأرْ 26(: مواضعه كما يلي ِسَل ِجبـْ

. َرُجل ِمْن بـَْيِت َداُوَد اْسُمُه يُوُسفُ لِإَلى َعْذرَاَء َمْخُطوبٍَة 27اْسُمَها نَاِصَرُة،  ليلِمَن الجَ 
َها الَمَالُك َوقَالَ 28. َواْسُم الَعْذرَاِء َمْرَيمُ  َهاَسَالٌم َلِك أَيـَّتُـهَ «: َفَدَخَل ِإلَيـْ َعُم َعَليـْ ! ا الُمنـْ

: فـََلمَّا رَأَْتُه اْضَطَرَبْت ِمْن َكَالِمِه، َوَفكََّرتْ 29. »ُمَبارََكٌة أَْنِت ِفي النَِّساءِ . الرَّب َمَعكِ 
َال َتَخاِفي يَا َمْرَيُم، ألَنَِّك «: فـََقاَل َلَها الَمَالكُ 30» !َما َعَسى َأْن َتُكوَن هِذِه التَِّحيَّةُ «

يَنُه َيُسوعَ ليَن َوتَ لَوَها أَْنِت َسَتْحبَ 31. ِت نِْعَمًة ِعْنَد اهللاِ َقْد َوَجدْ  ًنا َوُتَسمِّ هَذا 32. ِديَن ابـْ
يِّ يُْدَعى، َويـُْعِطيِه الرَّب اِإللُه ُكْرِسيَّ َداُوَد أَبِيِه، لَيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن العَ 

ُك َعَلى لَوَيمْ 33
َكْيَف «: لَمَالكِ لفـََقاَلْت َمْرَيُم 34.»ُملِكِه ِنَهايَةٌ لَيُكوُن  بـَْيِت يـَْعُقوَب ِإَلى األََبِد، َوالَ 

اَلرُّوُح الُقُدُس «: فََأَجاَب الَمَالُك َوقَاَل َلها35 »َيُكوُن هَذا َوأَنَا َلْسُت َأْعِرُف رَُجًال؟
ُة العَ  . وُد ِمْنِك يُْدَعى اْبَن اهللاِ َك أَْيًضا الُقدُّوُس الَمْولُ لذلُلِك، فَ ليِّ ُتظَ لَيِحلُّ َعَلْيِك، َوقـُوَّ

َلى بِاْبٍن ِفي َشْيُخوَخِتَها، َوهَذا ُهَو الشَّْهُر لَوُهَوَذا أَ 36 يَصابَاُت َنِسيَبُتِك ِهَي أَْيًضا ُحبـْ
ِة َعاِقًرا، لالسَّاِدُس  َر ُمْمِكٍن َلَدى اهللاِ 37ِتلَك الَمْدُعوَّ فـََقاَلْت 38. »ألَنَُّه لَْيَس َشْيٌء َغيـْ
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) .َفَمَضى ِمْن ِعْنِدَها الَمَالكُ . »كَ لي َكَقوْ لَيُكْن ل. ُهَوَذا أَنَا َأَمُة الرَّب«: َمْرَيمُ 
 38- 26: 1الكتاب المقدس لوقا

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
ِإسُمها  لَجليأرَسَل اُهللا الَمالَك ِجبرائيَل إلى بَلَدٍة في ال: (بعض مواضعه كما يلي

َرُجٍل ِمْن بَيِت داوَد ِإسُمُه لإلى عذراَء ِإسُمها َمرَيُم، كاَنت َمخطوبًَة 27الناِصَرُة، 
 .يوُسفُ 

الرَّب . السَّالُم عَليِك، يا َمْن أنعَم اُهللا عَليها«: فدَخَل إليها الَمالُك وقاَل لها28
 »ما َمعنى هِذِه التَّحيَِّة؟«: فِسهاكالِم الَمالِك وقاَلت في نَ لفاضطَرَبت َمرَيُم 9.»َمعكِ 
فَسَتحَبليَن  31: ال َتخافي يا َمرَيُم، نِلِت ُحْظوًة ِعنَد اهللاِ «: فقاَل لها الَمالكُ  30

يَنُه َيسوعَ لوتَ  فيكوُن عظيًما واَبَن اِهللا الَعليِّ يُدعى، ويُعطيِه الرَّب  32. ديَن اَبًنا ُتَسمِّ
ُك على بَيِت يَعقوَب إلى األبِد، وال يكوُن لُملِكِه لمويَ  33اإللُه عرَش أبيِه داوَد، 

 »كيَف يكوُن هذا وأنا َعذراُء ال أعِرُف رَُجًال؟«: لمالكِ لفقاَلت َمرَيُم  34 »! ِنهايةٌ 
َك لُلِك، لذلالرُّوُح الُقُدُس َيِحلُّ عَليِك، وُقدرَُة العليِّ ُتظَ «: فأجاَبها الَمالكُ  35

ها َقريَبُتِك أليصاباُت ُحبلى باَبٍن في  36. ِمنِك يُدعى اَبَن اهللاِ فالقدُّوُس اّلذي يوَلُد 
فما ِمْن  37. َشْيخوَخِتها، وهذا هَو َشهُرها الّساِدُس، وهَي الّتي َدعاها الّناُس عاِقًرا

َفليُكْن لي َكما : أنا خاِدَمُة الرَّب«: فقاَلت َمرَيمُ  38. »شيٍء َغيَر ُممكٍن ِعنَد اهللاِ 
 ) .وَمضى ِمْن ِعنِدها الَمالكُ . »َتقولُ 

 38- 26: 1الكتاب المقدس لوقا

 : ورد في القرآن الكريم •

َتبَـَذْت ِمـْن َأهْ ( فَاتََّخـَذْت ِمـْن  )16(َهـا َمَكانـاً َشـْرِقّياً لَواذُْكْر ِفـي الِكتَـاِب َمـْرَيَم ِإِذ انـْ
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َتَمثَّـــَل َلَهـــ َهـــا ُروَحَنـــا فـَ قَالَـــْت ِإنِّـــي َأُعـــوُذ  )17(ا َبَشـــراً َســـوِيّاً ُدوِنِهـــْم ِحَجابـــاً فََأْرَســـلَنا ِإلَيـْ
َهــَب َلــِك ُغالمــاً زَِكّيــاً ألَ َقــاَل ِإنََّمــا أَنَــا َرُســوُل رَبِّــِك  )18(بِــالرَّْحَمِن ِمْنــَك ِإْن ُكْنــَت َتِقّيــاً 

ِك لَكـذَ   قَـالَ  )20(ي غُـالٌم َولَـْم َيْمَسْسـِني َبَشـٌر َولَـْم َأُك بَِغيّـاً لـقَاَلْت أَنـَّى َيُكـوُن  )19(
 )21(لنَّـــاِس َورَْحَمـــًة ِمنَّـــا وََكـــاَن َأْمـــراً َمْقِضـــّياً لَنْجَعَلـــُه آيَـــًة لقَـــاَل رَبُّـــِك ُهـــَو َعَلـــيَّ َهـــيٌِّن وَ 

َتَبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصّيًا  فََأَجاَءَهـا الَمَخـاُض ِإلَـى ِجـْذِع النَّْخلَـِة قَالَـْت يَـا  )22(َفَحَمَلْتُه فَانـْ
َناَداَهـا ِمـْن َتْحِتَهـا َأال َتْحَزنِـي قَـْد َجَعـَل  )23(ْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسـياً َمْنِسـّياً لَْيَتِني ِمتُّ قَـ  فـَ

 )25(َوُهــزِّي ِإلَْيــِك ِبِجــْذِع النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك ُرطَبــاً َجِنيّــاً  )24(رَبُّــِك َتْحَتــِك َســرِيّاً 
لـرَّْحَمِن َصـْوماً لي ِإنِّي نَـَذْرُت لَرِينَّ ِمَن الَبَشِر َأَحداً فـَُقو َواْشَرِبي َوقـَرِّي َعْيناً فَِإمَّا تَـ  يلَفكُ 

فَأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َتْحِمُلُه قَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّـاً  )26(َم اليَـْوَم ِإْنِسّيًا لفـََلْن ُأكَ 
فََأَشـاَرْت ِإلَْيـِه  )28(ٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيّـاً يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسوْ  )27(

ــَف ُنكَ  ــاُلوا َكْي ــَق ــِد َصــِبّياً ل ــي الَمْه ــْن َكــاَن ِف ــاَب  )29(ُم َم ــاِنَي الِكَت ــُد اِهللا آَت ــاَل ِإنِّــي َعْب َق
َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّياً  َوَجَعَلِني ُمَبارَكاً أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّالةِ  )30(َوَجَعَلِني نَِبّيًا 

ــّراً ِبَوا )31( ــْوَم وُ  )32(َدِتي َوَلــْم َيْجَعلِنــي َجبَّــاراً َشــِقّياً لــَوبـَ ــالُم َعَلــيَّ يـَ ــْوَم لــَوالسَّ ْدُت َويـَ
َعــُث َحّيــاً  ــْوَم أُبـْ ــْوَل الَحــقِّ الــِذي ِفيــِه َيْمتَـــُروَن لــذَ  )33(َأُمــوُت َويـَ َك ِعيَســى ابْــُن َمــْرَيَم قـَ

 َأْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسـْبَحانَُه ِإَذا َقَضـى َأْمـراً فَِإنََّمـا يـَُقـوُل لَـُه ُكـْن فـََيُكـوُن هللاِ ا َكاَن مَ  )34(
)35( 

 ٣٥ -16: مريم القرآن الكريم سورة

ــــَرِك َواْصــــَطَفاِك َعَلــــى ِنَســــاِء ( َوِإْذ قَالَــــِت الَمالِئَكــــُة يَــــا َمــــْرَيُم ِإنَّ اَهللا اْصــــَطَفاِك َوَطهَّ
َك ِمـْن لـذَ  )43(َربـِِّك َواْسـُجِدي َوارَْكِعـي َمـَع الـرَّاِكِعيَن ليَـا َمـْرَيُم اقْـُنتِـي  )42(اَلِميَن العَ 

ــْرَيَم َوَمــا   ــَدْيِهْم ِإْذ يُلُقــوَن َأْقالَمُهــْم أَيـُُّهــْم َيْكُفــُل َم ــَت َل ــَك َوَمــا ُكْن ــاِء الَغْيــِب نُوِحيــِه ِإلَْي َب أَنـْ
ــَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصــ ــَت َل ــُرِك ِبكَ  )44(ُموَن ُكْن ــْرَيُم ِإنَّ اَهللا يـَُبشِّ َمــٍة لِإْذ قَاَلــِت الَمالِئَكــُة يَــا َم
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َيا َواآلِخــَرِة َوِمــَن الُمَقــرَّبِيَن  نـْ  )45(ِمْنــُه اْســُمُه الَمِســيُح ِعيَســى ابْــُن َمــْرَيَم َوِجيهــاً ِفــي الــدُّ
ي َولَــٌد لــقَالَــْت َربِّ أَنَّــى َيُكــوُن  )46(ِحيَن لالنَّــاَس ِفــي الَمْهــِد وََكْهــًال َوِمــَن الصَّــا مُ لــَوُيكَ 

ِك اهللاُ َيْخلُـُق َمـا َيَشـاُء ِإَذا َقَضـى َأْمـرًا فَِإنََّمـا يـَُقـوُل لَـُه ُكـْن لَوَلْم َيْمَسْسِني َبَشـٌر قَـاَل َكـذَ 
  )47(فـََيُكوُن 

 47 - ٤٢: آل عمران القرآن الكريم سورة
 

  9595  --    رقمرقم  شتانشتان
 أم من أسس 

 على شفا جرف هار بنيانه
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •

ي َهِذِه َويـَْعَمُل ِبَها، ُأَشبـُِّهُه ِبَرُجٍل َحِكيٍم بـََنى بـَْيَتُه لفََأيُّ َمْن َيْسَمُع َأقْـَوا24: (قوله
نَـَزَلِت اَألْمطَاُر، َوَجَرِت السُُّيوُل، َوَهبَِّت الَعوَ 25َعَلى الصَّْخِر،  َك لاِصُف، َفَضَرَبْت ذَ فـَ

ي َهِذِه َوالَ لَوَأيُّ َمْن َيْسَمُع َأقْـَوا26. البَـْيَت، فـََلْم َيْسُقْط ألَنَُّه ُمَؤسٌَّس َعَلى الصَّْخرِ 
نَـَزَلْت اَألْمطَاُر، َوَجَرْت 27، ليـَْعَمُل ِبَها، ُيَشبَُّه ِبَرُجٍل َغِبيٍّ بـََنى بـَْيَتُه َعَلى الرَّمْ  فـَ

  .) »َك البَـْيَت، َفَسَقَط، وََكاَن ُسُقوطُُه َعِظيماً لَهبَِّت الَعَواِصُف، َفَضَرَبْت ذَ السُُّيوُل، وَ 
  27-24: 7الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َوا«24 (: مواضعه كما يلي بـُِّهُه ِبَرُجل َعاِقل، ي هِذِه َويـَْعَمُل ِبَها، ُأشَ لَفُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأقـْ

َهاُر، َوَهبَِّت الرِّيَاُح، َوَوقـََعْت َعَلى 25. بـََنى بـَْيَتُه َعَلى الصَّْخرِ  فـَنَـَزَل الَمَطُر، َوَجاَءِت األَنـْ
ي لوَُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأقْـَوا26. َك البَـْيِت فـََلْم َيْسُقْط، ألَنَُّه َكاَن ُمَؤسًَّسا َعَلى الصَّْخرِ لذ
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فـَنَـَزَل الَمَطُر، 27. لَال يـَْعَمُل ِبَها، ُيَشبَُّه ِبَرُجل َجاِهل، بـََنى بـَْيَتُه َعَلى الرَّمْ هِذِه وَ 
َهاُر، َوَهبَِّت الرِّيَاُح، َوَصَدَمْت ذ َك البَـْيَت َفَسَقَط، وََكاَن ُسُقوطُُه لَوَجاَءِت األَنـْ

 ) . »!َعِظيًما
  27-24: 7الكتاب المقدس متى

تاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكوفي نسخة 
فَمْن سِمَع كالمي هذا وعِمَل ِبه يكوُن ِمْثَل رَُجٍل عاِقٍل «24: (بعض مواضعه كما يلي
َك لفنَزَل الَمَطُر وفاضِت السُّيوُل وَهبَِّت الرِّياُح على ذ25. بَنى بَيَتُه على الصَّْخرِ 

وَمْن َسِمَع كالمي هذا وما عِمَل ِبه 26على الصَّخِر الَبيِت فما سَقَط، ألنَّ أساَسُه 
فنَـَزَل المَطُر وفاَضِت السُّيوُل وَهبَِّت 27. ليكوُن ِمثَل رَجٍل َغبيٍّ بَنى بَيَتُه على الرَّم

 ) .»َك الَبيِت فَسَقَط، وكاَن ُسقوطُُه َعظيًمالالرِّياُح على ذ
 27-24: 7الكتاب المقدس متى

، يَاَربُّ : َماَذا َتْدُعونَِنيلوَ 46: (المقدس في الكتاب وورد أيضا َوَال ! يَاَربُّ
، فـََيْسَمُع َكَالِمي َويـَْعَمُل ِبِه، ُأرِيُكْم َمْن ُيْشِبهُ 47تـَْعَمُلوَن ِبَما َأُقولُُه؟  . ُكلُّ َمْن يَْأِتي ِإَليَّ

ثُمَّ َهَطَل . اَألَساَس َعَلى الصَّْخرِ  ِإنَُّه ُيْشِبُه ِإْنَسانًا يـَْبِني بـَْيتاً، َفَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضعَ 48
َلْم يـَْقِدْر َأْن يـَُزْعزَِعُه، ألَنَُّه َكاَن ُمَؤسَّسًا َعَلى لَمَطٌر َغزِيٌر َوَصَدَم السَّْيُل ذ َك البَـْيَت، فـَ

َألْرِض ُدوَن َوَأمَّا َمْن َسِمَع َوَلْم يـَْعَمل، فـَُهَو ُيْشِبُه ِإْنَسانًا بـََنى بـَْيتًا َعَلى ا49. الصَّْخرِ 
َهاَر ِفي الَحا. َأَساسٍ   ) .»!َك البَـْيِت َجِسيماً ل؛ وََكاَن َخَراُب ذلفـََلمَّا َصَدَمُه السَّْيُل، انـْ

 49-46: 6الكتاب المقدس لوقا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُتْم َال تـَْفَعُلوَن َما َأُقولُُه؟ يَاَربُّ : َماَذا َتْدُعونَِنيلوَ «46 (: مواضعه كما يلي ، َوأَنـْ ، يَاَربُّ

ُيْشِبُه ِإْنَسانًا بـََنى 48. ُكلُّ َمْن يَْأِتي ِإَليَّ َوَيْسَمُع َكَالِمي َويـَْعَمُل ِبِه ُأرِيُكْم َمْن ُيْشِبهُ 47
َك لٌل َصَدَم النـَّْهُر ذفـََلمَّا َحَدَث َسيْ . بـَْيًتا، َوَحَفَر َوَعمََّق َوَوَضَع اَألَساَس َعَلى الصَّْخرِ 
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َوَأمَّا الِذي َيْسَمُع 49. البَـْيَت، فـََلْم يـَْقِدْر َأْن يـَُزْعزَِعُه، ألَنَُّه َكاَن ُمَؤسًَّسا َعَلى الصَّْخرِ 
ُيْشِبُه ِإْنَسانًا بـََنى بـَْيَتُه َعَلى اَألْرِض ِمْن ُدوِن َأَساٍس، َفَصَدَمُه النـَّْهُر َفَسَقطَ   َوَال يـَْعَمُل، فـَ

 ) . !َك البَـْيِت َعِظيًمالَحاًال، وََكاَن َخَراُب ذ
 49-46: 6الكتاب المقدس لوقا

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
، وال َتعَملوَن ِبما : كيَف َتدعونَني« 46: (بعض مواضعه كما يلي ، يا ربُّ يا ربُّ

بَرُجٍل بَنى  48وَيسمُع كالمي ويَعَمُل ِبه ُأشبـُِّهُه لُكم  ُكلُّ َمْن َيجيُء إليَّ   47أقوُل؟ 
َك الَبيَت، لفلمَّا فاَض النَّهُر صَدَم ذ. بَيًتا، فَحَفَر وَعمََّق وجَعَل األساَس على الصَّخرِ 

 وأمَّا اّلذي يسَمُع كالمي وال يَعَمُل ِبِه، فُيشِبهُ  49. جوَدِة بِنائِهِ لفما َقِدَر أْن يـَُزعزَِعُه 
، وكاَن َخرابُُه لرَُجًال بَنى بَيَتُه على التُّراِب بَغيِر أساٍس، فَصَدمُه النَّهُر، فسَقَط في الحا

 ) .»عظيًما
 49-46: 6الكتاب المقدس لوقا

 : ورد في القرآن الكريم  •

ــَس بُـ ( ــٌر َأْم َمــْن َأسَّ َيانَــُه َعَلــى تـَْقــَوى ِمــَن اِهللا َوِرْضــَواٍن َخيـْ ــَس بـُنـْ َيانَــُه َعَلــى َشــَفا َأَفَمــْن َأسَّ نـْ
َهاَر ِبِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َواهللاُ ال يـَْهِدي الَقْوَم الظَّا  )109(ِميَن لُجُرٍف َهاٍر فَانـْ

 ١٠٩: التوبة القرآن الكريم سورة
 

  9696  --    رقمرقم  شتانشتان
 يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 

 

 : ورد في الكتاب المقدس •
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ُس لَوِعْنَدَما يـَُعوُد اْبُن اإلْنَسان ِفي َمْجِدِه َوَمَعُه َجِميُع َمالَِئَكِتِه، فَِإنَُّه َيجْ 31( :قوله
َوَتْجَتِمُع َأَماَمُه الشُُّعوُب ُكلَُّها، فـَيَـْفِصُل بـَْعَضُهْم َعْن بـَْعٍض َكَما 32َعَلى َعْرِش َمْجِدِه، 

فـَُيوِقُف الَغَنَم َعْن َيِميِنِه، َوالِمَعاِز َعْن َيَسارِِه؛ 33يـَْفِصُل الرَّاِعي الَغَنَم َعِن الِمَعاِز، 
تـََعاَلْوا يَاَمْن بَارََكُهْم أَِبي، رِثُوا الَمَلُكوَت الِذي : لِذيَن َعْن َيِميِنهِ لُك لثُمَّ يـَُقوُل المَ 34

َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني، ُكْنُت ألَنِّي ُجْعُت فََأْطَعْمُتُموِني، 35: ُأِعدَّ َلُكْم ُمْنُذ ِإْنَشاِء الَعاَلمِ 
ُتُموِني،  ْيُتْم ِإَليَّ 36َغرِيبًا َفآَويـْ ! ُعْريَانًا َفَكَسْوُتُموِني، َمرِيضًا فـَُزْرُتُموِني، َسِجينًا فَأَتـَ

َناَك َجائِعًا فََأْطَعْمَناَك، َأْو َعْطَشانًا َفسَ : ينَ لفـَيَـُردُّ األَبـَْراُر قَائِ 37 ، َمَتى رَأَيـْ َناَك؟ يَاَربُّ َقيـْ
َناَك، َأْو ُعْريَانًا َفَكَسْونَاَك؟ 38 َناَك َغرِيبًا َفآَويـْ َناَك َمرِيضًا َأْو 39َوَمَتى رَأَيـْ َوَمَتى رَأَيـْ

َك بَِأَحِد لِبَما أَنَُّكْم فـََعلُتْم ذَ : الَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ : كُ لفـَُيِجيبُـُهُم المَ 40َسِجينًا فـَُزْرنَاَك؟ 
َتِعُدوا َعنِّي : لِذيَن َعْن َيَسارِهِ لثُمَّ يـَُقوُل 41 !لصَِّغاِر، فَِبي فـََعلُتمْ ِإْخَوِتي َهُؤَالِء ا ابـْ

ِةِ ِإلبْ  َلْم ُتْطِعُموِني، 42! يَس َوَأْعَوانِهِ ليَاَمَالِعيُن ِإَلى النَّاِر األََبِديَِّة الُمَعدَّ ألَنِّي ُجْعُت فـَ
َلْم تَْأُووِني، ُعْريَانًا فـََلْم َتْكُسوِني، َمرِيضاً ُكْنُت َغرِيبًا فَـ 43َوَعِطْشُت فـََلْم َتْسُقوِني، 

َناَك َجائِعًا َأْو : ينَ لفـَيَـُردُّ َهُؤَالِء أَْيضًا قَائِ 44! َوَسِجينًا فـََلْم تـَُزوُروِني ، َمَتى رَأَيـْ يَاَربُّ
الَحقَّ : فـَُيِجيبُـُهمْ 45؟ َعْطَشانًا َأْو َغرِيبًا َأْو ُعْريَانًا َأْو َمرِيضًا َأْو َسِجيناً، َوَلْم َنْخِدْمكَ 

! َك بَِأَحِد ِإْخَوِتي َهُؤَالِء الصَِّغاِر، فَِبي َلْم تـَْفَعُلوالِبَما أَنَُّكْم َلْم تـَْفَعُلوا ذَ : َأُقوُل َلُكمْ 
َراُر ِإَلى الَحَياِة األََبِديَّةِ 46  ) . »! فـََيْذَهُب َهُؤَالِء ِإَلى الِعَقاِب األََبِديِّ، َواألَبـْ

 46-31: 25المقدس متىالكتاب 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
يِسيَن «31(: مواضعه كما يلي َوَمَتى َجاَء اْبُن اإلْنَسان ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع الَمالَِئَكِة الِقدِّ
ُيَميـُِّز َوَيْجَتِمُع َأَمامَ 32. ُس َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِ لَمَعُه، َفِحيَنِئٍذ َيجْ  ُه َجِميُع الشُُّعوِب، فـَ

بـَْعَضُهْم ِمْن بـَْعٍض َكَما يَُميـُِّز الرَّاِعي الِخَراَف ِمَن الِجَداِء، 
ُيِقيُم الِخَراَف َعْن َيِميِنِه 33 فـَ

رِثُوا تـََعاَلْوا يَا ُمَبارَِكي أَِبي، : لِذيَن َعْن َيِميِنهِ لُك لثُمَّ يـَُقوُل المَ 34. َوالِجَداَء َعِن الَيَسارِ 
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َعِطْشُت . ألَنِّي ُجْعُت فََأْطَعْمُتُموِني35. الَمَلُكوَت الُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ تَْأِسيِس الَعاَلمِ 
ُتُموِني. َفَسَقْيُتُموِني . َمرِيًضا فـَُزْرُتُموِني. ُعْريَانًا َفَكَسْوُتُموِني36. ُكْنُت َغرِيًبا َفآَويـْ

ْيُتْم ِإَليَّ  َراُر ِحيَنِئٍذ قَائِ فـَيُ 37. َمْحُبوًسا فَأَتـَ َناَك َجائًِعا : ينَ لِجيُبُه األَبـْ ، َمَتى رَأَيـْ يَاَربُّ
َناَك؟  َناَك، َأْو ُعْريَانًا َفَكَسْونَاَك؟ 38فََأْطَعْمَناَك، َأْو َعْطَشانًا َفَسَقيـْ َناَك َغرِيًبا َفآَويـْ َوَمَتى رَأَيـْ

َناَك َمرِيًضا َأْو َمْحُبوًسا فَأَتـَيْـ 39 الَحقَّ : ُك َويَقُول َلُهمْ لفـَُيِجيُب المَ 40َنا ِإَلْيَك؟ َوَمَتى رَأَيـْ
ثُمَّ يـَُقوُل «41 .ِبَما أَنَُّكْم فـََعلُتُموُه بَِأَحِد ِإْخَوِتي هُؤَالِء اَألَصاِغِر، فَِبي فـََعلُتمْ : َأُقوُل َلُكمْ 

ِة ِإلبْ اْذَهُبوا َعنِّي يَا َمَالِعيُن ِإَلى النَّا: لِذيَن َعِن الَيَسارِ لأَْيًضا  يَس لِر األََبِديَِّة الُمَعدَّ
َلْم ُتْطِعُموِني42َوَمالَِئَكِتِه،  ُكْنُت َغرِيًبا فـََلْم 43. َعِطْشُت فـََلْم َتْسُقوِني. ألَنِّي ُجْعُت فـَ

ُهْم ِحيَنِئٍذ ُيِجيُبونَُه 44. َمرِيًضا َوَمْحُبوًسا فـََلْم تـَُزوُروِني. ُعْريَانًا فـََلْم َتْكُسوِني. تَْأُووِني
َناَك َجائًِعا َأْو َعْطَشانًا َأْو َغرِيًبا َأْو ُعْريَانًا َأْو َمرِيًضا َأْو : ينَ لأَْيًضا قَائِ  ، َمَتى رَأَيـْ يَاَربُّ

ِبَما أَنَُّكْم َلْم تـَْفَعُلوُه : الَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ : فـَُيِجيبُـُهْم ِقاِئالً 45َمْحُبوًسا َوَلْم َنْخِدْمَك؟ 
َراُر 46. اَألَصاِغِر، فَِبي َلْم تـَْفَعُلوا بَِأَحِد هُؤَالءِ  فـََيْمِضي هُؤَالِء ِإَلى َعَذاب أََبِديٍّ َواألَبـْ

 ) . ِإَلى َحَياٍة أََبِديَّةٍ 
 46-31: 25الكتاب المقدس متى

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في وفي نسخة 
بُن اإلنساِن في َمجِدِه، ومَعُه جميُع وَمتى جاَء اَ « 31: (بعض مواضعه كما يلي

وَتحَتِشُد أماَمُه جميُع الشُّعوِب، فُيفِرُز  32ُس على عرِشِه الَمجيِد، لمالِئَكِتِه َيج
فَيجَعُل الِخراَف َعْن  33بَعَضُهم َعْن بَعٍض، ِمثَلما يُفِرُز الّراعي الِخراَف َعِن الجداِء،

َتعاَلوا، يا َمْن باركُهم : ُك للذيَن عن َيميِنهِ لُل المَ ويقو  34. هلَيميِنِه والِجداَء عن ِشما
ألنِّي ُجعُت فأطَعمُتموني،  35أبي، رِثُوا الَملكوَت اّلذي َهيَّأُه لُكم ُمنُذ إنشاِء العاَلِم، 

وُعريانًا فَكَسْوُتموني، وَمريًضا  36وَعِطشُت فَسَقْيُتموني، وُكنُت َغريًبا فآَويـُْتموني، 
، متى رأيناَك جوعاَن : حونَ لفُيجيُبُه الّصا 37. َسجيًنا فِجئُتم إليَّ فـَُزرُتموني، و  يا ربُّ
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ومتى رَأيناَك َغريًبا فآويناَك؟ أو ُعريانًا  38فأْطَعمناَك؟ أو َعطشاَن َفَسقْيناَك؟ 
الحقَّ : كُ لفُيجيبُـُهُم المَ  40ومتى رَأيناَك َمريًضا أو َسجيًنا فُزرناَك؟  39فَكسوناَك؟ 

 41 !ُكل َمرٍَّة َعِملُتم هذا لواحٍد من إخوتي َهؤالِء الصِّغاِر، فلي َعِملُتموهُ : مأقوُل لكُ 
اَبَتِعدوا عنِّي، يا مالعيُن، إلى الّناِر األبِديَِّة الُمهيَّأِة إلبليَس : هِ للذيَن َعْن ِشمالثُمَّ يَقوُل 

وُكنُت َغريًبا  43ُتموني، ألنَّي ُجعُت فما أطَعْمُتموني، وَعِطشُت فما َسَقيْ  42: وأعوانِهِ 
فُيجيُبُه  44. فما آَوْيتموني، وُعريانًا فما َكَسْوُتموني، ومريًضا وَسجيًنا فما ُزْرُتموني

، متى رأيناَك جوعاَن أو َعطشاَن، غريًبا أو ُعريانًا، مريًضا أو َسجيًنا، : هُؤالءِ  يا ربُّ
واحٍد لُكَل مرٍَّة ما َعِملُتم هذا : لُكم الحقَّ أقولُ : كُ لفُيجيبُـُهم المَ  45وما أْسَعْفناَك؟ 

فيذَهُب هُؤالِء إلى الَعذاِب األبديِّ،  46. ِمْن إخوتي هؤالِء الصَّغاِر، فلي ما عِملُتموهُ 
 ) .»حوَن إلى الحياِة األبِديَّةِ لوالّصا

 46-31: 25الكتاب المقدس متى

 : ورد في القرآن الكريم •
َوطَلـــٍح  )28(ِفـــي ِســـْدٍر َمْخُضـــوٍد  )27(ُب الَيِمـــيِن َوَأْصـــَحاُب الَيِمـــيِن َمـــا َأْصـــَحا(

ال  )32(َوفَاِكَهــــٍة َكِثيــــَرٍة  )31(َوَمــــاٍء َمْســــُكوٍب  )30(َوِظــــلٍّ َمْمــــُدوٍد  )29(َمْنُضــــوٍد 
ــــــُرٍش َمْرُفوَعــــــٍة  )33(َمْقُطوَعــــــٍة َوال َمْمُنوَعــــــٍة   )35(ِإنَّــــــا أَْنَشــــــْأنَاُهنَّ ِإْنَشــــــاًء  )34(َوفـُ

ــاُهنَّ  ــاً  )36(أَْبَكــاراً  َفَجَعلَن ــاً أَتْـَراب ــيِن ألَ  )37(ُعُرب ــَن اَألوَّ  )38(ْصــَحاِب الَيِم ــٌة ِم ــثُل يَن ل
ــَن اآلِخــرِيَن  )39( ــٌة ِم ــَما )40(َوثُل ــَما لَوَأْصــَحاُب الشِّ ــا َأْصــَحاُب الشِّ ِفــي  )41( لَم

  )44(ال بَاِرٍد َوال َكرِيٍم  )43(َوِظلٍّ ِمْن َيْحُموٍم  )42(َسُموٍم َوَحِميٍم 
 ٤٤ - ٢٧: الواقعة القرآن الكريم سورة

ـــٌة ( ـــْوقـَُهْم يـَْوَمِئـــٍذ َثَمانَِي يـَْوَمِئـــٍذ  )17(َوالَمَلـــُك َعَلـــى َأْرَجاِئَهـــا َوَيْحِمـــُل َعـــْرَش رَبِّـــَك فـَ
يَـُقـوُل َهـاُؤمُ  )18(تـُْعَرُضوَن ال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفيَـٌة  اقْــَرأوا  فََأمَّـا َمـْن ُأوتِـَي ِكَتابَـُه بَِيِمينِـِه فـَ

ِفـي  )21(فـَُهـَو ِفـي ِعيَشـٍة رَاِضـَيٍة  )20(ِإنـِّي ظَنَـْنـُت أَنـِّي ُمـالٍق ِحَسـابَِيْه  )19(ِكَتابَِيْه 
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ـــٍة لَجنَّـــٍة َعا ـــٌة  )22(َي ـــا َدانَِي ـــي األَيَّـــاِم   )23(ُقُطوفـَُه ـــا َأْســـَلْفُتْم ِف ـــوا َواْشـــَربُوا َهِنيئـــاً ِبَم ُكُل
يَـُقـوُل يَـا لَْيَتنِـي لَـْم ُأوَت ِكَتابِيَـْه لَي ِكَتابَـُه ِبِشـَماَوَأمَّا َمْن ُأوتِ  )24(َيِة لالَخا َولَـْم  )25(ِه فـَ

َهلَـَك  )28(يَـْه لَمـا َأْغنَـى َعنِّـي َما )27(يَا لَْيتَـَهـا َكانَـِت الَقاِضـَيَة  )26(َأْدِر َما ِحَسابَِيْه 
ــلطَانَِيْه  ــُذوُه فـَغُلُّــوُه  )29(َعنِّــي ُس ــيَم  )30(ُخ ــمَّ الَجِح ــي ِسلِســَلٍة  )31(َصــلُّوُه ُث ــمَّ ِف ُث

ُعوَن ِذرَاعـاً فَاْسـُلُكوُه  َوال َيُحـضُّ  )33(ِإنـَُّه َكـاَن ال يـُـْؤِمُن بِـاِهللا الَعِظـيِم  )32(َذْرُعَها َسبـْ
َلـــْيسَ  )34(َعَلـــى َطَعـــاِم الِمْســـِكيِن  ـــْوَم َهاُهَنـــا َحِمـــيٌم  فـَ َوال َطَعـــاٌم ِإال ِمـــْن  )35(لَـــُه اليَـ

 )37(ال يَْأُكُلُه ِإال الَخاِطُئوَن  )36(يٍن لِغسْ 
 ٣٧ - ١٧: الحاقة القرآن الكريم سورة

 : ورد في السنة النبوية  •

يَا اْبَن آَدَم َمِرْضُت َفلْم : يـَُقوُل يـَْوَم الِقَياَمةِ  ِإنَّ اَهللا : (قال أن رسول اهللا 
َأَما َعلْمَت َأنَّ َعْبِدي : يَن ؟ قَالتـَُعْدِني، قَال يَا َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك َوأَْنَت َربُّ الَعالمِ 

ُفالنًا َمِرَض َفلْم تـَُعْدُه، َأَما َعلْمَت أَنََّك لْو ُعْدَتُه لَوَجْدتَِني ِعْنَدُه، يَا اْبَن آَدَم 
 َأَما: وََكْيَف ُأْطِعُمَك َوأَْنَت َربُّ الَعالِميَن ؟ قَال: اْسَتْطَعْمُتَك َفلْم ُتْطِعْمِني، َقال يَا َربِّ 

َعلْمَت أَنَُّه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفالٌن َفلْم ُتْطِعْمُه، َأَما َعلْمَت أَنََّك لْو َأْطَعْمَتُه، لَوَجْدَت 
، َكْيَف َأْسِقيَك َوأَْنَت : َذلَك ِعْنِدي، يَا اْبَن آَدَم اْسَتْسَقْيُتَك َفلْم َتْسِقِني قَال يَا َربِّ

َك َعْبِدي ُفالٌن، َفلْم َتْسِقِه، َأَما ِإنََّك لْو َسَقْيَتُه، َوَجْدَت اْسَتْسَقا: َربُّ الَعالِميَن ؟ قَال
 ) .َذلَك ِعْنِدي

 ) 2569(4/1990صحيح مسلم 
 

  9797  --    رقمرقم  شتانشتان
 ضرب اهللا مثال رجال

 فيه شركاء متشاكسون 
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

ألَنَُّه ِإمَّا َأْن يـُْبِغَض َأَحَدُهَما : َسيَِّدْينِ لٍد َأْن َيُكوَن َعْبدًا َال يُْمِكُن َألحَ 24: (قوله
َال يُْمِكُنُكْم َأْن َتُكونُوا َعِبيدًا ِهللا . فـَُيِحبَّ اآلَخَر، َوِإمَّا َأْن يَلَزَم َأَحَدُهَما فـَيَـْهُجَر اآلَخرَ 

 24: 6الكتاب المقدس متى            .) َمعاً  لَوالَما

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض سخة وفي ن
َال يـَْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيَِّدْيِن، ألَنَُّه ِإمَّا َأْن يـُْبِغَض الَواِحَد «24(: مواضعه كما يلي

 ) .وا اَهللا َوالَمالَ َال تـَْقِدُروَن َأْن َتْخِدمُ . َوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُيَالزَِم الَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخرَ 
 24: 6الكتاب المقدس متى

 َما ِمْن َخاِدٍم يـَْقِدُر َأْن َيُكوَن َعْبدًا لَسيَِّدْينِ  : (قوله وورد في الكتاب المقدس
 الَ  ،فـَيَـْهُجَر اآلَخرَ  َوِإمَّا َأْن يَلَتِحَق بَِأَحِدِهَما ،فـَُيِحبَّ اآلَخر فَِإنَُّه ِإمَّا َأْن يـُْبِغَض َأَحَدُهَما

       ) .َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتُكونُوا َعِبيداً ِهللا َوالَمال َمعاً 
  13: 16الكتاب المقدس لوقا 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
اِحَد َال يـَْقِدُر َخاِدٌم َأْن َيْخِدَم َسيَِّدْيِن، ألَنَُّه ِإمَّا َأْن يـُْبِغَض الوَ 13(: مواضعه كما يلي

 ) .َال تـَْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا اَهللا َوالَمالَ . َوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُيَالزَِم الَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخرَ 
  13: 16الكتاب المقدس لوقا

 : ورد في القرآن الكريم •

( َنا  قـُْرآناً َعَربِّياً  )27(ُروَن َمَثٍل َلَعلُهْم يـََتذَكَّ  للنَّاِس ِفي َهَذا الُقْرآِن ِمْن كُ لَوَلَقْد َضَربـْ
َر ِذي ِعَوٍج َلَعلُهْم يـَتـَُّقوَن  َضَرَب اهللاُ َمَثًال رَُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َورَُجًال  )28(َغيـْ

)29( َبل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن هللاِ َرُجٍل َهل َيْسَتوِيَاِن َمَثًال الَحْمُد لَسَلماً   
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٢٩ - ٢٧: الزمر ةالقرآن الكريم سور   
 

  9898  --    رقمرقم  شتانشتان
 ومثل كلمة خبيثة 

 كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض
 

 : ورد في الكتاب المقدس  •
يَن الِذيَن يَْأُتوَن ِإلَْيُكْم الَِبِسيَن ثَِياَب الُحْمالِن، لِاْحَذُروا األَْنِبَياَء الدَّجَّا15: (قوله

َهل ُيْجَنى ِمَن الشَّْوِك . ِمْن ِثَمارِِهْم تـَْعرُِفونـَُهمْ 16! ِذئَاٌب َخاِطَفةٌ  لُهْم ِمَن الدَّاخِ َوَلِكنـَّ 
َأمَّا الشََّجَرُة . َهَكَذا، ُكلُّ َشَجَرٍة َجيَِّدٍة تـُْثِمُر َثَمرًا َجيِّداً 17ِعَنٌب، َأْو ِمَن الُعلْيِق تِيٌن؟ 

َال يُْمِكُن َأْن تـُْثِمَر الشََّجَرُة الَجيَِّدُة َثَمرًا َرِديئاً، َوَال 18. َمرًا َرِديئاً الرَِّديَئُة، فَِإنـََّها تـُْثِمُر ثَ 
وَُكلُّ َشَجَرٍة َال تـُْثِمُر َثَمرًا َجيِّدًا، تـُْقَطُع َوُتْطَرُح ِفي 19. الشََّجَرُة الرَِّديَئُة َثَمرًا َجيِّداً 

  .) ُهمْ ِإَذْن ِمْن ِثَمارِِهْم تـَْعرُِفونَـ 20. النَّارِ 
 20-15: 7الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ِاْحَتِرُزوا ِمَن األَْنِبَياِء الَكَذبَِة الِذيَن يَْأُتوَنُكْم بِِثَياب الُحْمَالِن، «15(: مواضعه كما يلي

َهل َيْجتَـُنوَن ِمَن الشَّْوِك . ارِِهْم تـَْعرُِفونـَُهمْ ِمْن ِثمَ 16! َولِكنـَُّهْم ِمْن َداِخل ِذئَاٌب َخاِطَفةٌ 
هَكَذا ُكلُّ َشَجَرٍة َجيَِّدٍة َتْصَنُع أَْثَمارًا َجيَِّدًة، َوَأمَّا 17ِعَنًبا، َأْو ِمَن الَحَسِك تِيًنا؟ 

ٌة َأْن َتْصَنَع أَْثَمارًا َرِديًَّة، َوَال َال تـَْقِدُر َشَجَرٌة َجيِّدَ 18الشََّجَرُة الرَِّديَُّة فـََتْصَنُع أَْثَمارًا َرِديًَّة، 
ُكلُّ َشَجَرٍة َال َتْصَنُع َثَمًرا َجيًِّدا تـُْقَطُع َوتُلَقى ِفي 19. َشَجَرٌة َرِديٌَّة َأْن َتْصَنَع أَْثَمارًا َجيَِّدةً 

 ) .فَِإًذا ِمْن ِثَمارِِهْم تـَْعرُِفونـَُهمْ 20. النَّارِ 
 20-15: 7الكتاب المقدس متى
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 : ي القرآن الكريمورد ف •
( َمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِفي لأََلْم تـََر َكْيَف َضَرَب اهللاُ َمَثًال كَ 

لنَّاِس َلَعلُهْم لُأُكَلَها ُكل ِحيٍن بِِإْذِن رَبـَِّها َوَيْضِرُب اهللاُ اَألْمثَاَل  تـُْؤِتي )24(السََّماِء 
َمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فـَْوِق اَألْرِض َما َلَها ِمْن لَوَمَثُل كَ  )25( يـََتذَكَُّرونَ 

َيا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ  ليـُثَبُِّت اهللاُ الِذيَن آَمُنوا بِالَقوْ  )26(قـََراٍر  نـْ الثَّاِبِت ِفي الَحَياِة الدُّ
)27(ا َيَشاُء ِميَن َويـَْفَعُل اهللاُ مَ لاهللاُ الظَّا  

٢٧ -٢٤: إبراهيم القرآن الكريم سورة  
 

  9999  --    رقمرقم  شتانشتان
 حتى يلج الجمل في سم الخياط

 

 : ورد في الكتاب المقدس •

ُح، َماَذا َأْعَمُل لُم الصَّالأَيـَُّها الُمعَ «: َوَسأََلُه َواِحٌد ِمَن الرَُّؤَساِء قَاِئالً 18: ( قوله
َح؟ لَْيَس َأَحٌد لَماَذا َتْدُعوِني الصَّال«: َوَلِكنَّ َيُسوَع قَاَل َلهُ 19» ِرَث الَحَياَة األََبِديََّة؟ألَ 

َال تـَْزِن؛ َال تـَْقُتل؛ َال َتْسِرْق؛ َال : أَْنَت تـَْعِرُف الَوَصايَا20! حًا ِإالَّ َواِحٌد، َوُهَو اهللا لَصا
» !َهِذِه ُكلَُّها َعِملُت ِبَها ُمْنُذ ِصَغِري«: فـََقالَ 21» !َك َوُأمَّكَ َتْشَهْد بِالزُّوِر؛ َأْكرِْم أَبَا

ُقُصَك َشْيٌء َواِحدٌ «: فـََلمَّا َسِمَع َيُسوُع َهَذا، قَاَل َلهُ 22 ِبْع ُكل َما ِعْنَدَك، َوَوزِّْع : يـَنـْ
ٌز ِفي السََّماَواتِ  َولِكنَُّه َلمَّا َسِمَع 23» !بَـْعِنيثُمَّ تـََعاَل اتْـ . َعَلى الُفَقَراِء، فـََيُكوَن َلَك َكنـْ

: َك ِمْنُه، قَالَ لفـََلمَّا رََأى َيُسوُع ذَ 24. َك، َحِزَن ُحْزنًا َشِديدًا، ألَنَُّه َكاَن َغِنّيًا ِجّداً لذ
َرٍة 25! َما َأْصَعَب ُدُخوَل اَألْغِنَياِء ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ « فَِإنَّ ُمُروَر َجَمٍل ِفي ثـَْقِب ِإبـْ

 ) .»َغِنيٍّ ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  لُل ِمْن ُدُخو َأْسهَ 
 25-18: 18الكتاب المقدس لوقا
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ُح، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث لُم الصَّالأَيـَُّها الُمعَ «: َوَسأََلُه رَئِيٌس ِقاِئالً 18 (: مواضعه كما يلي

ًحا ِإالَّ لًحا؟ لَْيَس َأَحٌد َصالَماَذا َتْدُعوِني َصال«: فـََقاَل َلُه َيُسوعُ 19» ِديََّة؟الَحَياَة األَبَ 
. َال َتْشَهْد بِالزُّورِ . َال َتْسِرقْ . َال تـَْقُتل. َال تـَْزنِ : أَْنَت تـَْعِرُف الَوَصايَا20. َواِحٌد َوُهَو اهللاُ 

فـََلمَّا َسِمَع َيُسوُع 22. »ُكلَُّها َحِفْظتُـَها ُمْنُذ َحَداثَِتيهِذِه  «: فـََقالَ 21. »َأْكرِْم أَبَاَك َوُأمَّكَ 
ٌز : يـُْعِوُزَك أَْيًضا َشْيءٌ «: َك قَاَل َلهُ لذ بْع ُكل َما َلَك َوَوزِّْع َعَلى الُفَقَراِء، فـََيُكوَن َلَك َكنـْ

فـََلمَّا 24. ُه َكاَن َغِنّيا ِجّداَك َحِزَن، ألَنَّ لفـََلمَّا َسِمَع ذ23. »ِفي السََّماِء، َوتـََعاَل اتْـبَـْعِني
َألنَّ 25! ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  لَما َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اَألْمَوا«: َرآُه َيُسوُع َقْد َحِزَن، قَالَ 

َرٍة أَْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  ُدُخوَل َجَمل ِمْن ثـَْقبِ   ) .»!ِإبـْ
 25-18: 18قاالكتاب المقدس لو 

َنَما َكاَن َخارِجًا ِإَلى الطَّرِيِق، َأْسَرَع 17: (وورد في الكتاب المقدس قوله َوبـَيـْ
» ُح، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث الَحَياَة األََبِديََّة؟لُم الصَّالأَيـَُّها الُمعَ «: ِإلَْيِه رَُجٌل َوَجثَا َلُه َيْسأَلُهُ 

حًا ِإالَّ َواِحٌد، َوُهَو لَح؟ لَْيَس َأَحٌد َصالا َتْدُعوِني الصَّاَماذَ ل«: َولِكنَّ َيُسوَع قَاَل َلهُ 18
ْم؛ لَال تـَْقُتل؛ َال تـَْزِن؛ َال َتْسِرْق؛ َال َتْشَهْد بِالزُّوِر؛ َال َتظْ : أَْنَت تـَْعِرُف الَوَصايَا19. اهللا 

َوِإْذ 21» ِملُت ِبَها ُمْنُذ ِصَغِريَهِذِه ُكلَُّها عَ «: فََأَجابَُه قَاِئالً 20» !َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ 
ُقُصَك َشْيٌء َواِحدٌ «: َنَظَر َيُسوُع ِإلَْيِه، َأَحبَُّه، َوقَاَل َلهُ  اْذَهْب، ِبْع ُكل َما ِعْنَدَك، : يـَنـْ

ٌز ِفي السََّماِء، ثُمَّ تـََعاَل اتْـبَـْعِني  َوَأمَّا ُهوَ 22. »َوَوزِّْع َعَلى الُفَقَراِء، فـََيُكوَن َلَك َكنـْ
فـََتطَلَع 23.، ألَنَُّه َكاَن َصاِحَب ثـَْرَوٍة َكِبيَر ةٍ لَفَمَضى َحزِينًا َوَقِد اْكَتَأَب ِمْن َهَذا الَقوْ 

» !َما َأْصَعَب ُدُخوَل اَألْغِنَياِء ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ «: َتَالِميِذهِ لَيُسوُع َحْوَلُه َوقَاَل 
، َما َأْصَعَب ُدُخوَل «: اَد َيُسوُع يـَُقوُل َلُهمْ فـَعَ . َهَذا الَكَالمِ لَفُدِهَش التََّالِميُذ 24 يَابَِنيَّ

َرٍة، 25» !ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  ليَن َعَلى الَمالالُمتَّكِ  فََأْسَهُل َأْن َيْدُخَل الَجَمُل ِفي ثـَْقِب ِإبـْ
 ) .َفُذِهُلوا ِإَلى الَغايَةِ 26. »ِمْن َأْن َيْدُخَل الَغِنيُّ ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
: َوِفيَما ُهَو َخارٌِج ِإَلى الطَّرِيِق، رََكَض َواِحٌد َوَجثَا َلُه َوَسأََلهُ 17 (: مواضعه كما يلي

َماَذا ل«: فـََقاَل َلُه َيُسوعُ 18» َبِديََّة؟ُح، َماَذا َأْعَمُل َألِرَث الَحَياَة األَ لُم الصَّالأَيـَُّها الُمعَ «
َال : أَْنَت تـَْعِرُف الَوَصايَا19. ًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اهللاُ لًحا؟ لَْيَس َأَحٌد َصالَتْدُعوِني َصا

َأَجاَب فَ 20. »َأْكرِْم أَبَاَك َوُأمَّكَ . َال َتْسُلبْ . َال َتْشَهْد بِالزُّورِ . َال َتْسِرقْ . َال تـَْقُتل. تـَْزنِ 
َنَظَر ِإلَْيِه َيُسوُع َوَأَحبَُّه، 21. »ُم، هِذِه ُكلَُّها َحِفْظتُـَها ُمْنُذ َحَداثَِتيليَا ُمعَ «: َوقَاَل َلهُ  فـَ
ٌز : يـُْعِوُزَك َشْيٌء َواِحدٌ «: َوقَاَل َلهُ  ِاْذَهْب ِبْع ُكل َما َلَك َوَأْعِط الُفَقَراَء، فـََيُكوَن َلَك َكنـْ

َوَمَضى َحزِيًنا، ألَنَُّه   لفَاْغَتمَّ َعَلى الَقوْ 22. »يبَ لتـََعاَل اتْـبَـْعِني َحاِمًال الصَّ ِفي السََّماِء، وَ 
َما َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي «: َتَالِميِذهِ لفـََنَظَر َيُسوُع َحْوَلُه َوقَاَل 23.َكاَن َذا َأْمَوال َكِثيَرةٍ 

فََأَجاَب َيُسوُع أَْيًضا َوقَاَل . َالِميُذ ِمْن َكَالِمهِ فـََتَحيـََّر التَّ 24» !ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  لاَألْمَوا
، َما َأْعَسَر ُدُخوَل الُمتَّكِ «: َلُهمْ  ُمُروُر 25! ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  ليَن َعَلى اَألْمَواليَا بَِنيَّ

َرٍة أَْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت اهللاِ  ) ُبِهُتوا ِإَلى الَغايَةِ فَـ 26» َجَمل ِمْن ثـَْقِب ِإبـْ
. 

 26-17: 10الكتاب المقدس مرقس

 : ورد في القرآن الكريم  •
َها ال تـَُفتَُّح َلُهْم أَبـَْواُب السََّماِء َوال َيْدُخُلوَن ( بُوا ِبآياتَِنا َواْسَتْكبَـُروا َعنـْ ِإنَّ الِذيَن َكذَّ

  )40(َك َنْجِزي الُمْجرِِميَن لَج الَجَمُل ِفي َسمِّ الِخَياِط وََكذَ لالَجنََّة َحتَّى يَ 

٤٠: ألعرافا القرآن الكريم سورة  
 

  100100  --    رقمرقم  شتانشتان
 إال موضع لبنة من زاوية
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 : ورد في الكتاب المقدس  •

َغَرَس ِإْنَساٌن َكْرمًا َوَسلَمُه ِإَلى «: لُم الشَّْعَب ِبَهَذا الَمثَ لَوَأَخَذ ُيكَ 9: (قوله
ًة َطِويَلةً مُ  َوِفي َمْوِسِم الِقطَاِف َأْرَسَل ِإَلى الُمَزارِِعيَن َعْبداً، 10. َزارِِعيَن، َوَسافـََر ُمدَّ
فـََعاَد 11. َولِكنَّ الُمَزارِِعيَن َضَربُوُه َوَردُّوُه فَارَِغ الَيَدْينِ . َكْي يـُْعُطوُه ِمْن َثَمِر الَكْرمِ ل

ثُمَّ َعاَد 12. نـَُّهْم َضَربُوُه أَْيضًا َوَأَهانُوُه َوَردُّوُه فَارَِغ الَيَدْينِ ِإالَّ أَ . َوَأْرَسَل َعْبدًا آَخرَ 
َماَذا َأفْـَعُل؟ : فـََقاَل َربُّ الَكْرمِ 13. ثاً، َفَجرَُّحوُه َوَطَرُحوُه َخارَِج الَكْرمِ لَوَأْرَسَل َعْبدًا ثَا

ِكْن َما ِإْن َرآُه الُمَزارُِعوَن، َحتَّى َتَشاَوُروا َول14! َسُأْرِسُل اْبِني الَحِبيَب، َلَعلُهْم يـََهابُونَهُ 
نَـُهْم َقائِ  َفَطَرُحوُه َخارَِج 15. َيِصيَر الِميَراُث لََنالَفلنَـْقُتلُه . َهَذا ُهَو الَورِيثُ : ينَ لِفيَما بـَيـْ
ُك ُأولِئَك لَويـُهْ ِإنَُّه يَْأِتي 16َفَماَذا ِإَذْن يـَْفَعُل َربُّ الَكْرِم ِبِهْم؟ . الَكْرِم َوقـَتَـُلوهُ 

َولِكنَُّه 17» !َحاَشا«َك، قَاُلوا لفـََلمَّا َسِمُعوا ذ.»ُم الَكْرَم ِإَلى َغْيرِِهمْ لالُمَزارِِعيَن، َوُيسَ 
الَحَجُر الِذي رََفَضُه البُـَناُة، ُهَو : ِإَذْن َما َمْعَنى َهِذِه اآليَِة الَمْكُتوبَةِ «: َنَظَر ِإلَْيِهْم َوَقالَ 

َمْن يـََقُع َعَلى َهَذا الَحَجِر يـََتَكسَُّر، َوَمْن يـََقُع الَحَجُر 18َر َحَجَر الزَّاِويَِة؟ نـَْفُسُه َصا
َفَسَعى ُرَؤَساُء الَكَهَنِة َوالَكَتَبُة ِإَلى إلَقاِء الَقْبِض َعَلْيِه ِفي 19» َعَلْيِه َيْسَحُقُه َسْحقًا؟

 ) . لشَّْعَب، فـََقْد َأْدرَُكوا أَنَُّه َعَناُهْم ِبَهَذا الَمثَ تِلَك السَّاَعِة َعْيِنَها، َولِكنـَُّهْم َخاُفوا ال

 19-9: 20الكتاب المقدس لوقا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َتَدَأ يـَُقوُل 9 (: مواضعه كما يلي ِإْنَساٌن َغَرَس َكْرًما َوَسلَمُه «: لشَّْعِب هَذا الَمَثلَ لَوابـْ

َكْي يـُْعُطوُه لَوِفي الَوْقِت َأْرَسَل ِإَلى الَكرَّاِميَن َعْبًدا 10. َكرَّاِميَن َوَسافـََر َزَمانًا َطوِيالً   ِإَلى
فـََعاَد َوَأْرَسَل َعْبًدا آَخَر، َفَجَلُدوا 11. ِمْن َثَمِر الَكْرِم، َفَجَلَدُه الَكرَّاُموَن، َوَأْرَسُلوُه فَارًِغا

ثًا، َفَجرَُّحوا هَذا أَْيًضا لثُمَّ َعاَد فََأْرَسَل ثَا12. ، َوَأْرَسُلوُه فَارًِغاَك أَْيًضا َوَأَهانُوهُ لذ
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َماَذا َأفْـَعُل؟ ُأْرِسُل اْبِني الَحِبيَب، َلَعلُهْم ِإَذا رََأْوُه : فـََقاَل َصاِحُب الَكْرمِ 13. َوَأْخَرُجوهُ 
نَـُهْم قَائِ  فـََلمَّا َرآُه الَكرَّاُموَن َتآَمُروا ِفيَما14! يـََهابُونَ  َهُلمُّوا ! هَذا ُهَو الَواِرثُ : ينَ لبـَيـْ
َفَماَذا يـَْفَعُل ِبِهْم . فََأْخَرُجوُه َخارَِج الَكْرِم َوقـَتَـُلوهُ 15! َكْي َيِصيَر لََنا الِميَراثُ لنـَْقُتلُه 

فـََلمَّا َسِمُعوا . »ُك هُؤَالِء الَكرَّاِميَن َويـُْعِطي الَكْرَم آلَخرِينَ ليَْأِتي َويـُهْ 16َصاِحُب الَكْرِم؟ 
َنَظَر ِإلَْيِهْم َوقَالَ 17» !َحاَشا«: قَاُلوا الَحَجُر الِذي : ِإًذا َما ُهَو هَذا الَمْكُتوبُ «: فـَ

َك الَحَجِر لُكلُّ َمْن َيْسُقُط َعَلى ذ18رََفَضُه البَـنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِويَِة؟ 
َفطََلَب ُرَؤَساُء الَكَهَنِة َوالَكَتَبُة َأْن يُلُقوا 19» !َلْيِه َيْسَحُقهُ يـَتَـَرضَُّض، َوَمْن َسَقَط ُهَو عَ 

األَيَاِدَي َعَلْيِه ِفي تِلَك السَّاَعِة، َولِكنـَُّهْم َخاُفوا الشَّْعَب، ألَنـَُّهْم َعَرُفوا أَنَُّه قَاَل هَذا 
 ) .الَمَثَل َعَلْيِهمْ 
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َغَرَس ِإْنَساٌن َربُّ بـَْيٍت  : اْسَمُعوا َمَثًال آَخرَ 33: (المقدس وورد في الكتاب
ثُمَّ َسلَم الَكْرَم . َكْرمًا، َوَأقَاَم َحْوَلُه ِسَياجاً، َوَحَفَر ِفيِه َمْعَصَرًة، َوبـََنى ِفيِه بـُْرَج ِحَراَسةٍ 

َيَتَسلَم لَل َعِبيَدُه ِإَلى الُمَزارِِعيَن َوَلمَّا َحاَن َأَواُن الِقطَاِف، َأْرسَ 34. ِإَلى ُمَزارِِعيَن َوَسافـَرَ 
َرُه، َورََجُموا 35. َثَمَر الَكْرمِ  فـََقَبَض الُمَزارُِعوَن َعَلى الَعِبيِد، َفَضَربُوا َأَحَدُهْم، َوقـَتَـُلوا َغيـْ

. ينَ لدًا ِمَن اَألوَّ ثُمَّ َأْرَسَل َربُّ البَـْيِت ثَانَِيًة َعِبيدًا آَخرِيَن َأْكثـََر َعدَ 36. اآلَخَر بِالِحَجارَةِ 
َنُه، قَاِئالً 37. فـََفَعَل الُمَزاِرُعوَن ِبَهُؤَالِء َما فـََعُلوُه بُِأولِئكَ  : َوَأِخيرًا َأْرَسَل ِإلَْيِهِم ابـْ

َهَذا ُهَو : بَـْعضٍ لَفَما ِإْن رََأى الُمَزارُِعوَن اِالْبَن َحتَّى قَاَل بـَْعُضُهْم 38! َسيَـَهابُوَن اْبِني
ثُمَّ قـََبُضوا َعَلْيِه، َوَطَرُحوُه َخارَِج 39. َي َعَلى ِميَراثِهِ لتـََعاَلْوا نـَْقُتلُه فـََنْستَـوْ ! الَورِيثُ 

» َفِعْنَدَما يـَُعوُد َربُّ الَكْرِم، َماَذا يـَْفَعُل بُِأولِئَك الُمَزارِِعيَن؟40! الَكْرِم، َوقـَتَـُلوهُ 
ُم الَكْرَم ِإَلى ُمَزارِِعيَن لثُمَّ ُيسَ . رَّ َهَالكٍ ُكُهْم شَ لُأولِئَك اَألْشَراُر، يـُهْ «: َأَجابُوهُ 41

: أََلْم تـَْقَرُأوا ِفي الِكَتابِ «: فـََقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42. »آَخرِيَن يـَُؤدُّوَن َلُه الثََّمَر ِفي َأَوانِهِ 
َن الرَّب َكاَن مِ . الَحَجُر الِذي رََفَضُه البُـَناُة، ُهَو نـَْفُسُه َصاَر َحَجَر الزَّاِويَِة اَألَساِسيَّ 
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َزُع ِمْن : َك َأُقوُل َلُكمْ لذل43! َهَذا، َوُهَو َعِجيٌب ِفي أَْنظَارِنَا ِإنَّ َمَلُكوَت اهللا َسيُـنـْ
فََأيُّ َمْن يـََقُع َعَلى َهَذا الَحَجِر يـََتَكسَُّر، 44. أَْيِديُكْم َوُيَسلُم ِإَلى َشْعٍب يـَُؤدِّي َثَمَرهُ 

َوَلمَّا َسِمَع ُرَؤَساُء الَكَهَنِة َوالَفرِّيِسيُّوَن 45»! ِه َيْسَحُقُه َسْحقاً َوَمْن يـََقُع الَحَجُر َعَليْ 
َوَمَع أَنـَُّهْم َكانُوا 46. الَمثـََلْيِن اللَذْيِن َضَربـَُهَما َيُسوُع، َأْدرَُكوا أَنَُّه َكاَن يـَْعِنيِهْم ُهمْ 

  .)َن ِمَن الُجُموِع ألَنـَُّهْم َكانُوا يـَْعَتِبُرونَُه نَِبّياً َيْسَعْوَن ِإَلى الَقْبِض َعَلْيِه، فـََقْد َكانُوا َخائِِفي
  46-33: 21الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َكاَن ِإْنَساٌن َربُّ بـَْيٍت َغَرَس َكْرًما، َوَأَحاَطُه : ِاْسَمُعوا َمَثًال آَخرَ «33 (: مواضعه كما يلي

َوَلمَّا قـَُرَب 34. ِبِسَياٍج، َوَحَفَر ِفيِه َمْعَصَرًة، َوبـََنى بـُْرًجا، َوَسلَمُه ِإَلى َكرَّاِميَن َوَسافـَرَ 
فََأَخَذ الَكرَّاُموَن َعِبيَدُه 35. َيْأُخَذ أَْثَمارَهُ لَوْقُت األَْثَماِر َأْرَسَل َعِبيَدُه ِإَلى الَكرَّاِميَن 

ثُمَّ َأْرَسَل أَْيًضا َعِبيًدا آَخرِيَن َأْكثـََر ِمَن 36. ا بـَْعًضا َورََجُموا بـَْعًضاَوَجَلُدوا بـَْعًضا َوقـَتَـُلو 
َفَعُلوا ِبِهْم َكذلاَألوَّ  َنُه قَاِئالً 37. كَ ليَن، فـَ َوَأمَّا 38! يـََهابُوَن اْبِني: فََأِخيًرا َأْرَسَل ِإلَْيِهُم ابـْ

نَـُهمْ الَكرَّاُموَن فـََلمَّا رََأْوا االْبَن َقاُلوا فِ  َهُلمُّوا نـَْقُتلُه َونَْأُخْذ ! هَذا ُهَو الَواِرثُ : يَما بـَيـْ
َفَمَتى َجاَء َصاِحُب الَكْرِم، َماَذا 40. فََأَخُذوُه َوَأْخَرُجوُه َخارَِج الَكْرِم َوقـَتَـُلوهُ 39! ِميَراثَهُ 

ُم لُكُهْم َهالًَكا َرِديّا، َوُيسَ ليـُهْ  ُأولِئَك اَألْرِديَاءُ «: قَاُلوا َلهُ 41» يـَْفَعُل بُِأولَِئَك الَكرَّاِميَن؟
َرْأُتْم «: قَاَل َلُهْم َيُسوعُ 42. »الَكْرَم ِإَلى َكرَّاِميَن آَخرِيَن يـُْعُطونَُه األَْثَماَر ِفي َأْوقَاِتَها َأَما قـَ

 ل؟ ِمْن ِقبَ الَحَجُر الِذي رََفَضُه البَـنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِويَةِ : َقطُّ ِفي الُكُتبِ 
َزُع : َك َأُقوُل َلُكمْ لذل43! الرَّب َكاَن هَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا ِإنَّ َمَلُكوَت اِهللا يـُنـْ

َوَمْن َسَقَط َعَلى هَذا الَحَجِر يـَتَـَرضَُّض، َوَمْن َسَقَط 44. ِمْنُكْم َويـُْعَطى ألُمٍَّة تـَْعَمُل أَْثَمارَهُ 
َوَلمَّا َسِمَع ُرَؤَساُء الَكَهَنِة َوالَفرِّيِسيُّوَن َأْمثَاَلُه، َعَرُفوا أَنَُّه َتَكلَم 45.»!ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

َوِإْذ َكانُوا َيْطُلُبوَن َأْن يُْمِسُكوُه، َخاُفوا ِمَن الُجُموِع، ألَنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل 46. َعَلْيِهمْ 
 ) .نَِبيٍّ 
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َغَرَس «: َوَأَخَذ ُيَخاِطبُـُهْم بَِأْمثَاٍل، فـََقالَ : (قوله د في الكتاب المقدسوور 
ثُمَّ . ِإْنَساٌن َكْرماً، َوَأقَاَم َحْوَلُه ِسَياجاً، َوَحَفَر ِفيِه َحْوَض َمْعَصَرٍة، َوبـََنى ِفيِه بـُْرَج ِحَراَسةٍ 

َيَتَسلَم لَواِن، َأْرَسَل ِإَلى الُمَزارِِعيَن َعْبدًا َوِفي األَ 2. َسلَم الَكْرَم ِإَلى ُمَزارِِعيَن، َوَسافـَرَ 
ُهْم ِحصََّتُه ِمْن َثَمِر الَكْرمِ  فـََعاَد 4. ِإالَّ أَنـَُّهْم َأْمَسُكوُه َوَضَربُوُه َوَردُّوُه فَارَِغ الَيَدْينِ 3. ِمنـْ

. ثُمَّ َأْرَسَل آَخَر أَْيضًا فـََقتَـُلوهُ 5. َوَأْرَسَل ِإلَْيِهْم َعْبدًا آَخَر، َفَشجُّوا رَْأَسُه َوَردُّوُه ُمَهاناً 
َوِإْذ َكاَن َلُه بـَْعُد اْبٌن َوِحيٌد 6. ثُمَّ َأْرَسَل آَخرِيَن َكِثيرِيَن، َفَضَربُوا بـَْعضًا َوقـَتَـُلوا بـَْعضاً 

ُأولِئَك  َولِكنَّ 7! ِإنـَُّهْم َسيَـَهابُوَن اْبِني: َحِبيٌب، َأْرَسَلُه أَْيضًا ِإلَْيِهْم َأِخيرًا، قَاِئالً 
َهَذا ُهَو الَورِيُث؛ تـََعاَلْوا نـَْقُتلُه فـََنْحُصَل َعَلى : بَـْعضٍ لالُمَزارِِعيَن قَاُلوا بـَْعُضُهْم 

َفَماَذا يـَْفَعُل َربُّ الَكْرِم؟ ِإنَُّه 9. فََأْمَسُكوُه َوقـَتَـُلوُه َوَطَرُحوُه َخارَِج الَكْرمِ 8! الِميَراثِ 
َأَفَما قـََرْأ ُتْم َهِذِه اآليََة 10. ُم الَكْرَم ِإَلى َغْيرِِهمْ لَن، َوُيسَ ُك الُمَزارِِعيليَْأِتي َويـُهْ 
ِمَن الرَّب َكاَن 11. الَحَجُر الِذي رََفَضُه البُـَناُة، ُهَو نـَْفُسُه َصاَر َحَجَر الزَّاِويَةِ : الَمْكُتوبَةَ 

َعَلْيِه، َولِكنـَُّهْم َخاُفوا الَجْمَع،  َفَسَعْوا ِإَلى الَقْبضِ 12» !َهَذا، َوُهَو َعِجيٌب ِفي أَْنظَارِنَا
 .) فـَتَـرَُكوُه َواْنَصَرُفوا. لألَنـَُّهْم َأْدرَُكوا أَنَُّه َكاَن يـَْعِنيِهْم ِبَهَذا الَمثَ 

  12-1: 12الكتاب المقدس مرقس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َتَدَأ يَـ 1 (: مواضعه كما يلي ِإْنَساٌن َغَرَس َكْرًما َوَأَحاَطُه ِبِسَياٍج، «: ُقوُل َلُهْم بَِأْمثَالَوابـْ

ثُمَّ َأْرَسَل ِإَلى 2. َوَحَفَر َحْوَض َمْعَصَرٍة، َوبـََنى بـُْرًجا، َوَسلَمُه ِإَلى َكرَّاِميَن َوَسافـَرَ 
فََأَخُذوُه َوَجَلُدوُه 3الَكْرِم،  َيْأُخَذ ِمَن الَكرَّاِميَن ِمْن َثَمرِ لالَكرَّاِميَن ِفي الَوْقِت َعْبًدا 

. ثُمَّ َأْرَسَل ِإلَْيِهْم أَْيًضا َعْبًدا آَخَر، فـََرَجُموُه َوَشجُّوُه َوَأْرَسُلوُه ُمَهانًا4. َوَأْرَسُلوُه فَارًِغا
ُهْم بـَْعًضا . ثُمَّ َأْرَسَل أَْيًضا آَخَر، فـََقتَـُلوهُ 5 . َوقـَتَـُلوا بـَْعًضاثُمَّ آَخرِيَن َكِثيرِيَن، َفَجَلُدوا ِمنـْ
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ِإنـَُّهْم يـََهابُوَن : فَِإْذ َكاَن َلُه أَْيًضا اْبٌن َواِحٌد َحِبيٌب ِإلَْيِه،َأْرَسَلُه أَْيًضا ِإلَْيِهْم َأِخيًرا، قَاِئالً 6
نَـُهمْ 7! اْبِني فـََيُكوَن  َهُلمُّوا نـَْقُتلهُ ! هَذا ُهَو الَواِرثُ : َولِكنَّ ُأولِئَك الَكرَّاِميَن َقاُلوا ِفيَما بـَيـْ

