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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

 

 

 

 حقوق الطبع

: برقم -تسجٌل حقوق الطبع  خدمة - لدى مكتب حقوق الملكٌة الفكرٌة محتوى هذا الكتاب مسجل

1342334014 

، ال ٌعاد إنتاج أي جزء من الكتاب أو ٌرسل فً أي شكل أو بؤي وسٌلة. جمٌع الحقوق محفوظة

أو التسجٌل أو أي تخزٌن للمعلومات ونظام استرجاع دون إذن إلٌكترونٌاً أو آلٌاً شامبلً التصوٌر 

 .ٌإذن فٌها ما عدا فً الحالة المذكورة أدناه حٌث ،خطً من المإلؾ

 إلعادة الطباعة والرتمجة

للتوزٌع المجانً إعادة طباعة أو إنتاج هذا الكتاب بشكل كامل بشرط أن ٌكون بٌسمح مجاناً 

ً بشكل مجانً ترجمته إلى أي لؽة ولكن .  ودون أي إضافات أو حذؾالمطلق  كما ٌسمح أٌضا

ولكً بالشروط السابقة مع ضرورة التنسٌق مع المإلؾ لضمان الحصول على نوعٌة ترجمة جٌدة 

 .فً الموقع نشرا لترجمةٌتم 
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 مقدمة

 السٌد المسٌح إلى السماء، ٌشٌر صراحة رفعبعد  الجدٌد التً كتبتهناك نص فً أحد كتب العهد 

ٌدعون وٌبشرون  واإبدبٌن أولبك الذٌن  ورسالته عٌسى حقٌقة إلى أنه لم ٌكن هناك اتفاق على

ن ؤحد هإالء المبشرٌن أإلى الحد الذي دفع ب ،بل كان هناك خبلؾ جوهري بٌنهم. باسمه من بعده

المبشر اآلخر الذي قد ٌؤتً إلٌهم  نظٌره مكرخداع وحذرهم من ٌو ،قلقه على أتباعهعن علن ٌ

لشٌطان الذي نظٌره كا صور هذا المبشر .وٌقدم لهم عٌسى آخر، ؼٌر عٌسى الذي قدمه هو لهم

 نظٌرهمن أن تفسد بصابرهم، وٌحتملوا بسرور  على أتباعه ولذا، فهو خابؾ. أؼوى حواء بمكره

لكنً أخاؾ أنها كما أؼوت الحٌة " :هذا الكبلم موجود بنص صرٌح هكذا. بعٌسى اآلخراآلتً 

 فإنه إن كان اآلتً. حواء بمكرها كذلك تفسد بصابركم عن البساطة التً فً المسٌح( الشٌطان)

 "(فلربما بسرور تحتملونه) فحسناً كنتم تحتملون....ع آخر لم نكرز بهبٌسو( ٌبشر)ٌكرز  إلٌكم

 .(4-3:11الرسالة الثانٌة إلى أهل كورنثوس )

بشر بهما بٌن الناس فً ذلك ٌ  المسٌح ن  للسٌد امختلفت تانهذا النص ٌبٌن أنه كان هناك صور

هاتان الصورتان المختلفتان للمسٌح وجدتا طرٌقهما إلى كتب العهد الجدٌد، وتفرقت . الوقت

هاتان الصورتان المتناقضتان لعٌسى ٌستحٌل أن تكونا . هما داخل فصول تلك الكتبإأجزا

هاتان الصورتان . ٌسى المزٌؾ، بل إحداهما لعٌسى الحقٌقً واألخرى لعنفسه حقٌقٌتٌن فً الوقت

بالتؤكٌد فإن عٌسى ال ٌمكن أن ٌكون مصدر هاتٌن الصورتٌن  .ال ٌمكن أن تلتقٌا فً قلب واحد

هذا الكتاب ٌركب أجزاء صورتً المسٌح المتفرقة فً ثناٌا كتب العهد . فً الوقت نفسه المختلفتٌن

 عنستكشؾ اختبلفهما، وٌجٌب الجدٌد وٌبرزهما كصورتٌن كاملتٌن، وٌفحصهما بالبراهٌن، وٌ

 :األسبلة التً ٌمكن أن تدور حولهما مثل

 در عٌسى الحقٌقً وعٌسى المزٌؾ؟امصما  -

 ؟وكٌؾ ظهر عٌسى المزٌؾلماذا  -

ٌ دعى  -   ؟مبهوصورة عٌسى المزٌؾ فً قل ونعلقٌ أولبك الذٌنماذا ٌمكن أن 

 متى تظهر الحقٌقة وٌنتهً الزٌؾ؟  -

  مزٌؾ ٌنفع صاحبه؟اإلٌمان بعٌسى الهل  -

 عبلقة بٌن النجاة فً اآلخرة وعٌسى؟ ال ما هً -

 ما مصٌر الشخص الذي ٌعتمد على فهم خاطا؟ -

 كٌؾ نجد الطرٌق إلى هللا، وكٌؾ نتؤكد من ذلك؟ -
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 ما شروط النجاة فً اآلخرة؟  -

الخاطبة  لكن مع انتشار المعلومات. هل ٌمكن إدراك الحقٌقة األصلٌة للسٌد المسٌح؟ بالتؤكٌد

المضللة تكون المخاطرة بمواجهة خطر الضبلل، ما لم ٌكن هناك نٌة صادقة للبحث عن الحق 

ستبقى صورة عٌسى الحقٌقً وتبقى معها . بل ٌهدٌه للحق .وعندها فلن ٌخذل هللا عبده .المبرهن

صورة عٌسى المزٌؾ حتى ٌعود المسٌح الحق لؤلرض مرة أخرى، وعندها ٌتجلى عٌسى الحقٌقً 

 .وٌزهق المزٌؾ

ً لوجهه، وأن ٌمنح القراء األعزاء صفاء النٌة والقدرة على  أدعو هللا أن ٌقبل هذا الجهد خالصا

 .التمٌٌز بٌن العرضٌن المختلفٌن للسٌد المسٌح كما قدما فً هذا الكتاب

 السبيل صالح بن علي                                                                           

 عنيزة 9009|9|9
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 متهيد

 الهدف هي النجاة في اآلخرة

الجؽرافٌة، والدٌنٌة، وخبلل كل أحقاب التارٌخ،  خلفٌاتهمالذٌن ٌإمنون بحٌاة آخرة، على اختبلؾ 

الذي ال ٌرٌد  ذا من. الدخول إلى نار جهنم وعذاب الجحٌم إنقاذ منحالة  ٌعرفون النجاة بؤنها

. هدؾ؟ فقط فً ٌوم القٌامة سنوفى حسابنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازتحقٌق هذا ال

ال . ، وأما اآلخرة فهً حٌاة البقاء األزلًمتاع الوهم والؽرور بالتؤكٌد حٌاتنا األولى فً هذه الدنٌا

كل دٌن  أتباع؟ هل هً لؽز أم واضحة جلٌة؟  ولكن ما هً. للنجاة إال صٌؽة واحدة فقط ٌوجد

بالتؤكٌد، ال ٌمكن أن ٌكون إال دٌن واحد فقط صحٌح،  .ألسباب النجاة صحٌح مبؤن فهمه ونٌدع

الذي جاء به كل رسل نفسه وبالتالً، فهم واحد فقط صحٌح لصٌؽة النجاة، وهو الفهم التصوري 

 .هللا منذ االتصال األول بٌن السماء واألرض

ولهذا الؽرض، . قبل مواجهة الموت ن بهاإمنالتً النجاة صٌؽة  من التؤكدلذا من الضروري 

أتمنى وأدعو هللا بؤن ، وئهذا البحث عزٌزي القارلك الرحمة، والحب، واالهتمام أكتب  وبدافع

 .تجد فٌه اإلجابات التً تبحث عنها

 عيسى؟في  البحثلماذا 

كابن  سٌحالسٌد المبالتؤكٌد . مفتاح نجاتهم ومخلصهم ٌعتقد كثٌر من الناس بؤن المسٌح عٌسى هو

بقى ٌوعلى أٌة حال، . لؤلرض الثانً ومجٌبه ،وصعوده إلى السماء ،فرٌد بسبب معجزة والدته

 .ورسالتهحول حقٌقته  الخبلؾ

على مر التارٌخ  نفسها الرسالة دابماً  إنسان األرض حول اإلٌمان والنجاة كانترسالة هللا إلى 

هذه . الكاملة واإلخبلص بالطاعةحق واحد إلله " االستسبلم" علىدابما  تتمركز رسالة .والعصور

وكل رسل وأنبٌاء  ثم تم تؤكٌدها من قبل نوح. أوحٌت إلى آدم الذي نقلها بدوره إلى أوالدهالرسالة 

كلما احتاجوا إلى هداٌة  جمٌع أمم األرضإلى اإلنسانٌة من بعده خبلل تارٌخ  أرسلهم هللاهللا الذٌن 

، نفسها جاء به جمٌع الرسل ٌحمل دابما أركان اإلٌمانلذا، فإن الدٌن الذي . طرٌق الحقل

كان ذلك إلى أن اختار هللا أن ٌرسل الوحً  .واالختبلؾ بٌنهم ٌكون فقط فً الشرابع وأنماط العبادة

 .إلى كل البشرٌة لبقٌة التارٌخ اإلنسانً بالصٌؽة النهابٌة للنجاة، النهابٌة بالشرٌعةالنهابً 
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  بالمسيحاإليمان 

 المسٌح ؟ السٌد قٌقةما ح

فً النقاط  ٌتمحور بٌن أتباع األدٌان والطوابؾفً اإلٌمان المتعلق بحقٌقة المسٌح  الخبلؾ إن

  :اآلتٌة

  ؟إنسان رسول مجرد هل هو -

  ؟تجسد فً صورة إنسانم إله هل هو -

  ؟الوحٌد هلل المولود االبنهل هو  -

 ؟متجسد بصورة إنسان كلمة وعلم هللا هل هو -

على  من خبلل سفك دمه لٌنقذ البشرٌة من وزر الخطٌبة المخلص الوحٌد الذي جاء ل هوه -

  ؟الصلٌب

لكن هل ٌمكن أن . المختلفة حول السٌد المسٌح واالعتقاداتوالتفسٌرات،  ،هناك العدٌد من األفكارو

األصلٌة  ةحقٌقإن الذٌن ٌإمنون بال. ؟ بالتؤكٌد النفسه صحٌحة فً الوقت كل تلك المعتقداتتكون 

. هم على هدى من ربهم، أما اآلخرون وإن كان لدٌهم نواٌا طٌبة فهم فً ضبلل مبٌن للسٌد المسٌح

فهمهم الذي لٌس فً محله  إٌمانهم وأعمالهم بسبب ضاع من الذي ٌرؼب أن ٌكون مع أولبك الذٌن

مثل  القٌامة فً ٌومبالمسٌح  إٌمانهم سٌرون أولبك الذٌن أن ٌكون معللسٌد المسٌح؟ من ٌرٌد 

وقد . ماء حتى إذا جاءه لم ٌجده شٌباً ووجد هللا عنده فوفاه حسابه الظمآنٌحسبه  ،سراب بصحراء

اذهبوا . إنً لم أعرفكم قط" متى إنجٌلأٌضاً السٌد المسٌح نفسه لٌقول لهم كما ٌروي كاتب  نوٌجد

 (23:3متى ) "عنً ٌا فاعلً اإلثم

 أين الحقيقة حول السيد المسيح؟

هل بٌن السٌد المسٌح حقٌقته للناس بكل وضوح؟ اإلجابة : ل بسٌط ٌمكن أن ٌسؤل هكذاسإا

لذا، فمصدر الحقٌقة . حقٌقته للناسأن ٌبٌن  كانتألن أحد مهامه األساسٌة . ستكون، بالتؤكٌد نعم

صورته األصلٌة  حالسٌد المسٌ لقد عرض. ٌجب أن ٌكون عٌسى نفسه، الكبلم الذي نطق به هحول

 عٌسى المكتوب؟ إنجٌللكن أٌن . من خبلل اإلنجٌل الذي تكلم به، إسرابٌلعلى شعبه بنً الحقة 

قد أن عٌسى تذكر  العهد الجدٌدال ٌوجد أي رواٌة فً  علماً أنه. بالتؤكٌد ال ٌوجد مثل هذا اإلنجٌل

ن عٌسى إ :فرة تقولاالرواٌات المتو. نهمبدالً  كتابتهبمن أتباعه  اً أمر أٌأو حتى  .هكتب إنجٌل

 بإنجٌلهطاؾ مع تبلمٌذه مدن ومجامع بنً إسرابٌل ٌبشرهم وٌعظهم  فقد .مارس مهمته ببساطة

وكان الٌهود ٌندهشون من تلك التعالٌم والحكمة التً ٌلقٌها علٌهم من  .وحٌا علٌهالذي أنزله هللا 



 

- 6 - 

 

 :قاببلً  مهكبلأن ٌحفظوا أوصى أتباعه أن عٌسى  ٌوحناٌروي كاتب إنجٌل . دون كتاب ٌقرأ منه

بهذا . الذي أرسلنً لؤلببل  ،والكبلم الذي تسمعونه لٌس لً. الذي ال ٌحبنً ال ٌحفظ كبلمً"

باسمً فهو ٌعلمكم كل شًء  آلباوأما المعزي الروح القدس الذي سٌرسله . كلمتكم وأنا عندكم

استمروا  الذٌن ،التبلمٌذ فإن ،فحسب هذا النص (26-24:14ٌوحنا ) "وٌذكركم بكل ما قلته لكم

المسٌح، لم ٌكن لدٌهم أي سجل مكتوب لتعالٌم السٌد المسٌح لٌحفظوه  رفعبالدعوة بٌن الٌهود بعد 

 ًكما ٌدع -اعتمدوا على ذاكراتهم بمساعدة روح القدسبل . وٌؤمروا وٌعلموا الناس من خبلله

  .النص

 األناجيل 

حسناً، أوالً  ر أصٌلة وموثوقة؟مصاد ألٌست ،، ولوقا، وٌوحناسمتى، ومرق إنجٌلماذا عن لكن و

كانت موجودة قبل هذه األناجٌل كثٌرة أن نعرؾ أن هناك أناجٌل وكتابات أخرى  ٌستحسن

 ."إذ كان كثٌرون قد أخذوا بتؤلٌؾ قصة فً األمور المتٌقنة عندنا" :لوقاٌقول كاتب إنجٌل . األربعة

لتدخل ضمن قابمة فً القرن الرابع  تٌاراالخلكن األناجٌل األربعة هً التً وقع علٌها  (.1:1لوقا )

إنجٌل  بؤن الباحثون المسٌحٌون ٌخبروننا. الكتاب المقدس لتإلؾ انتخبتالتً  اً الثبلث وسبعٌن كتاب

وآخرها  .صعود السٌد المسٌح سنة من 30 أكثر منبعد  ، أي65حوالً العام  قد كتب أوالً  مرقس

تقرر أصالة هذه ولكً ت. سنة من الصعود 60 أكثر منأي بعد  ،66فً عام  كتب ٌوحناإنجٌل 

كبلم هللا الموحى ال ٌمكن أن ٌتضمن . أن نتدبرها ونفحصها بعناٌة أوالً  فنحتاج ،األناجٌل والثقة بها

 ويتأي كتاب ٌح. وكتاب هللا معصوم ال عٌب فٌه ألنه منزل من لدن حكٌم علٌم .احتى خطؤ واحد

كون قد جاء من عند هللا، عبلوة على ذلك فإن اعتماد أي أن ٌ قطعاً تناقضات وأخطاء ال ٌمكن  على

لكن قبل . سوؾ ٌإدي به إلى نتابج كارثٌة هناك لنجاته فً اآلخرة شخص على مثل هذا الكتاب

 .الذٌن كتبوهاهذه األناجٌل األربعة من األفضل أوالً التعرؾ على  تدبر

. ل األربعةمباشرة مع مإلفً األناجٌبطرٌقة ما  االتصالدعنا نتخٌل، للحظة، بؤننا قادرون على 

 .ودعنا نبدأ محادثتنا مع مإلؾ إنجٌل متى

  متى إنجيلمؤلف : األول الكاتب

 المسٌح؟الذي تبع حواري ذلك المتى، هل أنت متى،  سٌد :س

 .ال، أنا لست متى الحواري :متى

 إذا لم تكن متى الحواري، فمن تكون إذاً؟ :س

 .ً أحمل نفس اسم الحواري متىأنا مإلؾ مجهول، مجرد أن :متى
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" متى"اإلنجٌل ٌنسب إلى ن ٌسمعو عندما ألم ٌكن قراء اإلنجٌل القدماء ؟اهذكٌؾ ٌكون  :س

 ؟االسمفطبٌعً أن ٌربطوا بٌنه وبٌن الحواري الذي ٌحمل نفس 

ً مؤلوف كان االسمهذا ف. ربما :متى  نتٌجة كانإن الخلط بٌنً وبٌن متى الحواري . فً تلك األٌام ا

شاهد عٌان كحواري لكن ٌجب أن أعلن بشكل صرٌح أننً لم أدع أبدا أنً . سوء فهم طبٌعً جداً 

 ."روح القدس"لهم من قبل مولم أدع أبداً أننً . أو أي اسم آخر ،متىالحواري  أنً وال للمسٌح،

ي أن الحوار تدركسوؾ  ،6:6 الفقرة التاسعة من الفصل التاسع من إنجٌلً، إذا قرأت علماً أنك

جالساً عند مكان الجباٌة  إنساناً وفٌما ٌسوع مجتاز من هناك رأى ". متى وأنا لسنا نفس الشخص

 ."وتبعهفقام . اتبعنً لهفقال . اسمه متى

وفٌما ٌسوع "من ذلك هكذا  الً فً الحقٌقة، لو كان متى الحواري هو مإلؾ اإلنجٌل، فسوؾ تقرأ بد

 ."هتوتبع تفقم. اتبعنً ًفقال ل. ٌةجالساً عند مكان الجبا رآنًمجتاز من هناك 

 وبعد عشر سنوات كتبت .سإلنجٌل مرقهً األقدمٌة التارٌخٌة  إنه من المعلوم أن .فقط لٌس ذلك 

ة من ممن إنجٌلً قد تم نسخه تقرٌباً كلمة بكل% 60أن حوالً اآلن ٌعد سراً  لذا لم. إنجٌلً أنا

بل ف ،لذا .المسٌحٌتتلمذ على ٌد أٌضاً، إذ لم  لعٌسى اً حوارٌ هو اآلخر لم ٌكن الذي ،سإنجٌل مرق

شاهد  ،حواريٌؤتً فهل ٌعقل أن  ،وبعد كل هذا. إنجٌلً كاتب هو الحواري متى ٌمكن أن ٌكون

ٌعتمد على جهد مرقس الذي لم ٌكن نفسه شاهد و ،مثل متى ،عٌان لعٌسى مملوء من الروح القدس

ئلنجٌل، اإلنجٌل الذي ٌنسب إلٌه، فإنه بالتؤكٌد ل حقٌقًالمإلؾ ال هو عٌان؟ لو كان الحواري متى

 رواٌاته بنفسه من ذاكرته من إنجٌل مرقس، بل باألحرى سٌكتب أو ٌنسخلن ٌحتاج أن ٌعتمد 

 .الخاصة وشهادة عٌانه الشخصٌة

 .إذاً فؤنت استعملت إنجٌل مرقس إلخراج إنجٌلك الخاص :س

فً أٌامنا أن تعتمد أو تنسخ من أعمال  معتاداً راً لقد كان أم. فً الحقٌقة أنا عملت هذا الشًء :متى

هناك أي مفهوم  لم ٌكن إذلقٌام بذلك، ا متوقع عندؼٌر  شًءلم ٌكن هناك و. اآلخرٌن المكتوبة

  .حقوق الملكٌة الفكرٌة فً تلك األٌام النتهاك

 .مرقسدعنا نتحدث اآلن مع  "إنجٌل متى"بعدما وضحت حالة 

 ل مرقسنجيإمؤلف : الثاني الكاتب

أعمال الرسل  كتابالمذكور فً  ،ٌوحنا وٌلقب مرقس ٌسمىهل أنت مرقس ذلك الرجل الذي  :س

 الذي كان تابعاً للحواري بطرس؟و (12:12)

 .، ذلك الرجلمرقسأنا لست . ال :مرقس

 ، فمن تكون إذاً؟ذلك الرجل مرقسإذا لم تكن  :س
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أصبح  ونتٌجة لمجرد تخمٌن، ،سماالنفس اشتراكنا بولكن بسبب . أنا مسٌحً مجهول :مرقس

والحقٌقة فلو أن ٌوحنا مرقس المذكور قد كتب إنجٌبلً . ٌوحنا مرقس بتلمٌذ بطرس،مرتبطا  إنجٌلً

وبعبارة . ، فبالتؤكٌد سوؾ ٌذكر على األقل شٌباً من ذلكالحواري بطرس معلمه قد سمعه من

وؾ ٌنوه عنها عند كتابة هذا بطرس وهذا اإلنجٌل فس الحواري أخرى لو أن هناك أي صلة بٌن

 .اإلنجٌل

أنا لم أوضح هوٌتً فً إنجٌلً، ولم أعط معلومات مباشرة حول الزمان والمكان الذي كتب فٌه، 

 16 الفصلعبلوة على ذلك فإن أقدم نسخ إنجٌلً تنتهً عند . وال حتى أي اتصال مع أي حواري

خة الملك جٌمس للكتاب المقدس ذات نس ًمترجممن قبل  استعملتبٌنما المخطوطات التً  8فقرة 

   .نهاٌة أطول

 نجيل لوقاإمؤلف : الثالث الكاتب

ٌمكن أن ٌعلن بشكل حاسم وجازم بؤنك أنت مإلؾ اإلنجٌل، طالما أنك لم تقدم نفسك ككاتب  ال :س

 .لهذا اإلنجٌل

ود عٌان السٌد ألحد شه اً مباشر اً أنا بالتؤكٌد لم أكن شاهد عٌان، ولم أكن حتى تابع. حسناً  :لوقا

أنا فقط وصفت كطبٌب، وكتابع تبشٌري لبولس، ذلك الٌهودي الذي تحول للمسٌحٌة بعد . المسٌح

 .صعود المسٌح

أنا  .بالنسبة للهدؾ من كتابة إنجٌل، فؤنا كنت واضحاً ومباشراً فً هذا األمر فً بداٌة اإلنجٌل

أعلنت هذا بوضوح فً . االعتبارٌةبة كتبت لهدؾ اإلهداء إلى العزٌز ثاوفٌلس، ذلك الرجل ذو الرت

ً إذ قد تتبعت كل " :أقول فٌهاألول  الفصل أن أكتب على  بتدقٌقمن األول  ءشًرأٌت أنا أٌضا

كما أنً أتبعت إنجٌلً كتاباً آخر كهدٌة أخرى  (3:1لوقا ) "التوالً إلٌك أٌها العزٌز ثاوفٌلس

أتحدث فٌه عن أعمالهم فً نشر دعوة . ، وهم تبلمٌذ المسٌحأعمال الرسللثاوفٌلس، أسمٌته 

 .المسٌح بعد صعوده وما جرى علٌهم

دعاء ا، فإنك لم تعمل أي فً الحقٌقة. من الروح القدس اً نك لم تدع بؤنك كنت ملهمأ. أوافقك :س

قصة فً  بتؤلٌؾقد أخذوا " 1:1ن كما تقول فً ٌفً األمر أنك رأٌت كثٌر إطبلقاً، وأن كل ما

طالما أنك تعتبر نفسك بؤنك )فبدا جٌد إلٌك، أو رأٌت أٌضاً أن تكتب مثلهم  "كمر المتٌقنة عندواألم

 اً ورؼم وضوح هدفك من الكتابة إال أن ما كتبته كان أؼلبه مستعار ،على أٌة حال. (رجل ذو فهم

 .من مادتك قد جاءت من إنجٌله% 85، ألن أكثر من مرقسمن إنجٌل 

جداً، لذا قمت أنا ومتى وجعلناه  اً د كان إنجٌل مرقس قصٌرلق. نعم، كما أن متى قد عمل ذلك :لوقا

