
اجمللد الثامن عشر، العدد التاسع - ذو القعدة١٤٢٦ إلى محرم ١٤٢٧ هـ - كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ م

(١٤)١٨ ��لقر�� معجز� �إلسال

�لقائل بأنه ال يستطيع 8حد  ُتثاR Z �لغرy مز�عم كث�v ضد �لتحد< �لقر�¸ 
�8 يأé مبثله. �ُيقا/ 8يضا بأنه ليس بالضر�vZ من �حي �هللا تعا�، بل 
� %مًد� 
� كا� طفرv من بني �لبشر. 
. يقولو� 
نه حسب قانو� �لطفرv ُيمكن �8 ُيؤتى فر0 من 

�ألفر�0 موهبة فائقة �8 قدvZ خاZقة، ال مياثله فيها 8حد من �لبشر. 

هذ�  يد/  فال  مبثله،   éيأ  �8 8حد  يستطع   V فريد�  كتابا  �لقر��  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر�vZ على �8 .لك �لكتاy من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو/ بأ� %مد� كا� Zجال 

عبقريا.. �
نه كا� طفرv من بني �لبشر.

 :yقر8 �لر0 على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على �8 �لقر�� نز/ من عند �هللا، من خال/ كتا�
"�لقر�� معجزv �إلسال�" �لذ< سننشرx عC حلقا� R هذx �لز��ية.   "�لتقو�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

كتاب يبعث الروح واحلياة
� كل من يتبعه

الدليل الرابع على قدسية القرآن
إنه كتاب يبعث املوتى إلى احلياة

يؤلفها   tل� �لكتب  من  �لكث�  هنا@ 
�لناµ بغر[ �لتعليم ��لتثقيف، �8 لنشر 
للترفيه ��لتسلية..  �لعلو� ��ملعرفة، �8 
8ما �لكتب �لt تأé من عند �هللا فإnا 

 .µلنا� R vا تبعث �حلياnتتميز بأ

سر�ئيل  ب   على   vنظر 8لقينا   �.

حتت  مصر   R يعيشو�  كانو�  حينما 
فقد��  n8م   oنر فرعو�..  حكم 
يعيشو�  �كانو�  �إلنسانية،  كر�متهم 
كما  يعملو�  �حلقل،  حيو�نا�  مثل 
�ُيطَعمو�  ��لث���،  �لبغا/  تعمل 
كما ُيطَعم �حليو��. ± بعث �هللا تعا� 
ليخرجهم  �لسال�  عليه  موسى  
ليهم 

ليهم  �ير0   ،Zلنو�  �
 �لظلما�  من 
 �8 فقد�ها..   tل� �إلنسانية  �لكر�مة 
 vحليا� فيهم  يبعث  لكي  �خر..   Îمبع

�لt ُسلبت منهم.
�خرجو�  موسى  
سر�ئيل  بنو  ��تبع 
 ..vُعصا كانو�  �لكنهم  مصر،  من 
8مرهم  حني  موسى  8مر  يطيعو�  فلم 
�8 يدخلو� �ألZ[ �ملقدسة، فقالو� له 
ههنا  
نا  فقاتال..  �Zبك  8نت  �.هب 
 �8 �قتضت  نكسة  �كانت  قاعد��. 
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 ،]Zأل� R بعني سنة تائهنيZ8 ميكثو�

� �8 تعلمو� 
طاعة �لقو�نني �لt 8نز�ا 
�حني   .v�Zلتو�  R موسى  على  �هللا 
0خلو� �ألZ[ �ملقدسة.. �ستطاعو� �8 
 Vعا R 8مة كا� �ا شأ� كب� يبنو� 
.لك �لزما�، ح� 
nم R خال/ ثالثة 
قر�� 8قامو� مملكة عظيمة، بلغت ��8 
fدها R عهد 0��0 �سليما� عليهما 

�لسال�.
غ� n8م بعد .لك عصو� ��8مر كتاֲדم 
�ملقدµ.. فأصابتهم �لُفرقة ��النقسا�. 
��نقسمت مملكتهم 
� مملكة 
سر�ئيل 
 .yجلنو� R �.لشما/، �مملكة يهو� R
± سلط �هللا عليهم 8عد��هم.. فقضى 

