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Holy_bible_1
اىشجٖخ
ٌزنيٌ اىجؼط ػِ اىفشق ثٍِ االصذخ  ٍِ 2عفش ػضسا ٗاالصذخ  ٍِ 7عفش ّذٍَب ٌٗق٘ه ْٕبك اخزالفبد
مثٍشٓ ثٌٍْٖ
ٗػيً عجٍو اىَثبه
عجْ َؼخً َٗثَالَ ِثٍَِ َٗىَُٖ ٌْ ٍَِِ Ezr 2:65
ف َٗثَالَ َس ٍِئَ ٍخ َٗ َ
عال ً ػَِْ ػَ جٍِ ِذِٕ ٌْ َٗئ ِ ٍَبئِ ِٖ ٌْ فََٖ ُإالَ ِء َمبُّ٘ا َ
فَ ْ
عجْ َؼخَ آالَ ٍ
بُ
.اىْ َُ َغٍَِِّْ َٗاىْ َُ َغٍَِّْب ِ
د ٍِئَزَ ِ
:ثٌ ّجذ ثؼذ رىل فً ٍ٘ظغ آخش ٍب ٌْبقط ٕزا اىْص
عجْ َؼخ ً َٗثَالَثٍَِِ َٗ .ىَٖ ُ ٌْ ٍَِِ Neh 7:67
ف َٗثَالَ َس ٍِئَخٍ َٗ َ
عالً ػَِْ ػَ جٍِ ِذ ِٕ ٌْ َٗئِ ٍَبئ ِ ِٖ ٌِ اى َّ ِزٌَِ َمبُّ٘ا َ
فَ ْ
عجْ َؼخ َ آالَ ٍ
غخ ٌ َٗأَ ْسثَؼَُُ٘
بُ َٗ َخ َْ َ
.اىْ َُ َغٍَِِّْ َٗاىْ َُ َغٍَِّْب ِ
د ٍِئَزَ ِ
فأي اىْصٍِ ّصذق؟؟؟؟؟؟؟؟

اىشد

عفش ػضسا ٌزنيٌ ػِ االػذاد اىخبسجٍِ ثذىٍو

ػض 2
ٕ ٗ 1 :2إالء ٌٕ ثْ٘ اىن٘سح اىصبػذُٗ ٍِ عجً اىَغجٍٍِ اىزٌِ عجبٌٕ ّج٘خزّبصش ٍيل ثبثو اىى ثبثو ٗ
سجؼ٘ا اىى اٗسشيٌٍ ٗ ٌٖ٘را مو ٗادذ اىى ٍذٌْزٔ

اٍب عفش ّذٍَب ٌزنيٌ ػيً اىؼذد اثْبء ثْبء اىغ٘س اي اىزٌِ ٗصي٘ا ٍِ ثبثو اىً اٗسشيٌٍ ٗثذاٗا اىؼَو ٍِ
فزشٓ

ّذٍَب
 ٗ 1 :7ىَب ثًْ اىغ٘س ٗ اقَذ اىَصبسٌغ ٗ رشرت اىج٘اثُ٘ ٗ اىَغُْ٘ ٗ اىالٌُٗ٘
 2 :7اقَذ دْبًّ اخً ٗ دٍْْب سئٍظ اىقصش ػيى اٗسشيٌٍ الّٔ مبُ سجال اٍٍْب ٌخبف هللا امثش ٍِ مثٍشٌِ
 ٗ 3 :7قيذ ىَٖب ال رفزخ اث٘اة اٗسشيٌٍ دزى رذَى اىشَظ ٗ ٍب داٍ٘ا ٗق٘فب فيٍغيق٘ا اىَصبسٌغ ٗ
ٌقفيٕ٘ب ٗ اقٌٍ دشاعبد ٍِ عنبُ اٗسشيٌٍ مو ٗادذ ػيى دشاعزٔ ٗ مو ٗادذ ٍقبثو ثٍزٔ
 ٗ 4 :7مبّذ اىَذٌْخ ٗاعؼخ اىجْبة ٗ ػظٍَخ ٗ اىشؼت قيٍال فً ٗعطٖب ٗ ىٌ رنِ اىجٍ٘د قذ ثٍْذ
 5 :7فبىًَْٖ اىًٖ اُ اجَغ اىؼظَبء ٗ اى٘الح ٗ اىشؼت الجو االّزغبة ف٘جذد عفش اّزغبة اىزٌِ صؼذٗا
اٗال ٗ ٗجذد ٍنز٘ثب فٍٔ
ٕ 6 :7إالء ٌٕ ثْ٘ اىن٘سح اىصبػذُٗ ٍِ عجً اىَغجٍٍِ اىزٌِ عجبٌٕ ّج٘خزّبصش ٍيل ثبثو ٗ سجؼ٘ا اىى
اٗسشيٌٍ ٗ ٌٖ٘را مو ٗادذ اىى ٍذٌْزٔ