 .أطول
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إلى الحد الذي أطلق علٌها  (متى، مرقس، لوقا) ولهذا السبب، نوقشت هذه األناجٌل الثبلثة األولى

هذه الثبلثة مستقلة جداً عن بعضها  دإنه من المستحٌل أن تع". األناجٌل المتشابهة المحتوى"لقب 

  .األدبً المتبادل فٌما بٌنها تماداالعبسبب  اآلخر

 نجيل يوحناإمؤلف : الرابع الكاتب

ماذا بشؤنك ٌا ٌوحنا؟ هل أنت حقاً ٌوحنا بن زبدي حواري السٌد المسٌح؟ وهل الحواري ٌوحنا  :س

 ؟إنجٌبلً  كتب

كتب  فقد .لحواري ٌوحنااحقٌقة عن  فً كتابه  أعمال الرسل لوقا ما كتبهأنا سؤحٌلك إلى  :ٌوحنا

ووجدوا أنهما إنسانان  ،مجاهرة بطرس وٌوحنا( رإساء وشٌوخ وكتبة الٌهود)فلما رأوا "ٌقول 

ٌخبرنا بؤن  21:4فً فقد كتب  متى أما .(13:4أعمال الرسل ) "عدٌما العلم وعامٌان تعجبوا

فً  لوقاٌوحنا بن زبدي الحواري كان صٌاد سمك مثل رفٌقه الحواري بطرس، وكذلك ٌقول 

م أو بعد ذلك بقلٌل، فهذا ٌجعل ٌوحنا بن 66وإذا كان إنجٌل ٌوحنا قد ظهر فً عام  .10:5إنجٌله 

من صابد سمك جلٌلً، معمر،  ةً فهل ٌتوقع أحد حقٌق. سنة 100 قرٌب من زبدي الحواري بعمر

 بلً مثل الحواري ٌوحنا بن زبدي الذي لؽته األصلٌة كانت آرامٌة، أن ٌإلؾ إنجٌ عدٌم العلم وعامً

 ؟متقدمةنانٌة رابعة، وٌضمنه مفاهٌم الهوتٌة بلؽة ٌو

 اإلنجٌل الرابع؟ مإلؾولكن لماذا ٌصر الناس على القول بؤن الحواري ٌوحنا هو . بالتؤكٌد كبل :س

، ذلك أن تقالٌد الكنٌسة حددت ٌوحنا الحواري هذه الفكرة كانت من نهاٌة القرن الثانً :ٌوحنا

وقد بقٌت هذه الفكرة مشتهرة حتى نهاٌة القرن الثامن عشر . لٌكون المإلؾ الفعلً لئلنجٌل الرابع

  .الشواهد التارٌخٌة القوٌة فً علماء أخٌراً بنقصالبعد أن أقر كثٌر من 

ولكن لماذا الكنٌسة حددت الحواري ٌوحنا كمإلؾ لئلنجٌل كل هذه المدة الطوٌلة؟ وإذا كان  :س

وفً ) ،ً عدٌم العلم، لم ٌإلؾ ذلك اإلنجٌل، العاملجلٌلًاٌوحنا الحواري، صابد السمك المعمر 

 تكون أنت إذاً؟ فمن( ٌستطٌعالحقٌقة ال 

المإلؾ  أوجدهاهذا الموقؾ التقلٌدي طوٌل المدى للكنٌسة كان محاولة لحل المشكلة التً  :ٌوحنا

 التلمٌذ الذي" أو" المحبوب التلمٌذ: " نفسه فً اإلنجٌل، عندما وصؾ أحد الحوارٌٌن بهذه العبارة

وكان متكباً فً حضن ٌسوع واحد من " :حٌث ٌقول 23:13هذا موجود فً  "كان ٌسوع ٌحبه

فلما رأى ٌسوع أمه والتلمٌذ الذي كان " :كتب المإلؾ ٌقول 26:16وفً  "تبلمٌذه كان ٌسوع ٌحبه

وكلمات اإلنجٌل األخٌرة . خمس مرات فٌما ال ٌقل عن فً هذا اإلنجٌل وردتهذه العبارة  "ٌحبه

هذا هو التلمٌذ الذي ٌشهد بهذا وكتب "بشكل واضح، " المحبوب تلمٌذبال"، حالة تتعلق 24:21 فً

 ."هذا
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، واختاروا اسم الحواري ٌوحنا بن زبدي بشكل "التلمٌذ المحبوب"هكذا الكنٌسة وفرت اسماً لهذا 

ٌوحنا كان األناجٌل الثبلثة األولى تذكر أن  بما أن: اآلتٌةمعتمدٌن فً ذلك على الفرضٌة  .محدد

، فعلٌه ٌكون "التلمٌذ المحبوب"بؤنه قرٌب من  ٌصؾ بطرس اإلنجٌل الرابعومن بطرس،  اً قرٌب

ٌوجد سبب أساسه  بمعنى، أنه ال .، وهو من كتب اإلنجٌل الرابع"التلمٌذ المحبوب"ٌوحنا هو ذلك 

 .للحواري ٌوحنا، فقط مجرد تخمٌنشاهد تارٌخً لنسبة اإلنجٌل الرابع 

وتبقى هوٌتً الحقٌقٌة أحد أكبر . الً أبقى مجهو –المإلؾ الفعلً إلنجٌل ٌوحنا  –ة لً أنا أما بالنسب

 .اإلنجٌلٌةفً الثقافة  األلؽاز

 :على سبٌل المثال. أكبر من أن ٌجاب علٌها اً نقاطتثٌر الحقابق المعروفة فً الحقٌقة،  :س

وال حتى عن أي " التلمٌذ المحبوب"ك لماذا لم تذكر األناجٌل الثبلثة األولى ولو لمرة واحدة ذل -1

فً مؤدبة العشاء األخٌر أو شاهداً على الصلب؟ عدم " متكباً فً حضن عٌسى"حواري كان 

  .فقط ٌزٌد اللؽز ؼموضاً  تطرقهم لهذا األمر

 (13:4أعمال الرسل سفر  ٌذكر ذلككما )بؤن الحواري ٌوحنا كان أمٌاً،  االعتراؾبجانب  -2

ظهور اإلنجٌل، فإنه لم ٌعٌن فً أي مكان فً اإلنجٌل الرابع كمإلؾ  عندسنة  100وعمره كان 

فً أي مكان أو حتى أخوه ٌعقوب بل  باالسموحتى اإلنجٌل نفسه ال ٌذكر الحواري ٌوحنا . له

بالتؤكٌد لو أن الحواري ٌوحنا كان هو مإلؾ اإلنجٌل الرابع . "أبناء زبدي"ٌذكرهما بلقبٌهما 

هنا ٌثبت  اؼٌابهم. حول مرافقته وأخٌه المباركة للسٌد المسٌح شاهد عٌانك اسمه فسوؾ ٌذكر فٌه

-2:6، مرقس 3-1:13متى )على خبلؾ األناجٌل الثبلثة األولى . أنه لم ٌكن مإلؾ اإلنجٌل الرابع

مإلفو هذه األناجٌل أن بطرس واألخوٌن ٌوحنا وٌعقوب أبناء  حٌث ٌذكر (30-28:6، لوقا 4

أخذ ٌسوع بطرس وٌعقوب " ان الوحٌدٌن لتبدل هٌبة المسٌح على الجبلزبدي كانوا شهود العٌ

وتؽٌرت هٌبته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس . وٌوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردٌن

 (3-1:13متى ) "وإذا موسى وإٌلٌا قد ظهرا لهم ٌتكلمان معه. وصارت ثٌابه بٌضاء كالنور

الحواري، ٌوحنا  نفسه الوقت فًالذي هو " لتلمٌذ المحبوبا" هوإذا مإلؾ اإلنجٌل الرابع كان 

على ذلك الحدث العمٌق، الذي ال ٌمكن أن ٌنسى كتؽٌر  الذي كان أحد الشهود الوحٌدٌن الثبلثة

هذا الحدث قد تمت رواٌته  أن لو اً وموثوق الً دعاء بؤنه هو المإلؾ سٌكون معقوالهٌبة المسٌح، فا

هذا اإلهمال ربما البرهان الجلً على . الحدث ذلك ٌرولم  المإلؾ نلك. الرابع فً اإلنجٌل أٌضاً 

 .إنجٌل ٌوحناأن الحواري األمً ٌوحنا لم ٌكن مإلؾ 
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 "للتلميذ المحبوب"لعازر مرشح آخر

 ٌقصد بلفظ تلمٌذ أي تابع للسٌد المسٌح فً ذلك الوقت، ولكن الحوارٌٌن المختارٌن منهم كانوا اثنً

، ولكن عشر ًثنالا فلٌس من الضروري أن ٌكون أحدناك تلمٌذ محبوب لذا، فإن كان ه. عشر

أعمال الرسل  كتابفً . ٌمكن أن ٌكون أي واحد من الذٌن رافقوا السٌد المسٌح حٌثما ذهب

ٌخلؾ الحواري الخابن ٌهوذا ٌكون من أحد  بلً ٌذكر أن الحواري بطرس اقترح بدٌ 22:1-23

 .الذٌن كانوا مع الحوارٌٌنالرجال 

وهذه إشارة  "لعازر حبٌبنا قد نام" :أن عٌسى قال للحوارٌٌنروى  11:11فً  ٌوحناإلؾ إنجٌل م

ً للسٌد المسٌح وكذلك للحوارٌٌن إلى أن لعازر باإلضافة إلى ذلك فإن أختً لعازر . كان معروفا

كذلك المإلؾ  (.3:11ٌوحنا ) "ٌا سٌد ها إن الذي تحبه مرٌض"أرسلتا للسٌد المسٌح قابلتٌن 

 "وكان ٌسوع ٌحب مرثا وأختها ولعازر"ٌخبرنا مرة أخرى أن السٌد المسٌح كان ٌحب لعازر 

أنه عندما ذهب عٌسى إلى القبر حٌث تم  ٌوحناروى مإلؾ إنجٌل  ،ومرة أخرى .(5:11ٌوحنا )

ٌوحنا ) "انظروا كٌؾ كان ٌحبه": فبلحظ الٌهود ذلك وقالوا عٌسى، بكى ،وضع جسد لعازر

35:11-36). 

ا، فقد تعرفنا من خبلل ثبلث حاالت منفصلة مذكورة فً هذا اإلنجٌل أن السٌد المسٌح قد أحب هكذ

. ، وهو لعازر، الشخص الذي قد أحٌاه المسٌح من الموت بإذن هللاعشر ًثنالامن ؼٌر  أحد تابعٌه

 .ؼٌر لعازر وبتلك الطرٌقة وال ٌوجد شخص آخر فً اإلنجٌل قد تمٌز بحب المسٌح بشكل محدد

بدالً من " التلمٌذ المحبوب"هذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء ٌرشحون لعازر لٌكون هو و

 .ترشٌح ٌوحنا

أحدهم على سبٌل المثال، ذلك الرجل . رشحت لتكون هً التلمٌذ المحبوب أخرى وهناك أسماء

لمٌذاً للمسٌح بعض العلماء تعده فقد ( العشاء األخٌر)الذي أعد فً بٌته عٌد الفصح لعٌسى وتبلمٌذه 

هم اقترح حتى مرٌم وبعض. ولكن خفٌة مثله مثل التبلمٌذ الخفٌٌن اآلخرٌن بسبب الخوؾ من الٌهود

ومع ذلك، فإن مإلؾ اإلنجٌل قد أورد فً إنجٌله . المجدلٌة لتكون هً المقصودة بالتلمٌذ المحبوب

المزعوم  ٌذ المحبوبوالتلم بن زبديٌوحنا  الحواري حادثة معٌنة تدعم الرأي الذي ٌفرق بٌن

فقد روى أن سبعة تبلمٌذ كانوا على ! وأنهما تلمٌذان مختلفانالوارد فً اإلنجٌل الرابع فقط، 

كان " :وتلمٌذان آخران لم ٌسمهما، حٌث قال( ٌوحنا وٌعقوب)بنا زبدي امركب، من ضمنهم 

قال لهم سمعان  .آخران من تبلمٌذه مع بعضهم واثنانزبدي  وابناسمعان بطرس وتوما ونثنابٌل 

ٌوحنا ) ."فخرجوا ودخلوا السفٌنة. قالوا له نذهب نحن أٌضاً معك. بطرس أنا أذهب ألتصٌد

التعرؾ كان السباق فً  المزعوم أن التلمٌذ المحبوب 3:21ٌوحنا ثم ٌخبرنا المإلؾ فً  (2:21-3

بطرس هو فقال ذلك التلمٌذ الذي كان ٌسوع ٌحبه ل"عٌسى عندما ظهر لهم على الشاطا  على

 ("السٌد)الرب 
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، ومعهما تلمٌذان آخران ؼٌر (أبناء زبدي) ٌوحنا وأخوه ٌعقوب مذكوران باسم أبٌهما الحواريهنا 

ٌروٌها، لذا ففً هذه الحالة فإن  وطالما أن المإلؾ ال ٌعٌن نفسه أبدا كشاهد ألي حادثة. نٌمسمٌ

حنا بن زبدي، ولكنه أحد التلمٌذٌن الذي تعرؾ على عٌسى واقفاً على الشاطا لن ٌكون ٌو التلمٌذ

 !المزعوم "التلمٌذ المحبوب" هو ؼٌر المسمٌٌن، الذي ٌفترض فً هذه الحالة أن ٌكون

ٌوحنا فً  اآلتٌةعندما ختم إنجٌله بالعبارة  مإلؾ اإلنجٌل نفسه أوجدهانقطة الخبلؾ الثالثة  -3

بهذه  ."أن شهادته حق ونعلم. هذاهذا هو التلمٌذ الذي ٌشهد بهذا وكتب " :حٌث كتب ٌقول 24:21

من المفرد  المفاجاهذا التحول . لتعٌٌن شخص مفرد كمإلؾ لئلنجٌل اً ، أصبح األمر معقدالفقرة

ٌجعل من المستحٌل التحقق بؤي درجة ( نعلم" )نون الفاعلٌن"إلى الجمع باستخدام ضمٌر الجمع 

 اً واحد اً لفٌن ولٌس فقط شخصألن ضمٌر الجمع ٌشٌر إلى تعدد المإ .ٌقٌن من هوٌة المإلؾ

 .، بؽض النظر عمن ٌكون ذلك الٌوحنا"ٌوحنا"

لكن الدلٌل الداخلً من  .ال أحد تحقق من الذي ألؾ اإلنجٌل الرابع، وال إذا هم كانوا شهود عٌان

، لم ٌسبق أن التقوا نٌالكتابة ٌكشؾ اإلنجٌل بؤنه عمل تمت صٌاؼته بواسطة كتاب مجهول أسلوب

لزعم سلطة " ٌحبه عٌسىالتلمٌذ الذي كان "، وكانوا حذرٌن جداً وأخفوا هوٌتهم بقناع السٌد المسٌح

باء الكنٌسة األوابل، ومبلٌٌن الناس التً ما آالمدهش هو أن  الشًء. ألفكارهم( حوارٌة)رسولٌة 

وهم فقط . المإلؾ لنفسه وضعها، تجنبوا اإلشارات الواضحة التً زالت تقرأ وتدرس هذا اإلنجٌل

 .بلون وجهة النظر التقلٌدٌة بؤن ٌوحنا بن زبدي كان التلمٌذ المحبوب الذي كتب اإلنجٌلٌق

إن نسبة إنجٌل متى وٌوحنا إلى تلمٌذي المسٌح بنفس  .هذه هً حالة التؤلٌؾ لؤلناجٌل األربعة

. اإللهام القدسًولم ٌزعموا مإلفون مجهولون، لٌسوا شهود عٌان، ال. االسمٌن كان مجرد تخمٌن

بدون سند ٌصل  الذاتٌةولكنها رواٌات لسٌرته  .إنجٌل عٌسى الحقٌقً ه األناجٌل األربعة ال تمثلهذ

خالصة، ومساع ؼٌر معصومة اعتمدت الرواٌات،  خبلل جهود بشرٌة إلٌه، ظهرت من

  .وأعمال السابقٌن اآلخرأعمال بعضهم  نسخو اإلشاعات،

صحة نسبة أقوال  إلىرهان ٌجعلنا نطمبن وفً أهمٌة أكثر بكثٌر، فإلى جانب عدم وجود أي ب

السٌد المسٌح المدونة إلٌه، فإن أقدم نسخ األناجٌل الموجودة اآلن هً فً الحقٌقة ال تتعدى كونها 

. وعٌسى اإلسرابٌلً لم ٌدع شعبه بالٌونانٌة، بل تكلم بلهجة الجلٌل اآلرامٌة. ترجمات إلى الٌونانٌة

على و. ٌنوفهم واجتهاد المترجم لتقدٌرقد خضعت  األناجٌلوالمعانً فً  وهذا ٌعنً أن الكلمات

فرة الوحٌدة لكلمات السٌد االمسٌحٌون هذه األناجٌل األربعة هً السجبلت المتو درؼم ذلك، ٌع

عٌسى  تعٌٌن وترسٌخعند  المصدر األولً هٌجب أن تكون بالتؤكٌد  كلماتهف، وفقاً لذلكو. المسٌح

 سه؟ عن نف عٌسى فماذا قال .الحقٌقً
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 الفصل األول

 عيسى احلقيقي 

 في األناجيل األصليةصورة عيسى 

أنجز هذه فإن عٌسى قد بالتؤكٌد . ٌبٌن بكل وضوح حقٌقته لشعبه أن المسٌحكانت إحدى مهام 

عدة ردوا أو هً العمود الفقري ألناجٌلهم،  سٌرة عٌسى جعلواالذٌن كتاب األناجٌل . ببراعةالمهمة 

 السٌد كلمات تجمٌع وتصنٌؾ إذاً  من الممكن إنه .للناسالسٌد المسٌح  ورظهرواٌات مختلفة عن 

  :هكذاوتركٌبها إلخراج صورته األصلٌة  جمٌع فصول األناجٌل فًالمروٌة عن نفسه و المسٌح

إنسان متواضع، نبً، لم ٌؤت من تلقاء نفسه، بل أرسله هللا الحق بتعلٌم لٌس منه، بل من الذي )

النجاة فً اآلخرة،  طرٌقوٌبٌن لهم  ،لٌإكد لهم وحدانٌة هللا. بٌل خاصةأرسله إلى بنً إسرا

ولٌجعل عبلقتهم مع هللا ومعه فوق كل العبلقات المؤلوفة األخرى، ولٌكمل شرٌعة موسى واألنبٌاء 

أكثر وأفضل للوصاٌا السابقة، ولٌبشر بملكوت هللا، وٌدعو الخطاة إلى  اً شمولٌ اً قبله، ولٌقدم لهم فهم

معجزاته وآٌاته أجراها هللا بإذنه على ٌدٌه، ولٌست بقوته هو، إذ ال ٌقدر أن ٌفعل شٌباً من . بةالتو

. وصًٌة ماذا ٌقول وبماذا ٌتكلملكن هللا الذي أرسله هو أعطاه . نفسه، وال حتى ٌتكلم من تلقاء نفسه

هو بلػ رسالته . لم الؽٌبإذ هو ال ٌشهد لنفسه، وال ٌع. وما قاله من كبلم لٌس له، بل هلل الذي أرسله

تنبؤ  .أعلن عن رسالة أخرى ٌؤتً بها خاتم األنبٌاء من بعده لٌهدي الناس لكل الحقوأكمل مهمته، و

 (لههللا  تنبؤ أٌضاً بإنقاذبمإامرة الٌهود لمحاولة قتله، و

حول  بالتساإلوبدأت أن تسمع عن عٌسى فً هذا الضوء،  ،القارئعزٌزي  ،اً نت مندهشكإذا 

 . األناجٌل األربعة امن المسٌح نفسه كما تروٌه للسٌد المسٌحالصورة األصلٌة  سوؾ أقدم .اهٌنالبر

 :إنسان

لكنكم اآلن تطلبون قتلً وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته " :أعلن عٌسى أمام الٌهود قاببلً 

 .(40:8ٌوحنا ).." من هللا

 

 :متواضع

 أٌها المعلم الصالح ماذا أعمل ألرث الحٌاة": ه قاببلً اعترض عٌسى على ربٌس ٌهودي عندما سؤل
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لوقا ) ".لماذا تدعونً صالحاً؟ إنه ال صالح إال هللا وحده"فقال له عٌسى قبل أن ٌجٌبه  "األبدٌة؟

18:18-16) 

 (54:8ٌوحنا ) "إن كنت أنا أمجد نفسً فلٌس مجدي شٌباً " :أٌضاً قال عٌسى عن نفسه

 :نبي

من أٌن له هذه " :حتى بهتوا منه وقالوا بدأ ٌعلم الناس هناك( الناصرة) نهوطعندما جاء عٌسى إلى 

ألٌست أمه تدعى  (ٌوسؾ النجار زوج مرٌم) الحكمة واألعمال العظٌمة؟ ألٌس هذا هو ابن النجار؟

ٌعقوب وٌوسً وسمعان وٌهوذا؟ أولٌست أخواته كلهن عندنا؟ فمن أٌن له ( من أمه) وإخوتهمرٌم؟ 

متى ) ."ٌس نبً ببل كرامة إال فً وطنه وبٌتهل"فقال لهم عٌسى  .نوا ٌشكون فٌهوكا "هذا كله؟

إنه لٌس نبً . الحق أقول لكم"ذكر هذه الحادثة بتعبٌر آخر من عٌسى حٌث قال  لوقا (.54:13-58

 (24:4لوقا ) ."مقبوالً فً وطنه

 :م يأت من تلقاء نفسه، بل أرسله اهللل

س هذا هو الذي ٌطلبون قتله؟ وها هو ٌتكلم عبلنٌة وال ٌقولون له ألٌ" :قال أناس من أهل أورشلٌم

وأما المسٌح فمتى . ولكن هذا نعلم من أٌن هو. ألعل الرإساء تٌقنوا أن هذا هو المسٌح حقاً . شٌباً 

تعرفوننً وتعرفون من " :فنادى عٌسى وهو ٌعلم فً الهٌكل قاببلً  ".أحد من أٌن هو رؾجاء ال ٌع

 (28-25:3ٌوحنا )"ً لم آت بل الذي أرسلنً هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونهومن نفس. أٌن أنا

 :ليس من عنده بل من عند اهلل الذي أرسله هتعليم

كٌؾ هذا ٌعرؾ الكتب " :فتعجب الٌهود قابلٌن. صعد عٌسى إلى الهٌكل وكان ٌعلم الناس العٌد، فً

 (16-14:3ٌوحنا ) ."ذي أرسلنًتعلٌمً لٌس لً، بل لل"أجابهم عٌسى وقال " وهو لم ٌتعلم؟

  :فقط إسرائيللبني  لم يرسل إال

لم أرسل إال إلى خراؾ بنً " :وعلل ذلك لتبلمٌذه قاببلً  .رفض المسٌح معالجة البنت الكنعانٌة

 (.24-21:15متى )." إسرابٌل الضالة

ومدن . اال تتجهو (ؼٌر الٌهود) إلى طرٌق األمم" :كان ٌوصٌهم قاببلً  تبلمٌذه، وعندما ٌرسل

 (.6-5:10متى ) ."إسرابٌل الضالة بنًبل اذهبوا بالحري إلى خراؾ . السامرٌٌن ال تدخلوا

 :وحدانية اهلل لليهودليؤكد 

 دنا أحد الكتبة الٌهود إلى عٌسى عندما سمع جماعة من الٌهود تحاور عٌسى، ورأى أنه أحسن فً
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إن أول الوصاٌا كلها، اسمع " :وقال فؤجابه عٌسى "أٌة وصٌة هً أول الكل؟"الجواب لهم، فسؤله 

  .(26-28:12مرقس ) ."رب واحد ٌا إسرابٌل، إن الرب إلهنا

 :في اآلخرة النجاة طريقليبين لهم و

وذلك بؤن ٌإمنوا بؤنه ال إله إال هللا وأن . وضح السٌد المسٌح للٌهود طرٌق نجاتهم فً اآلخرة