سر�ئيل  مملكة  على  �ألشوZيو� 
 ± �مليال0،  قبل   ٧٢٢ عا�  �لشمالية 
على  بابل  ملك  نصر  نبوخذ  قضى 
مملكة يهو.� �جلنوبية عا� ٥٨٧ &.�، 
�0مر  Z�8شليم،  عاصمتها  �حطم 
مقدساته،  �8حر&  سليما�  هيكل 
ن�  حتت  ليعيشو�  
سر�ئيل  ب   �8خذ 
خرv حتت حكم �لبابليني  �لعبو0ية ��لسُّ
R بابل، كما كانو� يعيشو� من قبل 
حتت حكم فرعو� R مصر. �هكذ�.. 
عا0 بنو 
سر�ئيل 
� بر�ثن �ملو� �لذ< 
 R كا� يسيطر عليهم 8ثنا� �جو0هم

مصر.

 v�Zلن¾ 8عا0 كتابة �لتو� �Zعز �
�ُيقا/ 

سر�ئيل، �بتوجيه  بنو  فقدها   �8 بعد 
�ألنبيا�..  من   xغ�� �0نيا/  �لن¾  من 

طاعة  �
 o8خر vسر�ئيل مر
عا0 بنو 
 vمر v��8مر �هللا، �بذلك 0بت فيهم �حليا
8خرR� .o عهد �مللك كوÒZ ملك 
لقبيلتني  �مللك  ح   ،µZفا� ما0< 
 �
 يعو��0   �8 
سر�ئيل  ب   قبائل  من 
فلسطني، �8.� �م بإعاv0 بنا� ��يكل 
�لذ< 8حرقه �0مرx ملك بابل، �كا� 
 µم على مساعدִדم �لُفر� vلك مكافأ.

R حرֲדم ��نتصاZهم على �لبابليني.
 �
غ� �8 ب  
سر�ئيل �لذين Zجعو� 

� �ملعصية،  o8خر vفلسطني عا��0 مر
 ..]Zأل� 8مم  عليهم  �هللا  فسلط 
تتد�عى  كما  �ألمم  عليهم  فتد�عت 
فاستعمرهم  قصعتها،  على  �ألكلة 
�لر�ما�..  بال0هم  �حتل   ± �ليونا�.. 
�V تقم �م قائمة 
� �8 بعث �هللا تعا� 
�لسال�.  �بن مرمي عليه  �ملسيح عيسى 

فلما Zفضو� �8 يؤمنو� باملسيح �ملوعو0 
�هللا  عاقبهم   ،xZنتظا�  R كانو�  �لذ< 
�لثانية   vللمر فلسطني  ففقد��  تعا�.. 
بعد �8 طر0هم منها �لر�ما� عا� ٧٣ 
 R �ليهو0  تفر&  �بذلك  �مليال0.  بعد 
�لنسيا�..  طي   R ��Zحو�   ،]Zأل�

. V جتمعهم �0لة �V يُعد �م شأ� 
عا�   R  Ôحلا� عصرنا  ح�  ُيذكر، 

.١٩٤٨
عليه  باملسيح  �منت   tل� �لقلة  8ما 
مستضعفة  كانت   tل�� �لسال�، 
�مضطهدv من �ليهو0 �8 من �لر�ما� 
 ..vحليا� فيها  فقد 0بت  �لسو��،  على 
��ستطاعت R خال/ ثالثة قر�� �8 
نفسها،  �لر�مانية  �لد�لة  على  تؤثر 
 R قسطنطني   Zطو�Cالم� 0خل  حني 
�ملسيحية  تكو�   �8 �8مر  �ملسيحية، 

هي �لدين �لري لإلم�CطوZية.

.� 8لقينا نظرv على �لعرy قبل بعثة �
Zسو/ �هللا �، �جدنا n8م كانو� 8مة 

سليمان  هيكل  ودمر  أورشليم،  عاصمتها  وحطم   ...
حتت  ليعيشوا  إسرائيل   vب وأخذ  مقدساته،  وأحرق 
بابل،   � البابليني  حكم  حتت  خرة  والسُّ العبودية   xن
 � فرعون  حكم  حتت  قبل  من  يعيشون  كانوا  كما 
... املوت  براثن   Dإ إسرائيل  بنو  عاد  وهكذا..  مصر. 
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ما  �ألمة  لفظ   �
 بل  متناqعة،  ممزقة 
 V  .
 عليهم،  ينطبق   �8 يصلح  كا� 
يكن لديهم شي� من مقوما� �ألمة. 
فلم يكونو� سوf oموعة من �لقبائل 
�ملتناحرv �ملتنافرv، �كانو� معر�فني بني 
�ألمم بأnم �ألميو�، جلهلهم �Ëلفهم 