فٖزا ٌششح اُ اىغفش أّ ثذا ٌشاجغ اىغفش ثؼذ اُ ثًْ اىغ٘س ٗرشرت اىج٘اثُ٘
فٍزمش اىؼذد اىنيً ٗاىؼذد اىذقٍقً
فغفش ػضسا ٌزمش اىخبسجٍِ ٗقذ اىخشٗج
ٗعفش ّذٍَب ٌزمش اىؼذد ثؼذ دخ٘ه اٗسشيٌٍ ٗاشزشامٌٖ فً اىجْبء

ٗعبػشض ششح اثٍْب اّطٍّ٘٘ط فنشي ٗاظٍف ثؼط اىزبٍالد اىجغٍطٔ فً اىْٖبٌخ

ئثْبُ ٗاسثؼُ٘ اىفبً ٗثالس ٍئٔ ٗعزُ٘ =َمجمُع األعذاد انمزكُسج عاتماً  81292فما عثة ٌزا انخالف؟
خظُطاً ان وذميا في االطذاح انغاتع ركش وفظ انمائمح تىفظ انمجمُع ٌَُ َ 08324إرا جمعىا االعذاد
في عفش وذميا وجذ سلماً شانصاً ٌَُ 39421؟ َعثة رنك:
 - 9يشرمم ٌزان اإلطذادان عهي اعماء أعيان انيٍُد انزيه عادَا مه عثي تاتم إني أَؽاوٍم
َمجمُع انعائذيه في كهيٍما َادذ ٌَُ َ .08324ال ي ُىكش دظُل إخرالف جضئي تيىٍما،
ٌَُ أمش ؽثيعي كان يرُلع دظُنً .فعضسا كرة أعماء انزيه سغثُا انعُدج إني َؽىٍم ٌَُ
مميم في تاتم ،أما وذميا فكرة األعماء انري عادخ ٌَُ في انيٍُديح تعذ تىاء أعُاس أَسشهيم.
فذظم فشق في ٌزا انثيان تغثة انمذج انطُيهح ،فإوً التذ أن ماخ انثعغ في ٌزي األشىاء
َماخ انثعغ اآلخش أشىاء عفشٌمَ ،عذل انثعغ اآلخش عه انغفش ،فغمطد اعماؤٌم مه
اإلطذاح انغاتع مه عفش وذميا.
 - 8التذ أوً عافش ايؼاً غيش انزيه كرثُا أعماؤٌم في تاتم (كشف عضسا) َعجهٍم وذميا ،فضاد
كشف وذميا.

اٍثيخ )9( - :نم يشد ركش مغثيش في لائمح وذميا نكىً َسد في لائمح عضسا(عض  )34:8فمغثيش
تعذ ان عجم اعمً مع عائهرً عذل عه رنكَ .عضسا يُسد لائمح مه عجهُا اعمائٍم في تاتم تيىما
وذميا يُسد لائمح مه َطهُا فع ً
ال إني أَسشهيم.
( )8تىُ عاديه عذدٌم في لائمح عضسا َ 050عذدٌم في لائمح وذميا  255ألن انزيه عافشَا فعالً
كاوُا أكصش مه انزيه عجهُا أعماؤٌم.
 - 3كعادج انيٍُد في رنك انُلد إعرعمال أكصش مه اعم (فيثذَ اوً كان نٍم اعم َنمة َشٍشج)
مصال (تىُ عيعا وخ ٌ 04:4م تىُ عيعٍا عض)00:8
أيح ٌ - :25م رٌثُا نهغثي َال شيء معٍم ٌَا ٌم عادَا َمعٍم خيم َجمال َعثيذ َرٌة َفؼح
ٌَزي عطايا هللا َمشادمً ،فكم مه يعُد نهمغيخ تانرُتح ال يعُد فاسغاً .اىَغٍٍِْ ٗاىَغٍْبد= ٌم
مه يغىُن في انُالئم َانذفالخ َنيظ انمغىُن مه انالَييه