، أن ٌعرفوك وهذه هً الحٌاة األبدٌة" :لى السماءبعد أن رفع عٌنٌه إلقد قال لهم . عٌسى رسول هللا

 .(3:13ٌوحنا )." أنت اإلله الحقٌقً وحدك، وٌسوع المسٌح الذي أرسلته

 :ليجعل عالقتهم مع اهلل ومعه فوق أي عالقات أخرىو

ال " :، حٌث قالٌهودي ٌإمن به ال ٌحق له أن ٌواد من لم ٌإمن به داخل أسرته أي بٌن عٌسى أن

أتٌت ألفرق اإلنسان عن . ما جبت أللقً سبلماً بل سٌفاً . بت أللقً سبلماً على األرضتظنوا أنً ج

من أحب أباً أو أماً أكثر منً . وأعداء اإلنسان أهل بٌته. عن أمها، والكنة عن حماتها واالبنةأبٌه، 

 .(33-34:10متى ) .."ومن أحب ابناً أو بنتاً أكثر منً فبل ٌستحقنً. فبل ٌستحقنً

 :شريعة موسى واألنبياء قبله لليكم و

ما جبت ألنقض بل . ال تظنوا أنً أتٌت ألنقض الناموس واألنبٌاء" :بٌن عٌسى رسالته حٌث قال

 .(13:5متى )." ألكمل

 :في شريعة موسى أكثر للوصايا السابقة ًاشمولي ًافهم وليقدم

كل من نظر إلى امرأة  لكم إنوأما أنا فؤقول . قد سمعتم أنه قٌل لؤلولٌن ال تزن" :قال عٌسى

 ألنه خٌر لك أن. لقها عنكأفإن كانت عٌنك الٌمنى تعثرك فاقلعها و. لٌشتهٌها فقد زنى بها فً قلبه

 .(26-23:5متى ) ."ٌهلك أحد أعضابك وال ٌلقى جسدك كله فً جهنم

 :ليبشرهم بملكوت اهللو

لببل ٌذهب من عندهم،  وهمسك خرجت الجموع تطلب عٌسى لٌشفً مرضاهم بإذن هللا، فلما عندما

 .(43:4لوقا ) ."إنه ٌنبؽً لً أن أبشر المدن األخرى بملكوت هللا، ألنً لهذا قد أرسلت" :قال لهم

 

 :ليدعو المذنبين للتوبة و

 .(13:6متى ) ."ألنً لم آت ألدعو صدٌقٌن بل خطاًة إلى التوبة".. :قال عٌسى
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 :لم يصنع معجزاته بمشيئته بل كانت بإذن اهلل وحده

وإن كنت أنا بروح هللا أخرج الشٌاطٌن فقد اقترب منكم ملكوت " :قال عٌسى لطابفة من الٌهود

 .(28:12متى )." هللا

وعندما جاء عٌسى إلحٌاء لعازر من الموت ارتعش بالروح وحرك نفسه، ثم ارتعش ثانٌة فً 

. آمنت ترٌن مجد هللاثم قال ألخت المٌت إن ( حٌث ال ٌسمعه الناس كان ٌدعو هللا فً نفسه،)نفسه 

ه عندما دعاه فً نفسه ءوشكر هللا بصوت مسموع على استجابته دعاثم رفع بصره إلى السماء 

الشكر )أشكرك ألنك سمعت لً، وأنا علمت أنك فً كل حٌن تسمع لً، لكن قلت هذا " :حٌث قال

 .(42-33:11ٌوحنا ) ."ألجل هذا الجمع الواقؾ حولً لٌإمنوا أنك أنت أرسلتنً( عبلنٌة

  :ال يقدر أن يفعل شيئًا من نفسه ألنه

أنا ال أقدر أن " :قال عٌسى. ؼٌر قادر على التصرؾ بدون مشٌبة هللاهو كما كل مخلوقات هللا، 

كما أسمع أحكم وحكمً عادل ألنً ال أطلب مشٌبتً بل مشٌبة الذي . أفعل من نفسً شٌبا

 .(30:5ٌوحنا )." أرسلنً

 :اء نفسهوال يمكن أن يتكلم من تلق

لذا فما سمعه الناس من عٌسى لٌست كلماته  .ؤمره لقول ما قالٌكان هللا فً الحقٌقة هو الذي  بل 

ألنً لم أتكلم من نفسً، لكن األب الذي " :قال عٌسى. الخاصة، ولكنها كلمات هللا الذي أرسله

الذي ال ٌحبنً " :وقال أٌضاً  .(46:12ٌوحنا ) ."أرسلنً هو أعطانً الوصٌة بما أقول وبما أنطق

 .(24:14ٌوحنا ) ."والكبلم الذي تسمعونه لٌس لً بل لؤلب الذي أرسلنً. ال ٌحفظ كبلمً

 :لنفسه وال يشهد

 .(31:5ٌوحنا ) ."إن كنت أشهد لنفسً فشهادتً لٌست حقاً " :ولكن باألحرى هو قال

 :وال يعلم الغيب

 االبند وال المبلبكة الذٌن فً السماء وال وأما ذلك الٌوم وتلك الساعة فبل ٌعلم بهما أح" :قال عٌسى

 .(32:13مرقس ) ."إال األب

 :بلغ رسالته وأكمل مهمته

 ."العمل الذي أعطٌتنً ألعمل قد أكملته. أنا مجدتك على األرض": نظر عٌسى إلى السماء وقال

 .(4:13ٌوحنا )



 

- 13 - 

 

 :قرسالة أخرى يأتي بها خاتم األنبياء من بعده ليهدي الناس لكل الحب وبشر

ولكن متى . إن لً أموراً كثٌرة أٌضاً ألقول لكم، ولكن ال تستطٌعون أن تحتملوا اآلن" :قال عٌسى

بل ٌتكلم بكل ما ٌسمع  ألنه ال ٌتكلم من نفسه. جاء ذلك روح الحق فهو ٌرشدكم إلى جمٌع الحق

 .(13-12:16ٌوحنا ) ."وٌخبركم بؤمور آتٌة

ٌوحنا )." عطٌكم معزٌاً آخر لٌقٌم معكم إلى األبدوأنا أطلب من األب فٌ" :وقال عٌسى أٌضاً 

16:14). 

 :قتلهلمحاولة تنبأ بمؤامرة اليهود 

ن الٌهود الجمع ٌتناجون حول معجزات عٌسى، فؤرسلوا هم ورإساء ٌعندما سمعت طابفة الفرٌسٌ

أنا معكم بعد زمان ٌسٌر ثم أذهب إلى الذي " :الكهنة شرطاً لٌقبضوا علٌه، فقال لهم عٌسى

 .(34-32:3ٌوحنا ) ."ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا. رسلنًأ

  .(33:8ٌوحنا ) ."لكنكم تطلبون أن تقتلونً ألن كبلمً ال موضع له فٌكم" :وقال عٌسى للٌهود

وذلك لم . لكنكم اآلن تطلبون قتلً وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من هللا" :وقال لهم أٌضاً 

 (.40:8ٌوحنا )!" ٌعمله إبراهٌم

لماذا تطلبون أن . الناموس ولٌس أحد منكم ٌعمل الناموس أعطاكمألٌس موسى قد " :وسابلهم قاببلً 

 (.16:3ٌوحنا ) ."تقتلونً

 :في النهايةله اهلل  تنبأ أيضًا بإنقاذو 

انٌهم زماناً ٌسٌراً ثم ٌصعد أن عٌسى قد أخبر الٌهود أنه سٌبقى بٌن ظهر ٌوحناإنجٌل  كتب مإلؾ

وقد تحداهم أن ٌجدوه عندما ٌبحثون عنه، ألنه سٌكون فً مكان ال ٌقدرون أن ٌؤتوا . إلى السماء

. أنا معكم بعد زمان ٌسٌر ثم أذهب إلى الذي أرسلنً": للٌهود عٌسى قال. إلٌه وال حتى تبلمٌذه

وقال لهم  .(34:3ٌوحنا) ."أن تؤتواستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم 

 ."حٌث أمضً أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا. أنا أمضً وستطلبوننً وتموتون فً خطٌتكم": أٌضاً 

 .(21:8ٌوحنا )

ٌا أوالدي ": وقد أكد عٌسى الكبلم نفسه لتبلمٌذه، حٌث قال لهم بعد أن خرج التلمٌذ الخابن، ٌهوذا

وكما قلت للٌهود حٌث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا . لبوننًأنا معكم زماناً قلٌبلً بعده ستط

 .(33:13ٌوحنا ) ."كذلك أقول لكم أنتم اآلن

ما هو ذلك المكان الذي أشار إلٌه عٌسى وتحدى الٌهود والتبلمٌذ من أن ٌؤتوا إلٌه؟ هل كان ٌقصد 

 السماء، أو مكاناً ما على األرض ٌمكث فٌه قبٌل صعوده إلى السماء؟ 
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 :مثل. نصوصاً أخرى تفٌد بؤن ذلك المكان على وجه األرض روى ٌوحناكاتب إنجٌل 

 "بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ألنً ذاهب إلى األب": لتبلمٌذه عٌسىقال 

احتجاب عٌسى تلك المدة القلٌلة سٌكون قبل رفعه إلى هذا النص ٌفٌد بؤن  .(16:16ٌوحنا )

 .وٌراه التبلمٌذ ٌصعد إلى السماءبعد ؼٌابه، ألنه س ، ثم ٌظهرالسماء

وأما أنتم ( الٌهود)بعد قلٌل ال ٌرانً العالم أٌضاً . إنً آتً إلٌكم. ال أترككم ٌتامى": وقال أٌضاً لهم

 قادماً منإلى تبلمٌذه  قصد عٌسى بؤنه سٌؤتًهل  .(16-18:14ٌوحنا ) ."إنً أنا حً. فتروننً

هو سٌؤتً إلٌهم خارجاً من ، إذاً  .الصعد إلٌها مرة أخرى؟ بالتؤكٌد ٌثم  هوٌرون فٌظهر لهم السماء

وعندما خرج من ذلك المكان، ألنه حً، فقط التبلمٌذ هم  .فٌه احتجب ،مكان ما على وجه األرض

 . الذٌن رأوه من دون الٌهود

أنتم . ٌفرح( الٌهود)الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم ": وقال أٌضاً لهم

ً فتفرح قلوبكم...ستحزنون ولكن حزنكم ٌتحول إلى فرح ، 20:16ٌوحنا ) ."ولكنً سؤراكم أٌضا

حول حزنهم سٌتثم . هذا النص ٌفٌد أن التبلمٌذ سٌبكون وٌحزنون ظناً منهم أن معلمهم قد قتل .(22

بالتؤكٌد عندما . كان حٌاً  ،أنه هو نفسهوٌرونه  بعد حادثة الصلببعدما ٌؤتً إلٌهم هذا إلى فرح 

أتى إلٌهم من مكان ما على  رأوه، لم ٌكن آتٌاً إلٌهم من السماء ثم صعد إلٌها مرة أخرى، لكنه

 .األرض

ٌوحنا ) ("الٌهود)أنا قد ؼلبت العالم . ولكن ثقوا": قال لتبلمٌذه. وأخٌراً، فقد ؼلب عٌسى الٌهود

33:16.) 

 :ه بعد حادثة الصلبوهذه بعض األمثلة من نصوص ظهور المسٌح ألتباع

ظهوره ألثنٌن من أتباعه مساء ٌوم  .(13:20ٌوحنا )، صباح ٌوم األحد لمرٌم المجدلٌةظهوره 

 .(13:28متى )، (33:24لوقا ) ،(11:16مرقس ) ظهوره لتبلمٌذه، (32-13:24لوقا ) األحد،

 تضمن المسٌح اذأن إنق ، وهللا أعلم،ٌفٌد السابقة النصوصكل تلك فإذا كان األمر كذلك، فظاهر 

 :التالٌتٌنمرحلتٌن ال

هذا . فً مكان ما على أرض الٌهودسٌختفً فٌها السٌد المسٌح لبعض الوقت  :المرحلة األولى

قد تحدى عٌسى الٌهود بؤنهم و. وٌوم السبت ،الصلب، ٌوم المحاكمةاالختفاء سٌكون أثناء إجراءات 

ً  أخبرو. مخبؤه ىلن ٌقدروا أن ٌؤتوا إل ولذا، سوؾ  .فً تلك األٌامبؤنهم لن ٌروه  هتبلمٌذ أٌضا

 . الفتقاده ٌبكون وٌحزنون
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 سٌراه التبلمٌذ بؤنه هو. عندما ٌخرج السٌد المسٌح من مخبؤه لٌصعد إلى السماء :المرحلة الثانية

لن فالٌهود  ، وأماٌفرحونو ستبتهج قلوبهم لرإٌته. (الٌهود)العالم  بعد أن هزملم ٌزل حٌاً  نفسه،

  .د خروجهٌروه بع

ها إنها تؤتً ساعة ": قال عٌسى لتبلمٌذه، تنبؤ عٌسى بإنقاذ هللا لهومن النصوص التً تدل على  

وأنا لست وحدي ألن األب . وقد أتت اآلن تتفرقون فٌها كل واحد إلى خاصته وتتركوننً وحدي

 .(32:16ٌوحنا ) ."معً

هذا الجٌل شرٌر ": تثبت لهم أنه المسٌح (معجزة)قال للٌهود الذٌن احتشدوا حوله ٌطلبون منه آٌة و

ألنه كما كان ٌونان آٌة ألهل نٌنوى، . النبً( ٌونس)ٌطلب آٌة، وال تعطى له آٌة إال آٌة ٌونان 

( معجزة)ما ذا كانت آٌة  (.30-26:11لوقا ) ."أٌضاً لهذا الجٌل( عٌسى)كذلك ٌكون ابن اإلنسان 

فً إنقاذ هللا له من الموت عندما رمً فً البحر النبً ٌونس التً جعلته آٌة ألهل نٌنوى؟ هً 

بالطرٌقة نفسها، فإن السٌد المسٌح سٌكون آٌة ألهل جٌله فً إنقاذ هللا له من الموت . والتقمه الحوت

 .عندما خطط الٌهود لقتله

ٌا ": عندما سؤل قوم من الكتبة والفرٌسٌٌن عٌسى قابلٌن. وٌروي متى هذه القصة برواٌة أخرى

جٌل شرٌر وفاسق ٌطلب آٌة، وال : "أجابهم عٌسى وقال(" معجزة)د أن نرى منك آٌة معلم نرٌ

ألنه كما كان ٌونان فً بطن الحوت ثبلثة أٌام وثبلث لٌال ( ٌونس)تعطى له آٌة إال آٌة ٌونان النبً 

 (.40-38:12متى ) ."فً قلب األرض ثبلثة أٌام وثبلث لٌال( عٌسى)هكذا ٌكون ابن اإلنسان 

أما ٌسوع قبل عٌد الفصح وهو "ى هللا إلى عٌسى بؤنه محبط مإامرة الٌهود ورافعه إلٌه كما أوح

تفاصٌل أكثر عن ) (.1:13ٌوحنا ) . "عالم أن ساعته قد جاءت لٌنتقل من هذا العالم إلى األب

 (.حادثة الصلب فً الفصل الثانً

بعد عدة سنٌن  اإوجاالذٌن  ولبكأحوله، أم  كانوامن ٌعرؾ السٌد المسٌح أكثر، أولبك الناس الذٌن 

 أكثر من أنه ٌتعدى لقد كان إٌمانهم به ال. من بعده؟ بالتؤكٌد فإن الذٌن عاصروه ٌعرفونه أفضل

 :اآلتٌةنقرأ ذلك فً النصوص  .هللا إلى بنً إسرابٌل بمعجزات أجراها على ٌدٌه هإنسان، نبً أرسل

 من بطرس الحواري

ٌسوع الناصري رجل قد . اإلسرابٌلٌون اسمعوا هذا الكبلمأٌها الرجال " :حٌث قال فً خطبته

 ."تبرهن لكم من قبل هللا بقوات وعجابب وآٌات صنعها هللا على ٌدٌه فٌما بٌنكم كما أنتم تعلمون

  .(22:2أعمال الرسل )
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  ومرافقه من كليوباس

اناً نبٌاً مقتدراً األمور المختصة بٌسوع الناصري الذي كان إنس" :وهما من أتباع عٌسى حٌث قاال

 .(16:24لوقا ) ."فً الفعل والقول أمام هللا وجمٌع الشعب

 من نيقوديموس

ألن لٌس  نعلم أنك قد أتٌت من هللا معلماً  ،ٌا معلم" :ربٌس فرٌسً للٌهود جاء لعٌسى لٌبلً وقال له

 .(2:3ٌوحنا ) ."أحد ٌقدر أن ٌعمل هذه اآلٌات التً أنت تعمل إن لم ٌكن هللا معه

  ن جموع الشعبم

هذا ٌسوع النبً الذي " :لما دخل عٌسى أورشلٌم ارتجت المدٌنة كلها قابلة من هذا؟ فقالت الجموع

 .(11-10:21متى )." من ناصرة الجلٌل

 من الجموع أيضًا

 ،حٌث ورد أن رإساء الكهنة والفرٌسٌٌن الٌهود هموا أن ٌمسكوا عٌسى بعدما سمعوه ٌتكلم عنهم

 .(46:21متى ) ."لجموع ألنه كان ٌعد عندهم نبٌاً لكنهم خافوا من ا"

 ومن الجموع أيضًا

 "لقد قام فٌنا نبً عظٌم" :مٌت بإذن هللا، أخذهم خوؾ ومجدوا هللا قابلٌنلعٌسى إحٌاء  رأواالذٌن 

  .(16:3لوقا )

  ومن الجموع أيضًا

ٌوحنا ) ."تً إلى العالمإن هذا بالحقٌقة النبً اآل" :معجزة عٌسى بتكثٌر الطعام قالوا االذٌن رأو

14:6). 

هكذا قدم المسٌح نفسه وهكذا . وحقٌقة رسالته صورته األصلٌة وتلك هً هذا هو عٌسى الحقٌقً،

وهذا فً الحقٌقة هو الحق الذي اعتقده المإمنون الحقٌقٌون، . طلب هو من الناس أن ٌإمنوا به

 األصلٌة ٌإسؾ له، هذه الصورة ولكن، بشكل. ن بعد صعود المسٌحٌالحوارٌ دعوةالذٌن اتبعوا 

. األناجٌلولم ٌنقب عنها فً مروٌات تلك  ضاعت، بل .الحقٌقٌة للسٌد المسٌح لم تدم ولم تصمد

ثم انتشرت  ،فً القرن األول بعد صعوده ظهرتمزٌفة  أخرى صورةها ب استبدلتوبدالً من ذلك 

 .بعض كتب العهد الجدٌد مة فًموسو المزٌفة سمات تلك الصورة .بعد ذلك فً جمٌع أنحاء العالم

  .نفسه من كبلم السٌد المسٌح ٌبرهنعلى أٌة حال، ال ٌمكن ألي جزء مزٌؾ من تلك الصورة أن 
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بذل لتجاهل نصوص محكمة جلٌة، ت  هو تلك الجهود العظٌمة التً  واالستؽرابإن المثٌر للدهشة 

، ٌبدو على نصوص أخرىعلى  مدعتٌ   وبدالً من ذلك، .نطق به المسٌح معبراً عن صورته األصلٌة

مزٌفة الصورة الب اإلٌمان تسوٌػمن أجل  ،عن المسٌح نفسهأٌضاً مروٌة  ظاهرها الظن والشبهة،

فقبل تحلٌل تلك الصورة المزٌفة، من الحكمة اإلجابة أوالً على تلك الشكوك والشبهات  ،لذا .للمسٌح

  .لنرى على أي أساس اعتمدت

 الشبهات جيب على بعضعيسى ي

 (30:10ٌوحنا ) ."أنا واألب واحد"  -1

سٌاق القصة ٌتحدث عن مناقشة حدثت فً . بشكل مؤلوؾ، هذا النص دابماً ٌقتبس خارج السٌاق

. من الفصل العاشر 30-23 بٌن فقرتًبٌن عٌسى والٌهود، كما رواها المإلؾ ( الهٌكل)المعبد 

إلى متى ترٌب " :ه الٌهود وقالوا لهٌتمشى فً رواق سلٌمان فً الهٌكل فتجمع علٌ كان عٌسى حٌث

. قد قلت لكم ولم تإمنوا"  :أجابهم عٌسى وقال." أنفسنا؟ إن كنت أنت المسٌح فقل لنا جهراً 

لكنكم لستم تإمنون ألنكم لستم من خرافً كما قلت . واألعمال التً أنا أعملها باسم أبً تشهد لً

وال ٌقدر أحد أن ...  ٌخطفها أحد من ٌديوال...إن خرافً تسمع صوتً وأنا أعرفها فتتبعنً. لكم

 .(30-23:10ٌوحنا )." أنا واألب واحد. ٌخطؾ من ٌد األب

 وكابن واحد، لم ٌقصد أن ٌقول للٌهود، بؤنه وهللا ذات واحدة، عٌسى فإن من السٌاق، بشكل واضح

منفصلة  ،إلهٌة ذات هللا. ألن هللا وعٌسى ذاتان مختلفتان، ومنفصلتان ومتمٌزتان. وإله واحد

السٌد المسٌح كابن آخر تماماً، إنسان، نبً قابل للفناء، ٌمشً فوق ومتمٌزة فوق الكون، بٌنما 

  .األرض

فما ٌرٌده عٌسى . تجاه الٌهود هللا ٌنفذ أمرأنه بكل وضوح، هو  ن الذي قصده عٌسى من عبارتهإ

من نفسه، بل من هللا، فهو  كنلم ٌوأن ما كان ٌدعوهم إلٌه  من الٌهود هو نفس ما ٌرٌده هللا منهم،

لذا فإن أي ٌهودي آمن  .بل أرسله هللا لهم ،نفسه تلقاء ولم ٌؤت إلٌهم من. ٌتكلم معهم بكبلم هللا

 .(تجاه الٌهود قصدوحدة . )اً اهلل، ألن عٌسى وهللا كانا واحدببعٌسى فهو بالضرورة مإمن 

فً لهذه الوحدة بٌنه وبٌن هللا نفسه  عٌسى تفسٌرمن  الدلٌل الواضح القوي على هذا الفهم، ٌؤتً

حٌث ٌروي الكاتب أن عٌسى قبل أن ٌؽادر األرض دعا هللا أن ٌحفظ الحوارٌٌن . موضع آخر

ولست أنا بعد فً " :قال عٌسى. ألن ٌكونوا واحداً بنفس طرٌقة وحدته هو مع هللا( عشر ًثنالا)

باسمك الذٌن  حفظإأٌها األب القدوس . إلٌك فهم فً العالم وأنا آتً( الحوارٌون)العالم، وأما هإالء 

 .(11:13ٌوحنا )." أعطٌتهم لً لٌكونوا واحداً كما نحن واحد

لٌكون ( نفسه)، فهل كان عٌسى ٌدعو هللا اً واحد اً إله ،اً واحد اً كابن واحدة، اً عٌسى وهللا ذات لو كان

أم كان عٌسى ٌدعو ربه بؤن  واحد؟ كما هو وهللا ةواحد اً ، وذاتاً واحد اً كابنأٌضاً  اً عشر حوارٌ اثنالا



 

- 22 - 

 

فً  عشر فً المقصد مع هللا، تماما بنفس الطرٌقة التً هو كان فٌها متحداً مع هللا اثنالٌتوحد ا

 ؟المقصد

بل ( نٌالحوارٌ)من أجل هإالء فقط ( أدعو)ولست أسؤل " :نرى عٌسى ٌقول وفً موضع آخر

كما أنك أنت أٌها األب فً وأنا . الجمٌع واحداً أٌضاً من أجل الذٌن ٌإمنون بً من كبلمهم، لٌكون 

ً واحداً فٌنا حتى ٌإمن العالم أنك أرسلتنً وأنا قد أعطٌت لهم المجد الذي . فٌك لٌكونوا هم أٌضا

 .(22-20:13ٌوحنا ) ."أعطٌتنً لٌكونوا واحداً كما أننا نحن واحد

،  ٌإلفان كٌنونة واحدةؤن عٌسى وهللاب ٌإمنلهذا السبب، فإن كان هناك شخص ما مستعد ألن 

، الحوارٌٌن ،آخرٌن اً عشر شخص ًاثنأن على األقل ٌإمن فٌجب علٌه أٌضاً أن ٌكون مستعداً ألن 

 !لتلك الكٌنونة اإللهٌة ٌإلفون أجزاء مكونةأٌضاً 

ٌسوع بعدما كلمهم ( السٌد)ثم إن الرب " :عبلوة على ذلك نقرأ فً إنجٌل مرقس هذا النص

 .(16:16مرقس )." إلى السماء وجلس عن ٌمٌن هللا ارتفع( الحوارٌٌن)

، ومنفصلتٌن بشكل ؼٌبً عن بعضهما هذا النص ٌتكلم بوضوح عن ذاتٌن متمٌزتٌن، مختلفتٌن

 .فقط ذات واحدة منهما هً اإلله الواحد. اآلخر

 .اثنان، فهذا لٌس له إله واحد بل اً كلٌهما ٌكونان إله همامن ٌإمن أو ٌدعً أن

  ابن هللا -2

 ؟"هباأ"ٗٝذع٘ هللا  "ابن هللا"ٍبرا عِ اىسٞذ اىَسٞح، ٝذع٘ ّفسٔ 

هذا التعبٌر  .لتشرٌؾ واإلكرام ال البنوة الحقٌقٌةلٌطلق  عبريهً ترجمة لتعبٌر " ابن هللا"لفظة 

هكذا  .قرٌب من هللا أو إنسان صالح مرسل من هللا، نبًعلى  ، فً اللهجة العبرٌة،ٌطلقٌمكن أن 

إذا كان األمر كذلك، فهل و .36-31:10ٌوحنا ضح هذه المسؤلة بنفسه كما رواها السٌد المسٌح و

أم استخدم حصراً على عٌسى؟ لنر ماذا تقول كتب " ابن هللا"عٌسى تعبٌر  اآلخرونشارك األنبٌاء 

  :العهدٌن، القدٌم والجدٌد

رسً ملكه على إسرابٌل وأثبت ك ،وهو ٌكون لً ابناً وأنا له أباً  ،السمًٌبنً بٌتاً ( سلٌمان)هو "

 .(10-6:22أخبار األٌام األول ) ."إلى األبد

الخروج ) ."ابنً البكر( ٌعقوب)إسرابٌل . فتقول لفرعون هكذا ٌقول الرب" :قال الرب لموسى

22:4). 