��اقاִדم.
ينقسم  �حلني  .لك   R  Vلعا� كا�   
 R 
حد�îا  عظيمتني..  �0لتني   �

�لفاZسية،  �إلم�CطوZية  �لشر&.. هي 
�هي   ..yلغر�  R  oألخر��
كل  �كا�  �لر�مانية.  �إلم�CطوZية 
بعني  تنظر  �إلم�CطوZيتني  هاتني  من 
�لذين   ..yلعر�  �
 ��لتد¸   Zالحتقا�
علميا..  �لتأخر..  من  حالة   R كانو� 
�8خالقيا..  �حضاZيا..  �ثقافيا.. 
�ملسلمني   Òجيو  �
 ح�  �عسكريا. 
�إلم�CطوZية   yZحتا كانت  حينما 
�لد�لة  على  لعد��nا   �0Z �لفاZسية 
جنو0  كا�  تأسيسها،  بعد  �إلسالمية 
%اZبة  من  يأنفو�  �لفاZسي  �جليش 
 yلعر� يقولو� جلنو0  �لعرy، فكانو� 
فليأخذ كل  ֲדم:  ��ستخفافا  �ستهز�ً� 
منكم 0ينا�Z �لتعو��0 
� بال0كم بدال 

من �8 نسفك 0ما�كم.
 vملبعثر� �لقبائل   xذ� حد§  فما.� 
بني  شأ�  �ا  يكن   V  tل� �ملتفرقة 

�ألحيا� R .لك �لزمن.. بعد �8 ُبِعَث 
فيهم Zسو/ �هللا؟

تعا�  �هللا  من   yكتا 
ليهم  نز/  لقد 
يقو/ �م:

0ََعاُكْم   �.َ
ِ َ�لِلرَُّسوِ/  ِهللا  ﴿�ْسَتِجيُبو� 
ِلَما ُيْحِييُكْم﴾ (�ألنفا/:٢٥)

فجا�هم   ..vمتنافر ممزقة  قبائل كانت 
Zسو/ من �هللا بكتاy يقو/ �م:

َ�َال  َجِميًعا  �ِهللا  ِبَحْبِل  ﴿َ��ْعَتِصُمو� 
َتَفرَُّقو�﴾ (�/ عمر��:١٠٤)

��ألمية  �جلهل   R غاZقة  كانت  8مة 
فنـز/ 
ليهم كتاy يقو/:

�للَّـُه﴾  َ�ُيَعلُِّمُكُم  �للَّـَه  ﴿َ��تَُّقو� 
(٢٨٣:vلبقر�)

�فقر  ضنك   R يعيشو�  كانو�  قو� 
�حرما�.. ح� 
� Zسو/ �هللا كا� ينا� 
على فر�Ò يؤثر R جنبه، �كا� كث�� 
ما يبيت هو ��لعديد من �ملسلمني بغ� 
 Îبالغ َيعدهم   yكتا فجا�هم  طعا�، 

من فضل �هللا �يقو/ �م:

ْ� ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَ� ُيْغِنيُكُم �ُهللا ِ�َ﴿

ِمْن َفْضِلِه﴾ (�لتوبة:٢٩)
�ستجابة  يتـناصر��  كـانو�  8قو�� 
�لعد/  عن  0فاعا  ال  ��لقبيلة  للعصبية 
��حلق، �مع .لك فقد كانو� ينهزمو� 
8ما� 8عد�ئهم، ح� 
nم V يستطيعو� 
حني  �حلر��  �ملسجد  عن  يد�فعو�   �8
�لفيل،  عا�   R �دمه   Òجليو� جا�� 

فبعث �هللا 
ليهم بكتاy يقو/ �م: 
َ�ُيَثبَِّت  َينُصْرُكْم  �َهللا  َتنُصُر��   �
ِ﴿