َفَماَذا يـَْفَعُل َصاِحُب الَكْرِم؟ 9. فََأَخُذوُه َوقـَتَـُلوُه َوَأْخَرُجوُه َخارَِج الَكْرمِ 8! لََنا الِميَراثُ 
َرْأُتْم هَذا الَمْكُتوبَ 10. ُك الَكرَّاِميَن، َويـُْعِطي الَكْرَم ِإَلى آَخرِينَ ليَْأِتي َويـُهْ  : َأَما قـَ

الرَّب َكاَن هَذا،  لِمْن ِقبَ 11نَّاُؤوَن، ُهَو َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِويَِة؟ الَحَجُر الِذي رََفَضُه البَـ 
َفطََلُبوا َأْن يُْمِسُكوُه، َولِكنـَُّهْم َخاُفوا ِمَن الَجْمِع، ألَنـَُّهْم 12» !َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا

 ) .افـَتَـرَُكوُه َوَمَضوْ . َعَرُفوا أَنَُّه قَاَل الَمَثَل َعَلْيِهمْ 
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 : ورد في السنة النبوية  •

رَُجٍل بـََنى بـَْيًتا فََأْحَسَنُه  لي َكَمثَ لي َوَمَثَل األَْنِبَياِء ِمْن قـَبْ لِإنَّ َمثَ : ( قَالَ  َأنَّ النبي 
: َويـَْعَجُبوَن َلُه، َويـَُقوُلونَ  َوَأْجَمَلُه ِإال َمْوِضَع لَِبَنٍة ِمْن زَاِويٍَة، َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن ِبهِ 

 ) .فَأَنَا اللِبَنُة، َوأَنَا َخاِتُم النَِّبيِّينَ : َهال ُوِضَعْت َهِذِه اللِبَنُة ؟ قَالَ 

 ) .3342(3/1300صحيح البخاري 
 

  101101  --    رقمرقم  شتانشتان
 مثل ما بعثني اهللا به من الهدى

 

 : سورد في الكتاب المقد  •

َرِة، َوَقِد اْحَتَشَد َحْوَلُه َجْمٌع َكِبيٌر، لثُمَّ َأَخَذ يـُعَ : (قوله ُم ثَانَِيًة ِعْنَد َشاِطيِء الُبَحيـْ
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َحتَّى ِإنَُّه َصِعَد ِإَلى الَقاِرِب َوَجَلَس ِفيِه فـَْوَق الَماِء، ِفيَما َكاَن الَجْمُع ُكلُُّه َعَلى َشاِطيِء 
َرةِ  َها ِإنَّ ! ِاْسَمُعوا«3: يِمهِ لَوِممَّا َقاَلُه َلُهْم ِفي تـَعْ . لُمورًا َكِثيَرًة بِاَألْمثَافـََعلَمُهْم أُ 2.الُبَحيـْ

َنَما ُهَو يـَْزرَُع، َوَقَع بـَْعُض الِبَذاِر َعَلى الَمَمرَّاِت، َفَجاَءِت 4. يَـْزرَعَ لالزَّارَِع َقْد َخَرَج  َوبـَيـْ
َعَلى َأْرٍض َصْخرِيٍَّة رَِقيَقِة التـُّْربَِة، فـََنَما َسرِيعًا َألنَّ  َوَوَقَع بـَْعُضهُ 5. الطُُّيوُر َوالتَـَهَمْتهُ 

َولِكْن َلمَّا َأْشَرَقِت الشَّْمُس، اْحتَـَر َق َويَِبَس ألَنَُّه َكاَن ِبَال 6. تـُْربـََتُه َلْم َتُكْن َعِميَقةً 
َنَبَت الشَّوْ 7. َأْصلٍ  َوبـَْعُض 8. ُك َوَخنَـَقُه، فـََلْم يـُْثِمرْ َوَوَقَع بـَْعُض الِبَذاِر بـَْيَن اَألْشَواِك، فـَ

َنَبَت َوَنَما َوأَْثَمَر، فََأْعَطى بـَْعُضُه َثالَثِيَن ِضْعفاً،  الِبَذاِر َوَقَع ِفي اَألْرِض الَجيَِّدِة، فـَ
 » !لسَّْمِع، َفلَيْسَمعْ لَمْن َلُه ُأُذنَاِن «: ثُمَّ قَالَ 9. »َوبـَْعُضُه ِستِّيَن، َوبـَْعُضُه ِمَئةً 

 9-1: 4الكتاب المقدس مرقس

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
 لفـََلمَّا اْجَتَمَع َجْمٌع َكِثيٌر أَْيًضا ِمَن الِذيَن َجاُءوا ِإلَْيِه ِمْن كُ 4 (: مواضعه كما يلي
ا ُهَو يـَْزرَُع َسَقَط بـَْعٌض َعَلى َوِفيمَ . يَـْزرََع َزْرَعهُ لَخَرَج الزَّارُِع «5: َمِديَنٍة، قَاَل ِبَمَثل

َوَسَقَط آَخُر َعَلى الصَّْخِر، فـََلمَّا نـََبَت َجفَّ 6. الطَّرِيِق، َفاْنَداَس َوَأَكَلْتُه طُُيوُر السََّماءِ 
َنَبَت َمَعُه الشَّْوُك َوَخنَـقَ 7. ألَنَُّه َلْم َتُكْن َلُه ُرُطوبَةٌ  . هُ َوَسَقَط آَخُر ِفي َوْسِط الشَّْوِك، فـَ

قَاَل هَذا . »َحِة، فـََلمَّا نـََبَت َصَنَع َثَمًرا ِمَئَة ِضْعفٍ لَوَسَقَط آَخُر ِفي اَألْرِض الصَّا8
َما َعَسى َأْن «: ينَ لَفَسأََلُه َتَالِميُذُه قَائِ 9.»!لسَّْمِع َفلَيْسَمعْ لَمْن َلُه ُأْذنَاِن «: َونَاَدى

َقْد ُأْعِطَي َأْن تـَْعرُِفوا َأْسَراَر َمَلُكوِت اِهللا، َوَأمَّا َلُكْم «: فـََقالَ 10. »َيُكوَن هَذا الَمَثُل؟
َوهَذا ُهَو 11. لَباِقيَن فَِبَأْمثَال، َحتَّى ِإنـَُّهْم ُمْبِصرِيَن َال يـُْبِصُروَن، َوَساِمِعيَن َال يـَْفَهُمونَ ل

يُس للِذيَن َيْسَمُعوَن، ثُمَّ يَْأِتي ِإبْ َوالِذيَن َعَلى الطَّرِيِق ُهُم ا12الزَّرُْع ُهَو َكَالُم اِهللا، : الَمَثلُ 
َوالِذيَن َعَلى الصَّْخِر ُهُم الِذيَن 13. َئالَّ يـُْؤِمُنوا فـََيْخُلُصوالَمَة ِمْن قـُُلوِبِهْم لَويـَْنزُِع الكَ 

يُـْؤِمُنوَن ِإَلى حِ لَمَتى َسِمُعوا يـَْقبَـُلوَن الكَ  يٍن، َوِفي َمَة ِبَفَرٍح، َوهُؤَالِء لَْيَس َلُهْم َأْصٌل، فـَ
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َوالِذي َسَقَط بـَْيَن الشَّْوِك ُهُم الِذيَن َيْسَمُعوَن، ثُمَّ َيْذَهُبوَن 14. َوْقِت التَّْجرِبَِة يـَْرَتدُّونَ 
اِتَها، َوَال يـُْنِضُجوَن َثَمًرا َيْخَتِنُقوَن ِمْن ُهُموِم الَحَياِة َوِغَناَها َوَلذَّ َوالِذي ِفي اَألْرِض 15. فـَ

ٍح، َويـُْثِمُروَن لَمَة فـََيْحَفُظونـََها ِفي َقلٍب َجيٍِّد َصالالِذيَن َيْسَمُعوَن الكَ  الَجيَِّدِة، ُهوَ 
 ) .بِالصَّْبرِ 

 15-4: الكتاب المقدس لوقا

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َتَدَأ أَْيًضا يـُعَ 1(: مواضعه كما يلي َتَمَع ِإلَْيِه َجْمٌع َكِثيٌر َحتَّى ِإنَُّه ُم ِعْنَد الَبْحِر، فَاجْ لَوابـْ

َفَكاَن 2.َدَخَل السَِّفيَنَة َوَجَلَس َعَلى الَبْحِر، َوالَجْمُع ُكلُُّه َكاَن ِعْنَد الَبْحِر َعَلى اَألْرضِ 
يَـْزرََع، لَخَرَج ُهَوَذا الزَّارُِع َقْد ! اْسَمُعوا«: يِمهِ لَوقَاَل َلُهْم ِفي تـَعْ . ُمُهْم َكِثيًرا بَِأْمثَالليـُعَ 
َوَسَقَط 5. َوِفيَما ُهَو يـَْزرَُع َسَقَط بـَْعٌض َعَلى الطَّرِيِق، َفَجاَءْت طُُيوُر السََّماِء َوَأَكَلْتهُ 4

َنَبَت َحاًال ِإْذ َلْم َيُكْن َلُه  آَخُر َعَلى َمَكاٍن ُمْحِجٍر، َحْيُث َلْم َتُكْن َلُه تـُْربٌَة َكِثيَرٌة، فـَ
. لِكْن َلمَّا َأْشَرَقِت الشَّْمُس اْحتَـَرَق، َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ وَ 6. ُعْمُق َأْرضٍ 

َلْم يـُْعِط َثَمًرا7 َوَسَقَط آَخُر ِفي 8. َوَسَقَط آَخُر ِفي الشَّْوِك، َفطََلَع الشَّْوُك َوَخنَـَقُه فـَ
َواِحٌد بَِثالَثِيَن َوآَخُر ِبِستِّيَن َوآَخُر اَألْرِض الَجيَِّدِة، فََأْعَطى َثَمًرا َيْصَعُد َويـَْنُمو، فَأََتى 

 ) .لسَّْمِع، َفلَيْسَمعْ لَمْن َلُه ُأُذنَاِن «: ثُمَّ قَاَل َلُهمْ 9. »ِبِمَئةٍ 
 9-1: 4الكتاب المقدس مرقس

أََلْم تـَْفَهُموا َهَذا الَمَثَل؟ َفَكْيَف «: َوقَاَل َلُهمْ 13: (وورد في الكتاب المقدس
َوَهُؤَالِء الِذيَن َعَلى 15. َمَة اهللاِ لِإنَّ الزَّارَِع يـَْزرَُع كَ 14اُألْخَرى؟  لاَألْمثَا تـَْفَهُموَن َجِميعَ 

َمُة، ُهُم الِذيَن َحاَلَما َيْسَمُعوَن يَْأِتي الشَّْيطَاُن َوَيْخَطُف لالَمَمرَّاِت َحْيُث تـُْزرَُع الكَ 
َمُة َعَلى َأْرٍض للِذيَن تـُْزرَُع ِفيِهِم الكَ َك هُؤَالِء الوََكذ16. َمَة الِتي ُزرَِعْت ِفيِهمْ لالكَ 

َوَال َأْصَل َلُهْم ِفي 17َمَة يـَْقبَـُلونـََها ِبَفَرٍح، لَصْخرِيٍَّة، َوُهُم الِذيَن َحاَلَما َيْسَمُعوَن الكَ 
َمِة، لالكَ  لَفَحاَلَما َيْحُدُث ِضيٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأجْ . َذَواِتِهْم، َوِإنََّما ُهْم ِإَلى ِحينٍ 
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َمُة بـَْيَن اَألْشَواِك، َهُؤَالِء ُهُم الِذيَن َقْد لَواآلَخُروَن الِذيَن تـُْزرَُع ِفيِهِم الكَ 18. يـَتَـَعثـَُّرونَ 
َولِكنَّ ُهُموَم الزََّماِن الَحاِضِر َوِخَداَع الِغَنى َواْشِتَهاَء األُُموِر 19َمَة، لَسِمُعوا الكَ 

َوَأمَّا الِذيَن تـُْزرَُع ِفيِهِم 20. َمَة، فـََتِصيُر ِبَال َثَمرٍ لْخُنُق الكَ اُألْخَرى، َتْدُخُل ِإلَْيِهْم َوتَ 
ُيْثِمُروَن، لَمُة ِفي اَألْرِض الَجيَِّدِة، فـََهُؤَالِء ُهُم الِذيَن َيْسَمُعوَن الكَ لالكَ  َمَة َويـَْقبَـُلونـََها فـَ

  .) »ْم ِمَئةً بـَْعُضُهْم َثالَثِيَن ِضْعفاً َوبـَْعُضُهْم ِستِّيَن، َوبـَْعُضهُ 
 20-13: 4الكتاب المقدس مرقس

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
َأَما تـَْعَلُموَن هَذا الَمَثَل؟ َفَكْيَف تـَْعرُِفوَن َجِميَع «: ثُمَّ قَاَل َلُهمْ 13(: مواضعه كما يلي

َحْيُث تـُْزرَُع : َالِء ُهُم الِذيَن َعَلى الطَّرِيقِ َوهؤُ 15. َمةَ لاَلزَّارُِع يـَْزرَُع الكَ 14؟ لاَألْمثَا
. َمَة الَمْزُروَعَة ِفي قـُُلوِبِهمْ للَوْقِت َويـَْنزُِع الكَ لَمُة، َوِحيَنَما َيْسَمُعوَن يَْأِتي الشَّْيطَاُن لالكَ 
َما َيْسَمُعوَن الِذيَن ِحينَ : َك ُهُم الِذيَن ُزرُِعوا َعَلى اَألَماِكِن الُمْحِجَرةِ لَوهُؤَالِء َكذ16
َولِكْن لَْيَس َلُهْم َأْصٌل ِفي َذَواِتِهْم، َبل ُهْم ِإَلى 17لَوْقِت ِبَفَرٍح، لَمَة يـَْقبَـُلونـََها لالكَ 

. لَوْقِت يـَْعثـُُرونَ لَمِة، فَ لالكَ  لَك ِإَذا َحَدَث ِضيٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأجْ لفـَبَـْعَد ذ. ِحينٍ 
َوُهُموُم 19َمَة، لهُؤَالِء ُهُم الِذيَن َيْسَمُعوَن الكَ : ُعوا بـَْيَن الشَّْوكِ َوهُؤَالِء ُهُم الِذيَن ُزرِ 18

َمَة فـََتِصيُر ِبَال لهَذا الَعاَلِم َوُغُروُر الِغَنى َوَشَهَواُت َساِئِر اَألْشَياِء َتْدُخُل َوَتْخُنُق الكَ 
َمَة لالِذيَن َيْسَمُعوَن الكَ : َدةِ َوهُؤَالِء ُهُم الِذيَن ُزرُِعوا َعَلى اَألْرِض الَجيِّ 20. َثَمرٍ 

 ) .َواِحٌد َثالَثِيَن َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر ِمَئةً : َويـَْقبَـُلونـََها، َويـُْثِمُرونَ 
 20-13: 4الكتاب المقدس مرقس

 : ورد في القرآن الكريم •

ْثِبيتاً  َوَمَثلُ ( ُفِسِهْم َكَمثَ  الِذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اِهللا َوتـَ َجنٍَّة  لِمْن أَنـْ
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواهللاُ ِبَما تـَْعَمُلوَن  َوٍة َأَصابـََها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن فَِإْن َلْم ُيِصبـْ ِبَربـْ
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َتْحِتَها  أَيـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمنْ  )265(َبِصيٌر 
َهاُر َلُه ِفيَها ِمْن كُ  الثََّمَراِت َوَأَصابَُه الِكبَـُر َوَلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعَفاُء فََأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه  لاألَنـْ

 )266(َك يـُبَـيُِّن اهللاُ َلُكُم اآلياِت َلَعلُكْم تـَتَـَفكَُّروَن لنَاٌر فَاْحتَـَرَقْت َكذَ 
 ٢٦٦ - ٢٦٥: البقرة القرآن الكريم سورة

 : ورد في السنة النبوية  •

 ،ِ الَغْيِث الَكِثير لَمَثُل َما بـََعثَِني اُهللا ِبِه ِمْن الُهَدى َوالِعلِم َكَمثَ : ( وقال النبي
َها نَِقيَّةٌ  ،ِ َأَصاَب َأْرًضا َبَتْت الَكَأل َوالُعْشَب الَكِثيرَ  ،ِ َفَكاَن ِمنـْ وََكاَنْت  ،ِ قَِبلْت الَماَء فَأَنـْ

َها َأجَ  نَـَفَع اُهللا ِبَها النَّاسَ ِمنـْ َوَأَصاَبْت  ،ِ َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا ،ِ اِدُب َأْمَسَكْت الَماَء فـَ
َها طَائَِفًة ُأْخَرى ُقَه لَفذَ  ،ِ ِإنََّما ِهَي ِقيَعاٌن ال ُتْمِسُك َماًء َوال تـُْنِبُت َكألً  ،ِ ِمنـْ َك َمَثُل َمْن فـَ

َولْم  ،ِ َك رَْأًسالَوَمَثُل َمْن لْم يـَْرَفْع ِبذَ  ،ِ َم َوَعلمَ لثَِني اُهللا ِبِه فـَعَ ِفي ِديِن اِهللا َونـََفَعُه َما بـَعَ 
 ) .يـَْقَبل ُهَدى اِهللا الِذي ُأْرِسلُت ِبهِ 

صحيح و ) 79(1/42صحيح البخاري 
مسلم 
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  102102  --    رقمرقم  شتانشتان
 نحن اآلخرون األولون يوم القيامة

 

 : ورد في الكتاب المقدس •



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )457 ( 

فَِإنَّ َمَلُكوَت السََّماَواِت ُيَشبَُّه بِِإْنَساٍن َربِّ بـَْيٍت َخَرَج ِفي الصََّباِح الَباِكِر : ( قوله
ُهْم ِديَنارًا ِفي اليَـْوِم، لَعَلى َأْن َيْدَفَع  لَواتـََّفَق َمَع الُعمَّا2َكْرِمِه، لَيْسَتْأِجَر ُعمَّاًال ل ُكلٍّ ِمنـْ
َلِقَي ِفي َساَحِة الَمِديَنِة 3. َأْرَسَلُهْم ِإَلى َكْرِمهِ وَ  ثُمَّ َخَرَج َنْحَو السَّاَعِة التَّاِسَعِة َصَباحاً، فـَ

ُتْم أَْيضًا َواْعَمُلوا ِفي َكْرِمي فَُأْعِطَيُكْم : فـََقاَل َلُهمْ 4ُعمَّاًال آَخرِيَن ِبَال َعَمٍل،  اْذَهُبوا أَنـْ
. ثُمَّ َخَرَج ِإَلى السَّاَحِة أَْيضًا َنْحَو السَّاَعِة الثَّانَِيَة َعْشَرَة ظُْهراً 5. َذَهُبوافَ ! َما َيِحقُّ َلُكمْ 
َوَنْحَو السَّاَعِة 6. ِإَلى َكْرِمهِ  لَثِة بـَْعَد الظُّْهِر، َأْرَسَل َمزِيدًا ِمَن الُعمَّالثُمَّ َنْحَو الثَّا

َماَذا ل: فـََلِقَي ُعمَّاًال آَخرِيَن ِبَال َعَمٍل، َفَسأََلُهمْ الَخاِمَسِة بـَْعَد الظُّْهِر، َخَرَج أَْيضًا 
اْذَهُبوا : فـََقالَ . ألَنَُّه َلْم َيْسَتْأِجْرنَا َأَحدٌ : َأَجابُوهُ 7َتِقُفوَن ُهَنا طُوَل النـََّهاِر ِبَال َعَمٍل؟ 

ُتْم أَْيضًا ِإَلى َكْرِمي ادُْع الُعمَّاَل : هِ لوَِكيلْرِم َوِعْنَدَما َحل الَمَساُء، قَاَل َربُّ الكَ 8! أَنـْ
َفَجاَء الِذيَن َعِمُلوا ِمَن السَّاَعِة 9. ينَ لَواْدَفِع اُألْجَرَة ُمْبَتِدئًا بِاآلِخرِيَن َوُمْنَتِهيًا ِإَلى اَألوَّ 

ُهْم ِديَناراً  . ُخُذوَن َأْكثـَرَ فـََلمَّا َجاَء اَألوَُّلوَن، ظَنُّوا أَنـَُّهْم َسَيأْ 10. الَخاِمَسِة َوَأَخَذ ُكلٌّ ِمنـْ
ُهْم نَاَل ِديَنارًا َواِحداً  يَناَر، َتَذمَُّروا َعَلى 11. َوَلِكنَّ ُكل َواِحٍد ِمنـْ َوِفيَما ُهْم يـَْقِبُضوَن الدِّ

َهُؤَالِء اآلِخُروَن َعِمُلوا َساَعًة َواِحَدًة فـََقْط، َوأَْنَت َقْد : ينَ لقَائِ 12َربِّ البَـْيِت، 
تَـُهْم بَِنا نَ  فََأَجاَب َواِحداً 13! ْحُن الِذيَن َعِملَنا ُطوَل النـََّهاِر َتْحَت َحرِّ الشَّْمسِ َساَويـْ

ُهمْ  ُخْذ َما ُهَو َلَك 14يَاَصاِحِبي، أَنَا َما ظََلْمُتَك؛ أََلْم تـَتَِّفْق َمِعي َعَلى ِديَناٍر؟ : ِمنـْ
ي َأْن لَأَما َيِحقُّ 15. ِمثْـَلكَ  فَأَنَا ُأرِيُد َأْن ُأْعِطَي َهَذا اَألِخيرَ : كَ لَواْمِض ِفي َسِبي

َنَك ِشرِّيَرٌة ألَنَِّني أَنَا َصالأََتَصرََّف ِبَما فـََهَكَذا َيِصيُر 16ٌح؟ لي َكَما ُأرِيُد؟ َأْم َأنَّ َعيـْ
 ) .»يَن، َواَألوَُّلوَن آِخرِينَ لاآلِخُروَن َأوَّ 
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. فَاتـََّفَق َمَع الَفَعَلِة َعَلى ِديَناٍر ِفي اليَـْوِم، َوَأْرَسَلُهْم ِإَلى َكْرِمهِ 2َكْرِمِه، لَيْسَتْأِجَر فـََعَلًة ل
: فـََقاَل َلُهمُ 4يَن، لَثِة َورََأى آَخرِيَن ِقَياًما ِفي السُّوِق َبطَّالَخَرَج َنْحَو السَّاَعِة الثَّاثُمَّ 3

ُتْم أَْيًضا ِإَلى الَكْرِم فَُأْعِطَيُكْم َما َيِحقُّ َلُكمْ  َوَخَرَج أَْيًضا َنْحَو 5. َفَمَضْوا. اْذَهُبوا أَنـْ
ثُمَّ َنْحَو السَّاَعِة الَحاِديََة َعْشَرَة َخَرَج َوَوَجَد 6. كَ لَوفـََعَل َكذ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َوالتَّاِسَعةِ 

ألَنَُّه : قَاُلوا َلهُ 7يَن؟ لَماَذا َوقـَْفُتْم هُهَنا ُكل النـََّهاِر َبطَّال: يَن، فـََقاَل َلُهمْ لآَخرِيَن ِقَياًما َبطَّا
َتْأُخُذوا َما َيِحقُّ َلُكمْ اْذَهُبوا : قَاَل َلُهمُ . َلْم َيْسَتْأِجْرنَا َأَحدٌ  ُتْم أَْيًضا ِإَلى الَكْرِم فـَ . أَنـْ

ادُْع الَفَعَلَة َوَأْعِطِهُم اُألْجَرَة ُمْبَتِدئًا ِمَن : هِ لوَِكيلفـََلمَّا َكاَن الَمَساُء قَاَل َصاِحُب الَكْرِم 8
. ْشَرَة َوَأَخُذوا ِديَنارًا ِديَنارًاَفَجاَء َأْصَحاُب السَّاَعِة الَحاِديََة عَ 9. ينَ لاآلِخرِيَن ِإَلى اَألوَّ 

. فََأَخُذوا ُهْم أَْيًضا ِديَنارًا ِديَنارًا. فـََلمَّا َجاَء اَألوَُّلوَن ظَنُّوا أَنـَُّهْم يَْأُخُذوَن َأْكثـَرَ 10
ا َساَعًة هُؤَالِء اآلِخُروَن َعِمُلو : ينَ لقَائِ 12َوِفيَما ُهْم يَْأُخُذوَن َتَذمَُّروا َعَلى َربِّ البَـْيِت 11

تَـُهْم بَِنا َنْحُن الِذيَن اْحَتَملَنا ثَِقَل النـََّهاِر َوالَحرَّ  فَأَجاَب َوقَاَل 13! َواِحَدًة، َوَقْد َساَويـْ
ُهمْ ل َفُخِذ الِذي َلَك 14َأَما اتـََّفْقَت َمِعي َعَلى ِديَناٍر؟ ! يَا َصاِحُب، َما ظََلْمُتكَ : َواِحٍد ِمنـْ

ي َأْن َأفْـَعَل َما ُأرِيُد لَأَو َما َيِحلُّ 15. َأْن ُأْعِطَي هَذا اَألِخيَر ِمثْـَلكَ  َواْذَهْب، فَِإنِّي ُأرِيدُ 
ُنَك ِشرِّيَرٌة ألَنِّي أَنَا َصالِبَما  يَن َواَألوَُّلوَن لهَكَذا َيُكوُن اآلِخُروَن َأوَّ 16ٌح؟ لي؟ َأْم َعيـْ

 ) .ُبونَ يَن يـُْنَتخَ ليلآِخرِيَن، َألنَّ َكِثيرِيَن يُْدَعْوَن َوقَ 

 16-1: 20الكتاب المقدس متى

 : ورد في السنة النبوية  •

َرَة  َنْحُن اآلِخُروَن اَألوَُّلوَن يـَْوَم : ( أنه قَالَ  Sَعِن النَِّبيِّ  ورد في حديث أَِبي ُهَريـْ
َنا َوُأوتِيَناُه ِمْن لبْ الِقَياَمِة، َوَنْحُن َأوَُّل َمْن َيْدُخُل الَجنََّة، بـَْيَد أَنـَُّهْم ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قَـ 

  .)َما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن الَحقِّ لبـَْعِدِهْم، فَاْختَـَلُفوا، فـََهَدانَا اهللاُ 

 )855(2/585صحيح مسلم 
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ِإنََّما بـََقاؤُُكْم : (يـَُقولُ  أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اِهللا  ومن حديث عبد اهللا بن عمر 
َلُكْم ِمَن األُمَ  ِم، َكَما بـَْيَن َصالِة الَعْصِر ِإَلى ُغُروِب الشَّْمِس، ُأوِتَي َأْهُل ِفيَما َسَلَف قـَبـْ

 مَّ التـَّْورَاِة التـَّْورَاَة، فـََعِمُلوا َحتَّى ِإَذا انـَْتَصَف النـََّهاُر َعَجُزوا، فَُأْعُطوا ِقيَراطًا ِقيَراطًا، ث
َعَجُزوا، فَُأْعُطوا ِقيَراطًا  مَّ َعْصِر ثاِإلْنِجيَل فـََعِمُلوا ِإَلى َصالِة ال لُأوِتَي َأْهُل اِإلْنِجي

َعِملَنا ِإَلى ُغُروِب الشَّْمِس فَُأْعِطيَنا ِقيَراطَْيِن ِقيَراطَْيِن فـََقاَل  مَّ ِقيَراطًا ث ُأوتِيَنا الُقْرآَن، فـَ
َنا ِقيَراطًا ِقيَراطًا، َأْي رَبـََّنا َأْعطَْيَت َهُؤالِء ِقيَراطَْيِن ِقيَراطَْيِن، َوَأْعطَْيتَـ : َأْهُل الِكَتابـَْينِ 

: ال قَالَ : َهل ظََلْمُتُكْم ِمْن َأْجرُِكْم ِمْن َشْيٍء؟ قَاُلوا: َوَنْحُن ُكنَّا َأْكثـََر َعَمال قَاَل اهللاُ 
 ) .ي ُأوتِيِه َمْن َأَشاءُ لفـَُهَو َفضْ 

 )532(1/204صحيح البخاري 
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 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

 

 : ورد في الكتاب المقدس •

َفُكلُّ َمْن َيْسَأل، 8. ِاقْـَرُعوا، يـُْفَتْح َلُكمْ . ُاْطُلُبوا، َتِجُدوا. ِاْسأَُلوا، تـُْعَطْوا7: ( قوله
ْطُلُب ِمْنُه َوِإالَّ، فََأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم يَ 9. يـََنل؛ َوَمْن َيْطُلْب، َيِجْد؛ َوَمْن يـَْقَرْع، يـُْفَتْح َلهُ 

ُنُه ُخْبزًا، فـَيُـْعِطيِه َحَجرًا،  يُـْعِطيِه َحيًَّة؟ 10ابـْ ُتْم َأْشَراٌر، 11َأْو َسَمَكًة، فـَ فَِإْن ُكْنُتْم َوأَنـْ
تـَْعرُِفوَن َأْن تـُْعُطوا َأْوَالدَُكْم َعطَايَا َجيَِّدًة، َفَكْم بِاَألْحَرى ِجّدًا يـُْعِطي أَبُوُكُم السََّماِويُّ 

ِإَذْن، ُكلُّ َما ُترِيُدوَن َأْن يـَُعاِمَلُكُم النَّاُس ِبِه، 12لِذيَن َيْطُلُبوَن ِمْنُه؟ لَجيَِّدًة  َعطَايَا
ُتْم ِبِه أَْيضاً   ) .يِم الشَّرِيَعِة َواألَْنِبَياءِ لَهِذِه ُخَالَصُة تـَعْ : فـََعاِمُلوُهْم أَنـْ
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  12-7: 7الكتاب المقدس متى 

غير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس توفي نسخة 
َألنَّ ُكل َمْن 8. ِاقْـَرُعوا يـُْفَتْح َلُكمْ . ُاْطُلُبوا َتِجُدوا. ِاْسأَُلوا تـُْعَطْوا«7 (: مواضعه كما يلي

 َأْم َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم ِإَذا َسأََلهُ 9. َيْسَأُل يَْأُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن يـَْقَرُع يـُْفَتُح َلهُ 
ًزا، يـُْعِطيِه َحَجًرا؟  ُنُه ُخبـْ ابـْ

ُتْم َأْشَراٌر 11َوِإْن َسأََلُه َسَمَكًة، يـُْعِطيِه َحيًَّة؟ 10 فَِإْن ُكْنُتْم َوأَنـْ
تـَْعرُِفوَن َأْن تـُْعُطوا َأْوَالدَُكْم َعطَايَا َجيَِّدًة، َفَكْم بِالَحِريِّ أَبُوُكُم الِذي ِفي السََّماَواِت، 

َراٍت  َفُكلُّ َما ُترِيُدوَن َأْن يـَْفَعَل النَّاُس ِبُكُم افْـَعُلوا هَكَذا 12! لِذيَن َيْسأَُلونَهُ ليـََهُب َخيـْ
ُتْم أَْيًضا ِبِهْم، َألنَّ هَذا ُهَو النَّاُموُس َواألَْنِبَياءُ   ) .أَنـْ

  12-7: 7الكتاب المقدس متى 

 : ورد في القرآن الكريم •
ــاَدِتي َســَيْدُخُلوَن  َوَقــاَل رَبُُّكــُم اْدُعــوِني َأْســَتِجبْ ( َلُكــْم ِإنَّ الــِذيَن َيْســَتْكِبُروَن َعــْن ِعَب

 )60(َجَهنََّم َداِخرِيَن 
 ٦٠: غافر القرآن الكريم سورة

 : ورد في السنة النبوية  •

ال ٍم َيْدُعو ِبَدْعَوٍة، لَْيَس ِفيَها ِإْثٌم َوال َقِطيَعُة رَِحٍم، إِ لَما ِمْن ُمسْ : (قَالَ  َأنَّ النَِّبيَّ 
َأْعطَاُه اُهللا ِبَها ِإْحَدى َثالٍث، ِإمَّا َأْن تـَُعجََّل َلُه َدْعَوتُُه، َوِإمَّا َأْن َيدَِّخَرَها َلُه ِفي اآلِخَرِة 

  .) اهللاُ َأْكثـَرُ : ِإًذا ُنْكِثُر ؟ قَالَ : َوِإمَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثْـَلَها، َقاُلوا
(/رواه أحمد في المسند 
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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
 

 : ورد في الكتاب المقدس •

َك، َوَلِكْن َكْيَف يـََتبَـرَُّر اإلْنَسان َأَماَم لْمُت يَِقينًا َأنَّ اَألْمَر َكذَ لَقْد عَ «2: فـََقاَل أَيُّوبُ 
. اَء الَمْرُء َأْن يـََتَحاجَّ َمَعُه، فَِإنَُّه يـَْعِجُز َعِن اِإلَجابَِة َعْن َواِحٍد ِمْن أَلفٍ ِإْن شَ 3اِهللا؟ 

ِة، َفَمْن َتَصلَب َأَماَمُه َوسَ 4 ُهَو الِذي يـَُزْحِزُح 5َم؟ لُهَو َحِكيُم الَقلِب َوَعِظيُم الُقوَّ
َو الِذي يـَُزْعزُِع اَألْرَض ِمْن ُمْستَـَقرَِّها هُ 6. بُـَها ِفي َغَضِبهِ لالِجَباَل، َفَال َتْدِري ِحيَن يـَقْ 

َتتَـَزلَزُل َأْعِمَدتـَُها ُهَو الِذي ُيْصِدُر َأْمَرُه ِإَلى الشَّْمِس َفَال ُتْشِرُق، َوَيْخِتُم َعَلى 7. فـَ
 ُهَو الِذي َصَنعَ 9. ي الَبْحرِ ليـَْبُسُط َوْحَدُه السََّماَواِت، َوَيْمِشي َعَلى َأَعا8. النُُّجومِ 

َصاِنُع َعظَاِئَم َال ُتْستَـْقَصى َوَعَجاِئَب الَ 10النـَّْعَش َوالَجبَّاَر َوالثـَُّريَّا َوَمَخادَِع الَجُنوِب، 
 ) .ُتْحَصى

  10-1: 9الكتاب المقدس كتاب أيوب

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض وفي نسخة 
ْمُت أَنَُّه َكَذا، َفَكْيَف لَقْد عَ . َصِحيحٌ «2: الَ فََأَجاَب أَيُّوُب َوقَ 1 (: مواضعه كما يلي

يـََتبَـرَُّر اإلْنَسان ِعْنَد اِهللا؟ 
ُهَو 4. ِإْن َشاَء َأْن ُيَحاجَُّه، َال ُيِجيُبُه َعْن َواِحٍد ِمْن أَلفٍ 3
ةِ  َوَال تـَْعَلُم، الُمَزْحِزُح الِجَباَل 5َم؟ لَمْن َتَصلَب َعَلْيِه َفسَ . َحِكيُم الَقلِب َوَشِديُد الُقوَّ

َتتَـَزلَزُل َأْعِمَدتـَُها6. بُـَها ِفي َغَضِبهِ لالِذي يـَقْ  اآلِمُر 7. الُمَزْعزُِع اَألْرَض ِمْن َمَقرَِّها، فـَ
الَباِسُط السََّماَواِت َوْحَدُه، َوالَماِشي َعَلى 8. الشَّْمَس َفَال ُتْشِرُق، َوَيْخِتُم َعَلى النُُّجومِ 

فَاِعُل َعظَاِئَم َال 10. ُع النـَّْعِش َوالَجبَّاِر َوالثـَُّريَّا َوَمَخادِِع الَجُنوبِ َصانِ 9. ي الَبْحرِ لَأَعا
 ) .تـُْفَحُص، َوَعَجاِئَب َال تـَُعدُّ 

  10-1: 9الكتاب المقدس كتاب أيوب
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 : ورد في القرآن الكريم •
ــِإَذا النُُّجــوُم ُطِمَســْت ( ــَماُء ُفرَِجــْت  )8(َف ــاُل ُنِســَفْت َوِإَذا الجِ  )9(َوِإَذا السَّ  )10(َب

َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم  )13( ليَـْوِم الَفصْ ل )12(يِّ يـَْوٍم ُأجَِّلْت ألَ  )11(َوِإَذا الرُُّسُل أُقـَِّتْت 
بِيَن لَوْيٌل يـَْوَمِئٍذ  )14( لالَفصْ   )16(يَن لِك اَألوَّ لأََلْم نـُهْ  )15(لُمَكذِّ

 ١٦ - ٨: المرسالت القرآن الكريم سورة

َوِإَذا  )3(َوِإَذا الِجَباُل ُسـيـَِّرْت  )2(َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت  )1(الشَّْمُس ُكوَِّرْت ِإَذا (
ـــــْت  َوِإَذا  )6(َوِإَذا الِبَحـــــاُر ُســـــجَِّرْت  )5(َوِإَذا الُوُحـــــوُش ُحِشـــــَرْت  )4(الِعَشـــــاُر ُعطَِّل
َوِإَذا الصُّـُحُف  )9(َأيِّ َذنْـٍب قُِتلَـْت بِـ )8(َوِإَذا الَمـْوُؤوَدُة ُسـِئَلْت  )7(النـُُّفوُس ُزوَِّجـْت 

ـــَماُء ُكِشـــَطْت  )10(ُنِشـــَرْت  َوِإَذا الَجنَّـــُة  )12(َوِإَذا الَجِحـــيُم ُســـعَِّرْت  )11(َوِإَذا السَّ
الَجـــَواِر  )15(فَـــال أُْقِســـُم بِـــالُخنَِّس  )14(َمـــْت نـَْفـــٌس َمـــا َأْحَضـــَرْت لعَ  )13(َفـــْت لُأزْ 

ــ )16(الُكــنَِّس  ــنَـفََّس  )17(ِإَذا َعْســَعَس  لَواللْي ــْبِح ِإَذا تـَ ِإنَّــُه َلَقــْوُل َرُســوٍل   )18(َوالصُّ
ــــرِيٍم  ــــيٍن  )19(َك ــــْرِش َمِك ــــَد ِذي الَع ٍة ِعْن ــــوَّ ــــيٍن  )20(ِذي قـُ ــــمَّ َأِم ــــاٍع َث ــــا  )21(ُمَط َوَم

الَغْيـِب ِبَضـِنيٍن  َوَمـا ُهـَو َعلَـى )23(َوَلَقـْد َرآُه بِـاألُُفِق الُمبِـيِن  )22(َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن 
لَعاَلِميَن لِإْن ُهَو ِإال ِذْكٌر  )26(فَأَْيَن َتْذَهُبوَن  )25(َشْيطَاٍن رَِجيٍم  لَوَما ُهَو ِبَقوْ  )24(
َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإال َأْن َيَشــاَء اهللاُ َربُّ الَعــاَلِميَن  )28(َمــْن َشــاَء ِمــْنُكْم َأْن َيْســَتِقيَم ل )27(
)29(  

 ٢٩ - ١: التكوير سورةالقرآن الكريم 
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  105105  --    رقمرقم  شتانشتان
 ال يسأل عما يفعل وهو يسألون

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

: َما َأُقولُ لي الَفْهِم، فَاْسَتِمْع ِإَلى َهَذا، َوأَْنِصْت لفَِإْن ُكْنَت ِمْن ُأو 16«: (قوله
: كِ للمَ لالِذي يـَُقوُل 18َأْن َيْحُكَم؟ أََتِديُن الَبارَّ الَقِديَر؟  لُمْبِغِض الَعدْ لأَيُْمِكُن 17

ُتْم َأْشَراٌر؟ : لنَُّبَالءِ لأَْنَت َعِديُم الِقيَمِة، وَ  الِذي َال ُيَحاِبي األَُمَراَء، َوَال يـُْؤثُِر 19أَنـْ
ي َلْحَظٍة َيُموُتوَن، تـَُفاِجئُـُهُم فِ 20. اَألْغِنَياَء َعَلى الُفَقَراِء، ألَنـَُّهْم َجِميعًا َعَمُل َيَدْيهِ 

يَـْفنَـْوَن، َوُيْسَتْأَصُل اَألِعزَّاُء ِمْن َغْيِر َعْوٍن لالَمِنيَُّة ِفي ُمْنَتَصِف الليْ  تَـَزْعَزُع الشُُّعوُب فـَ ، تـَ
نَـْيِه َعَلى طُُرِق اإلْنَسان َوُهَو يـَُراِقُب َخَطَواتِهِ 21َبَشِريٍّ،  لَمٌة، َال ُتوَجُد ظُ 22. َألنَّ َعيـْ

ألَنَُّه َال َيْحَتاُج َأْن يـَْفَحَص اإلْنَسان َمرًَّة 23َوَال ِظلُّ َمْوٍت، يـَتَـَواَرى ِفيِهَما فَاِعُلو اِإلْثِم، 
ُيَحطُِّم اَألِعزَّاَء ِمْن َغْيِر ِإْجَراِء 24. َأَماَمُه ِفي ُمَحاَكَمةٍ  للُمُثو لُأْخَرى َحتَّى َيْدُعوُه 

ِهْم، فـَُيِطيُح ِبِهْم ِفي لٌع َعَلى َأْعَمالَك ُهَو ُمطَّ لذَ ل25رِيَن َمَكانـَُهْم َتْحِقيٍق، َويُِقيُم آخَ 
ألَنـَُّهُم اْنَحَرُفوا َعِن 27َشرِِّهْم َعَلى َمْرَأى ِمَن النَّاِس، لَيْضرِبـُُهْم 26. فـَُيْسَحُقونَ  لالليْ 

ِفي اْرتَِفاِع ُصَراِخ الَباِئِس ِإلَْيِه، َواهللا  َفَكانُوا َسَبباً 28اتـَِّباِعِه، َوَلْم يـََتَأمَُّلوا ِفي طُُرِقِه، 
فَِإْن َهْيَمَن ِبَسِكيَنِتِه َفَمْن َيِديُنُه، َوِإْن َواَرى َوْجَهُه 29. َيْسَتِجيُب اْسِتَغاثََة الِمْسِكينِ 

ْعثـَُر األُمَّةُ َئالَّ لَكْي َال َيُسوَد الَفاِجُر، ل30َفَمْن يـَُعايُِنُه، َسَواٌء َأَكانُوا َشْعباً َأْم فـَْرداً   . )  تـَ

 30-16:  34الكتاب المقدس أيوب

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
. َماِتيلفَِإْن َكاَن َلَك فـَْهٌم فَاْسَمْع هَذا، َواْصَغ ِإَلى َصْوِت كَ 16 (: مواضعه كما يلي
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يَا : كِ للمَ لأَيـَُقاُل 18الَبارَّ الَكِبيَر َتْسَتْذِنُب؟  أََلَعل َمْن يـُْبِغُض الَحقَّ يـََتَسلُط، َأمِ 17
الِذي َال ُيَحاِبي ِبُوُجوِه الرَُّؤَساِء، َوَال يـَْعَتِبُر ُموَسًعا ُدوَن 19يَا َأْشَراُر؟ : لُنَدبَاءِ للَِئيُم، وَ 

يـَْرَتجُّ الشَّْعُب . لِف الليْ بـَْغَتًة َيُموُتوَن َوِفي ِنصْ 20. ألَنـَُّهْم َجِميَعُهْم َعَمُل َيَدْيهِ . َفِقيرٍ 
َزُع اَألِعزَّاُء َال بَِيدٍ  نَـْيِه َعَلى طُُرِق اإلْنَسان، َوُهَو يـََرى ُكل 21. َويـَُزوُلوَن، َويـُنـْ َألنَّ َعيـْ

ألَنَُّه َال ُيَالِحُظ 23. َال َظَالَم َوَال ِظل َمْوٍت َحْيُث َتْخَتِفي ُعمَّاُل اِإلْثمِ 22. َخَطَواتِهِ 
ُيَحطُِّم اَألِعزَّاَء ِمْن ُدوِن َفْحٍص، 24. ِفي الُمَحاَكَمِة َمَع اهللاِ  للدُُّخو لَزَمانًا  اإلْنَسان

يَـْنَسِحُقونَ للِكنَُّه يـَْعِرُف َأْعَماَلُهْم، َويـُقَ 25. َويُِقيُم آَخرِيَن َمَكانـَُهمْ  . بُـُهْم لَْيًال فـَ
ألَنـَُّهُم اْنَصَرُفوا ِمْن َورَائِِه، وَُكلُّ 27. اِظرِينَ َكْوِنِهْم َأْشَرارًا، َيْصِفُقُهْم ِفي َمْرَأى النَّ ل26

ِإَذا 29. َحتَّى بَلُغوا ِإلَْيِه ُصَراَخ الِمْسِكيِن، َفَسِمَع َزْعَقَة الَباِئِسينَ 28طُُرِقِه َلْم يـََتَأمَُّلوَها، 
َكاَن َعَلى أُمٍَّة َأْو َعَلى ُهَو َسكََّن، َفَمْن َيْشَغُب؟ َوِإَذا َحَجَب َوْجَهُه، َفَمْن يـََراُه َسَواٌء  

 ) .لشَّْعبِ لَك الَفاِجُر َوَال َيُكوَن َشرًَكا لَحتَّى َال َيمْ 30ِإْنَساٍن؟ 

 30-16:  34الكتاب المقدس أيوب

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
 :ماتيلوأصِغ إلى صوِت ك إْن كنَت َفهيًما فَاسَمْع هذا16: (بعض مواضعه كما يلي

يَّاَن العاِدَل،17 لُملوِك أنُتم لالقائَل 18 أتُظنُّ َمْن يُبِغُض الَحَق يسوُد؟ وهل َتديُن الدَّ
َمكانَِتِه وال يـَُفضُِّل غنيُا على لال ُيحابي أحًدا 19لُعظماِء يا لُكم ِمْن أشراٍر؟لئاٌم و ل

، ومهما عال لُهُم الموُت في ِنصِف اللييُفاجئُـ 20.فقيٍر، ألنـَُّهم جميًعا أعماُل َيَديهِ 
ألنَّ َعيَنيِه على طُُرِق اإلنساِن،فَيرى 21.وما أسَهَل ما يُزيُل الطُّغاةَ ! كونَ لَشأنـُُهم َيه

ِْ فيها َمْن يفَعُل الشََّر،22.جميَع خطواتِهِ  ألنَّ اهللاَ 23 ال ظُلَمَة، وال ِظالَل موٍت يخَتِب
بل َيسَحُق الُعظماَء ِمْن غيِر َبحٍث 24فيِه اإلنساَن لدى قضائِِه،ال يـَُعيُِّن ميعاًدا ُيحاِكُم 
 .بُـُهم في ليلٍة فُيداسونَ لفهَو َعليٌم بما يفعلوَن، ويَق25. ويُقيُم آخريَن مكانـَُهم
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ألنـَُّهم َتراجعوا 27.يضِرُب األشراَر َضربًا على الَفوِر بَمشَهٍد ِمْن جميِع النَّاظرينَ 26
تقوُل ُصراخ الُفقراِء يِصُل إليِه 28ُه وما تـََبصَّروا في شيٍء ِمْن طُُرِقِه،َعِن السَّيِر وراءَ 

فَيبقى ساِكًنا وال شيَءيُثيُرُه،ويحجُب وجَهُه فال 29وَاسِتغاثَُة الَمساكيِن بَلَغت َمساِمَعُه،
ُعُهم في َشَرِك فال َيسَتِبدُّ ِبِهم ُمناِفٌق ويوقِ 30لكنَُّه يا أيُّوُب يتَعهَُّد البَشَر،. َمْن يراهُ 

 . )النَّواِئِب؟
 30-16:  34الكتاب المقدس أيوب

 :ورد في القرآن الكريم  •
َهٌة ِإال اهللاُ َلَفَسـَدتَا لَلْو َكاَن ِفيِهَما آ )21(َهًة ِمَن اَألْرِض ُهْم يـُْنِشُروَن لَأِم اتََّخُذوا آ(

ـا يـَْفَعـُل َوُهـْم ُيْسـأَُلوَن ال ُيْسـ )22(َفُسْبَحاَن اِهللا َربِّ الَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن   )23(َأُل َعمَّ
ي بَــل لــَهــًة قُــل َهــاُتوا بـُْرَهــاَنُكْم َهــَذا ِذْكــُر َمــْن َمِعــَي َوِذْكــُر َمــْن قـَبْ لَأِم اتََّخــُذوا ِمــْن ُدونِــِه آ

ُهــْم ُمْعِرُضــوَن  ــُرُهْم ال يـَْعَلُمــوَن الَحــقَّ فـَ وٍل ِإال َك ِمــْن َرُســلــَأْرَســلَنا ِمــْن قـَبْ  َوَمــا )24(َأْكثـَ
َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبل ِعَباٌد  )25(نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإال أَنَا فَاْعُبُدوِن 

يـَْعَلُم َمـا بـَـْيَن أَيْـِديِهْم َوَمـا  )27(َوُهْم بَِأْمرِِه يـَْعَمُلوَن  لال َيْسِبُقونَُه بِالَقوْ  )26(ُمْكَرُموَن 
ُهْم  )28(َمِن اْرَتَضى َوُهم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشـِفُقوَن لَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإال َخل َوَمـْن يـَُقـل ِمـنـْ

 )29(ِميَن لَك َنْجِزي الظَّالَك َنْجزِيِه َجَهنََّم َكذَ لِإنِّي ِإَلٌه ِمْن ُدونِِه َفذَ 
 29 -2١:األنبياءالقرآن الكريم سورة  

ــ( َلــٍك َيْســَبُحوَن َوُهــَو الــِذي َخَلــَق اللْي ــْمَس َوالَقَمــَر ُكــلٌّ ِفــي فـَ  )33(َل َوالنـََّهــاَر َوالشَّ
ُهــُم الَخالــَبَشــٍر ِمــْن قـَبْ لَوَمــا َجَعلَنــا  ُكــلُّ نـَْفــٍس َذائَِقــُة   )34(ُدوَن لــَك الُخلــَد َأفَــِإْن ِمــتَّ فـَ

َنا تـُْرَجُعونَ  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َوالَخْيِر ِفتـْ  )35( الَمْوِت َونـَبـْ

 ٣٥- 33: األنبياءالقرآن الكريم سورة  

َنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بـَْعـِد الـذِّْكِر َأنَّ اَألْرَض َيرِثـَُهـا ِعبَـاِدَي الصَّـا(  )105(ُحوَن لَوَلَقْد َكَتبـْ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )466 ( 

قُـل  )107(لَعـاَلِميَن لَوَمـا َأْرَسـلَناَك ِإال رَْحَمـًة  )106(َقْوٍم َعاِبِديَن لِإنَّ ِفي َهَذا لََبالغاً 
ــُتْم ُمْســ ــٌه َواِحــٌد فـََهــل أَنـْ ــيَّ أَنََّمــا ِإَلُهُكــْم ِإَل ــِإْن تـََولــْوا فـَُقــل  )108(ُموَن لِإنََّمــا يُــوَحى ِإَل َف

ُتُكْم َعَلى َسَواٍء َوِإْن َأْدِري َأَقرِيٌب َأْم بَِعيٌد َما ُتوَعُدوَن  ِإنَُّه يـَْعَلُم الَجْهَر ِمـَن  )109(آَذنـْ
نَـٌة َلُكـْم َوَمتَـاٌع ِإلَـى ِحـيٍن  )110(َتْكُتُمـوَن  َويـَْعلَـُم َمـا لالَقوْ   )111(َوِإْن َأْدِري َلَعلـُه ِفتـْ

 )112(قَاَل َربِّ اْحُكْم بِالَحقِّ َورَبـَُّنا الرَّْحَمُن الُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن 

 112-105:األنبياءالقرآن الكريم سورة  

ُك ِمَن اِهللا َشْيئاً ِإْن ل ُهَو الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقل َفَمْن َيمْ َلَقْد َكَفَر الِذيَن قَاُلوا ِإنَّ اهللاَ (
ــَماَواِت هللاِ َك الَمِســيَح ابْــَن َمــْرَيَم َوأُمَّــُه َوَمــْن ِفــي اَألْرِض َجِميعــاً وَ لــَأرَاَد َأْن يـُهْ   ُملــُك السَّ

نَـُهَما َيْخُلُق َما َيَشاُء َواهللاُ َعَلى كُ   )17(َشْيٍء َقِديٌر  لَواَألْرِض َوَما بـَيـْ

 ١٧: المائدة القرآن الكريم سورة 

َنا الِذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قـَبْ هللاِ وَ ( ُكْم ل َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َوَلَقْد َوصَّيـْ
ــَماَواِت َوَمــا ِفــهللاِ َوِإيَّــاُكْم َأِن اتـَُّقــوا اَهللا َوِإْن َتْكُفــُروا فَــِإنَّ  ي اَألْرِض وََكــاَن اهللاُ  َمــا ِفــي السَّ

 )132( َما ِفـي السَّـَماَواِت َوَمـا ِفـي اَألْرِض وََكَفـى بِـاِهللا وَِكـيًال هللاِ وَ  )131(َغِنّيًا َحِميدًا 
 )133(َك َقِديراً لِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيـَُّها النَّاُس َويَْأِت ِبآَخرِيَن وََكاَن اهللاُ َعَلى ذَ 

  ١٣٣ -١٣١: اءالنس القرآن الكريم سورة 

ــْأ يُــْذِهْبُكْم َوَيْســَتخْ ( ــيُّ ُذو الرَّْحَمــِة ِإْن َيَش ــاُء َكَمــا لَورَبُّــَك الَغِن ــدُِكْم َمــا َيَش ْف ِمــْن بـَْع
ُتْم ِبُمْعِجزِيَن  )133(أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِّيَِّة قـَْوٍم آَخرِيَن   )134(ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن َآلٍت َوَما أَنـْ

اِر ُقل يَا قـَْوِم اْعمَ  ُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمـوَن َمـْن َتُكـوُن لَـُه َعاِقبَـُة الـدَّ
 )135(ُموَن لُح الظَّالِإنَُّه ال يـُفْ 

  ١٣٥ -١٣٣: األنعام القرآن الكريم سورة 
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ُتُم الُفَقَراُء ِإَلى اِهللا َواهللاُ ُهَو الَغِنيُّ ا( ِإْن َيَشـْأ يُـْذِهْبُكْم  )15(لَحِميـُد يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنـْ
 )17(َك َعَلى اِهللا ِبَعزِيٍز لَوَما ذَ  )16(َويَْأِت ِبَخلٍق َجِديٍد 

 ١٧ - ١٥: فاطرالقرآن الكريم سورة  

يَـُقـوُل رَبـِّي َأْكـَرَمِن ( ـَتالُه رَبـُُّه فََأْكَرَمـُه َونـَعََّمـُه فـَ ِإَذا  َوَأمَّـا )15(فََأمَّا اإلْنَسان ِإَذا َمـا ابـْ
يَـُقــوُل رَبـِّي َأَهــاَنِن  َقـَدَر َعَلْيــِه ِرْزقَـُه فـَ ــَتالُه فـَ  )17(َكـال بَــل ال ُتْكرُِمـوَن الَيتِــيَم   )16(َمـا ابـْ

ــَراَث َأْكــًال َلّمــاً  )18(َوال َتَحاضُّــوَن َعَلــى َطَعــاِم الِمْســِكيِن  َوُتِحبُّــوَن  )19(َوتَــْأُكُلوَن التـُّ
  )20(الَماَل ُحّباً َجّماً 

 ٢٠ – ١٥: الفجر رآن الكريم سورةالق

ُهْم َحَســـَنٌة ( َنَمـــا َتُكونُـــوا يُـــْدرِْكُكُم الَمـــْوُت َولَـــْو ُكْنـــُتْم ِفـــي بـُـــُروٍج ُمَشـــيََّدٍة َوِإْن ُتِصـــبـْ أَيـْ
ُهْم َسيَِّئٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمـْن ِعْنـِدَك قُـل ُكـلٌّ ِمـْن ِعْنـدِ  اِهللا  يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اِهللا َوِإْن ُتِصبـْ

 )78(َهُؤالِء الَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثاً  لَفَما

 ٧٨: النساء القرآن الكريم سورة 

َوَلِكْن يـَْنظُُر إلى  ،ُكمْ لِإنَّ اَهللا ال يـَْنظُُر إلى ُصَورُِكْم َوَأْمَوا: (قال رسول اِهللا و 
  ) .ُكمْ لقـُُلوِبُكْم َوَأْعَما

صحيح مسلم 

4/1987)

2564( 

في أوسط  خطبنا رسول اهللا : (ن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالوع
أال ، وإن أباكم واحد ،يا أيها الناس إن ربكم واحد :أيام التشريق خطبة الوداع فقال

وال  ،وال ألحمر على أسود ،وال لعجمي على عربي ،ال فضل لعربي على عجمي
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بلى  :أال هل بلغت قالوا،  أتقاكمإن أكرمكم عند اهللا ،ألسود على أحمر إال بالتقوى
 ) .فليبلغ الشاهد :قال، يا رسول اهللا

 )2963( 3/79صحيح الترغيب والترهيب 

 

  106106  --    رقمرقم  شتانشتان
 إن الرقي والتمائم والتولة شرك

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

بُّ إلُهُكم، فال تتَـَعلموا أْن ُتماِرسوا ما إذا جئُتُم األرَض التي يُعطيُكُم الرّ 9: (وقوله 
ال يُكْن فيما بَينُكم َمْن َيحُرُق اَبَنُه أِو اَبَنَتُه ذبيحًة 10. ُتماِرُسُه األَُمُم ِمَن الرَّجاساتِ 

وال َمْن 11في النَّاِر، وال َمْن يَتعاطى الَعرافَة، وال الشُّذوَذ، وال الَفأَل وال السِّحَر، 
هِذِه ُكلُّها 12وال َمْن َيسأُل جانُا أو تاِبعًة، وال َمْن يسَتشيُر أرواَح الموتى َيرقي رِقيًة، 

كونوا كاِمليَن 13. رِجٌس ِعنَد الّربِّ إلِهُكم وِبَسَبِبها سَيطُرُد أولِئَك األَُمَم ِمْن أماِمُكم
لُمَشعِوذيَن ل كوَن أرَضُهم يسَمعونَ لفأولِئَك األَُمُم الذيَن تمتَ 14. ِعنَد الّربِّ إلِهُكم

يُقيُم لُكم الّربُّ إلُهُكم 15.كَ لوالَعرَّافيَن، وأمَّا أنُتم فال ُيجيُز لُكُم الّربُّ إلُهُكم ِمثَل ذ
 . )نبيُا ِمْن بَيِنُكم، ِمْن إخَوِتُكم بَني قوِمُكم ِمثلي، فَاسَمعوا لهُ 

 15-9: 18الكتاب المقدس التثنية 

ها النص عن سابقه في بعض مواضعه  أخرى للكتاب المقدس تغير في وفي نسخة
َمَتى َدَخلَت اَألْرَض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك، َال تـَتَـَعلْم َأْن تـَْفَعَل ِمْثَل «9(: كما يلي

َنَتُه ِفي النَّاِر، َوَال َمْن يـَْعُرُف 10. رِْجِس ُأولِئَك األَُممِ  َنُه َأِو ابـْ َال يُوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز ابـْ
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َوَال َمْن يـَْرِقي رُقْـَيًة، َوَال َمْن َيْسَأُل َجانّا َأْو 11َفًة، َوَال َعاِئٌف َوَال ُمتَـَفاِئٌل َوَال َساِحٌر، ِعَرا
َوِبَسَبِب . َك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِّ لَألنَّ ُكل َمْن يـَْفَعُل ذ12. تَاِبَعًة، َوَال َمْن َيْسَتِشيُر الَمْوَتى

. َتُكوُن َكاِمًال َلَدى الرَّبِّ ِإلِهكَ 13. بُّ ِإلُهَك طَاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمكَ هِذِه اَألْرَجاِس، الرَّ 
َوَأمَّا أَْنَت فـََلْم َيْسَمْح . لَعائِِفيَن َوالَعرَّاِفينَ لِإنَّ هُؤَالِء األَُمَم الِذيَن َتْخُلُفُهْم َيْسَمُعوَن 14

. يلِإلُهَك نَِبّيا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمثْ  يُِقيُم َلَك الرَّبُّ «15.َلَك الرَّبُّ ِإلُهَك هَكَذا
 ) .َلُه َتْسَمُعونَ 

 15-9: 18الكتاب المقدس التثنية 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
ا الرب ِإَلُهُكْم، َوَمَتى َدَخلُتْم ِإَلى اَألْرِض الِتي يـَُورُِّثُكْم ِإيَّاهَ 9: (بعض مواضعه كما يلي

َنُكْم َمْن 10. َفَال تـَتَـَعلُموا ُمَماَرَسَة رََجاَساِت تِلَك األَُمِم الُمِقيَمِة ُهَناكَ  َوَال َيُكْن بـَيـْ
َنَتُه ِفي النَّاِر، َوَال يـَتَـَعاَطى الِعَراَفَة َوَال الِعَياَفَة َوَال ُمَماَرَسَة الَفأْ  َنُه َوَال ابـْ َأِو  لُيِجيُز ابـْ

َوَال َمْن يـَْرِقي رُقْـَيًة َأْو ُيَشاِوُر َجانًّا َأْو َوِسيطًا، َأْو َيْسَتْحِضُر َأْرَواَح الَمْوَتى 11ْحِر، السِّ 
فَِبَسَبِب َهِذِه اَألْرَجاِس . َك َمْكُروٌه َلَدى الرب لَألنَّ ُكل َمْن يـَتَـَعاَطى ذَ 12ُيَسائَِلُهْم، ل

يَن َلَدى الرب لَفُكونُوا َكامِ 13ِه األَُمِم ِمْن َأَماِمُكْم، َعَزَم الرب ِإَلُهُكْم َعَلى َطْرِد َهذِ 
ُتْم َتْسَتْأِصُلونـَُها ُتَصدُِّق ُمَماَرَسَة الُمَشْعِوِذيَن 14. ِإَلِهُكمْ  ِإنَّ تِلَك األَُمَم الِتي أَنـْ

ُتْم فَِإنَّ الرب ِإَلَهُكْم َيْحظُُر َعَلْيُكْم ذَ  َسُيِقيُم الرب ِفيُكْم نَِبّياً 15.كَ لَوالَعرَّاِفيَن، َوَأمَّا أَنـْ
 ) .ي ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل، َلُه َتْسَمُعونَ لِمثْ 

 15-9: 18الكتاب المقدس التثنية 

 :ورد في القرآن الكريم  •

َعــاَلْوا أَْتــُل َمــا َحــرََّم رَبُُّكــْم َعَلــْيُكْم َأال ُتْشــرُِكوا بِــِه َشــْيئاً َوبِالَوا(  َدْيِن ِإْحَســاناً َواللــقُــل تـَ
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َهـا َوَمـا  تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوال تـَْقَربُوا الَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمنـْ
ُكـــْم َوصَّـــاُكْم بِـــِه َلَعلُكـــْم تـَْعِقلُـــوَن لَبطَـــَن َوال تـَْقتُـلُـــوا الـــنـَّْفَس الِتـــي َحـــرََّم اهللاُ ِإال بِـــالَحقِّ ذَ 

)151( 

 ١٥١: األنعامكريم سورة القرآن ال 

َلُهْم َكـاَن ِخْطئـاً َكِبيـراً ( ـتـْ َوال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيـَّاُكْم ِإنَّ قـَ
)31( 

  ٣١: اإلسراءالقرآن الكريم سورة  

ِمــْن ُدوِن اِهللا ال َيْخُلُقــوَن  َوالــِذيَن يَــْدُعونَ  )19(نُــوَن لَواهللاُ يـَْعَلــُم َمــا ُتِســرُّوَن َوَمــا تـُعْ (
َعثُـوَن  )20(َشْيئاً َوُهْم ُيْخَلُقـوَن  ـُر َأْحيَـاٍء َوَمـا َيْشـُعُروَن أَيـَّاَن يـُبـْ ِإَلُهُكـْم  )21(َأْمـَواٌت َغيـْ

 )22(ِإَلٌه َواِحٌد فَالِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن 

 ٢٢-١٩: النحلن الكريم سورة القرآ 

 :وورد في السنة النبوية   •

بن روي موقوفا على جندب ) َحدُّ السَّاِحِر َضْربٌَة بِالسَّْيفِ : (◌ِ  قال رسول اهللا
 .  اهللا عبد

 )1460( 4/60سنن الترمذي 

 من َوَجْدُتُموُه يـَْعَمُل َعَمَل قـَْوِم ُلوٍط فَاقْـتُـُلوا الَفاِعلَ : (◌ِ  قال رسول اهللا
 ).َوالَمْفُعوَل ِبهِ 

) 2075( 2/83صحيح ابن ماجة 

 )3575(المشكاة 
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قلت يا َرُسوَل اِهللا أُُمورًا كنا َنْصنَـُعَها في : ( السَُّلِميِّ ُمَعاِويَة بن الَحَكِم  وقال
ْيٌء يَِّة كنا نَْأِتي الُكهَّاَن قال فال تَْأُتوا الُكهَّاَن قال قلت كنا نـََتطَيـَُّر قال َذاَك شَ لالَجاهِ 

 ) .َيِجُدُه أحدكم في نـَْفِسِه فال َيُصدَّنَُّكمْ 

( 4/1748صحيح مسلم 

537( 

فقد كفر بما أنزل  ،فصدقه بما يقول ،أو كاهنا ،من أتى عرافا: (قال النبي و 
 ) .على محمد

الجامع الصغير وزيادته 

1/1089)5939( 

أو أتى  ،ضاأو أتى امرأة حائ ،من أتى كاهنا فصدقه بما يقول: (قال النبي 
 .  )امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد 

 مسند اإلمام أحمد
2/429)9532 (

 جاله ثقات رجال الصحيحور 

يعلق  يءوالتمائم ش) ِإنَّ الرَُّقى َوالتََّماِئَم َوالتـَِّوَلَة ِشْركٌ (: يقول   رسول اهللا وقال
يصنعونه يزعمون  يءة شالتول .على بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين

  .أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته 

السلسلة الصحيحة 

7/173)2972( 
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 الِعَياَفُة زَْجُر الطَّْيرِ و  ) .ِإنَّ الِعَياَفَة َوالطَّْرَق َوالطِّيَـَرَة ِمَن الِجْبتِ : (قال رسول اهللا 
 َوالِجْبتُ والضرب بالودع ي اَألْرِض َوالطَّْرُق الَخطُّ ُيَخطُّ ف عن اإلقدام على الفعل،

 .الشيطان 

 13/502صحيح ابن حبان 
َصالَة الصُّْبِح بِالُحَدْيِبَيِة في  صلى لنا رسول اِهللا : (ٍد الُجَهِنيِّ لزَْيد بن َخاوقال 

هل َتْدُروَن َماَذا قال  :فلما اْنَصَرَف َأقْـَبَل على الناس فقال ،لِإْثِر َسَماٍء كانت من الليْ 
فََأمَّا من  ،قال َأْصَبَح من ِعَباِدي ُمْؤِمٌن ِبي وََكاِفرٌ  :قال ،اهللا َوَرُسولُُه َأْعَلمُ  :قالوا ؟رَبُُّكمْ 
ُمِطْرنَا :َوَأمَّا من قال  ،َك ُمْؤِمٌن ِبي َكاِفٌر بِالَكوَْكبِ لَفذَ  ،اِهللا َوِبَرْحَمتهِ  لُمِطْرنَا ِبَفضْ  :قال

  ).َكاِفٌر ِبي ُمْؤِمٌن بِالَكوَْكبِ   كَ لَفذَ  ،بِنَـْوِء َكَذا وََكَذا

مختصر إرواء ، و)3906(4/16سنن أبي داود 

  137ص  الغليل
َوالنَِّبيَّ َوَمَعُه  ،ُعِرَضْت َعليَّ األَُمُم فـََرأَْيُت النبي َوَمَعُه الرَُّهْيطُ : (النبي وقال 

 ،َفظَنَـْنُت أَنـَُّهْم أُمَِّتي ،لي َسَواٌد َعِظيمٌ  ِإْذ رُِفعَ  ،َوالنَِّبيَّ ليس معه َأَحدٌ  ،الرَُّجُل َوالرَُّجالنِ 
 ،فـََنَظْرُت فإذا َسَواٌد َعِظيمٌ  ،َولِكْن اْنظُْر إلى األُُفقِ  ،َوقـَْوُمهُ  هذا ُموَسى :َفِقيل لي 
َوَمَعُهْم  ،هذه أُمَُّتكَ  :َفِقيل لي ،فإذا َسَواٌد َعِظيمٌ  ،اْنُظْر إلى األُُفِق اآلَخرِ  :َفِقيل لي

عُ  َفَخاَض  ،ثُمَّ نـََهَض َفَدَخل َمْنزِلهُ  ،وَن أَلًفا َيْدُخُلوَن الَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب وال َعَذابٍ َسبـْ
 :فقال بـَْعُضُهمْ  ،الناس في ُأولِئَك الِذيَن َيْدُخُلوَن الَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب وال َعَذابٍ 

ُدوا في اِإلْسالِم لفَلَعلُهْم الِذيَن وُ  :مْ وقال بـَْعُضهُ  ،َفلَعلُهْم الِذيَن َصِحُبوا َرُسول اِهللا 
ما الذي  :فقال َفَخَرَج عليهم رسول اِهللا  ،َوذََكُروا َأْشَياءَ  ،ولم ُيْشرُِكوا بِاهللاِ 

 ،وال يـََتطَيـَُّرونَ  ،وال َيْستَـْرُقونَ  ،ُهْم الِذيَن ال يـَْرُقونَ  :فقال ،فََأْخبَـُروهُ  ؟َتُخوُضوَن فيه
 ،ادُْع اَهللا َأْن َيْجَعلِني منهم :فـََقاَم ُعكَّاَشُة بن ِمْحَصٍن فقال ،وَكَُّلونَ َوَعلى رَبِِّهْم يـَتَـ 
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َسبَـَقَك  :فقال ،ادُْع اَهللا َأْن َيْجَعلِني منهم :ثُمَّ قام رَُجٌل آَخُر فقال ،أنت منهم :فقال
 ) .بها ُعكَّاَشةُ 

  )220(1/199صحيح مسلم 
 

  107107  --    رقمرقم  شتانشتان
 السماوات  وهو الذي خلق

 واألرض بالحق ويوم يقول كن فيكون
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

َمِة َأْمٍر ِمَن اهللا ُوِجَدِت السََّماَواُت ُمْنُذ لِإنـَُّهْم يـَتَـَناُسوَن، َعْمدًا، أَنَُّه ِبكَ 5( :قوله
َمٍة ِمْنُه أَْيضاً، ُدمَِّر الَعاَلُم الِذي َكاَن لَوِبكَ 6. الَقِديِم َوَتَكوََّنِت اَألْرُض ِمَن الَماِء َوبِالَماءِ 