 .(6:31إرمٌاء ) ."هو بكري( ابن ٌوسؾ ابن ٌعقوب)ألنً صرت إلسرابٌل أباً وأفراٌم "..

 .(38:3لوقا ) ."ابن هللابن أنوش بن شٌت بن آدم "
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التكوٌن ) ."بنات الناس اهللا رأوأن أبناء "ع لٌس هذا فحسب بل نجد لفظة أبناء هللا، بصٌؽة الجم

2:6). 

 .(6:5متى ) ."ألنهم أبناء هللا ٌدعون. طوبى لصانعً السبلم"

حٌنما تصلون " .هم كما هو أبوهاوفقا إلنجٌل متى، فإن عٌسى كان ٌطلب من الناس أن ٌدعوا هللا أب

فبل تتشبهوا . فإنهم ٌظنون أنه بكثرة كبلمهم ٌستجاب لهم. ال تكرروا الكبلم باطبلً كاألمم( تدعون)

. أبانا الذي فً السموات" :فصلوا أنتم هكذا. بهم ألن أباكم ٌعلم ما تحتاجون إلٌه قبل أن تسؤلوه

إنً أصعد إلى أبً وأبٌكم "... :أن عٌسى قال ىرو ٌوحنابٌنما  .(6-3:6متى )." لٌتقدس اسمك

 .(13:20ٌوحنا )." وإلهً وإلهكم

وإال ألصبح . المعنى الحرفً لؤلب الذي ٌنجب األطفال "ابن هللا"بتعبٌر فإنه لم ٌقصد بكل وضوح 

 ن، كل هإالء ٌكونوأٌضاً  أي رجل صالح وصانع سبلموالعدٌد من األنبٌاء بجانب عٌسى، 

فً السٌاق األصلً للكتب " أب"باألحرى فإن . عن ذلكمتساوٌن فً أنهم مولودون هلل، حاشاه 

لٌس هناك أبوة حقٌقٌة مع هللا، وال قرابة طبٌعٌة . العبرٌة تعنً اإلله، الرب الرحٌم، رزاق العالمٌن

 هوجبللوال ٌلٌق وال ٌنبؽً هلل  .فهو لم ٌلد ولم ٌولد ،بٌنه وبٌن السٌد المسٌح أو أي نبً أو شخص

 .أن ٌلد أو ٌتخذ ولداً 

من أن ال ٌقدر هللا حق  اً ٌكون حذروأن  ٌتؤدب مع هللا وعلى كل إنسان أن. هللا لٌس أباً ألي مخلوق

حتى ولو كان الشخص ال ٌقصد " أب"بوصفه بصفة نقص، أرضٌة بشرٌة قابلة للفناء مثل  قدره

 .معناها الحرفً

أعظم من  القابل للفناء انلئلنس ٌضاً أ موجه تعبٌر آخر العهد القدٌمفً ٌوجد  على سبٌل المصادفة،

فقال الرب لموسى " الخروجمثال ذلك نقرأ فً سفر ! بنفسه "إله"هذا التعبٌر هو . "ابن هللا"تعبٌر 

 .(1:3الخروج ) ."وهارون أخوك نبٌك. أنا جعلتك إلهاً لفرعون. نظرا

بلقب  القدٌمالعهد ، فإن موسى ٌدعى فً العهد الجدٌدفً " ابن هللا"، إذا كان عٌسى ٌدعى من هنا

وقال  بتعبٌرٌن أن هللا خاطب قضاة بنً إسرابٌل المزامٌروأٌضاً ٌخبرنا سفر  !بنفسه "إله"أعظم 

مزامٌر ) ."نكم آلهة وبنو العلً كلكمإأنا قلت " :النص ٌقول حٌث" أبنابه"و " إنكم آلهة" :لهم

6:82) . 

عندما تطلقان على اإلنسان فً  "لهإ"أو لفظة  "ابن هللا"ال ٌقصد المعنى الحرفً للفظة  ،بالتؤكٌد

ٌتم اإلصرار على دعوة  المسٌح  عندماال ٌصدق  شًءإنه و .، وإنما المعنى المجازياللؽة العبرٌة

المراد  حقٌقة   بٌنقد  نفسه السٌد المسٌحأن  رؼم على وفهمها بإحساس حرفً، "ابن هللا"عٌسى 

عندا تطلق على اإلنسان فً اللؽة  "إله"عندما ٌطلقها على نفسه، ولفظة  "ابن هللا"من لفظة 

 .العبرٌة
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تماماً ال لبس  اً لفظتٌن عندما تطلقان على إنسان كان واضحال لمعنى ومع أن تفسٌر السٌد المسٌح

عندما  "آلهة"تم قبول تفسٌره لحقٌقة معنى  إذ. ، إال أنه عملٌاً، هناك قبول جزبً للتفسٌرٌنفٌه

. عندما ٌطلقها على نفسه "ابن هللا"ن لٌس تفسٌره لحقٌقة معنى ، ولكعلى قضاة بنً إسرابٌلأطلقت 

عن  االنحراؾ ٌقععلى أن عٌسى ابن حقٌقً مولود هلل، وهنا  من ٌصر هناك، مازال وبدال من ذلك

 .تعالٌم السٌد المسٌح نفسها

 عندما كان الٌهود (36- 31:10ٌوحنا)إن تفسٌر السٌد المسٌح لحقٌقة معنى اللفظتٌن مروي فً 

كثٌرة ( معجزات)أعماالً " :فقال لهم عٌسى. فتناول الٌهود حجارة لٌرجموه .ٌجادلونه فً المعبد

لسنا نرجمك ألجل  :بسبب أي عمل منها ترجموننً؟ أجابه الٌهود قابلٌن. حسنة أرٌتكم من عند أبً

 .(ابن هللاإنه  :قال لهمقد ألنه ) "فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً . عمل حسن، بل ألجل تجدٌؾ

ألن كتبهم متخمة بتلك اللفظة موجهة  "ابن هللا"بالتؤكٌد الٌهود ٌعلمون تماماً المعنى الحقٌقً للفظة 

 .ن بمجادلة عٌسى كلما رأوهٌمولع ببساطةكانوا  لكنهم. ألنبٌابهم

؟ (التجدٌؾ على هللا) ه بالكفر اتهمو، على أولبك الٌهود الذٌن القارئ عزٌزيكٌؾ أجاب عٌسى، 

، ما إذا قد كانت لحظة حاسمة للسٌد المسٌح، لتقرٌر حقٌقته وجوهره أمام أولبك الذٌن أرسل إلٌهمل

أن السٌد المسٌح فً  الفتراضهلل أم مجرد رسول بشري؟ إنها أكثر من معقول،  اً حقٌقٌ اً كان ابن

ال و. ٌهودردد، ولن ٌخاؾ، أو حتى ٌشعر بالخجل إلعبلن حقٌقته أمام أولبك اللن ٌت تلك اللحظة،

ٌمكن للسٌد المسٌح على اإلطبلق أن ٌضلل أو ٌخدع أولبك الناس باللجوء إلى إجابة زابفة، أو 

وستكون . بل باألحرى، فإن إجابته ستكون حاسمة، وشاملة، وواضحة. إجابة دبلوماسٌة مبلبمة

حتى موعد  عن نفسه،ٌعلنها سالدلٌل والبرهان، خبلل األجٌال، على اإلٌمان بتلك الحقٌقة التً 

 .أمام الناس فً ذلك الوقتمرة أخرى مجٌبه الثانً عندما تتجسد حقٌقته 

. أنا قلت أنكم آلهة( أن هللا قال. 6:82المزمور )ألٌس مكتوباً فً ناموسكم " :لقد أجابهم عٌسى قاببلً 

. كتوبٌمكن أن ٌنقص الم آلهة، والكلمة هللا  صارت إلٌهم( القضاة) للذٌن (هللا)قال  كان قد إنف

-34:10ٌوحنا ) "إلى العالم أتقولون له إنك تجدؾ ألنً قلت أنا ابن هللا؟ فالذي قدسه األب وأرسله

36). 

إذ كٌؾ  ،6:82 ،المزامٌر كتاب ،من العهد القدٌم نصاً مستخدما  ،لقد حاصر عٌسى أولبك الٌهود

، بٌنما "ابن هللا"مشهور لتعبٌر العبري الألنه استخدم المعنى المجازي لٌتهمونه بالكفر وٌرجمونه 

 ؟"آلهة" أنهم قضاة بنً إسرابٌل ٌقول عن 6:82 ،المزامٌر، كتابهم

بؤنه ٌعنً الشخص الذي قدس  "ابن هللا"للتعبٌر  المجازيلقد ذكر عٌسى أولبك الٌهود حول المعنى 

 إلوهٌةنفسه، ممكن أن تطلق فً اللهجة العبرٌة من دون دالالت  "إله"وحتى لفظة  .وأرسل من هللا

 ،6:82المزامٌر قضاة بنً إسرابٌل فً سفر  مثل. وخلود، على أولبك البشر الذٌن لدٌهم رسالة هللا

 :الذي كلم مرٌم أم المسٌح قد قال كلوقا أٌضاً روى أن المبل .1:3الخروج موسى فً سفر  وكذلك
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-31:1لوقا ) .."دعىهذا ٌكون عظٌماً وابن العلً ٌ. وها أنت ستحبلٌن وتلدٌن ابناً وتسمٌنه ٌسوع"

ولٌس ( من هللا ، مرسلبالتعبٌر العبري، ألنه مختار)ٌدعى ابن هللا ، فالسٌد المسٌح إذاً  هكذا .(32

 .بالمعنى الحرفً ،هلل ابناهو 

ٌقصد المعنى  كان وأنه ،"ابن اإلنسان" أنه بكل وضوح إذا عٌسى ٌقول عن نفسهوأخٌراً، 

الذي ٌجدؾ على هللا؟ ألٌس كل  إذاً  فمن .(36:10:ٌوحنا) "ابن هللا"عندما استخدم تعبٌر  المجازي

من ٌعتبر عٌسى ابناً حقٌقٌاً هلل، منبثق منه؟ وهنا تكون خطورة هذا اإلٌمان وسوء المصٌر فً 

 . اآلخرة

 التثلٌث -3

اإلله ذو الثبلثة  .آباء الكنٌسة التثلٌث بمثلث متساوي األضبلع من اآللهة فسرٌ ،األمر بادئفً 

وكل واحد . ، اإلله روح القدساالبناإلله األب، اإلله . كلهم متساوون وأزلٌون .(أشكال)م أقانٌ

هو ثبلثة فً واحد، وواحد فً . لٌسوا ثبلثة آلهة ولكن إله واحد هم ومع ذلك .بكٌنونة منفصلة منهم

 .ٌناآلخر ًلؽٌال أحد منهم ! ثبلثة

، ثم انتشر على للعقابد الوثنٌة الشابعة حاكاةمهذا المفهوم بدأ ٌتشكل فً القرن الثانً، وصٌػ فً 

 ،الكنٌسة اعتقادات ؼته داخلأعٌدت صٌا بعدما ،التثلٌث الوثنً. أراضً البحر األبٌض المتوسط

معارضاً المنطق ولٌس له أي مستند من كبلم ! من اآللهة ٌصؾ هللا الواحد األحد، العظٌم بتعددٌة

 .هللا فً أي كتاب من كتبه المقدسة

فً عقٌدة  الظاهرة لآللهة الوثنٌة المتؤخرٌن عمق الحرج فً التعددٌةآباء الكنٌسة  بعض أدرك

رمزي بؽشاء  وسترهم تعدد اآللهة ففكروا بصٌؽة أخرى تكون أكثر قبوالً، وذلك بإخفاء. التثلٌث

   :الصٌؽة التالٌةب فقالوا .من التوحٌد

التً ال ٌمكن  ،هللا الواحد بصفاته الثبلث وإنما هو. التثلٌث لٌس هو هللا، وعٌسى، وروح القدس"

الحكمة العلم، )العقل ( الكٌنونة)الوجود : هذه الثبلث صفات هً .هاأن ٌكون قابماً بوحدانٌة بدون

هذه الصفات الثبلث مستحٌل أن ٌوجد هللا فً لحظة من اللحظات دون  .(الروح)والحٌاة ( والنطق

هذا الثالوث موجود منذ األزل بوجود هللا ذاته . زمةأن تكون فٌه، وهً ما ٌسمونه الصفات البل

وهو إله واحد فً نفس . حً بروحه( كلمته)لذا نقول هللا كابن بذاته، ناطق بحكمته . ولٌس له بداٌة

( أقنوم االبن)وعلى كلمة هللا وحكمته  (أقنوم األب)طلق على كٌنونة هللا أو علة الوجود ٌو. الوقت

وكلمة أقنوم تعنً صفة ذاتٌة مرتبطة بآخر ؼٌر منفصلة  ..(لقدسأقنوم الروح ا)وعلى روحه 

  ."عنه

. التثلٌث كانت المفهوم النهابً لعقٌدة ها بطبقة من لمعان التوحٌد،إهذه الصٌؽة الجدٌدة التً تم طبل

التثلٌث وجود ثبلثة آلهة متمٌزة فً مظهر هللا وعٌسى وروح  مقدموٌنكر  ،فً هذه الصٌؽة الجدٌدة
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صفة : هكذا أصناؾثبلثة  قسموها إلىومن صفات هللا الذاتٌة  بعضاً  ولكنهم اختاروا .القدس

 بصفة واحدة ثم جمعوا صفة العلم والحكمة والكبلم. الوجود صرفوها لذات هللا وأسموها األب

أسموها االبن وصرفوها و كابن متمٌز ٌشارك هللا إلوهٌتهوفصلوها عن ذات هللا ك هً العقل وقالوا

 فصلوها عن ذات هللا ككابن متمٌز ٌشارك هللا إلوهٌته وأسموها صفة الحٌاة وكذلك. لمسٌحللسٌد ا

  ٌكون روح القدس هو هللا نفسه، وعٌسى أٌضاً هو هللا نفسه هكذا،و .روح القدس وصرفوها له

رمزي من التوحٌد، الؽشاء هذا ال مع. وسمً ابنا ألنه منبثق من هللا ومولود من امرأة ؼٌر مخلوق

ستند لدلٌل من كبلم ت الجدٌدة للتثلٌث ال هذه الفلسفة .م عمل قناع إلخفاء أصل الشرك فً التثلٌثت

 .أحد أنبٌابه، وال حتى من كبلم عٌسى نفسه والهللا 

 ما ذا عنها؟ ؟لخإ.. صفات هللا الذاتٌة األخرى مثل صفات القوة، القدرة، الجبلل، العزة أٌن بقٌة

هللا فً لحظة من اللحظات بدون كل صفاته الذاتٌة األخرى؟ لماذا تم ألٌس من المستحٌل أن ٌوجد 

 ؟المتساوٌة الذاتٌة صفاتالمن بٌن كل  (الوجود، الكبلم، الحٌاة) فقطثبلث صفات  انتقاء

هللا، أو  وصؾ علم ،اً أبد ال أحد من رسل هللا بما فٌهم المسٌح. هلل منتهى الكمال فً ذاته وصفاته

لٌست كٌانات منفصلة عن  وكل صفاته. ت أو شخوص إلهٌة مقدسة منفصلةكبلمه أو حٌاته كذوا

 .ذاته، لكنها متبلزمة معه

إلى آدم  توحىلو أنها كانت هً حقٌقة هللا، بالتؤكٌد سوؾ . دعنا نستكشؾ مفهوم هذا التثلٌث أبعد

وحتى  سٌكون مع نوح، وإبراهٌم، وموسى الشًءونفس . لكً ٌعلم أوالده واإلنسانٌة حقٌقة ربهم

وسوؾ ٌجتهدون وٌعملون ما فً وسعهم لكً ٌشرحوا التثلٌث بمصطلحات واضحة حتى . عٌسى

رسول أو نبً عبلوة على ذلك، ال ٌوجد عبارة وال نص منسوب ألي . ٌتعرؾ الناس على إلههم

 حتى المسٌح نفسه، الذي قدم كؤحد أقانٌم. ٌتكلم أو ٌوضح عقٌدة التثلٌث العهدٌن القدٌم والجدٌدفً 

حٌاته ماتوا  وأثناءقبل عٌسى  نٌن الحقٌقٌٌكل المإمن. التثلٌث، لم ٌعرؾ هذه العقٌدة، ولم ٌبشر بها

ً لهذا  اً مإمنٌن باهلل واحد أحد، ولٌس واحد فً ثبلثة وثبلثة فً واحد، ألنه لم ٌوجد دلٌل مطلقا

بعد سنٌن عدٌدة من  ظهرت بٌن الناسفلماذا  لوهٌةألاٌوضح حقٌقة  فعبلً ولو أن التثلٌث . المفهوم

صعود المسٌح؟ لماذا وال رسول من رسل هللا السابقٌن الذٌن أرسلوا قبل عٌسى لم ٌتكلم أبداً عن 

باطل  اتهاملٌست فقط ضد تعالٌم المسٌح الحقٌقٌة الواضحة، ولكنها  التثلٌثتثلٌث؟ إن عقٌدة ال

 .نفسه إنها ؼٌر مدعومة أو مبرهنة من كبلم السٌد المسٌح. ضده

 :اك العدٌد من النصوص التً تعارض بشكل صحٌح فكرة التثلٌث مثلهن

وأما ذلك الٌوم وتلك الساعة فبل ٌعلم بهما أحد وال المبلبكة الذٌن " :قال عٌسى 32:13مرقس  فً

علم هللا الذاتٌة، كما فً  كٌؾ ٌكون السٌد المسٌح هو صفة ."إال األب (عٌسى) االبنفً السماء وال 

ٌنما فً الحقٌقة أن المسٌح ٌنفً علمه بذلك الٌوم وتلك الساعة لمجٌبه؟ هل هو إذن مفهوم التثلٌث، ب

 كان علم هللا ولكن من دون علم؟
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من بٌت عنٌا ( عشر ًثنالعٌسى مع ا)وفً الؽد لما خرجوا" :ٌقول 13-12:11 مرقس فًأٌضاً 

إلٌها لم ٌجد شٌبا إال فنظر شجرًة من بعٌد علٌها ورق وجاء لعله ٌجد فٌها شٌباً فلما جاء . جاع

 ."ألنه لم ٌكن وقت التٌن. ورقاً 

ولو كان ! موسم التٌن عنعلم هللا متجسد فً صورة إنسان، بالتؤكٌد سٌعرؾ  لو كان عٌسى حقٌقةً 

تصرفات . فلن ٌزعج نفسه وٌمشً كل تلك المسافة، لٌرى لعله ٌجد فً الشجرة تٌناً  إلوهٌةفٌه ذرة 

 .فٌها إلوهٌة، ال بشرٌةالسٌد المسٌح كانت بكل وضوح 

أٌضاً إلى جبل عال جداً وأراه جمٌع ممالك العالم ( عٌسى)ثم أخذه إبلٌس " :ٌقول 6-8:4متى فً 

 ."وقال له أعطٌك هذه جمٌعها إن خررت وسجدت لً. ومجدها

لشٌطان كما ٌقول النص؟ وهل كان الشٌطان من اختبر ارؼم أنه قد  اً علىهل كان عٌسى إله

  على هللا نفسه إن خر ساجداً للشٌطان؟ٌعرض ممالك هللا

إنً أصعد إلى أبً وأبٌكم وإلهً "... :التً قال فٌها عٌسى 13:20ٌوحنا استشهدنا سابقاً فً 

 ه فً التثلٌث؟ هلماذا الناس تإل اً ، فإذاً أن له إله اعترؾفإذا السٌد المسٌح نفسه  ."وإلهكم

عٌسى  كان نفإ ."إلهً إلهً لماذا تركتنً" :قال قد أن عٌسى 46:23 فً باطبلً  ٌدعًمتى  إذا

وهل كان هللا هنا ٌطلب من نفسه  من التثلٌث، فهل كان هللا هنا ٌشتكً على نفسه؟ اً إلهاً، جزء

المساعدة لكً ٌنزل نفسه من الصلٌب؟ وإذا كان المسٌح هو إله فً التثلٌث ومات لمدة ثبلثة أٌام، 

لمدة أم كان ا فً تلكوهل كان ال ٌوجد إله  ا هم واحد؟أال ٌجب أن ٌموت كل الثبلثة أٌضاً طالم

؟ سبحان هللا، رب القوة والعزة والجبلل عما اً كان مٌت( عٌسى)هناك إله ولكن بدون علم ألن علمه 

 .ٌصفون

 .فً اآلخرةإسرابٌل  وبنٌنجو شعبه  كٌؾمباشر،  واضح بؤسلوبن عٌسى قد أعلن إسبق وقلنا 

لقد قال لهم بعد أن رفع عٌنٌه إلى . ه إال هللا وأن عٌسى رسول هللاوذلك بؤن ٌإمنوا بؤنه ال إل

وهذه هً الحٌاة األبدٌة، أن ٌعرفوك أنت اإلله الحقٌقً وحدك، وٌسوع المسٌح الذي " :السماء

فقط توحٌد قوي واعتقاد فً بشرٌة . فً تثلٌث متضمن هنا اعتقادال  (3:13ٌوحنا ) ."أرسلته

 .المسٌح الكاملة كرسول هللا

روح القدس؟ كٌؾ ٌجعل  ":اآللهةالمثلث المتساوي األضبلع من "ما ذا عن الضلع الثالث فً 