8َْقَد�َمُكْم﴾ (%مد:٧)
فما.� كا� تأث� .لك �لكتاy عليهم؟


� �ألمة �لt كانت R حالة �ملو� بني 
 ..v8حيا� .لك �لعصر 0بت فيها �حليا
لقد �ستجابو� هللا �للرسو/ حني 0عاهم 
 .vحليا� 
ليهم  فعا�0  حياִדم،  فيه  ملا 
��لتماثيل  �ألصنا�  يعبد��  كانو�  لقد 
 vحيا بغ�  8مو�تا  فكانو�   ،vZحلجا��
مثل �ألصنا� �لt كانو� يعبد�nا، فلما 
 ..Âبإخال �لقيو�  �حلي  �هللا  عبد�� 

 .vبعث �هللا فيهم �حليا
لقد كانو� R ُفرقة �شتا� �خال�، 

ذلك  أحياء  بني  املوت  حالة   � كانت  ال�  األمة  إن 
العصر دبت فيها احلياة.. لقد استجابوا هللا وللرسول 
احلياة. إليهم  فعادت  حياتهم،  فيه  ملا  دعاهم  حني 
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منهم  �qلت  �هللا  dبل  �عتصمو�  فلما 
��جتمعت  �لشتا�،  �فاZقهم  �لُفرقة، 
�حتا0هم  فكا�  بغ� خال�،  كلمتهم 
8مم  بني  عظيما  شأنا  �م  جعل   vقو

عصرهم.
كانو� 8مة 8مية تعيش R جهل �تأخر، 
Zֲדم  ��تقو�  �هللا   yبكتا متسكو�  فلما 
ح�  ��لدين،  �لدنيا  علو�  �هللا  �تاهم 
مشاعل  �لة  �حدهم  كانو�  
nم 
�لعلم ��حلضاR vZ �لعاV �لذ< كانو� 
Z�8با تغط  بينما كانت  فيه،  يعيشو� 
ما  Z�8با   �
 بل  �لظال�.   Zعصو  R
ُعر�  فيما  .لك  بعد  لتنهض  كانت 
��لفنو�  �لعلو�  لوال  �لنهضة..  بعصر 
�لt قامو� بتر�تها من �لعلو� �لt كا� 
لعلما�  �كتشافها �تد�ينها   R لفضل�

�ملسلمني.
�ألمم..  8فقر  من   yلعر� 8مة  كانت 
فوعدهم �هللا تعا� R كتابه �لعزيز �8 
ثالثة  غضو�   R� فضله،  من  يغنيهم 
قر�� بعد �8 جا�هم كتاy �هللا، �هي 
 �.
 ،yعمر �لشعو R حلظة Cتعت vفتر
ֲדم يص��� من 8غÎ �ألمم، فاتسعت 
 �
 ح�  8طر�فها..  �تر�مت  �0لتهم، 
شرفة   R يقف  كا�  �ملسلمني  خليفة 
قصرx �¨اطب �لسحابة �لt متر فوقه 
قائال: "
.ه¾ حيث شئت.. فسيأتي  

خر�جك". 
على  تتعا��   yلعر� قبائل  كانت 
للعصبية  �تتناصر  ��لعد���،  �لظلم 
�0ئما  ينهزمو�  كانو�  بينما  ��لقبيلة، 
8ما� 8عد�ئهم، �ال يستطيعو� �لدفا¥ 
 yبكتا �منو�  فلما  مقدساִדم.  عن 
نصر��   �.
 بالنصر  �عدهم  �لذ<  �هللا 
�لقبائل   xهذ كله   Vلعا�  o8Z Zֲדم، 
�ملؤمنة تنتصر على 8عظم �8قوo قوتني 
عامليتني R .�@ �لوقت.. �إلم�CطوZية 
�لر�مانية.  ��إلم�CطوZية  �لفاZسية 
�لذ<   � �هللا  �حتقق �م �عد Zسو/ 
�عدهم به حينما كانو� ال يز�لو� قلة 
يتخطفهم   �8 ¨افو�  مستضعفة.. 
�لناµ.. ملا جا�� جيوÒ �لكفر حتيط 
�جلديد،  �لدين  على  لتقضي  باملدينة 
�ملدينة  حو/  خندقا  �ملسلمو�  فحفر 
حلمايتها من �جليوÒ �ملها�ة، فاعتر[ 
 �8 يستطيعو�   V حجر  �حلفر  طريق 
®طموx، فأبلغو� Zسو/ �هللا �لذ< 8خذ 
منه  فتطاير  �حلجر  به   yضر� معوال 
 �8 بعد  �لرسو/..  8بلغهم   ±  ،Zلشر�
من   x�Z8 تعا�  �هللا   �8 �حلجر..  حطم 
سو�  8مته   �8  Zلشر� .لك  خال/ 
�سو�  ��لر��،   µلفر� على  تنتصر 
ينفقو� كنوîqا R سبيل �هللا. �حتقق 
�م �عد �هللا باألمن ��لعزv ��لطيبا� 