نم يكه ممكىًا نهكٍىح أَ انال َييه أَ انمغىيه أَ انشعة أن يغثّذُا في أسع انغثي" :كيف وغثخ
أسع غشتيح" (مض  .)0 :934نمذ أػفّ انمغىُن عهّ مُكة انعُدج سَح انرغثيخ َانفشح
ذغثذح انشب في
ٍ
َانرٍهيم ،مما جعم انشدهح ممرعحَ ،وغي انكم  -انكثاس َانظغاس ،انشجال َانىغاء  -مشاق انشدهح .نٍم دَس
أعاعي في انمُكة ،فٍُ مُكة االوطالق إنّ أَسشهيم انعهيا ،مُكة مرٍهم .تانفشح َانرٍهيم وىغّ مشمح
سدهح جٍادوا َغشترىا!

ٗاٌعب رفغٍش اثّ٘ب ربدسط ٌؼق٘ة

بُ َٗأَ ْسثَؼَُُ٘ أَىْفًب َٗثَالَ ُ
عزُُّ٘ []64
س ٍِئَ ٍخ َٗ ِ
مُ ُّو اىْ ُج َُْٖ٘سِ ٍَ ًؼب اثَْْ ِ
عالً ػَِْ ػَ ِجٍ ِذ ِٕ ٌْ َٗ ِئ ٍَب ِئ ِٖ ٌْ،
فَ ْ

ع ْج َؼخً َٗثَالَ ِثٍَِ
ف َٗثَالَ َس ٍِئَ ٍخ َٗ َ
فَ َٖ ُإال َ ِء َمبُّ٘ا َ
ع ْج َؼخَ آالَ ٍ
بُ [.]65
َٗىَُٖ ٌْ ٍَِِ اىْ َُ َغٍَِِّْ َٗاىْ َُ َغٍَِّْب ِ
د ٍِئَزَ ِ
يزكش مجمُع انجمُع دَن انعثيذ َاإلماء  08324كما َسد في عفش وذميا ،تيىما مجمُع األعذاد
انُاسدج ٌىا َ ،81292مجمُع األعذاد انُاسدج في وذميا  ،39421فما ٌُ عثة رنك؟
 .9سلم  ٌُ 08324عذد أعيان انيٍُد انزيه أسادَا انعُدجٌَ ،زا انشلم شاتد في عضسا َوذميا .نكه
مه ركشٌم عضسا ٌم انزيه ذذشكُا نهعُدج َكرثُا أعماءٌم ٌَم في تاتم ،تيىما كرثٍا وذميا ٌَُ في انيٍُديح
تعذ تىاء أعُاس أَسشهيم .فذذز اخرالف تغثة انمذج انطُيهح تيىٍا ،فالتذ أن ماخ انثعغ أشىاء انغفش،
َانثعغ تعذ انُطُل ،لثم ذغجيم وذميا األعماءٌ .زا َلذ عذل انثعغ عه انغفش ،فغمطد أعماؤٌم مه
األطذاح انغاتع مه عفش وذميا.
 .8تعذ أن عجم عضسا أعماء انزيه ذذشكُا نهغفش ،عافش آخشَن أيؼًا ،فغجهٍم وذميا ،نزا صاد كشف
وذميا.
أمصهح رنك:
 .9نم يشد ركش ٍغجٍش في لائمح وذميا نكىً َسد في عضسا  .34 :8فمع أن عضسا في تاتم عجم
اعمً ،تيىما أَسد وذميا أعماء انزيه َطهُا تانفعم إنّ أَسشهيم.
 .8ثْ٘ ػبدٌِ عذدٌم في لائمح عضسا َ ،050عذدٌم في لائمح وذميا  ،255ألن انزيه عافشَا تانفعم
أكصش مه انزيه عجهُا أعماءٌم.
 .3مه عادج انيٍُد في رنك انُلد اعرعمال أكصش مه اعمَ ،الصاند ٌزي انعادج مُجُدج في طعيذ
مظش إنّ يُمىا ٌزا .فىجذ اعم انشخض في شٍادج انميالد مخرهف عه اعم شٍشذً مىز ميالديَ ،غانثًا ما ال
يعشف انىاط اعمً ان ُمغجم في شٍادج انميالد درّ يذخم إنّ انمذسعح أَ عىذما يرضَض َيذراض إنّ ذمذيم
شٍادج انميالدٌ .ىا وجذ كمصال ثْ٘ عٍؼب (وخ ٌ )04 :4م ثْ٘ عٍؼٖب في عضسا . 00 :8