فإن كنتم ": ٌروي عن عٌسى أنه قال لتبلمٌذه لوقا؟ بٌنما اً ومتمٌز بلً منفص اً التثلٌث حٌاة هللا كٌان

اء ٌعطً وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطاٌا جٌدة، فكم بالحري األب الذي من السم

ٌعطى من هللا للذٌن  شًءفً هذا النص روح القدس (. 13:11لوقا ) ."الروح القدس للذٌن ٌسؤلونه

" حٌاته"أو " نفسه"لذا فإذا كان روح القدس هو هللا نفسه فً التثلٌث، فهل هللا هنا ٌعطً ! ٌسؤلونه
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" الحٌاة" أو هل هللا ٌعطً ؟أو هل هللا ٌعطً كٌاناً منفصبلً ومتمٌزاً للذٌن ٌسؤلونهللذٌن ٌسؤلونه؟ 

 واألقنوم الثالث فً أسطورة التثلٌث؟

، معه والمتبلزمةصفات الكمال الذاتٌة الخاصة به  ىحدإوحٌاة هللا . آخر بشًءهللا حً بذاته ولٌس 

ألنه لم ٌسم نفسه . روح القدس لٌس اسماً هلل وال لحٌاته. ال ٌمكن أن تعطى وال تحل فً البشر

 .االسمٌصؾ حٌاته بهذا  ولم" بروح القدس"

الملك جبرٌل، المإتمن من هللا لٌوحً بكلماته إلى : روح القدس فً الحقٌقة اسم ألحد مخلوقات هللا

ً نقرأ ونسمع مصطلحات . األنبٌاء والرسل وتؤٌٌدهم لكن " روح من هللا"و " روح هللا"ونحن أٌضا

بل باألحرى تخص الملك  .من هذه المصطلحات قصد بها وصؾ هللا نفسه أو حٌاته شًءال 

جبرٌل أو إلى ما ٌمر به الصالحون من تجارب الشعور بالطمؤنٌنة والنورانٌة، وما شابه ذلك، 

المسٌح عٌسى كانوا مإٌدٌن بالروح  كل رسل هللا ومن ضمنهم. كذلك تؤٌٌد هللا وهداٌته ووحٌه

بالتؤكٌد فإن روح . أو حٌاتهال أحد منهم بلػ أبداً بؤن روح القدس كان هللا نفسه . القدس، جبرٌل

 .القدس المعطى من هللا للذٌن ٌسؤلونه كما ٌروي ذلك لوقا، هو الشعور بالطمؤنٌنة والهداٌة من هللا

رسالة فً  (فً الماضً)ظهرت  الحالة الوحٌدة فً كامل الكتاب المقدس التً ذكرت عقٌدة التثلٌث

والروح القدس ( االبن)ثبلثة، األب والكلمة  فإن الذٌن ٌشهدون فً السماء هم" :تقول ٌوحنا األولى

فً أي من  اً لكن هذا النص لم ٌعد موجود (.3:5رسالة ٌوحنا األولى ) ."وهإالء الثبلثة هم واحد

تزٌٌؾ ما : الذٌن أدركوا أنه زٌادة متعمدةلقد حذؾ من قبل العلماء المراجعٌن  .النسخ المراجعة

الخامس لرسالة الفصل السابعة من أصبحت الفقرة واآلن . فً أقدم المخطوطات اً كان موجود

الروح، الماء، والدم، وكل . هناك ثبلثة شهود" :فً النسخة المراجعة تقرأ هكذا ٌوحنا األولى

 ."الثبلثة ٌعطون نفس الشهادة

حتى إذا السٌد  ،حسناً  ؟(16:28متى ) "والروح القدس واالبنعمدوهم باسم األب "ما ذا عن 

ذوات ثبلث ، ألن النص ٌتكلم حول أسماء فهذا ال ٌبرهن التثلٌث ،الشًءل هذا قال مثقد المسٌح 

وهو النبً المختار عٌسى، وروح  االبنهللا نفسه، : بالتعمٌد مشاركته الخاصةمختلفة، كل واحد له 

 .القدس، الملك الذي أٌد عٌسى فً مهمته

شكلة ألولبك الذٌن ٌصرون على ٌقدم أكثر من م (سبق مناقشته) ال ٌزال هناك نص آخر فً الكتاب

ارتفع إلى السماء وجلس ( الحوارٌٌن)ٌسوع بعدما كلمهم ( السٌد)ثم إن الرب ". اإلٌمان بالتثلٌث

 .(16:16مرقس ) ."عن ٌمٌن هللا

ماذا عن األقنوم الثالث، الروح القدس؟ أال . عن بعضٌظهر النص، ذاتٌن متمٌزتٌن منفصلتٌن 

ة األخرى؟ وإذا كان المسٌح هو علم هللا كما ٌقول التثلٌث، فهل علم ٌجب أن ٌكون جالساً فً الجه

 اعتقادهللا جالس عن ٌمٌنه؟ هذه التناقضات ال ٌمكن أن ٌتحاشاها أولبك الذٌن ٌصرون على 

الفطري الطبٌعً  االعتقادهم ٌرٌدون أن ٌكونوا موحدٌن، ألن التوحٌد هو . المفاهٌم الفاسدة عن هللا
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بتقلٌدهم الموروث  االلتزامولكن بنفس الوقت ٌرٌدون . جمٌع كتب هللابثبات مه كما تعل ،فً هللا

ذوات ثبلث عندما ٌعتقد وٌتكلم أحد عن التثلٌث، فهو ٌتخٌل . للعقٌدة الشركٌة المتمثلة بالتثلٌث

، ٌجب أو ٌتكلم عن التوحٌد أن ٌفكر عندما ٌرٌد المإمن بالتثلٌثولكن هذا . اآلخربجانب بعضها 

 .أن ٌدمج الثبلثة فً إله واحدعلٌه 

واعتقاد التوحٌد الصحٌح ٌمنع أي تصور أو تضمٌن للسٌد المسٌح . نعم عٌسى صعد إلى السماء

لسٌد ل الرتبة العالٌة فقط ٌبٌنفالٌمٌن هنا ال ٌعنً التساوي، بل . بؤن ٌكون بجانب هللا أو مساوٌاً له

 شًءبل ف( كل المخلوقاتالسموات وهللا فوق )طلق بالتفوق الممتفرد بما أن هللا و .عند هللا المسٌح

 .فً السماء ال فوقها موجود بٌنما عٌسى. أعلى منه أو بجانبه، وهو متمٌز ومنفصل عن كل خلقه

اآلن خاضع للقوانٌن السماوٌة، بعٌداً عن القوانٌن  وهو. لٌنقذه حٌاً من أعدابه الٌهود هللا هرفع

عٌسى سٌعود . أٌاماً قبلبل فقط فً السماء تعدعلى األرض األلفا سنة التً مضت هنا . األرضٌة

ألن عٌسى كإنسان ٌجب أن ٌموت وٌدفن فً . عندما ٌقرب أجل موته المعٌن من هللا لؤلرض

مجٌبه الثانً سٌتوافق مع وقت خروج المسٌح الدجال، الذي سٌظهر قبل نهاٌة الحٌاة على . األرض

المسٌح الباطل الدجال، وسٌعٌش  ،المسٌح الحق، عٌسى وسوؾ ٌقتل .الكرة األرضٌة برسالة باطلة

سابر مع وفً ٌوم القٌامة، سٌبعث . عٌسى على األرض سنوات معدودة، وٌموت فً النهاٌة وٌدفن

 .البشر

 16:3ٌوحنا  -4

ألنه هكذا أحب هللا العالم، حتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك كل من ٌؤمن به، بل تكون له "

 ."الحٌاة األبدٌة

وقد تمت . رسالة اإلنجٌل المركزٌة ٌعدبل إنه . العهد الجدٌدهذا النص هو األكثر شهرة فً 

ٌوحنا استثنابً فً  شًءال ٌوجد فً الحقٌقة السٌاق، فإنه  من خبلل. ترجمته إلى أكثر من ألؾ لؽة

اسمه  ألن كامل السٌاق هو حوار تم بٌن المسٌح وزعٌم ٌهودي من الطابفة الفرٌسٌة. 16:3

 .خارج السٌاق االقتباسهً فً  المشكلة .(21-1:3ٌوحنا أنظر . )نٌقودٌموس

ٌا "  :حٌث جاء هذا لٌبلً إلى عٌسى وقال له. نٌقودٌموس لنستعرض معاً كامل الحوار بٌن عٌسى و

معلم نعلم أنك قد أتٌت من هللا معلماً ألن لٌس أحد ٌقدر أن ٌعمل هذه اآلٌات التً أنت تعمل إن لم 

، إن كان أحد ال ٌولد من كالحق الحق أقول ل" :أجابه عٌسى وقال له .(2:3ٌوحنا )."  معهٌكن هللا

. اإلنسان من السماءإٌمان  ٌتولدبمعنى ٌجب أن  (.3:3ٌوحنا ) ."فوق ال ٌقدر أن ٌرى ملكوت هللا

 .ومن رأى الحقٌقة السماوٌة فكؤنما ولد مرة ثانٌة

كٌؾ ٌمكن اإلنسان أن ٌولد وهو " :لذا سؤل وقال. المسٌحٌبدو أن نٌقودٌموس لم ٌفهم مثال السٌد 

 عند هذا وضح السٌد المسٌح بؤنه (.4:3ٌوحنا ) !"شٌخ؟ ألعله ٌقدر أن ٌدخل بطن أمه ثانٌة وٌولد

( والدة روحٌة)ثانٌة  ٌولداإلنسان ف .ٌقصد الوالدة الروحٌة الطبٌعٌة، بل ال ٌقصد الوالدة الجسدٌة
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 ،لذا، ما لم ٌكن الشخص مولود ثانٌة. وٌتمسك به السماوي تً مع الوحًالذي أ عندما ٌعرؾ الحق

سلوكٌات فً من خبلل تؤثٌرها الوالدة الروحٌة  وٌمكن إدراك. السماوٌة حقٌقةالفلن ٌدرك ، روحٌاً 

 :عٌسى قال له لذلك .لرٌح من خبلل تؤثٌر هبوبها وصوتهال إدراكناالشخص وأعماله الصالحة، ك

ٌنبؽً أن تولد  كال تتعجب أنً قلت ل. والمولود من الروح هو روح. د جسد هولمولود من الجسا"

هكذا . الرٌح تهب حٌث تشاء وتسمع صوتها لكنك ال تعلم من أٌن تؤتً وال إلى أٌن تذهب. من فوق

 .(8-5:3ٌوحنا ) ."كل من ولد من الروح

 :لكن نٌقودٌموس استمر فً عدم الفهم وإدراك ما ٌقصده عٌسى فقال

أنت معلم " :تعجب عٌسى من عدم فهمه وقال له (.6:3ٌوحنا ) "ٌؾ ٌمكن أن ٌكون هذا؟ك" 

قلوبهم  وقسوةثم بدأ السٌد المسٌح ٌنتقد الٌهود لجهلهم  (.10:3ٌوحنا ) "إسرابٌل ولست تعلم هذا؟

كنت  إن. ، إننا نتكلم بما نعلم، ونشهد بما رأٌنا ولستم تقبلون شهادتناكالحق الحق أقول ل" :قاببلً 

ثم  .(12-11:3ٌوحنا ) "قلت لكم األرضٌات ولم تإمنوا، فكٌؾ تإمنون إن قلت لكم السماوٌات؟

إذ لم ٌؤت إلٌهم من تلقاء نفسه، ولكنه كان هدٌة السماء إلى . اتصاله بالسماء (13:3ٌوحنا )فً أكد 

 .وسترتفع منزلته علٌهم لٌخلصهم من شرورهم وٌخرجهم من الظلمة إلى النور. الٌهود

 القصة ولذا، تشٌر. إدراك نٌقودٌموس لما ٌرمً إلٌه المسٌح تكمن فً صعوبةكانت  لكن المشكلة

 إذ بدأ ٌخاطب نٌقودٌموس بؤشٌاء. هذه المشكلة للتؽلب علىخر آ أسلوبإلى  لجؤعٌسى  إلى أن

ة فً بقصة ٌهود موسى السابقٌن المذكورلقد ذكره  .ٌدركها وٌعرفها، ألنها موجودة فً كتب الٌهود

  .(6-5:21العدد  كتاب)

وتكلم الشعب على هللا وعلى موسى قابلٌن لماذا أصعدتمانا من مصر " :العدد كتابتقول قصة 

فؤرسل الرب على  ".وقد كرهت أنفسنا الطعام السخٌؾ. لنموت فً البرٌة ألنه ال خبز وال ماء

ؤتى الشعب إلى موسى ف. إسرابٌلالشعب الحٌات المحرقة فلدؼت الشعب فمات قوم كثٌرون من 

فتضرع موسى . على الرب وعلٌك فادع الرب أن ٌزٌل عنا الحٌات وقالوا قد أخطؤنا إذ تكلمنا

 ."ألجل الشعب

 :إذ قال الرب لموسى. فؤعطى موسى وصفة الشفاء باإلٌمان. إن هللا قد رحم الٌهود: ثم تقول القصة

فصنع موسى حٌة من نحاس ." حٌااصنع لك حٌة وضعها على راٌة فكل من لدغ ونظر إلٌها ٌ"

 (.6-8:21) ."فكان أي إنسان لدؼته حٌة ونظر إلى الحٌة النحاسٌة ٌحٌا. 1ووضعها على الراٌة
                                                             

لئال "هذه القصة تجعلنا نسأل لماذا ٌأمر هللا نبٌه موسى بصنع تمثال نحاسً ألفعى وهو الذي أوحى إلى نفس هذا النبً  1

أو شكل شًء من البهائم، أو شكل طائر أو شكل شًء . أو أنثىتفسدوا وتعملوا لكم تمثاالً منحوتاً على شكل صورة من ذكر 

 (25، 11-1664سفر التثنٌة ) ..."ففسدتم وعملتم تمثاالً منحوتاً لشًء ما.... مما ٌدب على األرض أو شًء من السمك

   .ولكن نتعامل مع القصة كما وردت. إنه أمر غٌر مفهوم تماما
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. لقد استعمل السٌد المسٌح هذه القصة كوسٌلة إٌضاح لٌشرح لنٌقودٌموس مهمته مع ٌهود زمانه

، فقد شمل أٌضاً ٌهود عٌسى فكما شمل هللا ٌهود موسى برحمته وحبه فً قصة األفعى النحاسٌة

فقال عٌسى . ولكن فً كلتا الحالتٌن كان الٌهود جاحدٌن ومعاندٌن. عندما أرسل لهم المسٌح

ٌوحنا ) ."وكما رفع موسى الحٌة فً البرٌة، هكذا ٌنبؽً أن ٌرفع ابن اإلنسان": لنٌقودٌموس

14:3.) 

اعً، لكن إٌمانهم بؤن هللا ٌهود موسى من لدؼات األف ىلم تكن األفعى النحاسٌة هً من شف

السٌد المسٌح فً نقاشه مع نٌقودٌموس . سٌشفٌهم إن هم امتثلوا أمره بالنظر لتلك األفعى المرفوعة

وأنه أٌضاً هو . استعار قصة ٌهود موسى لٌثبت له أنه هو أٌضاً رمز للحب والرحمة السماوٌة

ك كل من ٌإمن به بل تكون له الحٌاة لكً ال ٌهل": لقد قال له عٌسى. الحل لٌهود زمانه المذنبٌن

 (.15:3ٌوحنا ) ."األبدٌة

هل السٌد المسٌح كان ٌخبر نٌقودٌموس بؤنه سٌرفع جسدٌاً : السإال الذي ٌمكن أن ٌسؤل اآلن هو

وهل كان عٌسى ٌخبر . لعدة سنوات بٌن ٌهود زمانه كما رفعت األفعى النحاسٌة؟ بالتؤكٌد ال

النحاسٌة المرفوعة حٌث ٌنظر إلٌه ٌهود زمانه بٌنما هو مرفوع؟  نٌقودٌموس بؤنه سٌكون كاألفعى

إذا األفعى النحاسٌة رفعت على سارٌة فً الصحراء كرمز لمعصٌة ٌهود موسى، . بالتؤكٌد ال

وبسهولة كانت تمٌز، وتدرك، وترى من قبل الملدوؼٌن حتى من مسافة بعٌدة، فهل سٌرفع المسٌح 

إذا الشفاء من لدؼات . زمانه كما األفعى النحاسٌة؟ بالتؤكٌد ال جسدٌاً أٌضاً كرمز لمعصٌة ٌهود

، فهل كان السٌد المسٌح أٌضاً رمزاً لعلة مثل (العلة)األفاعً الحقٌقٌة كان بالنظر لرمز المشكلة 

 إذاً فؤي رفع ٌتكلم عنه السٌد المسٌح؟ وكٌؾ ٌمكن لٌهود زمانه أن. األفعى النحاسٌة؟ بالتؤكٌد ال

كوه؟ بالتؤكٌد المعنى الظاهر لقصة األفعى النحاسٌة ال ٌناسب السٌد المسٌح، بحٌث ٌمٌزوه وٌدر

ٌكون هو أٌضاً مرفوعاً جسدٌاً لعدة سنوات بٌن ٌهود زمانه، وإال لكان هو أٌضاً رمزاً للمعصٌة 

بل باألحرى فقد كان المسٌح ٌشرح لنٌقودٌموس أنه كما رفع موسى . كما كانت األفعى النحاسٌة

 م موت أولبك الٌهود الذٌن لدؼتهمعلى سارٌة فً الصحراء، كرحمة من هللا، لشفاء وعد الحٌة

للمهمة نفسها مع ٌهود عٌسى، سٌرفع المسٌح برتبة . وامتثلوا النظر لؤلفعى النحاسٌة األفاعً

روحٌة عالٌة بٌنهم، باعتبارات النبوة، الشرؾ، المعجزات، اإلنجٌل، تؤٌٌد روح القدس والنور الذي 

لقد كان رحمة من هللا لٌخرجهم . جاء به لٌخلصهم من شرورهم وٌخرجهم من الظلمة إلى النور

ولذا، فؤي ٌهودي آمن . من الظلمات، وٌشفٌهم من ذنوبهم وانحرافهم عن شرٌعة موسى واألنبٌاء

 .بعٌسى لن ٌهلك بل تكون له الحٌاة األبدٌة

  ألنه " ،16:3ٌوحنا ٌن ٌهود زمانه؟ الجواب هو لماذا رفع هللا السٌد المسٌح برتبة روحٌة عالٌة ب

لقد شملهم برحمته بإرسال مسٌحه عٌسى لهم لٌخرجهم من  (...."الٌهود)هكذا أحب هللا العالم 

. ألن رحمته تسبق ؼضبه .(13:3ٌوحنا )لقد أراد هللا نجاتهم ولٌس إدانتهم . الظلمات إلى النور
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أرسل إلٌهم عبده المختار، عٌسى، لكً ال ٌهلك من ٌإمن  حتى( الٌهود)ألنه هكذا أحب هللا العالم 

 (.18:3ٌوحنا ) ومن ال ٌإمن به فهو مدان. به منهم، بل تكون له الحٌاة األبدٌة فً اآلخرة

فً سٌاق  "العالم"بكلمة المقصود . كثٌراً فهمها واستخدامها ءفقرة قد أسً 16:3ٌوحنا لذا، فإن 

وهذه هً " :نقرأ هكذا 16:3ٌوحنا أٌضاً فً . سابقاً  ذلك رأٌناعالم الٌهود، كما  هورسالة عٌسى 

الظلمة ( ٌإمنوا بهالٌهود الذٌن لم )قد جاء إلى العالم، وأحب الناس ( عٌسى)الدٌنونة، إن النور 

 :سبق أن قرأنا أن عٌسى قال 11:13 ٌوحناوفً  ."أكثر من النور، ألن أعمالهم كانت شرٌرة

عٌسى لم ٌسبق له أن نقل  "...فهم فً العالم( الحوارٌون)وأما هإالء ولست أنا بعد فً العالم، "

ٌوحنا وأٌضاً رأٌنا فً . رسالته إلى األمم المجاورة خارج العالم الٌهودي وكذلك أتباعه المخلصٌن

بمعنى،  ."إن هذا بالحقٌقة النبً اآلتً إلى العالم" :عندما رأى الٌهود معجزات عٌسى، قالوا 14:6

لم ٌعن بها عٌسى كل العالم أو كل أمم  16:3ٌوحنا فً " العالم"لذا، فكلمة . الٌهود إلٌنا، نحن

 .العالم، ولكن فقط أمة محددة

وفً تلك األٌام صدر أمر ": ورد فً األناجٌل أٌضاً مثل "العالم"المقٌد لكلمة  االستعمالمثل هذا 

 المسكونة هنا تعنً جمٌعجمٌع  .(1:2لوقا ) ."من أوؼسطس قٌصر بؤن ٌكتتب جمٌع المسكونة

 .خارج سٌطرة روما واألراضًالرومانٌة، ولٌس أولبك الناس  اإلمبراطورٌة العالم الرومانً،

وموسى  وإبراهٌم اً نوح بذل وأعطى أٌضاً هللا  .تعنً أعطى وأرسل 16:3ٌوحنا فً  "بذل"كلمة 

بٌنما  .التضحٌة والقتل ،اآلرامٌة ، الناطق باللؽةعٌسىلم ٌقصد . بإرسالهم إلى أممهم قبل عٌسى

كما تم مناقشة . سبق نقاشها بالتفصٌل من قبل كماتعنً عبده المختار، القرٌب منه، " ابنه"كلمة 

 .عدم تفرد عٌسى بلفظة البنوة هلل بل شاركه فٌها عدة أنبٌاء

ولم فلم ٌنطق بها عٌسى، . والتً ٌقصد بها المولود الوحٌد هلل 16:3ٌوحنا  فً "الوحٌد"أما كلمة 

النسخ المراجعة  لتلك الكلمة فً جمٌع اآلن ولهذا ال أثر. الكاتب األصلً لئلنجٌلٌخطها قلم 

 لقد تم حذفها وإزالتها من قبل العلماء الذٌن راجعوا اإلنجٌل واعترفوا أنها زٌادة متعمدة. لئلنجٌل

لٌق وال ٌنبؽً هلل ال ٌ .ال توجد فً أقدم مخطوطات اإلنجٌل راً ألنهاوأدخلت على النص تزٌٌفا وز

 .وجبلله أن ٌلد أو ٌتخذ ولداً مثل المخلوقات األرضٌة

أي كل من ٌإمن بعٌسى من األمة التً أرسل إلٌها، وهم شعب بنً  "كل من ٌإمن به"أما عبارة و

 ؟(24-21:15متى )." لم أرسل إال إلى خراؾ بنً إسرابٌل الضالة" :لم ٌقل عٌسىأ. إسرابٌل

. ومدن السامرٌٌن ال تدخلوا. ال تتجهوا( ؼٌر الٌهود)إلى طرٌق األمم " :ببلً وكان ٌوصً تبلمٌذه قا

 ؟(6-5:10متى ) ."بل اذهبوا بالحري إلى خراؾ بٌت إسرابٌل الضالة

 6:14 ٌوحنا -5

 ."إال بً لٌس أحد ٌأتً إلى األب. أنا هو الطرٌق والحق والحٌاة" :عٌسىقال  
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ٌتجه إنسان إلى ربه، ال بد له من طرٌق لكً : اً سٌاق هذا النص منطقً ومعقول جد ،بالطبع

لذا، ولكً . ورسله الذٌن أرسلهم إلى الناس إهوالطرق التً توصل إلى هللا هً أنبٌا. ٌوصله إلٌه

المعٌن  الرسولٌحصل شخص على رحمة هللا والنجاة فً اآلخرة، فهو محتاج أوالً أن ٌطٌع وٌتبع 

 .مسٌحالفً ذلك الوقت كان عٌسى  لرسولوا. له

السٌاق كان وكامل ! كان جواباً من عٌسى لسإال ؼٌر متوقع من الحواري توماس 6:14ٌوحنا 

كاتب اإلنجٌل أن فقد روى  .6-1:14 ٌوحنا ورد فًحدث بٌن السٌد المسٌح وتبلمٌذه  اً حوار