يَُّة، لَأمَّا السََّماَواُت َواَألْرُض الَحا7. َك الزََّماِن، ِإْذ فَاَض الَماُء َعَلْيهِ لَمْوُجودًا ِفي ذَ 
َقى َمْخُزونًَة َوَمْحُفوَظًة  ُنونَِة َوَهَالِك  َمِة َعْيِنَها ِإَلى يـَْومِ للنَّاِر بِِتلَك الكَ لَفَسَتبـْ يـْ الدَّ

 !).الَفاِجرِينَ 
 7-5: 3 ِرَساَلُة بُْطُرَس الثَّانَِيةُ الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َأنَّ السََّماَواِت َكاَنْت ُمْنُذ : َألنَّ هَذا َيْخَفى َعَلْيِهْم بِِإرَاَدِتِهمْ 5( :مواضعه كما يلي

اللَواِتي ِبِهنَّ الَعاَلُم الَكاِئُن 6َمِة اِهللا قَاِئَمًة ِمَن الَماِء َوبِالَماِء، للَقِديِم، َواَألْرَض ِبكَ ا
َوَأمَّا السََّماَواُت َواَألْرُض الَكائَِنُة اآلَن، َفِهَي َمْخُزونٌَة 7. ِحيَنِئٍذ فَاَض َعَلْيِه الَماُء فـََهَلكَ 

يِن َوَهَالِك النَّاِس الُفجَّارِ لَمْحُفوظًَة  َمِة َعْيِنَها،لبِِتلَك الكَ   ).لنَّاِر ِإَلى يـَْوِم الدِّ
 7-5: 3 ِرَساَلُة بُْطُرَس الثَّانَِيةُ الكتاب المقدس 
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 :ورد في القرآن الكريم  •
َيُكــوُن قـَْولُــُه الَحــقُّ ( ــْوَم يـَُقــوُل ُكــْن فـَ ــَماَواِت َواَألْرَض بِــالَحقِّ َويـَ  َوُهــَو الــِذي َخَلــَق السَّ

َفُخ ِفي الصُّوِر َعا  )73(ُم الَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَحِكيُم الَخِبيُر لَوَلُه الُملُك يـَْوَم يـُنـْ
  ٧٣: األنعام القرآن الكريم سورة 

َعـُث اهللاُ َمـْن َيُمـوُت بـَلَـى َوْعـداً َعَلْيـِه َحّقـاً َوَلِكـنَّ ( َوَأْقَسُموا بِاِهللا َجْهـَد أَْيَمـاِنِهْم ال يـَبـْ
يَـْعَلَم الِذيَن َكَفُروا أَنـَُّهـْم  لُفوَن ِفيِه وَ لُيبَـيَِّن َلُهُم الِذي َيْختَ ل )38(ْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن أَ 

 )40(َشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن لِإنََّما قـَْولَُنا  )39(َكانُوا َكاِذبِيَن 
  ٤٠- ٣٨: النحل القرآن الكريم سورة 

ــَر اإلْنَســان أَنَّــا َخَلْقَنــاُه ِمــْن نُْطَفــٍة َفــِإَذا ُهــَو َخِصــيٌم ُمِبــيٌن ( ــا  )77(َأَوَلــْم يـَ َوَضــَرَب لََن
قُــل ُيْحِييَهــا الــِذي أَْنَشــَأَها  )78(َمــَثًال َوَنِســَي َخلَقــُه قَــاَل َمــْن ُيْحِيــي الِعظَــاَم َوِهــَي َرِمــيٌم 

الـِذي َجَعـَل َلُكـْم ِمـَن الشَّـَجِر اَألْخَضـِر نَـارًا فَـِإَذا  )79(يٌم لـَخلٍق عَ  لَأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبكُ 
ُتْم ِمْنُه ُتوِقـُدوَن  َأَولَـْيَس الـِذي َخلَـَق السَّـَماَواِت َواَألْرَض ِبَقـاِدٍر َعلَـى َأْن َيْخلُـَق  )80(أَنـْ

اَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل لَـُه ُكـْن فـََيُكـوُن ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَ  )81(يُم لِمثْـَلُهْم بـََلى َوُهَو الَخالُق العَ 
 )83(َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن  لَفُسْبَحاَن الِذي بَِيِدِه َمَلُكوُت كُ  )82(

  ٨٣ - ٧٧: يس القرآن الكريم سورة 
 

  108108  --    رقمرقم  شتانشتان
 وإن يوما عند 

 ربك كألف سنة مما تعدون
 

 : الكتاب المقدس ورد في   •

َمِة َأْمٍر ِمَن اهللا ُوِجَدِت السََّماَواُت ُمْنُذ لِإنـَُّهْم يـَتَـَناُسوَن، َعْمدًا، أَنَُّه ِبكَ 5( :قوله 
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َمٍة ِمْنُه أَْيضاً، ُدمَِّر الَعاَلُم الِذي َكاَن لَوِبكَ 6. الَقِديِم َوَتَكوََّنِت اَألْرُض ِمَن الَماِء َوبِالَماءِ 
يَُّة، لَأمَّا السََّماَواُت َواَألْرُض الَحا7. َك الزََّماِن، ِإْذ فَاَض الَماُء َعَلْيهِ لذَ  َمْوُجودًا ِفي

َقى َمْخُزونًَة َوَمْحُفوَظًة  ُنونَِة َوَهَالِك للنَّاِر بِِتلَك الكَ لَفَسَتبـْ يـْ َمِة َعْيِنَها ِإَلى يـَْوِم الدَّ
َأنَّ يـَْومًا َواِحدًا ِفي : َلْيُكْم َأالَّ تـَْنَسْوا َهِذِه الَحِقيَقةَ َوَلِكْن، أَيـَُّها اَألِحبَّاُء، عَ 8! الَفاِجرِينَ 

فَالرب ، ِإَذْن، َال يـُْبِطيُء ِفي 9. َنَظِر الرب ُهَو َكأَلِف َسَنٍة، َوأَلَف َسَنٍة َكيَـْوٍم َواِحدٍ 
ُكْم، فـَُهَو َال يُرِيُد َألَحٍد ِمَن ِإْتَماِم َوْعِدِه، َكَما َيُظنُّ بـَْعُض النَّاِس، َوَلِكنَُّه يـََتأَنَّى َعَليْ 

يـَْوَم الرب «ِإالَّ َأنَّ 10. َجِميِع النَّاِس َأْن يـَْرِجُعوا ِإلَْيِه تَائِِبينَ لَك، َبل يُرِيُد لالنَّاِس َأْن يـَهْ 
ِويّاً َك اليَـْوِم، تـَُزوُل السََّماَواُت ُمْحِدثًَة دَ لِفي ذَ . لصُّ ِفي الليْ لَسَيْأِتي َكَما يَْأِتي ال» 

َهاِئًال َوتـَْنَحلُّ الَعَناِصُر ُمْحَترَِقًة بَِناٍر َشِديَدٍة، َوَتْحَتِرُق اَألْرُض َوَما ِفيَها ِمْن 
ُتْم 11.ُمْنَجَزاتٍ  َوَماَداَمْت َهِذِه اَألْشَياُء َجِميعًا َستَـْنَحلُّ، َفَكْيَف َيِجُب َأْن َتُكونُوا أَنـْ

ِبيَن لاألََبِديَّ َوطَا» يـَْوَم اهللاِ «ُمْنَتِظرِيَن 12بِالتـَّْقَوى،  َأْصَحاَب ُسُلوٍك ُمَقدٍَّس يـَتَِّصفُ 
. َك اليَـْوِم، تـَْنَحلُّ السََّماَواُت ُملَتِهَبًة، َوَتُذوُب الَعَناِصُر ُمْحَترَِقةً لَفِفي ذَ . ُحُلوَلُه ِبُسْرَعةٍ 

يَدًة َوَأْرضًا َجِديَدًة، َحْيُث َيْسُكُن َوْعِد الرب ، نـَْنَتِظُر َسَماَواٍت َجدِ لِإالَّ أَنـََّنا، َوْفقًا 13
 . )الِبرُّ 

 13-5: 3 ِرَساَلُة بُْطُرَس الثَّانَِيةُ الكتاب المقدس 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة

َنْت ُمْنُذ َأنَّ السََّماَواِت َكا: َألنَّ هَذا َيْخَفى َعَلْيِهْم بِِإرَاَدِتِهمْ 5(: مواضعه كما يلي
اللَواِتي ِبِهنَّ الَعاَلُم الَكاِئُن 6َمِة اِهللا قَاِئَمًة ِمَن الَماِء َوبِالَماِء، لالَقِديِم، َواَألْرَض ِبكَ 

َوَأمَّا السََّماَواُت َواَألْرُض الَكائَِنُة اآلَن، َفِهَي َمْخُزونٌَة 7. ِحيَنِئٍذ فَاَض َعَلْيِه الَماُء فـََهَلكَ 
يِن َوَهَالِك النَّاِس الُفجَّارِ لِة َعْيِنَها، َمْحُفوظًَة مَ لبِِتلَك الكَ  َولِكْن َال 8 .لنَّاِر ِإَلى يـَْوِم الدِّ

َأنَّ يـَْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّبِّ َكأَلِف َسَنٍة، : َيْخَف َعَلْيُكْم هَذا الشَّْيُء الَواِحُد أَيـَُّها اَألِحبَّاءُ 
َال يـََتَباطَُأ الرَّبُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َيْحِسُب قـَْوٌم التََّباُطَؤ، لِكنَُّه 9. َوأَلَف َسَنٍة َكيَـْوٍم َواِحدٍ 
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َنا، َوُهَو َال َيَشاُء َأْن يـَهْ  َولِكْن 10. َك أُنَاٌس، َبل َأْن يـُْقِبَل الَجِميُع ِإَلى التـَّْوبَةِ ليـََتأَنَّى َعَليـْ
، الِذي لصٍّ ِفي الليْ لَسَيْأِتي كَ  ِفيِه تـَُزوُل السََّماَواُت ِبَضِجيٍج، َوتـَْنَحلُّ ، يـَْوُم الرَّبِّ

فَِبَما َأنَّ هِذِه ُكلَها 11 .الَعَناِصُر ُمْحَترَِقًة، َوَتْحَتِرُق اَألْرُض َوالَمْصُنوَعاُت الِتي ِفيَها
َسٍة َوتـَْقَوى؟  ُتْم ِفي ِسيَرٍة ُمَقدَّ ِبيَن لَتِظرِيَن َوطَاُمنْ 12تـَْنَحلُّ، َأيَّ أُنَاٍس َيِجُب َأْن َتُكونُوا أَنـْ

، الِذي ِبِه تـَْنَحلُّ السََّماَواُت ُملَتِهَبًة، َوالَعَناِصُر ُمْحَترَِقًة َتُذوبُ  . ُسْرَعَة َمِجيِء يـَْوِم الرَّبِّ
 ) .َولِكنـََّنا ِبَحَسِب َوْعِدِه نـَْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة، َوَأْرًضا َجِديَدًة، َيْسُكُن ِفيَها الِبرُّ 13

 13-5: 3 ِرَساَلُة بُْطُرَس الثَّانَِيةُ تاب المقدس الك

، َملَجًأ ُكْنَت لََنا ِفي َدْوٍر َفَدْورٍ 1: (وورد في الكتاب المقدس َأْن  لِمْن قـَبْ 2. يَا َربُّ
جُع تـُرْ 3. ِإَلى األََبِد أَْنَت اهللاُ  لُتوَلَد الِجَباُل، َأْو أَْبَدْأَت اَألْرَض َوالَمْسُكونََة، ُمْنُذ اَألزَ 

نَـْيَك ِمْثُل 4. »اْرِجُعوا يَا بَِني آَدمَ «: اإلْنَسان ِإَلى الغَُباِر َوتـَُقولُ  َألنَّ أَلَف َسَنٍة ِفي َعيـْ
بِالَغَداِة َكُعْشٍب . َكِسَنٍة َيُكونُونَ . َجَرفْـتَـُهمْ 5. ليـَْوِم َأْمِس بـَْعَد َما َعبَـَر، وََكَهزِيٍع ِمَن الليْ 

يَـْيَبسُ . ُر فـَيَـُزولُ بِالَغَداِة يـُْزهِ 6. يـَُزولُ   .) ِعْنَد الَمَساِء ُيَجزُّ فـَ

 -: 90مزمور الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه   وفي نسخة

ِمْن 2.يا ربُّ ِمْن جيٍل إلى جيٍل ُكنَت ُمعيًنا لنا: اهللاِ  لصالٌة لموسى، رج(: كما يلي
تُعيُد 3.إلى األبِد أنَت اهللاُ  لوتَنشَأ األرُض وساِكنوها، ِمَن األزَ  أْن ُتوَلَد الجبالُ  لقَب

ألُف سَنٍة في عيَنيَك كيوِم أمِس 4.»عودوا يا بَني آدمَ «: اإلنساَن إلى الغُباِر وتقولُ 
َتجرِفـُُهم فَيكونوَن كالَغفَوِة، وكُعْشٍب ُسرعاَن ما 5.لالذي َعبَـَر، أو كُهَنيَهٍة ِمَن اللي

 . )الصَّباِح ينُبُت ويُزِهُر وِعنَد المساِء َيذُبُل ويـَْيَبسُ في 6.يزولُ 
 -: 90مزمور الكتاب المقدس 
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 :ورد في القرآن الكريم  •

ــتَـَوى َعلَــى ( ــي ِســتَِّة أَيَّــاٍم ثُــمَّ اْس نَـُهَمــا ِف ــا بـَيـْ ــَماَواِت َواَألْرَض َوَم ــَق السَّ ــِذي َخَل اهللاُ ال
يُـَدبـُِّر اَألْمـَر ِمـَن السَّـَماِء  )4(يٍّ َوال َشِفيٍع َأَفال تـََتذَكَُّروَن لوَ الَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن 

ـا تـَُعـدُّوَن  ُم لَك َعـالـذَ  )5(ِإَلى اَألْرِض ثُمَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه ِفـي يـَـْوٍم َكـاَن ِمْقـَدارُُه أَلـَف َسـَنٍة ِممَّ
َسَن ُكـل َشـْيٍء َخَلَقـُه َوبَـَدَأ َخلـَق اإلْنَسـان الِذي َأحْ  )6(الَغْيِب َوالشََّهاَدِة الَعزِيُز الرَِّحيُم 

ثُــمَّ َســوَّاُه َونـََفــَخ ِفيــِه ِمــْن  )8(ثُــمَّ َجَعــَل َنْســَلُه ِمــْن ُســالَلٍة ِمــْن َمــاٍء َمِهــيٍن  )7(ِمــْن ِطــيٍن 
وا أَِإَذا َضـَللَنا َوقَـالُ  )9(يًال َمـا َتْشـُكُروَن لـُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواَألْفِئَدَة قَ 

قُـل يـَتَـَوفـَّاُكْم َملَـُك  )10(َقـاِء رَبِِّهـْم َكـاِفُروَن لِفي اَألْرِض أَِإنَّا َلِفي َخلٍق َجِديـٍد بَـل ُهـْم بِ 
ـَل ِبُكـْم ثُـمَّ ِإلَـى رَبُِّكـْم تـُْرَجُعـوَن  تـَـَرى ِإِذ الُمْجرُِمـوَن نَاِكُسـو  َولَـوْ  )11(الَمْوِت الـِذي وُكِّ

 )12(حاً ِإنَّا ُموِقُنوَن لْنَد رَبِِّهْم رَبـََّنا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمل َصاُرُؤوِسِهْم عِ 
 ١٢-٤: السجدة القرآن الكريم سورة 

الِذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُـمَّ اْسـتَـَوى َعلَـى الَعـْرِش يـَْعلَـُم َمـا  ُهوَ (
َها َوَما يـَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَمـا يـَْعـُرُج ِفيَهـا َوُهـَو َمَعُكـْم أَيْـَن ُج ِفي األَ ليَ  ْرِض َوَما َيْخُرُج ِمنـْ

 )4(َما ُكْنُتْم َواهللاُ ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصيٌر 
 ٤: الحديد القرآن الكريم سورة 

ـا َف اهللاُ َوْعَدُه َوِإنَّ لبِالَعَذاِب َوَلْن ُيخْ  َوَيْستَـْعِجُلوَنكَ ( يـَْوماً ِعْنَد رَبَِّك َكأَلِف َسـَنٍة ِممَّ
 )47(تـَُعدُّوَن 

  ٤٧: الحج القرآن الكريم سورة 
نَـُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستَـَوى َعَلى الَعْرِش ( اهللاُ الِذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

يَُدبـُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى  )4(َفال تـََتذَكَُّروَن يٍّ َوال َشِفيٍع أَ لَما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وَ 
 )5(اَألْرِض ثُمَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه ِفي يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َألَف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّوَن 

  ٥-٤: السجدة القرآن الكريم سورة 
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  109109  --    رقمرقم  شتانشتان
 أتتخذ أصناما 

 رينآلهة، ولعن اهللا المصو 
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

فاَنتبهوا جُدا ألنَّ الّرَب حيَن خاطَبُكم في حوريَب ِمْن وَسِط النَّاِر لم 15«: قوله
صورٍة ما ِمْن  لئَال َتفُسدوا وتعَملوا لُكم ِتمثاًال َمنحوتًا على شكل16تـََروا َله صورًة 
طائٍر ُمجنَِّح  لِمَن الَبهائِم التي على األرِض أو شك شيءٍ  لأو شك17ذََكٍر أو أُنثى، 

شيٍء ممَّا َيِدبُّ على وجِه األرِض، أو شيٍء ِمَن  لأو شك18ِممَّا يطيُر في السَّماِء، 
ئَال ترَفعوا عيوَنُكم إلى السَّماِء فتنظروا لو 19السَّمِك، ِممَّا في الماِء َتحَت األرِض، 

سائَر ُنجوِم السَّماِء، ِممَّا جَعَلُه الّربُّ إلُهُكم نصيًبا الشَّمَس والقمَر والكواكَب و 
وأنُتُم 20لجميِع الشُّعوِب التي َتحَت السَّماِء، فتنَدِفعوا وتسجدوا لها وتعبدوها، 

الذيَن َاختارُكُم الّربُّ وأخرجُكم ِمْن أتوِن الحديِد، ِمْن ِمْصَر، لتكونوا شعَبُه الخاَص بِه 
والّربُّ غِضَب علَي ِبسَبِبُكم وأقسَم أْن ال أعبُـَر األردنَّ وال 21 .كما في هذا اليومِ 

فأنا أموُت في هِذِه 22. أدخَل األرَض الطَّيبَة التي يُعطيها الّربُّ إلُهُكم ُملًكا لُكم
ئَال لفاَنتبهوا 23. كوَن األرَض الطيَّبةَ لاألرِض، ال أعبُـُر األرُدنَّ، وأنُتم تعبُرونَُه وتمت

 لَعهَد الّربِّ إلِهُكم الذي قَطَعُه مَعُكم، فتصَنعوا لُكم ِتمثاًال َمنحوتًا على شكتَنَسوا 
وإذا وَلْدُتم بَنيَن وبَني 25 .ألنَّ إلَهُكم إلٌه غيوٌر، ناٌر آكلةٌ 24صورٍة ِممَّا نهاُكم َعنُه، 

صورٍة  لكبَنيَن وطالت أيّاُمُكم في األرِض، ففَسْدُتم وَعِملُتم ِتمثاًال َمنحوتًا على ش
ْرُتموُه  ِِّ في نظِر الّربِّ إلِهُكم وكدَّ فأنا ِمَن اليوِم ُأشِهُد 26ما، وفَعلُتم ما هَو سيِّ

عَليُكُم السَّماَء واألرَض بِأنَُّكم تَبيدوَن سريًعا ِمْن على األرِض التي أنُتم عابروَن 
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وُيشتُِّتُكُم 27َمحالَة  ال تطوُل أيّاُمُكم عَليها بل تزولوَن ال. كوهالتمتَ لاألردنَّ إليها 
الّربُّ فيما بَيَن األَمِم حتى تَبقوا جماعًة َمعدودًة في األَمِم الذيَن يسوُقُكُم الّربُّ 

وتعبدوَن ُهناَك آلهًة َصنَعتها أيدي البَشِر ِمْن خَشٍب وحجٍر، ِممَّا ال َيرى 28إليِهم، 
بَّ إلَهُكم فتجدونَُه إذا وتطلبوَن ُهناَك الرّ 29. وال يسَمُع وال يأكُل وال يُشمُّ 

وإذا نَزَل ِبُكم ضيٌق وأصابْتُكم هِذِه 30. نفوِسُكم لقلوِبُكم وكُ  لالتَمسُتموُه ِبكُ 
ألنَّ الّرَب 31صوتِِه لاألموُر ُكلُّها في آخِر األيّاِم ترجعوَن إلى الّربِّ إلِهُكم وتسَمعوَن 

 .) هَدُه آلباِئُكُم الذي أقسَم بِه لُهمُكُكم وال ينسى عَ لإلَهُكم رحوٌم ال يخُذُلُكم وال يُه
 31-15:  4الكتاب المقدس التثنية 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
فَِإنَُّكْم َلْم تـََرْوا ُصورًَة مَّا يـَْوَم  . َفاْحَتِفُظوا ِجّدا ألَنـُْفِسُكمْ «15(: مواضعه كما يلي

َئالَّ تـَْفُسُدوا َوتـَْعَمُلوا ألَنـُْفِسُكْم ِتْمثَاًال ل16. ُحورِيَب ِمْن َوَسِط النَّارِ َكلَمُكُم الرَّبُّ ِفي 
ِشْبَه َبِهيَمٍة مَّا ِممَّا َعَلى اَألْرِض، ِشْبَه 17َمْنُحوتًا، ُصورََة ِمثَال مَّا، ِشْبَه ذََكٍر َأْو أُنـَْثى، 

ِشْبَه َدبِيٍب مَّا َعَلى اَألْرِض، ِشْبَه َسَمٍك 18ِء، طَْيٍر مَّا ِذي َجَناٍح ِممَّا َيِطيُر ِفي السََّما
نَـْيَك ِإَلى السََّماِء، َوتـَْنظَُر لوَ 19. مَّا ِممَّا ِفي الَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرضِ  َئالَّ تـَْرَفَع َعيـْ

ِميِع الشُُّعوِب جَ لالشَّْمَس َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم، ُكل ُجْنِد السََّماِء الِتي َقَسَمَها الرَّبُّ ِإلُهَك 
تَـْغتَـرَّ َوَتْسُجَد َلَها َوتـَْعُبَدَها لالِتي َتْحَت كُ  ُتْم َقْد َأَخذَُكُم الرَّبُّ 20. السََّماِء، فـَ َوأَنـْ

َكْي َتُكونُوا َلُه َشْعَب ِميَراٍث َكَما ِفي هَذا لَوَأْخَرَجُكْم ِمْن ُكوِر الَحِديِد ِمْن ِمْصَر، 
َعَليَّ ِبَسَبِبُكْم، َوَأْقَسَم ِإنِّي َال َأْعبُـُر اُألْرُدنَّ َوَال َأْدُخُل اَألْرَض  َوَغِضَب الرَّبُّ 21. اليَـْومِ 

فََأُموُت أَنَا ِفي هِذِه اَألْرِض، َال َأْعبُـُر 22. الَجيَِّدَة الِتي الرَّبُّ ِإلُهَك يـُْعِطيَك َنِصيًبا
تَـْعبُـُروَن َوَتْمتَ  ُتْم فـَ ِاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن تـَْنَسْوا 23. تِلَك اَألْرَض الَجيَِّدةَ  ُكونَ لاُألْرُدنَّ، َوَأمَّا أَنـْ

َما  لَعْهَد الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِذي َقَطَعُه َمَعُكْم، َوَتْصنَـُعوا ألَنـُْفِسُكْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا، ُصورََة كُ 
ِإَذا َوَلْدُتْم «25.ٌة، ِإلٌه َغُيورٌ َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ُهَو نَاٌر آِكلَ 24. نـََهاَك َعْنُه الرَّبُّ ِإلُهكَ 
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َأْوَالًدا َوَأْوَالَد أْوالٍد، َوَأطَلُتُم الزََّماَن ِفي اَألْرِض، َوَفَسْدُتْم َوَصنَـْعُتْم ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا 
َنِي الرَّبِّ ِإلِهُكْم ِإلَغاظَِتِه،  َلْيُكُم اليَـْوَم ُأْشِهُد عَ 26ُصورََة َشْيٍء مَّا، َوفـََعلُتُم الشَّرَّ ِفي َعيـْ

َها  ُتْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ ِإلَيـْ السََّماَء َواَألْرَض أَنَُّكْم تَِبيُدوَن َسرِيًعا َعِن اَألْرِض الِتي أَنـْ
َها، َبل تـَهْ . ُكوَهالَتْمتَ ل َويـَُبدِّدُُكُم الرَّبُّ ِفي 27. ُكوَن َال َمَحاَلةَ لَال ُتِطيُلوَن األَيَّاَم َعَليـْ

َقْوَن َعَدًدا قَ الشُُّعوبِ  َتبـْ َهال، فـَ َوَتْصنَـُعوَن 28. يًال بـَْيَن األَُمِم الِتي َيُسوُقُكُم الرَّبُّ ِإلَيـْ
َعَة أَْيِدي النَّاِس ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر ِممَّا َال يـُْبِصُر َوَال َيْسَمُع َوَال يَْأُكُل لُهَناَك آ َهًة َصنـْ

 لَقلِبَك َوِبكُ  لُهَناَك الرَّبَّ ِإلَهَك َتِجْدُه ِإَذا الَتَمْسَتُه ِبكُ ثُمَّ ِإْن طََلْبَت ِمْن 29. َوَال َيُشمُّ 
ِعْنَدَما ُضيَِّق َعَلْيَك َوَأَصابـَْتَك ُكلُّ هِذِه األُُموِر ِفي آِخِر األَيَّاِم، تـَْرجُع ِإَلى 30. نـَْفِسكَ 

رُُكَك َوَال يـُهْ َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِإلٌه 31ِه، لَقوْ لالرَّبِّ ِإلِهَك َوَتْسَمُع  ُكَك َوالَ لرَِحيٌم، َال يـَتـْ
 .) يـَْنَسى َعْهَد آبَاِئَك الِذي َأْقَسَم َلُهْم َعَلْيهِ 

 31-15:  4 الكتاب المقدس التثنية
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

خاطَبُكم في حوريَب ِمْن  فاَنتبهوا جُدا ألنَّ الّرَب حينَ 15: (بعض مواضعه كما يلي
 لئَال َتفُسدوا وتعَملوا لُكم ِتمثاًال َمنحوتًا على شكل16وَسِط النَّاِر لم تـََروا َله صورًة 
 لشيٍء ِمَن الَبهائِم التي على األرِض أو شك لأو شك17صورٍة ما ِمْن ذََكٍر أو أُنثى، 

ممَّا َيِدبُّ على وجِه األرِض،  شيءٍ  لأو شك18طائٍر ُمجنَِّح ِممَّا يطيُر في السَّماِء، 
ئَال ترَفعوا عيوَنُكم إلى لو 19أو شيٍء ِمَن السَّمِك، ِممَّا في الماِء َتحَت األرِض، 

السَّماِء فتنظروا الشَّمَس والقمَر والكواكَب وسائَر ُنجوِم السَّماِء، ِممَّا جَعَلُه الّربُّ 
ماِء، فتنَدِفعوا وتسجدوا لها وتعبدوها، إلُهُكم نصيًبا لجميِع الشُّعوِب التي َتحَت السَّ 

وأنُتُم الذيَن َاختارُكُم الّربُّ وأخرجُكم ِمْن أتوِن الحديِد، ِمْن ِمْصَر، لتكونوا شعَبُه 20
والّربُّ غِضَب علَي ِبسَبِبُكم وأقسَم أْن ال أعبُـَر 21. الخاَص بِه كما في هذا اليومِ 

فأنا أموُت 22. ي يُعطيها الّربُّ إلُهُكم ُملًكا لُكماألردنَّ وال أدخَل األرَض الطَّيبَة الت
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فاَنتبهوا 23. كوَن األرَض الطيَّبةَ لفي هِذِه األرِض، ال أعبُـُر األرُدنَّ، وأنُتم تعبُرونَُه وتمت
ئَال تَنَسوا َعهَد الّربِّ إلِهُكم الذي قَطَعُه مَعُكم، فتصَنعوا لُكم ِتمثاًال َمنحوتًا على ل

 .ألنَّ إلَهُكم إلٌه غيوٌر، ناٌر آكلةٌ 24ا نهاُكم َعنُه، صورٍة ِممَّ  لشك
وإذا وَلْدُتم بَنيَن وبَني بَنيَن وطالت أيّاُمُكم في األرِض، ففَسْدُتم وَعِملُتم ِتمثاًال 25

ْرُتموُه  لَمنحوتًا على شك ِِّ في نظِر الّربِّ إلِهُكم وكدَّ صورٍة ما، وفَعلُتم ما هَو سيِّ
ُأشِهُد عَليُكُم السَّماَء واألرَض بِأنَُّكم تَبيدوَن سريًعا ِمْن على األرِض فأنا ِمَن اليوِم 26

ال تطوُل أيّاُمُكم عَليها بل تزولوَن ال َمحالَة . كوهالتمتَ لالتي أنُتم عابروَن األردنَّ إليها 
َن وُيشتُِّتُكُم الّربُّ فيما بَيَن األَمِم حتى تَبقوا جماعًة َمعدودًة في األَمِم الذي27

وتعبدوَن ُهناَك آلهًة َصنَعتها أيدي البَشِر ِمْن خَشٍب 28يسوُقُكُم الّربُّ إليِهم، 
وتطلبوَن ُهناَك الّربَّ إلَهُكم 29. وحجٍر، ِممَّا ال يَرى وال يسَمُع وال يأكُل وال يُشمُّ 

وإذا نَزَل ِبُكم ضيٌق 30. نفوِسُكم لقلوِبُكم وكُ  لفتجدونَُه إذا التَمسُتموُه ِبكُ 
وأصابْتُكم هِذِه األموُر ُكلُّها في آخِر األيّاِم ترجعوَن إلى الّربِّ إلِهُكم وتسَمعوَن 

ُكُكم وال ينسى َعهَدُه آلباِئُكُم لألنَّ الّرَب إلَهُكم رحوٌم ال يخُذُلُكم وال يُه31صوتِِه ل
 ) .الذي أقسَم بِه لُهم

 31-15:  4الكتاب المقدس التثنية 
: رَجٍل في بَني ِإسرائيَل ِبصوٍت عالٍ  لكُ لَالويُّوَن ويقولوَن فُينادي ال14«: (قوله 

ملعوٌن َمْن يصَنُع ِتمثاًال منقوًشا أو مسبوًكا ويَضُعُه في الخفاِء، فهَو رِجٌس ِعنَد «15
 ) . »آمينَ «: فُيجيُب جميُع الشَّعِب ويقولونَ » اِهللا ألنَّ َيَد بَشٍر صنَـَعتهُ 

 15-14: 27 الكتاب المقدس التثنية
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه   وفي نسخة

َملُعوٌن 15:َجِميِع َشْعِب ِإْسَرائِيلَ لفـَيَـُقوُل الالَِّويُّوَن ِبَصْوٍت َعاٍل 14(: كما يلي
لِعَباَدِة ل، َوتـَْنِصُبُه اإلْنَسان الِذي َيْصَنُع ِتْمثَاًال َمْنُحوتاً َأْو َمْسُبوكاً ِممَّا َتْصنَـُعُه َيَدا َنحَّاتٍ 
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  .)آِمينَ : ينَ لَوُيِجيُب َجِميُع الشَّْعِب قَائِ . َك رِْجٌس َلَدى الربلِفي الَخَفاِء، َألنَّ ذَ 

15-14: 27 الكتاب المقدس التثنية

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
َجِميِع قـَْوِم ِإْسَرائِيَل ِبَصْوٍت لالالَِّويُّوَن َويـَُقوُلوَن  فـَُيَصرِّحُ 14: (بعض مواضعه كما يلي

َملُعوٌن اإلْنَسان الِذي َيْصَنُع ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا َأْو َمْسُبوًكا، رِْجًسا َلَدى الرَّبِّ 15: َعال
 ) .آِمينَ : ُلونَ َوُيِجيُب َجِميُع الشَّْعِب َويـَُقو . َعَمَل َيَدْي َنحَّاٍت، َوَيَضُعُه ِفي الَخَفاءِ 

15-14: 27 الكتاب المقدس التثنية

 :ورد في القرآن الكريم  •
َراِهيُم  َوِإذْ ( َهًة ِإنِّي َأرَاَك َوقـَْوَمـَك ِفـي َضـالٍل ُمبِـيٍن لبِيِه آَزَر أَتـَتَِّخُذ َأْصَناماً آألَ قَاَل ِإبـْ

)74(  
  ٧٤: األنعام القرآن الكريم سورة

ـَراِهيَم َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ إِ ( قَـاُلوا نـَْعبُـُد  )70(بِيـِه َوقـَْوِمـِه َمـا تـَْعبُـُدوَن ألَ ِإْذ قَـاَل  )69(بـْ
َوِإنَّ رَبـََّك لَـُذو  )72(قَاَل َهل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ تَـْدُعوَن  )71(َأْصَناماً فـََنَظلُّ َلَها َعاِكِفيَن 

ــَرُهْم ال َيْشــُكُروَن  ــى النَّــاِس َوَلِكــنَّ َأْكثـَ ــذَ  )73(َفْضــٍل َعَل ــا َك ــْدنَا آبَاَءَن ــل َوَج ــاُلوا َب َك لَق
ُتْم َمـــا ُكْنـــُتْم تـَْعبُـــُدوَن  )74(يـَْفَعلُـــوَن  ـــَرأَيـْ ـــُتْم َوآبَـــاؤُُكُم اَألْقـــَدُموَن  )75(قَـــاَل َأفـَ  )76(أَنـْ

ُهــَو يـَْهــِديِن  )77(ي ِإال َربَّ الَعــاَلِميَن لــفَــِإنـَُّهْم َعــُدوٌّ   َوالــِذي ُهــوَ  )78(الــِذي َخَلَقِنــي فـَ
ُهــَو َيْشــِفيِن  )79(يُْطِعُمنِــي َوَيْســِقيِن  َوالــِذي يُِميُتنِــي ثُــمَّ ُيْحيِــيِن  )80(َوِإَذا َمِرْضــُت فـَ

يِن لَوالِذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر  )81(  )82(ي َخِطيَئِتي يـَْوَم الدِّ
 ٨٢- ٦٩: الشعراء القرآن الكريم سورة 

َراِهيُم َربِّ اْجَعل َهَذا(  )35(البَـَلَد آِمناً َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأْن نـَْعُبَد اَألْصَناَم  َوِإْذ قَاَل ِإبـْ
 َربِّ ِإنـَُّهنَّ َأْضَللَن َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفـوٌر رَِحـيمٌ 

)36( 
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  ٣٦ -٣٥: إبراهيم القرآن الكريم سورة 
يقاً نَِبّيــاً َواذُْكــْر ِفــي ال( ــَراِهيَم ِإنَّــُه َكــاَن ِصــدِّ َم لــبِيــِه يَــا أَبَــِت ألَ ِإْذ قَــاَل  )41(ِكَتــاِب ِإبـْ

يَــا أَبَــِت ِإنِّــي قَــْد َجــاَءِني ِمــَن  )42(تـَْعبُــُد َمــا ال َيْســَمُع َوال يـُْبِصــُر َوال يـُْغِنــي َعْنــَك َشــْيئاً 
ــِدَك ِصــرَ  ــاتَِّبْعِني َأْه ــَك َف ــْم يَْأِت ــا َل ــْيطَاَن ِإنَّ  )43(اطاً َســوِيّاً الِعلــِم َم ــِد الشَّ ــِت ال تـَْعُب ــا أََب َي

يَا أََبِت ِإنِّي َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعـَذاٌب ِمـَن الـرَّْحَمِن  )44(لرَّْحَمِن َعِصّياً لالشَّْيطَاَن َكاَن 
 )45(ّياً للشَّْيطَاِن وَ لفـََتُكوَن 

  ٤٥-٤١: مريم القرآن الكريم سورة 
َعــاُم ِإال َمــا َك َوَمــْن يُـ لــذَ ( ــٌر لَــُه ِعْنــَد رَبِّــِه َوُأِحلــْت َلُكــُم األَنـْ ُهــَو َخيـْ َعظِّــْم ُحُرَمــاِت اِهللا فـَ

ـْوَل الـزُّوِر  َلى َعلَـْيُكْم فَـاْجَتِنُبوا الـرِّْجَس ِمـَن اَألْوثَـاِن َواْجَتِنبُـوا قـَ ـَر هللاِ  ُحنَـَفـاءَ  )30(يـُتـْ  َغيـْ
ُر َأْو تـَْهِوي بِـِه الـرِّيُح ُمْشرِِكيَن ِبِه َوَمْن ُيْشِرْك بِاِهللا فَ  َكأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فـََتْخَطُفُه الطَّيـْ

 )32(َك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اِهللا فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى الُقُلوِب لذَ  )31(ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق 
 ٣٢-٣٠: الحج القرآن الكريم سورة

َفَة  وعن مِ  َل اِهللا ِإنَّ َرُسو : (قال أبي ُجَحيـْ  ،َوَثَمِن الَكلبِ  ،نهى عن َثَمِن الدَّ
 ) .َوَلَعَن الُمَصوِّرَ  ،َوآِكَل الرِّبَا َوُموِكَلهُ  ،َوَلَعَن الَواِشَمَة َوالُمْستَـْوِشَمةَ  ،وََكْسِب اَألَمةِ 

 )2123( 2/780صحيح البخاري 
ِإنَّ َأَشدَّ الناس .. َصاِويرُ ال َتْدُخُل الَمالِئَكُة بـَْيًتا فيه َكلٌب وال تَ : ( قال النبي 

بُوَن يوم .. َعَذابًا ِعْنَد اِهللا يوم الِقَياَمِة الُمَصوُِّروَن  ِإنَّ الِذيَن َيْصنَـُعوَن هذه الصَُّوَر يـَُعذَّ
 ) .َأْحُيوا ما َخَلْقُتمْ  :الِقَياَمِة يـَُقاُل لهم

 )86(5/2220صحيح البخاري 
َرَة َدارًا بِالَمِديَنِة فـََرَأى َأْعالَها َدَخلُت م: (ُزْرَعَة قال يأب ومن حديث ع أبي ُهَريـْ

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َذَهَب : قال اهللا: يقول سمعت َرُسوَل اِهللا  :قال ،ُمَصوِّرًا ُيَصوِّرُ 
 ) .َولَيْخُلُقوا َذرَّةً  ،َفلَيْخُلُقوا َحبَّةً  ،َيْخُلُق َكَخلِقي
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 5/2221صحيح البخاري 
ُفَخ فيها(: قال رسول اِهللا  بَُه اهللا حتى يـَنـْ يـَْعِني الرُّوَح  ،من َصوََّر ُصورًَة َعذَّ

 ) .َولَْيَس بَِناِفٍخ فيها
 4/231سنن الترمذي 

َعُثَك على ما  :بٍ ليُّ بن أبي طَالقال لي عَ : (عن أبي الَهيَّاِج اَألَسِديِّ قالو  أال أَبـْ
َتهُ  ،إال َطَمْسَتهُ  َأْن ال َتدََع ِتْمثَاال بـََعثَِني عليه رسول اِهللا  ًرا ُمْشرِفًا إال َسوَّيـْ  ) .وال قـَبـْ

 )969( 2/666صحيح مسلم 
 

  110110  --    رقمرقم  شتانشتان
 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

ُتُه َتْحَت الشَّْمِس َوُهَو َكِثيٌر بَـ 1( :قوله  رَُجٌل َأْعطَاُه 2: ْيَن النَّاسِ يُوَجُد َشرٌّ َقْد رَأَيـْ
َما َيْشَتِهيِه، َوَلْم يـُْعِطِه اُهللا اْسِتطَاَعًة  لنَـْفِسِه َعَوٌز ِمْن كُ لاُهللا ِغًنى َوَماًال وََكَراَمًة، َولَْيَس 

ِإْن َوَلَد 3.هَذا بَاِطٌل َوُمِصيَبٌة َرِديَئٌة ُهوَ . َعَلى َأْن يَْأُكَل ِمْنُه، َبل يَْأُكُلُه ِإْنَساٌن َغرِيبٌ 
ِإْنَساٌن ِمَئًة، َوَعاَش ِسِنيَن َكِثيَرًة َحتَّى َتِصيَر أَيَّاُم ِسِنيِه َكِثيَرًة، َوَلْم َتْشَبْع نـَْفُسُه ِمَن 

ٌر ِمْنهُ  َيِجيُء،  لألَنَُّه ِفي الَباطِ 4. الَخْيِر، َولَْيَس َلُه أَْيًضا َدْفٌن، فََأُقوُل ِإنَّ السِّْقَط َخيـْ
َفهَذا . َوأَْيًضا َلْم يـََر الشَّْمَس َوَلْم يـَْعَلمْ 5. ِم َيْذَهُب، َواْسُمُه يـَُغطَّى بِالظََّالمِ َوِفي الظَّالَ 

ًرا، أَلَْيَس ِإَلى َمْوِضٍع 6. َلُه رَاَحٌة َأْكثـَُر ِمْن َذاكَ  َوِإْن َعاَش أَلَف َسَنٍة ُمَضاَعَفًة َوَلْم يـََر َخيـْ
ألَنَُّه 8. ُِ لَك فَالنـَّْفُس َال َتْمتَ لَفِمِه، َوَمَع ذلَعِب اإلْنَسان ُكلُّ تَـ 7َواِحٍد َيْذَهُب الَجِميُع؟ 

َقى  لَفِقيِر الَعاِرِف السُُّلوَك َأَماَم ل؟ َماَذا للَحِكيِم َأْكثـََر ِمَن الَجاهِ لَماَذا يـَبـْ
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ٌر ِمْن َشْهَوِة النـَّْفسِ 9اَألْحَياِء؟ الِذي  10. قـَْبُض الرِّيحِ هَذا أَْيًضا بَاِطٌل وَ . ُرْؤيَُة الُعُيوِن َخيـْ
َكاَن فـََقْد ُدِعَي بِاْسٍم ُمْنُذ َزَماٍن، َوُهَو َمْعُروٌف أَنَُّه ِإْنَساٌن، َوَال َيْسَتِطيُع َأْن ُيَخاِصَم َمْن 

َمْن  ألَنَّهُ 12ِإلْنَساِن؟ لَفَأيُّ َفْضل . ألَنَُّه ُتوَجُد أُُموٌر َكِثيَرٌة َتزِيُد الَباِطلَ 11. ُهَو َأقْـَوى ِمْنهُ 
ٌر  َة أَيَّاِم َحَياِة بَاطِ ليـَْعِرُف َما ُهَو َخيـْ ؟ لِه الِتي يـَْقِضيَها َكالظِّ لِإلْنَساِن ِفي الَحَياِة، ُمدَّ

 ) .؟ألَنَُّه َمْن ُيْخِبُر اإلْنَسان ِبَما َيُكوُن بـَْعَدُه َتْحَت الشَّْمسِ 
 12-1: 6الكتاب المقدس الجامعة 

غير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس ت وفي نسخة
إنساٌن رزََقُه 2: وُهناَك َشّر عظيٌم يُعانيِه النَّاُس رأيُتُه َتحَت الشَّمسِ (: مواضعه كما يلي

ولكنَّ اَهللا ال يُتيُح َله أْن . اُهللا ِغًنى وثَرَوًة وَمجًدا، فما أعوزَُه شيٌء ِممَّا َتشَتهيِه نْفُسهُ 
إْن وَلَد إنساٌن ِمئَة َوَلٍد 3 .هذا باِطٌل وَشّر أليمٌ . ما يَنَعُم بِه غريبٌ يَنَعَم ِبما رزََقُه، وإنَّ 

وعاَش ُعمًرا طويًال وأخَصبت أيّاُم حياتِِه، وما َشِبَعت نْفُسُه ِمْن خيراتِِه وال كاَن َله قبٌر 
ِم يذهُب، يجيُء، وفي الظَّال لفهَو في الباطِ 4. يُدَفُن فيِه، فأقوُل إنَّ السِّْقَط خيٌر ِمنهُ 

ال يرى الشَّمَس وال يعرُف شيًئا، ولكنَّه يَنَعُم بالرَّاحِة 5. وفي الظَّالِم يَنطوي َاسُمهُ 
ثَُم يذَهُب هَو . الذي ال َيرى خيًرا ولو عاَش ألَف سنٍة مرَّتَينِ 6 .أكثَر ِمْن ذاكَ 

 .ِْ أبًدالطُنُه ال َيمتَ َفِمِه، وبَ لُكلُّ َتعِب اإلنساِن 7 !والسِّْقُط ِكالُهما إلى َموضِع واحدٍ 
؟ وماذا يَناُل الِمسكيُن الذي ُيحِسُن التََّصرَُّف في لفما َفْضُل الحكيِم على الجاه8

ُكلُّ 10.هل ما َتراُه العيُن عمَّا َتشَتهيِه النـَّْفُس؟ هذا أيًضا باِطٌل وقبُض ريحِ 9الحياِة؟ 
روٌف ما هَو، وهو ال يقِدُر أْن َيديَن َمْن ما في الوجوِد ُسمَِّي بَاْسِمِه َسَلًفا، واإلنساُن مع

فَمْن 12لإلنساِن؟ كثَرُة الكالِم ُتكِثُر الباِطَل، فأيَُّة فائدٍة ِمنهُ 11. هَو أقوى ِمنهُ 
َة أيّاِمِه الباِطلِة التي تُمرُّ كالظِّ  ؟ وَمْن ُيخِبُر ليَعِرُف ما هَو خيٌر لإلنساِن في الحياِة، ُمدَّ

 ) .عَدُه تحَت الشَّمِس؟ اإلنساَن بما يكوُن بَ 
 12-1: 6الكتاب المقدس الجامعة 
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 :ورد في القرآن الكريم  •
ـُر أَلـَف ( َولََتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوا يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّ

  )96(َواهللاُ َبِصيٌر ِبَما يـَْعَمُلوَن  َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن الَعَذاِب َأْن يـَُعمَّرَ 
  ٩٦: البقرة القرآن الكريم سورة

 ،على َحِصيٍر فَأَثـََّر في ِجلِدهِ  اْضَطَجَع النبي : (بن مسعود عبد اِهللا وقال 
تَـَنا فـََفَرْشَنا لك عليه شيئا يَِقيَك منه ،بِأَِبي َوأُمِّي يا َرُسوَل اهللاِ  :فقلت  ،لو ُكْنَت آَذنـْ

َيا :ل رسول اِهللا فقا نـْ َيا َكَراِكٍب اْسَتَظل َتْحَت َشَجَرٍة ثُمَّ  ،ما أنا َوالدُّ نـْ إنما أنا َوالدُّ
 ) .رَاَح َوتـَرََكَها

)440) (439( الصحيحة )4109( 2/1376سنن ابن ماجه   
 

  111111  --    رقمرقم  شتانشتان
 العز إزاره والكبرياء رداؤه

 

 : كتاب المقدس ورد في ال  •

أَْيًضا . لَِبَس الرَّبُّ الُقْدرََة، ائْـتَـَزَر ِبَها. لَِبَس الَجَاللَ . اَلرَّبُّ َقْد َمَلكَ 1: (قوله 
رَفـََعِت 3. أَْنتَ  لُمْنُذ اَألزَ . ُكْرِسيَُّك ُمْثَبَتٌة ُمْنُذ الِقَدمِ 2. َال تـَتَـَزْعَزعُ . تـَثَبََّتِت الَمْسُكونَةُ 

َهاُر يَا َربُّ  َهاُر َصْوتـََهااألَنـْ َهاُر َعِجيَجَها. ، رَفـََعِت األَنـْ ِمْن َأْصَواِت ِمَياٍه  4. تـَْرَفُع األَنـْ
بِبَـْيِتَك . َشَهاَداُتَك ثَابَِتٌة ِجّدا5. َكِثيَرٍة، ِمْن ِغَماِر َأْمَواِج الَبْحِر، الرَّبُّ ِفي الُعَلى َأْقَدرُ 

 ).امِ األَيَّ  ليُق الَقَداَسُة يَا َربُّ ِإَلى طُو لتَ 

 -: 93مزمور الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
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ثبََّت الكوَن . الّربُّ مَلَك ولِبَس الجاَه الّربُّ َارتدى الِعزََّة واَتَّزَر ِبها(: مواضعه كما يلي
رفـََعِت 3.أنتَ  لْدِء، وُمنُذ األزَ عرُشَك ثاِبٌت ِمَن البَ 2.في مكانِِه وال يتَـَزعَزُع إلى األبدِ 

،رفـََعْت األنهاُر صوَتها رفـََعْت َعجيجها ال صوُت المياِه الغزيرِة وال 4األنهاُر يا ربُّ
َفراِئُضَك أمينٌة جُدا،وبَِبيِتَك تَليُق 5 .هديُر أمواج البحِر كهديِر الّربِّ في ُعاله

 ) .القداسُة، يا ربُّ ُطوَل األيّامِ 

 -: 93مزمور الكتاب المقدس 
 :ورد في السنة النبوية   •

َفَمْن ينازعنى  ،الِعزُّ ِإزَارُُه َوالِكْبرِيَاُء ِرَداُؤهُ : يقول اهللا ُسْبَحانَهُ : ( رسول اِهللا قول 
ُتهُ  بـْ  ) .َعذَّ

 )2620( 4/2023صحيح مسلم 

 :وورد في القرآن الكريم   •

لُـوَُكْم لتَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعلَـى الَمـاِء َوُهَو الِذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي سِ ( َيبـْ
ُعوثُـوَن ِمـْن بـَْعـِد الَمـْوِت لَيَـُقـوَلنَّ الـِذيَن َكَفـُروا ِإْن  أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َولَِئْن قُلَت ِإنَُّكْم َمبـْ

 )7(َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبيٌن 

 ٧: هود القرآن الكريم سورة 

نَـا بِـِه َحـَداِئَق َذاَت َأمَّْن َخَلَق ال َبتـْ سََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنـَْزَل َلُكـْم ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء فَأَنـْ
َأمَّـْن َجَعـَل  )60(بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه َمَع اِهللا َبل ُهْم قـَْوٌم يـَْعـِدُلوَن 

َهـاراً َوَجَعـَل َلَهـا َرَواِسـَي َوَجَعـَل بـَـْيَن الَبْحـَرْيِن َحـاِجزاً أَِإلَـٌه اَألْرَض قـََرارًا َوَجَعـَل ِخالَلَهـا أَ  نـْ
  )61(َمَع اِهللا َبل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

 ٦١-٦٠:النمل القرآن الكريم سورة
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  112112  --    رقمرقم  شتانشتان
 ويتفكرون في خلق السماوات

 واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

والذيَن َيصنعوَن 16َص لإلَه ِإسرائيَل الُمخ إلٌه ُمحَتجٌب، يا أنَت َحُقا15( :قوله
أمَّا شعُب ِإسرائيَل فخلَصُه الّربُّ خالًصا 17. األصناَم جميًعا َلِحَقُهُم الخزُي والعارُ 

، وهَو اُهللا خاوهذا م18 أبديُا، فال َيخَزى وال َيخجُل إلى األبدِ  ُق لا قاَل الّربُّ
أنا «: السَّماواِت وجاِبُل األرِض وصانُِعها الذي ثـَبََّتها وأوجَدها ال للفراِغ، بل للُعمرانِ 

ِم ِمَن األرِض، وال أقوُل لال أتكلُم في الخفيِة، وال في َموِضِع ُمظ19. الّربُّ وال آخرُ 
 ).أنا الّربُّ أتكلُم بالصِّْدِق وُأخِبُر بما هَو َحقّ  !ُأطُلبوني َحيُث الفراغُ : لذرِّيَِّة يَعقوبَ 

 19-15: 45أشعياء الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َقْد َخُزوا 16. صَ لَحّقا أَْنَت ِإلٌه ُمْحَتِجٌب يَا ِإلَه ِإْسَرائِيَل الُمخَ 15: (مواضعه كما يلي

َأمَّا ِإْسَرائِيُل فـََيْخُلُص 17. َجِميًعا، الصَّانُِعوَن التََّماثِيلَ  لَمَضْوا بِالَخجَ . لُُّهمْ َوَخِجُلوا كُ 
ألَنَُّه هَكَذا قَاَل 18. َال َتْخَزْوَن َوَال َتْخَجُلوَن ِإَلى ُدُهوِر األََبدِ . بِالرَّبِّ َخَالًصا أََبِديّا

َلْم َيْخُلْقَها . ُهَو قـَرََّرَها. ُمَصوُِّر اَألْرِض َوَصانُِعَها .ُق السََّماَواِت ُهَو اهللاُ لَخا«: الرَّبُّ 
َلْم أََتَكلْم بِالِخَفاِء ِفي َمَكاٍن ِمَن 19. أَنَا الرَّبُّ َولَْيَس آَخرُ . لسََّكِن َصوََّرَهال. بَاِطالً 

ٌم بِالصِّْدِق، لبُّ ُمَتكَ أَنَا الرَّ . بَاِطًال اْطُلُبوِني: يـَْعُقوبَ  لَنسْ لَلْم َأُقل . مٍ لاَألْرِض ُمظْ 
 .) ُمْخِبٌر بِاالْسِتَقاَمةِ 

 19-15: 45أشعياء الكتاب المقدس 
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 :ورد في القرآن الكريم   •

ـــ( ـــَماَواِت َواَألْرِض َواْخـــِتالِف اللْي ـــي َخلـــِق السَّ ـــاٍت  لِإنَّ ِف ـــاِر َآلي ـــو ألُ َوالنـََّه ـــاِب ل ي األَلَب
ـــــُروَن ِفـــــي َخلـــــِق الـــــِذيَن يَـــــْذُكُروَن اَهللا ِقَيامـــــاً َوقُـ  )190( ـــــوِبِهْم َويـَتَـَفكَّ ـــــى ُجُن ُعـــــوداً َوَعَل

رَبـَّنَـا  )191(السََّماَواِت َواَألْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
َتــُه َوَمــا  لِإنَّــَك َمــْن تُــْدخِ  َقــْد َأْخَزيـْ رَبـََّنــا ِإنـََّنــا َســِمْعَنا  )192(ِميَن ِمــْن أَْنَصــاٍر للظَّــالالنَّــاَر فـَ
ــْر َعنَّــا َســيَِّئاتَِنا لُمَناِديــاً يـَُنــاِدي  ِإليَمــاِن َأْن آِمُنــوا بِــَربُِّكْم َفآَمنَّــا رَبـََّنــا فَــاْغِفْر لََنــا ُذنُوبـََنــا وََكفِّ

ــَراِر  ــْوَم الِقَياَمــِة َك َوال ُتخْ لرَبـََّنــا َوآتَِنــا َمــا َوَعــْدتـََنا َعَلــى ُرُســ )193(َوتـََوفـََّنــا َمــَع األَبـْ زِنَــا يـَ
َلُهْم رَبـُُّهـْم أَنـِّي ال ُأِضـيُع َعَمـَل َعاِمـٍل ِمـْنُكْم  فَاْسَتَجابَ  )194(ُف الِميَعاَد لِإنََّك ال ُتخْ 

ثَـى بـَْعُضـُكْم ِمـْن بـَْعـٍض فَالـِذيَن َهـاَجُروا َوُأْخرُِجـوا ِمـْن ِديَـارِِهْم َوُأوُذوا ِفـي  ِمْن ذََكـٍر َأْو أُنـْ
ــا ي وَ لَســِبي ــْن َتْحِتَه ــنـَُّهْم َجنَّــاٍت َتْجــِري ِم ُهْم َســيَِّئاِتِهْم َوَألُْدِخَل ــنـْ ــَرنَّ َع ــوا َألَُكفِّ ــاتـَُلوا َوقُِتُل َق

َهاُر ثـََواباً ِمْن ِعْنِد اِهللا َواهللاُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّواِب   )195(األَنـْ

 ١٩٥ -١٩٠: آل عمران القرآن الكريم سورة 
 

  113113  --    رقمرقم  شتانشتان
 وترى كل أمة جاثية

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

ما ! إجَتِمعوا وتعاَلوا وتَقدَّموا جميًعا، أيُّها النَّاجوَن ِمْن أيدي األَُممِ «20: (قوله
أخِبروُهم 21. صُ لأجَهَل الذيَن َيحِملوَن ِتمثاًال ِمْن خَشٍب وُيَصلُّوَن إلى إلٍه ال ُيخ

َك لَمْن أسَمَع ِمْن قديِم بما جَرى وأنَبَأ بِه ِمْن ذ: م، فَيَتشاَوروا في ما بَينَـُهمنوا لهُ لوأع
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. ٌص ِسوايَ لالزَّماِن؟ أَما هَو أنا الّربُّ وال آخُر؟ ال إلٌه َغيري، وال إلٌه عاِدٌل ُمخ
 بذاتي23. فأنا أنا اُهللا وال آخرُ ! تعاَلوا إلَي َتخُلصوا يا جميَع ُشعوِب األرضِ «22

َسَتنَحني لي ُكلُّ : َمٌة ِمنُه ال ترجعُ لأقَسمُت صاِدقًا، فِمْن َفمي يخُرج الصِّْدُق، وك
ُة، وإليِه يجيُء : ويُقالُ 24ساٍن لُف ُكلُّ لرِكَبٍة، وبي سَيح بالّربِّ وحَدُه الَعدُل والُقوَّ

 ).»سرائيَل وبِه يفَتخرونَ بالّربِّ يَتبرَُّر ُكلُّ ُذرِّيَِّة إِ 25. جميُع الغاِضبيَن عَليِه خاِضعينَ 
 25-20: 45أشعياء الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
ُموا َمًعا أَيـَُّها النَّاُجوَن ِمَن األَُممِ «: (مواضعه كما يلي َال يـَْعَلُم . ِاْجَتِمُعوا َوَهُلمُّوا تـََقدَّ

ُموا. َأْخِبُروا21. صُ ل، َوالُمَصلُّوَن ِإَلى ِإلٍه َال ُيخَ الَحاِمُلوَن َخَشَب َصَنِمِهمْ  . َقدِّ
َمْن َأْعَلَم ِبهِذِه ُمْنُذ الَقِديِم، َأْخبَـَر ِبَها ُمْنُذ َزَماٍن؟ أَلَْيَس أَنَا الرَّبُّ َوَال . َولَيَتَشاَوُروا َمًعا

لَتِفُتوا ِإَليَّ َواْخُلُصوا يَا َجِميَع اِ 22. لَْيَس ِسَوايَ . صٌ لِإلَه آَخَر َغْيِري؟ ِإلٌه بَارٌّ َوُمخَ 
ِبَذاِتي َأْقَسْمُت، َخَرَج ِمْن َفِمي الصِّْدُق 23. َأقَاِصي اَألْرِض، ألَنِّي أَنَا اُهللا َولَْيَس آَخرَ 

الِبرُّ  ِإنََّما بِالرَّبِّ : يلقَاَل 24. َسانٍ لُف ُكلُّ لي َتْجُثو ُكلُّ رُْكَبٍة، َيحْ لِإنَُّه : َمٌة َال تـَْرجعُ لكَ 
ةُ   لبِالرَّبِّ يـََتبَـرَُّر َويـَْفَتِخُر ُكلُّ َنسْ 25. ِإلَْيِه يَْأِتي، َوَيْخَزى َجِميُع الُمْغَتاِظيَن َعَلْيهِ . َوالُقوَّ

 .) ِإْسَرائِيلَ 
 25-20: 45أشعياء الكتاب المقدس 

 :ورد في القرآن الكريم   •

ُح لُم الطَّيِّــُب َوالَعَمــُل الصَّــالــيعــاً ِإلَْيــِه َيْصــَعُد الكَ لــِه الِعــزَُّة َجمِ لَمــْن َكــاَن يُرِيــُد الِعــزََّة فَ (
َواهللاُ  )10(يـَْرفـَُعُه َوالِذيَن َيْمُكُروَن السَّيَِّئاِت َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكـُر ُأولَئِـَك ُهـَو يـَبُـوُر 

َتْحِمـُل ِمـْن أُنـْثَـى َوال َتَضـُع ِإال  َخَلَقُكْم ِمـْن تـُـَراٍب ثُـمَّ ِمـْن نُْطَفـٍة ثُـمَّ َجَعَلُكـْم َأْزَواجـاً َوَمـا
َقُص ِمْن ُعُمـرِِه ِإال ِفـي ِكتَـاٍب ِإنَّ ذَ  َك َعلَـى اِهللا َيِسـيٌر لـِبِعلِمِه َوَما يـَُعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوال يـُنـْ

ْن ُكـلٍّ َيْسَتِوي الَبْحَراِن َهـَذا َعـْذٌب فـُـَراٌت َسـاِئٌغ َشـَرابُُه َوَهـَذا ِملـٌح ُأَجـاٌج َوِمـ َوَما )11(
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َتْبتَـغُـوا ِمـْن لتَْأُكُلوَن َلْحمـاً َطرِيّـاً َوَتْسـَتْخرُِجوَن ِحليَـًة تَلَبُسـونـََها َوتـَـَرى الُفلـَك ِفيـِه َمـَواِخَر 
َوَسـخََّر  لُج النـََّهـاَر ِفـي اللْيـلُج اللْيـَل ِفـي النـََّهـاِر َويُـو ليُـو  )12(ِه َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن لَفضْ 

ــْمَس َوالَقَمــَر   ُكــُم اهللاُ رَبُُّكــْم لَــُه الُملــُك َوالــِذيَن تَــْدُعوَن لَجــٍل ُمَســّمًى ذَ ألَ ُكــلٌّ َيْجــِري الشَّ
ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسـَمُعوا ُدَعـاءَُكْم َولَـْو َسـِمُعوا َمـا  )13(ُكوَن ِمْن ِقْطِميٍر لِمْن ُدونِِه َما َيمْ 

 )14(رِْكُكْم َوال يـَُنبُِّئَك ِمْثُل َخِبيٍر اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم الِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبشِ 
 ١٤-١٠: فاطر القرآن الكريم سورة

ــــُت ُمتَِّخــــَذ ( ــــا ُكْن ُفِســــِهْم َوَم ــــَق أَنـْ ــــَماَواِت َواَألْرِض َوال َخل ــــَق السَّ ــــا َأْشــــَهْدتـُُهْم َخل َم
ــــ )51(يَن َعُضــــداً لالُمِضــــ ــــُتْم َف ــــِذيَن َزَعْم َــــاُدوا ُشــــرََكاِئَي ال ــــوُل ن ــــْوَم يـَُق ــــْم َويـَ َل َدَعْوُهْم فـَ

نَـُهْم َمْوِبقًا  َورَأى الُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّـوا أَنـَُّهـْم ُمَواِقُعوَهـا  )52(َيْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَجَعلَنا بـَيـْ
َها َمْصرِفاً   )53(َوَلْم َيِجُدوا َعنـْ

 ٥٣- ٥١: الكهف القرآن الكريم سورة
ـــهللاِ وَ ( ـــَماَواِت َواَألْرِض َويـَ ـــوَن  ُملـــُك السَّ ـــٍذ َيْخَســـُر الُمْبِطُل ـــاَعُة يـَْوَمِئ ـــوُم السَّ  )27(ْوَم تـَُق

 )28(َوتـََرى ُكل أُمٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اليَـْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 
 ٢٨-٢٧: الجاثية القرآن الكريم سورة

 

  114114  --    رقمرقم  شتانشتان
 ا ربه هنالك دعا زكري

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

ِك اليَـُهوِديَِّة َكاِهٌن اْسُمُه زََكرِيَّا، ِمْن ِفْرَقِة أَبِيَّا، لَكاَن ِفي َزَمِن ِهيُروُدَس مَ 5: (قوله 
َأَماَم اِهللا، َيْسُلَكاِن  وََكاَن ِكَالُهَما بَارَّْينِ 6. يَصابَاتُ لَهاُروَن، َواْسُمَها أَ  لَوَزْوَجُتُه ِمْن َنسْ 
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َولِكْن َلْم َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، ِإْذ َكاَنْت 7. َها ِبَغْيِر َلْومٍ لَوَصايَا الرب َوَأْحَكاِمِه كُ لَوْفقًا 
َما ِفي السِّنِّ َكِثيراً لأَ  َنَما َكاَن زََكرِيَّا يـَُؤدِّي ِخدْ 8. يَصابَاُت َعاِقرًا وَِكَالُهَما َقْد تـََقدَّ َمَتُه َوبـَيـْ

َوقـََعْت َعَلْيِه الُقْرَعُة الِتي أُلِقَيْت َحَسَب َعاَدِة 9الَكَهُنوتِيََّة َأَماَم اهللا ِفي َدْوِر ِفْرقَِتِه، 
وََكاَن ُجْمُهوُر الشَّْعِب َجِميعاً 10. َيْدُخَل َهْيَكَل الرب َوُيْحِرَق الَبُخورَ لالَكَهُنوِت 

َفَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمْن ِعْنِد الرب َواِقفًا َعْن 11. ِق الَبُخورِ ُيَصلُّوَن َخارِجًا ِفي َوْقِت ِإْحَرا
فـََقاَل َلُه 13. فَاْضَطَرَب زََكرِيَّا َلمَّا َرآُه َواْستَـْوَلى َعَلْيِه الَخْوفُ 12. َيِميِن َمْذَبِح الَبُخورِ 

ُد َلَك ليَصابَاُت َستَ لْوَجُتَك أَ َال َتَخْف يَازََكرِيَّا، َألنَّ ِطلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت، َوزَ «: الَمَالكُ 
يِه يُوَحنَّا،  . َوَيُكوُن َلَك فـََرٌح َواْبِتَهاٌج وََكِثيُروَن َسيَـْفَرُحوَن ِبِوَالَدتِهِ 14اْبناً، َوأَْنَت ُتَسمِّ

وِح يُء بِالرُّ لَوَسْوَف َيُكوُن َعِظيمًا َأَماَم الرب ، َوَال َيْشَرُب َخْمرًا َوَال ُمْسِكرًا، َوَيْمتَ 15
َويـَُردُّ َكِثيرِيَن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى الرب ِإلِهِهْم، 16الُقُدِس َوُهَو بـَْعُد ِفي َبْطِن ُأمِِّه، 

ُم َأَماَمُه َوَلُه ُروُح ِإي17 يَـُردَّ قـُُلوَب اآلبَاِء ِإَلى اَألْوَالِد، َوالُعَصاَة ِإَلى ليَّا َوُقْدرَتُُه، لفـََيتَـَقدَّ
 ).»!لرَّبِّ َشْعباً ُمَعّداً ليُـَهيِّيَء لَراِر، ِحْكَمِة األَبْـ 

- : الكتاب المقدس لوقا
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يِه يُوَحنَّا ًنا َوُتَسمِّ ألَنَُّه 15َوَيُكوُن َلَك فـََرٌح َواْبِتَهاٌج، وََكِثيُروَن َسيَـْفَرُحوَن ِبِوَالَدتِِه، 14. ابـْ
، َوَخْمًرا َوُمْسِكًرا َال َيْشَرُب، َوِمْن َبْطِن أُمِِّه َيْمتَ  ُِ ِمَن الرُّوِح لَيُكوُن َعِظيًما َأَماَم الرَّبِّ

ُم َأَماَمُه ِبُروِح ِإي17. َويـَُردُّ َكِثيرِيَن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهِهمْ 16. الُقُدسِ  يَّا لَويـَتَـَقدَّ
َراِر، لَوقـُوَّتِِه،  َناِء، َوالُعَصاَة ِإَلى ِفْكِر األَبـْ َِ ليَـُردَّ قـُُلوَب اآلبَاِء ِإَلى األَبـْ لرَّبِّ لَكْي يـَُهيِّ

 .)»َشْعًبا ُمْسَتِعّدا
- : الكتاب المقدس لوقا
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- : الكتاب المقدس لوقا
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ي َهَذا، فَأَنَا َشْيٌخ َكِبيٌر َوَزْوَجِتي لِبَم يـََتَأكَُّد «: َمَالكَ َفَسَأَل زََكرِيَّا ال18:(قوله 
َمٌة ِفي السِّنِّ؟ َرائِيُل، الَواِقُف َأَماَم اِهللا،«: فََأَجابَُه الَمَالكُ 19» ُمتَـَقدِّ َوَقْد ُأْرِسلُت  أَنَا ِجبـْ

َقى َصاِمتاً 20. َمَك َوأَُبشَِّرَك ِبَهَذالُألكَ  َال َتْسَتِطيُع الَكَالَم، ِإَلى اليَـْوِم  َوَها أَْنَت َسَتبـْ
وََكاَن 21. »الِذي َيْحُدُث ِفيِه َهَذا، ألَنََّك َلْم ُتَصدِّْق َكَالِمي، َوُهَو َسَيِتمُّ ِفي ِحيِنهِ 

ا َخَرَج َولِكنَُّه َلمَّ 22. لالشَّْعُب ُمْنَتِظرِيَن زََكرِيَّا، َوُهْم ُمتَـَعجُِّبوَن ِمْن تََأخُّرِِه َداِخَل الَهْيكَ 
فََأَخَذ ُيِشيُر َلُهْم َوَظل . لَمُهْم، فََأْدرَُكوا أَنَُّه رََأى ُرْؤيَا َداِخَل الَهْيكَ لَلْم يـَْقِدْر َأْن ُيكَ 

َوبـَْعَد تِلَك األَيَّاِم، َحِبَلْت 24 .َوَلمَّا أََتمَّ أَيَّاَم ِخْدَمِتِه، رََجَع ِإَلى بـَْيِتهِ 23 .َأْخَرسَ 
َهَكَذا فـََعَل الرب ِبي، ِفي «25: ُتُه، َفَكَتَمْت َأْمَرَها َخْمَسَة َأْشُهٍر، قَائَِلةً يَصابَاُت َزْوجَ لأَ 

 ) .»!يَـْنزَِع َعنِّي الَعاَر ِمْن بـَْيِن النَّاسِ لاألَيَّاِم الِتي ِفيَها َنَظَر ِإَليَّ 
:   الكتاب المقدس لوقا
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َم النَّاَس َثالثََة أَيَّاٍم ِإال َرْمزاً َواذُْكْر رَبََّك  لي آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأال ُتكَ لقَاَل َربِّ اْجَعل (
 )41(َكِثيراً َوَسبِّْح بِالَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر 

  ٤١: آل عمران القرآن الكريم سورة
َفَخَرَج  )10(َم النَّاَس َثالَث لََياٍل َسوِيّاً لي آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأال ُتكَ لقَاَل َربِّ اْجَعل (

  )11(َعَلى قـَْوِمِه ِمَن الِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشّياً 
 ١١- ١٠: مريم القرآن الكريم سورة

 

 

  116116  --    رقمرقم  شتانشتان
 قصة الدابة 

 والدجال وخروج يأجوج ومأجوج
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

َورَأَْيُت َمالَكًا نَازًِال ِمَن السََّماِء َمَعُه ِمْفَتاُح الَهاِويَِة، َوِسلِسَلٌة َعِظيَمٌة َعَلى 1:(قوله 
أَلَف  لشَّْيطَاُن، َوقـَيََّدهُ ايُس وَ لفـََقَبَض َعَلى التـِّنِّيِن، الَحيَِّة الَقِديَمِة، الِذي ُهَو ِإبْ 2. َيِدهِ 