"اىَغٍِْ ٗاىَغٍْبد" ٌىا نيغُا مه انالَييه انزيه يغثذُن هللا في انٍيكمَ ،إوما انزيه يميمُن
انذفالخ َانُالئم.

ٗثٖزا ٌزعخ اُ االسقبً دقٍقٔ
ٗاىثالس اسقبً
 ٌٕ 42364اىؼذد اىنيً ىشؤعبء اىجٍ٘د
خشج ٍغ ػضسا فً ثذاٌخ اىشدئ ٍِ ثبثو 29818
ػذد ّذٍَب اىزي مبُ ٍ٘ج٘د فً اٗسشيٌٍ ٗقذ ثْبء اىغ٘س 31489
ٗثؼط االسقبً ىٌ رزغٍش الُ اىخبسجً ٌٕ اىزٌِ ٗصي٘ا ٗثؼط االسقبً رغٍشد الُ اىجؼط سجغ ٗاىجؼط
ر٘فً
ّالدع ث٘جٔ ػبً االسقبً فً ػضسا اقو ٍِ ٍِ اىَفشٗض اُ ٌخشج٘ا
ٗىنٌْٖ فً ّذٍَب صادٗا فبىجؼط ثؼذ اُ رشاجغ ػبد ٗخشج
ّٗالدع ػذد اىَغٍٍِْ صاد اٌعب ىفشدزٌٖ ثبػبدح اىجْبء

اٍب اىَيذ٘ظٔ اىََٖخ اُ ػذد اىالٌٍِٗ اىزي ٌَثو اىؼشش مَب رمش اثّ٘ب اّطٍّ٘٘ط ىٌ ٌزغٍش

ٗاخٍشا اٌعب ٍب مزجٔ اىقظ ٍٍْظ ػجذ اىْ٘س

قبه اىَؼزشض« :يغجِّم أطذاح  8مه عفش عضسا أعماء انزيه سجعُا مه عثي تاتم تميادج صستاتم ،فيزكش
 38عائهح تأعذادٌا َأعمائٍاَ .يغجِّم أطذاح  4مه عفش وذميا وفظ انذذَز ،فيرفك مع عضسا في عذد أفشاد

 92عائهحَ ،يخرهف معً في عذد  90عائهحَ ,يرشاَح االخرالف تيه عذد َادذ َ 9944شخظاًٌَ .زا
ذىالغ«.
ٗىيشد ّق٘ه )9( :مه انمذرمم أن يكُن عضسا َوذميا أَسدا أعماء انعائالخ في صمىيه مخرهفيه ،فأدظّ
عضسا عذد انزيه غادسَا تاتم مع صستاتم ،تيىما أدظّ وذميا عذد انزيه َطهُا فعالً إنّ أَسشهيمَ .لذ يكُن
أن تعغ انزيه غادسَا تاتم ني ُعيذَا تىاء أَسشهيم عادَا مه ديس أذُاَ ،ال تذ أن انثعغ ماخ في انطشيك.
َلذ يكُن أن عائهح ػ َّمد تعغ أفشادٌا إنيٍا أشىاء انغفش ،كاوُا عاكىيه في تالد عهّ انطشيكَ .ستما عافش
أشخاص غيش انزيه كرثُا أعماءٌم في تاتم ،فضاد كشف وذميا .فمصالً نم يشد في عفش وذميا ِركش َم ْغثيش ،مع
أوً رُكش في عضسا َ ، 8:34ستما ألوً وُِ انغفش إنّ أَسشهيم ،شم عذل عه رنك تعذ أن كرة عضسا اعمً.
(َ )8ال وىغّ أن انشخض كان يذمم أكصش مه اعم ،كما يكُن نً اعم َنمة َكىيح ،مصالً تىُ داسيف
ذغمُا في عضسا
غمُا في عضسا  8:92تىي يُسجَ ،في وذميا  4:04تىُ ِعيعا َلذ ّ
انمزكُس في وذميا  4:80ذ ُ ّ
يعٍاَ ،غيشي.
 8:00تىُ ِع َ