ثم  (.1:14ٌوحنا ) ."منوا بً أٌضاً آأنتم تإمنون باهلل ف. ال تضطرب قلوبكم" :عٌسى قال لتبلمٌذه

وإال فإنً كنت قد قلت لكم، أنا أمضً ألعد . إن فً بٌت أبً منازل كثٌرة" ،بدأ ٌتكلم معهم بؤمثال

 ."وإذا مضٌت وأعددت لكم مكاناً آتً أٌضاً وآخذكم إلً لتكونوا أنتم حٌث أكون أنا. لكم مكاناً 

ٌكونوا معه فً لكً  السٌد المسٌح هنا كان ٌشجع تبلمٌذه لٌثبتوا فً إٌمانهم (.3-2:14ٌوحنا )

ٌوحنا ) ."أنتم عارفون إلى أٌن أذهب وتعرفون الطرٌق" :ٌكلمهم قاببلً  ثم ً استمر. الحٌاة اآلخرة

بؤنه سٌصعد للسماء، وأنهم ٌعلمون الطرٌق المإدي إلى جنة  تبلمٌذهلوهو هنا ٌإكد  .(4:14

  (.1:14ٌوحنا ) ."منوا بً أٌضاً آأنتم تإمنون باهلل ف"السماء وهو الثبات على إٌمانهم 

ٌا سٌد لسنا نعلم " :األمثال التً قالها السٌد المسٌح إذ قال الحواري توماس، على أٌة حال، لم ٌفهم

أنا " :لذا السٌد المسٌح وضح له قاببلً  (.5:14ٌوحنا ) "تذهب فكٌؾ نقدر أن نعرؾ الطرٌق؟ أٌن

 (.6:14ا ٌوحن) ."لٌس أحد ٌؤتً إلى األب إال بً. هو الطرٌق والحق والحٌاة

السٌد  لقد كانبالتؤكٌد . إٌمانهم بالمسٌح بعد مؽادرته هو الطرٌق إلى هللا هم علىالمعنى أن ثبات

ً المسٌح  الٌهود الذٌن لم ٌقبلوا . إلى هللا، لٌس فقط للتبلمٌذ، ولكن أٌضاً لكل أمة بنً إسرابٌل طرٌقا

ألي ٌهودي فً ذلك الوقت أن ٌتجه لن ٌقبل هللا إٌمانهم وأعمالهم، ألنه ال ٌمكن ( عٌسى)الطرٌق 

وفً الحقٌقة، فإن أولبك الٌهود الذٌن رفضوا عٌسى هم كانوا . إلى هللا إال من خبلل طرٌق عٌسى

 .فً الواقع رافضٌن هلل الذي أرسل إلٌهم المسٌح

تناسب كل  ."لٌس أحد ٌؤتً إلى األب إال بً. أنا هو الطرٌق والحق والحٌاة" 6:14ٌوحنا لذا فإن 

ً فكل رسول كان طرٌق. هللا، ولٌس فقط السٌد المسٌح رسل . ٌتبع وٌطاع لكًألن هللا أرسله  إلى هللا ا

وكل رسول هو الحٌاة ألن من ٌإمن به من قومه وٌتبعه . وكل رسول هو الحق ألن هللا ٌوحً إلٌه

إلٌهم أن  أمة تم إرسال رسول أي وعلٌه، ال ٌمكن ألي أحد من. ٌسعد فً الحٌاتٌن، الدنٌا واآلخرة

 .ٌتجه إلى هللا إال من خبلل ذلك الرسول

تناسب  عندما كان عٌسى هو الطرٌق، أخبار األمس،من هً  6:14ٌوحنا وألقولها بصراحة، فإن 

عٌسى لم ٌوجه خطابه لكل أحد، وإنما فقط إلى جمهور هدفه . وتخص الٌهود فً ذلك الوقت

إذ أعلن . األجٌال التالٌة باالعتباراألخذ ٌهمل لم  علماً أن المسٌح ."خراؾ بنً إسرابٌل الضالة"

 .ٌؤتً من بعدهعن طرٌق آخر إلى هللا 
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 26:14ٌوحنا  -6

وأما المعزي الروح القدس الذي سٌرسله األب باسمً فهو ٌعلمكم كل شًء، وٌذكركم بكل ما "

 ."قلته لكم

 اً القدس، ولٌس نبٌ حدد المسٌح أن المعزي الذي سٌؤتً من بعده هو الروح ، فً هذا النص،هنا 

ً بشرٌ إن المسٌح تنبؤ بمعزٌٌن  :فإن اإلنجٌل الرابع ٌقول لنا فً نصٌن مختلفٌن ،الحقٌقةفً لكن  !ا

ٌوحنا . اآلخر وظٌفةتختلؾ عن  ،محددة وظٌفةله مخصص وكل معزي . ٌؤتٌان من بعده مختلفٌن

المخصصة وظٌفته  .إنسان ٌوحى إلٌه ٌؤتً بعد المسٌح "روح الحق"تخص المعزي  12:16-14

 اآلخر تخص المعزي 26:14ٌوحنا بٌنما . له هً اإلتٌان برسالة جدٌدة لم ٌنطق بها المسٌح

روح من هللا ٌؤتً للتبلمٌذ بعد المسٌح بوظٌفة أخرى مختلفة وهً تعلٌم التبلمٌذ  "الروح القدس"

 .وتذكٌرهم بكل ما نطق به عٌسى وسمعوه منه، ألنهم لم ٌكتبوه

 16:28متى  -7

 ."فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم وعمدوهم باسم األب واالبن والروح القدس" :قال عٌسى لتبلمٌذه

  15:16مرقس 

 ."اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجٌل للخلٌقة كلها" :قال عٌسى لتبلمٌذه

  43:24لوقا 

 ."، مبتدأ من أورشلٌموأن ٌكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطاٌا لجمٌع األمم" :قال عٌسى لتبلمٌذه

األرض، كل ألٌست هذه النصوص صرٌحة وواضحة بؤن رسالة المسٌح عالمٌة، ٌجب نشرها فً 

آخر  الً لكل األمم وكل المجموعات العرقٌة على الكرة األرضٌة؟ فً الحقٌقة، هذا لٌس إال مثا

خالٌة من اإللهام  ،عٌسىأناجٌل تؤٌٌد إلنتاج  معصومةاللئلرباك الناتج من الجهود البشرٌة ؼٌر 

لٌضعوا  سنة بعد صعود المسٌح 60-30مإلفون مجهولون ظهروا بٌن  .وشهادة العٌان الشخصٌة

، وإشاعات، والنسخ من بعضهم بدون سند إلى المسٌحكلماتهم فً فمه، معتمدٌن على رواٌات 

 :ٌؤتًوالدلٌل على كل هذا ما . ومن كتابات آخرٌن اآلخر

أو باألحرى كل الزٌادة األخٌرة فً . 15:16مرقس فقرة  أصالة ٌشك علماء األناجٌل فً -1

ألن األسلوب وتركٌب العبارات ٌبرهنان بقوة أنها كتبت  20:16إلى  6:16اإلنجٌل والتً تبدأ من 

إلى جانب ؼٌاب تلك الفقرات الواضح فً أقدم . بواسطة شخص آخر ؼٌر كاتب اإلنجٌل األصلً

بٌنما المخطوطات  8:16أقدم نسخ إنجٌل مرقس تنتهً فً . عالقرن الراب مخطوطات اإلنجٌل من

 .20، حتى فقرة التً استعملت من قبل مترجمً نسخة الملك جٌمس كانت بنهاٌة أطول
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كلماته  آخر ٌدعً بؤن كلمات عٌسى السابقة كانت المشار إلٌهم آنفاً كل مإلؾ من الثبلثة  -2

 .عبارة مختلفة كلٌاً ولكن كل مإلؾ روى . قبل صعوده للسماء لتبلمٌذه

تبلمٌذه، وال األخٌرة إلى  المسٌح كلماته فٌه تكلم الذيالمإلفون الثبلثة لم ٌتفقوا على المكان  -3

تلك التبلمٌذ ذهبوا إلى الجلٌل كما أمرهم عٌسى، وتكلم معهم بذكر أن  متىمإلؾ . مشهد صعوده

الكاتب األصلً  أنهى نمابٌ. ولم ٌذكر أي شًء عن صعوده (16:28) هناكالكلمات على تل 

 (3:16مرقس )إنجٌله مخبراً أن الجلٌل كانت المكان المقترح للقاء عٌسى بالتبلمٌذ  مرقسإلنجٌل 

لمح كما لو أن  الكاتب الذي زاد فً إنجٌل مرقسلكن  .ولم ٌتطرق لذلك اللقاء أو صعود المسٌح

وبعد أن تكلم معهم صعد إلى  بٌنما هم ٌؤكلون، هناك التبلمٌذ بقوا فً القدس وظهر لهم عٌسى

 اختار القدس، فقد لوقاأما بالنسبة إلى  (.16-14:16مرقس)صعوده  االسماء، بمعنى أنهم رأو

واختار بٌت عنٌا لمشهد  (36-33:24لوقا ) خطاب المسٌح األخٌر إلى تبلمٌذه حداثأل مسرحاً 

لقدس إلى بٌت عنٌا، ورفع أخرجهم خارج ا"  :بعد أن تكلم معهمف .صعوده و تبلمٌذه ٌنظرون ذلك

فسجدوا له ورجعوا إلى القدس . ، وفٌما هو ٌباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماءٌدٌه وباركهم

 (.52-50:24لوقا )." بفرح عظٌم

على األرض،  الحقابق الربٌسة فً حٌاة المسٌح األولى ىحدإالمإلفون الثبلثة لم ٌتفقوا حول  اً إذ

د منهم وفقاً لتفكٌره بخصوص مكان ومشهد اللقاء والصعود، حٌث كتب كل واح! وهً الصعود

قبٌل  حول إرسال عٌسى تبلمٌذه اً مختلف تصوراً فلٌس بمستؽرب أٌضاً أن نرى كل مإلؾ ٌقدم 

 .ألممإلى كل ا صعوده

كما . السبلم لكم" :ٌروي أن عٌسى قد قال لتبلمٌذه ٌوحناومن ناحٌة أخرى نرى مإلؾ إنجٌل 

لم ٌنص على اإلرسال لكل األمم كما ٌذكر المإلفون  .(21:20ٌوحنا ) ."م أناأرسلنً األب أرسلك

وهو لم ٌرسل إال لبنً إسرابٌل، إذ لم ٌذهب  .رسلأ   سٌرسلهم فقط إلى حٌث هو. الثبلثة السابقون

عبلوة على ذلك فإن مإلؾ إنجٌل ٌوحنا لم ٌذكر أي شًء عن . عٌسى إلى أي أمة أخرى مجاورة

 . صعود المسٌح

أن  حقٌقةفقد أكد فً كتابه أعمال الرسل . ، ٌناقض نفسه فً إنجٌلهأعمال الرسلفً كتابه  لوقا -4

المسٌح لم ٌطلب إطبلقاً من تبلمٌذه أن ٌذهبوا إلى األمم األخرى، ولكن ٌجب أن ٌذهبوا فقط إلى 

ل وهو رج ،كرنٌلٌوس، قابد فً الجٌش من قٌصرٌة ٌسمىرومانً رجل لقد ذكر قصة ل. الٌهود

إذ كان ٌصلً إلى هللا فً كل حٌن . متدٌن ٌعبد هللا هو وكامل عابلته بدالً من آلهة الرومان الوثنٌة

هذا الرجل رأى رإٌا فً النهار تخبره بؤن صبلته وصدقاته تصعد إلى  .ٌساعد فقراء الٌهودو

من . سمع منه، وأن علٌه أن ٌرسل رجاالً إلى الحواري بطرس فً ٌافا وٌستدعٌه إلى بٌته لٌالسماء

رأى السماء مفتوحة ومبلءة مدالة على . رإٌا أٌضاً  ناحٌة أخرى فإن بطرس هو اآلخر رأى

ٌقول له قم ٌا بطرس واذبح  اً وسمع صوت. األرض فٌها كل الدواب والوحوش والزواحؾ والطٌر
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طهره  ما" :فقال له الصوت "كبل ٌا رب ألنً لم آكل قط شٌباً دنساً أو نجساً " :فقال بطرس. وكل

 .إلى السماء وكان هذا على ثبلث مرات ثم ارتفعت المبلءة "هللا ال تدنسه أنت

وبٌنما بطرس ٌفكر فً نفسه ماذا عسى أن تكون هذه الرإٌا، أتاه روح هللا ٌطلب منه أن ٌذهب مع 

فً الٌوم التالً وصل بطرس والرجال إلى . ٌطلبونه من قبل كرنٌلٌوس اوجاإالرجال الذٌن 

أنتم " :، وعندما استقبلوه قال لهم بطرسث ٌنتظره كرنٌلٌوس مع األقرباء واألصدقاءقٌصرٌة حٌ

وأما أنا فقد أرانً  .تعلمون كٌؾ هو محرم على رجل ٌهودي أن ٌلتصق بؤحد أجنبً أو ٌؤتً إلٌه

 ."فلذلك جبت من دون مناقضة إذ استدعٌتمونً. هللا أن ال أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس

 .(26-1:10لرسل أعمال ا)

أن عٌسى ؼٌر الٌهود، وألمم األخرى لدعوة التوجه اهذا برهان جلً أنه لم ٌكن لدى التبلمٌذ نٌة 

 ما هوكانت حالة خاصة بقدر  "كرنٌلٌوس" حالة  .لم ٌطلب منهم إطبلقاً أن ٌتوجهوا إلى كل األمم

ٌثبت فقط  االستثناءا وهذ. رجل صالح ؼٌر ٌهودي ٌعبد هللا وحده، فهداه هللا عن طرٌق رإٌا

لقد كانت الرإٌا فقط . فبطرس لم ٌتوجه ألمة كرنٌلٌوس بل لبٌت واحد ولعابلة رجل واحد. القاعدة

ؼٌر ) أممً رجلعابلة هً التً جعلت بطرس ٌضع التحٌز الٌهودي جانباً وٌؤتً لٌتكلم مع 

  .كانوا ٌعٌشون بٌن الٌهود فً نفس المنطقة( ٌهودي

تشتتوا من جراء فً كتابه أعمال الرسل أن بعض أتباع السٌد المسٌح الذٌن روى لوقا أٌضاً  -5

وقبرص وأنطاكٌة  قد اجتازوا إلى فٌنٌقٌة" :على أٌدي الٌهود إستفانوستل زمٌلهم وق االضطهاد

ن لما ٌقٌروانٌالن وٌقبرصٌال منولكن بعضهم . فقطبدعوة المسٌح إال الٌهود  اً وهم ال ٌكلمون أحد

أعمال الرسل ) ."ن مبشرٌن بالمسٌحٌٌخاطبون الٌونانٌ (أنفسهم تلقاء من)ة كانوا دخلوا أنطاكٌ

16:11-20). 

الحقٌقة بؤن دعوة  واعرف لذٌناألؼلبٌة ا: لذا فؤتباع السٌد المسٌح فً أنطاكٌة انقسموا إلى فرٌقٌن

الذٌن ( نمن قبرص وقٌروا)واألقلٌة . محلٌة، للٌهود فقط بل دعوةالسٌد المسٌح لٌست عالمٌة، 

 .، توجهوا ٌدعون الٌهود وؼٌرهمورأٌهم المستقل بمحض اختٌارهم

، فقد بقوا ثابتٌن فً متابعة سٌدهم المسٌح، أما بالنسبة للحوارٌٌن زعماء الكنٌسة األصلٌة فً القدس

تذكر أن السٌد المسٌح رفض أن ٌدعو ؼٌر الٌهود لملكوت . بقصر دعوتهم على بنً جنسهم الٌهود

ال ٌوجد  .بنً جنسه، و ٌحٌطون جؽرافٌاً ببنً جنسه الٌهودأنهم كانوا ٌعٌشون بٌن  من ؼمربالهللا، 

أبداً وال رواٌة مهما كانت عن عٌسى أنه تواصل لٌكلم األمم األخرى المجاورة كالرومان، الفرس، 

 .والعربن ٌن، اآلشورٌٌالٌونانٌ

لٌرى ما الذي  لوا الحواري برنابا، أرسولذا لما وصلت أخبار أنطاكٌة إلى الحوارٌٌن فً القدس

أعمال الرسل ). حدث؟ ولما وصل هناك رأى نعمة هللا ففرح ووعظ الناس أن ٌثبتوا فً المسٌح

22:11-23.) 
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ال تعنً دابماً العالم بؤكمله، ولكن تعنً األمة المعٌنة التً ٌتكلم " العالم"فً لؽة األناجٌل كلمة  -6

وفً تلك األٌام صدر أمر من أوؼسطس قٌصر بؤن ٌكتتب ":  1:2لوقا عنها، كما رأٌنا سابقاً فً 

ولٌس  الرومانٌة، اإلمبراطورٌةجمٌع العالم الرومانً،  جمٌع المسكونة هنا تعنً ."جمٌع المسكونة

 .خارج سٌطرة روما واألراضًأولبك الناس 

لم أرسل " ،تبلمٌذه عندما أخبر عٌسى 24:15متى أخرى كثٌرة ال تزال بجانب  نصوصهناك  -7

 :مثل بشكل واضح الحدود العرقٌة لدعوة السٌد المسٌح تحدد ."إال إلى خراؾ بنً إسرابٌل الضالة

بل اذهبوا بالحري إلى . ومدن السامرٌٌن ال تدخلوا. ال تتجهوا( ؼٌر الٌهود)إلى طرٌق األمم "

 (.6-5:10متى ) ."خراؾ بٌت إسرابٌل الضالة

فإنً الحق أقول لكم ال تكملون مدن إسرابٌل . وا إلى األخرىومتى طردوكم فً هذه المدٌنة فاهرب"

 (.23:10متى ) ."حتى ٌؤتً ابن اإلنسان

ألن منك ٌخرج مدبر ٌرعى . وأنت ٌا بٌت لحم أرض ٌهوذا لست الصؽرى بٌن رإساء ٌهوذا"

 (.6:2متى ) ."شعبً إسرابٌل

 (.21:1تى م) ."ألنه ٌخلص شعبه من خطاٌاهم. فستلد ابناً وتدعو اسمه ٌسوع"

 (.11:1ٌوحنا ) ."، وخاصته لم تقبله(عٌسى) جاء (بنً إسرابٌل) إلى خاصته"

مرقس ) ."أٌضاً ألنً لهذا خرجت فقال لهم ٌسوع لنذهب إلى القرى المجاورة ألكرز هناك"

38:1.) 
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 الثانيالفصل 

 عيسى املزيف

 العهد الجديدفي  المزيفةصورة عيسى 

وكما بدأت . كبلمه وأفعاله، رسم السٌد المسٌح صورة حقٌقٌة لنفسهفً ثبلث سنوات، ومن خبلل 

الٌهود بسبب . بجدال، خاتمة إعجازٌة انتهتحٌاته على األرض بجدال، والدة إعجازٌة، كذلك 

ولهذا الشعور تجاه المسٌح، فقد خططوا . تكون صورة المسٌح مشوشةبؤن حسدهم وؼٌرتهم تكفلوا 

خابفٌن على أمتهم، بنً جنسهم الٌهود، أن ٌعلقوا صورة عٌسى  لقد كانوا. ضده وحاولوا قتله

 .لقد مكروا لقتله ومكر هللا إلنقاذه، وهللا خٌر الماكرٌن. الحقٌقٌة فً قلوبهم

السٌد المسٌح نفسه ٌمكن الرجوع إلٌه حول الفصل األخٌر الؽامض  قبل من مدون ال ٌوجد سجل

هً األناجٌل األربعة،  المسٌحٌٌن األوابلحٌدة من فرة الواالسجبلت المتو. من حٌاته على األرض

مجرد كتابات متعلقة هً  هذه األناجٌل. سنة بعد صعود المسٌح 60-30بٌن  مدةالتً كتبت فً 

الرواٌات،  وألفت مناعتمدت  ،ؼٌر معصومة أنتجت من خبلل مساع بشرٌة محضة بسٌرة المسٌح

إن  . ٌن، ألن مإلفٌها لٌسو شهود عٌاناآلخرعمال وأ اآلخرأعمال بعضهم نسخ  ،، الظنالشابعات

إنا قتلنا " :بفخر الٌهود هً قولبعد صعود المسٌح بٌن الناس  انتشرت ًأعظم تلك الشابعات الت

والذٌن اختلفوا فً . ولكن شبه لهم وهم فً الحقٌقة لم ٌقتلوه ولم ٌصلبوه "ومن ثم أحٌاه هللاعٌسى 

تفاصٌل أكثر عن الصلب ) .تباع الظن، وما قتلوه ٌقٌناً ا أمره لفً شك منه، ما لهم به من علم إال

 (فً هذا الفصل ستؤتً الحقاً 

إنجٌل متى ومرقس ٌخبراننا بؤنه لم ٌكن هناك أي حواري شاهد عٌان ٌمكن أن ٌشهد على ماذا 

ومرقس  56:26متى . على األرض ة عٌسىحدث بالضبط فً الفصل األخٌر الؽامض من حٌا

فٌخبرنا بؤن السٌد  ٌوحناأما إنجٌل  ."حٌنبذ تركه التبلمٌذ كلهم وهربوا" :كبلهما قال 50:14

 ،، ثم ٌظهر لهم ألنه سٌصعد إلى السماءأخبر تبلمٌذه بؤنه سٌحتجب عنهم لفترة قلٌلة المسٌح قد

تنبؤ كما  (.16:16ٌوحنا ) "بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ألنً ذاهب إلى األب"

ها إنها تؤتً ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فٌها كل واحد إلى " .تركونه وحدهوٌ تفرقونسٌ بؤنهم

 .(32:16ٌوحنا ) ."وأنا لست وحدي ألن األب معً. خاصته وتتركوننً وحدي

لذا فعندما نحاول تحلٌل بعض ما كتبه مإلفو األناجٌل األربعة حول الجزء النهابً الؽامض لحٌاة 

 :الًحظ التلالسٌد المسٌح، ن

 نشر ونجح الٌهود فً .حتى المسٌح نفسه توقع هروبهم .كل الحوارٌٌن هربوا خوفاً من الٌهود -1

 هٌعط تبلمٌذعٌسى لم  .ٌعلموا بؤن هللا قد أنقذه لم وجمٌعهم وأتباعه،صلب المسٌح بٌن الناس شابعة 
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بعض كنه أعطاهم ل. أي تفاصٌل عن عملٌة إنقاذ هللا له، حتى ال ٌصل األمر إلى أعدابه الٌهود

وأما أنتم "، (22:16ٌوحنا ) "ولكنً سؤراكم أٌضاً فتفرح قلوبكم": مثل التلمٌحات عن نجاته

ٌوحنا ) "وأنا لست وحدي ألن األب معً"، (16:14ٌوحنا ) ."إنً أنا حً فؤنتم ستحٌون. فتروننً

أن ٌظهر حزنهم  ادأر لكنه. (33:16ٌوحنا ) ("الٌهود)أنا قد ؼلبت العالم . ولكن ثقوا"، (32:16

الحق الحق أقول لكم، "قال عٌسى لتبلمٌذه، . هم أمام الناس حتى ال ٌشك الٌهود فً األمرإوبكا

فؤنتم ... أنتم ستحزنون ولكن حزنكم ٌتحول إلى فرح. ٌفرح( الٌهود)إنكم ستبكون وتنوحون والعالم 

ً فتفرح قلوبكم. حزن اآلندكم كذلك عن ٌوحنا ) ."أحد فرحكم منكموال ٌنزع  ولكنً سؤراكم أٌضا

20:16،22).   