َكْي َال ُيِضل األَُمَم ِفي َما بـَْعُد لَوَطَرَحُه ِفي الَهاِويَِة َوَأْغَلَق َعَلْيِه، َوَخَتَم َعَلْيِه 3َسَنٍة، 
َورَأَْيُت ُعُروشاً 4. َك َال بُدَّ َأْن ُيَحل زََمانًا َيِسيراً لَوبـَْعَد ذَ . َحتَّى تَِتمَّ األَلُف السََّنةِ 

َها، وَ  َشَهاَدِة َيُسوَع  لَورَأَْيُت نـُُفوَس الِذيَن قُِتُلوا ِمْن َأجْ . ُأْعُطوا ُحْكماً َفَجَلُسوا َعَليـْ
ُصورَتِِه، َوَلْم يـَْقبَـُلوا السَِّمَة َعَلى للَوْحِش َوَال للِذيَن َلْم َيْسُجُدوا اوَ . َمِة اهللاِ لكَ   لَوِمْن َأجْ 

َوَأمَّا بَِقيَُّة اَألْمَواِت 5. الَمِسيِح أَلَف َسَنةٍ  ِجَباِهِهْم َوَعَلى أَْيِديِهْم، فـََعاُشوا َوَمَلُكوا َمعَ 
ُمَباَرٌك َوُمَقدٌَّس َمْن َلُه 6. َهِذِه ِهَي الِقَياَمُة اُألوَلى. فـََلْم َتِعْش َحتَّى تَِتمَّ األَلُف السََّنةِ 

ِهْم، َبل َسَيُكونُوَن  لَمْوِت الثَّاِني ُسلطَاٌن َعَليْ لَهُؤَالِء لَْيَس . َنِصيٌب ِفي الِقَياَمِة اُألوَلى
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ثُمَّ َمَتى َتمَِّت األَلُف السََّنِة ُيَحلُّ 7. ُكوَن َمَعُه أَلَف َسَنةٍ للَمِسيِح، َوَسَيمْ ا وَ هللاِ َكَهَنًة 
ُجوَج : ُيِضل األَُمَم الِذيَن ِفي َأْرَبِع َزَوايَا اَألْرضِ لَوَيْخُرُج 8الشَّْيطَاُن ِمْن ِسْجِنِه، 

َفَصِعُدوا َعَلى َعْرِض 9. الَبْحرِ  للَحْرِب، الِذيَن َعَدُدُهْم ِمْثُل َرمْ لُهْم َيْجَمعَ لَوَماُجوَج، 
نَـَزَلْت نَاٌر ِمْن ِعْنِد اِهللا ِمَن  يِسيَن َوبِالَمِديَنِة الَمْحُبوبَِة، فـَ اَألْرِض، َوَأَحاُطوا ِبُمَعْسَكِر الِقدِّ

ُهمْ  َرِة النَّاِر وَ يُس الِذي َكاَن يُ لَوِإبْ 10. السََّماِء َوَأَكَلتـْ لِكْبرِيِت، اِضلُُّهْم طُِرَح ِفي ُبَحيـْ
بُوَن نـََهارًا َولَْيًال ِإَلى أََبِد اآلِبِدينَ . لنَِّبيُّ الَكذَّابُ اَحْيُث الَوْحُش وَ  ثُمَّ رَأَْيُت 11. َوَسيُـَعذَّ

لسََّماُء، َوَلْم اْرُض وَ َس َعَلْيِه الِذي ِمْن َوْجِهِه َهَرَبِت األَ للَجااَعْرشًا َعِظيمًا أَبـَْيَض، وَ 
َفَتَحْت اَورَأَْيُت اَألْمَواَت ِصَغارًا وَِكَبارًا َواِقِفيَن َأَماَم اِهللا، وَ 12! يُوَجْد َلُهَما َمْوِضعٌ  نـْ

َفَتَح ِسْفٌر آَخُر ُهَو ِسْفُر الَحَياِة، َوِديَن اَألْمَواُت ِممَّا ُهَو َمْكُتوٌب ِفي اوَ . َأْسَفارٌ  نـْ
َوَسلَم الَبْحُر اَألْمَواَت الِذيَن ِفيِه، َوَسلَم الَمْوُت 13. ِهمْ لَحَسِب َأْعَمااَألْسَفاِر بِ 

َوطُِرَح الَمْوُت 14. هِ لَوِديُنوا ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب َأْعَما. لَهاِويَُة اَألْمَواَت الِذيَن ِفيِهَمااوَ 
َرِة النَّارِ اوَ  وَُكلُّ َمْن َلْم يُوَجْد َمْكُتوبًا ِفي 15. اِنيَهَذا ُهَو الَمْوُت الثَّ . لَهاِويَُة ِفي ُبَحيـْ

َرِة النَّارِ   . ) ِسْفِر الَحَياِة ُطِرَح ِفي ُبَحيـْ

- : رسالة يوحنا األولى الكتاب المقدس
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ِه، َوالِذيَن رََفُضوا َعَالَمَتُه َعَلى أَْيِديِهْم َوِجَباِهِهْم، َوَقْد َعاُدوا ِإَلى لِتْمثَاللَوْحِش وَ ل
َأمَّا بَِقيَُّة اَألْمَواِت . ِهَي الِقَياَمُة اُألوَلى َهِذهِ 5. الَحَياِة، َوَمَلُكوا َمَع الَمِسيِح أَلَف َسَنةٍ 

َقِضَي األَلُف َسَنةٍ  َما َأْسَعَد َوَأْقَدَس َمْن َكاَن َلُهْم 6. َفَال يـَُعوُدوَن ِإَلى الَحَياِة َحتَّى تـَنـْ
 هللاِ ل َيُكونُوَن َكَهَنًة لَمْوِت الثَّاِني ُسلَطٌة َعَلْيِهْم، بَ لَلْن َيُكوَن ! َنِصيٌب ِفي الِقَياَمِة اُألوَلى

َقِضي األَلُف َسَنٍة، يُْطَلُق الشَّْيطَاُن ِمْن 7.ُكوَن َمَعُه أَلَف َسَنةٍ لَوالَمِسيِح، َوَيمْ  َفِحيَن تـَنـْ
َل األَُمَم ِفي َزَوايَا اَألْرِض اَألْرَبِع، ُجوَج َوَماُجوَج، َوَيْجَمُعُهْم لُيضَ لفـََيْخُرُج 8ِسْجِنِه، 

اَألْرِض الَعرِيَضِة،  لفـََيْصَعُدوَن َعَلى ُسُهو 9! الَبْحرِ  لَدُدُهْم َكِثيٌر ِجّدًا َكَرمْ ، َوعَ للِقَتال
يِسيَن َوالَمِديَنَة الَمْحُبوبََة، َوَلِكنَّ نَارًا ِمَن  لَوُيَحاِصُروَن ِمْن كُ  َجاِنٍب ُمَعْسَكَر الِقدِّ

َرِة ليُس الِذي َكاَن ُيضَ ليُْطَرُح ِإبْ ثُمَّ 10. السََّماِء تـَْنِزُل َعَلْيِهْم َوتَلَتِهُمُهمْ  ُلُهْم، ِفي ُبَحيـْ
بُوَن نـََهارًا َولَْيًال، ِإَلى . النَّاِر َوالِكْبرِيِت، َحْيُث الَوْحُش َوالنَِّبيُّ الدَّجَّالُ  ُهَناَك َسْوَف يـَُعذَّ

ِس لُء َواَألْرُض ِمْن َأَماِم الَجاثُمَّ رَأَْيُت َعْرشاً َعِظيماً أَبـَْيَض َهَرَبِت السََّما11.أََبِد اآلِبِدينَ 
اَم الَعْرشِ 12. َعَلْيِه، فـََلْم يـَْبَق َلُهَما َمَكانٌ  . َورَأَْيُت اَألْمَواَت، ِكَبارًا َوِصَغارًا، َواِقِفيَن ُقدَّ

ا ُهَو َوفُِتَحِت الُكُتُب، ثُمَّ فُِتَح ِكَتاٌب آَخُر ُهَو ِسِجلُّ الَحَياِة، َوِديَن اَألْمَواُت ِبَحَسِب مَ 
َوَسلَم الَبْحُر َمْن ِفيِه ِمَن 13. هِ لُمَدوٌَّن ِفي تِلَك الُكُتِب، ُكلُّ َواِحٍد َحَسَب َأْعَما

َواِحٍد  لاَألْمَواِت، َوَسلَم الَمْوُت َوَهاِويَُة الَمْوَتى اَألْمَواَت الِذيَن ِفيِهَما، َوُحِكَم َعَلى كُ 
َرِة النَّاِر، الِذي ُهَو الَمْوُت َوطُِرَح الَمْوُت 14. هِ لِبَحَسِب َأْعَما َوَهاِويَُة الَمْوَتى ِفي ُبَحيـْ

َرِة النَّارِ  لوَُكلُّ َمْن َلْم يـُْوَجِد اْسُمُه َمْكُتوباً ِفي ِسجِ 15. الثَّاِني  ) .الَحَياِة طُِرَح ِفي ُبَحيـْ

رؤيا  الكتاب المقدس
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نَـُهْم َسّدًا  نَـَنا َوبـَيـْ ٍة  قَالَ  )94(َعَلى َأْن َتْجَعَل بـَيـْ ٌر فََأِعيُنوِني ِبُقوَّ َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخيـْ
نَـُهْم َرْدمًا  َنكْم َوبـَيـْ آُتوِني زُبـََر الَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى بـَْيَن الصََّدفـَْيِن  )95(َأْجَعل بـَيـْ

َفَما اْسطَاُعوا َأْن  )96(قَاَل انـُْفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آُتوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرًا 
َهَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبِّي فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبِّي َجَعَلُه  قَالَ  )97(َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقبًا 

َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي بـَْعٍض َونُِفَخ ِفي  )98(دَكَّاَء وََكاَن َوْعُد رَبِّي َحّقًا 
 )99(صُّوِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمعاً ال

 ٩٩-٩٣: الكهف القرآن الكريم سورة
ُمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا لَوِإَذا َوَقَع الَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن اَألْرِض ُتكَ (

 )82(ِبآياتَِنا ال يُوِقُنوَن 
 ٨٢: النمل القرآن الكريم سورة

 :لنبوية وورد في السنة ا  •

الدَّجَّاَل َذاَت  ذََكَر َرُسوُل اِهللا : ( قَالَ   النـَّوَّاِس ْبِن َسْمَعانَ  ومن حديث
َك لفـََلمَّا رُْحَنا ِإَلْيِه َعَرَف ذَ  ،لَفَخفََّض ِفيِه َورَفََّع َحتَّى ظَنَـنَّاُه ِفي طَائَِفِة النَّخْ  ،َغَداةٍ 
َفَخفَّْضَت ِفيِه  ،ا َرُسوَل اِهللا ذََكْرَت الدَّجَّاَل َغَداةً يَ  :قُلَنا ؟َما َشْأُنُكمْ  :فـََقالَ  ،ِفيَنا

ُر الدَّجَّا :فـََقالَ  ،لَحتَّى ظَنَـنَّاُه ِفي طَائَِفِة النَّخْ  ،َورَفـَّْعتَ  ِإْن  ،َأْخَوفُِني َعَلْيُكمْ  لَغيـْ
 ،ُكْم فَاْمُرٌؤ َحِجيُج نـَْفِسهِ َوِإْن َيْخُرْج َولْسُت ِفي ،َيْخُرْج َوأَنَا ِفيُكْم فَأَنَا َحِجيُجُه ُدوَنُكمْ 

ُنُه طَاِفَئةٌ  ،ِإنَُّه َشابٌّ َقَططٌ  ،مٍ لُمسْ  ليَفِتي َعلى كُ لَواُهللا خَ  َكأَنِّي ُأَشبـُِّهُه ِبَعْبِد الُعزَّى   ،َعيـْ
َخلًة بـَْيَن ِإنَُّه َخارٌِج  ،َفليَـْقَرْأ َعلْيِه فـََواِتَح ُسورَِة الَكْهفِ  ،َفَمْن َأْدرََكُه ِمْنُكمْ  ،ْبِن َقَطنٍ 

ُبُتوا ،فـََعاَث َيِميًنا َوَعاَث ِشَماال، الشَّْأِم َوالِعَراقِ   ،يَا َرُسول اهللاِ : قُلَنا ،يَا ِعَباَد اِهللا فَاثـْ
 ،َويـَْوٌم َكُجُمَعةٍ  ،َويـَْوٌم َكَشْهرٍ  ،يـَْوًما يـَْوٌم َكَسَنةٍ  ،َأْربـَُعونَ  :قَال ؟َوَما لْبثُُه ِفي اَألْرضِ 

َك اليَـْوُم الِذي َكَسَنٍة أََتْكِفيَنا ِفيِه َصالُة ليَا َرُسول اِهللا َفذَ : قُلَنا ،ِه َكأَيَّاِمُكمْ َوَساِئُر أَيَّامِ 
  :قَال ؟يَا َرُسول اِهللا َوَما ِإْسَراُعُه ِفي اَألْرضِ  :قُلَنا ،اْقُدُروا لُه َقْدرَهُ  ،ال :قَال ؟يـَْومٍ 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )500 ( 

َيْأِتي عَ  ،َكالَغْيِث اْسَتْدبـََرْتُه الرِّيحُ  يُـْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتِجيُبوَن لهُ  ،لى الَقْوِم فـََيْدُعوُهمْ فـَ  ،فـَ
َيْأُمُر السََّماَء فـَُتْمِطرُ  تُـْنِبتُ  ،فـَ تَـُروُح َعلْيِهْم َسارَِحتُـُهْم َأْطَول َما َكاَنْت ُذرًا  ،َواَألْرَض فـَ فـَ

ُه َخَواِصرَ   ،َيْدُعوُهْم فـَيَـُردُّوَن َعلْيِه قـَْولهُ ثُمَّ يَْأِتي الَقْوَم فَـ  ،َوَأْسبَـَغُه ُضُروًعا َوَأَمدَّ
ُهْم فـَُيْصِبُحوَن ُمْمحِ  يَـْنَصِرُف َعنـْ َوَيُمرُّ بِالَخرِبَِة  ،ِهمْ ليَن لْيَس بِأَْيِديِهْم َشْيٌء ِمْن َأْمَوالفـَ

َتْتبَـُعُه ُكُنوزَُها َكيَـَعاِسيِب النَّحْ  ،َأْخرِِجي ُكُنوَزكِ  :فـَيَـُقوُل لَها ًئا لرَُجال ُمْمتَ ثُمَّ َيْدُعو  ،لفـَ
يَـْقَطُعُه َجْزلتَـْيِن َرْمَيَة الَغَرضِ  ،فـََيْضرِبُُه بِالسَّْيفِ  ،َشَبابًا يُـْقِبُل َويـَتَـَهلُل  ،فـَ ثُمَّ َيْدُعوُه فـَ

َنَما ُهَو َكذَ  ،َوْجُهُه َيْضَحكُ  بَـيـْ يَـْنِزُل ِعْنَد  ،ِإْذ بـََعَث اُهللا الَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ  ،كَ لفـَ فـَ
ِإَذا  ،بـَْيَن َمْهُروَدتـَْيِن َواِضًعا َكفَّْيِه َعلى َأْجِنَحِة َملَكْينِ  ،البَـْيَضاِء َشْرِقيَّ ِدَمْشقَ الَمَنارَِة 

َر ِمْنُه ُجَماٌن َكاللُّْؤُلؤِ  ،طَْأطََأ رَْأَسُه َقَطرَ  َكاِفٍر َيِجُد رِيَح لَفال َيِحلُّ  ،َوِإَذا رَفـََعُه َتَحدَّ
َيْطُلُبُه َحتَّى يُْدرَِكُه بَِباِب ُلدٍّ  ،يـَْنَتِهي َحْيُث يـَْنَتِهي َطْرفُهُ  َونـََفُسهُ  ،نـََفِسِه ِإال َماتَ   ،فـَ

يَـْقتُـُلهُ  فـََيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهْم  ،ثُمَّ يَْأِتي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم قـَْوٌم َقْد َعَصَمُهْم اُهللا ِمْنهُ  ،فـَ
ثـُُهْم ِبَدرََجاِتِهْم ِفي الَجنَّةِ  َنمَ  ،َوُيَحدِّ بَـيـْ ِإنِّي َقْد  :ِإْذ َأْوَحى اُهللا ِإلى ِعيَسى ،كَ لا ُهَو َكذَ فـَ

َعُث اهللاُ  ،َفَحرِّْز ِعَباِدي ِإلى الطُّورِ  ،ِهمْ لي ال َيَداِن َألَحٍد ِبِقَتالَأْخَرْجُت ِعَباًدا  َويـَبـْ
َرِة طََبرِيََّة فـََيُمرُّ َأَوائُِلُهْم َعلى بُ  ،َحَدٍب يـَْنِسُلونَ  ليَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُهْم ِمْن كُ  َحيـْ

َوُيْحَصُر نَِبيُّ اِهللا  ،لَقْد َكاَن ِبَهِذِه َمرًَّة َماءٌ  :َوَيُمرُّ آِخُرُهْم فـَيَـُقوُلونَ  ،فـََيْشَربُوَن َما ِفيَها
ًرا ِمْن ِماَئِة ِديَناٍر َألَحدُِكْم اليَـْومَ   ،ِعيَسى َوَأْصَحابُُه َحتَّى َيُكوَن رَْأُس الثـَّْوِر َألَحِدِهْم َخيـْ

فـَُيْصِبُحوَن  ،فـَيُـْرِسُل اُهللا َعلْيِهْم النـََّغَف ِفي رِقَاِبِهمْ  ،فـَيَـْرَغُب نَِبيُّ اِهللا ِعيَسى َوَأْصَحابُهُ 
َفال  ،ثُمَّ يـَْهِبُط نَِبيُّ اِهللا ِعيَسى َوَأْصَحابُُه ِإلى اَألْرضِ  ،فـَْرَسى َكَمْوِت نـَْفٍس َواِحَدةٍ 

نُـُهمْ َيِجُدوَن ِفي اَألْرِض َمْوِضَع شِ  فـَيَـْرَغُب نَِبيُّ اِهللا ِعيَسى  ،ْبٍر ِإال َمَألُه َزَهُمُهْم َونـَتـْ
ًرا َكَأْعَناِق الُبْختِ  ،َوَأْصَحابُُه ِإلى اهللاِ  َتْحِمُلُهْم فـََتْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء  ،فـَيُـْرِسُل اُهللا طَيـْ فـَ

رَُكَها   ،ٍر َوال َوَبرٍ ثُمَّ يـُْرِسُل اُهللا َمَطًرا ال َيُكنُّ ِمْنُه بـَْيُت َمدَ  ،اهللاُ  فـَيَـْغِسُل اَألْرَض َحتَّى يـَتـْ
يَـْوَمِئٍذ تَْأُكُل الِعَصابَُة ِمْن  ،َورُدِّي بـَرََكَتكِ  ،َألْرِض أَْنِبِتي َثَمَرَتكِ لثُمَّ يـَُقاُل  ،َكالزَّلَفةِ  فـَ
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لَتْكِفي  لْقَحَة ِمْن اِإلبِ لال َحتَّى َأنَّ  ،لَوَيْسَتِظلُّوَن ِبِقْحِفَها َويـَُباَرُك ِفي الرِّسْ  ،الرُّمَّانَةِ 
ْقَحَة ِمْن الَغَنِم لَوال ،ْقَحَة ِمْن البَـَقِر لَتْكِفي الَقِبيلَة ِمْن النَّاسِ لَوال ،الِفَئاَم ِمْن النَّاسِ 

َنَما ُهْم َكذَ  ،لَتْكِفي الَفِخَذ ِمْن النَّاسِ  بَـيـْ َتْأُخُذُهْم تَ  ،َك ِإْذ بـََعَث اُهللا رِيًحا طَيَِّبةً لفـَ ْحَت فـَ
تَـْقِبُض ُروَح كُ  ،آبَاِطِهمْ  َقى ِشَراُر النَّاِس يـَتَـَهارَُجوَن ِفيَها  ،مٍ لُمسْ  لُمْؤِمٍن وَكُ  لفـَ َويـَبـْ

 ) .فـََعلْيِهْم تـَُقوُم السَّاَعةُ  ،تـََهارَُج الُحُمرِ 

 ) 2935( 4/2250صحيح مسلم 

إنه  :حدثه نَِبيٌّ قـَْوَمهُ َحِديثًا ما  لأال ُأْخِبرُُكْم عن الدَّجَّا: ( قال رسول اِهللا و  
َوِإنِّي  ،َفالِتي يقول ِإنـََّها الَجنَُّة ِهَي النَّارُ  ،َوِإنَُّه َيِجيُء معه ِمْثُل الَجنَِّة َوالنَّارِ  ،َأْعَورُ 

 ) .أَْنَذْرُتُكْم ِبِه كما أَْنَذَر ِبِه نُوٌح قـَْوَمهُ 

 :وورد في القرآن الكريم   •

َتا دَكًَّة  )13(ْفَخٌة َواِحَدٌة فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر نَـ ( َوُحِمَلِت اَألْرُض َوالِجَباُل َفدُكَّ
يَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت الَواِقَعُة  )14(َواِحَدًة   )16(َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة  )15(فـَ

يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن  )17(ِئٍذ َثَمانَِيٌة َوالَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْومَ 
 )18(ال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة 

 ١٨ - ١٣: الحاقة القرآن الكريم سورة 

َتْأُتوَن َأفْـَواجاً  )17(َكاَن ِميَقاتاً   لِإنَّ يـَْوَم الَفصْ ( َفُخ ِفي الصُّوِر فـَ َوفُِتَحِت  )18(يـَْوَم يـُنـْ
َوا ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت  )20(َوُسيـَِّرِت الِجَباُل َفَكاَنْت َسَراباً  )19(باً السََّماُء َفَكاَنْت أَبـْ

ال َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرداً َوال  )23(البِِثيَن ِفيَها َأْحَقاباً  )22(لطَّاِغيَن َمآباً ل )21(ِمْرَصاداً 
ُهْم َكانُوا ال يـَْرُجوَن ِحَساباً ِإنـَّ  )26(َجَزاًء ِوفَاقاً  )25(ِإال َحِميماً َوَغسَّاقاً  )24(َشَراباً 

اباً  )27( بُوا ِبآياتَِنا ِكذَّ َناُه ِكَتاباً  )28(وََكذَّ َفُذوُقوا فـََلْن َنزِيدَُكْم  )29(وَُكل َشْيٍء َأْحَصيـْ
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 )33(وََكَواِعَب أَتْـَراباً  )32(َحَداِئَق َوَأْعَناباً  )31(لُمتَِّقيَن َمَفازاً ل ِإنَّ  )30(ِإال َعَذاباً 
اباً  )34(وََكْأساً ِدَهاقاً  َجَزاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحَساباً  )35(ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً َوال ِكذَّ

نَـُهَما الرَّْحَمِن ال َيمْ  )36( يـَْوَم  )37(ُكوَن ِمْنُه ِخطَاباً لَربِّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
 )38(ّفًا ال يـََتَكلُموَن ِإال َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن َوقَاَل َصَواباً يـَُقوُم الرُّوُح َوالَمالِئَكُة صَ 

ِإنَّا أَْنَذْرنَاُكْم َعَذاباً َقرِيباً يـَْوَم  )39(َك اليَـْوُم الَحقُّ َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َمآباً لذَ 
َمْت َيَداُه َويـَُقوُل الَكاِفُر   )40(يَا لَْيَتِني ُكْنُت تـَُراباً يـَْنظُُر الَمْرُء َما َقدَّ

 ٤٠-١٧: النبأ القرآن الكريم سورة 

ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمْن َشاَء اهللاُ ثُمَّ نُِفَخ  َونُِفخَ (
وِر رَبـَِّها َوُوِضَع الِكَتاُب َوَأْشَرَقِت اَألْرُض بِنُ  )68(ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن 

نَـُهْم بِالَحقِّ َوُهْم ال يُْظَلُموَن  َوُوفـَِّيْت ُكلُّ  )69(َوِجيَء بِالنَِّبيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بـَيـْ
 )70(نـَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو َأْعَلُم ِبَما يـَْفَعُلوَن 

 ٧٠ - ٦٨: الزمر القرآن الكريم سورة
 

 

  117117  --    رقمرقم  شتانشتان
 واتخذ اهللا إبراهيم خليال

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

َراِهيَم «8: (قوله  َوَأمَّا أَْنَت يَا ِإْسَرائِيُل َعْبِدي، يَا يـَْعُقوُب الِذي اْختَـْرتُُه، َنْسَل ِإبـْ
أَْنَت : ارَِها َدَعْوتُُه، َوقُلُت َلكَ الِذي َأْمَسْكُتُه ِمْن َأْطَراِف اَألْرِض، َوِمْن َأْقطَ 9ي، ليلخَ 
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 ) .اْختَـْرُتَك َوَلْم َأْرُفْضكَ . َعْبِديَ 
إشعياء  الكتاب المقدس
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الِذي 5. ُلِك بِالرَّْحَمِة َوالرَّْأَفةِ لالِذي ُيكَ . الِذي يـَْفِدي ِمَن الُحْفَرِة َحَياَتكِ 4. َأْمَراِضكِ 
ُد ِمْثلَ  َيَتَجدَّ َوالَقَضاِء  لاَلرَّبُّ ُمْجِري الَعدْ 6.النَّْسِر َشَباُبكِ  ُيْشبُع بِالَخْيِر ُعْمَرِك، فـَ

الرَّبُّ رَِحيٌم َوَرُؤوٌف، 8. َعرََّف ُموَسى طُُرَقُه، َوبَِني ِإْسَرائِيَل َأفْـَعاَلهُ 7. َجِميِع الَمْظُلوِمينَ ل
ْهرِ َال ُيَحاِكُم ِإَلى األََبِد، َوَال َيْحقِ 9. َطوِيُل الرُّوِح وََكِثيُر الرَّْحَمةِ  َلْم َيْصَنْع 10. ُد ِإَلى الدَّ

ألَنَُّه ِمْثُل اْرتَِفاِع السََّماَواِت فـَْوَق 11. َمَعَنا َحَسَب َخطَايَانَا، َوَلْم ُيَجازِنَا َحَسَب آثاِمَنا
َعَد َعنَّا َمَعا12. اَألْرِض َقوَِيْت رَْحَمُتُه َعَلى َخائِِفيهِ  . ِصيَـَناَكبُـْعِد الَمْشِرِق ِمَن الَمْغِرِب أَبـْ

َلتَـَنا14. َكَما يـَتَـَرَأُف اَألُب َعَلى الَبِنيَن يـَتَـَرَأُف الرَّبُّ َعَلى َخائِِفيهِ 13 . ألَنَُّه يـَْعِرُف ِجبـْ
. َك يـُْزِهرُ لَكذ  لَكَزَهِر الَحقْ . اإلْنَسان ِمْثُل الُعْشِب أَيَّاُمهُ 15. َيْذُكُر أَنـََّنا تـَُراٌب َنْحنُ 

َأمَّا رَْحَمُة الرَّبِّ فَِإَلى 17. َلْيِه َفَال َيُكوُن، َوَال يـَْعرِفُُه َمْوِضُعُه بـَْعدُ َألنَّ رِيًحا تـَْعبُـُر عَ 16
ْهِر َواألََبِد َعَلى َخائِِفيِه، َوَعْدلُُه َعَلى بَِني الَبِنيَن،  َحاِفِظي َعْهِدِه َوَذاِكِري َوَصايَاُه ل18الدَّ

بَارُِكوا 20. َتُسودُ  لبََّت ُكْرِسيَُّه، َوَمْمَلَكُتُه َعَلى الكُ اَلرَّبُّ ِفي السََّماَواِت ثَـ 19. يَـْعَمُلوَهال
ًة، الَفاعِ  بَارُِكوا 21. يَن َأْمَرُه ِعْنَد َسَماِع َصْوِت َكَالِمهِ لالرَّبَّ يَا َمالَِئَكَتُه الُمْقَتِدرِيَن قـُوَّ

اَمُه الَعامِ  ِه، ِفي  لبَارُِكوا الرَّبَّ يَا َجِميَع َأْعَما22. يَن َمْرَضاَتهُ لالرَّبَّ يَا َجِميَع ُجُنوِدِه، ُخدَّ
 .) بَارِِكي يَا نـَْفِسَي الرَّبَّ . َمَواِضِع ُسلطَانِهِ  لكُ 

  22-1: 103الكتاب المقدس مزمور 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
،ويا ُكَل أحشائي َاس( :مواضعه كما يلي باركي يا 2.َمُه القدُّوسَ باركي يا نْفسي الّربَّ

يغِفُر جميَع ذنوبي ويْشفي جميَع 3نْفسي الّربَّ وال تَنَسي جميَع حَسناتِِه،
ُيشِبُع بالطَّيِّباِت 5 .ُلنيليفَتدي ِمَن الُهوَِّة حياتي، وبالرَّحمِة والرَّأفِة ُيك4.أمراضي

جميِع لي ويَقض. الّربُّ ُيجري الَعدلَ 6.جوعي، فَيَتجدَُّد كالنَّْسِر شبابي
الّربُّ رحوٌم حنوٌن، َصبوٌر 8.َعرََّف موسى طُُرَقُه وبَني ِإسرائيَل أعماَلهُ 7.المظلومينَ 
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ال يُعاِمُلنا حَسَب 10.ال ُيخاِصُم على الدَّواِم، وال إلى األبِد يحُقدُ 9 .وكثيُر الرَّحمةِ 
رِض ترَتِفُع رَحمُتُه على كَارتِفاِع السَّماِء َعِن األ11 .خطايانا وال حَسَب ُذنُوبِنا ُيجازِينا

كرحَمِة األِب على بَنيِه 13.كُبعِد المشِرِق ِمَن المغرِب يُبِعُد عنَّا معاصَينا12.خائِفيهِ 
اإلنساُن كالُعْشِب 15.ٌم ِبجبلِتنا ويذُكُر أننا ُترابٌ لألنَُّه عا14يرَحُم الّربُّ أتقياَءُه،

أمَّا 17.فال يكوُن، وال يُعَرُف َموِضُعُه ِمْن بَعدُ تعبـُُر رِيٌح 16 .يُزِهرُ  لأيّاُمُه، وكزهِر الحق
للذيَن يُراعوَن 18َبني البنيَن،لَعدلُُه . وإلى األبِد على خائِفيهِ  لرَحمُة الّربِّ فِمَن األزَ 

عرُش الّربِّ ثاِبٌت في السَّماِء، وملكوتُُه يُسوُد 19.َعهَدُه ويذُكروَن فَيعَملوَن بأواِمرِهِ 
ركوا الّربَّ يا مالِئَكَتُه،أيُّها الُمقَتِدروَن الُمطيعوَن أمَرُه ِعنَد َسماِع با 20.على الجميعِ 
اَمُه العاِمليَن ما يُرضيهِ . باركوا الّربَّ يا جميَع جنِدهِ 21.صوِت َكالِمهِ  باركي 22.يا خدَّ

 ) .باركي يا نْفسي الّربَّ . َمواِضِع ُسلطانِهِ  لِه في كُ لالّربَّ يا جميَع أعما

  22-1: 103المقدس مزمور الكتاب 

 :ورد في القرآن الكريم  •

َقـــْوٍم لَك َآليـــاٍت لــَمـــْن َيَشــاُء َويـَْقـــِدُر ِإنَّ ِفـــي ذَ لَأَولَــْم يـَْعَلُمـــوا َأنَّ اَهللا يـَْبُســُط الـــرِّْزَق (
ُفِسـِهْم ال تـَْقَنطُـوا ِمـْن رَْحَمـةِ  )52(يـُْؤِمُنوَن  اِهللا ِإنَّ  ُقل يَـا ِعبَـاِدَي الـِذيَن َأْسـَرُفوا َعلَـى أَنـْ

ُموا َلُه ِمـْن لَوأَنِيُبوا ِإَلى رَبُِّكْم َوَأسْ  )53(اَهللا يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَِّحيُم 
 َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َمـا أُنْـِزَل ِإلَـْيُكْم ِمـْن رَبُِّكـمْ  )54(َأْن يَْأتَِيُكُم الَعَذاُب ثُمَّ ال تـُْنَصُروَن  لقـَبْ 

ـُتمْ  لِمْن قـَبْ  َأْن تـَُقـوَل نـَْفـٌس يَـا َحْسـَرَتى ) 55(ال َتْشـُعُروَن  َأْن يَـْأتَِيُكُم الَعـَذاُب بـَْغتَـًة َوأَنـْ
ــاِخرِيَن  ــَن السَّ ــُت َلِم ــِب اِهللا َوِإْن ُكْن ــي َجْن ــا فـَرَّْطــُت ِف ــى َم ــْو َأنَّ اَهللا  َأوْ  )56(َعَل ــوَل َل تـَُق

ــَرى الَعــَذاَب لَــْو َأنَّ  )57( َهــَداِني َلُكْنــُت ِمــَن الُمتَِّقــينَ  ي َكــرًَّة فَــَأُكوَن لــَأْو تـَُقــوَل ِحــيَن تـَ
ْبَت ِبَهـــا َواْســـَتْكبَـْرَت وَُكْنـــَت ِمـــَن  )58(ِمـــَن الُمْحِســـِنيَن  بـََلـــى قَـــْد َجاَءْتـــَك آيَـــاِتي َفَكـــذَّ

ــَرى الــِذيَن َكــَذبُوا َعَلــى اِهللا ُوُجــوهُ  )59(الَكــاِفرِيَن  ُهْم ُمْســَودٌَّة أَلَــْيَس ِفــي َويـَــْوَم الِقَياَمــِة تـَ
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َويـَُنجِّي اهللاُ الِذيَن اتـََّقْوا ِبَمَفـازَِتِهْم ال َيَمسُّـُهُم السُّـوُء َوال  )60(لُمَتَكبِّرِيَن لَجَهنََّم َمْثوًى 
 )61(ُهْم َيْحَزنُوَن 

 ٦١- ٥٢: الزمر القرآن الكريم سورة
َيا َكَما( نـْ َزلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـَبَـاُت اَألْرِض َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل الَحَياِة الدُّ ٍء أَنـْ

 )45(َشْيٍء ُمْقَتِدراً  لفََأْصَبَح َهِشيماً َتْذُروُه الرِّيَاُح وََكاَن اهللاُ َعَلى كُ 
 ٤٥: الكهف القرآن الكريم سورة

 

ــمَ ( ــاُه ِمــَن السَّ َزلَن َيا َكَمــاٍء أَنـْ نـْ ــاِة الــدُّ ــُل الَحَي ــا ِإنََّمــا َمَث ــاُت اَألْرِض ِممَّ ــِه نـََب اِء َفــاْختَـَلَط ِب
ـــْم  ـــا أَنـَُّه ـــْت َوَظـــنَّ َأْهُلَه ـــا َوازَّيـََّن َه ـــاُم َحتَّـــى ِإَذا َأَخـــَذِت اَألْرُض زُْخُرفـَ َع يَْأُكـــُل النَّـــاُس َواألَنـْ

َها أَتَاَها َأْمُرنَا لَْيًال َأْو نـََهاراً َفَجَعلَناَهـا َحِصـيداً َكـَأْن لَـ َك لْم تـَْغـَن بِـاَألْمِس َكـذَ قَاِدُروَن َعَليـْ
 )24(َقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن لنـَُفصُِّل اآلياِت 

 ٢٤: يونس القرآن الكريم سورة

 :وورد في السنة النبوية   •

اللهم إني َأُعوُذ ِبَك من : (كان يقول  َأنَّ النبي رضي اهللا عنها عن َعاِئَشَة 
َنِة النَّارِ الل ،َوالَهَرِم َوالَمْغَرِم َوالَمْأَثمِ  ،لالَكسَ   ،هم إني َأُعوُذ ِبَك من َعَذاِب النَّاِر َوِفتـْ

َنِة الَقْبِر َوَعَذاِب الَقْبرِ  َنِة الِغَنى ،َوِفتـْ َنِة الَفْقرِ  ،َوَشرِّ ِفتـْ َنِة الَمِسيِح  ،َوَشرِّ ِفتـْ َوِمْن َشرِّ ِفتـْ
َقلِبي من الَخطَايَا كما يـُنَـقَّى  َوَنقِّ  ،اللهم اْغِسل َخطَايَاَي ِبَماِء الثَّلِج َوالبَـَردِ  ،لالدَّجَّا

َوبَاِعْد بـَْيِني َوبـَْيَن َخطَايَاَي كما بَاَعْدَت بين الَمْشِرِق  ،الثـَّْوُب األَبـَْيُض من الدََّنسِ 
 ) .َوالَمْغِربِ 

 5/2344صحيح البخاري 

)6014(  
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  119119  --    رقمرقم  شتانشتان
 لكل أجل كتاب

 وكل شيء عنده بمقدار 
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

لَمْوِت للِوَالَدِة َوْقٌت وَ ل2: َأْمٍر َتْحَت السََّماَواِت َوْقتٌ  لكُ لَشْيٍء َزَماٌن، وَ  لكُ ل1( 
لَهْدِم َوْقٌت ل. لشَِّفاِء َوْقتٌ لَوْقٌت وَ  للَقتْ ل3. َقلِع الَمْغُروِس َوْقتٌ للَغْرِس َوْقٌت وَ ل. َوْقتٌ 

تَـْفرِيِق ل5. لرَّْقِص َوْقتٌ للنـَّْوِح َوْقٌت وَ ل. لضَّْحِك َوْقتٌ للُبَكاِء َوْقٌت وَ ل4. تٌ لِبَناِء َوقْ لوَ 
. َعِن الُمَعانـََقِة َوْقتٌ  لالْنِفَصاللُمَعانـََقِة َوْقٌت وَ ل. َجْمِع الِحَجارَِة َوْقتٌ لالِحَجارَِة َوْقٌت وَ 

لتَّْمزِيِق َوْقٌت ل7. لطَّْرِح َوْقتٌ لْقٌت وَ لصَِّيانَِة وَ ل. لَخَسارَِة َوْقتٌ للَكْسِب َوْقٌت وَ ل6
. لبُـْغَضِة َوْقتٌ للُحبِّ َوْقٌت وَ ل8. لتََّكلُِّم َوْقتٌ للسُُّكوِت َوْقٌت وَ ل. لتَّْخِييِط َوْقتٌ لوَ 
َفَعٍة 9. لصُّلِح َوْقتٌ للَحْرِب َوْقٌت وَ ل َعُب ِبِه؟ لفََأيُّ َمنـْ َعُب ِممَّا يـَتـْ َقْد رَأَْيُت 10َمْن يـَتـْ

َصَنَع الُكل َحَسًنا ِفي َوْقِتِه، َوأَْيًضا 11. َيْشَتِغُلوا ِبهِ لالشُّْغَل الِذي َأْعطَاُه اُهللا بَِني الَبَشِر 
َجَعَل األََبِديََّة ِفي َقلِبِهِم، الِتي ِبَالَها َال يُْدِرُك اإلْنَسان الَعَمَل الِذي يـَْعَمُلُه اُهللا ِمَن 

ًرا ِفي 12 .الِبَدايَِة ِإَلى النـَِّهايَةِ  ٌر، ِإالَّ َأْن يـَْفَرُحوا َويـَْفَعُلوا َخيـْ َعَرْفُت أَنَُّه لَْيَس َلُهْم َخيـْ
ًرا ِمْن كُ 13. َحَياِتِهمْ  تـََعِبِه، فـَُهَو َعِطيَُّة  لَوأَْيًضا َأْن يَْأُكَل ُكلُّ ِإْنَساٍن َوَيْشَرَب َويـََرى َخيـْ

َال َشْيَء يـَُزاُد َعَلْيِه، َوَال . اُهللا أَنَُّه َيُكوُن ِإَلى األََبدِ َقْد َعَرْفُت َأنَّ ُكل َما يـَْعَمُلُه 14. اهللاِ 
َقُص ِمْنُه، َوَأنَّ اَهللا َعِمَلُه َحتَّى َيَخاُفوا َأَماَمهُ  َما َكاَن َفِمَن الِقَدِم ُهَو، َوَما 15. َشْيَء يـُنـْ

: َوأَْيًضا رَأَْيُت َتْحَت الشَّْمسِ 16َواُهللا َيْطُلُب َما َقْد َمَضى. َيُكوُن َفِمَن الِقَدِم َقْد َكانَ 
اهللاُ «: فـَُقلُت ِفي َقلِبي17! ُهَناَك الَجْورُ  لَمْوِضَع الَحقِّ ُهَناَك الظُّلُم، َوَمْوِضَع الَعدْ 

يَق َوالشِّرِّيَر، َألنَّ  ًتا ُهَناكَ  لكُ لَأْمٍر وَ  لكُ لَيِديُن الصِّدِّ : قُلُت ِفي َقلِبي18. »َعَمل َوقـْ
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. »ُيرِيـَُهْم أَنَُّه َكَما الَبِهيَمِة هَكَذا ُهمْ لأُُموِر بَِني الَبَشِر، ِإنَّ اَهللا َيْمَتِحنُـُهْم  ِمْن ِجَهةِ «
َمْوُت هَذا َكَمْوِت . لَبِهيَمِة، َوَحاِدثٌَة َواِحَدٌة َلُهمْ لَبِني الَبَشِر َيْحُدُث لَألنَّ َما َيْحُدُث 19

َليْ . للكُ لَذاَك، َوَنَسَمٌة َواِحَدٌة  . ِإلْنَساِن َمزِيٌَّة َعَلى الَبِهيَمِة، َألنَّ ِكَلْيِهَما بَاِطلٌ لَس فـَ
َكاَن ِكَالُهَما ِمَن التـَُّراِب، َوِإَلى التـَُّراِب يـَُعوُد  . َيْذَهُب ِكَالُهَما ِإَلى َمَكاٍن َواِحدٍ 20

؟ َوُروَح الَبِهيَمِة َهل ِهَي َمْن يـَْعَلُم ُروَح بَِني الَبَشِر َهل ِهَي َتْصَعُد ِإَلى فـَْوق21. ِكَالُهَما
ٌر ِمْن َأْن يـَْفَرَح اإلْنَسان 22تـَْنِزُل ِإَلى َأْسَفَل، ِإَلى اَألْرِض؟  فـََرأَْيُت أَنَُّه َال َشْيَء َخيـْ

 ) .يَـَرى َما َسَيُكوُن بـَْعَدُه؟لألَنَُّه َمْن يَْأِتي ِبِه . َك َنِصيَبهُ لِه، َألنَّ ذلبَِأْعَما

 22-1: 3ة جامع الكتاب المقدس

2Bأخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
أمٍر َتحَت السَّماِء  لكُ لشيٍء أواٌن، و  لكُ ل 3 لكل شيء أوان: (مواضعه كما يلي

 لللقت3َقلِع الَمغُروِس وقٌت،للَغْرِس وقٌت و ل. لوالَدِة وقٌت وللموِت وقتٌ ل2:وقتٌ 
للبكاِء وقٌت وللضَِّحِك وقٌت، 4قٌت وللبناِء وقٌت،وقٌت وللشِّفاِء وقٌت،للَهْدِم و 

َطْرِح الحجارِة وقٌت ولتكويِم الحجارِة وقٌت، ل5للنَّحيِب وقٌت وللرَّقِص وقٌت،
لَكْسِب وقٌت وللخسارِة وقٌت،لحفِظ ل6للمعانـََقِة وقٌت ولالمِتناِع مَن الُمعانَقِة وقٌت،

ٌت وللخياَطِة وقٌت،للسُّكوِت وقٌت وللَكالِم للتَّمزيِق وق7َطْرِحِه وقٌت،لالشَّيِء وقٌت و 
فأيُّ فاِئَدٍة للعاِمل 9.للُحبِّ وقٌت وللُبغِض وقٌت،للحرِب وقٌت وللسِّلِم وقتٌ 8.وقتٌ 

فإذا ُكلُّ شيٍء 11َبني البَشِر حتى يُعانوَن، لرأيُت الَعناَء الذي جَعَلُه اُهللا 10مْن تَعِبِه؟ 
ساَن أْن يَعَي في قلِبِه َديموَمَة الزَّماِن ِمْن َغيِر أْن يُدِرَك وأعطى اهللاُ اإلن. حَسٌن في وقِتهِ 

فَعَرْفُت أنَّ ما ِمْن شيٍء خيٌر لإلنساِن ِمْن أْن 12. أعماَل اِهللا ِمَن البدايِة إلى النِّهايةِ 
َة وأنَّ ِهَبَة اِهللا لإلنساِن هَي أْن يأكَل وَيشرَب وَيجنَي ثَمرَ 13. يفرَح ويتلذََّذ في حياتِهِ 

ما يكوُن َفِمْن قَبُل كاَن، 15. َيخَشَع البَشُر أماَمهُ لوعَرْفُت أنَّ ُكَل ما يعَمُلُه 14. تـََعِبهِ 
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ولكنِّي رأيُت أيًضا َتحَت الشَّمِس 16 واهللاُ يُعيُد ما مضى. وما سيكوُن فهَو الذي كانَ 
يَق والشِّرِّيَر  اُهللا َيدينُ «: فُقلُت في قلبي17شُرا،  لأنَّ في َموضِع الَحقِّ والَعد الصِّدِّ

البَشُر يَتَصرَُّفوَن هذا «: وقُلُت في قلبي18. »ِعلِم وقتٌ  لأمٍر ولكُ  لمًعا، فهنا لكُ 
َكيَف ال، 19. »َيمَتِحنَـُهُم اُهللا ويُريـَُهم أنـَُّهم في َحقِّ أنُفِسِهم كالَبهاِئمِ لالتََّصرَُّف 

اإلنساُن تموُت هَي، ولهما َنَسمُة ومصيُر بَني البَشِر والبهيمِة واحٌد؟ فكما يموُت 
ِكالُهما 20. وما لإلنساِن َفضٌل على البهيمِة، ألنَّ ِكَليهما باِطلٌ . حياٍة واحدةٌ 

وَمْن يَعَلُم 21. يصيراِن إلى مكاٍن واحٍد، وِكالُهما ِمَن التُّراِب وإلى التُّراِب يَعودانِ 
فرأيُت أن ال 22البهيمِة إلى األرِض؟ هل تصَعُد روُح البَشِر إلى الَعالِء وتَنِزُل روُح 

َيرى ما سيكوُن لفَمْن يُرجُعُه . ِه، وهذا َحظُّهُ لشيَء خيٌر ِمْن أْن يفرَح اإلنساُن بأعما
 ).ِمْن بَعِدِه؟

 22-1: 3جامعة  الكتاب المقدس
 :ورد في القرآن الكريم  •

ثَـــى َوَمـــا َتِغـــيُض اَألْرَحـــ( ـــْزَداُد وَُكـــلُّ َشـــْيٍء ِعْنـــَدُه اهللاُ يـَْعَلـــُم َمـــا َتْحِمـــُل ُكـــلُّ أُنـْ اُم َوَمـــا تـَ
َسـَواٌء ِمـْنُكْم َمـْن َأَسـرَّ الَقـْوَل  )9( لُم الَغْيـِب َوالشَّـَهاَدِة الَكِبيـُر الُمتَـَعـالَعـا )8(ِبِمْقَداٍر 

 )10(َوَساِرٌب بِالنـََّهاِر  لَوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِالليْ 

 ١٠ - ٨: لرعدا القرآن الكريم سورة 

َرُسـوٍل َأْن يَـْأِتَي لَك َوَجَعلنَـا َلُهـْم َأْزَواجـاً َوُذرِّيـًَّة َوَمـا َكـاَن لـَوَلَقْد َأْرَسـلَنا ُرُسـًال ِمـْن قـَبْ (
َيْمُحوا اهللاُ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ الِكَتاِب  )38(َأَجٍل ِكَتاٌب  لكُ لِبآيٍَة ِإال بِِإْذِن اِهللا 

نَــا وَ  )39( ــَك الــَبالُغ َوَعَليـْ ــَض الــِذي نَِعــُدُهْم َأْو نـَتَـَوفـَّيَـنَّــَك فَِإنََّمــا َعَلْي ــا نُرِيـَنَّــَك بـَْع ِإْن َم
ُقُصَها ِمـْن َأْطَراِفَهـا َواهللاُ َيْحُكـُم ال ُمَعقِّـَب  )40(الِحَساُب  َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا نَْأِتي اَألْرَض نـَنـْ

ــبْ  )41(اِب ُحْكِمــِه َوُهــَو َســرِيُع الِحَســل لــِه الَمْكــُر َجِميعــاً لِهْم فَ لَوقَــْد َمَكــَر الــِذيَن ِمــْن قـَ
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اِر ليـَْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس َوَسيَـْعَلُم الُكفَّاُر   )42(َمْن ُعْقَبى الدَّ

 ٤٢-٣٨: الرعد القرآن الكريم سورة
 )34(َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن  أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُرونَ  لكُ لوَ (

 ٣٤: األعراف القرآن الكريم سورة

أُمَّـٍة َأَجـٌل ِإَذا َجـاَء َأَجُلُهـْم  لُكـلنَـْفِسي َضّرًا َوال نـَْفعاً ِإال َمـا َشـاَء اهللاُ لُك لُقل ال َأمْ (
 )49(َفال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن 

 ٤٩: يونس القرآن الكريم سورة

ُرُهْم ِإلَــى َأَجــٍل ( َهــا ِمــْن َدابَّــٍة َوَلِكــْن يـُــَؤخِّ ــَرَك َعَليـْ َولَــْو يـَُؤاِخــُذ اهللاُ النَّــاَس ِبظُلِمِهــْم َمــا تـَ
 )61(ُمَسّمًى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَـْقِدُموَن 

 ٦١: النحل القرآن الكريم سورة

ُرُهْم ِإلَـى  يـَُؤاِخُذ اهللاُ  َوَلوْ ( النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابـٍَّة َوَلِكـْن يـُـَؤخِّ
 )45(َأَجٍل ُمَسّمًى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم فَِإنَّ اَهللا َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصيراً 

 ٤٥: فاطر القرآن الكريم سورة 
 

  120120  --    رقمرقم  شتانشتان
 ادي لهمن يضلل اهللا فال ه

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

ِفي يـَْوِم 14ألَنَُّه َمْن يـَْقِدُر َعَلى تـَْقِويِم َما َقْد َعوََّجُه؟ : اُْنُظْر َعَمَل اهللاِ 13: (قوله 
َكْيَال َيِجَد لِإنَّ اَهللا َجَعَل هَذا َمَع َذاَك، . الَخْيِر ُكْن ِبَخْيٍر، َوِفي يـَْوِم الشَّرِّ اْعَتِبرْ 
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َقْد َيُكوُن بَارٌّ يَِبيُد ِفي ِبرِِّه، َوَقْد : يلَقْد رَأَْيُت الُكل ِفي أَيَّاِم بُطْ 15.اإلْنَسان َشْيًئا بـَْعَدهُ 
َماَذا ل. َال َتُكْن بَارّا َكِثيًرا، َوَال َتُكْن َحِكيًما ِبزِيَاَدةٍ 16. َيُكوُن ِشرِّيٌر َيُطوُل ِفي َشرِّهِ 

َماَذا َتُموُت ِفي َغْيِر َوْقِتَك؟ ل. َال َتُكْن ِشرِّيًرا َكِثيًرا، َوَال َتُكْن َجاِهالً 17ْفَسَك؟ َتْخِرُب نَـ 
َحَسٌن َأْن تـََتَمسََّك ِبهَذا، َوأَْيًضا َأْن َال تـَْرِخَي َيَدَك َعْن َذاَك، َألنَّ ُمتَِّقَي اِهللا َيْخُرُج 18

ُهَما ِكَلْيِهَما ي الَحِكيَم َأْكثـََر ِمْن َعَشَرِة ُمَسلِطيَن، الِذيَن ُهْم ِفي اَلِحْكَمُة تـَُقوِّ 19. ِمنـْ
ُِ 20. الَمِديَنةِ  يٌق ِفي اَألْرِض يـَْعَمُل َصَالًحا َوَال ُيْخِط  ) .ألَنَُّه َال ِإْنَساٌن ِصدِّ

 20-13: 7جامعة  الكتاب المقدس

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
في 14َمْن يَقِدُر أْن يُقوَِّم ما َعوَّجُه؟ : أنُظْر إلى ما َعِمَلُه اهللاُ 13: (كما يلي  مواضعه

ئَال يَعَلَم ليوِم الخيِر ُكْن ِبخيٍر، وفي يوِم الشَّرِّ تأمل أنَّ اَهللا يُرِسُل الخيَر والشََّر مًعا، 
األبراُر في ِبرِِّهم : ي الباِطلةِ جمَلُة ما رأيُتُه في أيّام15.البَشُر شيًئا ِممَّا يكوُن فيما بَعدُ 

، وال 16.َيهلُكوَن واألشراُر في َشرِِّهم َتُطوُل حياتـُُهم ال تُكْن بارُا ُمسرِفًا في الِبرِّ
، وال 17. ئَال تُتِعَب نْفَسكَ لحكيًما أكثَر مّما يجُب،  ال تُكْن شرِّيًرا ُمسرِفًا في الشَّرِّ
خيٌر لَك أْن تَتَمسََّك بهذا 18. وُت قَبَل وقِتكَ فلماذا تم. أحَمَق ُمسرِفًا في الحماقةِ 

الشَّيِء أو ذاَك، ِمْن َغيِر أْن ُترخَي َيَدَك َعْن أحِدِهما، فالذي َيخاُف اُهللا يَنجُح في  
ما ِمْن 20. الِحكمُة َتجعُل الحكيَم أقوى ِمْن عَشَرِة ُحكَّاِم في المدينةِ 19.ِكَليِهما

يٍق في األرِض يعَمُل الخي  ) .َر وَيسَلُم ِمَن الخطإِ ِصدِّ

 20-13: 7جامعة  الكتاب المقدس

 :ورد في القرآن الكريم   •

يَـاَء ِمـْن ُدونِـِه َوَنْحُشـُرُهْم لل فـَلَـْن َتِجـَد َلُهـْم َأوْ ليـَْهِد اهللاُ فـَُهَو الُمْهَتِد َوَمـْن ُيْضـ َوَمنْ (
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َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلَمـا َخبَـْت ِزْدنَـاُهْم َسـِعيراً  يـَْوَم الِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمياً َوُبْكماً َوُصّماً 
ُعوثُــوَن لــذَ  )97( ــاُلوا أَِإَذا ُكنَّــا ِعظَامــاً َورُفَاتــاً أَِإنَّــا َلَمبـْ ــا َوَق ــأَنـَُّهْم َكَفــُروا ِبآياتَِن َك َجــَزاُؤُهْم ِب

 )98(َخلقاً َجِديداً 

 .٩٨-٩٧: اإلسراء القرآن الكريم سورة

ــاِفقِ ( ــاُموا ُكَســاَلى ِإنَّ الُمَن ــالِة َق ــى الصَّ ــاُموا ِإَل يَن ُيَخــاِدُعوَن اَهللا َوُهــَو َخــاِدُعُهْم َوِإَذا َق
َك ال ِإلَـى َهـُؤالِء َوال لـُمَذبْـَذبِيَن بـَـْيَن ذَ  )142(يًال ليـَُراُؤوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اَهللا ِإال قَ 

 )143(َسِبيًال  اهللاُ فـََلْن َتِجَد َلهُ  للِإَلى َهُؤالِء َوَمْن ُيضْ 

 ١٤٣-١٤٢: النساءالقرآن الكريم  

ــَماَواِت َواَألْرِض َوَمــا َخَلــَق اهللاُ ِمــْن َشــْيٍء َوَأْن َعَســى ( َأَولَــْم يـَْنظُــُروا ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
 اهللاُ فَــال للَمــْن ُيْضــ )185(َأْن َيُكــوَن قَــِد اقْـتَـــَرَب َأَجُلُهــْم فَِبــَأيِّ َحــِديٍث بـَْعــَدُه يـُْؤِمنُــوَن 

ــاَعِة أَيَّــاَن ُمْرَســاَها  )186(َهــاِدَي لَــُه َويَــَذرُُهْم ِفــي طُْغَيــاِنِهْم يـَْعَمُهــوَن  َيْســأَلوَنَك َعــِن السَّ
ــَماَواِت َواَألْرِض ال ليَهــا لقُــل ِإنََّمــا ِعلُمَهــا ِعْنــَد رَبِّــي ال ُيجَ  َوْقِتَهــا ِإال ُهــَو ثـَُقَلــْت ِفــي السَّ

َها ُقل ِإنََّما ِعلُمَها ِعْنَد اِهللا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّـاِس تَْأتِيُكْم ِإال بـَْغَتًة َيْسأَ  لوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ
 )187(ال يـَْعَلُموَن 

 ١٨٧ –١٨٥: األعرافالقرآن الكريم  

ُئونَُه  ُشرََكاَء ُقل َسمُّوُهْم َأْم تـَُنبِّ هللاِ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوَجَعُلوا  لَأَفَمْن ُهَو قَاِئٌم َعَلى كُ (
لـِذيَن َكَفـُروا َمْكـُرُهْم َوُصـدُّوا َعـِن لبَـل زُيـَِّن  لِبَما ال يـَْعَلُم ِفي اَألْرِض َأْم ِبظَاِهٍر ِمَن الَقـوْ 

 )33(اهللاُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد  للَوَمْن ُيضْ  لالسَِّبي
 ٣٣: الرعدالقرآن الكريم 

تَـْقُعـَد َمُلومـاً َمْحُسـوراً َوال َتْجَعل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوال(  تـَْبُسـْطَها ُكـل الَبْسـِط فـَ
  )30(َمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراً َبِصيراً لِإنَّ رَبََّك يـَْبُسُط الرِّْزَق  )29(
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 ٣٠-٢٩: اإلسراءالقرآن الكريم 
اَء َعَلــى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَُّســوُل َعَلــْيُكْم َتُكونُــوا ُشــَهدَ لَك َجَعلَنــاُكْم أُمَّــًة َوَســطاً لوََكــذَ (

َهــا ِإال  َلــَة الِتــي ُكْنــَت َعَليـْ قَ لــَشــِهيداً َوَمــا َجَعلَنــا الِقبـْ ــْن يـَنـْ ُب لــنَـْعَلَم َمــْن يـَتَِّبــُع الرَُّســوَل ِممَّ
ُيِضــيَع ِإيَمــاَنُكْم لاهللاُ َعَلــى َعِقبَـْيــِه َوِإْن َكانَــْت َلَكِبيــَرًة ِإال َعَلــى الــِذيَن َهــَدى اهللاُ َوَمــا َكــاَن 

 )143(ِإنَّ اَهللا بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِحيٌم 
 ١٤٣: البقرةالقرآن الكريم 

ـــُروٍف َوَأْشـــِهُدوا َذَوْي ( ـــارُِقوُهنَّ ِبَمْع ـــُروٍف َأْو َف ـــَن َأَجَلُهـــنَّ فََأْمِســـُكوُهنَّ ِبَمْع ـــِإَذا بـََلْغ َف
ُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواليَــْوِم اآلِخـِر َوَمـْن لذَ  هللاِ َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة 

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّل َعَلى اِهللا فـَُهـَو  )2(يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل َلُه َمْخَرجاً 
 )3(ٍء َقْدراً َشيْ  لكُ لُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اهللاُ لَحْسُبُه ِإنَّ اَهللا بَا

  ٣-٢: الطالقالقرآن الكريم 

تـُُهنَّ َثالثَـُة َأْشـُهٍر َوالالئِـي ( ْبـُتْم َفِعـدَّ َوالالِئي يَِئْسَن ِمـَن الَمِحـيِض ِمـْن ِنَسـاِئُكْم ِإِن اْرتـَ
ــْم َيِحْضــَن َوُأوالُت اَألْحَمــا ــْن يـَتَّــِق اَهللا َيْجَعــل لَل ــْن  َأَجُلُهــنَّ َأْن َيَضــْعَن َحْمَلُهــنَّ َوَم ــُه ِم َل

ــْر َعْنــُه َســيَِّئاتِِه َويـُْعِظــْم لَــُه لــذَ  )4(َأْمــرِِه ُيْســراً  َزلَــُه ِإلَــْيُكْم َوَمــْن يـَتَّــِق اَهللا ُيَكفِّ َك َأْمــُر اِهللا أَنـْ
 )5(َأْجراً 

 ٥-٤: الطالقالقرآن الكريم 

 

  121121  --    رقمرقم  شتانشتان
 وعنده مفاتح 

 الغيب اليعلمها إال هو
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 : ورد في الكتاب المقدس   •

َزَك َعَلى َوْجِه الِمَياِه فَِإنََّك َتِجُدُه بـَْعَد أَيَّاٍم َكِثيَرةٍ 1:(قوله   َأْعِط َنِصيًبا 2. ِاْرِم ُخبـْ
َعٍة، وَ ل  ِإَذا اْمَتَألتِ 3. َثَمانَِيٍة أَْيًضا، ألَنََّك َلْسَت تـَْعَلُم َأيَّ َشّر َيُكوُن َعَلى اَألْرضِ لَسبـْ

َوِإَذا َوقـََعِت الشََّجَرُة َنْحَو الَجُنوِب َأْو َنْحَو . السُُّحُب َمَطًرا ُترِيُقُه َعَلى اَألْرضِ 
َمْن يـَْرُصُد الرِّيَح َال يـَْزرَُع، 4. ، َفِفي الَمْوِضِع َحْيُث تـََقُع الشََّجَرُة ُهَناَك َتُكونُ لالشََّما

َما أَنََّك َلْسَت تـَْعَلُم َما ِهَي َطرِيُق الرِّيِح، َوَال َكْيَف كَ 5. َوَمْن يـَُراِقُب السُُّحَب َال َيْحُصدُ 
َلى، َكذ ِفي 6. َك َال تـَْعَلُم َأْعَماَل اِهللا الِذي َيْصَنُع الَجِميعَ لالِعظَاُم ِفي َبْطِن الُحبـْ

هَذا َأْو : ُهَما يـَْنُموالصََّباِح اْزرَْع َزْرَعَك، َوِفي الَمَساِء َال تـَْرِخ َيَدَك، ألَنََّك َال تـَْعَلُم أَيـُّ 
ٌر 7 .َذاَك، َأْو َأْن َيُكوَن ِكَالُهَما َجيَِّدْيِن َسَواءً  نَـْيِن َأْن تـَْنُظَرا لاَلنُّوُر ُحلٌو، َوَخيـْ لَعيـْ

َمِة َها، َولَيَتذَكَّْر أَيَّاَم الظُّللألَنَُّه ِإْن َعاَش اإلْنَسان ِسِنيَن َكِثيَرًة َفليَـْفَرْح ِفيَها كُ 8. الشَّْمسَ 
ِافْـَرْح أَيـَُّها الشَّابُّ في َحَداثَِتَك، َولَيُسرََّك 9. ُكلُّ َما يَْأِتي بَاِطلٌ . ألَنـََّها َتُكوُن َكِثيَرةً 

نَـْيَك، َواْعَلْم أَنَُّه َعَلى هِذِه  َقلُبَك ِفي أَيَّاِم َشَباِبَك، َواْسُلْك ِفي طُُرِق قَلِبَك َوِبَمْرَأى َعيـْ
ُنونَةِ َها يَْأتِ لاألُُموِر كُ  يـْ فَاْنزِِع الَغمَّ ِمْن َقلِبَك، َوأَْبِعِد الشَّرَّ َعْن 10. ي ِبَك اُهللا ِإَلى الدَّ

 .) َلْحِمَك، َألنَّ الَحَداثََة َوالشََّباَب بَاِطَالنِ 

 10-1: 11الكتاب المقدس جامعة
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
إجعل 2.إرِم خبَزَك على وجِه المياِه، فَتجَده بَعَد أيّاٍمِ◌ كثيرةٍ : (مواضعه كما يلي

إذا 3.أمواَلَك في سبَعِة أماكَن، بل ثمانيٍة، فأنَت ال َتعِرُف أَي َشرٍّ َيِحلُّ على األرضِ 
وإذا وقـََعِت الشَّجرُة جَهَة الجنوِب أو . َامتألِت الغُيوُم ِمَن المَطِر َتسُكُبُه على األرضِ 

َمْن يَنَتِظُر الرِّيَح الُمؤاتيَة ال 4 .، فحيُث تَقُع الشَّجرُة ُهناَك تكونُ لماجَهة الشِّ 
كما أنََّك ال تعِرُف أَي طريٍق َتسُلُك 5.يَزرَُع،وَمْن يـَتَـَوقَُّع الَغيَم الماِطَر ال َيحُصدُ 
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َل اِهللا الذي َك ال َتعِرُف أعمالالرُّوُح، وال َكيَف تَتكوَُّن الِعظاُم في رَِحِم الُحْبلى، كذ
فأنَت ال . إزرَْع َزرَعَك في الصَّباِح، وإلى الُغروِب ال ُترخ َيَدكَ 6.َيصَنُع ُكَل شيءٍ 

النُّوُر َبديٌع، والعيُن 7.تعِرُف أهذا يَنمو أم ذاَك، أم ِكالُهما يَنُمَواِن جيًِّدا على السَّواءِ 
التي يعيُشها اإلنساُن، فلَيفَرْح فيها   وَمهما يُكْن عَدُد السِّنينَ 8 .تَبَتِهج ِبُرؤيِة الشَّمسِ 

فَافَرْح أيُّها 9.كلُّ ما سيأتي باِطلٌ . ها، ولَيَتذكَّْر أنَّ أيّاَم الظُّلَمِة ستُكوُن كثيرةً لكُ 
ُأسُلْك طريَق ما َيهواُه قلُبَك،وما . الشابُّ في ِصباَك،ولَيبَتِهج قلُبَك في أيّاِم َشباِبكَ 

إنَزِع الَغَم ِمْن 10.هِ لِكِن َاعَلْم أنَّ اَهللا َسُيحاِسُبَك على هذا كُ ول. َتراُه وَتشَتهيِه عيُنكَ 
 ) .قلِبَك،ورَُد الشََّر َعْن جَسِدَك، فالصِّبا والشَّباُب باِطالنِ 
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َنطَّْقُتَك . َال ِإلَه ِسَوايَ . أَنَا الرَّبُّ َولَْيَس آَخرُ 5( :وورد في الكتاب المقدس

أَنَا . َكْي يـَْعَلُموا ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس َوِمْن َمْغرِِبَها َأْن َلْيَس َغْيِريل6. أَْنَت َلْم تـَْعرِْفِنيوَ 
أَنَا الرَّبُّ . ُق الشَّرِّ لُق الظُّلَمِة، َصاِنُع السََّالِم َوَخالُمَصوُِّر النُّوِر َوَخا7. الرَّبُّ َولَْيَس آَخرُ 

َفِتِح اَألْرُض ل. طُِري أَيـَّتُـَها السََّماَواُت ِمْن فـَْوُق، َوليُـْنِزُل الَجوُّ ِبّرااُقْ 8. هِذهِ  لَصاِنُع كُ  تَـنـْ
ُيْثِمَر الَخَالُص، َولتُـْنِبْت ِبّرا َمًعا . َمْن ُيَخاِصُم َجابَِلهُ لَوْيٌل «9. أَنَا الرَّبَّ َقْد َخَلْقُتهُ . فـَ

َعَمُلَك : َماَذا َتْصَنُع؟ َأْو يـَُقول: هِ لَجابِ لالطِّيُن َهل يـَُقوُل . َخَزٌف بـَْيَن َأْخَزاِف اَألْرضِ 
هَكَذا 11»ِديَن؟لَماَذا تَ : لَمْرَأةِ لُد؟ وَ لَماَذا تَ : لِذي يـَُقوُل ألَبِيهِ لَوْيٌل 10لَْيَس َلُه َيَداِن؟ 

َهِة بَِنيَّ َوِمْن ِجَهِة ِمْن جِ ! ِاْسأَُلوِني َعِن اآلتَِياتِ «: يـَُقوُل الرَّبُّ ُقدُّوُس ِإْسَرائِيَل َوَجابُِلهُ 
َها12! َيِدي َأْوُصوِني لَعمَ  َيَداَي أَنَا َنَشَرتَا . أَنَا َصنَـْعُت اَألْرَض َوَخَلْقُت اإلْنَسان َعَليـْ

 . )السََّماَواِت، وَُكل ُجْنِدَها أَنَا َأَمْرتُ 

 12-5:  45الكتاب المقدس إشعياء
عن سابقه في بعض  أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص وفي نسخة
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ألَبسُتَك ِوشاَح الُملِك . أنا الّربُّ وال آخَر، وِسواَي ال يوجُد إلهٌ 5: (مواضعه كما يلي
أنا . لَيعَلَم البَشُر ِمْن َمشِرِق الشَّمِس إلى َمغرِِبها أن ال إلَه َغيري6وأنَت ال َتعرِفُني 

أنا . ُق الشَّقاءِ لوصاِنُع الَهناِء وخا. ُق الظُّلمةِ لأنا ُمبدُِع النُّوِر وخا7. الّربُّ وال آخرُ 
. ي أيـَُّتها السَّماواُت ِمْن َفوُق، ولُتمِطِر الغُيوُم َعدالً لهُ 8.»هِ لالّربُّ صاِنُع هذا كُ 

ويٌل لَمْن 9.أنا الّربُّ خَلقُت هذا ُكلهُ . لَتنَفِتِح األرُض فَينُبَت الخالُص ويَنمَو الَحقُّ 
ماذا تصَنُع؟ أو : هلأيَقوُل الطِّيُن لجابِ . ِمْن خَزِف األرضِ ُيخاِصُم جابَِلُه وهَو خزَفٌة 

ماذا «: وَالمرأةٍ  »ُد؟لماذا ت«: ويٌل لَمْن يقوُل ألبٍ 10 عَمُلَك تُعِوزُُه َيداِن؟: يقوُل َله
أنا جَبلُتُكم، «: وهذا ما قاَل الّربُّ القديُر ُقدُّوُس ِإسرائيَل وجابُِله11»ديَن؟لتَ 

أنا صَنعُت األرَض  12بَنَي وُتشيروَن علَي في ما تعَمُل يداَي؟  فكيَف تسألونَني عنْ 
 . )يداَي نَشَرتا السَّماواِت وأنا أضْأُت جميَع ُنجوِمها. ُكلها وخَلقُت البَشَر عَليها

 12-5:  45الكتاب المقدس إشعياء

 :ورد في القرآن الكريم  •

َو َويـَْعلَـُم َمـا ِفـي البَــرِّ َوالَبْحـِر َوَمـا َتْسـُقُط ِمـْن َوِعْنَدُه َمَفاِتُح الَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإال ُهـ(
َورََقٍة ِإال يـَْعَلُمَهـا َوال َحبَّـٍة ِفـي ظُُلَمـاِت اَألْرِض َوال َرطْـٍب َوال يَـاِبٍس ِإال ِفـي ِكتَـاٍب ُمبِـيٍن 