ٗدىٍو ٌٍٖ اخش ٌثجذ اُ اىزؼذاد مبُ فً صٍٍِْ ٍخزيفٍِ ٕ٘
ػذد اىقَصبُ اىَزضاٌذ ىينْٖخ
الُ ػذد اىقَصبُ ميَب رجشع ادذ ثجؼط اىقَصبُ ٌنُ٘ اجَبىً اىزجشع فً اصدٌبد
فً ػضسا الّٔ مبُ فً ثذاٌخ اىخشٗج ٍِ اىغجً
عفش ػضسا 69 :2
ع ِخ،
ف ًٍَْب ٍَِِ اىْفِ َّ
أَػْ طَ ْ٘ا َد َ
تَ َٗ ،خ َْغَخَ آالَ ِ
عزٍَِِّ أَىْفَ ِد ْس َٕ ٌٍ ٍَِِ اىزَّ َٕ ِ
غ َت غَبقَز ِ ِٖ ٌْ ىِ ِخ َضاَّ ِخ اىْؼَ ََ ِو َٗا ِدذًا َٗ ِ
َٗ ٍِئَخ َ قَ ٍَِصٍ ىِيْ َن ََْٖخِ.
اٍب فً عفش ّذبٍٍب ثؼذ ػ٘درٌٖ اىً اٗسشيٌٍ ٗاىزجشع ٍغزَش فنبُ ػذد اىقَصبُ ٌزضاٌذ
عفش ّذٍَب 74 :7
غٍَِ
َٗاىْجَ ْؼ ُ
تَ َٗ ،خ َْ ِ
بء أَػْط َ ْ٘ا ىِيْ َؼ ََ ِو .اىز َّ ْششَبثَب أَػْ طَى ىِيْ َخ ِضٌَْ ِخ أَىْفَ ِد ْسٕ ٌٍَ ٍَِِ اىزَّ َٕ ِ
ط اَثَ ِ
ط ٍِِْ سُ ُؤٗ ِ
ٍصب ىِيْ َن ََْٖخِ.
ظ ٍِئ َ ٍخ َٗثَالَ ِثٍَِ قَ َِ ً
ع َذخًَ َٗ ،خ َْ َ
ٍِْْ َ
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ٍصب ىِيْ َن ََْٖخِ.
عزٍَِِّ قَ َِ ً
تَٗ ،أَىْفَ ًْ ًٍَْب ٍَِِ اىْفِعَّ ِخَ َٗ ،
عجْؼَخً َٗ ِ
د ٍَِِ اىزَّ َٕ ِ
عذَّ ِسث ْ َ٘ا ٍ
ت ِ
َٗ ٍَب أَػْ طَبٓ ُ ثَقٍَِّخ ُ اىشَّ ْؼ ِ
ف٘صو ػذد قَصبُ اىنْٖخ اىً  597قٍَص
ٗقذ قيذ أّ دىٍو ٌٍٖ الُ ػذد اىقَصبُ ىِ ٌزغٍش ٍثو اىجشش ثشج٘ع اىجؼط اٗ ثَ٘رٌٖ ٗىنِ ميَب اصداد
اىزجشع صاد اىؼذد

ٗاىَجذ هلل دائَب