لذا، . بتفاصٌل إنقاذه لهمٌصرح وطالما أن عٌسى لم  .موجودٌنٌكونوا لم طالما أن التبلمٌذ  -2

  .فالتفسٌر الوحٌد الذي كان أمامهم عندما سمعوا بؤن عٌسى حً هو اإلٌمان بقٌامه من الموت

ى ال ٌزال حٌاً كانت بعدم التصدٌق بشًء كهذا ردة الفعل لدى الحوارٌٌن بعدما سمعوا بؤن عٌس -3

وهذا ٌعنً  (.33:24لوقا )المسٌح خافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً  اوعندما رأو (.11:16مرقس )

وإال النتظره . نه سٌقتل وبعد ثبلثة أٌام ٌقوم من الموتإ :أن المسٌح لم ٌسبق له أبداً أن قال لتبلمٌذه

للمسٌح هو الذي جعلهم  إلعجازياإنقاذ هللا . هجة فً الٌوم الثالثالحوارٌون متوقعٌن ظهوره بكل ب

 .ٌتصرفون بتلك الطرٌقة

 ،(آخر ملجؤأو  بؤحد الجبال ؼارفً  إما) مكان ما فًأن المسٌح كان مختفٌاً وهللا أعلم،  ،ٌبدو -4

رفعه بعد حادثة الصلب تمهٌداً ل وأول ظهور له للقبض علٌه الجند مجًءبٌن المدة  خبللوذلك 

 .(16:16ٌوحنا ) "بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ألنً ذاهب إلى األب"للسماء، 

 :الٌهود قاببلً  عٌسى تحدى. إلى عٌسى فً ذلك المكانأن ٌؤتوا  وال التبلمٌذ ال ٌستطٌع الٌهود

، وقال لهم (34:3ٌوحنا ) ."ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا"

 ."حٌث أمضً أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا. أنا أمضً وستطلبوننً وتموتون فً خطٌتكم" :أٌضاً 

وكما قلت للٌهود حٌث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا " :تبلمٌذه أٌضاً ل وقال (.21:8ٌوحنا )

 .(33:13ٌوحنا )." كذلك أقول لكم أنتم اآلن

، الذي اختفى فٌه عٌسى لمدة ثبلثة أٌام، هو ما رمز إلٌه ذلك المكان أن وٌبدوا أٌضاً، وهللا أعلم،

النبً  حٌث ،العظٌم شبهه ببطن الحوت، و(وسطها) أرض الٌهود فً قلب ، أي"بقلب األرض"

فً بطن  (ٌونس) ألنه كما كان ٌونان" :قال عٌسى للٌهود. لمدة ثبلثة أٌامبقً فٌه ( ٌونس)ٌونان 

فً قلب األرض ثبلثة أٌام وثبلث ( عٌسى)ابن اإلنسان  ث لٌال هكذا ٌكونالحوت ثبلثة أٌام وثبل

 (.40:12 متى) ."لٌال

أول ما خرج من ذلك المكان ألول مرة بعد حادثة الصلب، فً  أن عٌسى أٌضاً، وهللا أعلم، ٌبدوو 

ل ذكر أن أو حٌث ،13-14:20ٌوحنا  نفهم هذا من رواٌة. بصورة تنكرٌة ظهوره كان ،األحد ٌوم
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فً  الباكر صباح ٌوم األحد مرٌم المجدلٌة وبٌن همحادثة وجهاً لوجه بٌن فًكان  ظهور للمسٌح

 وتظنهتحدثه  مرٌم كانت. المصلوب الشخص فٌه جثة تالقبر الذي وضع البستان الذي ٌوجد فٌه

إن معلمها المسٌح؟ لماذا ظنت أنه البستانً؟  أو صوتلماذا لم تستطع تمٌٌز شكل  !البستانًأنه 

الجواب الوحٌد، إن كان ذلك حدث حقاً، أنه فً المقام األول لم ٌقم من الموت، لكنه كان متنكراً 

، تكلم معها عٌسىلتعتقد بؤنه كان ؼٌر أن أوهمها بعد و .بصورة جٌدة فً شكله وصوته كبستانً

عن فرحها فاتجهت نحوه للتعبٌر . السٌد المسٌح بصوته الطبٌعً وناداها باسمها، عند ذلك عرفته

نفس ٌوم األحد ظهر السٌد مساء أنه فً  (32-13:24)أٌضاً روى فً  لوقاو. لرإٌته، لكنه أوقفها

وكانا ٌتكلمان . ثنٌن من أتباعه كانا منطلقٌن إلى قرٌة بعٌدة عن القدس اسمها عمواسالالمسٌح 

نفسه، ومشى وفٌما هما ٌتكلمان اقترب إلٌهما عٌسى . بعضهما مع بعض عن األشٌاء التً حدثت

هل أنت متؽرب وحدك فً أورشلٌم ولم  :معهما وسؤلهما عما ٌتحدثان عنه، فؤجابه أحدهما وقال له

. تعلم األمور المختصة بٌسوع الناصري التً حدثت فٌها فً هذه األٌام؟ ثم علق عٌسى على إجابته

كؤنه منطلق إلى ولما اقتربوا من القرٌة، وعٌسى ال ٌزال ؼٌر متعرؾ علٌه من قبلهما، تظاهر 

فلما اتكؤ معهما أخذ خبزاً وبارك . فؤلزماه لٌمكث معهما ألنه قرب المساء فقبل دعوتهما. مكان أبعد

 .وفً هذه اللحظة بالضبط عرفه تلمٌذاه فاختفى عنهما. وكسر وناولهما

كراً لماذا لم ٌتعرؾ هذان التلمٌذان على معلمهما طوال الطرٌق وهما ٌتحدثان معه؟ ألنه كان متن

هذان التلمٌذان عرفاه فقط عندما بارك الخبز . بصورة جٌدة، فبل شكله وال صوته كان مؤلوفاً لهما

ً  كما هو  .معروؾ عنه عمله سابقا

ماذا وكٌؾ ، وعدم إعطاء تفاصٌل عن تبلمٌذه لكً ٌرىظهور المسٌح األول بصورة تنكرٌة  -5

قد تنبؤ  لسٌد المسٌحاعلماً أن . ر هذا العالمألسباب أمنٌة حتى ٌؽاد ، ٌظهر بؤنه كاناألشٌاء حدثت

ً كٌؾ اختفى عن  (.34:26متى ) بؤن بطرس سوؾ ٌنكر معرفته به ثبلث مرات وقد قرأنا سابقا

تفاصٌل أكثر عن حادثة الصلب ستؤتً ) (.31:24لوقا )من أتباعه عندما عرفاه  اثنٌنأنظار 

 (الحقاً 

و كان حقاً عٌسى قد مات على الصلٌب وأدخل القبر ل. هذه النقطة السادسة جدٌرة بالمبلحظة  -6

ثم قام من الموت بعد ثبلثة أٌام، فسوؾ ٌكون ظهوره لتبلمٌذه بعد ذلك فرصة عظٌمة له لتعلٌمهم 

عقٌدة الكفارة والفداء، تلك العقٌدة التً تزعم بؤن عٌسى قد مات لٌكفر خطٌبة آدم وٌفدي اإلنسانٌة 

لكن لم ٌكن أي شًء من هذا . ٌنشروا تلك العقٌدة بٌن الناس ولطلب من تبلمٌذه أن. من وزرها

 ً  !القبٌل إطبلقا

إذا مإلفو األناجٌل األربعة كلهم قد أوردوا رواٌات بكامل التفاصٌل عن أشٌاء ؼٌر مهمة عن 

المسٌح، فلماذا لم ٌرووا أي تعلٌم مهم من عٌسى فً ٌومه األخٌر الذي ظهر لهم فٌه ٌتعلق بموته 

المإلفون كلمة واحدة عن المخلص  هإالءسان؟ فً فرصته األخٌرة مع تبلمٌذه، لم ٌرو لفداء اإلن

وكل ما ذكروه هو أن عٌسى قبل مؽادرته لهذه األرض، أكد على . الذي سفك دمه على الصلٌب
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متى ) .تباع الناس له، تعمٌدهم، حفظ وصاٌاه، نشر اإلنجٌل ونشر رسالة التوبة ومؽفرة الخطاٌاا

عدم التطرق للمخلص الذي ٌفدي  (.23:20ٌوحنا . 43:24لوقا . 15:16مرقس . 16:28-20

، وال ةالجنس البشري ٌجب فً الواقع أن ٌكون ؼٌر مستؽرب ألنه ما كان هناك موت، وال قٌام

ولكن بشكل ٌإسؾ له، من هذا البل شًء، خرجت . كفارة وفداء وال شًء من هذا النوع إطبلقاً 

 . صورها مزٌؾ هكذا صورة مزٌفة للسٌد المسٌح،

 .هو صورة هللا. ، الذي هو على كل شًء إله مبارك مدى الدهورإسرابٌلًالمسٌح حسب الجسد "

صابراً فً  آخذاً صورة عبد ذاتهوإذ هو فً صورة هللا لم ٌكن ٌعتد مساواته هلل اختبلساً، لكنه أخلى 

لكنه اإلنسان ٌسوع . منظورلذا فهو صورة هللا ؼٌر ال. شبه البشر، وموجوداً كبشر فً الهٌبة

ٌسوع حسب الجسد من ذرٌة داود، وتعٌن ابن هللا بقوة . المسٌح الوسٌط الوحٌد بٌن هللا والناس

قوم موسى  هو كان الصخرة الروحٌة التً كانت تتبعو. بحسب روح القداسة بالقٌامة من األموات

مولوداً من امرأة مولوداً تحت ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل هللا ابنه . وكانوا ٌشربون منها

ألن بر هللا قد اعتلن اآلن . لكن هللا لم ٌشفق على ابنه بل بذله لٌفتدي الذٌن تحت الناموس. الناموس

الذي قدمه هللا كفارة إلظهار بره بمؽفرة الخطاٌا السالفة  .ٌر الناموس بل باإلٌمان بٌسوع المسٌحؽب

ألنه إن كان بالناموس . ولٌس بؤعمال الناموس. فسه ألجلناالذي أحبنا وأسلم ن  ،باإلٌمان بدم ٌسوع

ملعون كل من علق على "ألنه مكتوب . المسٌح أصبح لعنة ألجلنا. بر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب

وبكونه لعنة فقد افتدانا من لعنة الناموس ألن جمٌع الذٌن من أعمال الناموس هم تحت  ."خشبة

. ولكن حٌث كثرت الخطٌبة ازدادت النعمة جداً . تكثر الخطٌبة دخل لكً فقد وأما الناموس .لعنة

ألننا ونحن بعد خطاة فلم ٌقدم . لٌبٌن هللا محبته لنا المسٌح مات فً الوقت المعٌن ألجل الفجار

نحن . ألنه بدون سفك دم ال تحصل مؽفرة. المسٌح دم تٌوس وعجول بل قدم دم نفسه للفداء األبدي

جعل ( آدم)ألنه كما بمعصٌة اإلنسان الواحد . ولحنا معه بموت ابنهكنا أعداء هلل ولكننا ص

أي أن هللا كان فً . ٌجعل الكثٌرون أبراراً ( عٌسى)، هكذا أٌضاً بطاعة الواحد الكثٌرون خطاة

وإن كان المسٌح لم ٌقم من الموت . المسٌح مصالحاً العالم مع نفسه ؼٌر حاسب علٌهم خطاٌاهم

ونصبح شهود زور هلل ألننا شهدنا على هللا أنه قد أقام المسٌح . ٌضاً إٌمانكمفباطلة كرازتنا وباطل أ

لذا، إن . وإن كان رجاإنا فً المسٌح فً هذه الحٌاة فقط فنحن أشقى الناس أجمعٌن. وهو لم ٌقمه

ألن . اعترفت بفمك بالسٌد المسٌح وآمنت بقلبك أن هللا قد أقامه من بٌن األموات فإنك تخلص

فبل فرق بٌن الٌهودي والٌونانً إذ للجمٌع رب واحد ؼنً . ل إن كل من ٌإمن ال ٌخزىالكتاب ٌقو

السٌد المسٌح نفسه بهتاؾ بصوت ربٌس المبلبكة وبوق هللا سوؾ ٌنزل من السماء . لكل من ٌدعوه

وٌقوم األموات فً المسٌح أوالً ثم نحن األحٌاء الباقٌن سنخطؾ جمٌعاً معهم فً السحب لنبلقً 

 ".لذا عزوا بعضكم بعضا بهذا الكبلم. فً الجو وهكذا نكون مع المسٌح دابما المسٌح
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 المزيفة  المسيح صورةتحليل 

تعطً إنها . للمسٌحالصورة ذه ه ٌؾمزرسم . أعانه علٌه الشٌطان مفترى وإفكبمبادرة شخصٌة، 

ً وقلب فطرٌاً  من ٌملك عقبلً هذه الصورة المزٌفة تحدث صدمة لكل . هلل والمسٌح مفهوماً مروعاً   ا

العهد القدٌم فً هللا صفات تضاد مع ت هللا فً هذا الجزء من كتب العهد الجدٌد صفات إن. اً سلٌم

. باإلضافة إلى المسٌح أٌضاً حٌث تم تشوٌهه بقالب وثنً !فً األناجٌل األربعة هصفاتع م حتىو

واحدة من كبلم  ، والتً ال تتضمن حتى كلمةهذه الصورة بعناٌة عند تفحص, على أٌة حال

 : اآلتٌة األشٌاء نلحظسوؾ  المسٌح،

حتى أنه أظهره فً مزٌج من الصور المختلفة، . هو أول من حرؾ حقٌقة عٌسى ٌؾهذا المز -1

وإذ هو فً صورة هللا ، "، ."هو صورة هللا" ، ."هو على كل شًء إله مبارك مدى الدهور" :مثل

هو صورة "، "به البشر، وموجوداً كبشر فً الهٌبةآخذاً صورة عبد صابراً فً شذاته لكنه أخلى 

تعٌن ابن هللا "، "لكنه اإلنسان ٌسوع المسٌح الوسٌط الوحٌد بٌن هللا والناس"، "هللا ؼٌر المنظور

جدٌدة  اً كل هذه الصور المختلفة للمسٌح كانت بدع "بقوة بحسب روح القداسة بالقٌامة من األموات

ً التعبٌر العبري لقد حر. نفسه ٌؾأنشؤها هذا المز من معنى الشخص المختار " ابن هللا"ؾ أٌضا

القرٌب من هللا إلى ذات إلهٌة متمٌزة جنباً إلى جنب مع هللا، كؤب حقٌقً وابن حقٌقً ٌجلس 

  .اآلخر بجانب أحدهما

، ٌثٌر العدٌد من األسبلة ٌؾهذا التصوٌر أو المفهوم الجدٌد للسٌد المسٌح الذي جاء به هذا المز

ن، واحد اإلله األب ااثن انكم عدد اآللهة هناك؟ هل هو واحد ألجل التوحٌد؟ أو إله: مٌة مثلالحت

العادي،  المسٌحًاألقل بجانب أبٌه؟ هل هذا حقاً هو ما ٌوجد فً عقل  االبنالعظٌم، واآلخر اإلله 

أن تكون  بدقة أكثرإنها بالتؤكٌد عقٌدة مشوشة ٌمكن  تماماً كما ٌوجد فً عقل الوثنً العادي؟

فهو لم ٌنطق . الً عن مثل هذه العقٌدة المشوشةإوعٌسى لٌس مس ."توحٌد الشرك" :مسكوكة بهذا

المسٌح نفسه، والحوارٌون، وأتباع المسٌح األصلٌون، . هذه األساطٌر الشركٌة الوثنٌة مطلقا بمثل

من كلمات المسٌح وجد كلمة تال . ال أحد منهم أبدا نطق بعٌسى اإلله السماوي: وتابعو الحوارٌٌن

بل بدالً من ذلك فكلمات السٌد . ، أو شكلالمدونة فً األناجٌل األربعة توضح الهوتاً له فً أٌة حال

 .إنساناً محضا ،لبنً إسرابٌلكرسول المسٌح المنسوبة إلٌه تصوره فقط 

ي أؼواه األولى من قبل ٌهوذا األسخروطً، أحد أتباعه، الذ. لذا فالسٌد المسٌح تمت خٌانته مرتٌن

الذي أؼواه  ٌؾوالثانٌة من قبل هذا المز. ٌدل الٌهود علٌه لكً ٌمسكوهلالشٌطان لخٌانة معلمه و

ً لخٌانة التعلٌم األصلً لعٌسى الناس بعٌداً  وقاد ،عٌسى مزٌؾ لقد نجح فً تقدٌم. الشٌطان أٌضا

كانت صورة  لذا فإن. عن الحق الموجود فً عٌسى األصلً إلى علم الهوته الباطل الخاص به

مع هللا فً  أشركت عٌسى فقد، ٌؾرسمها ذلك المز التًالمسٌح المعلقة فً قلبك هً المزٌفة 
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لذا أرجو أن تبدأ البحث عن عٌسى . هللا أبدا إذا مت علٌه ال ٌؽفرهوهذا أسوأ ذنب، . إلوهٌته

 .فسوؾ ٌقودك إلى طرٌق النجاة. األصلً

هً فكرة مخلص  .هً عقٌدة الكفارة والفداءو ،ٌؾهذا المز ابتدعهاللة أخرى ضم خرافة -2

هذه الخرافة أو  .ضحٌة، ودم مخلص متحول ٌؽسل خطاٌا البشر وٌضمن لهم حٌاة أبدٌة فً الجنة

ال تستند إذ . ، بل أنشؤها هذا المزور بالكلٌة من نفسهعٌسى وال أحد من أتباعه ٌنشبهااألسطورة لم 

الدٌن الوثنً القدٌم ببالخلٌط المتماثل لعدة ثقافات، و اً رهذا المزور كان متؤث. أبدا على وحً مقدس

الكفارة والفداء  عقٌدة هذا المزور استعار لقد. السابد فً مدٌنة والدته، طرسوس لئلله مٌثراس

أحد األدٌان األكثر شعبٌة فً اإلمبراطورٌة  ،من ذلك الدٌن الوثنً القدٌم المٌثراسٌةالوثنٌة 

 المجاورة الوثنٌة األمم وسوقها لدى ، وجعلها العمود الفقري لفلسفتهالرومانٌة فً القرن األول

مٌثراس هذا كان ابن إله الوثنٌٌن الذي أنقذ العالم بتضحٌته بثور، ومن خبلل دمه تطهر . لٌهودل

لذا فهذا المزور استعار فكرة التطهٌر بالدم من المٌثراسٌة . وأصبح بذلك ٌدعى وسٌطاً . العالم

لقد أخذ المٌثراسٌة . دمبتضحٌة التؽفر فقط من خبلل  بدعوى أن الخطاٌا سٌحٌةالموطبقها على 

 هو صورة هللا االبنهذا . حقٌقٌاً هلل ابنابدرجة أعلى، من ثور قربانً إلى إنسان إلهً قربانً ٌمثل 

 ً م فلكً ٌرح. بٌنما اإلله األب كان أباً قاسٌاً على ابنه. ولدٌه طبٌعة اإلله، ودعاه وسٌطاً أٌضا

إن المشكلة التً جلبها هذا المزور . بدون رحمة بابنهاإلنسانٌة وٌنقذ الناس، كان ال بد أن ٌضحً 

 :هً هذه للمسٌحٌة

كم عدد اآللهة هناك؟ هل هو إله واحد فقط؟ إذا كان األمر كذلك، فهل ٌعنً هذا أنه قتل نفسه 

طٌع ؼفران معصٌة آدم ما لم ٌقدم ؟ هذه الخرافة أو األسطورة تبٌن أن هللا العظٌم ال ٌست(انتحار)

. ، بعد أن اختار النزول إلى األرض لعرض نفسه للقتل على الصلٌب وتذوق الموتاالنتحارعلى 

سبحانه (. انتحار)بخطؤ أعظم منه، ٌقتل نفسه  (أكل آدم من الشجرة)وعلٌه فإن هللا صحح خطؤ 

 .وتعالى عما ٌصفون

الوثنٌون؟ األب وابنه، الذي ٌضحى به من أجل  أو كان هناك أكثر من إله واحد كما ٌعتقد

تنظر إلٌها هناك  زاوٌةأٌة  من! نقذ العالماإلنسانٌة، كما مٌثراس ابن إله الوثنٌٌن الذي قتل ثوراً لٌ

 إذاو .شركٌاً  اً إلهٌن اثنٌن فٌكون ذلك اعتقاد كانا إذا. إذا هو إله واحد فسٌعتبر بؤنه انتحر. مشكلة

فكٌؾ مجرد إنسان ٌؽسل الخطاٌا وٌضمن الحٌاة األبدٌة؟ الجواب هو أن هللا  اً نبٌ اً إنسان عٌسى كان

  .من الموت ورفعه إلى السماء قد أنقذ عٌسى

هل كان السٌد المسٌح لعنة؟ وهل الشرٌعة السماوٌة تجلب اللعنات على متبعٌها؟ هذا تماماً ما  -3

ن الفلسفة المشوهة الخاصة بهذا المزور إ. ، وبقوله هذا فقد خان تعلٌم المسٌحٌؾأتى به هذا المز

ألن كتاب العهد القدٌم  اً ، فٌجب أن ٌكون ملعونكما أن المسٌح قد علق على خشبة: كانت هكذا

 .(23:21سفر التثنٌة ) ."اإلنسان المعلق ملعون من هللا" ،ٌقول
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قتل علقته على وإذا كان على إنسان خطٌة حقها الموت ف" :الحقٌقة أن نص كتاب العهد القدٌم ٌقول

سفر التثنٌة ) "ألن المعلق ملعون من هللا. خشبة فبل تبت جثته على الخشبة بل تدفنه فً ذلك الٌوم

22:21-23).  