ــ َوُهــوَ  )59( َعــُثُكْم ِفيــِه َويـَْعَلــُم َمــا َجــَرْحُتْم بِالنـََّهــاِر ثُــ لالــِذي يـَتَـَوفَّــاُكْم بِاللْي يُـْقَضــى لمَّ يـَبـْ
ــْوَق  )60(َأَجــٌل ُمَســّمًى ثُــمَّ ِإلَْيــِه َمــْرِجُعُكْم ثُــمَّ يـَُنبِّــُئُكْم ِبَمــا ُكْنــُتْم تـَْعَملُــوَن  َوُهــَو الَقــاِهُر فـَ

ـــُلَنا وَ  ـــُه ُرُس ْت ـــْوُت تـََوفـَّ ـــاَء َأَحـــدَُكُم الَم ـــًة َحتَّـــى ِإَذا َج ـــْيُكْم َحَفَظ ـــاِدِه َويـُْرِســـُل َعَل ـــْم ال ِعَب ُه
ــَو َأْســَرُع الَحاِســِبيَن  )61(يـَُفرِّطُــوَن  ــُه الُحْكــُم َوُه ــْوالُهُم الَحــقِّ َأال َل ــى اِهللا َم ثُــمَّ رُدُّوا ِإَل

ُقل َمْن يـَُنجِّيُكْم ِمْن ظُُلَماِت البَـرِّ َوالَبْحِر َتْدُعونَُه َتَضـرُّعاً َوُخْفيَـًة لَـِئْن أَْنَجانَـا ِمـْن  )62(
ـــاِكرِيَن  َهـــِذِه لََنُكـــوَننَّ  َهـــا َوِمـــْن ُكـــ لقُـــ )63(ِمـــَن الشَّ ـــيُكْم ِمنـْ ـــُتْم   لاهللاُ يـَُنجِّ َكـــْرٍب ثُـــمَّ أَنـْ

 )64(ُتْشرُِكوَن 
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 ٦٤- ٥٩: األنعامالقرآن الكريم 

ــُه ( ــَك َكــاَن َعْن ــْمَع َوالَبَصــَر َوالُفــَؤاَد ُكــلُّ ُأولَِئ ــِه ِعلــٌم ِإنَّ السَّ ــْيَس َلــَك ِب َوال تـَْقــُف َمــا َل
لُــَغ الِجَبــاَل  )36(َمْســُؤوًال  َوال َتْمــِش ِفــي اَألْرِض َمَرحــاً ِإنَّــَك لَــْن َتْخــِرَق اَألْرَض َولَــْن تـَبـْ

 )37(ُطوًال 

 ٣٧-٣٦: اإلسراءالقرآن الكريم  

ــاَعِة َويـُنَـــزُِّل الَغْيــَث َويـَْعَلــُم َمــا ِفــي اَألْرَحــاِم َوَمــا تَــْدِري نـَْفــٌس ( ِإنَّ اَهللا ِعْنــَدُه ِعلــُم السَّ
 )34(يٌم َخِبيٌر لْكِسُب َغداً َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اَهللا عَ َماَذا تَ 

 ٣٤: لقمان القرآن الكريم

يـَُردُّ ِعلُم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن َأْكَماِمَهـا َوَمـا َتْحِمـُل ِمـْن أُنـْثَـى َوال  ِإلَْيهِ (
  )47(ْوَم يـَُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد َتَضُع ِإال ِبِعلِمِه َويَـ 

 ٤٧: فصلتالقرآن الكريم 

يَا بـَُنيَّ ِإنـََّها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِفي َصـْخَرٍة َأْو ِفـي السَّـَماَواِت َأْو (
يَا بـَُنيَّ َأِقِم الصَّالَة َوْأُمْر بِـالَمْعُروِف  )16(نَّ اَهللا َلِطيٌف َخِبيٌر ِفي اَألْرِض يَْأِت ِبَها اهللاُ إِ 

َوال ُتَصــعِّْر  )17(َك ِمــْن َعــْزِم األُُمــوِر لــَواْنــَه َعــِن الُمْنَكــِر َواْصــِبْر َعَلــى َمــا َأَصــاَبَك ِإنَّ ذَ 
 )18(ُيِحبُّ ُكل ُمْخَتاٍل َفُخوٍر لنَّاِس َوال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرحاً ِإنَّ اَهللا ال لَخدََّك 

 ١٨ -١٦: لقمانالقرآن الكريم سورة 

 :وورد في السنة النبوية   •

مفاتيح الَغْيِب َخْمٌس ال : (قال  عن بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
وال  ،َألْرَحاُم إال اهللاوال يـَْعَلُم ما َتِغيُض ا ،ال يـَْعَلُم ما في َغٍد إال اهللا ،يـَْعَلُمَها إال اهللا
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وال يـَْعَلُم َمَتى  ،وال َتْدِري نـَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموتُ  ،يـَْعَلُم َمَتى يَْأِتي الَمَطُر َأَحٌد إال اهللا
 ) . تـَُقوُم السَّاَعُة إال اهللا

صحيح البخاري 

4/1733)4420( 
 

  122122  --    رقمرقم  شتانشتان
 وخذ من شبابك لهرمك 

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

َقَك ِفي أَيَّاِم َشَباِبَك، قـَْبَل َأْن تَْأِتَي أَيَّاُم الشَّرِّ َأْو َتِجيَء السُِّنوَن لفَاذُْكْر َخا: (قوله
قـَْبَل َما َتْظُلُم الشَّْمُس َوالنُّوُر َوالَقَمُر َوالنُُّجوُم، 2. »ي ِفيَها ُسُرورٌ للَْيَس «: ِإْذ تـَُقول

ِفي يـَْوٍم يـَتَـَزْعَزُع ِفيِه َحَفَظُة البَـْيِت، َوتـَتَـَلوَّى رَِجاُل 3. تـَْرجُع السُُّحُب بـَْعَد الَمَطرِ وَ 
ِة، َوتـَْبُطُل الطََّواِحُن ألَنـََّها َقلْت، َوُتظْ  َوتـُْغَلُق األَبـَْواُب 4. ُم النـََّواِظُر ِمَن الشََّبابِيكِ لالُقوَّ

َصْوِت الُعْصُفوِر، َوُتَحطُّ ُكلُّ لَصْوُت الِمْطَحَنِة، َويـَُقوُم  ِحيَن يـَْنَخِفضُ . ِفي السُّوقِ 
ي، َوِفي الطَّرِيِق َأْهَواٌل، َواللْوُز يـُْزِهُر، َوالُجْنُدُب لَوأَْيًضا َيَخاُفوَن ِمَن الَعا5. بـََناِت الِغَناءِ 

ْيِتِه األََبِديِّ، َوالنَّاِدبُوَن َيُطوُفوَن َألنَّ اإلْنَسان َذاِهٌب ِإَلى بَـ . ُيْسَتثْـَقُل، َوالشَّْهَوُة تـَْبُطلُ 
َفِصُم َحْبُل الِفضَِّة، َأْو يـَْنَسِحُق ُكوُز الذََّهِب، َأْو تـَْنَكِسُر الَجرَُّة 6. ِفي السُّوقِ  قـَْبَل َما يـَنـْ

َقِصُف الَبَكَرُة ِعْنَد الِبْئرِ  َكَما َكاَن،   فـَيَـْرجُع التـَُّراُب ِإَلى اَألْرضِ 7. َعَلى الَعْيِن، َأْو تـَنـْ
 ) .الُكلُّ بَاِطلٌ : ، َقاَل الَجاِمَعةُ لبَاِطُل األَبَاِطي8. َوتـَْرجُع الرُّوُح ِإَلى اِهللا الِذي َأْعطَاَها
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
ِبَك، قَبَل أْن َتجيَء أيّاُم الشَّرِّ وَتقَتِرَب َقَك في أيّاِم َشبالُأذكْر خا: (مواضعه كما يلي

ًة فيها: السِّنيُن التي فيها تقولُ  َم الشَّمُس والنُّوُر والقمُر لوقَبَل أْن ُتظ2. ال أجُد َلذَّ
يوَم َيرَتجُف ُحرَّاُس الَبيِت، ويَنَحني رِجاُل 3 .والكواكُب وَترجع الغيوُم بَعَد الَمطرِ 

وتُغَلُق األبواُب على 4 ِقلِتهنَّ وُتظلُم األنواُر في النَّواِفِذ،للَطواحيُن البأِس، يوَم تَبُطُل ا
الشَّارِع،يوَم يَنخِفُض صوُت الِمطَحنِة وَيخُفُت صوُت الُعصفوِر وَتسُكُت جميُع بَناِت 

 ، يوَم تَنكِسُر أغصاُن اللوزِ لويكوُن الصُّعوُد ُمخيًفا والطَّريُق َمحفوَفًة باألهوا5 الِغناِء،
فيما اإلنساُن َيمضي إلى بَيِتِه .وَيكثـُُر الجراُد في األرِض، ويَنَشقُّ شجُر األَصفِ 

قَبَل أْن يَنَقِطَع َحبُل الِفضَِّة ويَنَسِحَق ُكوُب 6.األبديِّ، والنَّاِدبوَن َيطوفوَن في األسواقِ 
فَيرجَع الجَسُد إلى 7 الذَّهَب وتَنكِسَر الجرَُّة على العيِن وتَنَقِصَف الَبكَرُة على الِبئِر،

، ُكلُّ شيٍء لباِطُل األباطي8 .األرِض َحيُث كاَن، وترجَع الرُّوُح إلى اِهللا الذي وَهَبها
 ) .هذا ما يُقولُُه الحكيمُ . باِطلٌ 

8-1: 12الكتاب المقدس جامعة 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َوِإَذا  )3(َوِإَذا الِجَباُل ُسيـَِّرْت  )2(ْت َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدرَ  )1(ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت (
ـــــْت  َوِإَذا  )6(َوِإَذا الِبَحـــــاُر ُســـــجَِّرْت  )5(َوِإَذا الُوُحـــــوُش ُحِشـــــَرْت  )4(الِعَشـــــاُر ُعطَِّل
َوِإَذا الصُّـُحُف  )9(بِـَأيِّ َذنْـٍب قُِتلَـْت  )8(َوِإَذا الَمـْوُؤوَدُة ُسـِئَلْت  )7(النـُُّفوُس ُزوَِّجـْت 

ـــَماُء ُكِشـــَطْت  )10( ُنِشـــَرتْ  َوِإَذا الَجنَّـــُة  )12(َوِإَذا الَجِحـــيُم ُســـعَِّرْت  )11(َوِإَذا السَّ
 )14(َمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرْت لعَ  )13(َفْت لُأزْ 

  ١٤-١: التكويرالقرآن الكريم سورة 
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َفَطــَرْت ( ــَماُء انـْ ــَرْت  )1(ِإَذا السَّ َتثـَ ــَرْت َوِإَذا البِ  )2(َوِإَذا الَكَواِكــُب انـْ  )3(َحــاُر ُفجِّ
 )5(َمْت نـَْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرْت لعَ  )4(َوِإَذا الُقُبوُر بـُْعِثَرْت 

 ٥-١: االنفطارالقرآن الكريم سورة 

 :وورد في السنة النبوية   •

شبابك قبل  ،اغتنم خمسا قبل خمس: (لرجل وهو يعظه قال رسول اهللا و 
وحياتك قبل  ،وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،هرمك
 ) .موتك

 )1077(صحيح الجامع  1/425مسند الشهاب 

: ِبَمْنِكِبي فقال َأَخَذ رسول اِهللا  : (عن عبد اِهللا بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما قالو 
َيا َكأَنََّك َغرِيٌب أو َعاِبُر َسِبيلٍ  نـْ إذا َأْمَسْيَت فال  :وكان بن ُعَمَر يقول ).ُكْن في الدُّ

ْنَتِظْر الَمَساَء َوُخْذ من ِصحَِّتَك  ْنَتِظْر الصََّباَح وإذا َأْصَبْحَت فال تـَ َمَرِضَك َوِمْن لتـَ
 ) .َمْوِتكَ لَحَياِتَك 

 )6053( 5/2358صحيح البخاري 
َرَة َأنَّ َرُسوَل اِهللا  عنو  ْقَتِتَل ِفَئَتاِن : (قال أبي ُهَريـْ ال تـَُقوُم السَّاَعُة حتى تـَ

نَـُهَما َمْقتَـَلٌة َعِظيَمٌة َدْعَوتـُُهَما َواِحَدةٌ  َعِظيَمَتانِ  ابُوَن  ،َيُكوُن بـَيـْ َعَث َدجَّاُلوَن َكذَّ َوَحتَّى يـُبـْ
َوَتْكثـَُر الزَّالِزُل  ،َوَحتَّى يـُْقَبَض الِعلمُ  ،َقرِيٌب من َثالثِيَن كلهم يـَْزُعُم أَنَُّه رسول اهللاِ 

َوَحتَّى َيْكثـَُر ِفيُكْم الَماُل  ،وهو الَقْتلُ  ،َوَيْكثـَُر الَهْرجُ  ،نُ َوَتْظَهَر الِفتَ  ،َويـَتَـَقاَرَب الزََّمانُ 
َوَحتَّى يـَْعِرَضُه فـَيَـُقوَل الذي يـَْعِرُضُه  ،من يـَْقَبُل َصَدقـََتهُ  لحتى يُِهمَّ َربَّ الَما ،فـََيِفيضَ 

َيانِ  ،ال َأَرَب لي ِبهِ  :عليه  لَيُمرَّ الرَُّجُل ِبَقْبِر الرَّجُ  َوَحتَّى ،َوَحتَّى يـََتطَاَوَل الناس في البُـنـْ
فإذا طََلَعْت َوَرآَها الناس  ،َوَحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس من َمْغرِِبَها ،يا لَْيَتِني َمَكانَهُ  :فيقول
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َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها لم َتُكْن آَمَنْت من قـَْبُل أو   َك حينلَفذَ  ،يـَْعِني آَمُنوا َأْجَمُعونَ  ال يـَنـْ
ًرا َكَسَبْت في نَـُهَما فال ، ِإيَماِنَها َخيـْ َولَتَـُقوَمنَّ السَّاَعُة وقد َنَشَر الرَُّجالِن ثـَْوبـَُهَما بـَيـْ

 ،ْقَحِتِه فال َيْطَعُمهُ لَولَتَـُقوَمنَّ السَّاَعُة وقد اْنَصَرَف الرَُّجُل بَِلَبِن  ،وال َيْطوِيَانِهِ  ،يـََتَبايـََعانِهِ 
َولَتَـُقوَمنَّ السَّاَعُة وقد رََفَع ُأْكَلَتُه  ،َحْوَضُه فال َيْسِقي فيه يطُ لَولَتَـُقوَمنَّ السَّاَعُة وهو يُ 

 ).إلى فيه فال َيْطَعُمَها
 )6704( 6/2605صحيح البخاري 

أال  ، َمُة لَِبيدٍ لَمٍة َقاَلَها الشَّاِعُر كَ لَأْصَدُق كَ : (قال قال النبي عن أبي ُهَريـَْرَة و 
 ) . لٌ ُكلُّ َشْيٍء ما َخال اَهللا بَاطِ 

 )3628(3/1395صحيح البخاري 
 

  123123  --    رقمرقم  شتانشتان
 أو كالذي مر على 

 قرية وهي خاوية على عروشها
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •
َزلَِني ِفي َوْسِط البُـْقعَ 1: (قوله  ، فََأْخَرَجني ِبُروِح الرَّبِّ َوأَنـْ ِة َكاَنْت َعَليَّ َيُد الرَّبِّ

َها ِمْن َحوْ 2َوِهَي َمآلنٌَة ِعظَاًما،  َها َوِإَذا ِهَي َكِثيَرٌة ِجّدا َعَلى َوْجِه البُـْقَعِة، لَوَأَمرَِّني َعَليـْ
يَا َسيُِّد «: فـَُقلتُ » يَا اْبَن آَدَم، أََتْحَيا هِذِه الِعظَاُم؟«: يلفـََقاَل 3. َوِإَذا ِهَي يَاِبَسٌة ِجّدا

أَيـَّتُـَها الِعظَاُم الَياِبَسُة، : تـََنبَّْأ َعَلى هِذِه الِعظَاِم َوُقل َلَها«: يلفـََقاَل 4. »مُ الرَّبُّ أَْنَت تـَْعلَ 
هأََنَذا ُأْدِخُل ِفيُكْم ُروًحا : هِذِه الِعظَامِ لهكَذا قَاَل السَّيُِّد الرَّبُّ 5: َمَة الربلاْسَمِعي كَ 
ُكْم َلْحًما َوأَْبُسُط َعَلْيُكْم ِجلًدا َوَأْجَعُل ِفيُكْم َوَأَضُع َعَلْيُكْم َعَصًبا وَأْكِسي6. فـََتْحيَـْونَ 

تَـَنبَّْأُت كَما أُِمرتُ 7 .»ُروًحا، فـََتْحيَـْوَن َوتـَْعَلُموَن َأنِّي أَنَا الرَّبُّ  َنَما أَنَا أَتَنبَُّأ َكاَن . فـَ َوبـَيـْ
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تَـَقارََبِت الِعظَاُم ُكلُّ َعْظٍم ِإَلى َعْظمِ  وَنَظْرُت َوِإَذا بِالَعَصِب 8. هِ َصْوٌت، َوِإَذا َرْعٌش، فـَ
َها ِمْن فـَْوقُ   ) .َواللْحِم َكَساَها، وُبِسَط الِجلُد عَليـْ

8 -1:  37الكتاب المقدس حزقيال

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
، فأخَرجني بالرُّوِح ووضَعني ف 37: (مواضعه كما يلي ي وَسِط وحلت علَي َيُد الّربِّ
وقادني بَيَن الِعظاِم وَحوَلها، فإذا هَي كثيرٌة جُدا على 2ِِّ ِعظاًما لالوادي وهَو ُممت

يا اَبَن البَشِر أتعوُد هِذِه الِعظاُم إلى «: فقاَل لي3. أرِض الوادي ويابسٌة تماًما
تنبَّْأ على هِذِه «: فقاَل لي4. »أيَّها السَّيُِّد الّربُّ أنَت وحَدَك تعَلمُ «: فُقلتُ » الحياِة؟

هكذا قاَل السَّيُِّد الّربُّ 5: مَة الّربِّ لأيـَُّتها الِعظاُم اليابسُة ِإسمعي ك: الِعظاِم وُقل لها
أجَعُل عَليِك عَصًبا وأكسيِك َلحًما 6. سُأدخُل فيِك روًحا فَتحيينَ : لهِذِه الِعظامِ 

فتنبَّأُت  7.»أنِّي أنا هَو الّربُّ  وأبُسُط عَليِك جلًدا وأنفُخ فيِك روًحا، فتحَييَن وتعلمينَ 
وبَيَنما ُكنُت أتنبَُّأ سِمعُت بخشخشٍة، فإذا الِعظاُم تتقارُب، ُكلُّ َعْظمٍة إلى . كما أُِمرتُ 

 ) .ورَأيُت الَعصَب واللحَم عَليها، والجلَد َفوَقها، وما كاَن فيها روٌح بَعدُ 8. َعْظمةٍ 

8 -1:  37الكتاب المقدس حزقيال

 :قرآن الكريم ورد في ال  •

ُعُروِشـَها قَـاَل أَنـَّى ُيْحيِـي َهـِذِه اهللاُ بـَْعـَد  َأْو َكالِذي َمرَّ َعَلى قـَْريَـٍة َوِهـَي َخاِويَـٌة َعلَـى(
بَـل َمْوِتَها فََأَماَتُه اهللاُ ِماَئَة َعاٍم ثُمَّ بـََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوماً َأْو بـَْعـَض يـَـْوٍم قَـاَل 

َنْجَعَلَك آيَـًة لْثَت ِماَئَة َعاٍم فَاْنظُْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم يـََتَسنَّْه َواْنظُْر ِإَلى ِحَماِرَك وَ لَبِ 
ـا تـَبَــيََّن لَـُه قَـاَل َأْعلَـُم َأنَّ ل لنَّاِس َواْنظُْر ِإَلى الِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشـُزَها ثُـمَّ َنْكُسـوَها َلْحمـاً فـََلمَّ

 )259(َشْيٍء َقِديٌر  لكُ   اَهللا َعَلى



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )523 ( 

 ٢٥٩: البقرةالقرآن الكريم سورة 
 

  124124  --    رقمرقم  شتانشتان
 إن اهللا مبتليكم 

 بنهر فمن شرب منه فليس مني
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

نـََزُلوا َعَلى َعْيِن فـََبكََّر يـَُربـَّْعُل، َأْي ِجْدُعوُن، وَُكلُّ الشَّْعِب الِذي َمَعُه وَ 1: (قوله 
َوقَاَل الرَّبُّ 2. ُمورََة ِفي الَواِدي ليـَُّهْم ِعْنَد تَ لوََكاَن َجْيُش الِمْديَانِيِّيَن ِشَما. َحُرودَ 

َئالَّ يـَْفَتِخَر لِإنَّ الشَّْعَب الِذي َمَعَك َكِثيٌر َعَليَّ َألْدَفَع الِمْديَانِيِّيَن بَِيِدِهْم، «: ِجْدُعونَ ل
َمْن َكاَن : َواآلَن نَاِد ِفي آَذاِن الشَّْعِب قَاِئالً 3. َيِدي َخلَصْتِني: ْسَرائِيُل قَاِئالً َعَليَّ إِ 

َناِن َوِعْشُروَن . »ِجلَعادَ  لَخائًِفا َوُمْرَتِعًدا َفليَـْرجْع َويـَْنَصِرْف ِمْن َجبَ  فـََرَجَع ِمَن الشَّْعِب اثـْ
ِاْنِزل ِبِهْم . الشَّْعُب َكِثيًرا لَلْم يـَزَ «: ِجْدُعونَ لرَّبُّ َوقَاَل ال4. َوبَِقَي َعَشَرُة آَالفٍ . أَلًفا

هَذا َيْذَهُب َمَعَك، : َوَيُكوُن َأنَّ الِذي َأُقوُل َلَك َعْنهُ . ِإَلى الَماِء فَأُنـَقِّيَـُهْم َلَك ُهَناكَ 
. »فـَُهَو َال َيْذَهبُ  هَذا َال َيْذَهُب َمَعكَ : وَُكلُّ َمْن َأُقوُل َلَك َعْنهُ . فـَُهَو َيْذَهُب َمَعكَ 

َسانِِه ِمَن الَماِء َكَما لُكلُّ َمْن يـََلُغ بِ «: ِجْدُعونَ لَوقَاَل الرَّبُّ . فـَنَـَزَل بِالشَّْعِب ِإَلى الَماءِ 5
 وََكاَن َعَدُد الِذينَ 6. »لشُّْربِ لوََكَذا ُكلُّ َمْن َجثَا َعَلى رُْكَبتَـْيِه . يـََلُغ الَكلُب فََأْوِقْفُه َوْحَدهُ 

َوَأمَّا بَاِقي الشَّْعِب َجِميًعا َفَجثـَْوا َعَلى رَُكِبِهْم . َوَلُغوا بَِيِدِهْم ِإَلى َفِمِهْم َثَالَث ِمَئِة رَُجل
ُصُكْم لالِذيَن َوَلُغوا ُأخَ  لبِالثََّالِث ِمَئِة الرَّجُ «: ِجْدُعونَ لفـََقاَل الرَّبُّ 7. ُشْرِب الَماءِ ل

فََأَخَذ 8. »َوَأمَّا َساِئُر الشَّْعِب َفلَيْذَهُبوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َمَكانِهِ . َيِدكَ لَوَأْدَفُع الِمْديَانِيِّيَن 
َواِقِهمْ  ِإْسَرائِيَل ُكل َواِحٍد ِإَلى َخْيَمِتِه،  لَوَأْرَسَل َساِئَر رَِجا. الشَّْعُب زَاًدا بَِيِدِهْم َمَع أَبـْ
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 ) .َمَحلُة الِمْديَانِيِّيَن َتْحَتُه ِفي الَواِدي وََكاَنتْ . لَوَأْمَسَك الثََّالَث ِمَئِة الرَّجُ 

 8-1:  7الكتاب المقدس قضاة 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َوَجْيُشُه ِإَلى َعْيِن َحُروَد ) ِجْدُعونُ (َوِفي الصََّباِح الَباِكِر تـََوجََّه يـَُربـَّْعُل : (مواضعه كما يلي

ُهْم ِفي الَواِدي ِعْنَد تَ  لوََكاَن َجْيُش الِمْديَانِيِّيَن ُمَعْسِكرًا ِإَلى الشَِّما. ُموا ُهَناكَ َوَخيَّ   لِمنـْ
َطْرِد الِمْديَانِيِّيَن لِإنَّ الَقْوَم الِذيَن َمَعَك َكِثيُروَن َعَليَّ «: ِجْدُعونَ لَوقَاَل الرب 2. ُمورَةَ 

َقَذتْـَنا: ينَ ليُّوَن قَائِ لاِإلْسَرائِي َئالَّ يـََتَباَهى َعَليَّ لبَِيِدِهْم،  َواآلَن نَاِد ِفي 3. ِإنَّ قـُوَّتـََنا أَنـْ
. »ِجلَعادَ  لُكلُّ َمْن ُهَو َخاِئٌف َوُمْرَتِعٌد َفليَـْرِجْع ُمْنَصرِفًا ِمْن َجبَ : َمَساِمِع الَقْوِم قَاِئالً 

َناِن َوِعْشُروَن أَلفًا َوبَِقَي  َلْم «: ِجْدُعونَ لَوقَاَل الرب 4. َعَشَرُة آالفٍ فـََرَجَع ِمَن الَقْوِم اثـْ
فـََيْذَهَب َمَعَك َمْن . اْنِزل ِبِهْم ِإَلى الَماِء فَُأَغْرِبَلُهْم َلكَ . يـََزل َعَدُد الُمَحارِبِيَن َكِبيراً 

َوقَاَل . فـَنَـَزَل ِجْدُعوُن بِالَجْيِش ِإَلى الَماءِ 5. َأْخَتارُُه َلَك َوَتْصِرُف َعْنَك َمْن َأْرُفُضهُ 
َسانِِه ِمَن الَماِء َكَما يَلَعُق الَكلُب َأْوِقْفُه َوْحَدُه، وَُكلُّ لُكلُّ َمْن يَلَعُق بِ «: ِجْدُعونَ لالرب 

َفَكاَن َعَدُد الِذيَن َغَرُفوا الَماَء 6. »لشُّْرِب َأْوِقْفُه َوْحَدُه أَْيضاً لَمْن َجثَا َعَلى رُْكَبتَـْيِه 
. ُشْرِب الَماءِ لَوَأمَّا بَاِقي الَجْيِش َفَجثـَْوا َعَلى رَُكِبِهْم . ُه َثَالَث ِمَئِة رَُجلٍ بِأَْيِديِهْم َوَلَعُقو 

ُصُكْم َوُأْظِفُرَك بِالِمْديَانِيِّيَن بِالثََّالِث ِمَئِة رَُجٍل الِذيَن لَسُأخَ «: ِجْدُعونَ لفـََقاَل الرب 7
َفَصَرَف ِجْدُعوُن بَِقيََّة 8. ى َأَماِكِن ُسْكَناُهمْ َوليَـْنَصِرْف َساِئُر الَقْوِم ِإلَ . َلَعُقوا الَماءَ 

َواقـَُهْم، َواْحتَـَفَظ فـََقْط بِالثََّالِث ِمَئِة لاِإلْسَرائِي يِّيَن ِإَلى ِخَياِمِهْم بـَْعَد َأْن َأَخَذ َمُؤونـَتَـُهْم َوأَبـْ
 ) .وََكاَن ُمَخيَُّم الِمْديَانِيِّيَن َتْحتَـُهْم ِفي الَواِدي. رَُجلٍ 

  8-1:  7كتاب المقدس قضاة ال
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فَبكََّر َيربَّعُل، وهَو ِجدعوُن، وجميُع الَقوِم الذيَن مَعُه وخيَّموا :(بعض مواضعه كما يلي 
. َة في الوادينحَو َتٌل مورَ  لِعنَد عيِن َحروَد، وكاَنت خياُم الِمديانيِّيَن إلى الشما

َم بَني ِمدياَن إلى لالرِّجاُل الذيَن مَعَك أكثـَُر ِمْن أْن ُأس«: جدعونَ لفقاَل الّربَّ 2
فاآلَن ناِد على َمساِمِع 3. أيدينا َخلَصْتنا: ئَال يفَتِخَر علَي بَنو ِإسرائيَل ويقولوالأيديِهم 

فرَجَع ِمَن الشَّعِب . »ِجلعادَ  لجبَ  َمْن كاَن خائًِفا فلَيرِجْع ويَنَصِرْف ِمنْ : الشَّعِب وُقل
ما زاَل الرِّجاُل  «: ِجدعونَ لفقاَل الّربَّ 4.اَْثناِن وِعشروَن ألًفا، وبَقَي مَعُه عَشَرُة آالفٍ 

هذا يذهُب مَعَك، : فالذي َعنُه أقولُ . أنزِلُهم إلى الماِء وأنا ُأَجرِّبـُُهم ُهناكَ . كثيرينَ 
فأنزَل ِجدعوُن 5. »هذا ال يذهُب، فهَو ال يذهبُ : لُ فهَو يذهُب، وُكل واحٍد َعنُه أقو 

سانِِه كما يشرُب الكلُب أِقْمُه لُكل َمْن شرَب بِ «: الرِّجاَل إلى الماِء، فقاَل َله الّربَّ 
فكاَن عَدُد َمْن َشِرَب الماَء ِمْن 6.»َيشربَ لَك ُكل َمْن رَكَع على رُكَبَتيِه لناحيًة، وكذ

: ِجدعونَ لفقاَل الّربَّ 7. َيشَربوالٍل، أمَّا البقيَُّة فرَكعوا على رَُكِبِهم راَحِتِه َثالَث مئِة رَجُ 
ُصُكم وأدَفُع بَني ِمدياَن إلى َيدُِكم، لِبهؤالِء الثَّالِث مئِة رَُجٍل الذيَن شرِبوا بأيديِهم ُأخَ "

ٍل زاًدا في أيديِهم فأخَذ الثَّالُث مئِة رَجُ 8". وأمَّا اآلخروَن فلَيرِجْع ُكّل واحٍد إلى بَيِتهِ 
وحَملوا أبواقـَُهم، وأمَّا اآلَخروَن فصَرفـَُهم ِجدعوُن، ُكّل واحٍد إلى بَيِتِه، وَاْصَطَحَب 

 .الثَّالَث مئِة رَُجٍل، وكاَنت محلُة بَني ِمدياَن في الوادي

  8-1:  7الكتاب المقدس قضاة 

 :ورد في القرآن الكريم   •

يُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمنِّي لوِد قَاَل ِإنَّ اَهللا ُمْبتَ َفَصَل طَاُلوُت بِالُجنُ  فـََلمَّا(
ُهْم فـََلمَّا لَوَمْن َلْم َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمنِّي ِإال َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإال قَ  يًال ِمنـْ

ال طَاَقَة َلَنا اليَـْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاَل الِذيَن َيظُنُّوَن  َجاَوزَُه ُهَو َوالِذيَن آَمُنوا َمَعُه قَاُلوا
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 )249(يَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اِهللا َواهللاُ َمَع الصَّاِبرِيَن لأَنـَُّهْم ُمالُقو اِهللا َكْم ِمْن ِفَئٍة قَ 
َنا َصْبرًا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى َجاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا رَبـََّنا لَوَلمَّا بـََرُزوا  َأْفرِْغ َعَليـْ

 )250(الَقْوِم الَكاِفرِيَن 

 ٢٥٠- ٢٤٩: البقرةسورة القرآن الكريم 
 

 

  125125  --    رقمرقم  شتانشتان
 حتى يعطوا 

 الجزية عن يد وهم صاغرون
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

أحِص عَدَد السَّْبي والَغنيمِة ِمَن النَّاِس «26: لَم الّربُّ موسى فقالَ وك25(: قوله
َك لوَاقِسْم ذ27عازاُر الكاهُن وُرؤساُء جماعِة بَني ِإسرائيَل، لوالَبهائِم، أنَت وأ

وخصِّْص جزيًَة للربِّ ِممَّا 28. ُمناصَفًة بيَن الذيَن خَرجوا للحرِب وبيَن سائِر الجماعةِ 
خمِس مئٍة ِمَن النَّاِس والبَقِر  لخَرجوا للحرِب، ولَتُكْن رأًسا واحًدا ِمْن كُ  ناَلُه الذينَ 

عازاَر الكاهِن تقدمًة خاصًَّة لَك ِمما نالوه وَادفـَْعه إلى ألخْذ ذ29. والحميِر والغَنمِ 
الحميِر وخْذ ِممَّا ناَلُه بَنو ِإسرائيَل واحًدا ِمْن خمسيَن ِمَن النَّاِس والبَقِر و 30. للّربِّ 

. »والغَنِم وسائِر الَبهائِم، وَادفـَْعُه إلى الَالويِّيَن الُموَكَّليَن بِحراسِة َمسِكِن الّربِّ 
فكاَنت جمَلُة الَغنائِم 32.عازاُر الكاهُن كما أمَر الّربُّ موسىلفَفَعَل موسى وأ31

بعيَن ألًفا، ِمَن الغَنِم سَت مئٍة وخْمسًة وسَ : واألسالِب التي َغِنَمها رِجاُل الحربِ 
َنيِن وَسبعيَن ألًفا، 33 َوِمَن 35وِمَن الحميِر واحًدا وِستيَن ألًفا، 34وِمَن البَقِر اَثـْ

َك وهَو نصيُب الذيَن خرجوا لفكاَن ِنصُف ذ36النِّساِء الَعذارى اَثنين وَثالثيِن ألًفا، 
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فكاَنت جزيَُة الّربِّ 37، ِمَن الغَنِم َثالَث مئٍة وَسبعًة وَثالثيَن ألًفا وخمَس مئةٍ : للحربِ 
وِمَن البَقِر ستًَّة وَثالثيَن ألًفا، فكاَنت جزيَُة 38ِمنها سَت مئٍة وخمَسًة وَسبعيَن رأًسا، 

َنيِن وَسبعيَن،  وِمَن الحميِر َثالثيَن ألًفا وخمَس مئٍة، فكاَنت جزيَُة 39الّربِّ ِمنها اَثـْ
اِء ستََّة عَشَر ألًفا، فكاَنت جزيَُة الّربِّ ِمنها وِمَن النِّس40الّربِّ ِمنها واحًدا وِستِّيَن، 

َنيِن وثالثيَن َامرأةً  عازاَر الكاهِن،  لفدَفَع موسى الجزيََة الُمخصََّصَة للّربِّ إلى أ41. اَثـْ
 ) .كما أمَر الّربُّ موسى

 41-25: 31 العددالكتاب المقدس 

بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في  وفي نسخة
َأْحِص النـَّْهَب الَمْسِبيَّ ِمَن النَّاِس «26: وََكلَم الرَّبُّ ُموَسى قَاِئالً 25(: مواضعه كما يلي
َوَنصِِّف النـَّْهَب بـَْيَن الِذيَن 27. َعازَاُر الَكاِهُن َوُرُؤوُس آبَاِء الَجَماَعةِ لَوالبَـَهاِئِم، أَْنَت َوأَ 

ِمْن . لرَّبِّ لَواْرَفْع زََكاًة 28. الَجَماَعةِ  للَحْرِب، َوبـَْيَن كُ بَاَشُروا الِقَتاَل الَخارِِجيَن ِإَلى ا
َخْمِس ِمَئٍة ِمَن النَّاِس  لنـَْفًسا ِمْن كُ . َواِحَدةً  لالَحْرِب الَخارِِجيَن ِإَلى الِقَتا لرَِجا

َعازَاَر الَكاِهِن رَِفيَعًة لِمْن ِنْصِفِهْم تَْأُخُذونـََها َوتـُْعُطونـََها ألَ 29. َوالبَـَقِر َوالَحِميِر َوالَغَنمِ 
َخْمِسيَن ِمَن النَّاِس  لَوِمْن ِنْصِف بَِني ِإْسَرائِيَل تَْأُخُذ َواِحَدًة َمْأُخوَذًة ِمْن كُ 30. لرَّبِّ ل

 الَِّويِّيَن الَحاِفِظيَن َشَعاِئَر َمْسَكنِ لَوالبَـَقِر َوالَحِميِر َوالَغَنِم ِمْن َجِميِع البَـَهاِئِم، َوتـُْعِطيَها 
وََكاَن النـَّْهُب َفْضَلُة 32. َعازَاُر الَكاِهُن َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىلفـََفَعَل ُموَسى َوأَ 31.»الرَّبِّ 

َوِمَن 33ِمَن الَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوَسْبِعيَن أَلًفا، : الَغِنيَمِة الِتي اْغتَـَنَمَها رَِجاُل الُجْندِ 
نَـْيِن َوَسْبعِ  َوِمْن نـُُفوِس النَّاِس 35َوِمَن الَحِميِر َواِحًدا َوِستِّيَن أَلًفا، 34يَن أَلًفا، البَـَقِر اثـْ

نَـْيِن َوَثالَثِيَن أَلًفا . ِمَن النَِّساِء اللَواِتي َلْم يـَْعرِْفَن ُمَضاَجَعَة ذََكٍر، َجِميِع النـُُّفوِس اثـْ
َعًة َوَثالَثِيَن عَ : وََكاَن النِّْصُف َنِصيُب الَخارِِجيَن ِإَلى الَحْربِ 36 َدُد الَغَنِم َثَالَث ِمَئٍة َوَسبـْ

لرَّبِّ ِمَن الَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوَسْبِعيَن، لوََكاَنِت الزََّكاُة 37. أَلًفا َوَخْمَس ِمَئةٍ 
نَـْيِن َوَسْبِعيَن، لَوالبَـَقُر ِستًَّة َوَثالَثِيَن أَلًفا، َوزََكاتـَُها 38 يُر َثالَثِيَن أَلًفا َوالَحمِ 39لرَّبِّ اثـْ
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َونـُُفوُس النَّاِس ِستََّة َعَشَر أَلًفا، َوزََكاتـَُها 40لرَّبِّ َواِحًدا َوِستِّيَن، لَوَخْمَس ِمَئٍة، َوزََكاتـَُها 
نَـْيِن َوَثالَثِيَن نـَْفًسال ا َعازَاَر الَكاِهِن َكمَ لفََأْعَطى ُموَسى الزََّكاَة رَِفيَعَة الرَّبِّ ألَ 41. لرَّبِّ اثـْ

 ) .ىَأَمَر الرَّبُّ ُموسَ 
 41-25: 31العددالكتاب المقدس 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
أحِص عَدَد السَّْبي «26: وكلَم الّربُّ موسى فقالَ 25: (بعض مواضعه كما يلي

وُرؤساُء جماعِة بَني ِإسرائيَل، عازاُر الكاهُن لوالَغنيمِة ِمَن النَّاِس والَبهائِم، أنَت وأ
وخصِّْص 28. َك ُمناصَفًة بيَن الذيَن خَرجوا للحرِب وبيَن سائِر الجماعةِ لوَاقِسْم ذ27

خمِس مئٍة ِمَن  لجزيًَة للربِّ ِممَّا ناَلُه الذيَن خَرجوا للحرِب، ولَتُكْن رأًسا واحًدا ِمْن كُ 
عازاَر الكاهِن لَك ِمما نالوه وَادفـَْعه إلى ألخْذ ذ29. النَّاِس والبَقِر والحميِر والغَنمِ 

وخْذ ِممَّا ناَلُه بَنو ِإسرائيَل واحًدا ِمْن خمسيَن ِمَن النَّاِس 30. تقدمًة خاصًَّة للّربِّ 
والبَقِر والحميِر والغَنِم وسائِر الَبهائِم، وَادفـَْعُه إلى الَالويِّيَن الُموَكَّليَن بِحراسِة َمسِكِن 

فكاَنت جمَلُة 32 .عازاُر الكاهُن كما أمَر الّربُّ موسىلَفَعَل موسى وأف31. »الّربِّ 
ِمَن الغَنِم سَت مئٍة وخْمسًة وَسبعيَن : الَغنائِم واألسالِب التي َغِنَمها رِجاُل الحربِ 

َنيِن وَسبعيَن ألًفا، 33ألًفا،  َوِمَن 35وِمَن الحميِر واحًدا وِستيَن ألًفا، 34وِمَن البَقِر اَثـْ
َك وهَو نصيُب الذيَن خرجوا لفكاَن ِنصُف ذ36ساِء الَعذارى اَثنين وَثالثيِن ألًفا، النِّ 

فكاَنت جزيَُة الّربِّ 37ِمَن الغَنِم َثالَث مئٍة وَسبعًة وَثالثيَن ألًفا وخمَس مئٍة، : للحربِ 
كاَنت جزيَُة وِمَن البَقِر ستًَّة وَثالثيَن ألًفا، ف38ِمنها سَت مئٍة وخمَسًة وَسبعيَن رأًسا، 

َنيِن وَسبعيَن،  وِمَن الحميِر َثالثيَن ألًفا وخمَس مئٍة، فكاَنت جزيَُة 39الّربِّ ِمنها اَثـْ
وِمَن النِّساِء ستََّة عَشَر ألًفا، فكاَنت جزيَُة الّربِّ ِمنها 40الّربِّ ِمنها واحًدا وِستِّيَن، 

َنيِن وثالثيَن َامرأةً  عازاَر الكاهِن،  لخصََّصَة للّربِّ إلى أفدَفَع موسى الجزيََة المُ 41. اَثـْ
 ) .ىكما أمَر الّربُّ موس
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 41-25: 31 العددالكتاب المقدس 

 :ورد في القرآن الكريم   •

قَاتُِلوا الِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاِهللا َوال بِاليَـْوِم اآلِخِر َوال ُيَحرُِّموَن َمـا َحـرََّم اهللاُ َوَرُسـولُُه َوال (
لَحقِّ ِمَن الِذيَن ُأوتُـوا الِكتَـاَب َحتَّـى يـُْعطُـوا الِجْزيَـَة َعـْن يَـٍد َوُهـْم َصـاِغُروَن َيِديُنوَن ِديَن ا

)29( 

 ٢٩: التوبة القرآن الكريم سورة

َنا النـُّْعماَن بَن ُمَقرِّنٍ  ،فَنَدبَنا ُعَمرُ : (ُجبَـْيِر بِن َحيَّةَ  وقال حتَّى إَذا ُكنَّا  ،واْستَـْعَمَل عَليـْ
َنا عاِمُل ِكْسَرى في أْربَِعيَن ألفاً  ،بأْرِض الَعُدوِّ   :َفقاَم تـَْرُجماٌن فقال ،وَخَرَج عَليـْ

ُتمْ  :قال ،َسل َعمَّا ِشْئتَ  :فقال الُمِغيَرةُ  ،ْمِني رُجٌل ِمْنُكمْ لُيكَ ل َنْحُن أُناٌس  :قال ؟ما أنـْ
ونَلَبُس  ،النـََّوى ِمَن الُجوعِ َنَمصُّ الِجلَد و  ،ِمَن الَعَرِب ُكنَّا في َشَقاٍء َشِديٍد وَبَالٍء َشِديدٍ 

َنا َنْحُن كذَ  ،ونـَْعُبُد الشََّجَر والحَجرَ  ،الَوبـََر والشَّْعرَ  بَـيـْ َك إْذ بَعَث َربُّ السَّماواِت لفـَ
ُفِسَنا َنا نَِبيًَّا ِمْن أنـْ نـَْعِرُف أبَاُه وأُمُُّه فأَمَرنا  ،وربُّ األَرِضين تعالى ِذْكُرُه وَجلْت َعَظَمُتُه إلَيـْ

وأْخبَـَرنا  ،أو ُتؤدُّوا الِجْزيَةَ  ،أْن نـَُقاتَِلُكْم حتَّى تـَْعُبُدوا اهللا وْحَدهُ  ِبيـَُّنا رسوُل اهللا نَ 
 ،عْن ِرساَلِة رَبـَِّنا أنَُّه َمْن قُِتَل ِمنَّا صاَر إَلى الَجنَِّة في نَِعيٍم َلْم يـََر ِمثْـَلها َقطُّ  نَِبيـَُّنا 

فَلْم  رُبَّما أْشَهَدَك اهللا ِمثْـَلَها َمَع النَِّبيِّ  :فَقاَل النـُّْعَمانُ  ،ُكمْ ومْن بَِقَي ِمنَّا مَلَك رِقَابَ 
ْمَك وَلْم ُيْخِزَك  كاَن إَذا َلْم يُقاِتل في ، اهللا  لولكنِّي َشِهْدُت الِقَتاَل َمَع َرُسو ،يُندِّ

َتَظَر َحتَّى تـَُهبَّ األْرَواحُ  ،ِ النَّهار لأوَّ   ) .اتُ وَتْحُضَر الصََّلوَ  ،انـْ

 15/82عمدة القاري 

)9513( 

بن َمْرَيَم الَُيوِشَكنَّ َأْن يـَْنِزَل ِفيُكْم  ،َوالِذي نـَْفِسي بيده: (قال رسول اِهللا  
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َويَِفيَض الَماُل حتى  ،َوَيَضَع الِجْزيَةَ  ،َويـَْقُتَل الِخْنزِيرَ  ،يبَ لفـََيْكِسَر الصَّ  ،َحَكًما ُمْقِسطًا
 ) .ال يـَْقبَـَلُه َأَحدٌ 

 2/774حيح البخاري ص

)2109( 
 

  126126  --    رقمرقم  شتانشتان
 من نذر أن يطع اهللا فليطعه 

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

أيُّ 3: هذا ما أمَر الّربُّ بهِ «: وقاَل موسى لُرؤساِء أسباِط بَني ِإسرائيلَ 2: (قوله
، أو حَلَف َيميًنا  لفألَزَم نْفَسُه شيًئا، فال يرجُع َعنُه بل يعَمُل بكُ  رَجٍل َنَذَر َنذرًا للّربِّ

وأيَُّة َامرأٍة نَذَرت َنذرًا للّربِّ وألَزَمت نَفَسها شيًئا، وهَي َصِبيٌَّة في بَيِت 4. ما نَطَق بهِ 
فَسِمَع أبوها َنذَرها وما ألَزَمت نْفَسها بِه وَسَكَت لها، ثَبَتت جميُع نُذورِها 5أبيها، 

َك، َفُكلُّ نُذورِها لوإْن َنهاها أبوها عنَد َسماِعِه ذ6. لَزَمت نَفَسها بهِ وُكلُّ ما أ
 .) وإلزاماِتها ال تَثُبُت، والّربُّ ُيساِمُحها إذا َنهاها أبوها

 6-2: 30الكتاب المقدس عدد
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
، َأْو َأْقَسَم َقَسًما َأْن يُلزَِم نـَْفَسُه ِبَالزٍِم، لرَُجٌل َنْذرًا ِإَذا َنَذَر 2 (: مواضعه كما يلي لرَّبِّ
ُقْض َكَالَمهُ  َوَأمَّا الَمْرَأُة فَِإَذا َنَذَرْت َنْذرًا 3. َما َخَرَج ِمْن َفِمِه يـَْفَعلُ  لَحَسَب كُ . َفَال يـَنـْ

َوَسِمَع أَبُوَها َنْذَرَها َوالالَّزَِم الِذي 4اَها، لرَّبِّ َوالتَـَزَمْت ِبَالزٍِم ِفي بـَْيِت أَبِيَها ِفي ِصبَ ل
وَُكلُّ َلَوازِِمَها الِتي أَلَزَمْت . أَلَزَمْت نـَْفَسَها ِبِه، فَِإْن َسَكَت أَبُوَها َلَها، ثـََبَتْت ُكلُّ نُُذورَِها
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رَِها َوَلَوازِِمَها الِتي أَلَزَمْت َوِإْن نـََهاَها أَبُوَها يـَْوَم َسْمِعِه، َفُكلُّ نُُذو 5. نـَْفَسَها ِبَها تـَْثُبتُ 
َها َألنَّ أَبَاَها َقْد نـََهاَها  ) .نـَْفَسَها ِبَها َال تـَْثُبُت، َوالرَّبُّ َيْصَفُح َعنـْ

 5-2: 30الكتاب المقدس عدد
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

ِإلَْيُكْم َما َأَمَر ِبِه «: َقاَدِة َأْسَباِط بَِني ِإْسَرائِيلَ لَوقَاَل ُموَسى : (بعض مواضعه كما يلي
َعَلْيِه َأْن يَِفَي ِبَكَالِمِه لِإَذا َنَذَر رَُجٌل َنْذرًا 2: الرب  ، َأْو َأْقَسَم َأْن يَلَتزَِم بَِأْمٍر َما، فـَ لرَّبِّ

لرَّبِّ َوأَلَزَمْت نـَْفَسَها بَِأْمٍر، لٌة َنْذرًا َوَلِكْن ِإَذا َنَذَرْت َصِبيَّ 3. َويـُنَـفَِّذ ُكل َما تـََعهََّد ِبهِ 
َوَسِمَع أَبُوَها َما َنَذرَْتُه َأْو تـََعهََّدْت ِبِه، َوَسَكَت، فَِإنـََّها 4َوِهَي َما َبرَِحْت ِفي بـَْيِت أَبِيَها، 

وَها ِعْنَد َسَماِعِه َما َنَذَرْت َأْو َوَلِكْن ِإْن َمنَـَعَها أَبُ 5. نُُذورَِها َوتـََعهَُّداِتَها لَتُكوُن ُملَزَمًة ِبكُ 
َها َألنَّ أَبَاَها َقْد َمنَـَعَها  ) .تـََعهََّدْت ِبِه، فَِإنـََّها َال َتُكوُن ُملَزَمًة بِاِإليَفاِء، َوالرب َيْصَفُح َعنـْ

 5-2: 30الكتاب المقدس عدد
 :ورد في القرآن الكريم  •

ــَراَر َيْشــَربُوَن ِمــْن َكــْأٍس َكــ( َيْشــَرُب ِبَهــا ِعَبــاُد اِهللا  َعْينــاً  )5(اَن ِمَزاُجَهــا َكــاُفوراً ِإنَّ األَبـْ
َويُْطِعُمـوَن  )7(يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخـاُفوَن يـَْومـاً َكـاَن َشـرُُّه ُمْسـَتِطيراً  )6(يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجيرًا 

 )8(الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيراً 

 ٨ -٥: اإلنسان ريم سورةالقرآن الك

يـَْعلَــُم أَنََّمــا أُنْــِزَل ِإلَْيــَك ِمــْن رَبـِّـَك الَحــقُّ َكَمــْن ُهــَو َأْعَمــى ِإنََّمــا يـَتَــذَكَُّر ُأولُـــو  َأَفَمــنْ (
ُقُضـوَن الِميثَـاَق  )19(األَلَباِب  َوالـِذيَن َيِصـُلوَن َمـا  )20(الِذيَن يُوُفوَن ِبَعْهـِد اِهللا َوال يـَنـْ
 )21(ِبِه َأْن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن رَبـَُّهْم َوَيَخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب َأَمَر اهللاُ 

 ٢١-١٩: الرعد القرآن الكريم سورة

 :وورد في السنة النبوية   •
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يَِّة َأْن ليا َرُسوَل اِهللا إني َنَذْرُت في الَجاهِ : (أَنَُّه قال عن ُعَمَر بن الَخطَّاِب 
َلًة في الَمْسِجدِ  َلةً  ،َأْوِف َنْذَركَ :  فقال له النبي  ،الَحَرامِ  َأْعَتِكَف لَيـْ  ) .فَاْعَتَكَف لَيـْ

 2/718صحيح البخاري 

)1937( 

ِإنَّ ُأْخِتي  :فقال له أتى رَُجٌل النبي : (عن بن َعبَّاٍس رضي اهللا عنهما قال و 
 ،َأُكْنَت قَاِضَيهُ لو كان عليها َدْيٌن :  فقال النبي  :َوِإنـََّها َماَتتْ  ،َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ 

 ) فـَُهَو َأَحقُّ بِالَقَضاءِ  ،فَاْقِض اهللاَ  :قال ،نعم :قال

 6/2464صحيح البخاري 

)6321( 

 ،من َنَذَر َأْن يُِطيَع اَهللا َفلُيِطْعهُ : (عن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها قالت قال النبي 
 ) .َوَمْن َنَذَر َأْن يـَْعِصَيُه فال يـَْعِصهِ 

صحيح البخاري  

6/2464)

6322(  

 

  127127  --    رقمرقم  شتانشتان
 يا بني إسرائيل اذكروا

 نعمتي التي أنعمت عليكم 
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 : ورد في الكتاب المقدس   •

ُكم، ُمنُذ خلَق اُهللا اإلنساَن على لواآلَن فَاسألوا عِن األيّاِم األولى ِمْن قَب32(: قوله
قصاها، هل كاَن ِمثُل هذا األمِر العظيِم أو هل سِمَع األرِض، ِمْن أقصى السَّماِء إلى أ

هل سِمَع شعٌب صوَت اِهللا يتكلُم ِمْن وَسِط النَّاِر كما َسِمعُتم أنُتم 33ِه؟ لأحٌد بمث
أو هل أقدَم إلٌه غيري على أْن يتَّخَذ َله أُمًَّة ِمْن بَيِن ُأمٍَّة 34وبقَي على قيِد الحياِة؟ 

وعجائَب وحروٍب وَيٍد قديرٍة وذراِع مرفوعٍة ومخاِوَف  أخرى، ِبِمَحٍن وُمعجزاتٍ 
َك  لوالّربُّ أراُكم ذ35عظيمٍة، ِمثَلما فَعَل لُكُم الّربُّ إلُهُكم في ِمْصَر أماَم عيوِنُكم؟ 

ُيؤدَِّبُكم، لِمَن السَّماِء أسَمَعُكم صوَتُه 36. ُكلُه لتعَلموا أنَُّه هَو اإللُه وال إلٌه ِسواهُ 
ألنَُّه أحَب 37. أراكم نارَُه العظيمَة وَسِمعُتم كالَمُه ِمْن وَسِط النَّارِ  وعلى األرضِ 

َيطُرَد ل38آباءَُكم وَاختاَر نسَلُهم ِمْن بَعِدِهم، أخرجُكم أماَمُه بقدرتِِه العظيمِة ِمْن ِمْصَر 
م، كما تروَن ِمْن أماِمُكم ُأَمًما أشَد وأعظَم ِمنُكم، ويُدخَلُكم أرَضُهم ويُعطيَها ُملًكا لكُ 

فَاعلموا اآلَن وَردِّدوا في قلوِبُكم أنَّ الّربَّ هَو اإللُه في السَّماِء ِمْن َفوُق 39. اليومَ 
وَاْحفظوا ُسنَـَنُه ووصاياُه التي أنا آُمرُُكم بها 40. وفي األرِض مْن أسفُل، وال إلَه ِسواهُ 

َل أيّاُمُكم على األرِض التي يُعطيكُم َتطو لتنالوا خيًرا أنُتم وبَنوُكم ِمْن بَعدُِكم، و لاليوَم 
 . )الّربُّ إلُهُكم ُكَل األيّاِم 

 40-32:  4الكتاب المقدس التثنية 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َلَك، ِمَن اليَـْوِم ا«32(: مواضعه كما يلي لِذي فَاْسَأل َعِن األَيَّاِم اُألوَلى الِتي َكاَنْت قـَبـْ

َهل َجَرى ِمْثُل . َخَلَق اُهللا ِفيِه اإلْنَسان َعَلى اَألْرِض، َوِمْن َأْقَصاِء السََّماِء ِإَلى َأْقَصاِئَها
َهل َسِمَع َشْعٌب َصْوَت اِهللا يـََتَكلُم ِمْن 33هَذا اَألْمِر الَعِظيِم، َأْو َهل ُسِمَع َنِظيُرُه؟

نَـْفِسِه َشْعًبا لَأْو َهل َشَرَع اهللاُ َأْن يَْأِتَي َويَْأُخَذ 34اَش؟ َوَسِط النَّاِر َكَما َسِمْعَت أَْنَت، َوعَ 
ِمْن َوَسِط َشْعٍب، بَِتَجاِرَب َوآيَاٍت َوَعَجاِئَب َوَحْرٍب َوَيٍد َشِديَدٍة َوِذرَاٍع رَِفيَعٍة َوَمَخاِوَف 
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ِإنََّك َقْد ُأرِيَت 35َماَم َأْعُيِنُكْم؟ َما فـََعَل َلُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم ِفي ِمْصَر أَ  لَعِظيَمٍة، ِمْثَل كُ 
يُـْنِذَرَك، لِمَن السََّماِء َأْسَمَعَك َصْوَتُه 36. لَْيَس آَخَر ِسَواهُ . تَـْعَلَم َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللهُ ل

نَُّه َأَحبَّ أَ  لَوَألجْ 37. َوَعَلى اَألْرِض َأرَاَك نَارَُه الَعِظيَمَة، َوَسِمْعَت َكَالَمُه ِمْن َوَسِط النَّارِ 
َكْي ل38آبَاَءَك َواْخَتاَر َنْسَلُهْم ِمْن بـَْعِدِهْم، َأْخَرَجَك ِبَحْضَرتِِه ِبُقوَّتِِه الَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر، 

َيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك ُشُعوبًا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ِمْنَك، َويَْأِتَي ِبَك َويـُْعِطَيَك َأْرَضُهْم َنِصيًبا َكَما ِفي 
فَاْعَلِم اليَـْوَم َوَردِّْد ِفي َقلِبَك َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللُه ِفي السََّماِء ِمْن فـَْوُق، 39. اليَـْومِ  هَذا

َواْحَفْظ فـََراِئَضُه َوَوَصايَاُه الِتي أَنَا ُأوِصيَك ِبَها 40. لَْيَس ِسَواهُ . َوَعَلى اَألْرِض ِمْن َأْسَفلُ 
َكْي ُتِطيَل أَيَّاَمَك َعَلى اَألْرِض لِإَلى َأْوَالِدَك ِمْن بـَْعِدَك، وَ َكْي ُيْحَسَن ِإلَْيَك وَ لاليَـْوَم 

 .»الِتي الرَّبُّ ِإلُهَك يـُْعِطيَك ِإَلى األََبدِ 

 40-32:  4الكتاب المقدس التثنية 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

َلُكْم، ُمْنُذ فَاْسأَلُ 32: (بعض مواضعه كما يلي وا َعِن األَيَّاِم الَغاِبَرِة الِتي انـَْقَضْت قـَبـْ
اْسَأل ِمْن َأْقَصى السََّمَواِت ِإَلى . اليَـْوِم الِذي َخَلَق اهللا ِفيِه اإلْنَسان َعَلى اَألْرضِ 

َهل 33 ِه؟لَهل َحَدَث َقطُّ ِمْثُل َهَذا اَألْمِر الَعِظيِم؟ َوَهل َسِمَع َأَحٌد ِبِمثْ : َأْقَصاَها
ُتْم، َوَعاَشْت؟  َوَهل 34َسِمَعْت أُمٌَّة َصْوَت اهللا يـََتَكلُم ِمْن َوَسِط النَّاِر َكَما َسِمْعُتْم أَنـْ

نَـْفِسِه َشْعبًا ِمْن َوَسِط َشْعٍب آَخَر ُمْجرِيًا َتَجاِرَب َوآيَاٍت لَحاَوَل ِإَلٌه َقطُّ َأْن يَْأُخَذ 
ًة َشِديَدًة َوَمَخاِوَف َعِظيَمًة َكَما َصَنَع َمَعُكُم الرب َوُمْعِجَزاٍت َوُحُروبًا َوُقْدرًَة  فَائَِقًة َوقـُوَّ

تَـْعَلُموا َأنَّ الرب لَها لَلَقِد اطََّلْعُتْم َعَلى َهِذِه كُ 35ِإَلُهُكْم ِفي ِمْصَر َعَلى َمْرَأى ِمْنُكْم؟ 
َوَأرَاُكْم . يُـْنِذرَُكمْ لُه ِمَن السََّماِء فـََقْد َأْسَمَعُكْم َصْوتَ 36. ُهَو اِإلَلُه، َولَْيَس آَخَر ِسَواهُ 

َوألَنَُّه َقْد َأَحبَّ آبَاءَُكْم، 37. نَارَُه الَعِظيَمَة َعَلى ْاَألْرِض، َوَسِمْعُتْم َصْوَتُه ِمْن َوَسِط النَّارِ 
 38 ِة ِمْن ِديَاِر ِمْصَر،َواْخَتاَر ُذرِّيـَّتَـُهْم ِمْن بـَْعِدِهْم، َأْخَرَجُكْم بِنَـْفِسِه َوِبُقْدرَتِِه الَعِظيمَ 

َيْأِتَي ِبُكْم ِإَلى َأْرِضِهْم َويـَُورَِّثُكْم ِإيَّاَها،  لَوَطَرَد ِمْن َأَماِمُكْم أَُممًا َأْكبَـَر ِمْنُكْم َوَأْعَظَم، 
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الرب ِإنَّ : ينَ لفَاْعَترُِفوا اليَـْوَم َوَردُِّدوا ِفي قـُُلوِبُكْم َقائِ 39. َكَما َحَدَث ِفي َهَذا اليَـْومِ 
فَاْحَفُظوا 40 .ُهَو اِإلَلُه ِفي السََّماِء ِمْن فـَْوُق، َوَعَلى اَألْرِض ِمْن َتْحُت َولَْيَس ِإَلٌه ِسَواهُ 

ُيْحِسَن الرب ِإلَْيُكْم َوِإَلى َأْوَالدُِكْم ِمْن لاليَـْوَم َما ُأْوِصيُكْم ِبِه ِمْن َشَرائِِعِه َوَأْحَكاِمِه 
 .) »اَمُكْم َعَلى اَألْرِض الِتي َوَهَبُكْم ِإيَّاَها ِإَلى األََبدِ بـَْعدُِكْم، فـَُيِطيَل أَيَّ 

 40-32:  4 الكتاب المقدس التثنية

 :ورد في القرآن الكريم   •

َعْمُت َعَلْيُكْم َوأَنِّي َفضَّلُتُكْم َعلَـى الَعـاَلِميَن   )47(يَا بَِني ِإْسرائيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الِتي أَنـْ
َها َعْدٌل َواتـَُّقوا يـَوْ  َها َشَفاَعٌة َوال يـُْؤَخُذ ِمنـْ مًا ال َتْجِزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َوال يـُْقَبُل ِمنـْ

َناُكْم ِمْن آ َوِإذْ  )48(َوال ُهْم يـُْنَصُروَن  يـْ ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء الَعَذاِب يَُذبُِّحوَن  لَنجَّ
َنــاءَُكْم َوَيْســَتْحُيوَن ِنَســاءَُكمْ  َوِإْذ فـََرقْـَنــا ِبُكــُم  )49(ُكــْم بَــالٌء ِمــْن رَبُِّكــْم َعِظــيٌم لَوِفــي ذَ  أَبـْ

ــُتْم تـَْنظُــُروَن  نَــاُكْم َوَأْغَرقْـَنــا آَل ِفْرَعـْوَن َوأَنـْ َوِإْذ َواَعـْدنَا ُموَســى َأْربَِعــيَن  )50(الَبْحـَر فَأَْنَجيـْ
ُتمْ  َلًة ثُمَّ اتََّخْذُتُم الِعْجَل ِمْن بـَْعِدِه َوأَنـْ َك لـثُـمَّ َعَفْونَـا َعـْنُكْم ِمـْن بـَْعـِد ذَ  )51(ُموَن لظَا لَيـْ

َنا ُموَسـى الِكتَـاَب َوالُفْرقَـاَن َلَعلُكـْم تـَْهتَـُدوَن  )52(َلَعلُكْم َتْشُكُروَن  َوِإْذ  )53(َوِإْذ آتـَيـْ
ُفَسـُكْم بِاتَِّخـاِذُكُم الِعْجـلقَاَل ُموَسى  ـْوِم ِإنَُّكـْم ظََلْمـُتْم أَنـْ َل فـَُتوبُـوا ِإلَـى بَـارِِئُكْم َقْوِمـِه يَـا قـَ

ُفَسـُكْم ذَ  ـٌر َلُكــْم ِعْنـَد بَـارِِئُكْم فـَتَـاَب َعلَــْيُكْم ِإنـَُّه ُهـَو التـَّـوَّاُب الــرَِّحيُم لفَـاقْـتُـُلوا أَنـْ ُكـْم َخيـْ
ـُتْم َوِإْذ قُلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتَّى نـََرى اَهللا َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّـاِعقَ  )54( ُة َوأَنـْ

َوظَللنَــا َعلَــْيُكُم  )56(ثُــمَّ بـََعثْـنَــاُكْم ِمــْن بـَْعــِد َمــْوِتُكْم َلَعلُكــْم َتْشــُكُروَن  )55(تـَْنظُــُروَن 
َزلنَـا َعلَـْيُكُم الَمـنَّ َوالسَّـلَوى ُكلُـوا ِمـْن طَيِّبَـاِت َمـا َرزَقْـنَـاُكْم َوَمـا ظََلُمونَـا َوَلِكـْن   الَغَماَم َوأَنـْ

َهــا َحْيــُث ِشــْئُتْم  َوِإذْ  )57(ُمــوَن لَســُهْم َيظْ َكــانُوا أَنـْفُ  قُلَنــا اْدُخُلــوا َهــِذِه الَقْريَــَة َفُكُلــوا ِمنـْ
َرَغـــداً َواْدُخلُـــوا البَـــاَب ُســـجَّداً َوُقولُـــوا ِحطَّـــٌة نـَْغِفـــْر َلُكـــْم َخطَايَـــاُكْم َوَســـَنزِيُد الُمْحِســـِنيَن 

َر  )58( َزلَنا َعَلى الِذيَن ظََلُموا رِْجزاً ِمَن فـََبدََّل الِذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ الِذي ِقيَل َلُهْم فَأَنـْ
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ــانُوا يـَْفُســُقوَن  ــا َك ــَماِء ِبَم ــا اْضــِرْب ِبَعَصــاَك لَوِإِذ اْسَتْســَقى ُموَســى  )59(السَّ ــِه فـَُقلَن َقْوِم
َنتَـا َعْشـَرَة َعْينـاً قَـْد عَ  َربـَُهْم ُكلُـوا َواْشـَربُوا ِمـْن َم ُكـلُّ أُنَـاٍس َمْشـلـالَحَجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنـُه اثـْ

َوِإْذ قُلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعلَـى َطَعـاٍم  )60(ِرْزِق اِهللا َوال تـَْعثـَْوا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِديَن 
ـا تـُْنبِـُت اَألْرُض ِمـْن بـَقْ  َعَدِســَها َهـا َوِقثَّاِئَهـا َوُفوِمَهـا وَ لَواِحـٍد فَـادُْع لَنَـا رَبـََّك ُيْخـِرْج لَنَـا ِممَّ

ــٌر اْهِبطُــوا ِمْصــراً فَــِإنَّ َلُكــْم َمــا لَوَبَصــ َها قَــاَل أََتْســَتْبِدُلوَن الــِذي ُهــَو َأْدنَــى بِالــِذي ُهــَو َخيـْ
لـــُة َوالَمْســـَكَنُة َوبَـــاُءوا ِبَغَضـــٍب ِمـــَن اِهللا ذَ  ـــْيِهُم الذِّ ـــأَنـَُّهْم َكـــانُوا لـــَســـأَلُتْم َوُضـــرَِبْت َعَل َك ِب

 )61(َك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن ل َويـَْقتُـُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر الَحقِّ ذَ َيْكُفُروَن بآيَاِت اهللاِ 
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َشـْيٍء وَِكيـٌل  لَشْيٍء فَاْعبُـُدوُه َوُهـَو َعلَـى ُكـ لُق كُ لاهللاُ رَبُُّكْم ال ِإَلَه ِإال ُهَو َخا ُكمُ لذَ (
 )103(ُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف الَخِبيُر ال ُتْدرِكُ  )102(

 ١٠٣ - ١٠٢: األنعام القرآن الكريم سورة

ــٌه َوُهــَو الَحِكــيُم العَ ( ــٌه َوِفــي اَألْرِض ِإَل ــَماِء ِإَل ــاَرَك  )84(يُم لــَوُهــَو الــِذي ِفــي السَّ َب َوتـَ
ــَماَواِت َواَألْرِض  ـــاَعِة َوِإلَْيــِه تـُْرَجُعـــوَن الــِذي لَــُه ُملـــُك السَّ نَـُهَمـــا َوِعْنــَدُه ِعلــُم السَّ َوَمــا بـَيـْ

)85( 

  ٨٥ - ٨٤: الزخرف القرآن الكريم سورة 

ـُتْم َتْمتَــُروَن ( ُهَو الـِذي َخَلَقُكـْم ِمـْن ِطـيٍن ثُـمَّ َقَضـى َأَجـًال َوَأَجـٌل ُمَسـّمًى ِعْنـَدُه ثُـمَّ أَنـْ
 )3(ِفي اَألْرِض يـَْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُبوَن َوُهَو اهللاُ ِفي السََّماَواِت وَ  )2(

 ٣ -٢: األنعام القرآن الكريم سورة 

ـــٍد َوِإنَّـــا َلُموِســـُعوَن ( َناَهـــا بِأَْي ـــَماَء بـَنَـيـْ َواَألْرَض فـََرْشـــَناَها َفـــِنْعَم الَماِهـــُدوَن  )47(َوالسَّ
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َفِفـرُّوا ِإلَـى اِهللا ِإنـِّي َلُكـْم ِمْنـُه  )49(َجْيِن َلَعلُكْم َتذَكَُّروَن َشْيٍء َخَلْقَنا َزوْ  لَوِمْن كُ  )48(
 )51(َوال َتْجَعُلوا َمَع اِهللا ِإَلهاً آَخَر ِإنِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبيٌن  )50(َنِذيٌر ُمِبيٌن 

 ٥١-٤٧: الذاريات القرآن الكريم سورة
 

  128128  --    رقمرقم  شتانشتان
 حيد اهللالدعوة إلى تو 

 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

 لفأِحبُّوا الّربَّ إلَهُكم بك5الّربُّ إلُهنا رّب واحٌد، : إسمعوا يا بَني ِإسرائيلَ 4( 
َولَتُكْن هِذِه الكلماُت التي أنا آمرُُكم بها اليوَم 6ُقدرِتُكم  لنفوِسُكم وكُ  لقلوِبُكم وكُ 

ُموُهم بها إذا جلسُتم في بُيوِتُكم، وإذا لوها على بَنيُكم وكإفرض7. في قلوِبُكم
وَاجعلوها َوْشًما على أيِديُكم وعصاِئَب 8. َمشيُتم في الطَّريِق، وإذا ِنمُتم، وإذا ُقمُتم

وإذا 10.ُمُدِنُكم لواَكُتبوها على قواِئِم أبواِب بُيوِتُكم وعلى َمداخ9. بَيَن عيوِنُكم
ُهُكُم األرَض التي َأقسَم آلباِئُكم إبراهيَم وإسَحَق ويعقوَب أْن يُعطَيها َأدخَلُكُم الّربُّ إل

وبُيوتًا مملوَءًة ُكَل خيٍر لم تمألوها، 11لُكم تجُدوَن ُمُدنًا عظيمًة حَسنًة لم تبنوها 
ال 12فإذا أكلُتم وَشِبعُتم . وآبارًا َمحفورًة لم تحفروها، وُكروًما وزيتونًا لم تغِرسوها