من �لرq&، كما يقو/ سبحانه:
مُّْسَتْضَعُفوَ�  َقِليٌل  8َنُتْم   .ْ
ِ ﴿َ��ْ.ُكُر�� 
َفُكُم  َيَتَخطَّ  �8َ َتَخاُفوَ�   ]ِZَْأل�  R
�لنَّاµُ َفآَ��ُكْم 8�ََيََّدُكْم ِبَنْصِرqَZَ�َ xَِقُكم 
َتْشُكُر�َ�﴾  َلَعلَُّكْم  يَِّباِ�  �لطَّ مَِّن 

(�ألنفا/:٢٧)

� هذx �ألموZ �يعها ليست حكايا� 
من نسج �خليا/، �ال هي قصص يكتب 
يرها �V يعش 8حد�ثها،   V عنها من
�لعزيز  صديقه   �
 لوقا  كتب  كما 
شهد  حقائق..  هي  
منا � ثا�فيلس، 
�لذين  �8لئك  �سجلها  �لتاZيخ،  �ا 
مشاهدها  �حضر��  بأعينهم،  �8Zها 
�ملؤمنني  من  كانو�  سو��  بأنفسهم، 
من  �ملؤمنني  غ�  من   �8 �هللا،   yبكتا

مؤZخي .لك �لزمن. 

نسا�  �لذ< يكتبه   yلكتا� 8ين .لك 
َيِعد فيه 8مة ميتة باحلياv، فإ.� ֲדا تعو0 


� �حلياv؟

نسا�  يؤلفه  �لذ<   yلكتا� .لك  8ين 
 vبالوحد مشتتة  متفرقة  8مة  فيه  يعد 

��لقوv، فإ.� ֲדا تتحد �تقوo؟

نسا�  �لذ< ¨طه   yلكتا� .لك  8ين 
بالعلم  �8مية  جاهلة  8مة  فيه  يعد 
للعلم   �Zمنا تص�  ֲדا  فإ.�  ��لعرفا�، 

بني �ألمم؟
8ين .لك �لكتاy �لذ< ُيَد�نه 
نسا� 
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يعد فيه 8مة فق�v بالفضل ��لغÎ، فإ.� 
ֲדا تص� 8غÎ 8مم �ألZ[؟


نسا�  xلذ< يسطر� y8ين .لك �لكتا
بالنصر، فإ.� ֲדا  فيه 8مة منهزمة  يعد 

تنتصر على 8قوo �إلم�CطوZيا�؟

نه كتاy �هللا �حدx �لذ< ®قق كل 
 vهللا �لذ< يبعث �حليا� yنه كتا
هذ�. 
R �ألمم. �لذلك فقد اx �هللا �Zحا، 
ألنه يبعث �لر�| ��حلياR v كل من 
يتبعه. يقو/ تعا�: ﴿َ�َكَذِلَك 8َْ�َحْيَنآ 
 >Zًِحا مِّْن 8َْمِرَنا َما ُكنَت َتْد�Zُ ِلَْيَك

 xَُ�َال �ِإلميَاُ� َ�َلِكن َجَعْلَنا yَُما �ْلِكَتا
ِعَبا0َِنا  ِمْن  نََّشآُ�  َمن  ِبِه  نَّْهِد<   �Zًُنو
 * مُّْسَتِقيٍم   ïٍِصَر�  �
ِ لََتْهِد<  َ�
ِنََّك 
َماَ��ِ�  ِصَر�ïِ �ِهللا �لَِّذ< َلُه َما R �لسَّ

(٥٣-٥٤:oZلشو�) ﴾]ِZَْ��َأل
نز/  فقد  �Zحا  �لقر��  كا�  �ملا 
�لر�|   >8 �ألمني..  �لر�|  به 
�هللا.  بأمر   vحليا� يهب  �لذ<   µلقد�
 ِّyZَ لََتنـِزيُل  َ�
ِنَُّه ﴿ تعا�:  يقو/ 
�َألِمني  �لرُّ�ُ|  ِبِه  َنَزَ/   * �ْلَعاَلِمَني 
�ْلُمنِذZِيَن﴾  ِمَن  لَِتُكوَ�  َقْلِبَك  على 