اَتـَُّقوا الّربَّ  لب13لّرَب الذي أخرجُكم ِمْن أرِض ِمْصَر، ِمْن داِر الُعبوديَِّة، تنُسوا ا
ال تْتبعوا آلهًة أخرى ِمْن آلهِة األَُمِم 14. فونَ لإلَهُكم واعُبدوُه وباسِمِه وحَدُه تح

ُه الّربُّ إلُهُكم إلٌه غيوٌر حاضٌر فيما بَيَنُكم، فإذا َاشَتَد غَضبُ 15. الذيَن حوالَيُكم
 ) .عَليُكم يُبيدُُكم َعْن وجِه األرضِ 
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
فـَُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَهَك 5. الرَّبُّ ِإلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ : ِاْسَمْع يَا ِإْسَرائِيلُ «4(: مواضعه كما يلي

َماُت الِتي أَنَا لَولَتُكْن هِذِه الكَ 6. قـُوَِّتكَ  لنـَْفِسَك َوِمْن كُ  لِمْن كُ َقلِبَك وَ  لِمْن كُ 
ُس ِفي لَوُقصََّها َعَلى َأْوَالِدَك، َوَتَكلْم ِبَها ِحيَن َتجْ 7ُأوِصيَك ِبَها اليَـْوَم َعَلى َقلِبَك، 

َواْربُْطَها َعَالَمًة َعَلى َيِدَك، 8ُم، بـَْيِتَك، َوِحيَن َتْمِشي ِفي الطَّرِيِق، َوِحيَن تـََناُم َوِحيَن تـَُقو 
نَـْيَك،  َها َعَلى قـََواِئِم أَبـَْواِب بـَْيِتَك َوَعَلى 9َولَتُكْن َعَصاِئَب بـَْيَن َعيـْ َواْكُتبـْ

َراِهيَم «10.أَبـَْواِبكَ  َوَمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اَألْرِض الِتي َحَلَف آلبَاِئَك ِإبـْ
ْبِنَها، َوِإْسَحاَق َويَـ  َوبـُُيوٍت َمْمُلوَءٍة  11ْعُقوَب َأْن يـُْعِطَيَك، ِإَلى ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجيَِّدٍة َلْم تـَ

ُتوٍن َلْم تـَْغِرْسَها، َوَأَكلَت  ُكل َخْيٍر َلْم َتْمْألَها، َوأَبَآٍر َمْحُفورٍَة َلْم َتْحِفْرَها، وَُكُروٍم َوزَيـْ
ى الرَّبَّ الِذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن بـَْيِت َئالَّ تـَْنسَ لفَاْحَتِرْز 12َوَشِبْعَت، 

َهٍة لَال َتِسيُروا َورَاَء آ14. فُ لالرَّبَّ ِإلَهَك تـَتَِّقي، َوِإيَّاُه تـَْعُبُد، َوبِاْسِمِه َتحْ 13. الُعُبوِديَّةِ 
َئالَّ لَغُيوٌر ِفي َوَسِطُكْم،  َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِإلهٌ 15َهِة األَُمِم الِتي َحْوَلُكْم، لُأْخَرى ِمْن آ

ُيِبيدَُكْم َعْن َوْجِه اَألْرضِ  َال ُتَجرِّبُوا الرَّبَّ 16. َيْحَمى َغَضُب الرَّبِّ ِإلِهُكْم َعَلْيُكْم فـَ
ُتُموُه ِفي َمسَّةَ   .) ِإلَهُكْم َكَما َجرَّبـْ

 15-4: 6 الكتاب المقدس التثنية
النص عن النصين السابقين في  ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها وفي نسخة

فأِحبُّوا 5الّربُّ إلُهنا رّب واحٌد، : إسمعوا يا بَني ِإسرائيلَ 4: (بعض مواضعه كما يلي
َولَتُكْن هِذِه الكلماُت التي 6ُقدرِتُكم  لنفوِسُكم وكُ  لقلوِبُكم وكُ  لالّربَّ إلَهُكم بك

ُموُهم بها إذا جلسُتم في لُكم وكإفرضوها على بَني7. أنا آمرُُكم بها اليوَم في قلوِبُكم
وَاجعلوها َوْشًما على 8. بُيوِتُكم، وإذا َمشيُتم في الطَّريِق، وإذا ِنمُتم، وإذا ُقمُتم

 لواَكتُبوها على قواِئِم أبواِب بُيوِتُكم وعلى َمداخ9. أيِديُكم وعصاِئَب بَيَن عيوِنُكم
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التي َأقسَم آلباِئُكم إبراهيَم وإسَحَق  وإذا َأدخَلُكُم الّربُّ إلُهُكُم األرضَ 10.ُمُدِنُكم
وبُيوتًا مملوَءًة ُكَل 11ويعقوَب أْن يُعطَيها لُكم تجُدوَن ُمُدنًا عظيمًة حَسنًة لم تبنوها 

فإذا أكلُتم . خيٍر لم تمألوها، وآبارًا َمحفورًة لم تحفروها، وُكروًما وزيتونًا لم تغِرسوها
 لب13خرجُكم ِمْن أرِض ِمْصَر، ِمْن داِر الُعبوديَِّة، ال تنُسوا الّرَب الذي أ12وَشِبعُتم 

ال تْتبعوا آلهًة أخرى ِمْن آلهِة 14. فونَ لاَتـَُّقوا الّربَّ إلَهُكم واعُبدوُه وباسِمِه وحَدُه تح
الّربُّ إلُهُكم إلٌه غيوٌر حاضٌر فيما بَيَنُكم، فإذا َاشَتَد 15. األَُمِم الذيَن حوالَيُكم

ال ُتجرِّبوا الّربَّ إلَهُكم كما جرَّبُتموُه في 16. يُبيدُُكم َعْن وجِه األرضِ غَضُبُه عَليُكم 
 ) .َمسَّة

 15-4: 6 الكتاب المقدس التثنية
 :ورد في القرآن الكريم 

َشـْيٍء وَِكيـٌل  لَشْيٍء فَاْعبُـُدوُه َوُهـَو َعلَـى ُكـ لُق كُ لاهللاُ رَبُُّكْم ال ِإَلَه ِإال ُهَو َخا ُكمُ لذَ (
)102( 

 102: األنعام لقرآن الكريم سورةا

لُـو ِمْنـُه ِمـْن قـُـْرآٍن َوال تـَْعَملُـوَن ِمـْن َعَمـٍل ِإال ُكنَّـا َعلَـْيُكْم ( َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَمـا تـَتـْ
 َذرٍَّة ِفـي اَألْرِض َوال ِفـي السَّـَماءِ  لُشُهودًا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـَقا

ــْن ذَ  ــيٍن لــَوال َأْصــَغَر ِم ــي ِكتَــاٍب ُمِب ــَر ِإال ِف ــاَء اِهللا ال َخــْوٌف لِإنَّ َأوْ  َأال )61(َك َوال َأْكبَـ َي
ـــْيِهْم َوال ُهـــْم َيْحَزنُـــوَن  ـــانُوا يـَتـَُّقـــوَن  )62(َعَل ـــوا وََك ـــي  )63(الـــِذيَن آَمُن َلُهـــُم الُبْشـــَرى ِف

َيا َوِفي اآلِخَرِة ال تـَْبِدي نـْ  )64(َك ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم لَماِت اِهللا ذَ لكَ لَل الَحَياِة الدُّ

 ٦٤ - ٦١: يونس القرآن الكريم سورة
ِفـي َخلـِق السَّـَماَواِت  ِإنَّ  )163(َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد ال ِإلَـَه ِإال ُهـَو الـرَّْحَمُن الـرَِّحيُم (

َفـُع النَّـاَس َوَمـا َوالنـََّهـاِر َوالُفلـِك التِـي تَ  لَواَألْرِض َواْخِتالِف الليْ  ْجـِري ِفـي الَبْحـِر ِبَمـا يـَنـْ
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ــ ــْن ُك ــا ِم ــثَّ ِفيَه ــا َوَب ــَد َمْوِتَه ــِه اَألْرَض بـَْع ــا ِب ــاٍء فََأْحَي ــْن َم ــَماِء ِم ــَن السَّ ــَزَل اهللاُ ِم َدابَّــٍة  لأَنـْ
ــــَماِء َواَألْرِض َآليــــاٍت  ــــْيَن السَّ ــــَحاِب الُمَســــخَِّر بـَ يـَْعِقُلــــوَن  َقــــْومٍ لَوَتْصــــرِيِف الرِّيَــــاِح َوالسَّ

َوِمَن النَّـاِس َمـْن يـَتَِّخـُذ ِمـْن ُدوِن اِهللا أَنْـَدادًا ُيِحبُّـونـَُهْم َكُحـبِّ اِهللا َوالـِذيَن آَمنُـوا  )164(
َة هللاِ َأَشـــدُّ ُحّبـــاً  ـــَرْوَن الَعـــَذاَب َأنَّ الُقـــوَّ ـــَرى الـــِذيَن ظََلُمـــوا ِإْذ يـَ ـــْو يـَ  َجِميعـــاً َوَأنَّ اَهللا هللاِ  َوَل
 )165(َذاِب َشِديُد العَ 

 ١٦٥ – ١٦٣: البقرة القرآن الكريم سورة
َوالــِذيَن يَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اِهللا ال َيْخُلُقــوَن  )19(نُــوَن لَواهللاُ يـَْعَلــُم َمــا ُتِســرُّوَن َوَمــا تـُعْ (

  )20(َشْيئاً َوُهْم ُيْخَلُقوَن 
 ٢٠ – ١٩: األنعام القرآن الكريم سورة

َوِإْن تـَُعــدُّوا نِْعَمــَة اِهللا ال ُتْحُصــوَها  )17(ْخلُــُق َأفَــال تَــذَكَُّروَن َأَفَمــْن َيْخلُــُق َكَمــْن ال يَ (
َوالـِذيَن يَـْدُعوَن ِمـْن  )19(نُـوَن لَواهللاُ يـَْعَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَمـا تـُعْ  )18(ِإنَّ اَهللا َلَغُفوٌر رَِحيٌم 

ــُر َأْحَيــاٍء َوَمــا َيْشــُعُروَن أَيَّــاَن َأْمــوَ  )20(ُدوِن اِهللا ال َيْخُلُقــوَن َشــْيئاً َوُهــْم ُيْخَلُقــوَن  اٌت َغيـْ
َعثُــــوَن  ِإَلُهُكــــْم ِإلَــــٌه َواِحــــٌد فَالــــِذيَن ال يـُْؤِمنُــــوَن بِــــاآلِخَرِة قـُلُــــوبـُُهْم ُمْنِكــــَرٌة َوُهــــْم  )21(يـُبـْ

 )22(ُمْسَتْكِبُروَن 
 ٢٢ - ١٧: النحل القرآن الكريم سورة 

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَن  َوَسالٌم َعَلى ِعَبادِ هللاِ الَحْمُد  لقُ ( َأمَّـْن  )59(ِه الِذيَن اْصَطَفى آهللاُ َخيـْ
َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجـٍة َمـا   َبتـْ َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَنـْ

َأمَّـْن َجَعـَل اَألْرَض  )60(ٌم يـَْعـِدُلوَن َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه َمـَع اِهللا بَـل ُهـْم قـَـوْ 
َهـارًا َوَجَعـَل َلَهـا َرَواِسـَي َوَجَعـَل بـَـْيَن الَبْحـَرْيِن َحـاِجزاً أَِإلَـٌه َمـَع اِهللا  قـََرارًا َوَجَعَل ِخالَلَهـا أَنـْ

ــــُرُهْم ال يـَْعَلُمــــوَن  ــــوَء  َأمَّــــْن ُيِجيــــُب الُمْضــــَطرَّ ِإَذا َدَعــــاُه َوَيْكِشــــفُ  )61(بَــــل َأْكثـَ السُّ
َأمَّْن يـَْهِديُكْم ِفي ظُُلَمـاِت  )62(يًال َما َتذَكَُّروَن لَوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اَألْرِض أَِإَلٌه َمَع اِهللا قَ 

ــا  البَـــرِّ َوالَبْحــِر َوَمــْن يـُْرِســُل الرِّيَــاَح ُبْشــراً بـَــْيَن يَــَدْي رَْحَمتِــِه أَِإلَــٌه َمــَع اِهللا تـََعــاَلى اهللاُ َعمَّ
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يـَْبـدأُ الَخلـَق ثُـمَّ يُِعيـُدُه َوَمـْن يـَـْرزُُقُكْم ِمـَن السَّـَماِء َواَألْرِض أَِإلَـٌه َمـَع  َأمَّنْ  )63(وَن ُيْشرِكُ 
ــــَماَواِت  )64(اِهللا قُــــل َهــــاُتوا بـُْرَهــــاَنُكْم ِإْن ُكْنــــُتْم َصــــاِدِقيَن  قُــــل ال يـَْعلَــــُم َمــــْن ِفــــي السَّ

َعثُـوَن َواَألْرِض الَغْيَب ِإال اهللاُ َوَما َيْشـُعرُ  ادَّاَرَك ِعلُمُهـْم ِفـي اآلِخـَرِة  لبَـ )65(وَن أَيـَّاَن يـُبـْ
َها َعُموَن  َها َبل ُهْم ِمنـْ  )66(َبل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمنـْ

 ٦٦ – ٥٩: النمل القرآن الكريم سورة
نَـْيِن ِإنََّما ُهَو ِإلَـٌه َواِحـٌد فَِإيـَّاَي فَـارْ ( َولَـُه َمـا  )51(َهُبوِن َوقَاَل اهللاُ ال تـَتَِّخُذوا ِإَلَهْيِن اثـْ

َر اِهللا تـَتـَُّقوَن  يُن َواِصباً َأفـََغيـْ  )52(ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َوَلُه الدِّ
 ٥٢ - ٥١: النحل القرآن الكريم سورة 

 

  129129  --    رقمرقم  شتانشتان
 حد رجم الزانية في التوراة

 الذي أخفاه اليهودي عن رسول اهللا  
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

فنَسَب إليها ِعلًة وأذاَع 14إذا تَزوَّج رجٌل َامَرأًة وضاجَعها ثَُم أبَغَضها 13: (قوله 
. أخْذُت هِذِه الَمرأَة، فلمَّا َاقتَـَرْبُت ِمنها لم أجْدها ِبْكًرا«: َعنها ُسْمَعًة َسيَِّئًة، فقالَ 

كارَِتها إلى ُشيوخ المدينِة في َاجِتماِعِهم ِعنَد فعلى أبيها وأُمِّها أْن يأخذا عالمَة ب15
َنتي «: لشُّيوخلويقوُل أبوها 16باِب المدينِة  َزوجًة فأبَغَضها  لهذا الرَّجلأعطَيُت اَبـْ

َنتي ِبْكًرا ولِكْن هِذِه هَي عالمُة 17 وهَو اآلَن يَنِسُب إليها ِعلًة فيقوُل إنَُّه لم َيجِد اَبـْ
فيأخُذ الشُّيوخ 18. داِن ثوَب َنوِمها أماَم ُشيوخ المدينةِ لبِسُط الواويَ . »بكارَِة اَبـَْنتي

ويـَُغرِّمونَه مَئًة ِمَن الِفضَِّة ويُعطوَنها ألبي الفتاِة تعويًضا َعِن 19َك الرَّجَل ويُؤدِّبونَه لذ
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بَنُة َله زوجًة الُسْمَعِة السَّيِّئِة التي أذاَعها الرَّجُل على ِبْكٍر ِمْن بَني ِإسرائيَل، وتكوُن اإل
أمَّا إذا كاَن األمُر صحيًحا ولم تُكِن الفتاُة 20. َقها ُكَل أيّاِم حياتِهِ لوال يَقِدُر أْن يُطَ 

 لوُهناَك َيرجُمها جميُع أه. ُيخِرج ُشيوخ المدينِة الفتاَة إلى باِب بَيِت أبيها21ِبْكًرا، 
اَقًة في بَني ِإسرائيَل ِبُفجورِها في مدينِتها بِالحجارِة حتى تموَت، ألنَّها َاْرتَكَبت َحم

وإْن ُوجَد رَجٌل ُيضاجُع َامَرأًة لها زوج، 22.هكذا ُتزيلوَن الشََّر ِمْن بَيِنُكم. بَيِت أبيها
وإذا  23.هكذا ُتزيلوَن الشََّر ِمْن بَني ِإسرائيلَ . الُمضاجِع والَمرأِة يُقَتالنِ  لفِكال الرَّج

ٍل، فصاَدَفها رَجٌل في المدينِة فضاجَعها، رجلكاَنت فتاٌة ِبْكٌر مخطوبًة 
فأخرِجوُهما إلى باِب تِلَك المدينِة وَاْرجموُهما بِالحجارِة حتى يموتا، ألنَّ الفتاَة 24

َرجٍل للم تصُرخ ُصراخ النَّجدِة وهَي في المدينِة، وألنَّ الَرجَل ضاجَع فتاًة مخطوبًة 
 ) .ِمْن بَيِنُكم هكذا ُتزيلوَن الشَّرَ . ِمْن بَني ِإسرائيلَ 

 24-13: 22الكتاب المقدس التثنية 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َغَضَها، «13(: مواضعه كما يلي َها أَبـْ َوَنَسَب 14ِإَذا اتََّخَذ رَُجٌل اْمَرَأًة َوِحيَن َدَخَل َعَليـْ

َها َها َأْسَباَب َكَالٍم، َوَأَشاَع َعنـْ هِذِه الَمْرَأُة اتََّخْذتـَُها َوَلمَّا َدنـَْوُت : اْسًما َرِديّا، َوقَالَ  ِإلَيـْ
َها َلْم َأِجْد َلَها ُعْذرَةً  يَْأُخُذ الَفَتاَة أَبُوَها َوأُمَُّها َوُيْخرَِجاِن َعَالَمَة ُعْذرَِتَها ِإَلى ُشُيوِخ 15. ِمنـْ
َنِتي َزْوَجًة : لشُُّيوخِ ل َويـَُقوُل أَبُو الَفَتاةِ 16الَمِديَنِة ِإَلى الَباِب،  َأْعطَْيُت هَذا الرَُّجَل ابـْ

َوهِذِه َعَالَمُة . ِبْنِتَك ُعْذرَةً لَلْم َأِجْد : َوَها ُهَو َقْد َجَعَل َأْسَباَب َكَالٍم قَاِئالً 17. فَأَبـَْغَضَها
َنِتي َيأْ 18. َويـَْبُسطَاِن الثـَّْوَب َأَماَم ُشُيوِخ الَمِديَنةِ . ُعْذرَِة ابـْ ُخُذ ُشُيوُخ تِلَك الَمِديَنِة فـَ

َويـُْغرُِمونَُه ِبِمَئٍة ِمَن الِفضَِّة، َويـُْعُطونـََها ألَِبي الَفَتاِة، ألَنَُّه َأَشاَع اْسًما 19الرَُّجَل َويـَُؤدِّبُونَُه 
 .ل أَيَّاِمهِ َقَها كُ لَال يـَْقِدُر َأْن ُيطَ . فـََتُكوُن َلُه َزْوَجةً . َرِديّا َعْن َعْذرَاَء ِمْن ِإْسَرائِيلَ 

ُيْخرُِجوَن الَفَتاَة ِإَلى 21. لَفَتاةِ لَولِكْن ِإْن َكاَن هَذا اَألْمُر َصِحيًحا، َلْم ُتوَجْد ُعْذرٌَة «20



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )543 ( 

بَاِب بـَْيِت أَبِيَها، َويـَْرُجُمَها رَِجاُل َمِديَنِتَها بِالِحَجارَِة َحتَّى َتُموَت، ألَنـََّها َعِمَلْت قـََباَحًة 
ِإَذا ُوِجَد رَُجٌل «22.فـَتَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . ِبزِنَاَها ِفي بـَْيِت أَبِيَها ِفي ِإْسَرائِيلَ 

َنانِ  . الرَُّجُل الُمْضَطِجُع َمَع الَمْرَأِة، َوالَمْرَأةُ : ُمْضَطِجًعا َمَع اْمَرَأٍة َزْوَجِة بـَْعل، يـُْقَتُل االثـْ
تَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن ِإْسَرائِيلَ  َتاٌة َعْذرَاُء َمْخُطوبًَة ِإَذا  «23.فـَ َرُجل، فـََوَجَدَها رَُجٌل ِفي لَكاَنْت فـَ

فََأْخرُِجوُهَما ِكَلْيِهَما ِإَلى بَاِب تِلَك الَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما 24الَمِديَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها، 
أَنَُّه  لي الَمِديَنِة، َوالرَُّجُل ِمْن َأجْ أَنـََّها َلْم َتْصُرْخ فِ  لالَفَتاُة ِمْن َأجْ . بِالِحَجارَِة َحتَّى َيُموتَا

تَـْنزُِع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . َأَذل اْمَرَأَة َصاِحِبهِ   ) .فـَ
 24-13: 22الكتاب المقدس التثنية 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
َتاٍة، ثُمَّ بـَْعَد َأْن َعاَشَرَها أَبـَْغَضَها، ِإَذا تـََزوََّج رَُجٌل مِ 13: (بعض مواضعه كما يلي ْن فـَ

َها َما ُيِسيُء ِإَلى ُسْمَعِتَها قَاِئالً 14 َلَقْد تـََزوَّْجُت َهِذِه : َواتـََّهَمَها ِبَما َيِشينُـَها، وَأَشاَع َعنـْ
َداَها ِإَلى ُشُيوِخ لُخُذَها َوايَأْ 15. الَمْرَأَة، َوَلمَّا َعاَشْرتـَُها، اْكَتَشْفُت أَنـََّها َلْم َتُكْن َعْذرَاءَ 
ُد لَويـَُقوُل َوا16. يَل َعْذرَاِويَِّتَهالالَمِديَنِة الُمْجَتِمِعيَن ِفي َساَحِة الَقَضاِء، َويـَْعِرَضاِن دَ 

َغَضَها: لشُُّيوخِ لالَفَتاِة  َنِتي فَأَبـْ هَ 17. َلَقْد َزوَّْجُت َهَذا الرَُّجَل ِمِن ابـْ ا َوَها ُهَو يـَُروُِّج َعنـْ
َنُتَك َعْذرَاَء ِعْنَدَما َعاَشْرتـَُها: َأْخَبارًا َقاِئالً  يُل َعْذرَاِويَِّة لَوَلِكْن َهَذا ُهَو دَ . َلْم َتُكِن ابـْ

َنِتي َيْأُخُذ ُشُيوُخ تِلَك الَمِديَنِة الرَُّجَل 18. َويـَْبُسطَاِن الثـَّْوَب َأَماَم ُشُيوِخ الَمِديَنةِ . ابـْ فـَ
ْفِرُضوَن َعَلْيِه َغَراَمًة ِمْقَدارَُها ِمَئُة ِقْطَعٍة ِمَن الِفضَِّة، يـُْعُطونـََها ألَِبي َويَـ 19َويـَُؤدِّبُونَُه، 

ألَنَُّه َأَساَء ِإَلى ُسْمَعِة َعْذرَاَء ِمْن ِإْسَرائِيَل، فـََتُكوُن َلُه َزْوَجًة َمَدى َحَياتِِه، الَ . الَفَتاةِ 
َتْت ِصحَُّة التـُّْهَمِة، َوَلْم َتُكِن الَفَتاُة َعْذرَاَء َحّقاً، َوَلِكْن ِإْن ثـَبَ 20.َقَهاليـَْقِدُر َأْن ُيطَ 

يـُْؤَتى بِالَفَتاِة ِإَلى بَاِب بـَْيِت أَبِيَها َويـَْرُجُمَها رَِجاُل َمِديَنِتَها بِالِحَجارَِة َحتَّى َتُموَت، 21
َك َتْسَتْأِصُلوَن الشَّرَّ ِمْن لَوِبذَ . بِيَهاألَنـََّها اْرَتَكَبْت قـََباَحًة ِفي ِإْسَرائِيَل، َوزََنْت ِفي بـَْيِت أَ 
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تَـْنزُِعوَن 22.بـَْيِنُكمْ  َوِإَذا َضَبْطُتْم رَُجًال ُمْضَطِجعًا َمَع اْمَرَأٍة ُمتَـَزوَِّجٍة تـَْقتُـُلونـَُهَما ِكَلْيِهَما، فـَ
َر ِفي الَمِديَنِة َرُجٍل آخَ لَوِإَذا التَـَقى رَُجٌل ِبَفَتاٍة َمْخُطوبٍَة 23.الشَّرَّ ِمْن َوَسِطُكمْ 

فََأْخرُِجوُهَما ِكَلْيِهَما ِإَلى َساَحِة بـَوَّابَِة تِلَك الَمِديَنِة، َواْرُجُموُهَما 24 َوَضاَجَعَها،
بِالِحَجارَِة َحتَّى َيُموتَا، َألنَّ الَفَتاَة َلْم َتْسَتِغْث َوِهَي ِفي الَمِديَنِة، َوالرَُّجَل ألَنَُّه اْعَتَدى 

 .) اآلَخِر، فـََتْسَتْأِصُلوَن الشَّرَّ ِمْن َوَسِطُكمْ  لالرَّجُ  َعَلى َخِطيَبةِ 

 24-13: 22الكتاب المقدس التثنية 
 :ورد في القرآن الكريم  •

ْبــلُكــلُّ الطََّعــاِم َكــاَن ِحــالّ ( َأْن  لَبِنــي ِإْســرائيَل ِإال َمــا َحــرََّم ِإْســرائيُل َعَلــى نـَْفِســِه ِمــْن قـَ
َفَمـِن افْـتَــَرى َعلَـى اِهللا  )93(فَْأُتوا بِـالتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَهـا ِإْن ُكْنـُتْم َصـاِدِقيَن تـُنَـزََّل التـَّْورَاُة ُقل 

ـَراِهيَم  )94(ُموَن لَك فَُأولَِئَك ُهُم الظَّالالَكِذَب ِمْن بـَْعِد ذَ  ُقل َصَدَق اهللاُ فَـاتَِّبُعوا ِملـَة ِإبـْ
  )95(َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن الُمْشرِِكيَن 

 ٩٥ - ٩٣: آل عمران ن الكريم سورةالقرآ
ُهَمــا ِمائَــَة َجلــَدٍة َوال تَْأُخــْذُكْم ِبِهَمــا رَْأَفــٌة ِفــي لــالزَّانَِيــُة َوالزَّانِــي فَاجْ ( ُدوا ُكــل َواِحــٍد ِمنـْ

 )2(ِمِنيَن ِديِن اِهللا ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاِهللا َواليَـْوِم اآلِخِر َولَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن الُمؤْ 
 ٢: النور القرآن الكريم سورة

يَْأتِيَن الَفاِحَشـَة ِمـْن ِنَسـاِئُكْم فَاْسَتْشـِهُدوا َعلَـْيِهنَّ َأْربـََعـًة ِمـْنُكْم فَـِإْن َشـِهُدوا  َوالالِتي(
  )15(فََأْمِسُكوُهنَّ ِفي البُـُيوِت َحتَّى يـَتَـَوفَّاُهنَّ الَمْوُت َأْو َيْجَعَل اهللاُ َلُهنَّ َسِبيًال 

 ١٥: النساء القرآن الكريم سورة

 :وورد في السنة النبوية   •
َفذََكُروا  َأنَّ اليَـُهوَد جاؤوا إلى رسول اِهللا (عن عبد اِهللا بن ُعَمَر رضي اهللا عنهما 

ما َتِجُدوَن في التـَّْورَاِة في :  فقال لهم رسول اِهللا  ،له َأنَّ رَُجال منهم َواْمَرَأًة زَنـََيا
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ُتْم ِإنَّ فيها   :فقال عبد اِهللا بن َسالمٍ  ،نـَْفَضُحُهْم َوُيْجَلُدونَ  :فـََقاُلوا ؟رَّْجمِ َشْأِن ال َكَذبـْ
َلَها  ،فـََوَضَع َأَحُدُهْم َيَدُه على آيَِة الرَّْجمِ  ،فـََنَشُروَها ،فَأَتـَْوا بِالتـَّْورَاةِ  ،الرَّْجمَ  بـْ فـََقَرَأ ما قـَ

 ،فإذا فيها آيَُة الرَّْجمِ  ،فـََرَفَع َيَدهُ  ،اْرَفْع َيَدكَ  :مٍ فقال له عبد اِهللا بن َسال ،وما بـَْعَدَها
قال عبد  ،فـَُرِجَما  فََأَمَر ِبِهَما رسول اهللاِ  ،َصَدَق يا محمد فيها آيَُة الرَّْجمِ :فـََقاُلوا 

 ) . فـََرأَْيُت الرَُّجَل َيْجَنأُ على الَمْرَأِة يَِقيَها الِحَجارَةَ  :اهللاِ 

 )3436( 3/1330صحيح البخاري 
قد  ،ُخُذوا َعنِّي ُخُذوا َعنِّي: (قال رسول اِهللا  :عن ُعَباَدَة بن الصَّاِمِت قالو 

 َوالثـَّيُِّب بِالثـَّيِِّب َجلُد ِماَئةٍ  ،ٍ الِبْكُر بِالِبْكِر َجلُد ِماَئٍة َونـَْفُي َسَنة ،َسِبيال  َجَعَل اهللا َلُهنَّ 
 ) .َوالرَّْجمُ 

  )1690(3/1316صحيح مسلم 
 

  130130  --    رقمرقم  شتانشتان
 مرتان فإمساكالطالق 

 بمعروف أو تسريح بإحسان 
 

 : ورد في الكتاب المقدس   •

َعيٍب أنكَرُه عَليها، فعَليِه لإذا تَزَوج رَجٌل بَامَرأٍة ولم تـَُعْد َتجُد ُحظَوًة ِعنَدُه : (قوله 
فإذا خَرجت ِمْن 2. إلى َيِدها وَيصرَِفها ِمْن بَيِتهِ َمُه لأْن يكُتَب لها ِكتاَب َطالٍق وُيس

أبَغَضها فيما بَعُد وكَتَب لها ِكتاَب طالٍق وسلَمُه إلى َيِدها 3بَيِتِه وتـََزوَّجت رَجًال آخَر 
 لَزوجها األوَّ لفال َيِحلُّ 4وصَرَفها ِمْن بَيِتِه، أو ماَت الرَّجُل اآلخُر الذي تَزوَّجها، 

بوا لفال تج. َك يَعيُبُه الّربُّ ليعوَد ويَتزوَّجها بَعَدما َتَدنََّست َله، فذ الذي طَلَقها أنْ 
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 . )خطيئًة على األرِض التي يُعطيُكُم الّربُّ إلُهُكم ُملًكا
 14: 24الكتاب المقدس التثنية  

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
نَـْيِه  ِإَذا َأَخذَ «1(: مواضعه كما يلي رَُجٌل اْمَرَأًة َوتـََزوََّج ِبَها، فَِإْن َلْم َتِجْد نِْعَمًة ِفي َعيـْ

ألَنَُّه َوَجَد ِفيَها َعْيَب َشْيٍء، وََكَتَب َلَها ِكَتاَب َطَالق َوَدفـََعُه ِإَلى َيِدَها َوَأْطَلَقَها ِمْن بـَْيِتِه، 
َغَضَها الرَُّجُل اَألِخيُر 3ُجل آَخَر، رَ لَوَمَتى َخَرَجْت ِمْن بـَْيِتِه َذَهَبْت َوَصاَرْت 2 فَِإْن أَبـْ

وََكَتَب َلَها ِكَتاَب َطَالق َوَدفـََعُه ِإَلى َيِدَها َوَأْطَلَقَها ِمْن بـَْيِتِه، َأْو ِإَذا َماَت الرَُّجُل اَألِخيُر 
َتِصيَر لْن يـَُعوَد يَْأُخُذَها َال يـَْقِدُر َزْوُجَها اَألوَُّل الِذي طَلَقَها أَ 4الِذي اتََّخَذَها َلُه َزْوَجًة، 

ْب َخِطيًَّة َعَلى لَفَال َتجْ . َك رِْجٌس َلَدى الرَّبِّ لَألنَّ ذ. َلُه َزْوَجًة بـَْعَد َأْن تـََنجََّستْ 
 ) .اَألْرِض الِتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيًبا

 4-1: 24الكتاب المقدس التثنية 
يها النص عن النصين السابقين في ثالثة للكتاب المقدس تغير ف وفي نسخة

َتاٍة َوَلْم تـَُرْق َلُه بـَْعَد ذَ : (بعض مواضعه كما يلي َك ألَنَُّه اْكَتَشَف لِإَذا تـََزوََّج رَُجٌل ِمْن فـَ
فـَتَـَزوََّجْت ِمْن رَُجٍل آَخَر بـَْعَد 2ِفيَها َعْيبًا َما، َوَأْعطَاَها ِكَتاَب َطالٍق َوَصَرفـََها ِمْن بـَْيِتِه، 

ثُمَّ َكرَِهَها الزَّْوُج الثَّاِني َوَسلَمَها ِكَتاَب َطالٍق َوَصَرفـََها ِمْن بـَْيِتِه، 3يَقًة، لْن َأْصَبَحْت طَ أَ 
الِذي طَلَقَها َأْن يـَتَـَزوََّجَها َمرًَّة  لفَِإنَُّه ُيْحَظُر َعَلى َزْوِجَها اَألوَّ 4َأْو ِإَذا َماَت َهَذا الزَّْوُج، 

ُبوا َخِطيَئًة َعَلى لَفَال َتجْ . َك رِْجٌس َلَدى الرب لَألنَّ ذَ . تـََنجََّستْ  ُأْخَرى، بـَْعَد َأنْ 
 ) .اَألْرِض الِتي يـََهبُـَها الرب ِإَلُهُكْم َلُكْم ِميَراثاً 

 4-1: 24الكتاب المقدس التثنية 
 :ورد في القرآن الكريم  •

ـا الطَّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِ ( ِإْحَساٍن َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّ
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ْيُتُمـوُهنَّ َشــْيئاً ِإال َأْن َيَخافَـا َأال يُِقيَمــا ُحــُدوَد اِهللا فَـِإْن ِخْفــُتْم َأال يُِقيَمـا ُحــُدوَد اِهللا فَــال  آتـَ
ْن يـَتَـَعــدَّ ُحــُدوَد اِهللا ُجنَــاَح َعَلْيِهَمــا ِفيَمــا افْـتَــَدْت بِــِه تِلــَك ُحــُدوُد اِهللا فَــال تـَْعتَــُدوَها َوَمــ

ـَرُه  )229(ُموَن لفَُأولَِئَك ُهُم الظَّا فَِإْن طَلَقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحتَّى تـَْنِكَح َزْوجاً َغيـْ
اِهللا  فَِإْن طَلَقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحـُدوَد اِهللا َوتِلـَك ُحـُدودُ 

 )230(َقْوٍم يـَْعَلُموَن ليـُبَـيـِّنُـَها 

 ٢٣٠ – ٢٢٩: البقرة القرآن الكريم سورة

بَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعـُروٍف َوال  َوِإَذا( طَلْقُتُم النَِّساَء فـَ
ــْن يـَْفَعــل ذَ لُتْمِســُكوُهنَّ ِضــَراراً  ــُدوا َوَم ــتَـْعَت ــاِت اِهللا ل ــَم نـَْفَســُه َوال تـَتَِّخــُذوا آَي ــْد ظََل َق َك فـَ

ــَزَل َعَلــْيُكْم ِمــَن الِكَتــاِب َوالِحْكَمــِة يَِعُظُكــْم بِــِه  ُهــُزواً َواذُْكــُروا نِْعَمــَت اِهللا َعَلــْيُكْم َوَمــا أَنـْ
بَـَلْغَن َأَجَلُهـنَّ  َوِإَذا طَلْقُتمُ  )231(يٌم لَشْيٍء عَ  لَواتـَُّقوا اَهللا َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا ِبكُ  النَِّساَء فـَ

ـنَـُهْم بِـالَمْعُروِف ذَ  َك يُـوَعُظ بِـِه َمـْن  لـَفال تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهـنَّ ِإَذا تـََراَضـْوا بـَيـْ
ـــْوِم اآلِخـــِر ذَ  ـــُتْم ال ُكـــْم َأزَْكـــى َلُكـــْم َوَأْطَهـــُر َواهللاُ يـَْعَلـــُم وَ لَكـــاَن ِمـــْنُكْم يـُـــْؤِمُن بِـــاِهللا َواليَـ أَنـْ

 )232(تـَْعَلُموَن 

 ٢٣٢ - ٢٣١: البقرة القرآن الكريم سورة

 

  131131  --    رقمرقم  شتانشتان
 أعطي األجير 

 أجره قبل أن يجف عرقه
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •
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 ال تهُضْم ُأجرَة ِمسكيٍن وال باِئٍس ِمْن إخوِتَك بَني ِإسرائيَل، أو ِمنَ 14: (قوله
َادَفْع إليِه أجرَتُه في يوِمِه قَبَل أْن َتغيَب  لب15. الدُّخالِء الذيَن في أرِضَك وُمُدِنكَ 

ئَال يدُعَو عَليَك إلى الّربِّ فتكوَن لعَليها الشَّمُس، ألنَُّه ِمسكيٌن وِبها يَعوُل نْفَسُه 
 ) .عَليَك خطيئةٌ 

 15-14: 24الكتاب المقدس التثنية 

المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  أخرى للكتاب وفي نسخة
ْم َأِجيًرا ِمْسِكيًنا َوَفِقيًرا ِمْن ِإْخَوِتَك َأْو ِمَن الُغَربَاِء الِذيَن لَال َتظْ «14(: مواضعه كما يلي

َها الشَّْمُس، ألَنَّ 15. ِفي َأْرِضَك، ِفي أَبـَْواِبكَ  ُه ِفي يـَْوِمِه تـُْعِطيِه ُأْجَرَتُه، َوَال تـَْغُرْب َعَليـْ
َها َحاِمٌل نـَْفَسُه،   ) .َئالَّ َيْصُرَخ َعَلْيَك ِإَلى الرَّبِّ فـََتُكوَن َعَلْيَك َخِطيَّةٌ لَفِقيٌر َوِإلَيـْ

 15-14: 24الكتاب المقدس التثنية 
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في بعض  وفي نسخة

َوَفِقيرًا، َسَواٌء َكاَن ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َأْو ِمَن  ْم َأِجيراً لَال َتظْ 14: (مواضعه كما يلي
اْدَفْع َلُه ُأْجَرَتُه ِفي يـَْوِمِه قـَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس ألَنَُّه 15. الُغَربَاِء الُمِقيِميَن ِفي َمِديَنِتكَ 

َها للُحُصو لَفِقيٌر، َأْجَهَد نـَْفَسُه  الشَّْكَوى ِضدََّك، فـََتُكوُن َوِإالَّ تـََوجََّه ِإَلى الرب بِ . َعَليـْ
 ) .َهِذِه َعَلْيَك َخِطيَئةً 

 15-14: 24الكتاب المقدس التثنية 
 :ورد في السنة النبوية   •

َأْعُطوا اَألِجيَر : (قال رسول اِهللا  :قالرضي اهللا عنهما عن عبد اِهللا بن ُعَمَر 
 ) .َأْجَرُه قبل َأْن َيِجفَّ َعَرقُهُ 

)1055( الجامع صحيح )2443( 2/817سنن ابن ماجه   
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  132132  --    رقمرقم  شتانشتان
 العشاء الرباني، هل يستطيع

 ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: (قوله
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» السََّماِء؟
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. »َأْن تـُْؤِمُنوا بِالِذي ُهَو َأْرَسَلهُ : هَذا ُهَو َعَمُل اهللاِ «:قَاَل َلُهمْ َيُسوُع وَ 
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ُز الِذي أَنَا ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الِذي أَْبِذلُُه ِمْن . ِمْن هَذا الُخْبِز َيْحَيا ِإَلى األََبدِ  َوالُخبـْ
.»َحَياِة الَعاَلمِ  لَأجْ 
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 40.لي،بل أُقيُمُهم ُكلُهم في اليوِم اآلِخرِ  أرَسَلني هَو أْن ال أخَسَر أَحًدا ِممَّْن وهبَـُهم
إنَّ ُكل َمْن رأى االبَن وآمَن ِبه ناَل الحياَة األبديََّة، وأنا أُقيُمُه في : وهذا ما يُريُدُه أبي

أنا الُخبُز الذي نَزَل ِمَن «: فَتَذمََّر الَيهوُد على َيسوَع ألنَُّه قالَ  41 .»اليوِم اآلِخرِ 
أما هَو َيسوُع اَبُن يوُسَف؟ َنحُن نَعِرُف أباُه وأُمَُّه، فكيَف «: لواوقا 42، »السَّماءِ 

 44.ال تَتَذمَّروا فيما بَيَنُكم«: فأجابـَُهم َيسوعُ  43 »يَقوُل اآلَن إنَُّه نَزَل ِمَن السَّماِء؟
. يوِم اآلِخرِ ما ِمْن أحٍد َيجيُء إليَّ إالَّ إذا َاجَتَذبَُه اآلُب اّلذي أرَسَلني،وأنا أُقيُمُه في ال

فمن َسِمَع اآلَب وتـََعلَم ِمنُه جاَء . ويكونوَن ُكلُُّهم تالميَذ اِهللا، كما كَتَب األنبياءُ 45
 .هَو اّلذي رأى اآلبَ :ال َأنَّ أحًدا رأى اآلَب إالَّ َمْن جاَء ِمْن ِعنِد اهللاِ 46 ِإليَّ،
 .أنا هَو ُخبُز الحياةِ  48.بديَّةُ َمْن آَمَن بي، فَلُه الحياُة األ: الحقَّ الحقَّ أقوُل لُكم47
لِكْن َمْن يأُكل هذا الُخبَز الّناِزَل ِمَن  50آباُؤنا أَكلوا الَمنَّ في البرِّيَِّة وماُتوا،49

َمْن أَكَل هذا الُخبَز . أنا هَو الُخبُز الحيُّ اّلذي نَزَل ِمَن الّسماءِ  51.الّسماِء ال َيموتُ 
 52.»حياِة العاَلمِ  لي ُأعطيِه هَو َجسدي، أبُذلُُه ِمْن أجوالُخبُز اّلذ. َيحيا إلى األَبدِ 

كيَف يَقِدُر هذا الرَُّجُل أْن يُعِطَينا جَسَدُه «: ووَقَع ِجداٌل بَيَن الَيهوِد وَتساَءلوا
إْن ُكنُتم ال تأُكلوَن جَسَد :الحقَّ الحقَّ أقوُل لُكم«: فقاَل لُهم َيسوعُ  53 »نأُكَله؟ل

ولِكْن َمْن أَكَل َجَسدي  54 .َتشَربوَن َدَمُه، فَلن تكوَن فيُكُم الحياةُ اَبِن اإلنساِن وال 
َجَسدي هَو القوُت  55 .وَشِرَب َدمي فَلُه الحياُة األبديَُّة، وأنا أُقيُمُه في اليوِم اآلِخرِ 

، وَدمي هَو الشَّراُب الَحقيقيُّ  َمْن أَكَل َجَسدي وَشِرَب َدمي يَثُبُت هَو  56.الَحقيقيُّ
، وأثُبُت أنا فيهِ ف َك َيحيا بي لوكما أنا أحيا باآلِب الَحيِّ اّلذي أرَسَلني، فكذ 57.يَّ

هذا هَو الُخبُز الناِزُل ِمَن السَّماِء، ال الَمنُّ اّلذي أَكَلُه آباؤُُكم  58.َمْن يأُكُل َجَسدي
 .)َمْن أَكَل هذا الُخبَز يحيا إلى األبدِ .ثُمَّ ماتوا

 58-28: 6يوحنا الكتاب المقدس
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َوَلمَّا َحاَنِت السَّاَعُة، اتََّكَأ َوَمَعُه الرُُّسُل، 14: (قوله وورد في الكتاب المقدس
فَِإنِّي 16. اْشتَـَهْيُت ِبَشْوٍق َأْن آُكَل َهَذا الِفْصَح َمَعُكْم قـَْبَل َأْن أَتَأَلمَ «: َوقَاَل َلُهمْ 15

َوِإْذ تـََناَوَل َكْأسًا 17. »َتَحقََّق ِفي َمَلُكوِت اهللاِ َلْن آُكَل ِمْنُه بـَْعُد، َحتَّى يَـ : َأُقوُل َلُكمْ 
َنُكمْ «: َوَشَكَر، قَالَ  فَِإنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َال َأْشَرُب ِمْن 18. ُخُذوا َهِذِه َواقْـَتِسُموَها بـَيـْ

، وََكسََّر، َوَأْعطَاُهْم َوِإْذ َأَخَذ َرِغيفاً، َشَكرَ 19» !نَِتاِج الَكْرَمِة َحتَّى يَْأِتَي َمَلُكوُت اهللاِ 
َك َأَخَذ لوََكذ20» !ذِْكِريلَهَذا افْـَعُلوُه . ُكمْ لَهَذا َجَسِدي الِذي يـُْبَذُل َألجْ «: قَاِئالً 

َهِذِه الَكْأُس ِهَي الَعْهُد الَجِديُد ِبَدِمي الِذي ُيْسَفُك «: الَكْأَس أَْيضاً بـَْعَد الَعَشاِء، َوقَالَ 
فَاْبُن اإلْنَسان البُدَّ 22. ُمِني ِهَي َمِعي َعَلى الَماِئَدةِ لَيَد الِذي ُيسَ  ثُمَّ ِإنَّ 21. ُكمْ لَألجْ 

فََأَخُذوا 23» !ُمهُ لالِذي ُيسَ  لَك الرَّجُ لذلَأْن َيْمِضَي َكَما ُهَو َمْحُتوٌم، َولِكِن الَوْيُل 
نَـُهمْ  ُهْم يُوِشُك َأْن يـَْفَعَل َهذَ : يـََتَساَءُلوَن ِفيَما بـَيـْ  ) .اَمْن ِمنـْ

 23-14: 22الكتاب المقدس لوقا 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َنا َعَشَر َرُسوًال َمَعُه، 14(: مواضعه كما يلي َوقَاَل 15َوَلمَّا َكاَنِت السَّاَعُة اتََّكَأ َواالثـْ

: ألَنِّي َأُقوُل َلُكمْ 16قـَْبَل َأْن أَتَأَلَم،  َشْهَوًة اْشتَـَهْيُت َأْن آُكَل هَذا الِفْصَح َمَعُكمْ «:َلُهمْ 
ثُمَّ تـََناَوَل َكْأًسا َوَشَكَر 17. »ِإنِّي َال آُكُل ِمْنُه بـَْعُد َحتَّى ُيْكَمَل ِفي َمَلُكوِت اهللاِ 

َنُكْم، «:َوقَالَ  َتاِج ِإنِّي َال َأْشَرُب ِمْن نِ : ألَنِّي َأُقوُل َلُكمْ 18ُخُذوا هِذِه َواقْـَتِسُموَها بـَيـْ
ًزا َوَشَكَر وََكسََّر َوَأْعطَاُهْم قَاِئالً 19 .»الَكْرَمِة َحتَّى يَْأِتَي َمَلُكوُت اهللاِ  هَذا «: َوَأَخَذ ُخبـْ
َك الَكْأَس أَْيًضا بـَْعَد لوََكذ20. »ذِْكِريلِاْصنَـُعوا هَذا . ُهَو َجَسِدي الِذي يـُْبَذُل َعْنُكمْ 

َولِكْن 21. َي الَعْهُد الَجِديُد ِبَدِمي الِذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ هِذِه الَكْأُس هِ «:الَعَشاِء قَاِئالً 
َواْبُن اإلْنَسان َماٍض َكَما ُهَو 22. ُمِني ِهَي َمِعي َعَلى الَماِئَدةِ لُهَوَذا َيُد الِذي ُيسَ 

َتَدُأوا يـََتَساَءُلوَن فِ 23. »!ُمهُ لَك اإلْنَسان الِذي ُيسَ لذلَمْحُتوٌم، َولِكْن َوْيٌل  يَما فَابـْ
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نَـُهمْ  ُهْم ُهَو الُمْزِمُع َأْن يـَْفَعَل هَذا؟«:بـَيـْ  ) .»َمْن تـََرى ِمنـْ

 23-14: 22الكتاب المقدس لوقا 

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
. لَطعامِ ل لولمَّا جاَء الوقُت، جَلَس َيسوُع مَع الرُّسُ 14: (بعض مواضعه كما يلي

. َكِم َاشتَـَهيُت أْن أتناَوَل َعشاَء هذا الِفصِح معُكم قَبَل أْن أتألمَ «: اَل لُهمفق15
وأَخَذ َيسوُع كأًسا 17.»ال أتناَولُُه بَعَد اليوِم حّتى يِتمَّ في َملكوِت اهللاِ : أقوُل لُكم16

بَعَد  ال أشَربُ : أقوُل لُكم18. ُخذوا هِذِه الكأَس وَاقَتِسموها بَيَنُكم«: وشَكَر وقالَ 
وأَخَذ ُخبًزا وشَكَر وكَسَرُه 19. »اليوِم ِمْن َعصيِر الَكرَمِة حّتى َيجيَء َملكوُت اهللاِ 

. »ذِكريلِإعَملوا هذا . ُكملهذا هَو َجَسدي اّلذي يُبَذُل ِمْن أج«: وناَوَلُهم وقالَ 
ِبَدمي  هِذِه الكأُس هَي الَعهُد الجديدُ «: َك الكأُس أيًضا بَعَد الَعشاِء، فقالَ لوكذ20

ُمني على الماِئَدِة للِكْن ها هَي يُد الذي ُيس21.ُكملاّلذي ُيسَفُك ِمْن أج
 .  )»!ُمهُ لَمْن ُيسَ لفاَبُن اإلنساِن سَيموُت كما هَو مكتوٌب َله، ولِكنَّ الَويَل 22.َمعي

 23-14: 22الكتاب المقدس لوقا 

 :ورد في القرآن الكريم  •

نَـا َمائِـَدًة ِمـَن ِإْذ قَاَل الَحَوارِيُّوَن يَا ( ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهل َيْسَتِطيُع رَبَُّك َأْن يـُنَــزَِّل َعَليـْ
ـــَماِء قَـــاَل اتـَُّقـــوا اَهللا ِإْن ُكْنـــُتْم ُمـــْؤِمِنيَن  َهـــا َوَتْطَمـــِئنَّ  )112(السَّ قَـــاُلوا نُرِيـــُد َأْن نَْأُكـــَل ِمنـْ

ــاِهِديَن قـُُلوبـَُنــا َونـَْعَلــَم َأْن قَــْد َصــَدقْـتَـَنا َوَنُكــوَن  َهــا ِمــَن الشَّ ِعيَســى ابْــُن  قَــالَ  )113(َعَليـْ
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لَنَـا ِعيـداً  نَـا َوآِخرِنَـا َوآيَـًة ِمْنـَك لوَّ ألَ َمْرَيَم اللُهمَّ رَبـََّنا أَْنِزل َعَليـْ

ُر الرَّازِِقيَن  ُلَها َعَلْيُكْم َفَمْن َيْكُفْر بـَْعـُد ِمـْنُكْم قَاَل اهللاُ ِإنِّي ُمنَـزِّ  )114(َواْرزُقْـَنا َوأَْنَت َخيـْ
بُُه َأَحداً ِمَن الَعاَلِميَن  بُُه َعَذاباً ال ُأَعذِّ   )115(فَِإنِّي ُأَعذِّ
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 ١١٥ - ١١٢: المائدة القرآن الكريم سورة

َي ِإَلَهـْيِن ِمـْن ُدوِن لنَّاِس اتَِّخـُذوِني َوأُمِّـلَوِإْذ قَاَل اهللاُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَت (
ْمتَـُه لي ِبَحـقٍّ ِإْن ُكْنـُت قُلتُـُه فـََقـْد عَ لـي َأْن َأقُـوَل َمـا لَـْيَس لـاِهللا قَاَل ُسـْبَحاَنَك َمـا َيُكـوُن 

َمـا قُلـُت  )116(تـَْعَلُم َما ِفي نـَْفِسي َوال َأْعَلُم َما ِفي نـَْفِسَك ِإنـََّك أَنْـَت َعـالُم الغُيُـوِب 
َأَمْرتَِنــي بِــِه َأِن اْعبُــُدوا اَهللا رَبِّــي َورَبَُّكــْم وَُكْنــُت َعَلــْيِهْم َشــِهيداً َمــا ُدْمــُت ِفــيِهْم  َلُهــْم ِإال َمــا

ـــَوفـَّْيَتِني ُكْنـــَت أَنْـــَت الرَِّقيـــَب َعَلـــْيِهْم َوأَنْـــَت َعَلـــى ُكـــ ـــا تـَ ِإْن  )117(َشـــْيٍء َشـــِهيٌد  لفـََلمَّ
بـُْهْم فَِإنـَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَـ  قَـاَل اهللاُ َهـَذا  )118(ْغِفْر َلُهْم فَِإنََّك أَْنَت الَعزِيُز الَحِكـيُم تـَُعذِّ

َهـاُر َخا َفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدقـُُهْم َلُهْم َجنَّـاٌت َتْجـِري ِمـْن َتْحِتَهـا األَنـْ ِديَن ِفيَهـا أَبَـداً لـيـَْوُم يـَنـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنـُه ذَ   ُملـُك السَّـَماَواِت َواَألْرِض هللاِ  )119(َك الَفـْوُز الَعِظـيُم لـَرِضَي اهللاُ َعنـْ

 )120( َشْيٍء َقِديرٌ  لَوَما ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى كُ 

 ١٢٠ - ١١٦: المائدة القرآن الكريم سورة
 

 

  133133  --    رقمرقم  شتانشتان
 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

َلِة َسَتُشكُّوَن ِفيَّ ُكلُُّكمْ «: ِئٍذ قَاَل َلُهْم َيُسوعُ ِعْندَ 31: (قوله ألَنَُّه َقْد  . ِفي َهِذِه الليـْ
َتَتَشتَُّت ِخَراُف الَقِطيعِ : ُكِتبَ  َوَلِكْن بـَْعَد ِقَياَمِتي َأْسِبُقُكْم ِإَلى 32. َسَأْضِرُب الرَّاِعَي، فـَ
» !َلْو َشكَّ ِفيَك الَجِميُع، فَأَنَا َلْن َأُشكَّ وَ «: فـََردَّ َعَلْيِه بُْطُرُس قَاِئالً 33. »ليلالجَ 
َلِة، قـَْبَل َأْن َيِصيَح الدِّيُك، : الَحقَّ َأُقوُل َلكَ «: َأَجابَُه َيُسوعُ 34 ِإنََّك ِفي َهِذِه الليـْ

َمَعك، َوَلْو َكاَن َعَليَّ َأْن َأُموَت «: فـََقاَل بُْطُرسُ 35» !َتُكوُن َقْد أَْنَكْرتَِني َثَالَث َمرَّاتٍ 
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 ) .لَوقَاَل التََّالِميُذ ُكلُُّهْم ِمْثَل َهَذا الَقوْ » !َال أُْنِكُرك أََبداً 
 35-31: 26الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َلِة، ُكلُُّكْم َتُشكُّوَن ِفىَّ ِفي ه«:ِحيَنِئٍذ قَاَل َلُهْم َيُسوعُ 31(: مواضعه كما يلي ِذِه الليـْ

ُد ِخَراُف الرَِّعيَّةِ : ألَنَُّه َمْكُتوبٌ  َتَتَبدَّ َولِكْن بـَْعَد ِقَياِمي َأْسِبُقُكْم 32. أَنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي فـَ
َوِإْن َشكَّ ِفيَك الَجِميُع فَأَنَا َال َأُشكُّ «:فََأَجاَب ُبْطُرُس َوقَاَل َلهُ 33. »ليلِإَلى الجَ 

َلِة قـَْبَل َأْن َيِصيَح ِديٌك : الَحقَّ َأُقوُل َلكَ «:َلُه َيُسوعُ قَاَل 34. »أََبًدا ِإنََّك ِفي هِذِه الليـْ
» !َوَلِو اْضطُِرْرُت َأْن َأُموَت َمَعَك َال أُْنِكُركَ «:قَاَل َلُه بُْطُرسُ 35. »تـُْنِكُرني َثَالَث َمرَّاتٍ 

 ) .هَكَذا قَاَل أَْيًضا َجِميُع التََّالِميذِ 

 35-31: 26دس متىالكتاب المق
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

ُكلُُّكم، ..في هِذِه الليَلِة سَتترُكوني«: وقاَل لُهم َيسوعُ  31: (بعض مواضعه كما يلي
ُد ِخراُف الَقطيعِ : فالِكتاُب يَقولُ  ِمْن ولِكْن بَعَد قياَمتي  32. َسأضِرُب الّراعَي، فَتَتبدَّ

َلو َتركوَك ُكلٌُّهم، فأنا لن «: فقاَل بُطُرسُ  33. »لبَيِن األمواِت أسبُـُقُكم إلى الجلي
في هِذِه الليَلِة، قَبَل أن َيصيَح : الحقَّ أقوُل لكَ «: فقاَل َله َيسوعُ  34. »أترَُككَ 

عَليَّ أن  ال أُنِكُرَك وإْن كانَ «: فأجابَُه بُطُرسُ  35. »الّديُك، تُنِكُرني ثالَث مّراتٍ 
 ) . وهكذا قاَل التَّالميُذ ُكلٌُّهم. »أموَت مَعكَ 

 35-31: 26الكتاب المقدس متى
َناِء َكاَن بُْطُرُس َجا69: (قوله وورد في الكتاب المقدس سًا ِفي لِفي تِلَك األَثـْ

َمْت ِإلَْيِه َخاِدَمٌة َوَقاَلتْ  اِر الَخارِِجيَِّة، فـَتَـَقدَّ . »يِّ ليلَع َيُسوَع الجَ َوأَْنَت ُكْنَت مَ «: الدَّ
 لثُمَّ َخَرَج ِإَلى َمْدخَ 71» !ينَ لَال َأْدِري َما تـَُقو «: فَأَْنَكَر بُْطُرُس َأَماَم الَجِميِع َوقَالَ 70
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ْتُه َخاِدَمٌة ُأْخَرى، فـََقاَلْت  اِر، فـََعَرفـَ َوَهَذا َكاَن َمَع َيُسوَع «: لَحاِضرِيَن ُهَناكَ لالدَّ
» !َك الرَُّجلَ لِإنِّي َال َأْعِرُف ذ«: َكَر بُْطُرُس َمرًَّة ثَانَِيًة َوَأْقَسمَ فَأَنْ 72» !النَّاِصِريِّ 

َم الَواِقُفوَن ُهَناَك ِإَلى ُبْطُرَس َوقَاُلوا َلهُ لَوبـَْعَد قَ 73 ُهْم، «: يٍل تـََقدَّ بِالَحقِّ ِإنََّك َواِحٌد ِمنـْ
َتَدَأ بُطْ 74 .»!فَِإنَّ َلْهَجَتَك َتُدلُّ َعَلْيكَ  ِإنِّي َال َأْعِرُف «: ُف، َقاِئالً لُرُس يَلَعُن َوَيحْ فَابـْ

: َمَة َيُسوَع ِإْذ قَاَل َلهُ لفـََتذَكََّر بُْطُرُس كَ 75َصاَح الدِّيُك،  لَوِفي الَحا» !َك الرَُّجلَ لذَ 
ِج، َوَبَكى َفَخَرَج ِإَلى الَخارِ . »قـَْبَل َأْن َيِصيَح الدِّيُك َتُكوُن َقْد أَْنَكْرتَِني َثَالَث َمرَّاتٍ «

 ) .ُبَكاًء ُمّراً 
 75-69: 26الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
اِر، َفَجاَءْت ِإلَْيِه َجارِيٌَة لَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َجا69(: مواضعه كما يلي ًسا َخارًِجا ِفي الدَّ

اَم الَجِميِع قَاِئالً 70. »!يِّ ليلوَع الجَ َوأَْنَت ُكْنَت َمَع َيسُ «:قَائَِلةً  َلْسُت َأْدِري «: فَأَْنَكَر ُقدَّ
هْ 71» !ينَ لَما تـَُقو  َوهَذا َكاَن «:لِذيَن ُهَناكَ ليِز رَأَْتُه ُأْخَرى، فـََقاَلْت لثُمَّ ِإْذ َخَرَج ِإَلى الدِّ

َوبـَْعَد 73» !ْسُت َأْعِرُف الرَُّجلَ ِإنِّي لَ «:فَأَْنَكَر أَْيًضا ِبَقَسمٍ 72» !َمَع َيُسوَع النَّاِصِريِّ 
ُهْم، فَِإنَّ لَُغَتَك ُتْظِهُركَ «:ُبْطُرسَ ليل َجاَء الِقَياُم َوقَاُلوا لقَ  َتَدَأ 74» !َحّقا أَْنَت أَْيًضا ِمنـْ فَابـْ

َر بُْطُرُس  فـََتذَكَّ 75. لَوْقِت َصاَح الدِّيكُ لوَ » !ِإنِّي َال َأْعِرُف الرَُّجلَ «:فُ لِحيَنِئٍذ يَلَعُن َوَيحْ 
يُك تـُْنِكُرني َثَالَث َمرَّاتٍ «:َكَالَم َيُسوَع الِذي قَاَل َلهُ  َفَخَرَج . »ِإنََّك قـَْبَل َأْن َيِصيَح الدِّ
 ) .ِإَلى َخارٍِج َوَبَكى ُبَكاًء ُمّرا

 75-69: 26الكتاب المقدس متى
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

وكاَن بُطُرُس قاِعًدا في ساَحِة الّداِر، فدَنْت إلَيِه جاريٌَة  69: (عض مواضعه كما يليب
فأنَكَر أماَم جميِع الحاضريَن،  70 »! أنَت أيًضا ُكنَت مَع َيسوَع الجليليّ «: وقاَلت

. الّساحِة، َفرأتُه جاريٌة أخرى لوخَرَج إلى َمدخَ  71. »ال أفَهُم ما َتقولينَ «: قالَ 
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فأنَكَر بُطُرُس  72 »! هذا الرَُّجُل كاَن مَع َيسوَع الّناصريِّ «: َمن كانوا ُهناكَ لت فقالَ 
وبَعَد َقليٍل جاَء الحاِضروَن وقالوا  73 »! ال أعِرُف هذا الرَُّجلَ «: ثانيًة وحَلَف، قالَ 

فأخَذ  74»! ال َشكَّ أنََّك أنَت أيًضا واحٌد ِمنُهم، فَلْهجُتَك َتُدلُّ عَليكَ «: ُبطُرسَ ل
فتذكََّر  75، لفصاَح الّديُك في الحا. »أنا ال أعِرُف هذا الرَُّجلَ «: فُ ليَلَعُن ويح

فخَرَج وبكى ُبكاًء . »قَبَل أْن َيصيَح الّديُك تُنِكُرني ثالَث مّراتٍ «: بُطُرُس َقوَل َيسوعَ 
 ) .ُمّرا

 75-69: 26الكتاب المقدس متى
 :ورد في القرآن الكريم  •

فـَْوقـَُهُم الطُّوَر ِبِميثَاِقِهْم َوقُلَنا َلُهُم اْدُخُلوا الَباَب ُسجَّداً َوقُلَنا َلُهْم ال تـَْعـُدوا َورَفـَْعَنا (
ُهْم ِميثَاقـاً غَ  نـَْقِضـِهْم ِميثَـاقـَُهْم وَُكْفـرِِهْم ِبآيَـاِت  فَِبَمـا )154(يظـاً لِفي السَّْبِت َوَأَخْذنَا ِمنـْ

ــتْ  ــوْ ِهُم األَْنِبَيــاَء ِبَغْيــلاِهللا َوقـَ َهــا ِبُكْفــرِِهْم َفــال لِر َحــقٍّ َوقـَ ِهْم قـُُلوبـَُنــا ُغلــٌف بَــل طََبــَع اهللاُ َعَليـْ
ِهْم لَوقـَـوْ  )156(ِهْم َعَلى َمـْرَيَم بـُْهَتانـاً َعِظيمـاً لَوِبُكْفرِِهْم َوقـَوْ  )155(يًال ليـُْؤِمُنوَن ِإال قَ 

َتلَنــا الَمِســيَح ِعيَســى ابْــَن َمــْرَيَم َرُســوَل اهللاِ  َوَمــا قـَتَـلُــوُه َوَمــا َصــَلُبوُه َوَلِكــْن ُشــبَِّه َلُهــْم  ِإنَّــا قـَ
َوِإنَّ الــِذيَن اْختَـَلُفــوا ِفيــِه َلِفــي َشــكٍّ ِمْنــُه َمــا َلُهــْم بِــِه ِمــْن ِعلــٍم ِإال اتـَِّبــاَع الظَّــنِّ َوَمــا قـَتَـلُــوُه 

الِكتَـاِب  لَوِإْن ِمـْن َأْهـ )158(َبل رَفـََعُه اهللاُ ِإلَْيِه وََكـاَن اهللاُ َعزِيـزًا َحِكيمـاً  )157(يَِقينًا 
 )159(ِإال لَيُـْؤِمَننَّ ِبِه قـَْبَل َمْوتِِه َويـَْوَم الِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيداً 

 ١٥٩ – ١٥٤: النساء القرآن الكريم سورة

 :ورد في السنة النبوية   •

َرَة َأنَّ النبي  َيكَ : (قال  عن أبي ُهَريـْ ِة فَاْسأَُلوا اَهللا من إذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ
ِه فَِإنـََّها رََأْت َمَلًكا وإذا َسِمْعُتْم َنِهيَق الِحَماِر فـَتَـَعوَُّذوا بِاِهللا من الشَّْيطَاِن فَِإنـََّها لَفضْ 
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 ) .رََأْت َشْيطَانًا

 )2729(4/2092صحيح مسلم 
 

  134134  --    رقمرقم  شتانشتان
 وإذ تخرج الموتى بإذني

 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

: (قوله
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َتَن َألنَّ َلُه َأْربـََعَة أَيَّامٍ «:الَمْيتِ  . »يَاَسيُِّد، َقْد أَنـْ
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أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َء َوِإَذا أَبـَْرُص َقْد َجا2. تَِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ  لَوَلمَّا نـََزَل ِمَن الَجبَ 1(: مواضعه كما يلي
َفَمدَّ َيُسوُع َيَدُه َوَلَمَسُه 3. »يَا َسيُِّد، ِإْن َأَرْدَت تـَْقِدْر َأْن ُتَطهَِّرِني«:َوَسَجَد َلُه قَاِئالً 

اْنظُْر َأْن َال تـَُقوَل «:فـََقاَل َلُه َيُسوعُ 4. لَوْقِت َطُهَر بـََرُصهُ لوَ . »!ُأرِيُد، فَاْطُهرْ «:قَاِئالً 
ِم الُقْربَاَن الِذي َأَمَر ِبِه ُموَسى َشَهاَدًة َلُهمْ لَسَك اْذَهْب َأِر نـَفْ  لبَ . َألَحدٍ  ) »لَكاِهِن، َوَقدِّ

. 

 4-1: 8الكتاب المقدس متى
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

َدنا ِمنُه و  2 .، تَِبَعْتُه ُجموٌع كبيرةٌ لولّما نَزَل َيسوُع ِمَن الجبَ : (بعض مواضعه كما يلي
فَمدَّ  3 .»يا سيِّدي، إْن أَرْدَت فأْنَت قاِدٌر أْن ُتَطهَِّرني«: أبَرُص، فسَجَد َله وقالَ 
فقاَل َله  4 .لفَطُهَر ِمْن بـََرِصِه في الحا »! ُأريُد، فَاطُهرْ «: َيسوُع يَده وَلَمسُه وقالَ 

ِم الُقرباَن . أرِِه نَفَسكَ ولكن َاذَهْب إلى الكاهِن و . إيَّاَك أن ُتخِبَر أحًدا«: َيسوعُ  ثُمَّ َقدِّ
 . ) »اّلذي أمَر ِبه موسى، َشهادًة ِعنَدُهم

 4-1: 8الكتاب المقدس متى

َنْي (: ورد في الكتاب المقدس  تَـَهى َيُسوُع ِمْن تـَْوِصَيِة َتَالِميِذِه االثـْ بـَْعَدَما انـْ
تَـَقَل ِمْن ُهَناَك، َوَذَهَب يـُعَ  َوَلمَّا َسِمَع يُوَحنَّا، َوُهَو ِفي 2. ِفي ُمُدِنِهمْ  ُم َويـَُبشِّرُ لَعَشَر، انـْ

أَأَْنَت ُهَو اآلِتي، َأْم «: َيْسأَلُهُ 3الَمِسيِح، َأْرَسَل ِإلَْيِه بـَْعَض َتَالِميِذِه،  لالسِّْجِن، بَِأْعَما
َرَك؟ : ِبَما َتْسَمُعوَن َوتـََرْونَ اْذَهُبوا َأْخِبُروا يُوَحنَّا «: فََأَجابـَُهْم َيُسوُع قَاِئالً 4» نـَْنَتِظُر َغيـْ

الُعْمُي يـُْبِصُروَن، َوالُعْرُج َيْمُشوَن، َوالبُـْرُص يَُطهَُّروَن، َوالصُّمُّ َيْسَمُعوَن، َوالَمْوَتى 5
 ) .» !َمْن َال َيُشكُّ ِفيَّ لَوُطوَبى 6. يـَُقاُموَن، َوالَمَساِكيُن يـَُبشَُّرونَ 

 6-1: 11الكتاب المقدس متى
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للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض أخرى  وفي نسخة
َنْي َعَشَر، اْنَصَرَف ِمْن ُهَناَك لَوَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع َأْمَرُه 1(: مواضعه كما يلي َتَالِميِذِه االثـْ

، َأْرَسَل الَمِسيحِ  لَأمَّا يُوَحنَّا فـََلمَّا َسِمَع ِفي السِّْجِن بَِأْعَما2.َم َوَيْكِرَز ِفي ُمُدِنِهمْ ليُـعَ ل
نَـْيِن ِمْن َتَالِميِذِه،  فََأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل 4» أَْنَت ُهَو اآلِتي َأْم نـَْنَتِظُر آَخَر؟«:َوقَاَل َلهُ 3اثـْ

اَلُعْمُي يـُْبِصُروَن، َوالُعْرُج َيْمُشوَن، 5: اْذَهَبا َوَأْخِبَرا يُوَحنَّا ِبَما َتْسَمَعاِن َوتـَْنظَُرانِ «:َلُهَما
َوُطوَبى 6. َطهَُّروَن، َوالصُّمُّ َيْسَمُعوَن، َوالَمْوَتى يـَُقوُموَن، َوالَمَساِكيُن يـَُبشَُّرونَ َوالبُـْرُص يُ 

 ) .»َمْن َال يـَْعثـُُر ِفيَّ ل

 6-1: 11الكتاب المقدس متى

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
تالميِذِه االثني عَشَر، خَرَج ِمْن لسوُع وصاياُه ولمَّا أتمَّ يَ : (بعض مواضعه كما يلي

 لوسِمَع يوحنَّا وهَو في السِّجِن بَأعما 2.َم ويـَُبشَِّر في الُمُدِن الُمجاِورَةِ لُهناَك لُيع
هل أنَت هَو اّلذي َيجيُء، أو «: ليقولوا َله 3 الَمسيِح، فأرَسَل إلَيِه بَعَض تالميِذهِ 

 5 :َاْرِجعوا وأْخِبروا يوحنَّا ِبما َتسَمعوَن وتـََرْونَ «: سوعُ فأجابـَُهم يَ  4»نَنتظُر آَخَر؟
العمياُن يُبصروَن، والُعرُج يمشوَن، والُبرُص يُطهَّروَن، والصمُّ َيسَمعوَن، والَموتى 

 .»وهنيًئا لمن ال يفُقُد إيمانَُه بي 6 .يَقوموَن، والَمساكيُن يَتلقَّوَن الِبشارةَ 

 6-1: 11الكتاب المقدس متى

 :ورد في القرآن الكريم  •

َدِتَك ِإْذ أَيـَّْدُتَك بِـُروِح لـِإْذ قَاَل اهللاُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيـَك َوَعلَـى َوا(
ــــُدِس ُتكَ  ــــْورَاَة لــــالُق ــــاَب َوالِحْكَمــــَة َوالتـَّ ــــَك الِكَت ــــًال َوِإْذ َعلْمُت ــــِد وََكْه ــــي الَمْه ُم النَّــــاَس ِف
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ــِإْذِني َواِألْنِجيــَل  ــراً ِب ُفُخ ِفيَهــا فـََتُكــوُن طَْي ــنـْ تَـ ــِإْذِني فـَ ــِر ِب ــِة الطَّْي ــُق ِمــَن الطِّــيِن َكَهْيَئ َوِإْذ َتْخُل
َوتـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج الَمْوَتى بِِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت بَِني ِإْسرائيَل َعْنـَك 

َنـــا ُهْم ِإْن َهـــَذا ِإال ِســـْحٌر ُمِبـــيٌن ِإْذ ِجْئـــتَـُهْم بِالبَـيـِّ َقـــاَل الـــِذيَن َكَفـــُروا ِمـــنـْ َوِإْذ  )110(ِت فـَ
  )111(ُموَن لي قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد بِأَنـََّنا ُمسْ لَأْوَحْيُت ِإَلى الَحَوارِيِّيَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسو 

  ١١١ - ١١٠: المائدة القرآن الكريم سورة 

 

  135135  --    رقمرقم  شتانشتان
 لو كنا مائة ألف لكفانا 

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

. ِبَما َعِمُلوُه َوَما َعلُموهُ : َشْيءٍ  لَواْجَتَمَع الرُُّسُل ِإَلى َيُسوَع، َوَأْخبَـُروُه ِبكُ 30: (قوله
ُتْم َعَلى اْنِفَراٍد ِإَلى َمَكاٍن «: فـََقاَل َلُهمْ 31 فـََقْد َكاَن . »يالً لَخاٍل، َواْسَترِيُحوا قَ تـََعاَلْوا أَنـْ

اِهُبوَن َكِثيرِيَن َحتَّى َلْم َيَدُعوا َلُهْم فـُْرَصًة  َفَذَهَب التََّالِميُذ ِفي 32. لَألكْ لالَقاِدُموَن َوالذَّ
َفِرِدينَ  فـََعَرُفوا َوْجَهتَـُهْم، ِقيَن، لَوَلِكنَّ َكِثيرِيَن رََأْوُهْم ُمْنطَ 33. الَقاِرِب ِإَلى َمَكاٍن ُمْقِفٍر ُمنـْ

َوَأَخُذوا يـَتَـَراَكُضوَن َمعًا ِإَلى ُهَناَك َسْيرًا َعَلى اَألْقَداِم، َخارِِجيَن ِمْن َجِميِع الُمُدِن، 
فـََلمَّا نـََزَل َيُسوُع ِمَن الَقاِرِب، رََأى الَجْمَع الَكِثيَر َوَتَحنََّن َعَلْيِهْم، 34. َفَسبَـُقوُهمْ 

َوَلمَّا َمَضى ُجْزٌء َكِبيٌر ِمَن 35.ُمُهْم أُُمورًا َكِثيَرةً لفََأَخَذ يـُعَ . َكَغَنٍم َال رَاِعَي َلَها  ألَنـَُّهْم َكانُوا
َم ِإلَْيِه َتَالِميُذُه، َوقَاُلوا َقِضي«: النـََّهاِر، تـََقدَّ فَاْصِرِف 36. الَمَكاُن ُمْقِفٌر، َوالنـََّهاُر َكاَد يـَنـْ

ُفِسِهْم َما يَْأُكُلونَ َيْذَهُبوا ِإَلى القُ لالَجْمَع  فـََردَّ 37. »َرى َوالَمَزارِِع الُمَجاِورَِة َوَيْشتَـُروا ألَنـْ
ُتْم «: قَاِئالً  َهل َنْذَهُب َوَنْشَتِري ِبِمَئَتْي ِديَناٍر ُخْبزاً «: فـََقاُلوا َلهُ » !َيْأُكُلوالَأْعُطوُهْم أَنـْ
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فـََلمَّا َتَحقَُّقوا، . »يفًا ِعْندَُكْم؟ اْذَهُبوا َواْنظُُرواَكْم َرغِ «: َفَسأََلُهمْ 38» َيْأُكُلوا؟لَونـُْعِطيِهْم 
ُسوا الَجْمَع َجَماَعاٍت َجَماَعاٍت َعَلى لفََأَمَرُهْم َأْن ُيجْ 39» !َخْمَسٌة، َوَسَمَكَتانِ «: قَاُلوا

َها ِمْن ِمَئٍة َأْو 40. الُعْشِب اَألْخَضرِ  . َخْمِسينَ َفَجَلُسوا ِفي َحَلَقاٍت تـََتأَلُف ُكلٌّ ِمنـْ
ثُمَّ َأَخَذ َيُسوُع اَألْرِغَفَة الَخْمَسَة َوالسََّمَكتَـْيِن، َورََفَع َنَظَرُه ِإَلى السََّماِء َوبَاَرَك، 41

. لَجِميعِ للَجْمِع َوالسََّمَكَتاِن َقسََّمُهَما ليُـَقدُِّموا لوََكسََّر اَألْرِغَفَة، َوَأْعَطى َتَالِميَذُه 
َنَتْي َعْشَرَة قـُفًَّة َمْمُلوَءًة ِمْن ِكَسِر الُخْبِز 43. َشِبُعوافََأَكُلوا َجِميعًا وَ 42 ثُمَّ رَفـَُعوا اثـْ

 .) َوَأمَّا الِذيَن َأَكُلوا ِمَن الُخْبِز، َفَكانُوا َخْمَسَة آالِف رَُجلٍ 44. َوبـََقايَا السََّمكِ 
 44-30: 6مرقس الكتاب المقدس

ص عن سابقه في بعض أخرى للكتاب المقدس تغير فيها الن وفي نسخة
َما فـََعُلوا  لَشْيٍء، كُ  لَواْجَتَمَع الرُُّسُل ِإَلى َيُسوَع َوَأْخبَـُروُه ِبكُ 30(: مواضعه كما يلي

َفِرِديَن ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء َواْسَترِيُحوا «:فـََقاَل َلُهمْ 31. َما َعلُموا لوَكُ  ُتْم ُمنـْ تـََعاَلْوا أَنـْ
اِهِبيَن َكانُوا َكِثيرِيَن، َوَلْم تـَتَـَيسَّْر َلُهْم فـُْرَصٌة  َألنَّ الَقاِدِمينَ . »يالً لقَ  . لَألكْ لَوالذَّ

َفِرِدينَ 32 ِقيَن، لفـََرآُهُم الُجُموُع ُمْنطَ 33. َفَمَضْوا ِفي السَِّفيَنِة ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء ُمنـْ
ُمَشاًة، َوَسبَـُقوُهْم َواْجَتَمُعوا  فـَتَـَراَكُضوا ِإَلى ُهَناَك ِمْن َجِميِع الُمُدنِ . َوَعَرَفُه َكِثيُرونَ 

فـََلمَّا َخَرَج َيُسوُع رََأى َجْمًعا َكِثيًرا، فـََتَحنََّن َعَلْيِهْم ِإْذ َكانُوا َكِخَراٍف َال رَاِعَي 34. ِإلَْيهِ 
َتَدَأ يـُعَ  َم ِإلَْيِه َتَالِميذُ 35. ُمُهْم َكِثيًرالَلَها، َفابـْ الَمْوِضُع «:ينَ لُه قَائِ َوبـَْعَد َساَعاٍت َكِثيَرٍة تـََقدَّ

َنا َويـَْبَتاُعوا لِاْصرِفْـُهْم 36. َخَالٌء َوالَوْقُت َمَضى َكْي َيْمُضوا ِإَلى الضَِّياِع َوالُقَرى َحَوالَيـْ
ًزا، َألْن لَْيَس ِعْنَدُهْم َما يَْأُكُلونَ  ُتْم «: فََأَجاَب َوقَاَل َلُهمْ 37. »َلُهْم ُخبـْ َأْعُطوُهْم أَنـْ

َقاُلوا َلهُ  .»َيْأُكُلوال ًزا ِبِمَئَتْي ِديَناٍر َونـُْعِطيَـُهْم «:فـَ فـََقاَل 38» َيْأُكُلوا؟لأََنْمِضي َونـَْبَتاُع ُخبـْ
. »َخْمَسٌة َوَسَمَكَتانِ «:ُموا قَاُلوالَوَلمَّا عَ . »َكْم َرِغيًفا ِعْندَُكُم؟ اْذَهُبوا َواْنظُُروا«:َلُهمْ 
فَاتََّكُأوا 40. يـَتَِّكُئوَن رِفَاقًا رِفَاقًا َعَلى الُعْشِب اَألْخَضرِ فََأَمَرُهْم َأْن َيْجَعُلوا الَجِميَع 39

فََأَخَذ اَألْرِغَفَة الَخْمَسَة َوالسََّمَكتَـْيِن، 41. ِمَئًة ِمَئًة َوَخْمِسيَن َخْمِسينَ : ُصُفوفًا ُصُفوفًا
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ُموا ِإلَْيِهْم، ل، َوَأْعَطى َتَالِميَذُه َورََفَع َنَظَرُه َنْحَو السََّماِء، َوبَاَرَك ثُمَّ َكسََّر اَألْرِغَفةَ  يُـَقدِّ
َنَتْي 43. فََأَكَل الَجِميُع َوَشِبُعوا42لَجِميِع، لَوَقسََّم السََّمَكتَـْيِن  ثُمَّ رَفـَُعوا ِمَن الِكَسِر اثـْ

ًة، َوِمَن السََّمكِ  ْحَو َخْمَسِة آَالِف وََكاَن الِذيَن َأَكُلوا ِمَن اَألْرِغَفِة نَ 44. َعْشَرَة قـُفًَّة َمْمُلوَّ
 ) .رَُجلٍ 

 44-30: 6مرقس الكتاب المقدس
ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة

ما َعِملوا  لوَاجَتَمَع الرُُّسُل ِعنَد َيسوَع، وأخبروُه ِبكُ  30: (بعض مواضعه كما يلي
جيئوَن، فال يَتركوَن لُهم ُفرصًة ليأُكلوا وكاَن كثيٌر ِمَن الناِس يَروحوَن ويَ  31. وَعلموا

. »تعاَلوا أنُتم وحدَُكم إلى مكاٍن ُمقِفٍر وَاسَتريحوا قليالً «: طعاَمُهم، فقاَل لُهم َيسوعُ 
فرآُهُم الّناُس ذاهبيَن، وعَرَف   33.فَذهبوا في القاِرِب وحَدُهم إلى مكاٍن ُمقِفرٍ  32

َك لميِع الُمُدِن َمشًيا على األقداِم وَسبقوُهم إلى ذكثيٌر ِمنُهم إلى أيَن، فأسَرعوا ِمْن ج
فلمَّا نَزَل َيسوُع ِمَن القاِرِب رأى َجْمًعا كبيًرا، فأشَفَق عَليِهم، ألنـَُّهم   34. المكانِ 

وفاَت الوقُت، فَدنا ِمنُه  35. ُمُهم أشياء كثيرةً لكانوا ِمثَل غنٍم ال راعَي لها، وأَخَذ يُع
لناِس أْن يَنصرِفوا إلى لفُقل  36فاَت الوقُت، وهذا مكاٌن ُمقِفٌر، «: تالميُذُه وقالوا َلهُ 

أعطوُهم «: فأجابـَُهم َيسوعُ  37. »الَمزارِِع والُقرى الُمجاِورَِة لَيشَتروا لُهم ما يأُكلونَ 
أُتريُدنا أْن َنذَهَب وَنشتِرَي ُخبًزا بمَئَتي ديناٍر ونُعطيَـُهم «: فقالوا. »أنُتم ما يأُكلونَ 

فلمَّا َعَرفوا ما . »َكم رغيًفا ِعندَُكم؟ ِإذَهبوا واَنظُروا«: فقاَل َيسوعُ  38»يأُكلوا؟ل
فأمَرُهم أْن يُقِعدوا الّناَس جماعًة  39. »َخمسُة أرِغَفٍة وَسمَكتانِ «: ِعنَدُهم، قالوا َلهُ 

ي فَقَعدوا ُصفوفًا ُصفوفًا، في بعِضها ِمئِة وف 40. جماعًة على الُعْشِب األخَضرِ 
وأَخَذ َيسوُع األرِغَفَة الَخمسَة والسَّمكَتيِن ورَفَع َعيَنيِه َنحَو  41. بَعِضها َخمسونَ 

السَّماِء وباَرَك وَكَسَر األرِغَفَة وناَوَل تالميَذُه لُيوزِّعوها على الناِس، وَقسََّم السَّمكَتيِن 
وا اَثنَتي َعْشَرَة قـُفًَّة َمملوَءًة ثُمَّ رََفع 43. فأكلوا ُكلُُّهم حّتى َشِبعوا 42. عَليِهم جميًعا
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وكاَن اّلذيَن أَكلوا ِمَن األرِغَفِة َنحَو َخمَسِة  44. ِمَن الِكَسِر وَفَضالِت السَّمَكَتينِ 
  ) .آالِف رَُجلٍ 

 44-30: 6مرقس الكتاب المقدس
 :ورد في السنة النبوية   •

َوالنَِّبيُّ  ،يوم الُحَدْيِبَيةِ  َعِطَش الناس: (عن َجاِبِر بن عبد اِهللا رضي اهللا عنهما قال
  ٌليس ِعْنَدنَا : قالوا ؟ ما لُكمْ  :فقال ،َفَجِهَش الناس َنْحَوهُ  ،فـَتَـَوضَّأَ  ،بين َيَدْيِه رِْكَوة

َفَجَعل الَماُء يـَُثوُر  ،فـََوَضَع َيَدُه في الرِّْكَوةِ  ،َماٌء نـَتَـَوضَُّأ وال َنْشَرُب إال ما بين َيَدْيكَ 
َنا َوتـََوضَّْأنَا ،الُعُيونِ  لِه َكَأْمثَابين َأَصاِبعِ  لو   :قال ؟َكْم ُكْنُتمْ - :ل قائل لجابرق -َفَشرِبـْ

 ) .كنا َخْمَس َعْشَرَة ِماَئةً   ،كنا ِماَئَة أَلٍف لَكَفانَا

  )3383(3/1310صحيح البخاري 

قال أبو (: ٍك يقوللعن ِإْسَحاَق بن عبد اِهللا بن أبي طَلَحَة أَنَُّه سمع أََنَس بن َماو 
َضِعيًفا َأْعِرُف فيه  لقد سمعت َصْوَت رسول اِهللا : -زوجته-طَلَحَة ألُمِّ ُسلْيٍم 

َراًصا من َشِعيرٍ  ،نعم :قالت ؟فـََهل ِعْنَدِك من َشْيءٍ  ،الُجوعَ  ثُمَّ َأْخَرَجْت  ،فََأْخَرَجْت َأقـْ
َز بِبَـْعِضِه ثُمَّ َدسَّْتُه َتْحتَ  ،ِخَمارًا لها ثُمَّ َأْرَسلْتِني  ،َوالثـَْتِني بِبَـْعِضهِ  ،َيِدي َفلفَّْت الُخبـْ

في الَمْسِجِد َوَمَعُه  َفَذَهْبُت ِبِه فـََوَجْدُت َرُسول اِهللا  :قال ،إلى رسول اِهللا 
: قال ،نعم :فقلت ،آْرَسلَك أبو طَلَحةَ  :فـَُقْمُت عليهم فقال لي رسول اِهللا  ،الناس
فَاْنطَلَق َواْنطَلْقُت بين  ،ُقوُموا :َمْن معهل  فقال رسول اهللاِ  ،نعم :فقلت ؟ِبَطَعامٍ 

قد جاء رسول  ،يا ُأمَّ ُسلْيمٍ  :فََأْخبَـْرتُُه فقال أبو طَلَحةَ  ،أَْيِديِهْم حتى ِجْئُت أَبَا طَلَحةَ 
 فَاْنطَلَق أبو ،اهللا َوَرُسولُُه َأْعلمُ  :فقالت ،َولْيَس ِعْنَدنَا ما نُْطِعُمُهمْ  ،بِالنَّاسِ  اِهللا 

فقال رسول  ،وأبو طَلَحَة معه فََأقْـَبل رسول اِهللا  ،طَلَحَة حتى لِقَي َرُسول اِهللا 
 َك الُخْبِز فََأَمَر ِبِه رسول اِهللا لفَأََتْت ِبذَ  ،َهُلمِّي يا ُأمَّ ُسلْيٍم ما ِعْنَدكِ  :اِهللا 



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )568 ( 

فيه ما َشاَء اهللا َأْن  ل اِهللا ثُمَّ قال رسو  ،َوَعَصَرْت ُأمُّ ُسلْيٍم ُعكًَّة فََأَدَمْتهُ  ،فـَُفتَّ 
 :ثُمَّ قال ،ثُمَّ َخَرُجوا ،فََأَكُلوا حتى َشِبُعوا ،فََأِذَن لهم ،َعَشَرةٍ لاْئَذْن  :ثُمَّ قال ،يـَُقول
فََأِذَن  ،َعَشَرةٍ لاْئَذْن  :ثُمَّ قال ،ثُمَّ َخَرُجوا ،فََأَكُلوا حتى َشِبُعوا ،َعَشَرٍة فََأِذَن لهملاْئَذْن 

فََأَكل الَقْوُم كلهم  ،َعَشَرةٍ لاْئَذْن  :ثُمَّ قال ،ثُمَّ َخَرُجوا ،َأَكُلوا حتى َشِبُعوافَ  ،لهم
ُعوَن أو َثَمانُوَن رَُجال ،َوَشِبُعوا  ) .َوالَقْوُم َسبـْ

صحيح البخاري 

3/1311)3385(  
ا أُنَاًسا َأنَّ َأْصَحاَب الصُّفَِّة َكانُو : ( عبد الرحمن بن أبي َبْكٍر رضي اهللا عنهما وعن 

نَـْيِن َفلَيْذَهْب بِثَا فـَُقَراَء َوَأنَّ النبي  ٍث َوَمْن كان لقال َمرًَّة من كان ِعْنَدُه َطَعاُم اثـْ
ِعْنَدُه َطَعاُم َأْربـََعٍة َفلَيْذَهْب ِبَخاِمٍس أو َساِدٍس أو كما قال َوَأنَّ أَبَا َبْكٍر جاء بَِثالثٍَة 

و َبْكٍر وثالثة قال فـَُهَو أنا َوأَِبي َوأُمِّي وال َأْدِري هل قال ِبَعَشَرٍة وأب َواْنطَلَق النبي 
ثُمَّ  اْمَرأَِتي َوَخاِدِمي بين بـَْيِتَنا َوبـَْيَن بـَْيِت أبي َبْكٍر َوَأنَّ أَبَا َبْكٍر تـََعشَّى ِعْنَد النبي 

اَء بـَْعَد ما َمَضى َفجَ  لِبَث حتى صلى الِعَشاَء ثُمَّ رََجَع َفلِبَث حتى تـََعشَّى رسول اِهللا 
ما َشاَء اهللا قالت له اْمَرأَتُُه ما َحَبَسَك عن َأْضَياِفَك أو َضْيِفَك قال أو ما  لمن الليْ 

عشيتهم قالت أَبـَْوا حتى َتِجيَء قد َعَرُضوا عليهم فـََغلُبوُهْم َفَذَهْبُت فَاْخَتَبْأُت فقال يا 
َأْطَعُمُه أََبًدا قال وأيم اِهللا ما كنا نَْأُخُذ من ُغْنثـَُر َفَجدََّع َوَسبَّ وقال ُكُلوا وقال ال 

َها َأْكثـَُر منها حتى َشِبُعوا َوَصاَرْت َأْكثـََر ِممَّا كانت قـَْبُل فـََنَظَر لاللُّْقَمِة إال رَبَا من َأْسفَ 
َعْيِني لِهَي  ْمَرأَتِِه يا ُأْخَت بَِني ِفَراٍس قالت ال َوقـُرَّةِ الأبو َبْكٍر فإذا َشْيٌء أو َأْكثـَُر قال 

اآلَن َأْكثـَُر ِممَّا قـَْبُل بَِثالِث َمرَّاٍت فََأَكل منها أبو َبْكٍر وقال إنما كان الشَّْيطَاُن يـَْعِني 
نَـَنا َوبـَْيَن  َيِميَنُه ثُمَّ َأَكل منها لُْقَمًة ثُمَّ َحَملَها إلى النبي  فََأْصَبَحْت ِعْنَدُه وكان بـَيـْ

َنا َعَشَر رَُجًال مع كل رَُجٍل منهم أُنَاٌس اهللا َأْعلُم  قـَْوٍم َعْهٌد َفَمَضى األَ  تَـَفرَّقْـَنا اثـْ َجُل فـَ
 ). َكْم مع كل رَُجٍل غير أَنَُّه بـََعَث َمَعُهْم قال َأَكُلوا منها َأْجَمُعونَ 
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صحيح البخاري 

3/1312)3388(  

ْهِد رسول اِهللا َأَصاَب َأْهل الَمِديَنِة َقْحٌط على عَ  : (عن أََنٍس رضي اهللا عنه قالو 
  َنا هو َيْخُطُب يوم ُجُمَعٍة ِإْذ قام رَُجٌل فقال يا َرُسول اِهللا َهلَكْت الُكَراُع بَـيـْ فـَ

َهلَكْت الشَّاُء فَادُْع اَهللا َيْسِقيَنا َفَمدَّ َيَدْيِه َوَدَعا قال أََنٌس َوِإنَّ السََّماَء لِمْثُل الزَُّجاَجِة 
يَـَها َفَخَرْجَنا َنُخوُض لَحابًا ثُمَّ اْجَتَمَع ثُمَّ َأْرَسلْت السََّماُء َعَزافـََهاَجْت رِيٌح أَْنَشَأْت سَ 

َنا َمَنازِلَنا فلم نـََزل نُْمَطُر إلى الُجُمَعِة اُألْخَرى فـََقاَم إليه ذلك الرَُّجُل أو  الَماَء حتى أَتـَيـْ
َمْت البُـُيوُت فَادُْع اَهللا  ُرُه فقال يا َرُسول اِهللا تـََهدَّ َنا وال َغيـْ َيْحِبْسُه فـََتَبسََّم ثُمَّ قال َحَواليـْ

َنا فـََنَظْرُت إلى السََّحاِب َتَصدََّع َحْول الَمِديَنِة َكأَنَُّه ِإكْ   ) .يٌل لَعليـْ

  )3389(3/1313صحيح البخاري 

كان يـَُقوُم يوم الُجُمَعِة   َأنَّ النبي : (عن َجاِبِر بن عبد اِهللا رضي اهللا عنهما  وعن
َرٍة أو َنْخلٍة فقالت اْمَرَأٌة من األَْنَصاِر أو رَُجٌل يا َرُسول اِهللا أال َنْجَعُل لك إلى َشجَ 

ِمْنبَـًرا قال إن ِشْئُتْم َفَجَعُلوا له ِمْنبَـًرا فلما كان يوم الُجُمَعِة ُدِفَع إلى الِمْنَبِر َفَصاَحْت 
تَِئنُّ أَنِيَن الصَِّبيِّ الذي ُيَسكَُّن قال   فضمها إليه النَّْخلُة ِصَياَح الصَِّبيِّ ثُمَّ نـََزل النبي 

 ) .كانت تـَْبِكي على ما كانت َتْسَمُع من الذِّْكِر ِعْنَدَها

صحيح البخاري 

3/1314)3391(  

ِه فَاْشتَـَرى لجاء أبو َبْكٍر رضي اهللا عنه إلى أبي في َمْنزِ : (البَـَراَء بن َعاِزٍب  وقال
َنَك َيْحِملُه َمِعي قال َفَحَملُتُه معه َوَخَرَج أبي يـَْنَتِقُد  َعاِزٍب ابـَْعثْ لمنه رَْحًال فقال  ابـْ

ْثِني َكْيَف َصنَـْعُتَما حين َسَرْيَت مع رسول اِهللا  قال  َثَمَنُه فقال له أبي يا أَبَا َبْكٍر َحدِّ



 
 www.alridwany.com     حصريا على موقع الرضواني

 

@

 )570 ( 

َنا لْيلتَـَنا َوِمْن الَغِد حتى قام قَاِئُم الظَِّهيَرِة َوَخال الطَّرِيُق  ال َيُمرُّ فيه َأَحٌد نعم َأْسَريـْ
نَـَزلَنا ِعْنَدُه َوَسوَّْيُت  لنَِّبيِّ لفـَُرِفَعْت لنا َصْخَرٌة َطِويلٌة لها ِظلٌّ لم تَْأِت عليه الشَّْمُس فـَ

  َمَكانًا بَِيِدي يـََناُم عليه َوَبَسْطُت فيه فـَْرَوًة َوقُلُت َنْم يا َرُسول اِهللا وأنا أَنـُْفُض لك
َخَرْجُت أَنـُْفُض ما َحْولُه فإذا أنا ِبَراٍع ُمْقِبٍل ِبَغَنِمِه إلى الصَّْخَرِة يُرِيُد ما َحْولَك فـََناَم وَ 

الَمِديَنِة أو َمكََّة  لَرُجٍل من َأهْ لَمْن أنت يا ُغالُم فقال لمنها ِمْثل الذي َأَرْدنَا فقلت 
َتْحُلُب قال نعم فََأَخَذ َشا ًة فقلت انـُْفْض قلت َأِفي َغَنِمَك لَبٌن قال نعم قلت َأفـَ

الضَّْرَع من التـَُّراِب َوالشََّعِر َوالَقَذى قال فـََرأَْيُت البَـَراَء َيْضِرُب ِإْحَدى َيَدْيِه على 
ُفُض َفَحلَب في قـَْعٍب ُكْثَبًة من لَبٍن َوَمِعي ِإَداَوٌة َحَملتُـَها  يـَْرَتِوي  لنَِّبيِّ لاُألْخَرى يـَنـْ

َقَظ  تـَْيُت النبي منها َيْشَرُب َويـَتَـَوضَُّأ فَأَ  ْقُتُه حين اْستَـيـْ َفَكرِْهُت َأْن ُأوِقَظُه فـََوافـَ
َفَصَبْبُت من الَماِء على اللَبِن حتى بـََرَد َأْسَفُلُه فقلت اْشَرْب يا َرُسول اِهللا قال َفَشِرَب 

لشَّْمُس قلت بَلى قال فَاْرَتَحلَنا بعد ما َمالْت ا للرَِّحيلحتى َرِضيُت ثُمَّ قال أَلْم يَْأِن 
ٍك فقلت أُتِيَنا يا َرُسول اِهللا فقال ال َتْحَزْن ِإنَّ اَهللا َمَعَنا َفَدَعا عليه لَواتـَّبَـَعَنا ُسَراَقُة بن َما

فَاْرَتَطَمْت ِبِه فـََرُسُه إلى َبْطِنَها ُأَرى في َجلٍد من األرض فقال إني ُأرَاُكَما قد  النبي 
فـََنَجا  ُهللا لُكَما َأْن َأرُدَّ َعْنُكَما الطَّلَب َفَدَعا له النبي َدَعْوُتَما َعليَّ فَاْدُعَوا لي فَا

 ) .َفَجَعل ال يَلَقى َأَحًدا إال قال َكَفْيُتُكْم ما ُهَنا فال يَلَقى َأَحًدا إال َردَُّه قال َوَوَفى لنا

صحيح البخاري 

3/1323)3419(  
 

  136136  --    رقمرقم  شتانشتان
 لو أنكم توكلتم على اهللا

 ق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرح 
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 :ورد في الكتاب المقدس   •

َمِعيَشِتُكْم ِبَشْأِن َما تَْأُكُلوَن َوَما َتْشَربُوَن، لَال تـَْهَتمُّوا : َك َأُقوُل َلُكمْ لذل25: (قوله
ثـََر ِمْن ُمَجرَِّد َطَعاٍم، َوالَجَسُد أَلَْيَسِت الَحَياُة َأكْ . َوَال َألْجَسادُِكْم ِبَشْأِن َما َتْكَتُسونَ 

ِإنـََّها َال تـَْزرَُع َوَال َتْحُصُد َوَال َتْجَمُع : تََأمَُّلوا طُُيوَر السََّماءِ 26َأْكثـََر ِمْن ُمَجرَِّد ِكَساٍء؟ 
َها َكثِ . ِفي َمَخاِزَن، َوأَبُوُكُم السََّماِويُّ يـَُعوُلَها ُتْم َأْفَضَل ِمنـْ َلْسُتْم أَنـْ َفَمْن ِمْنُكْم 27يرًا؟ َأفـَ

َماَذا َتْحِمُلوَن َهمَّ لوَ 28ِإَذا َحَمَل الُهُموَم يـَْقِدُر َأْن يُِطيَل ُعْمَرُه َوَلْو َساَعًة َواِحَدًة؟ 
َعُب َوَال تـَْغِزُل؛ : َكْيَف تـَْنُمو  لالِكَساِء؟ تََأمَُّلوا زَنَاِبَق الَحقْ  َوَلِكنِّي َأُقوُل 29ِإنـََّها َال تـَتـْ

َها بـََهاءً : َلُكمْ  ِة َمْجِدِه َلْم َيْكَتِس َما يـَُعاِدُل َواِحَدًة ِمنـْ فَِإْن  30! َحتَّى ُسَلْيَماُن ِفي ِقمَّ
َكاَن اهللا َهَكَذا َيْكُسو اَألْعَشاَب البَـرِّيََّة َمَع أَنـََّها تـُْوَجُد اليَـْوَم َوُتْطَرُح َغدًا ِفي النَّاِر، 

ُتْم، يَاقَ  َفَال َتْحِمُلوا الَهمَّ 31يَماِن، َأْحَرى ِجّدًا بَِأْن َيْكُسوَُكْم؟ ي اإلِ ليلَأفـََلْسُتْم أَنـْ
فـََهِذِه 32َما َعَسانَا َنْكَتِسي؟ : َما َعَسانَا َنْشَرُب؟ َأوْ : َما َعَسانَا نَْأُكُل؟ َأوْ : ينَ لقَائِ 

َها األَُممُ  . َهاليـَْعَلُم َحاَجَتُكْم ِإَلى َهِذِه كُ  فَِإنَّ أَبَاُكُم السََّماِويَّ . الَحاَجاُت ُكلَُّها َتْسَعى ِإلَيـْ
ُتْم، فَاْطُلُبوا َأوًَّال َمَلُكوَت اهللا َوِبرِِّه، َوَهِذِه ُكلَُّها تـَُزاُد َلُكمْ 33 َال تـَْهَتمُّوا بَِأْمِر 34. َأمَّا أَنـْ

 ).!ُسوءٍ َيْكِفي ُكل يـَْوٍم َما ِفيِه ِمْن . الَغِد، فَِإنَّ الَغَد يـَْهَتمُّ بَِأْمِر نـَْفِسهِ 
 34-25: 6الكتاب المقدس متى

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َحَياِتُكْم ِبَما تَْأُكُلوَن َوِبَما لَال تـَْهَتمُّوا : َك َأُقوُل َلُكمْ لذل«25(: مواضعه كما يلي

َحَياُة َأْفَضَل ِمَن الطََّعاِم، َوالَجَسُد أَلَْيَسِت ال. َتْشَربُوَن، َوَال َألْجَسادُِكْم ِبَما تَلَبُسونَ 
ِإنـََّها َال تـَْزرَُع َوَال َتْحُصُد َوَال َتْجَمُع : اُْنظُُروا ِإَلى طُُيوِر السََّماءِ 26َباِس؟ لَأْفَضَل ِمَن ال

ُتْم بِالَحِريِّ َأْفَضَل . ِإَلى َمَخاِزَن، َوأَبُوُكُم السََّماِويُّ يـَُقوتـَُها َها؟ أََلْسُتْم أَنـْ َوَمْن ِمْنُكْم 27ِمنـْ
َباِس؟ تََأمَُّلوا لَماَذا تـَْهَتمُّوَن بِاللوَ 28ِإَذا اْهَتمَّ يـَْقِدُر َأْن َيزِيَد َعَلى قَاَمِتِه ِذرَاًعا َواِحَدًة؟ 

َعُب َوَال تـَْغِزلُ ! َكْيَف تـَْنُمو  لزَنَاِبَق الَحقْ  ْيَماُن ِإنَُّه َوَال ُسلَ : َولِكْن َأُقوُل َلُكمْ 29. َال تـَتـْ
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َها لِفي كُ  الِذي يُوَجُد اليَـْوَم  لفَِإْن َكاَن ُعْشُب الَحقْ 30. َمْجِدِه َكاَن يَلَبُس َكَواِحَدٍة ِمنـْ
ُتْم يَا قَ  ي ليلَويُْطَرُح َغًدا ِفي التـَّنُّوِر، يُلِبُسُه اُهللا هَكَذا، َأفـََلْيَس بِالَحِريِّ ِجّدا يُلِبُسُكْم أَنـْ

فَِإنَّ 32َماَذا نَْأُكُل؟ َأْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا نَلَبُس؟ : ينَ لَتمُّوا قَائِ َفَال تـَهْ 31اِإليَماِن؟ 
. َهالَألنَّ أَبَاُكُم السََّماِويَّ يـَْعَلُم أَنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى هِذِه كُ . هِذِه ُكلَها َتْطُلبُـَها األَُممُ 

لَغِد، َألنَّ لَفَال تـَْهَتمُّوا 34. ُه، َوهِذِه ُكلَُّها تـَُزاُد َلُكمْ لِكِن اْطُلُبوا َأوًَّال َمَلُكوَت اِهللا َوِبرَّ 33
 ) .َيْكِفي اليَـْوَم َشرُّهُ . نَـْفِسهِ لالَغَد يـَْهَتمُّ ِبَما 

 34-25: 6الكتاب المقدس متى

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
ال يـَُهمَُّكم لحياِتُكم ما تأُكلوَن وما : أقوُل لُكم كَ للذ25: (بعض مواضعه كما يلي

أَما الَحياُة َخيٌر ِمَن الطَّعاِم، والجسُد َخيٌر ِمَن . لجسِد ما تَلَبسونَ لتشَربوَن، وال 
أنظُروا طُيوَر السَّماِء كيَف ال َتزرَُع وال َتْحُصُد وال َتخُزُن، وأبوُكُم 26? باسِ لال

وَمْن ِمنُكْم إذا َاهَتمَّ يَقِدُر أْن َيزيَد 27أنُتم أفضُل ِمنها كثيًرا؟  أما. السَّماويُّ يَرزُُقها
: كيَف تَنمو  لباُس؟ تأمَّلوا زَنابَق الَحقلماذا يَهمُُّكُم اللو 28على قاَمِتِه ِذراًعا واحدًة؟

. هاَمجدِه لِبَس ِمثَل واحَدٍة ِمن لوال ُسليماُن في كُ : أقوُل لُكم29. ال َتغِزُل وال تَتَعبُ 
، وهَو يوَجُد اليوَم ويُرمى َغًدا في التـَّنُّوِر، لفإذا كاَن اهللاُ هكذا يُلِبُس ُعشَب الَحق 30

: َك ال َتهتّموا فتقولواللذ 31فَكْم أنُتم أولى ِمنُه بأْن يُلِبَسُكم، يا قليلي اإليماِن؟ 
وأبوُكُم السَّماويُّ . فهذا يطُلُبه الَوثنيُّونَ  32ماذا نأُكُل؟ وماذا نشَرُب؟ وماذا نَلَبُس؟ 

فَاطلبوا أوًَّال َملكوَت اِهللا ومشيَئَتُه، فيزيدَُكُم  33. هِ ليعِرُف أنَُّكم َتحتاجوَن إلى هذا كُ 
يوِم ِمَن المتاِعِب ما  لكُ لو . ال يـَُهمَُّكم أمُر الغِد، فالغُد َيهتمُّ بنفِسهِ  34. اُهللا هذا ُكله

 ) .يْكفيهِ 
 34-25: 6الكتاب المقدس متى
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، ألَنـَُّهْم 18: (قوله وورد في الكتاب المقدس َفَدى ِبَسَالٍم نـَْفِسي ِمْن ِقَتال َعَليَّ
ُيِذلُُّهْم، َوالَجا19. يلِبَكثْـَرٍة َكانُوا َحوْ  الِذيَن َلْيَس َلُهْم تـََغيـٌُّر، .ُس ُمْنُذ الِقَدمِ لَيْسَمُع اُهللا فـَ
َعُم ِمَن الزُّْبَدِة َفُمُه، 21. نـََقَض َعْهَدهُ . ِميهِ لَساأَلَقى َيَدْيِه َعَلى مُ 20. َوَال َيَخاُفوَن اهللاَ  أَنـْ

أَلِق َعَلى الرَّبِّ َهمََّك 22 َماتُُه، َوِهَي ُسُيوٌف َمْسُلوَلةٌ لأَلَيُن ِمَن الزَّْيِت كَ . َوَقلُبُه ِقَتالٌ 
يَق يـَتَـَزْعَزُع ِإَلى األََبدِ . فـَُهَو يـَُعوُلكَ  يَا َاُهللا ُتَحدِّرُُهْم ِإَلى ُجبِّ  َوأَْنتَ 23. َال َيدَُع الصِّدِّ

َماِء َوالِغشِّ َال يـَْنُصُفوَن أَيَّاَمُهمْ . الَهَالكِ   ).َأمَّا أَنَا فَأَتَِّكُل َعَلْيكَ . رَِجاُل الدِّ
 23-18:  55مزمور 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
اهللاُ الجالُس 20.ا َاقتربوا ووقفوا بَكثرٍة َحولييفتديني بسالِم إذ19: (مواضعه كما يلي

رفيقي رفَع 21 .يسَمُع لي فـَُيِذلُُّهم، ألنَّ ال َعهَد لُهم،وال ُهم َيخافوَن اهللاَ  لُمنُذ األزَ 
كالُم َفِمِه ألَيُن ِمَن الزُّبدِة،وفي قلِبِه يكُمُن 22 يَد العداوِة على ُمسالميِه فأخَل ِبَعهِدهِ 

ألِق على الّربِّ َهمََّك وهَو 23 .أَرقُّ ِمَن الزَّيِت، وهي سيوٌف َمسلولةٌ  ماتُهُ ل.الِحْقدُ 
يَق َيضَطِرُب إلى األبدِ  . أنَت يا اُهللا ُتوِرُدهم جَب الهالكِ 24 .يَعوُلَك ال َيدَُع الصِّدِّ

 ) .جاُل الدِّماِء والَمْكِر ال يسَعدوَن بأيّاِمِهم،أمَّا أنا فعَليَك أتـَوَكَّلُ 
 24-19:  54مزمور 

ِصْهيَـْوَن،  لاَلُمتَـوَكُِّلوَن َعَلى الرَّبِّ ِمْثُل َجبَ 1: (قوله وورد في الكتاب المقدس
ْهرِ  يُم الِجَباُل َحْوَلَها، َوالرَّبُّ َحْوَل َشْعِبِه لُأوُرشَ 2. الِذي َال يـَتَـَزْعَزُع، َبل َيْسُكُن ِإَلى الدَّ

ْهرِ  يِقيَن، ألَنَُّه َال تَ 3. ِمَن اآلَن َوِإَلى الدَّ َكْيالَ لْسَتِقرُّ َعَصا اَألْشَراِر َعَلى َنِصيِب الصِّدِّ
يُقوَن أَْيِديـَُهْم ِإَلى اِإلْثمِ  ِحيَن َوِإَلى الُمْسَتِقيِمي لَأْحِسْن يَا َربُّ ِإَلى الصَّا4. َيُمدَّ الصِّدِّ

َسَالٌم َعَلى . بُّ َمَع فـََعَلِة اِإلْثمِ َأمَّا الَعاِدُلوَن ِإَلى طُُرق ُمْعَوجٍَّة فـَُيْذِهبُـُهُم الرَّ 5. الُقُلوبِ 
 ) .ِإْسَرائِيلَ 
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 5-1:  125مزمور 
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة

ِصهَيوَن،ال  لالُمتَـوَكِّلوَن على الّربِّ ُهم كجبَ : نشيُد الُحجاج: (مواضعه كما يلي
َك ُيحيُط الّربُّ لحيُط الجباُل بُأوُرشليَم كذكما تُ 2 .يَتزعَزُع بل يثُبُت إلى األبدِ 
يقيَن 3 .ِبشعِبِه، ِمَن اآلَن وإلى األبدِ  بوا لئَال َيسلال يُِقْم ِسبُط األشراِر بأرِض الصِّدِّ

 .ُمستقيِم القلبِ  لفَأحِسْن يا ربُّ إلى الُمحِسنيَن وإلى كُ 4 .الصِّدِّيقيَن جنى أيديِهم
 ) .سالٌم على ِإسرائيلَ . ُكُهُم الّربُّ مَع َمْن يفَعُل اإلْثمَ لٍة يُهالمائِلوَن إلى طُُرٍق ُمعَوج5

 5-1:  125مزمور

 :ورد في السنة النبوية  •

لو أَنَُّكْم تـَوَكَّلُتْم على اِهللا َحقَّ  :يقول معت َرُسوَل اِهللا س: (قال ُعَمَر  عن
َر تـَْغُدو ِخَماصً لتـَوَكُّ   ) .ا َوتـَُروُح ِبطَانًاِه َلَرزََقُكْم كما يـَْرُزُق الطَّيـْ

 )5254(صحيح الجامع )4164( 2/1394سنن ابن ماجه 

َيا َهمَُّه  سمعت َرُسوَل اِهللا : (قال زَْيُد بن ثَاِبٍت وعن  نـْ يقول من كانت الدُّ
َيا إال ما ُكِتَب له نـْ نَـْيِه ولم يَْأتِِه من الدُّ َوَمْن   فـَرََّق اهللا عليه َأْمَرُه َوَجَعَل فـَْقَرُه بين َعيـْ
َيا َوِهَي رَاِغَمٌة  نـْ  ) .كانت اآلِخَرُة نِيََّتُه َجَمَع اهللا له َأْمَرُه َوَجَعَل ِغَناُه في َقلِبِه َوأَتـَْتُه الدُّ

 ) 950( 2/634والسلسلة الصحيحة ) 4105( 2/1375سنن ابن ماجه 

َهّما  من َجَعَل الُهُمومَ : (يقول  سمعت نَِبيَُّكْم   بن مسعود قال عبد اهللاِ و 
َياُه َوَمْن َتَشعََّبْت ِبِه الُهُموُم في َأْحَوا َيا لم  لَواِحًدا َهمَّ الَمَعاِد َكَفاُه اهللا َهمَّ ُدنـْ نـْ الدُّ

 ) .اهللا في َأيِّ َأْوِديَِتِه َهَلكَ  ليـَُبا

وصححه األلباني في مشكاة المصابيح ) 4106( 2/1375سنن ابن ماجه 
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)263( 

 :وورد في القرآن الكريم   •

ـــُروٍف َوَأْشـــِهُدوا َذَوْي ( ـــارُِقوُهنَّ ِبَمْع ـــُروٍف َأْو َف ـــنَّ فََأْمِســـُكوُهنَّ ِبَمْع ـــَن َأَجَلُه ـــِإَذا بـََلْغ َف
ُكْم يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواليَــْوِم اآلِخـِر َوَمـْن ل ذَ هللاِ َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة 

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّل َعَلى اِهللا فـَُهـَو  )2(ُه َمْخَرجاً يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل لَ 
 )3(َشْيٍء َقْدراً  لكُ لُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اهللاُ لَحْسُبُه ِإنَّ اَهللا بَا

  ٣ - ٢: الطالق الكريم سورةالقرآن  
ِه يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلُُّه فَاْعُبْدُه َوتـَوَكَّل َعَلْيِه َوَما رَبـَُّك  َغْيُب السََّماَواِت َواَألْرِض َوِإلَيْ هللاِ وَ (

  )123(ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 
 ١٢٣: هود القرآن الكريم سورة

ــل َعَلــى الَحــيِّ الــِذي ال َيُمــوُت َوَســبِّْح ِبَحْمــِدِه وََكَفــى بِــِه بِــُذنُوِب ِعَبــاِدِه َخِبيــراً ( َوتـَوَكَّ
نَـُهَمـــا ِفـــي ِســـتَِّة أَيَّـــاٍم ثُـــمَّ اْســـتَـَوى َعَلـــى الـــِذي  )58( ـــَماَواِت َواَألْرَض َوَمـــا بـَيـْ َخَلـــَق السَّ

 الَعْرِش الرَّْحَمُن فَاْسَأل ِبِه َخِبيراً 
 ٥٩ – ٥٨: الفرقان القرآن الكريم سورة )59(

 

 

  137137  --    رقمرقم  شتانشتان
 أمرت أن أقاتل الناس 

 حتى يشهدوا أال إله إال اهللا 
 

 :ورد في الكتاب المقدس  •
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َما ِجْئُت ُألْرِسَي َسَالماً، . َال َتظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ُألْرِسَي َسالمًا َعَلى اَألْرضِ 34: (قوله
فَِإنِّي ِجْئُت َألْجَعَل اإلْنَسان َعَلى ِخَالٍف َمَع أَبِيِه، َوالِبْنَت َمَع ُأمَِّها، 35. َبل َسْيفاً 

َمْن َأَحبَّ أَبَاُه َأْو 37. َوَهَكَذا َيِصيُر َأْعَداَء اإلْنَسان َأْهُل بـَْيِتهِ 36. الَكنََّة َمَع َحَماِتَهاوَ 
َنَتُه َأْكثـََر ِمنِّي، َفَال َيْسَتِحقُِّني. أُمَُّه َأْكثـََر ِمنِّي، َفَال َيْسَتِحقُِّني َنُه َأِو ابـْ  ) .َوَمْن َأَحبَّ ابـْ

 37-34: 10الكتاب المقدس متى
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
َما ِجْئُت ألُلِقَي . َال َتظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُلِقَي َسَالًما َعَلى اَألْرضِ «34(: مواضعه كما يلي
ًفا َنةَ 35. َسَالًما َبل َسيـْ ِضدَّ أُمَِّها، َوالَكنََّة  فَِإنِّي ِجْئُت ألُفـَرَِّق اإلْنَسان ِضدَّ أَبِيِه، َواالبـْ

َمْن َأَحبَّ أَبًا َأْو ُأّما َأْكثـََر ِمنِّي َفالَ 37. َوَأْعَداُء اإلْنَسان َأْهُل بـَْيِتهِ 36. ِضدَّ َحَماِتَها
َنًة َأْكثـََر ِمنِّي َفَال َيْسَتِحقُِّني ًنا َأِو ابـْ  ) .َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن َأَحبَّ ابـْ

 37-34: 10الكتاب المقدس متى

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
ال َتظُنُّوا أنِّي ِجئُت ألحِمَل السَّالَم إلى العاَلِم، ما « 34: (بعض مواضعه كما يلي

ِجئُت ألُفرَِّق بَيَن االَبِن وأبيِه، والِبنِت وأمِّها،  35. ِجئُت ألْحِمَل َسالًما َبل َسيًفا
َمْن أحبَّ أباُه أو أمَُّه أكثَر  37.ويكوُن أعداَء اإلنساِن أهُل بيِتهِ  36. نَِّة وحماِتهاوالكَ 

) وَمْن أحبَّ اَبَنُه أو بِنَتُه أكثَر ممَّا ُيحبُّني، فال َيْستِحقُّني. ممَّا ُيِحبُّني، فال َيْستِحقُّني
. 

 37-34: 10الكتاب المقدس متى

 :ورد في القرآن الكريم   •

يَـاَء ِإِن اْسـَتَحبُّوا الُكْفـَر َعلَـى ليـَُّهـا الـِذيَن آَمنُـوا ال تـَتَِّخـُذوا آبَـاءَُكْم َوِإْخـَواَنُكْم َأوْ يَا أَ (
نَـاؤُُكْم  )23(ُموَن لاِأليَماِن َوَمْن يـَتَـَولُهْم ِمـْنُكْم فَُأولَئِـَك ُهـُم الظـَّا قُـل ِإْن َكـاَن آبَـاؤُُكْم َوأَبـْ
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َوَعِشــــيَرُتُكْم َوَأْمــــَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَهــــا َوِتَجــــارٌَة َتْخَشــــْوَن َكَســــاَدَها  َوِإْخــــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكــــمْ 
تَـَربَُّصـوا َحتَّـى يَـْأِتَي لِه َوِجَهـاٍد ِفـي َسـِبيلَوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اِهللا َوَرُسـو  ِه فـَ

  )24(َن اهللاُ بَِأْمرِِه َواهللاُ ال يـَْهِدي الَقْوَم الَفاِسِقي

 ٢٤ - ٢٣: التوبة القرآن الكريم سورة 

 :ورد في السنة النبوية   •

أُِمْرُت َأْن أُقَاِتل الناس حتى َيْشَهُدوا َأْن : (قال َأنَّ َرُسول اِهللا  بن ُعَمَر اعن 
فإذا فـََعُلوا ذلك  ،َويـُْؤُتوا الزََّكاةَ  ،َويُِقيُموا الصَّالةَ  ،ال ِإلَه إال اهللا َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اهللاِ 

 ) .َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَوالُهْم إال ِبَحقِّ اِإلْسالِم َوِحَسابـُُهْم على اهللاِ 

 )25(1/17صحيح البخاري 

وََكَفَر من   وكان أبو َبْكٍر  لمَّا تـُُوفَِّي رسول اِهللا : (قال ُهَريـَْرَة وعن أبي 
 : عنه َكْيَف تـَُقاِتُل الناس وقد قال رسول اِهللا َكَفَر من الَعَرِب فقال ُعَمُر رضي اهللا

َفَمْن َقالَها فـََقْد َعَصَم ِمنِّي َمالُه  ،أُِمْرُت َأْن أُقَاِتل الناس حتى يـَُقوُلوا ال ِإلَه إال اهللا
الزََّكاِة واهللا ألُقَاتِلنَّ من فـَرََّق بين الصَّالِة وَ  :فقال ،َونـَْفَسُه إال ِبَحقِِّه َوِحَسابُُه على اهللاِ 

 واهللا لو َمنَـُعوِني َعَناقًا َكانُوا يـَُؤدُّونـََها إلى رسول اِهللا  ،لفإن الزََّكاَة َحقُّ الَما
فـََواِهللا ما هو إال َأْن قد َشَرَح اهللا َصْدَر أبي َبْكٍر : قال ُعَمُر  ،لَقاتَلتُـُهْم على َمْنِعَها

  ُّفـََعَرْفُت أَنَُّه الَحق. ( 

  )1335(2/507صحيح البخاري 

ال يـُْؤِمُن أحدكم حتى َأُكوَن َأَحبَّ إليه من : (قال النبي  :قال عن أََنٍس و 
 ) .ِدِه َوَولِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ لَوا

 )15(1/16صحيح البخاري 
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َثالٌث من ُكنَّ فيه َوَجَد ِبِهنَّ َحالَوَة اِإليَماِن  : (قال عن النبي  عن أََنٍس و 
 َوَأْن َيْكَرَه هللاِ َرُسولُُه َأَحبَّ إليه ِممَّا ِسَواُهَما َوَأْن ُيِحبَّ الَمْرَء ال ُيِحبُُّه إال من كان اهللا وَ 

َقَذُه اهللا منه كما َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف في النَّارِ   ) .َأْن يـَُعوَد في الُكْفِر بـَْعَد َأْن أَنـْ

 )43(1/66صحيح مسلم 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ُم الشَّْمُس، َوَيْحُجُب الَقَمُر َضْوَءُه، لبـَْعَد الضِّيَقِة ِفي تِلَك األَيَّاِم، ُتظْ  َوَحاالً 29(
َوِعْنَدِئٍذ َتْظَهُر آيَُة اْبِن 30. َوتـَتَـَهاَوى النُُّجوُم ِمَن السََّماِء، َوتـَتَـَزْعَزُع قـُوَّاُت السََّماَواتِ 

َباِئُل  تَـْنَتِحُب قـَ اَألْرِض ُكلَُّها، َويـََرْوَن اْبَن اإلْنَسان آتِيًا َعَلى اإلْنَسان ِفي السََّماِء، فـَ
َيْجَمُعوا لَويـُْرِسُل َمالَِئَكَتُه ِبَصْوِت بُوٍق َعِظيٍم 31. ُسُحِب السََّماِء ِبُقْدرٍَة َوَمْجٍد َعِظيمٍ 

 ) .ُمْخَتارِيِه ِمَن الِجَهاِت اَألْرَبِع، ِمْن َأَقاِصي السََّماَواِت ِإَلى َأقَاِصيَها

 31-29: 24الكتاب المقدس متى
أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض  وفي نسخة
ُم الشَّْمُس، َوالَقَمُر َال للَوْقِت بـَْعَد ِضيِق تِلَك األَيَّاِم ُتظْ لوَ «29(: مواضعه كما يلي

َوِحيَنِئٍذ 30. اَواِت تـَتَـَزْعَزعُ يـُْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوُم َتْسُقُط ِمَن السََّماِء، َوقـُوَّاُت السَّمَ 
َبائِ . َتْظَهُر َعَالَمُة اْبِن اإلْنَسان ِفي السََّماءِ  اَألْرِض، َويـُْبِصُروَن  لَوِحيَنِئٍذ تـَُنوُح َجِميُع قـَ

ٍة َوَمْجٍد َكِثيرٍ   فـَيُـْرِسُل َمالَِئَكَتُه بُِبوق31. اْبَن اإلْنَسان آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء ِبُقوَّ
َعِظيِم الصَّْوِت، فـََيْجَمُعوَن ُمْخَتارِيِه ِمَن اَألْرَبِع الرِّيَاِح، ِمْن َأْقَصاِء السََّماَواِت ِإَلى 

  .)َأْقَصاِئَها
 31-29: 24الكتاب المقدس متى

ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين في  وفي نسخة
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ُم الشَّمُس لَد مصائِب تِلَك األيّاِم، ُتظبَع لوفي الحا«29: (بعض مواضعه كما يلي
وَتظَهُر  30. وتتساَقُط النُّجوُم ِمَن السَّماِء، وتـََتزعزُع قـُّواُت السَّماءِ . وال ُيضيُء القَمرُ 

األرِض، وَيرى  لَك الحيِن عالمُة اَبِن اإلنساِن في السَّماِء، فَتنَتِحُب جميُع قبائِ لفي ذ
فُيرِسُل  31. ِعّزٍة وجاللٍ  لا على َسحاِب السَّماِء في كُ الّناُس اَبَن اإلنساِن آتيً 

مالِئَكَتُه بِبوٍق َعظيِم الصَّوِت إلى ِجهاِت الّرياِح األربِع ليجَمعوا ُمختاريِه ِمْن أقصى 
 ) .السَّماواِت إلى أقصاها

 31-29: 24الكتاب المقدس متى

 :ورد في القرآن الكريم   •

ْدرِِه َواَألْرُض َجِميعاً قـَْبَضُتُه يـَـْوَم الِقَياَمـِة َوالسَّـَماَواُت َمْطوِيـَّاٌت َوَما َقَدُروا اَهللا َحقَّ قَ (
ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّـَماَواِت  َونُِفخَ  )67(بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

 )68(يـــِه ُأْخـــَرى فَـــِإَذا ُهـــْم ِقيَـــاٌم يـَْنظُـــُروَن َوَمـــْن ِفـــي اَألْرِض ِإال َمـــْن َشـــاَء اهللاُ ثُـــمَّ نُِفـــَخ فِ 
ــنَـُهْم  ــَهَداِء َوُقِضــَي بـَيـْ َوَأْشــَرَقِت اَألْرُض بُِنــوِر رَبـَِّهــا َوُوِضــَع الِكَتــاُب َوِجــيَء ِبــالنَِّبيِّيَن َوالشُّ

ــالَحقِّ َوُهــْم ال يُْظَلُمــوَن  ِبَمــا يـَْفَعُلــوَن  َوُوفـَِّيــْت ُكــلُّ نـَْفــٍس َمــا َعِمَلــْت َوُهــَو َأْعَلــمُ  )69(ِب
)70( 

  ٧٠ - ٦٧: الزمر القرآن الكريم سورة

َوِإَذا  )3(َوِإَذا الِجَباُل ُسـيـَِّرْت  )2(َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت  )1(ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت (
ـــــْت  َذا َوإِ  )6(َوِإَذا الِبَحـــــاُر ُســـــجَِّرْت  )5(َوِإَذا الُوُحـــــوُش ُحِشـــــَرْت  )4(الِعَشـــــاُر ُعطَِّل
َوِإَذا الصُّـُحُف  )9(بِـَأيِّ َذنْـٍب قُِتلَـْت  )8(َوِإَذا الَمـْوُؤوَدُة ُسـِئَلْت  )7(النـُُّفوُس ُزوَِّجـْت 

ـــَماُء ُكِشـــَطْت  )10(ُنِشـــَرْت  َوِإَذا الَجنَّـــُة  )12(َوِإَذا الَجِحـــيُم ُســـعَِّرْت  )11(َوِإَذا السَّ
 )14(َمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرْت لعَ  )13(َفْت لُأزْ 
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 ١٤ - ١: التكوير القرآن الكريم سورة

َفُخ ِفي الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِفـي السَّـَماَواِت َوَمـْن ِفـي اَألْرِض ِإال َمـْن َشـاَء اهللاُ ( َويـَْوَم يـُنـْ
َوتـََرى الِجَباَل َتْحَسبُـَها َجاِمـَدًة َوِهـَي َتُمـرُّ َمـرَّ السَّـَحاِب ُصـْنَع  )87(وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن 

َهـا  َمنْ  )88(اِهللا الِذي أَتْـَقَن ُكل َشْيٍء ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  ـٌر ِمنـْ َجاَء بِالَحَسَنِة فـََلُه َخيـْ
ــَزٍع يـَْوَمِئــٍذ آِمنُــوَن  ــيَِّئِة َفُكبَّــْت ُوُجــوُهُهْم ِفــي النَّــاِر َهــل  )89(َوُهــْم ِمــْن فـَ َوَمــْن َجــاَء بِالسَّ

  )90(تـَْعَمُلوَن  ُتْجَزْوَن ِإال َما ُكْنُتمْ 

  ٩٠ - ٨٧: النمل القرآن الكريم سورة

ـــًة  )13(فَــِإَذا نُِفـــَخ ِفـــي الصُّــوِر نـَْفَخـــٌة َواِحـــَدٌة  َتا دَكَّ َوُحِملَــِت اَألْرُض َوالِجبَـــاُل فَـــدُكَّ
يَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت الَواِقَعُة  )14(َواِحَدًة   )16(ِهَيٌة َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َوا )15(فـَ

ـْوقـَُهْم يـَْوَمئِـٍذ َثَمانِيَـٌة  يـَْوَمئِـٍذ تـُْعَرُضـوَن  )17(َوالَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَِّك فـَ
ــٌة  ــْنُكْم َخاِفَي ــى ِم ــْه  )18(ال َتْخَف ــَرأوا ِكَتابَِي ــاُؤُم اقْـ ــوُل َه يَـُق ــِه فـَ ــُه بَِيِميِن ــَي ِكَتاَب ــْن ُأوِت ــا َم فََأمَّ

ــُت أَنِّــي ُمــالٍق ِحَســابَِيْه ِإنِّــ )19( ــَو ِفــي ِعيَشــٍة رَاِضــَيٍة  )20(ي ظَنَـْن ُه ِفــي َجنَّــٍة  )21(فـَ
ــٍة لَعا ــٌة  )22(َي ــِة لُكُلــوا َواْشــَربُوا َهِنيئــاً ِبَمــا َأْســَلْفُتْم ِفــي األَيَّــاِم الَخا  )23(ُقُطوفـَُهــا َدانَِي َي
يَـُقـلَوَأمَّا َمـْن ُأوتِـَي ِكَتابَـُه ِبِشـَما )24( َولَـْم َأْدِر َمـا  )25(وُل يَـا لَْيَتنِـي لَـْم ُأوَت ِكَتابِيَـْه ِه فـَ

َهَلــَك َعنِّــي  )28(َيــْه لَمــا َأْغَنــى َعنِّــي َما )27(يَــا لَْيتَـَهــا َكانَــِت الَقاِضــَيَة  )26(ِحَســابَِيْه 
ٍة َذْرُعَهــا ثُــمَّ ِفــي ِسلِســلَ  )31(ثُــمَّ الَجِحــيَم َصــلُّوُه  )30(ُخــُذوُه فـَغُلُّــوُه  )29(ُســلطَانَِيْه 

ُعوَن ِذرَاعــاً فَاْســُلُكوُه  ــْؤِمُن ِبــاِهللا الَعِظــيِم  )32(َســبـْ َوال َيُحــضُّ َعَلــى  )33(ِإنَّــُه َكــاَن ال يـُ
َلــْيسَ  )34(َطَعــاِم الِمْســِكيِن  يٍن لَوال َطَعــاٌم ِإال ِمــْن ِغْســ )35(لَــُه اليَـــْوَم َهاُهَنــا َحِمــيٌم  فـَ

ــُه ِإال الَخــاِطُئونَ  )36( ــا ال تـُْبِصــُروَن  )38(َفــال أُْقِســُم ِبَمــا تـُْبِصــُروَن  )37( ال يَْأُكُل َوَم
 )40(ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِيٍم  )39(

  ٤٠ - ١٣: الحاقة القرآن الكريم سورة
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  138138  --    رقمرقم  شتانشتان
 يوم يقوم الروح 

 والمالئكة صفا ال يتكلمون 
 

 :س ورد في الكتاب المقد •

ُأزيُل البَشَر 3: َزواًال ُأزيُل ُكَل شيٍء َعْن وجِه األرِض، يقوُل الّربُّ 2: (قوله 
ُأزيُل طَيَر السَّماِء وسَمَك البحِر، وُأسِقُط األشراَر، وأقَطُع اِإلنساَن َعْن وجِه . والَبهائمَ 

شليَم، وأقَطُع وأُمدُّ َيدي على َيهوذا وعلى جميِع ُسكَّاِن ُأورُ 4. األرِض، يقوُل الّربُّ 
اِم والكَهنِة، . لَك الَموِضِع بَقيََّة عَبَدِة الَبعلِمْن ذ والذيَن َيسجدوَن 5وأسماَء الُخدَّ

فوَن بِه، كما بِاِإللِه للّربِّ وَيحلكواِكِب السَّماِء والذيَن َيسجدوَن لعلى السُّطوِح 
، والذيَن لم يَلتَ 6 َملكوَم، ُأصُمتوا 7.ِمسوا الّربَّ ولم َيطُلبوهُ والذيَن َاْرَتدُّوا َعِن الّربِّ

، فيوُم الّربِّ قريبٌ  في يوِم 8. أَعَد الّربُّ ذبيحًة وقدََّس َمدعوِّيهِ . أماَم السَّيِِّد الّربِّ
َك اليوِم لفي ذ9. باًسا غريًبالِك وُكَل الِبٍس لذبيحِة الّربِّ ُأعاِقُب األعياَن وبَني المَ 

 .َيمألوا بَيَت سيِِّدِهم جورًا ومْكًرالِمْن َفوِق العَتبِة  ُأعاِقُب ُكَل الذيَن يَقِفزونَ 
، ُيسَمُع صوُت ُصراخ ِمْن باِب السَّمِك في ُأوُرشليَم، لفي ذ10 َك اليوِم، يقوُل الّربُّ

َولِولوا أنُتم يا ُسكَّاَن َحيِّ 11.لوَولَوَلٌة ِمَن الَحيِّ الجديِد، وصوُت بُوٍق عظيِم ِمَن التِّال
َك اليوِم لفي ذ12 .فُكلُّ شعِب كنعاَن باَد، وُكلُّ الذيَن َيزِنوَن الِفضََّة اَنَقَرضواَمكتيَش، 

وُأعاِقُب الذيَن يَقُعدوَن على أقِفَيِتِهم وَيسَتأِمروَن قائِليَن في  لأُفـَتُِّش ُأوُرشليَم بِالَمشاعِ 
. ا، وبُيوتـُُهم خرابًافتكوُن ثَروتـُُهم نـَْهبً 13. »ال ُيحِسُن الّربُّ وال ُيسيءُ «: قلوِبِهم

قريٌب يوُم 14 .يَبنوَن بُيوتًا وال َيسُكنوَن فيها، ويَغِرسوَن ُكروًما وال َيشربوَن خمَرها
يوُم 15 .يصُرُخ فيِه الجبَّارُ  يوُم الّربِّ قصيٌر ُمرٌّ .قريٌب وسريٌع جُدا الّربِّ العظيِم،
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يوُم سحاٍب .يوُم ظُلَمٍة وَسوادٍ . ةٍ يوُم ُسوٍء وَمساءَ .يوُم ضَرٍر وضيقٍ  َك اليوُم،لِعقاٍب ذ
 .يوُم بُوٍق وهتاِف حرٍب على الُمُدِن الحصينِة والُبروج الشَّاِمخةِ 16 .وضبابٍ 

، فتُـَهاُل ِدماُؤُهم كالتُّراِب . ُأضاِيُق البَشَر فَيمشوَن كالُعميانِ 17 خِطئوا إلى الّربِّ
. بُـُهم على إنقاِذِهم في يوِم ِعقاِب الّربِّ ال َتقِدُر ِفضَّتـُُهم وال ذه18. وُلحوُمُهم كالبَـْعرِ 

 ) . تأُكُل ناُر َغيَرتِه جميَع األرِض، وَيِحلُّ الَفناُء واللعَنُة على جميِع ُسكَّاِنها
0B 18-2:  1 صفيناالكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه   وفي نسخة
أَْنزُِع اإلْنَسان 3. الُكل َعْن َوْجِه اَألْرِض، يـَُقوُل الرَّبُّ نـَْزًعا أَنـَْزُع «2(: كما يلي
أَْنزُِع طُُيوَر السََّماِء َوَسَمَك الَبْحِر، َوالَمَعاِثَر َمَع اَألْشَراِر، َوَأْقَطُع اإلْنَسان . َوالَحيَـَوانَ 

يَم، لُسكَّاِن ُأوُرشَ  لَعَلى كُ َوَأُمدُّ َيِدي َعَلى يـَُهوَذا وَ « 4 .َعْن َوْجِه اَألْرِض، يـَُقوُل الرَّبُّ 
َوالسَّاِجِديَن َعَلى 5. ، اْسَم الَكَمارِيِم، َمَع الَكَهَنةِ لَوَأْقَطُع ِمْن هَذا الَمَكاِن بَِقيََّة البَـعْ 

، َوالَحالُجْنِد السََّماِء، َوالسَّاِجِديَن الَحالالسُُّطوِح   َوالُمْرَتدِّينَ 6ِفيَن ِبَملُكوَم، لِفيَن بِالرَّبِّ
، َوالِذيَن َلْم َيْطُلُبوا الرَّبَّ َوَال َسأَُلوا َعْنهُ  ، « 7. ِمْن َورَاِء الرَّبِّ اَم السَّيِِّد الرَّبِّ ُاْسُكْت ُقدَّ

َوَيُكوُن ِفي يـَْوِم 8. َقدََّس َمْدُعوِّيهِ . َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأَعدَّ َذبِيَحةً . َألنَّ يـَْوَم الرَّبِّ َقرِيبٌ 
َوِفي 9. َباًسا َغرِيًبالِك َوَجِميَع الالَِّبِسيَن لبِّ أَنِّي ُأَعاِقُب الرَُّؤَساَء َوبَِني المَ َذبِيَحِة الرَّ 

َك اليَـْوِم ُأَعاِقُب ُكل الِذيَن يـَْقِفُزوَن ِمْن فـَْوِق الَعَتَبِة، الِذيَن َيْمُألوَن بـَْيَت َسيِِّدِهْم لذ
، َصْوُت ُصَراٍخ ِمْن بَاِب السََّمِك،  َك اليَـْوِم،لَوَيُكوُن ِفي ذ10. ظُلًما َوِغّشا يـَُقوُل الرَّبُّ

َولوُِلوا يَا ُسكَّاَن َمْكِتيَش، َألنَّ ُكل 11. َوَولَوَلٌة ِمَن الِقْسِم الثَّاِني وََكْسٌر َعِظيٌم ِمَن اآلَكامِ 
َعاَن بَادَ  َقَطَع ُكلُّ الَحامِ . َشْعِب َكنـْ لَوْقِت أَنِّي أُفـَتُِّش َك الَوَيُكوُن ِفي ذ12. يَن الِفضَّةَ لانـْ

ِإنَّ : يَن ِفي قـُُلوِبِهمْ ليَم بِالسُُّرِج، َوُأَعاِقُب الرَِّجاَل الَجاِمِديَن َعَلى ُدْرِديِِّهِم، الَقائِ لُأوُرشَ 
ُنوَن بـُُيوتً 13. الرَّبَّ َال ُيْحِسُن َوَال ُيِسيءُ  ا َوَال فـََتُكوُن ثـَْرَوتـُُهْم َغِنيَمًة َوبـُُيوتـُُهْم َخَرابًا، َويـَبـْ

َقرِيٌب . َقرِيٌب يـَْوُم الرَّبِّ الَعِظيمِ « 14 .َيْسُكُنونـََها، َويـَْغِرُسوَن ُكُروًما َوَال َيْشَربُوَن َخْمَرَها
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َك اليَـْوُم يـَْوُم َسَخٍط، لذ15. َيْصُرُخ ِحيَنِئٍذ الَجبَّاُر ُمّرا. َصْوُت يـَْوِم الّربِّ . َوَسرِيٌع ِجّدا
ٍة، َتاٍم، يـَْوُم َسَحاٍب َوَضَبابٍ  يـَْوُم ِضيق َوِشدَّ يـَْوُم 16. يـَْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، يـَْوُم َظَالٍم َوقـَ

َوُأَضاِيُق النَّاَس فـََيْمُشوَن  17. بُوق َوُهَتاٍف عَلى الُمُدِن الُمَحصََّنِة َوَعَلى الشُُّرِف الرَِّفيَعةِ 
، فـَُيْسفَ  َال 18. ُح َدُمُهْم َكالتـَُّراِب َوَلْحُمُهْم َكالِجلةِ َكالُعْمِي، ألَنـَُّهْم َأْخطَُأوا ِإَلى الرَّبِّ