(�لشعر��:١٩٣-١٩٥)
غ� �8 �ملتشككني ال يز�لو� يشكو�، 

�يتسا�لو� 8حق هو؟
﴿َ�َيْسَتنِبُئوَنَك 8ََحقٌّ ُهَو ُقْل ِ
< Zَ�َبِّي 


ِنَُّه َلَحقٌّ﴾ (يونس:٥٤)

هذ�  عن   o8خر  vمر يسألو�   ±
يهب  �لذ<  �لر�|  عن   ..yلكتا�

� كا� بالفعل من 8مر �هللا �8  ..vحليا�

نه ال يعد� �8 يكو� من عند �لبشر: 
�لرُّ�ُ|  ُقِل  �لرُّ�ِ|  َعِن  ﴿َ�َيْسَأُلوَنَك 

ِمْن 8َْمِر Zَبِّي﴾ (�إلسر��:٨٦) 
هذ�   ..yلكتا� هذ�   �
 نعم.. 
�لر�|.. هو من 8مر �هللا، �ليس من 
متاما   ..vحليا� يهب  
نه  �لبشر.  8مر 
�هللا  يبعثه  �لذ<   µلقد�  |�Z مثل 
�لصديقني   �
  vحليا��  oلبشر� ®مل 
يؤيد  �هللا  فإ�  ��لصاحلني.   Zألبر���
عباx0 �لصاحلني بر�حه �لقدµ �لذ< 
تعا�:  يقو/  كما  لدنه،  من  ينبعث 
�ِإلميَاَ�  ُقُلوِبِهُم   R َكَتَب  ﴿�8ُلَِئَك 

8�ََيََّدُهم ِبُر�ٍ| مِّْنه﴾ (�ملجا0لة:٢٣)
 x0عبا  R �لر�|  هذ�  ينفخ  �هو 
�ألبر�Z.. كما .كر سبحانه عن ��0 
ْيُتُه َ�َنَفْخُت  عليه �لسال�:  ﴿َفِإَ.� َسوَّ
َساِجِديَن﴾  َلُه  َفَقُعو�  Zُّ�ِحي  ِمن  ِفيِه 

(�حلجر:٣٠)

�كما .كر عن مرمي �بنة عمر��:
َفَنَفْخَنا ِفيَها  ﴿َ��لtَّ 8َْحَصَنْت َفْرَجَها 

ِمن Zُّ�ِحَنا﴾ (�ألنبيا�:٩٢)
﴿َفَأZَْسْلَنا 
ِلَْيَها �Zَُحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًر� 

َسِويًّا﴾ (مرمي:١٧)
�ألنبيا�:  سائر  عن  .كر  �كما 
َمن  َعَلى   xِ8َْمِر ِمْن  �لرُّ�َ|  ﴿ُيْلِقي 
�لتََّالِ&﴾  َيْوَ�   Zَلُِينِذ  xِ0ِِعَبا ِمْن  َيَشآُ� 

(غافر:١٦)
 vحليا� يبعث  كتابا   µلنا�  o8Z فهل 
R �ألمم كما تفعل �لكتب �ملقدسة؟ 

� Zسل �هللا �كتبه �ملقدسة هم �لذين 
�يعيد��   µلنا�  R  vحليا� يبعثو� 
�ألمم 
� �حلياV� .v ®د§ بتاتا �8 
نز/ كتاy من عند �هللا على 8مة من 
من  �ألمة  تلك  �هللا  �بعث  
ال  �ألمم 
بني �ألمو�� �نفخ فيها �حلياv. �هذ� 
من 8قوo �أل0لة على �8 �لقر�� حق 
من عند �هللا، نز/ من �هللا �حلي �لقيو�، 
 R 8مة كانت من قبل R vبعث �حليا�

عد�0 �ألمو��.

كتاب  إنه  الذي �قق كل هذا.  اهللا وحده  كتاب  إنه 
سماه  فقد  ولذلك  األمم.   � احلياة  يبعث  الذي  اهللا 
يتبعه.  الروح واحلياة � كل من  اهللا روحا، ألنه يبعث 