َرتِِه تـُؤَْكُل  ، َبل بَِناِر َغيـْ َقاَذُهْم في يـَْوِم َغَضِب الرَّبِّ ِفضَّتُـُهْم َوَال َذَهبُـُهْم َيْسَتِطيُع ِإنـْ
َناًء بَاِغًتا   .)»ُسكَّاِن اَألْرضِ  لكُ لاَألْرُض ُكلَُّها، ألَنَُّه َيْصَنُع فـَ

1B 18-2:  1 صفيناالمقدس الكتاب 

 :ورد في القرآن الكريم   •

تَـــْأُتوَن َأفْـَواجـــاً  )17(َكـــاَن ِميَقاتـــاً   لِإنَّ يـَـــْوَم الَفْصـــ( َفُخ ِفـــي الصُّـــوِر فـَ  )18(يـَـــْوَم يـُـــنـْ
َواباً  ِإنَّ َجَهـنََّم   )20(َوُسـيـَِّرِت الِجبَـاُل َفَكانَـْت َسـَراباً  )19(َوفُِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت أَبـْ

ال يَـُذوُقوَن ِفيَهـا  )23(البِثِـيَن ِفيَهـا َأْحَقابـاً  )22(لطـَّاِغيَن َمآبـاً ل )21(َكاَنْت ِمْرَصـادًا 
ـــاقاً  )24(بـَـــْرداً َوال َشـــَراباً  ِإنـَُّهـــْم َكـــانُوا ال  )26(َجـــَزاًء ِوفَاقـــاً  )25(ِإال َحِميمـــاً َوَغسَّ
ا )27(يـَْرُجـــوَن ِحَســـاباً  ـــا ِكـــذَّ بُوا ِبآياتَِن َناُه ِكَتابـــاً  )28(باً وََكـــذَّ  )29(وَُكـــل َشـــْيٍء َأْحَصـــيـْ

ــدَُكْم ِإال َعــَذاباً  ــْن َنزِي َل ــُذوُقوا فـَ ــازاً ل ِإنَّ  )30(َف ــيَن َمَف ــاً  )31(لُمتَِّق  )32(َحــَداِئَق َوَأْعَناب
اباً  )34(وََكْأساً ِدَهاقاً  )33(وََكَواِعَب أَتْـَراباً  َجـَزاًء  )35(ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َوال ِكـذَّ

نَـُهَمـا الـرَّْحَمِن ال َيمْ  )36(ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحَساباً  ُكـوَن لَربِّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ
يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َوالَمالِئَكُة َصّفاً ال يـََتَكلُمـوَن ِإال َمـْن َأِذَن لَـُه الـرَّْحَمُن  )37(ِمْنُه ِخطَاباً 
ِإنـَّا أَنْـَذْرنَاُكْم  )39(َك اليَـْوُم الَحقُّ َفَمْن َشاَء اتََّخـَذ ِإلَـى رَبـِِّه َمآبـاً لذَ  )38( َوقَاَل َصَواباً 

َمْت َيَداُه َويـَُقوُل الَكاِفُر يَا لَْيَتِني ُكْنُت تـَُراباً    )40(َعَذاباً َقرِيباً يـَْوَم يـَْنظُُر الَمْرُء َما َقدَّ
 ٤٠ - ١٧: النبأ القرآن الكريم سورة

3B) ْيَـاَء ِمـْن ُدونِـِه َوَنْحُشـُرُهْم لل فـَلَـْن َتِجـَد َلُهـْم َأوْ ليـَْهِد اهللاُ فـَُهَو الُمْهَتِد َوَمـْن ُيْضـ َوَمن
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يـَْوَم الِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمياً َوُبْكماً َوُصّماً َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلَمـا َخبَـْت ِزْدنَـاُهْم َسـِعيراً 
ُعوثُــوَن َك َجــَزاُؤُهْم لــذَ  )97( ــاُلوا أَِإَذا ُكنَّــا ِعظَامــاً َورُفَاتــاً أَِإنَّــا َلَمبـْ ــا َوَق ــأَنـَُّهْم َكَفــُروا ِبآياتَِن ِب

 )98(َخلقاً َجِديداً 
4B٩٨ - ٩٧: اإلسراء القرآن الكريم سورة 

َناَك ِمْن َلُدنَّا ِذْكراً  كَ لَكذَ  َباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتـَيـْ َمْن َأْعـَرَض  )99(نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـْ
ــْوَم الِقَياَمــِة ِوْزراً  ــْوَم الِقَياَمــِة ِحْمــًال لــَخا )100(َعْنــُه فَِإنَّــُه َيْحِمــُل يـَ ِديَن ِفيــِه َوَســاَء َلُهــْم يـَ

ـــٍذ ُزْرقـــاً  )101( ـــوِر َوَنْحُشـــُر الُمْجـــرِِميَن يـَْوَمِئ ـــي الصُّ َفُخ ِف ـــنـْ ـــْوَم يـُ يـََتَخـــافـَُتوَن  )102(يـَ
نَـُهْم ِإْن لَِبثْـ َنْحـُن َأْعلَـُم ِبَمـا يـَُقولُـوَن ِإْذ يـَُقـوُل َأْمـثـَُلُهْم َطرِيَقـًة ِإْن  )103(ُتْم ِإال َعْشـرًا بـَيـْ

فـَيَـَذرَُها  )105(فـَُقل يـَْنِسُفَها رَبِّي َنْسفاً  لَوَيْسأَلوَنَك َعِن الِجَبا )104(لَِبْثُتْم ِإال يـَْومًا 
ــَرى ِفيَهــا ِعَوجــاً وَ  )106(قَاعــاً َصْفَصــفاً  يـَْوَمِئــٍذ يـَتَِّبُعــوَن الــدَّاِعَي ال  )107(ال َأْمتــاً ال تـَ

ــُه َوَخَشــَعِت اَألْصــَواُت  ــُع  )108(لــرَّْحَمِن َفــال َتْســَمُع ِإال َهْمســاً لِعــَوَج َل َف ــٍذ ال تـَنـْ يـَْوَمِئ
ــْوًال  ــُه قـَ ــرَّْحَمُن َوَرِضــَي َل ــُه ال ــْن َأِذَن َل ــَفاَعُة ِإال َم ــْيَن أَ  )109(الشَّ ــا بـَ ــُم َم ــا يـَْعَل ــِديِهْم َوَم ْي

لَحــيِّ الَقيُّــوِم َوقَــْد َخــاَب َمــْن لَوَعنَــِت الُوُجــوُه  )110(َخلَفُهــْم َوال ُيِحيطُــوَن بِــِه ِعلمــاً 
ـــا )111(َحَمـــَل ظُلمـــاً  َحاِت َوُهـــَو ُمـــْؤِمٌن فَـــال َيَخـــاُف ظُلمـــاً َوال لَوَمـــْن يـَْعَمـــل ِمـــَن الصَّ

َزلَنــاُه قـُْرآنــاً لوََكــذَ  )112(َهْضــماً  َعَربِّيــاً َوَصــرَّفْـَنا ِفيــِه ِمــَن الَوِعيــِد َلَعلُهــْم يـَتـَُّقــوَن َأْو َك أَنـْ
 )113(ُيْحِدُث َلُهْم ِذْكراً 

5B١١٣ – ٩٩: طه القرآن الكريم سورة 

ِإنَّ الِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اَألْرِض َذَهباً َوَلِو افْـَتَدى (
 )91(يٌم َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِيَن لِه ُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب أَ بِ 

  ٩١: آل عمران القرآن الكريم سورة

يَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم لِإنَّ الِذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اَألْرِض َجِميعاً َوِمثْـَلُه َمَعُه (
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هُ  َأْن َيْخُرُجـوا ِمـَن النَّـاِر َوَمـا ُهـْم  يُرِيـُدونَ  )36(يٌم لـْم َوَلُهـْم َعـَذاٌب أَ الِقَياَمِة َمـا تـُُقبِّـَل ِمـنـْ
َها َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِقيٌم   )37(ِبَخارِِجيَن ِمنـْ

 ٣٧ - ٣٦: المائدة القرآن الكريم سورة
 

  139139  --    رقمرقم  شتانشتان
 إذ أبق إلى الفلك المشحون
 فساهم فكان من المدحضين

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

ُقِم اْذَهْب ِإَلى نِينَـَوى «2: َوَصاَر قـَْوُل الرَّبِّ ِإَلى يُونَاَن ْبِن َأِمتَّاَي قَاِئالً 1: (قوله
َها، ألَنَُّه َقْد َصِعَد َشرُُّهْم َأَماِمي َلى يَـْهُرَب إِ لفـََقاَم يُونَاُن 3 .»الَمِديَنِة الَعِظيَمِة َونَاِد َعَليـْ

، فـَنَـَزَل ِإَلى يَافَا َوَوَجَد َسِفيَنًة َذاِهَبًة ِإَلى تـَْرِشيَش، َفَدَفَع ُأْجَرتـََها  تـَْرِشيَش ِمْن َوْجِه الرَّبِّ
فََأْرَسَل الرَّبُّ رِيًحا َشِديَدًة 4 .َيْذَهَب َمَعُهْم ِإَلى تـَْرِشيَش ِمْن َوْجِه الرَّبِّ لَونـََزَل ِفيَها، 

َفَخاَف 5. َدَث نـَْوٌء َعِظيٌم ِفي الَبْحِر َحتَّى َكاَدِت السَِّفيَنُة تـَْنَكِسرُ ِإَلى الَبْحِر، َفحَ 
الَمالَُّحوَن َوَصَرُخوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى ِإلِهِه، َوَطَرُحوا اَألْمِتَعَة الِتي ِفي السَِّفيَنِة ِإَلى الَبْحِر 

ُهمْ ل َل ِإَلى َجْوِف السَِّفيَنِة َواْضَطَجَع َونَاَم نـَْوًما َوَأمَّا يُونَاُن َفَكاَن َقْد نـَزَ . ُيَخفُِّفوا َعنـْ
َما َلَك نَاِئًما؟ ُقِم اْصُرْخ ِإَلى ِإلِهَك َعَسى «: َفَجاَء ِإلَْيِه رَئِيُس النُّوتِيَِّة َوقَاَل َلهُ 6. ثَِقيالً 

نَـْعِرَف لمَّ نُلِقي قـَُرًعا َهلُ «: بَـْعضٍ لَوقَاَل بـَْعُضُهْم 7. »كَ لَأْن يـَْفَتِكَر اِإللُه ِفيَنا َفَال نـَهْ 
َقاُلوا َلهُ 8 .فَأَلَقوا قـَُرًعا، فـََوقـََعِت الُقْرَعُة َعَلى يُونَانَ . »يَّةُ لِبَسَبِب َمْن هِذِه البَ  َأْخِبْرنَا «: فـَ

َنا؟ َما ُهَو َعَمُلَك؟ َوِمْن أَْيَن أَتـَْيَت؟ َما ِهَي َأْرُضَك؟ وَ  ِمْن ِبَسَبِب َمْن هِذِه الُمِصيَبُة َعَليـْ
َراِنيٌّ، َوأَنَا َخاِئٌف ِمَن الرَّبِّ ِإلِه السََّماِء الِذي «: فـََقاَل َلُهمْ 9» َأيِّ َشْعٍب أَْنَت؟ أَنَا ِعبـْ
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» َماَذا فـََعلَت هَذا؟ل«: َفَخاَف الرَِّجاُل َخْوفًا َعِظيًما، َوَقاُلوا َلهُ 10. »َصَنَع الَبْحَر َوالبَـرَّ 
، ألَنَُّه َأْخبَـَرُهمْ فَِإنَّ الرَِّجاَل َعَرُفوا أَنَّ  َماَذا َنْصَنُع «: فـََقاُلوا َلهُ 11. ُه َهاِرٌب ِمْن َوْجِه الرَّبِّ

ُخُذوِني «: فـََقاَل َلُهمْ 12. َألنَّ الَبْحَر َكاَن يـَْزَداُد اْضِطَرابًا» َيْسُكَن الَبْحُر َعنَّا؟لِبَك 
ٌم أَنَُّه ِبَسَبِبي هَذا النـَّْوُء الَعِظيُم لألَنَِّني َعاَواْطَرُحوِني ِفي الَبْحِر فـََيْسُكَن الَبْحُر َعْنُكْم، 

يُـَرجُِّعوا السَِّفيَنَة ِإَلى البَـرِّ فـََلْم َيْسَتِطيُعوا، َألنَّ لَولِكنَّ الرَِّجاَل َجَذُفوا 13 .»َعَلْيُكمْ 
، َال نـَهْ «: واَفَصَرُخوا ِإَلى الرَّبِّ َوقَالُ 14. الَبْحَر َكاَن يـَْزَداُد اْضِطَرابًا َعَلْيِهمْ  ْك لآِه يَا َربُّ

َنا َدًما َبرِيًئا، ألَنََّك يَا َربُّ فـََعلَت َكَما لنـَْفِس هَذا الرَّجُ  لِمْن َأجْ  ، َوَال َتْجَعل َعَليـْ
َفَخاَف 16. ثُمَّ َأَخُذوا يُونَاَن َوَطَرُحوُه ِفي الَبْحِر، فـََوَقَف الَبْحُر َعْن َهَيَجانِهِ 15. »ِشْئتَ 

 . ) لرَّبِّ َوَنَذُروا نُُذورًالِمَن الرَّبِّ َخْوفًا َعِظيًما، َوَذَبُحوا َذبِيَحًة  الرَِّجالُ 
  16-1:  1يونان الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما  وفي نسخة
ْب إلى نيَنوى، ُقِم َاذهَ «2: مُة الّربِّ إلى يوناَن بِن أمتَّاَي قالَ لكانت كَ   1( :يلي

فقاَم يوناُن وذهَب، ال إلى 3.»المدينِة العظيمِة وناِد بأنَّ أخباَر ُشرورِها َصِعدت إليَّ 
فنزَل إلى يافا فوجَد سفينًة سائرًة . نيَنوى، بل إلى مدينِة َترشيَش هَربًا ِمْن وجِه الّربِّ 

ى ُهناَك بعيًدا ِمْن وجِه إلى َترشيَش، فدفَع ُأجرَتها ونزَل فيها ليذهَب مَع مَالحيها إل
فحرََّك الّربُّ ريًحا شديدًة على البحِر، فثارت زوبعٌة عظيمٌة كادت ُتحطُِّم 4.الّربِّ 

وألَقوا األمتعَة التي في . فخاَف المَالحوَن وصرخوا، ُكلُّ واحٍد إلى إلِههِ 5. السَّفينةَ 
إلى جوِف السَّفينِة وَاضَطجَع  أمَّا يوناُن فنزلَ . السَّفينِة إلى البحِر لُيخفِّفوا َعنُهم

ما باُلَك ُمستَـْغرِقًا في النَّوِم؟ ُقِم «: فاَقترَب ِمنُه الُقبطاُن وقاَل َله6. وَاستغرَق في النَّومِ 
ُر فينا فال َنه تعاَلْوا نُلقي «: وقاَل بعُضُهم لبعضٍ 7. »كَ لَادُع إلى إلِهَك لعله يُفكِّ

. فألَقوا الُقرعَة فوقَعْت على يونانَ . »هذا الشَّرُّ  َنعَلَم بسبِب َمْن أصابَنالالُقرعَة 
ما عمُلَك؟ وِمْن أيَن جئَت؟ وما . أخِبْرنا ِبسَبِب َمْن أصابَنا هذا الشَّرُّ «: فقالوا َله8
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أنا عبرانّي أتَّقي الّرَب إلَه السَّماواِت «: فقاَل لُهم9 »بالُدَك؟ وِمْن أيِّ شعٍب أنَت؟
َم الرِّجاُل ِمنُه أنَُّه هارٌب ِمْن وجِه الّربِّ خافوا لِعنَدما ع10 .»الذي صنَع البحَر والبرَّ 
ماذا نفعُل بَك «: ثَُم قالوا َله11. »ما هذا الذي َفعلَت؟«: خوفًا عظيًما وقالوا َله

ِإحملوني «: فقاَل لُهم12. وكاَن البحُر يزداُد هياجا »حتى َيسُكَن الَبحُر عنَّا؟
فأنا أعرُف أنَّ هِذِه الزَّوبعَة العظيمَة حلْت . سُكَن البحُر َعنُكمواَلقوني إلى البحِر فيَ 

ولكنَّ الرِّجاَل جدَُّفوا ليرجعوا إلى البَـرِّ فلم يقدروا، ألنَّ البحَر َازداَد 13.»بُكم ِبَسَببي
، ال ُته«: فصَرخوا إلى الّربِّ وقالوا14. هياجا عَليِهم ْكنا بسَبِب هذا لأيُّها الّربُّ

. »فأنَت أيُّها الّربُّ فعلَت كما ِشئتَ . ، وال تُلِق عَلينا تِبعَة َسفِك دِمِه الزَّكيِّ لالرَّج
فخاَف الرِّجاُل 16. ثَُم حَملوا يوناَن وألَقوُه إلى البحِر، فوقَف البحُر َعْن هياجهِ 15

 .) الّرَب خوفًا عظيًما وذبحوا ذبيحًة للّربِّ وَنَذروا نُُذورًا

 :يم ورد في القرآن الكر   •

َفَساَهَم  )140(ِإْذ أََبَق ِإَلى الُفلِك الَمْشُحوِن  )139(يَن لَوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن الُمْرسَ (
فـََلْوال أَنَُّه َكاَن ِمَن  )142(يٌم لفَالتَـَقَمُه الُحوُت َوُهَو مُ  )141(َفَكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن 

َعُثوَن َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى يـَوْ  )143(الُمَسبِِّحيَن  َنَبْذنَاُه بِالَعَراِء َوُهَو  )144(ِم يـُبـْ فـَ
َنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطيٍن  )145(َسِقيٌم  َبتـْ َوَأْرَسلَناُه ِإَلى ِماَئِة أَلٍف َأْو  )146(َوأَنـْ

)148(َفآَمُنوا َفَمتـَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن  )147(َيزِيُدوَن 

 ١٤٨ –١٣٩ :الصافات القرآن الكريم سورة
 

  140140  --    رقمرقم  شتانشتان
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 :ورد في الكتاب المقدس  •

َفَكاَن يُونَاُن ِفي َجْوِف . َع يُونَانَ لَيْبتَ لَوَأمَّا الرَّبُّ فََأَعدَّ ُحوتًا َعِظيًما 17(: قوله
َصلى يُونَاُن ِإَلى الرَّبِّ ِإلِهِه ِمْن َجْوِف الُحوِت، فَ 1 .الُحوِت َثالَثََة أَيَّاٍم َوَثَالَث لََيال

، فَاْسَتَجابَِني«: َوقَالَ 2 َصَرْخُت ِمْن َجْوِف الَهاِويَِة، َفَسِمْعَت . َدَعْوُت ِمْن ِضيِقي الرَّبَّ
فـَْوِقي  َجاَزتْ . ألَنََّك َطَرْحَتِني ِفي الُعْمِق ِفي َقلِب الِبَحاِر، فََأَحاَط ِبي نـَْهرٌ 3. َصْوِتي

نَـْيكَ : فـَُقلتُ 4. َجِميُع تـَيَّارَاِتَك َوُلَجِجكَ  َولِكنَِّني َأُعوُد أَْنُظُر . َقْد طُِرْدُت ِمْن َأَماِم َعيـْ
الَتفَّ ُعْشُب . َأَحاَط ِبي َغْمرٌ . َقِد اْكتَـنَـَفْتِني ِمَياٌه ِإَلى النـَّْفسِ 5. ُقْدِسكَ  لِإَلى َهْيكَ 

ثُمَّ َأْصَعْدَت . يُق اَألْرِض َعَليَّ ِإَلى األََبدِ لَمَغا. لالِجَبا لِإَلى َأَسافِ نـََزلُت 6. الَبْحِر ِبَرْأِسي
، َفَجاَءْت 7. ِمَن الَوْهَدِة َحَياِتي أَيـَُّها الرَّبُّ ِإلِهي ِحيَن َأْعَيْت ِفيَّ نـَْفِسي ذََكْرُت الرَّبَّ

رُُكوَن نِْعَمتَـُهمْ  اَلِذيَن يـَُراُعونَ 8. ُقْدِسكَ  لِإلَْيَك َصالَِتي ِإَلى َهْيكَ  َأمَّا 9. أَبَاِطيَل َكاِذبًَة يـَتـْ
َوَأَمَر الرَّبُّ 10 .»لرَّبِّ الَخَالصُ ل. أَنَا فَِبَصْوِت الَحْمِد َأْذَبُح َلَك، َوُأوِفي ِبَما َنَذْرتُهُ 

 ) .الُحوَت فـََقَذَف يُونَاَن ِإَلى البَـرِّ 
  10-1:  2 _ 17:  1يونان الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه   وفي نسخة
أمَّا الّربُّ فأَعَد ُحوتًا عظيًما الَبِتالِع يوناَن فكاَن يوناُن في جوِف 17( :كما يلي

فصلى يوناُن إلى الّربِّ إلِهِه ِمْن جوِف الُحوِت  2. الُحوِت ثالثَة أيّاِم وثالَث ليالٍ 
ِمْن جوِف الموِت أستغيُث . رخُت فَاْسَتجبَت لي في ضيقيإليَك يا ربُّ صَ « :وقالَ 2

المياُه الغزيرُة . طَرْحَتني في األعماِق،في قلِب هِذِه الِبحارِ 3.فَسمعَت يا ربُّ صوتي
طُِرْدُت ِمْن أماِم عيَنيَك 4.تيَّاراُتَك وأمواجَك جميًعا تعبُـُر يا ربُّ عليَ . ُتحيُط بي

َتكَتِنُفني المياُه إلى األْنِف والغمُر ُيحيُط بي، 5.قدَّسَ فكيَف أرى بَعُد هيَكَلَك المُ 
، إلى أرٍض أبوابُها اَنَغَلَقت علَي لنَزلُت إلى ُأُسِس الجبا6 وعشُب البحِر يُغطِّي رأسي

وِعنَدما تعوُد إلَي 7 لكنََّك أيُّها الّربُّ إلهي سَترَفُع حياتي ِمَن الهاويةِ . يا ربُّ إلى األبدِ 
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يُراعوَن آلهَة 8 .َك الُمقدَّسِ لُرَك أيُّها الّربُّ فَتِصُل إليَك صالتي في هيكَ نْفسي أتذكَّ 
باِئَح وُأوفي بما 9 .السُّوِء ويُهِملوَن رَحَمَتَك عَليِهم وأنا بصوِت الَحمِد أُقـَرُِّب لَك الذَّ

 ) .برِّ فأمَر الّربُّ الُحوَت، فَقذَف يوناَن إلى ال10.»فِمنَك يا ربُّ خالصي.َنذْرتُُه لكَ 
  10-1:  2 _ 17:  1يونان الكتاب المقدس 

 :ورد في القرآن الكريم   •
َفَساَهَم  )140(ِإْذ أََبَق ِإَلى الُفلِك الَمْشُحوِن  )139(يَن لَوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن الُمْرسَ (

ُه َكاَن ِمَن فـََلْوال أَنَّ  )142(يٌم لفَالتَـَقَمُه الُحوُت َوُهَو مُ  )141(َفَكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن 
َعُثوَن  )143(الُمَسبِِّحيَن  َنَبْذنَاُه بِالَعَراِء َوُهَو  )144(َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ فـَ

َنا َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطيٍن  )145(َسِقيٌم  َبتـْ َوَأْرَسلَناُه ِإَلى ِماَئِة أَلٍف َأْو  )146(َوأَنـْ
 )148(َمتـَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن َفآَمُنوا فَ  )147(َيزِيُدوَن 

 ١٤٨ – ١٣٩: الصافات القرآن الكريم سورة
َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن ال ِإلَـَه (

ـــَن الظَّـــا ـــُت ِم ـــَت ُســـْبَحاَنَك ِإنِّـــي ُكْن ـــمِّ فَاْســـتَ  )87(ِميَن لِإال أَْن ـــَن الَغ ـــاُه ِم َن يـْ ـــُه َوَنجَّ َنا َل َجبـْ
 )88(َك نـُْنِجي الُمْؤِمِنيَن لوََكذَ 

 ٨٨ – ٨٧: األنبياء القرآن الكريم سورة
لَـْوال  )48(ُحْكِم رَبَِّك َوال َتُكْن َكَصاِحِب الُحـوِت ِإْذ نَـاَدى َوُهـَو َمْكظُـوٌم لفَاْصِبْر (

ـــْن رَبِّـــِه لَنُ  ـــٌة ِم ـــُه نِْعَم ـــْذُموٌم َأْن َتَدارََك ـــَو َم ـــالَعَراِء َوُه ـــَذ ِب ـــاهُ ) 49(ِب ـــَن  فَاْجَتَب ـــُه ِم رَبُّـــُه َفَجَعَل
 )50(ِحيَن لالصَّا

 ٥٠ - ٤٨: القلم القرآن الكريم سورة 

َدْعَوُة ذي النُّوِن ِإْذ هو في : ( قال رسول اهللا أن  بن أبي وقاص عن سعد 
ٌم لفإنه لم َيْدُع بها ُمسْ  ،ِمينَ لي كنت ِمَن الظَّاَال ِإَلَه ِإالَّ أنت ُسْبَحاَنَك إن :َبْطِن الُحوتِ 
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 ) .اْسَتَجاَب له إالرَبَُّه في شيء َقطُّ 

 )3383( صحيح الجامع
 

  141141  --    رقمرقم  شتانشتان
 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين

 

 :ورد في الكتاب المقدس  •

آِه يَا «: َوَصلى ِإَلى الرَّبِّ َوقَالَ 2. ًدا، فَاْغَتاظَ َك يُونَاَن َغّما َشِديلفـََغمَّ ذ1(: قوله
، أَلَْيَس هَذا َكَالِمي ِإْذ ُكْنُت بـَْعُد ِفي َأْرِضي؟  َك بَاَدْرُت ِإَلى الَهَرِب ِإَلى لذلَربُّ

نَاِدٌم َعَلى ْمُت أَنََّك ِإلٌه َرُؤوٌف َورَِحيٌم َبِطيُء الَغَضِب وََكِثيُر الرَّْحَمِة وَ لتـَْرِشيَش، ألَنِّي عَ 
ٌر ِمْن َحَياِتي3. الشَّرِّ  ، ُخْذ نـَْفِسي ِمنِّي، َألنَّ َمْوِتي َخيـْ : فـََقاَل الرَّبُّ 4. »فَاآلَن يَا َربُّ

َوَخَرَج يُونَاُن ِمَن الَمِديَنِة َوَجَلَس َشْرِقيَّ الَمِديَنِة، َوَصَنَع 5.»اْغَتْظَت بِالصََّواِب؟ لهَ «
. ، َحتَّى يـََرى َماَذا َيْحُدُث ِفي الَمِديَنةِ لَوَجَلَس َتْحتَـَها ِفي الظِّ نَـْفِسِه ُهَناَك َمظَلًة ل
َصُه لَكْي ُيخَ لَتُكوَن ِظُال َعَلى رَْأِسِه، لفََأَعدَّ الرَّبُّ اِإللُه يـَْقِطيَنًة فَاْرتـََفَعْت فـَْوَق يُونَاَن 6

ثُمَّ َأَعدَّ اُهللا ُدوَدًة ِعْنَد طُُلوِع 7 .ا َعِظيًمااليَـْقِطيَنِة فـََرحً  لفـََفِرَح يُونَاُن ِمْن َأجْ . ِمْن َغمِّهِ 
َوَحَدَث ِعْنَد طُُلوِع الشَّْمِس َأنَّ اَهللا َأَعدَّ 8. الَفْجِر في الَغِد، َفَضَرَبِت اليَـْقِطيَنَة فـََيِبَستْ 

نَـْفِسِه الَمْوَت، لَب َفطَلَ . رِيًحا َشْرِقيًَّة َحارًَّة، َفَضَرَبِت الشَّْمُس َعَلى رَْأِس يُونَاَن َفَذُبلَ 
ٌر ِمْن َحَياِتي«: َوقَالَ   لاْغَتْظَت بِالصََّواِب ِمْن َأجْ  لهَ «: ُيونَانَ لفـََقاَل اُهللا 9 .»َمْوِتي َخيـْ

أَْنَت َشِفْقَت «: فـََقاَل الرَّبُّ 10. »اْغَتْظُت بِالصََّواِب َحتَّى الَمْوتِ «: فـََقالَ » اليَـْقِطيَنِة؟
َلٍة َعَلى اليَـْقِطيَنِة ال َلٍة َكاَنْت َوبِْنَت لَيـْ َعْب ِفيَها َوَال رَبـَّْيتَـَها، الِتي بِْنَت لَيـْ ِتي َلْم تـَتـْ

َنَتْي 11. َهَلَكتْ  َأَفَال َأْشَفُق أَنَا َعَلى نِينَـَوى الَمِديَنِة الَعِظيَمِة الِتي يُوَجُد ِفيَها َأْكثـَُر ِمِن اثـْ
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َوًة ِمَن النَّاِس الِذيَن َال   ) .»ِهْم، َوبـََهاِئُم َكِثيَرٌة؟ليـَْعرُِفوَن َيِمينَـُهْم ِمْن ِشَماَعَشَرَة رِبـْ
  11-1:  3يونان الكتاب المقدس 

، قُلُت «: وصلى إلى الّربِّ وقالَ 2َك يوناَن كثيًرا، فغِضَب لوساَء ذ 4(  أيُّها الّربُّ
. ى َترشيشَ َك أسرعُت إلى الَهرِب إللوأنا بَعُد في بالدي إنََّك تْفعُل ِمثَل هذا، ولذ

 لُكنُت أعلُم أنََّك إلٌه حنوٌن رحوٌم بطيٌء عِن الغَضِب، كثيُر الرَّحمِة ونادٌم على ِفع
فقاَل 4. »فاآلَن أيُّها الّربُّ ُخْذ حياتي ِمنِّي، فخيٌر لي أْن أموَت ِمْن أْن أحيا3. الشَّرِّ 

وجلَس شرقَي المدينِة  وخرج يوناُن ِمَن المدينِة،5 »أيحقُّ لَك أْن تغضَب؟«: َله الّربُّ 
فأعَد 6. ، حتى يَرى ما ُيصيُب المدينةَ لونَصَب ُهناَك مظلًة وجَلَس َتحَتها في الظِّ 

الّربُّ اإللُه يقطينًة فَارتـََفَعت َفوَق يوناَن ليكوَن على رأِسِه ِظّل يُنِقُذُه ِمَن األَذى، ففِرَح 
ُدودًة ِعنَد الفجِر في الَغِد، فضربِت ثَُم أعَد اُهللا 7. يوناُن باليقطينِة فَرًحا عظيًما

فلمَّا أشرقِت الشَّمُس أعَد اُهللا ريًحا شرقيًَّة حارًَّة، فضربِت 8. اليقطينَة فَيِبَست
خيٌر لي أْن «: الشَّمُس على رأِس يوناَن فُأغمَي عَليِه، فطلَب الموَت لنفِسِه وقالَ 

 »اليقطينِة؟ للَك أْن تغضَب ِمْن أج أيحقُّ «: فقاَل اُهللا ليونانَ 9.»أموَت ِمْن أْن أحيا
أشفقَت أنَت «: فقاَل الّربُّ 0. »يحقُّ لي أْن أغضَب إلى الموتِ «: فأجاَب يونانُ 

على اليقطينِة التي لم تتعْب فيها وال ربَّيَتها، وإنمَّا طَلَعت في ليلٍة ثَُم هَلَكت في ليلٍة 
كثُر ِمْن مئٍة وعشريَن ألف نْسمٍة ال أفال ُأشِفُق أنا على نيَنوى العظيمِة التي فيها أ11

 ) .»ِهم، َفضًال َعْن َبهاِئَم كثيرٍة؟ليعرِفوَن يمينَـُهم ِمْن ِشما
  11-1:  3يونان الكتاب المقدس 

 :ورد في القرآن الكريم   •
َفَسـاَهَم  )140(ِإْذ أََبَق ِإَلى الُفلـِك الَمْشـُحوِن  )139(يَن لَوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن الُمْرسَ (

فـَلَـْوال أَنـَُّه َكـاَن ِمـَن  )142(يٌم لـفَالتَـَقَمُه الُحوُت َوُهَو مُ  )141(َكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن فَ 
َعثُـــوَن  )143(الُمَســـبِِّحيَن  ـــْوِم يـُبـْ َنَبـــْذنَاُه بِـــالَعَراِء َوُهـــَو  )144(َلَلِبـــَث ِفـــي َبْطِنـــِه ِإلَـــى يـَ فـَ
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َنـــا َعَلْيـــِه َشـــَجَرًة ِمـــنْ  )145(َســـِقيٌم  َبتـْ َوَأْرَســـلَناُه ِإلَـــى ِمائَـــِة أَلـــٍف َأْو  )146(يـَْقِطـــيٍن  َوأَنـْ
 )148(َفآَمُنوا َفَمتـَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن  )147(َيزِيُدوَن 

 ١٤٨ – ١٣٩: الصافات القرآن الكريم سورة
لَـْوال  )48(ُحْكِم رَبَِّك َوال َتُكْن َكَصاِحِب الُحـوِت ِإْذ نَـاَدى َوُهـَو َمْكظُـوٌم لفَاْصِبْر (

ـــْذُموٌم  ـــَو َم ـــالَعَراِء َوُه ـــَذ ِب ـــْن رَبِّـــِه لَُنِب ـــٌة ِم ـــُه نِْعَم ـــاهُ ) 49(َأْن َتَدارََك ـــَن  فَاْجَتَب ـــُه ِم رَبُّـــُه َفَجَعَل
 )50(ِحيَن لالصَّا

 ٥٠ - ٤٨: القلم القرآن الكريم سورة
 

 

  142142  --    رقمرقم  شتانشتان
 إال قوم يونس لما 

 آمنو كشفنا عنهم عذاب الخزي
 

 :ورد في الكتاب المقدس   •

ُقِم اْذَهْب ِإَلى نِينَـَوى الَمِديَنِة «2: ثُمَّ َصاَر قـَْوُل الرَّبِّ ِإَلى يُونَاَن ثَانَِيًة َقاِئالً 1: (قوله
َوى فـََقاَم يُونَاُن َوَذَهَب ِإَلى نِينَـ 3 .»ُمَك ِبَهالالَعِظيَمِة، َونَاِد َلَها الُمَناَداَة الِتي أَنَا ُمكَ 

َتَدَأ 4. َأمَّا نِينَـَوى َفَكاَنْت َمِديَنًة َعِظيَمًةِ ِهللا َمِسيَرَة َثالَثَِة أَيَّامٍ . الرَّبِّ  لِبَحَسِب قـَوْ  فَابـْ
قَ «: يُونَاُن َيْدُخُل الَمِديَنَة َمِسيَرَة يـَْوٍم َواِحٍد، َونَاَدى َوقَالَ  ُب لبـَْعَد َأْربَِعيَن يـَْوًما تـَنـْ

َأْهُل نِينَـَوى بِاِهللا َونَاَدْوا ِبَصْوٍم َولَِبُسوا ُمُسوًحا ِمْن َكِبيرِِهْم ِإَلى  َفآَمنَ 5 .»نِينَـَوى
َك نِينَـَوى، فـََقاَم َعْن ُكْرِسيِِّه َوَخَلَع ِرَداَءُه َعْنُه، َوتـََغطَّى ِبِمْسٍح لَوبـََلَغ اَألْمُر مَ 6. َصِغيرِِهمْ 

َال «: ِك َوُعَظَمائِِه َقاِئالً لي نِينَـَوى َعْن َأْمِر المَ َونُوِدَي َوِقيَل فِ 7. َوَجَلَس َعَلى الرََّمادِ 
َولَيتَـَغطَّ 8. َال تـَْرَع َوَال َتْشَرْب َماءً . َتُذِق النَّاُس َوَال البَـَهاِئُم َوَال البَـَقُر َوَال الَغَنُم َشْيًئا

ٍة، َويـَرْ  ِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد َعْن َطرِيِقِه ِبُمُسوٍح النَّاُس َوالبَـَهاِئُم، َوَيْصُرُخوا ِإَلى اِهللا ِبِشدَّ
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َلَعل اَهللا يـَُعوُد َويـَْنَدُم َويـَْرجُع َعْن ُحُموِّ َغَضِبِه 9الرَِّديَئِة َوَعِن الظُّلِم الِذي ِفي أَْيِديِهْم، 
ِدَم اُهللا َعَلى فـََلمَّا رََأى اُهللا َأْعَماَلُهْم أَنـَُّهْم رََجُعوا َعْن َطرِيِقِهِم الرَِّديَئِة، نَ 10 .»كَ لَفَال نـَهْ 

 ) .الشَّرِّ الِذي َتَكلَم َأْن َيْصنَـَعُه ِبِهْم، فـََلْم َيْصنَـْعهُ 
  10-1:  2يونان الكتاب المقدس 

أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه   وفي نسخة
نيَنوى، المدينِة ُقِم َاذَهْب إلى «2: مُة الّربِّ إلى يوناَن ثانيًة قالَ لوكانت كَ ( :كما يلي

، وكانت 3.»العظيمِة، وناِد بما أقولُه لكَ  فقاَم يوناُن وذهَب إلى نيَنوى كما كلَمُه الّربُّ
فدخَل يوناُن إلى المدينِة، 4. نيَنوى مدينًة عظيمًة جُدا يسَتغِرُق َاجتيازُها ثالثَة أيّامِ 

فآمَن 5. »ًما ُتَدمَُّر نيَنوىبَعَد أربعيَن يو «: وساَر فيها يوًما واحًدا وهو يُنادي ويقولُ 
وبَلَغ الخبَـُر 6 .أهُل نيَنوى باِهللا ونادوا بصوِم ولَِبسوا ُمُسوًحا، ِمْن كبيرِِهم إلى صغيرِِهم

 .َك نيَنوى، فقاَم َعْن عرِشِه وخلَع َعنه رداَءُه ولِبَس ِمْسًحا وجلَس على الرَّمادِ لمَ 
ُك وُعظماُؤُه أن ال يذوَق بَشٌر وال لالمَ  يأمرُ «: وأمَر أْن يُناَدى ويُقاَل في نيَنوى7

وأْن يلَبَس البَشُر مَع 8بهيمٌة شيًئا وأن ال َيرَعى بَقٌر وال غَنٌم شيًئا، وال يشرُب ماًء 
البهاِئِم ُمسوًحا، وَيصُرخوا إلى اِهللا بشدٍَّة ويرجعوا َعْن طريِقِهِم الشِّرِّيِر وَعِن الُعنِف 

اَهللا يرجُع وينَدُم، ويعوُد َعْن شدَِّة غضِبِه فال  لعلَ 9الذي فَعَلْتُه أيديِهم، 
فلمَّا رأى اُهللا ما َعِملوُه وأنَّهم رَجعوا َعْن طريِقِهم الشِّرِّيِر، َنِدَم على 10.»كُ لَنه

 ) .الدَّماِر الذي قاَل إنَّه يُنزِلُُه ِبهم، ولم يفعل

  10-1:  2يونان الكتاب المقدس 

 :ورد في القرآن الكريم   •

َفَسـاَهَم  )140(ِإْذ أََبَق ِإَلى الُفلـِك الَمْشـُحوِن  )139(يَن لِإنَّ يُوُنَس َلِمَن الُمْرسَ وَ (
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فـَلَـْوال أَنـَُّه َكـاَن ِمـَن  )142(يٌم لـفَالتَـَقَمُه الُحوُت َوُهَو مُ  )141(َفَكاَن ِمَن الُمْدَحِضيَن 
ـــْوِم يـُبْـ  )143(الُمَســـبِِّحيَن  َنَبـــْذنَاُه بِـــالَعَراِء َوُهـــَو  )144(َعثُـــوَن َلَلِبـــَث ِفـــي َبْطِنـــِه ِإلَـــى يـَ فـَ

َنـــا َعَلْيـــِه َشـــَجَرًة ِمـــْن يـَْقِطـــيٍن  )145(َســـِقيٌم  َبتـْ َوَأْرَســـلَناُه ِإلَـــى ِمائَـــِة أَلـــٍف َأْو  )146(َوأَنـْ
 )148(َفآَمُنوا َفَمتـَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن  )147(َيزِيُدوَن 

 ١٤٨ – ١٣٩: الصافات القرآن الكريم سورة
ُهْم   َلــْوالفَـ ( ــا آَمُنــوا َكَشــْفَنا َعــنـْ ــْوَم يُــوُنَس َلمَّ نَـَفَعَهــا ِإيَمانـَُهــا ِإال قـَ َكانَــْت قـَْريَــٌة آَمَنــْت فـَ

َيا َوَمتـَّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن  نـْ  )98(َعَذاَب الِخْزِي ِفي الَحَياِة الدُّ
  ٩٨: يونس القرآن الكريم سورة 

َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن ال ِإلَـَه َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضباً (
ـــَن الظَّـــا ـــُت ِم ـــَت ُســـْبَحاَنَك ِإنِّـــي ُكْن ـــمِّ  )87(ِميَن لِإال أَْن ـــَن الَغ ـــاُه ِم َن يـْ ـــُه َوَنجَّ َنا َل فَاْســـَتَجبـْ

 )88(َك نـُْنِجي الُمْؤِمِنيَن لوََكذَ 
 ٨٨ – ٨٧: األنبياء القرآن الكريم سورة

أنا خير من  :ال ينبغي لعبد أن يقول(: قالأنه  عن النبي  عن أبي هريرة 
 .)يونس بن متى

 )3234(3/1255 صحيح البخاري
 

 )199 -143(شثان رقم 
 وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها

 

 : ورد في الكتاب المقدس  •
آَدَم  اِإللَهُ ثُمَّ َجَبَل الرَّب 7: (ه قولهاإلله والدليل علي  11

 ).ِمْن تـَُراِب األَْرِض َونـََفَخ ِفي أَنِْفِه َنَسَمَة َحيَاٍة، َفَصاَر آَدُم نـَْفساً َحيَّةً 
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  :تكوين  الكتاب المقدس

َألنَّ الرَّب إَِلَهُكْم : (الرحيم والدليل عليه ورد في قوله  22
 ). َوْجَههُ َعْنُكْم ِإْن رََجْعُتْم إِلَْيهِ ، َوالَ يَُحوُِّل رَِحيمٌ َرُؤوٌف 

 9: 30الكتاب المقدس أخبار األيام الثاني 
إَِلى  كٌ لمَ الرَّب 16 : (الملك والدليل عليه قوله   33

 ).     بَاَدِت األَُمُم ِمْن َأْرِضهِ . الدَّْهِر َواألَبَدِ 
 16: 10الكتاب المقدس مزمور 

: ُموَسىلالرَّب  َوقَالَ : (والدليل عليه قولهالقدوس   44
َهُروَن َوأَبـْنَائِِه َأالَّ يـَْنَتِهُكوا تـَْقِدَماِت بَِني ِإْسَرائِيَل الِتي يـَُقدُِّسونـََها، َوالَ لُقل «2(

 ).     فَأَنَا الرَّب. الُقدُّوسَ يَُدنُِّسوا اْسِمي 
 2: 22الكتاب المقدس الالويين  

نَبَّأَ َك الِحيِن تَـ لي ذَ ف: (المهيمن والدليل عليه قوله  55
يَم َويـَُهوَذا بِاْسِم لليَـُهوِد الُمِقيِميَن ِفي أُورُشَ لالنَّبِيَّاِن َحجَّي َوزََكرِيَّا ْبُن ِعدَُّو 

 ).      َعلَْيِهمْ الُمَهْيِمِن الرَّب إِلَِه ِإْسَرائِيَل 
 5: 1الكتاب المقدس سفر عزرا 

َدفَعوني َدفْـًعا ألسُقَط، 13: (العزيز والدليل عليه قوله  66
 ) .، فهَو خالٌص ليالعزيزِ أُرَتُِّل للّربِّ 14 .لِكنَّ الرَّب َنَصَرني

 14-10: 13الكتاب المقدس مزمور 
ُك الَمجِد؟ لَمْن هذا مَ 8: (الجبار والدليل عليه قوله   77

  ). لفي الِقتا الجبَّارُ الرَّب  الجبَّارُ هَو الرَّب العزيُز 
 8: 8الكتاب المقدس مزمور 

أََما َعَرْفَت أَْم َلْم 28: (يه قولهالخالق والدليل عل  88
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 ).  َأْطَراِف األَْرِض الَ يَِكلُّ َوالَ يـَْعيَا قُ لَخاَتْسَمْع؟ إِلهُ الدَّْهِر الرَّب 
 27: 28الكتاب المقدس أشعياء 

ألَنَُّه َكاَن يـَْنَتِظُر الَمِديَنَة 10: (البارئ والدليل عليه قوله  99
 ). اهللاُ َوبَارِئـَُها نُِعَها الِتي َلَها اَألَساَساُت، الِتي َصا

 8: 10الكتاب المقدس رسالة العبرانيين  

. أَنَا الرَّب َولَْيَس آَخرُ : (المصور والدليل عليه قوله  1010
 ). ُق الشَّرِّ لُق الظُّلَمِة، َصانُِع السَّالَِم َوَخالالنُّوِر َوَخا ُمَصوِّرُ 7

 7-6: 45الكتاب المقدس أشعياء 
ي يَا يـَْعُقوُب، لِاْسَمْع «12: (هاألول والدليل عليه قول  1111

 ).   َوأَنَا اآلِخرُ  اَألوَّلُ أَنَا . أَنَا ُهوَ : َوِإْسَرائِيُل الِذي َدَعْوتُهُ 
 12: 48الكتاب المقدس أشعياء 

ُك لهَكَذا يـَُقوُل الرَّب مَ 6: (اآلخر والدليل عليه قوله  1212
 ).، َوالَ إِلَه َغْيِرياآلِخرُ َوأَنَا  أَنَا اَألوَّلُ «: ِإْسَرائِيَل َوفَاِديِه، َربُّ الُجُنودِ 

 6: 44الكتاب المقدس أشعياء 
 .ولَك يا اهللاُ تُوَفى النُّذورُ : (السميع والدليل عليه قوله  1313

 ).   الدُّعاِء يجيُء جميُع البَشرِ  سميعَ إليَك يا 3
 3-2: 65الكتاب المقدس مزمور  

 ائِيلإْسرَ ه لَ إلكن الرَّب 5: (البصير والدليل عليه قوله  1414
 ).   يء ضربه ضربة معضلة غير منظورةكل شَ بِ  يرصِ البَ 

 5: 9الكتاب المقدس دانيال  
: فََأَجاَب إِبـَْراِهيُم َوقَالَ 27: (المولى والدليل عليه قوله  1515
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 ).  َوأَنَا تـَُراٌب َورََمادٌ  الَمْوَلىُم لإِنِّي َقْد َشَرْعُت ُأكَ «
 27: 18الكتاب المقدس تكوين  

فَاْسَتِمع يا ربُّ 11: (ل عليه قولهالنصير والدلي  1616
 )       نصيريوَتحنَّْن، وُكن يا ربُّ 

 11: 30الكتاب المقدس مزمور 
. َواِحدٌ َولِكنَّ الرَّب : (الواحد والدليل عليه قوله  1717

 ).   َواِحدٌ َوأَنـَْواُع َأْعَمال َمْوُجوَدٌة، َولِكنَّ اهللاَ 6
 6-5: 12كورنثوس  الكتاب المقدس

: ظََهَر الرَّب ألَبـَْراَم َوقَاَل لَهُ : (ليل عليه قولهالقدير والد  1818
َنَك، 2ِسْر أََماِمي وَُكْن َكاِمالً، . الَقِديرُ  أَنَا اهللاُ « فََأْجَعَل َعْهِدي بـَْيِني َوبـَيـْ

 ).»َوُأَكثـَِّرَك َكثِيًرا ِجّدا
 2-1: 17الكتاب المقدس تكوين 

ُكْم، َألنَّ يَـْرَحمَ لَك يـَُقوُم لذلوَ : (الحق والدليل قوله  1919
 ).    َجِميِع ُمْنَتِظرِيهِ لطُوبَى . َحقّ الرَّب إِلهُ 

 18: 30أشعياء الكتاب المقدس
َألنَّ الرَّب إِلٌه َعِظيٌم، 3: (الكبير والدليل عليه قوله  2020

 ).      َهةِ لاآل لَعَلى كُ  َكبِيرٌ ٌك  لمَ 
 3: 95الكتاب المقدس مزمور 

َبَشِريٍّ َسِمَع  ِإْذ َأيُّ 26: (الحي والدليل عليه قوله  2121
 ).   يـََتَكلُم ِمْن َوَسِط النَّاِر ِمثْـلَنَا َوَعاَش؟ الَحيِّ َصْوَت اِهللا 

 26: 5الكتاب المقدس التثنية 
 الَقيُّومُ ألَنَُّه ُهَو اِإللُه الَحيُّ : (القيوم والدليل عليه قوله  2222
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 ).  ْنتَـَهىإَِلى األَبَِد، َوَمَلُكوتُهُ َلْن يـَُزوَل َوُسلطَانُهُ إَِلى المُ 
 26: 6دانيال  الكتاب المقدس

اْسأَلُوا آبَاءَُكْم فـَيُـْنبُِئوُكْم، : (العلي والدليل عليه قوله  2323
الِميَراَث َعَلى األَُمِم، َوِحيَن فـَرََّق  يُّ لالعَ ِعْنَدَما َقَسَم 8 .َوُشُيوَخُكْم فـَُيْخِبُروُكمْ 

 ).  بَِني ِإْسَرائِيلَ  لشُُّعوِب َعَلى َعَددِ لبَِني آَدَم، أَقَاَم ُحُدوداً 
 8-7: 32تثنية  الكتاب المقدس

فَالرَّب َال يـََتَخلى َعْن َشْعِبِه 22: (العظيم والدليل قوله  2424
 ). ، ألَنَّهُ َشاَء َأْن َيْجَعَلُكْم لَهُ َشْعباً الَعِظيمِ ِإْكَراماً ِالْسِمِه 

 22: 32صموئل األول  الكتاب المقدس

ٌر وَ : (الواسع والدليل عليه قوله  2525 ي َأْن لَلِكْن َخيـْ
 ).الرَّْحَمِة، ِمْن َأْن أََقَع َتْحَت رَْحَمِة إِْنَسانٍ َواِسُع َقْبَضِة الرَّب، ألَنَّهُ لَم لَأْسَتسْ 

 َأْخبَاِر األَيَّاِم اَألوَّلُ  الكتاب المقدس
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 ).  ي اِإلْثمِ لي الشَّرِّ َوَعَلى َمُعونَِة فَاعِ لِمِه، َويـَُقوُم َعَلى بـَْيِت فَاعِ ِبَكالَ 
 2-1: 31إشعياء  الكتاب المقدس

َتُكْن أَقْـَواُل َفِمي َوِفْكُر ل14: (الولي والدليل عليه قوله  2929
، َصْخَرتِي   ).   يِّيلَووَ قَلِبي َمْرِضيًَّة أََماَمَك يَا َربُّ

 14: 19مزمور  الكتاب المقدس 
. ُصِنيلِمَن الظُّلِم ُتخَ : (الحميد والدليل عليه قوله  3030

 ).  فَأََتَخلُص ِمْن َأْعَداِئي الَحِميدَ َأْدُعو الرَّب 4
 4-3: 22صموئيل الثاني  الكتاب المقدس

بَـْيِت لَك فـَُقل لذل«22: (السيد والدليل عليه قوله  3131
ُكْم أَنَا َصانٌِع يَا بـَْيَت ِإْسَرائِيَل، للَْيَس َألجْ : الرَّب السَّيِّدُ هَكَذا قَاَل : ِإْسَرائِيلَ 
 ).  اْسِمي الُقدُّوِس الِذي َنجَّْسُتُموُه ِفي األَُمِم َحْيُث ِجْئُتمْ  لبَل َألجْ 

 22: 36حزقيال  الكتاب المقدس
اآلَن ُهَوَذا ِفي السََّماَواِت : (الشهيد والدليل عليه قوله  3232

 ).     يلَعا، َوَشاِهِدي ِفي األَ َشِهيِدي
 19: 16أيوب  الكتاب المقدس

أَْنَت يَاَربُّ َصاِحُب : (المالك والدليل عليه قوله  3333
ِغًنى وََكَراَمٍة،  لأَْنَت َمْصَدُر كُ 12.الُملِك َوَقْد تـََعالَْيَت فـَْوَق رُُؤوِس الَجِميعِ 

 .  )لُقوَِّة َوالسَّْطَوةِ ل كُ لَوالَماُط َعَلى الَجِميِع، لَوأَْنَت الُمَتسَ 
 12-11: 29الكتاب المقدس أخبار األيام األول 

فاآلَن يا إلَهنا 13: (المجيد والدليل عليه قوله  3434
 ).     لُ لنـُهَ الَمجيِد َنحَمُدَك وَالسِمَك 

 13: 29الكتاب المقدس أخبار األيام األول 
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الرَّب سّيد الكون : (المحسن والدليل عليه قوله  3535
 ).  لوا يا ِعباَد الرَّبله. بلوا َالسِم الرَّ له إلى شعبه والمحسن

 1: 135الكتاب المقدس مزمور 
 لكُ ل قَرِيبٌ الرَّب 18: (القريب والدليل عليه قوله  3636

 ).    الِذيَن يَْدُعونَُه، الِذيَن يَْدُعونَهُ بِالَحقِّ 
 18: 145الكتاب المقدس مزمور 

لِذيَن لُهَو الرَّب  طَيِّبٌ 25: (الطيب والدليل عليه قوله  3737
 ).     لنـَّْفِس الِتي َتطْلُبُهُ لْونَهُ، يـَتَـَرجَّ 

 25: 3 مراثي أرميا الكتاب المقدس
بـَْيِني  رَِقيباً َيُكِن الرَّب ل: (الرقيب والدليل عليه قوله  3838

َنَك ِحيَن يَِغيُب ُكلٌّ ِمنَّا َعِن اآلَخرِ   ).    َوبـَيـْ

 49: 31تكوين  الكتاب المقدس 

اِإللََه َلْم َيُكْن َقْد  بالرَّ َألنَّ : (الرَّب والدليل عليه قوله  3939
 ).  يَـْفَلَحَهالَأْرَسَل َمطَراً َعَلى األَْرِض، َوَلْم يَُكْن ُهنَاَك إِْنَساٌن 

 5: 2الكتاب المقدس تكوين  

صوِت َاسِتغاثَتي ل3: (المليك والدليل عليه قوله  4040
 ).      يل، يا إلهي إليَك ُأصَ َمليكيَاْسَتِمْع يا 

 3: 5مزمور  الكتاب المقدس 

الرَّب َنِصيُب 5: (القابض والدليل عليه ورد في قوله  4141
 ).    قـُْرَعِتي قَاِبضُ أَْنَت . ِقْسَمِتي وََكْأِسي
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 5: 16مزمور  الكتاب المقدس 

الصَّانَِع السََّماَواِت 5: (الباسط والدليل عليه قوله  4242
الِميَاِه، َألنَّ إَِلى األَبَِد  األَْرَض َعَلىالبَاِسط  6. بَِفْهٍم، َألنَّ إَِلى األَبَِد رَْحَمَتهُ 

 ).رَْحَمَتهُ 
مزمور الكتاب المقدس
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ِظيِم َعَلى تـَعْ  الَقاِدرُ َوأَْنَت : (القادر والدليل عليه قوله  4848
 ).     الَجِميِع َوتـَْقوِيَِة َعزِيَمِتِهمْ 

 12: 29الكتاب المقدس أخبار األيام األول 

ِإْن رَأَْيَت ظُلَم الَفِقيِر 8: (األعلى والدليل عليه قوله  4949
يًا لي َعالِفي الِبَالِد، َفَال تـَْرَتْع ِمَن األَْمِر َألنَّ فـَْوَق الَعا لَونـَْزَع الَحقِّ َوالَعدْ 

 ).فـَْوقـَُهَما َواَألْعَلىُظ يَُالحِ 

 8: 5الكتاب المقدس جامعة 
ِه، لَوُتْخِبُر السََّماَواُت بَِعدْ 6: (الديان والدليل عليه قوله  5050

 ).       الدَّيَّانُ َألنَّ اهللاَ ُهَو 
 6: 50مزمور  الكتاب المقدس 

 ُشَرفَاُء الشُُّعوبِ 9: (المتعال والدليل عليه قوله  5151
 ). ِجّدا ُمتَـَعالُهَو . َألنَِّ ِهللا َمَجانَّ اَألْرضِ . لِه إِْبراِهيمَ َشْعُب إِ . اْجَتَمُعوا

 9: 47الكتاب المقدس مزمور  

َوَحنَّاٌن  َغُفورٌ َوَلِكنََّك إِلٌَه : (الغفور والدليل عليه قوله  5252
ُهْم،  وا َمَع أَنـَُّهْم َسَبكُ 18َورَِحيٌم َوَحِكيٌم وََكثِيُر اِإلْحَساِن، فـََلْم تـََتَخل َعنـْ

 ).  »!َهَذا ُهَو إَِلُهُكْم الِذي َأْخَرَجُكْم ِمْن ِمْصرَ «: ألَنـُْفِسِهْم ِعْجالً َوقَالُوا

 18-17: 9نحميا  الكتاب المقدس 

الرَّب إِلهٌ 2: (المنتقم من مبغضيه والدليل عليه قوله  5353
ْبِغِضيِه َوَحاِفٌظ ِمن مُ  ُمْنَتِقمٌ الرَّب . َوُذو َسَخطٍ  ُمْنَتِقمٌ الرَّب . َوُمْنَتِقمٌ َغُيوٌر 

 ).َغَضَبهُ عَلى َأْعَدائِهِ 

 2: 1الكتاب المقدس ناحوم 
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 َشِديدَ َكثْـَرِة الُقوَِّة وََكْونِِه ل: (الشديد والدليل عليه قوله  5454
 ).      الُقْدرَِة الَ يـُْفَقُد َأَحدٌ 

 26: 40إشعياء  الكتاب المقدس

. اِئيُمَنجِّيَّ ِمْن َأْعدَ 48: (الرافع والدليل عليه قوله  5555
 ). ِم تـُْنِقُذنِيلالظَّا لِمَن الرَّجُ . أَْيًضا فـَْوَق الَقائِِميَن َعَليَّ  رَاِفِعي

 48: 18مزمور  الكتاب المقدس

َوَخَالِصي،  نُوِريالرَّب 1: (النور والدليل عليه قوله  5656
 ).   ِممَّْن َأَخاُف؟ الرَّب ِحْصُن َحيَاِتي، ِممَّْن َأرْتَِعُب؟

 1: 27ور مزم الكتاب المقدس 
َحاِفُظ اِإلْحَساِن إَِلى 7: (الغافر والدليل عليه قوله  5757

 ).  َولِكنَّهُ َلْن يـُْبِرَئ إِبـَْراءً . اِإلْثِم َوالَمْعِصَيِة َوالَخِطيَّةِ  َغاِفرُ . أُلُوفٍ 
 34: 7الكتاب المقدس خروج 

: أنا مٌ لعاشيٍء  لِبكُ 27: (العالم والدليل عليه قوله  5858
 ).  دوِمَك وبَِثورَِتَك عليَ ِبجلوِسَك وخروجَك بِقُ 

 27: 19الكتاب المقدس ملوك الثاني 
َماِنَح الَخَالِص  يَا51: (الصانع والدليل عليه قوله  5959

 ).ِه إَِلى األَبَدِ لَداُوَد َوَنسْ لَمِسيِحِه، لالرَّْحَمِة  َوَصانِعَ ِكِه لمَ لالَعِظيِم 
 َصُموئِيَل الثَّانِي الكتاب المقدس
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 ).   فـَْوَق السََّماَواِت َمْجُدهُ . األَُممِ  لالرَّب َعال فـَْوَق كُ 4
 4-3: 113مزمور  الكتاب المقدس 

 لُمْبِغِض الَعدْ لأَيُْمِكُن 17: (البار والدليل عليه قوله  6262
 ).      الَقِديَر؟البَارَّ َأْن َيْحُكَم؟ أََتِديُن 

 17: 34الكتاب المقدس أيوب 
 لِبَمَخاِوَف ِفي الَعدْ 5: (المتكل والدليل عليه قوله  6363

 ).اِصي األَْرِض َوالَبْحِر الَبِعيَدةِ أَقَ  َجِميعِ  ُمتََّكلَ َتْسَتِجيبُـنَا يَا إِلَه َخَالِصنَا، يَا 
مزمور  الكتاب المقدس
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بَّاُر الُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اِهللا َعمَّا ُك الُقدُّوُس السَّالُم الُمْؤِمُن الُمَهْيِمُن الَعزِيُز الجَ لالمَ 
)23(ُيْشرُِكوَن 

: الحشرالقرآن الكريم سورة 
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: الحشرالقرآن الكريم سورة 
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: الشورىالقرآن الكريم سورة  
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)25(ِدينَـُهُم الَحقَّ َويـَْعَلُموَن َأنَّ اَهللا ُهَو الَحقُّ الُمِبيُن 
: النورالقرآن الكريم سورة 
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: البقرةالقرآن الكريم سورة 
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 )28(يُّ الَحِميُد لِد َما قـََنُطوا َويـَْنُشُر رَْحَمَتُه َوُهَو الوَ بـَعْ 

: القرآن الكريم سورة الشورى
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: القرآن الكريم سورة هود
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) 2948( 3/1134لبخاري ا
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)514(الل الجنة ، ظ6/2719البخاري 
ُم الَغْيِب لَعا(: ، والدليل قول اهللا سبحانه وتعالىالُمتَـَعالُ   5151

 )9( لَوالشََّهاَدِة الَكِبيُر الُمتَـَعا

  : الرعدالقرآن الكريم سورة 
 )14(َوُهَو الَغُفوُر الَوُدوُد (: ، والدليل قوله تعالىالَغُفور  5252

: البروجالقرآن الكريم سورة 
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)35(يٌم لَشْيٍء عَ  للنَّاِس َواهللاُ ِبكُ لاَألْمثَاَل 

: القرآن الكريم سورة النور
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: القرآن الكريم سورة الطور
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 خاتمة الدراسة
 

الدراسة التطبيقية الموسوعية التي تعرفنا من خاللها على نور القرآن  هذهبعد 
سعني إال أن أقول اليوم، ال ي نصارىالذي يعظمه الكتاب المقدس والسنة في طيات 

 :قاله رب العزة والجالل في القرآن الكريمما 

ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ .  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ـــُتُكْم ِمـــْن ِكَتـــاٍب َوِحْكَمـــٍة ثُـــمَّ َجـــاءَُكْم َرُســـوٌل ( ْي َوِإْذ َأَخـــَذ اهللاُ ِميثَـــاَق النَِّبيِّـــيَن َلَمـــا آتـَ
ُكـْم ِإْصـِري قَـاُلوا لُكْم لَتُـْؤِمُننَّ بِـِه َولَتَـْنُصـُرنَُّه قَـاَل أََأقْــَرْرُتْم َوَأَخـْذُتْم َعلَـى ذَ َما َمعَ لُمَصدٌِّق 

ــاِهِديَن  َــا َمَعُكــْم ِمــَن الشَّ ــَولى بـَْعــَد ذَ  .َأقْـَرْرنَــا َقــاَل فَاْشــَهُدوا َوأَن ــَك ُهــُم لــَفَمــْن تـَ َك فَُأولَِئ
َر ِديِن اِهللا  .الَفاِسُقوَن  ُغوَن َولَـُه َأْسـَلَم َمـْن ِفـي السَّـَماَواِت َواَألْرِض َطْوعـاً وََكْرهـاً َأفـََغيـْ يـَبـْ

ـــَراِهيَم َوِإْســـَماِعيَل  قُـــل. َوِإلَْيـــِه يـُْرَجُعـــوَن  ـــِزَل َعَلـــى ِإبـْ َنـــا َوَمـــا أُْن آَمنَّـــا بِـــاِهللا َوَمـــا أُنْـــِزَل َعَليـْ
َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمـْن رَبِِّهـْم ال نـَُفـرُِّق بـَـْيَن َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى 

ُهْم َوَنْحُن َلُه ُمسْ  ـَر اِألْسـالِم ِدينـاً فـَلَـْن يـُْقبَـَل ِمْنـُه َوُهـَو ِفـي  .ُموَن لَأَحٍد ِمنـْ َوَمـْن يـَْبتَـِغ َغيـْ
)اآلِخَرِة ِمَن الَخاِسرِيَن 

 ٨٥ -٨١: آل عمران القرآن الكريم

ه الدراسة بعد المقدمة قسما نظريا للتعريف باألحوال النبوية في هذ لقد تناولنا
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في بالغهم عن ربهم،  األنبياء الدالة على صدقهم أحوال، وبينا فيه والكتب اإللهية
العادات، وصدق  المعجزات وخوارقوأن ذلك يتمثل في أمور كثيرة، منها اآليات و 

ع تكليفية لنجاة البشرية، أحوالهم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههم، وإتيانهم بشرائ
وبقاء دعوتهم وفناء دعوة الكذابين المدعين، وإخبارهم عن مغيبات كثيرة وقعت  

 . كما أخبروا

وجوانب من حياته وأخالقه من خالل عرض جزء  التعريف بمحمد  ثم تناولنا
ال يزيد عن الواحد في األلف مما روي عنه، يستطيع من خاللها العاقل أن يحكم 

 . ية النبي محمد على شخص

في بيان حال أهل الكتاب وأن منهم المؤمن الصالح  عن وسطيته  ثم تحدثنا
ومنهم أيضا الذين تجرؤا على كتاب ربهم وغيرا فيه وأولوا بدلوا، وكذلك وصف 

ما وقع في التوراة واإلنجيل بدقة شديدة، وبينا أيضا العقائد التي أبطلها  محمد 
 .هل الكتاب اإلسالم فيما استحدثه أ

من هذه الدراسة تناولنا الجوانب التطبيقية والمقارنات وفي القسم الثاني 
الواقعية الفعلية مع النصوص القرآنية والنبوية من خالل مائة وتسعة وتسعين شتان،  
كانت تفيض العينان بالدمع في كل شتان، مما عرفنا من الحق الذي جاء به محمد 

ئن في الكتاب المقدس حتى اآلن، فكيف يأتي بمثل وهو موجود كا بن عبد اهللا 
 ذلك أحد إال إذا كان رسوال نبيا فضال عن كونه أميا ال يخط ورقة بيمينه؟

  محمدحتى القرن السادس من التقويم المسيحي حينما كان لقد ذكرنا أنه 
 تجيل قد ترجمانألاالكتاب المقدس أو يرتل كالم اهللا الذي أوحى به إليه لم يكن 

كثيرا مما جاء به موجود   ولم يكن يستطيع أن يعرف كبشر أن إلى اللغة العربية، بعد
شتان ثم : وأن ما جاء به عند مقارنته يقول المقارنون في شأنه ،اليونانيةفي نسخه 
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 .شتان 

صحة إدعاء الزاعمين لو زعم أحدهم أن جميع النسخ  وبينا أنه على فرض
يديه كما هي اآلن بين يدي أقلبها ورقة ورقة، أو العربية للكتاب المقدس كانت بين 

قل إن شئت جميع نسخ الكتاب المقدس بلغاتها األصلية ومترجمة له بكل لغات 
العالم لغة لغة، فإن ما جاء به أعلم وأكمل، وأدق وأشمل، وأعظم وأجمل، وأعلى 

د وأفضل من أصله الذي نقل عنه، هذا لو فرضنا في قول الزاعم صحة زعمه، فعن
 .شتان ثم شتان : نظر العاقل ومقارنته يقول المقارنون في شأنه

أن محمدا لم يكن نبيا، وأنه كان شخصا عاديا اشتهر عبر  ولو صح جدال
التاريخ عند كثير من الناس، ثم جاءنا بما هو أكمل وأجمل وأحكم وأفضل مما في 

يأتي بمثله، وهو  الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، فهل استطاع أحد أو يستطيع أن
ينظر بعينه التي في أم رأسه إلى الكتاب المقدس بجميع نسخه واختالف مواضعه 
وتنوع لغته؟ وإن جاء، ونحن على يقين من عجزه، فعند نظر العاقل ومقارنته سوف 

 .شتان ثم شتان : يقول المقارنون في شأنه

تهر عبر أن محمدا لم يكن نبيا، وأنه كان شخصا عاديا اش ولو صح جدال
التاريخ عند كثير من الناس، ثم جاءنا بما هو أعلم وأكمل وأحكم وأجمل وأظهر 
وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، فلو كان في إمكان الشخص 

شتان ثم شتان، : العادي أن يأتي بكالم تشريعي بالغي يقول فيه المقارنون في شأنه
نبيًا، وكان على صحة زعمهم شخصا عاديًا،  فإن لم يكن محمدا بما قاله وجاء به

فغيره لم يكن أبدا نبيًا من باب أولى، لعجز بيانهم وكمال بيانه، واختالف كالمهم 
ودقة برهانه، ومن قرأ ما سبق من مقارنات في كل شتان، أدرك ذلك بعد شتان 

 .واحد، أو شتانين اثنين على األكثر إن تثاقلت األفهام وأغلقت عقول العوام 
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 :أهم نتائج الدراسة  •

 : أما أهم نتائج الدراسة فال أستطيع إال أن أقول ما ورد في قول نبينا محمد 
َوَأنَّ ِعيَسى  ،من َشِهَد َأْن ال ِإَلَه إال اهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك له َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ (

َأْدَخَلُه  ،َوالنَّاُر َحقٌّ  ،َوالَجنَُّة َحقٌّ  ،لى َمْرَيَم َوُروٌح منهَمُتُه أَلَقاَها إلوَكَ  ،عبد اِهللا َوَرُسولُهُ 
 ) .لاهللا الَجنََّة على ما كان من الَعمَ 

/صحيح البخاري 
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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
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 دث اإلصدارات المطبوعة للشيخأح

 حممود عبد الرازق الرضواني/ د .أ

****************************************************************** 

 
6Bفي مجلدين أول دراسة علمية لتنقيح التراث الصوفي 

7Bوسبر المصطلحات الصوفية باألصول القرآنية والنبوية 
****************************************************************** 

 
8B في مجلد واحد 

 شرح علمي مفصل ومبسط لشروط صحة 
 قول ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا

****************************************************************** 

 
 كتاب يحتوي على حقائق علمية 

 نجديدة في نشأة الكون وعالقتها بوجود اإلنسا
****************************************************************** 
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****************************************************************** 

@

 الثابتة في القرآن والسنة 
 الدراسة المشورة ألسماء اهللا الحسنى بأدلتها الصحيحة

 سالمي والتي نشرتها وسائل اإلعالم في العالم اإل 
****************************************************************** 

 

 إعجاز نبوي جديد بين اإلطالق والتقييد
****************************************************************** 

 
 الثابتة في كتاب النصارى المقدس

 دراسة جامعية موسوعية حاسوبية أول 
 ألسماء اهللا الحسنى في تاريخ الكتاب المقدس 

****************************************************************** 
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@اإلنتاج العلمي للمؤلف
@

@
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