. بالتؤكٌد ال ٌكون ظلماً على خشبة فهل ٌكون ملعوناً؟ حتى الموت تم تعلٌقه باً برٌ اً ماذا لو أن إنسان

لٌس له عبلقة بما ٌحاول هذا . ي حكم علٌه بالموتلذا فكتاب العهد القدٌم ٌتكلم عن المجرم الذ

ه الباطل بلعنة إنسبته إلى المسٌح عندما عالج نص العهد القدٌم خارج السٌاق لٌبلبم إدعا ٌؾالمز

، فهل علق ٌؾوحتى لو كان عٌسى قد علق على خشبة كما ٌعتقد هذا المز. المسٌح ولعنة الشرٌعة

 كمجرم ملعون؟

على موت  لقد ركز. عة التً نشرها الٌهود بقتلهم لعٌسى ومن ثم أحٌاه هللاالشاب ٌؾهذا المز استؽل

أحدها والتً ٌمكن مبلحظتها  .للمسٌحٌة موثنةتعالٌم ه وصنع من ٌنالمزعوم وقٌامه المسٌح

فهذا المزور . بدون أي التزام بشرٌعة أو متطلبات سلوكٌة !بسرعة، هً هدٌة النجاة باإلٌمان فقط

السماوٌة، التً أرسلها هللا لئلنسان كنموذج ألداء العبادة والتعامبلت قد قدمها هللا أن الشرٌعة  ادعى

فشرٌعة هللا . بالتؤكٌد أن هذا الكبلم باطل. إلى حد أنها تجلب لعنة للعاملٌن بها. لكً تزٌد األخطاء

. صالحاتلم تقدم لكً تكثر األخطاء، ولكن لتؤسٌس نمط عبادة هللا من خبلل اإلٌمان واألعمال ال

التوابون، ألنهم  نبٌالخطااإلنسان بطبٌعته خطاء، ولكن خٌر . هللا خلق اإلنسان مختلفاً عن المبلبكة

ٌنبؽً هلل  ٌلٌق وال ال. مدركون ألخطابهم نادمون علٌها، وٌسؤلون هللا مؽفرتها فهو الؽفور الرحٌم

كما ٌعتقد الوثنٌون أن  لكً ٌضحً به وٌؽسل بدمه أخطاء عباده، سبحانه وتعالى أن ٌتخذ ولدا

 .آلهتهم تعمل ذلك

الذي شكل تعلٌمه الخاص وارتقى به درجة أعلى من دم ثور كما فً المٌثراسٌة  ٌؾلكنه هذا المز

بر هللا قد اعتلن " :باطبلً  ادعىلقد  .كما فً المعتقد الوثنً الخاص لهذا المزور" ابن هللا"إلى دم 

الذي قدمه هللا كفارة إلظهار بره بمؽفرة الخطاٌا . المسٌحاآلن بؽٌر الناموس بل باإلٌمان بٌسوع 

ألنه إن كان . ولٌس بؤعمال الناموس. السالفة باإلٌمان بدم ٌسوع،  الذي أحبنا وأسلم نفسه ألجلنا

ملعون كل من "ألنه مكتوب . المسٌح أصبح لعنة ألجلنا. بالناموس بر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب

وأما الناموس . الذٌن ٌعملون به الناموس أولبكعنة فقد افتدى من لعنة وبكونه ل." علق على خشبة

   ."ولكن حٌث كثرت الخطٌبة ازدادت النعمة جداً . فقد دخل لكً تكثر الخطٌبة

ال ":وٌعارض أٌضاً عٌسى الذي قد قال. الذي أعطى الشرٌعة لئلنسان ٌعارض هللا ٌؾإن هذا المز

ما جبت ألنقض بل ألكمل، فإنً الحق . أو األنبٌاء( ٌعةالشر)تظنوا أنً جبت ألنقض الناموس 

أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرض ال ٌزول حرؾ واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 

 .(18-13:5متى )" ٌكون الكل
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هل ترٌد أن تعلم أٌها " :عٌسى من أمه الذي قال اأٌضاً الحواري ٌعقوب، أخ ٌؾوعارض هذا المز

ترون إذاً أنه باألعمال ... وباألعمال أكمل اإلٌمان... ؟طل أن اإلٌمان بدون أعمال مٌتاإلنسان البا

 .(24، 22، 20:2 رسالة ٌعقوب) "ال باإلٌمان وحده ٌتبرر اإلنسان

ذلك أن الموالٌد الجدد الرضع ولدوا ! باحتٌال أن البشرٌة كلها كانت عدوة هلل ٌؾهذا المز ادعى -4

ثم فقط . وبسبب هذا، فالطفل الرضٌع البريء ٌولد ملوثاً بتلك الخطٌبة. دممذنبٌن كنتٌجة لمعصٌة آ

البشرٌة، وتصالح معنا سنة وجد هللا حبلً إلٌقاؾ هذه العداوة بٌنه وبٌن  2000قبل حوالً 

لذا كنتٌجة لطاعة المسٌح بقبوله للمهمة تمت المصالحة وأصبحنا أصدقاء ! من أجلنا بابنهبالتضحٌة 

هذا المزور هو األول الذي قدم مفهوم الخطٌبة . د المسٌح، بؽض النظر عن ذنوبهمهلل خبلل السٌ

هذه المفاهٌم المبتدعة تثٌر كثٌراً من األسبلة الحتمٌة . ووراثة تلك المعصٌة( خطٌبة آدم)األصلٌة 

 :مثل

ذا كان بسبب حرٌة اإلرادة التً منحها إٌاه؟ إ ٌعلم بؤنه سٌعصًعندما خلق هللا اإلنسان، فهل كان 

إذاً ( ألنه لم ٌخلق آدم كمبلك بدون إرادة)الجواب نعم، أن هللا بالفعل كان عالماً أن آدم سٌعصً 

خبلل ؟ هل كان هللا لمشكلة المعصٌة الموروثة  ؾ السنٌن بٌن آدم وعٌسىآالخبلل ماذا كان الحل 

؟ المتوقعةالمعصٌة المزعوم لٌضحً بنفسه من أجل تؽطٌة تلك  ابنهٌحاول إقناع  السنواتتلك كل 

رحمة ابنه المزعوم كما ٌدعً هذا المزور؟ ألٌس  عدم إلى اً مضطرلكن هللا فً النهاٌة، وجد نفسه 

ألي أحد؟  ءالمعصٌة بدون إٌذا هللا دابماً هو الؽفور الرحمن الرحٌم؟ ألٌس باإلمكان أن ٌؽفر هللا

أنحاء العالم الذٌن لم ٌسمعوا  مٌعجذلك المزور لمبلٌٌن الناس قبل عٌسى فً  اعتبرعلى أٌة حالة 

 أبداً عن المخلص المزعوم ولم ٌإمنوا أبدا بخرافاته؟

أن ٌؽطً هذا العٌب اإلنسانً بدم  لذا حاول ٌعلم أن آدم سٌعصً، لم ٌكن سبحانه وتعالىأم أن هللا 

ماذا أنت ل: وٌتبقى مزٌد من األسبلة مثل. سبحان هللا وتعالى عما وصفه ذلك المزور أبنه المزعوم؟

عن معصٌة آدم؟  الً وإمستكون  ،على أٌة حال ،واآلخرون بالنسبة لهذا األمر ،العزٌز القارئأٌها 

وكٌؾ ٌتبرر بتضحٌة صدرت  ؟شًء ال ٌعرؾ عنه شٌباً، ولم ٌشترك فٌهب الواحد مذنباً  ٌكونكٌؾ 

  ؟.من ؼٌره لم ٌشعر بها مبلٌٌن البشر، ولم ٌنفعلوا معها نفسٌاً وال عملٌاً 

لذا فهل اإلنسان . ً أي قانون مدنً، الناس ال ٌمكن أن ٌعاقبوا على أشٌاء لٌس لهم سٌطرة علٌهاف

أكثر عدالً من هللا الذي أذن بوراثة الخطٌبة األصلٌة المزعومة؟ إذا الشٌطان قد نجح فً إضبلل 

ألكثر ثقافة العدٌد من الناس بمعتقدات وثنٌة فً القرون الماضٌة، فكٌؾ بناس هذا القرن الحدٌث ا

أن ٌرثوا وٌإمنوا فً مثل هذه الخرافات واألساطٌر التً ال تقدر هللا القوي وعلما ٌمكن أن ٌقبلوا 

العظٌم  حق قدره؟ ال ٌمكن أن نجد فً كلمات هللا فً أي كتاب مثل هذا المفهوم للخطٌبة األصلٌة 

هللا لٌس بحاجة . بهما المؽفرةوطل خطٌبة آدم وحواء ؼفرها هللا حاالً فور إدراكهما لها. الموروثة

ولٌس هناك حاجة لدم لمؽفرة تلك الخطٌبة، طالما . أن ٌنتظر حتى وقت المسٌح لٌؽفر خطٌبة آدم

لم ٌوح هللا أبداً ألي رسول من رسله بما فٌهم عٌسى عن فكرة . أنه تعالى هو الؽفور الرحٌم
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تعالٌم هللا . المعتقد لهذاتتطرق أبداً ال  حتى كلمات السٌد المسٌح المروٌة عنهو. الخطٌبة األصلٌة

لٌس هناك مٌراث فً الذنوب بٌن األب . كل شخص مسبول عن ذنبه: بالنسبة للذنوب ثابتة دابماً 

 االبن. النفس التً تخطً هً تموت" :فً العهد القدٌم نقرأ سفر حزقٌالفً . ، األم والبنتواالبن

نقرأ  إرمٌاءوفً سفر  .(20:18حزقٌال ) "بناالال ٌحمل من إثم األب، واألب ال ٌحمل من إثم 

 .(30:31إرمٌاء ) "بل كل واحد ٌموت بذنبه" ،اً مشابه اً كبلم

كتبها هذا المزور  نصوصفً الحقٌقة، ال توجد  .خطط ضد عٌسى لهدم تعالٌمه ٌؾهذا المز -5

وعبلمته الفارقة  لنشر فلسفته الخاصة،مكر ذلك فقد  بل بدالً من .للسٌد المسٌحتعطً التعلٌم الفعلً 

بفضح أكاذٌب ومكر هذا المزور من وذلك  ،ومكر هللا أٌضاً  .الوثنٌة خارج عالم الٌهود للمسٌحٌة

هذا المزور علم . بطبلنه ومكرهمبلحظة أي باحث عن الحق  حتى ٌستطٌعخبلل كتاباته الخاصة، 

وإن كان " :حٌث قال. الناس أن مهمة السٌد المسٌح األساسٌة ترتكز على موته وقٌامه المزعومٌن

ونصبح شهود زور هلل ألننا شهدنا . المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكم

هكذا وضع هذا المزور كل بٌضه فً سلة واحدة، وقامر  ."على هللا أنه قد أقام المسٌح وهو لم ٌقمه

وإن ) ى اإلٌمان بالصلب المزعومتعتمد بالكلٌة عل المسٌحٌةبمصداقٌته بعمل نسخته الخاصة من 

 .(كان المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكم

. لذا، من السهل ألي أحد لدٌه النٌة الصادقة فً قلبه للبحث عن الحق، أن ٌختصر الطرٌق إلى ذلك

ذا المزور تزٌٌؾ ه فسوؾ ٌنفضحفإذا أمكن إثبات أن هللا قد أنقذ السٌد المسٌح من الموت، 

 بعضهنا ( ستؤتً ضمن المواضٌع القادمةتفاصٌل أكثر عن حادثة الصلب ). وشهادته الباطلة

مإامرة أعدابه الٌهود  ٌتحاشىتنص صراحة بؤن السٌد المسٌح كان  التًالنصوص من األناجٌل 

 حول إنقاذ هللا له،وتبلمٌذه  الٌهود تنبؤ أمام حتى أنه. لقتله، مع ثقته بؤن هللا فً النهاٌة سٌنقذه منهم

 : ٌؤتًكما  على مرحلتٌن سٌحدث وبؤنه

 العتقالن ورإساء الكهنة الٌهود بعض الحراس وعندما أرسل الفرٌسٌ 34-32:3ٌوحنا فً 

ستطلبوننً وال تجدوننً، . أنا معكم بعد زماناً ٌسٌراً ثم أذهب إلى الذي أرسلنً" :عٌسى، قال لهم

 ."ؤتواوحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن ت

بٌنما عٌسى على  هذا البحثكان ؟ هل من قبل الٌهود متى تحققت نبوءة البحث عن عٌسى

لم الٌهود . بالتؤكٌد أن البحث عنه كان بٌنما هو على األرض األرض، أو عندما كان فً السماء؟

 العالم بؤن تبلمٌذه أخبر هناك نص ٌفٌد أن عٌسى قدبل  .عن عٌسى بعد حادثة الصلب ٌبحثوا

تبلمٌذه بعد حادثة الصلب، وسٌستمر الحظر علٌهم حتى ٌرتفع إلى ل ٌظهرعندما  هلن ٌرو (الٌهود)

بعد قلٌل ال ٌرانً العالم . ال أترككم ٌتامى، إنً آت إلٌكم" :عٌسى لتبلمٌذه قال. السماء

 (.16-18:14ٌوحنا ) ."إنً أنا حً فؤنتم ستحٌون. وأما أنتم فتروننً( ودالٌه)أٌضاً 
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هل وجد األرض، ف تعنً بٌنما هو على "ستطلبوننً": إذا كانت نبوءة عٌسى عندما قال للٌهود

الٌهود عٌسى عندما طلبوه وبحثوا عنه لٌقتلوه أم لم ٌجدوه؟ أي شخص ٌعتقد أن الٌهود قد وجدوا 

وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا "  :عٌسى وقتلوه، فبل بد أن ٌعتقد أن حدٌث عٌسى عندما تنبؤ وقال

أما إن اعتقد ! كانت خاطبة ولم تتحققتلك كان مجرد هراء، وأن نبوءته   ."ال تقدرون أنتم أن تؤتوا

وهو ما ٌزال على األرض، وأنهم لن  حول نبوءة البحث عنهأن عٌسى كان ٌتحدث بالحقٌقة 

فٌجب على هذا الشخص إذاً أن ٌإمن بؤنهم فعبلً لم ٌجدوه ولم ٌقتلوه، وأن هللا قد أنقذه .،ٌجدوه

صدق نبوءة عٌسى بؤنهم )متضادٌن منهم، ألنه ال ٌمكن لهذا الشخص أن ٌجمع لدٌه إٌمانٌٌن 

 (.سٌطلبونه ولن ٌجدوه، لكنهم وجدوه وقتلوه

ؼادر تلمٌذه  مابعد 34:3ٌوحنا فً  الواردة النبإة السابقة أكد عٌسى ألخٌر،فً اجتماع العشاء ا

وكما قلت للٌهود حٌث . ٌا أوالدي أنا معكم زماناً قلٌبلً بعده ستطلبوننً"الخابن ٌهوذا حٌث قال لهم 

 ةبلثة ثوءفً هذه النب .(33:13ٌوحنا ) ."أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا كذلك أقول لكم أنتم اآلن

  :اعتبارات

 . ذهاب عٌسى وحٌداً إلى مكان ما، بعد زمن قلٌل من العشاء األخٌر -1

 .طلب التبلمٌذ لعٌسى بعد اختفابه عنهم -2

  .عٌسى ٌوجدوا إلى المكان حٌث أن ٌؤت الٌهود وال التبلمٌذ ال ٌقدر -3

ٌوحنا ) ."ؤتواوحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن ت"  :تحدى عٌسى الٌهود وقال لهم عندماف لذا،

، وكذلك (21:8ٌوحنا ) ."حٌث أمضً أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا" :، وعندما قال أٌضاً لهم(34:3

وكما قلت للٌهود حٌث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا كذلك أقول لكم أنتم " :عندما قال لتبلمٌذه

ألن الٌهود طلبوه . ٌه السماءبذلك المكان الذي سٌذهب إللم ٌقصد  فإنه ،(33:13ٌوحنا ) ."اآلن

وبحثوا عنه قبل حادثة الصلب وهو ال ٌزال فً األرض، وبعد الحادثة، ظهر عٌسى فجؤة ألتباعه 

لم ٌطلب الٌهود عٌسى وٌبحثوا عنه فً فترة ظهوره حتى صعوده للسماء، وهذا ٌعنً أن . فقط

الشًء نفسه مع  .األرض فً المكان الذي مضى إلٌه عٌسى بعٌداً عن أعٌن الٌهود وتبلمٌذه كان

هذه النبإة " ٌا أوالدي أنا معكم زماناً قلٌبلً بعده ستطلبوننً": تبلمٌذه، عندما تنبؤ عٌسى وقال لهم

سٌطلبونه بٌنما هو ال ٌزال  وهمكان ٌجب أن تتحقق،  المتعلقة بطلب التبلمٌذ لعٌسى والبحث عنه

ون عنه ولماذا ٌطلبونه وٌبحث. التبلمٌذ لم ٌطلبوا عٌسى مطلقاً بعد رفعه إلى السماء. فً األرض

 ستكونلكن السماء  .(51-50:24لوقا ). وهم ٌعلمون أنه فً السماء؟ حٌث قد شهدوا صعوده

 لن ،قلٌلة مدة ما مكان ٌذهب إلى عٌسى ،المرحلة األولى فً. المرحلة الثانٌة فً عملٌة إنقاذ عٌسى

حٌث أذهب أنا ال وكما قلت للٌهود " :وقال لهم تحدى كبلً من الٌهود والتبلمٌذ لقد. أحد فٌها ٌبصره

وبعد حادثة الصلب ٌخرج منه  (.33:13ٌوحنا )." تقدرون أنتم أن تؤتوا كذلك أقول لكم أنتم اآلن

 (.18:14ٌوحنا ) "ال أترككم ٌتامى، إنً آتً إلٌكم" :السماء الرفع إلى للمرحلة الثانٌة، استعداداً 
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أما الٌهود، فلن  (.16:14ٌوحنا ) ."إنً أنا حً فؤنتم ستحٌون. وأما أنتم فتروننً" :وٌراه التبلمٌذ

ٌإٌده نص آخر هذا المعنى و (.16:14ٌوحنا ) ("الٌهود)بعد قلٌل ال ٌرانً العالم أٌضاً ". ٌرونه أبداً 

بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ألنً " :حٌث قال عٌسى لتبلمٌذه ٌوحناورد فً 

 :اعتباراتنص أٌضاً ثبلثة وفً هذا ال (.16:16ٌوحنا ) "ذاهب إلى األب

 ،ة السابقةوءالنب كما ورد فً) من تحدثه معهم تبلمٌذه بعد زمن قلٌل أنظار عٌسى عن ؼٌاب -1

 ( "ٌا أوالدي أنا معكم زماناً قلٌبلً "، 33:13ٌوحنا 

ال "، 33:13ٌوحنا  ،ة السابقةوءالنب كما ورد أٌضاً فً.)ٌبصره فٌها أحد ولن. قلٌلة الؽٌابمدة  -2

 ("رون أنتم أن تؤتوا كذلكتقد

 . السماء إلى ذاهب، ألنه القلٌل الؽٌابرإٌة التبلمٌذ لعٌسى بعد  -3

ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ": ٌقول  16:16ٌوحنا  إذا نصالقلٌلة تلك وأٌن؟ حسناً،  الؽٌابكم مدة 

دلٌة مرٌم المجل إن عٌسى ظهر 13:20خر لنفس الكاتبآثم ٌقول نص . "ألنً ذاهب إلى األب

إنً أصعد إلى أبً : وقولً لهم( التبلمٌذ)ولكن اذهبً إلى إخوتً " :وقال لها صباح ٌوم األحد

 ،من بعد مجًء الجند للقبض علٌه عٌسى ٌبصروا فهذا ٌعنً أن التبلمٌذ لم. ."وأبٌكم وإلهً وإلهكم

ٌهود فلن ٌروه أما ال. أثناء إجراءات محاكمة المقبوض علٌه، وٌوم الصلب وٌوم السبت الذي ٌلٌهو

بعد قلٌل ال ٌرانً . إنً آت إلٌكم. ال أترككم ٌتامى" 16-18:14 ٌوحناأبدا كما قرأنا سابقاً فً 

 ."إنً أنا حً. وأما أنتم فتروننً( الٌهود)العالم أٌضاً 

ذلك  أنه فٌبدوا، وهللا أعلم،، القلٌلةتلك المدة  عن األنظار فٌه عٌسى سٌحتجبأما ذلك المكان الذي 

( ٌونس)ألنه كما كان ٌونان " 40:12متى ، فً رواٌة "بقلب األرض"الذي لمح له عٌسى  انالمك

فً قلب األرض ثبلثة أٌام ( عٌسى)فً بطن الحوت ثبلثة أٌام وثبلث لٌال هكذا ٌكون ابن اإلنسان 

لم (. آخر ملجؤأحد الجبال أو أي فً  ؼار وسطها، مثل) أرض الٌهود فً قلبأي ." وثبلث لٌال

ٌوحنا )." وأنا لست وحدي ألن األب معً". عٌسى وحده فً ذلك المكان بل كان هللا معهٌكن 

ثبلثة  ؤن عٌسى سٌمكث فً ذلك المكان، فً قلب أرض الٌهود،تفٌد ب هذه متى رواٌة (.32:16

ناجٌاً من كل المخاطر التً ( ٌونس)ناجٌاً من كل المخاطر التً تحٌط به كما مكث النبً ٌونان  أٌام

  .إعجازٌة كبل النبٌٌن خرجا أحٌاء ألن هللا أنقذهما من الموت بصورة. ت به فً بطن الحوتأحاط

ال ٌمكن على اإلطبلق  ،فً نصه متىأوردها  ًتال "رضاألقلب " منطقةوإذا كان األمر كذلك، ف

 :اآلتٌة لؤلسباب كما ٌعتقد الكثٌرون، القبر الذي وضعت فٌه جثة المصلوب أن تعنً

ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن " :ؤ عٌسى وقال للٌهودعندما تنب -1

ٌمكن أن نصدق أن عٌسى حتى  ،عنه وهو جثة فً القبر االٌهود عٌسى وبحثو طلب هلف ."تؤتوا
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أبداً ال ٌمكن  فً هذه الحالة، ؟اً حٌ مازال عنه وهو اطلبوه وبحثوالقبر؟ أم أنهم قصد بقلب األرض 

  .الذي اختفى فٌه اآلمن المكان هن قلب األرض هو القبر، ولكنأن ٌكو

، (34:3ٌوحنا ) ."وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا" :قال عٌسى للٌهود عن ذلك المكان -2

حٌث أمضً أنا ال تقدرون أنتم أن . أنا أمضً وستطلبوننً وتموتون فً خطٌتكم" :وقال أٌضاً 

، حٌث أعطاهم الوالً الرومانً أنفسهم ا القبر كان تحت تصرؾ الٌهودبٌنم .(21:8ٌوحنا ) ."تؤتوا

فمضوا وضبطوا القبر . اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. عندكم حراس" :، إذ قال لهمسلطة علٌه

  (.66-65:23متى ) ."بالحراس وختموا الحجر

 .قبر كان مٌتاً بٌنما الشخص الذي وضع فً ال. كان حٌاً فً بطن الحوت( ٌونس)النبً ٌونان  -3

 من ؼروب شمس ٌوم الجمعة، اً إذا كان جسد الشخص المصلوب قد وضع فً القبر قرٌب -4

ٌكون قد بقً فً القبر ٌوما  واحداً، السبت، وهذا ؼٌر كاؾ  فإنه (.54:23لوقا ) ،والسبت ٌلوح

ذهاب  ى، فإنمن الناحٌة األخر. الثبلثة فً بطن الحوت أٌام ٌونس مع من التوافق اً لكً ٌكون قرٌب

إلى ٌوم  العشاء األخٌر ةلٌل فًإلى المخبؤ فً وسط الببلد الٌهودٌة، قلب األرض،  السٌد المسٌح

 .فً بطن الحوت ٌجعله ٌقترب من فترة النبً ٌونس األحد

 وٌستطٌعون أن ٌذهبوا إلى هناك. داخله اً القبر، وبؤن هناك جسد موضعالناس كانوا ٌعرفون  -5

ٌختفً فٌه السٌد  كان ال أحد ٌمكن أن ٌذهب إلى المكان الذي بٌنما. قتفً أي ووا وإمتى شا

 .المسٌح

ها " :كذلك تنبؤ عٌسى أمام تبلمٌذه بؤن هللا لن ٌتركه وحده عندما ٌتركونه هم وحده، إذ قال لهم 

وأنا لست . إنها تؤتً ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فٌها كل واحد إلى خاصته وتتركوننً وحدي

  (.32:16ٌوحنا ) ."ن األب معًوحدي أل

نرى رواٌة أخرى لتعامل عٌسى مع الٌهود الذٌن احتشدوا حوله ٌطلبون منه  30-26:11لوقا وفً 

. النبً( ٌونس)هذا الجٌل شرٌر ٌطلب آٌة، وال تعطى له آٌة إال آٌة ٌونان " :فقال لهم( معجزة)آٌة 

ً لهذا الجٌلألنه كما كان ٌونان آٌة ألهل نٌنوى، كذلك ٌكون ابن ا -26:11لوقا ) ."إلنسان أٌضا

ما ذا كانت معجزة النبً ٌونس التً جعلته آٌة ألهل نٌنوى؟ الجواب هو فً كتاب النبً  (.30

ثم أخذوا ٌونان " :حٌث ٌقول النص 10، 1:2و  13، 15:1فً العهد القدٌم  (ٌونان)ٌونس 

فكان . حوتاً عظٌماً لٌبتلع ٌونانوأما الرب فؤعد . ..وطرحوه فً البحر فوقؾ البحر عن هٌجانه

 ...فصلى ٌونان إلى الرب إلهه من جوؾ الحوت ...ٌونان فً جوؾ الحوت ثبلثة أٌام وثبلث لٌال

لقد  (.ٌونس)هذه كانت معجزة النبً ٌونان  ." (حٌاً )وأمر الرب الحوت فقذؾ ٌونان إلى البر 

لذا . آٌة لقومه أهل نٌنوى إلعجازيانقاذ ثم أصبح بهذا اإل. لكن هللا أنقذه طرحوه فً البحر الممٌت

وسٌصبح بذلك . بالطرٌقة نفسها، تنبؤ السٌد المسٌح بؤنه هو أٌضاً سٌنقذه هللا من الموت مثل ٌونس

ذلك المزور،  ادعىلكن إذا كان المسٌح قد صلب ومات كما . آٌة ألهل جٌله إلعجازيااإلنقاذ 
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المعجزة الوحٌدة التً تثبت لكم أنً أنا : "لٌهود هكذاألن عٌسى قد قال ل. بلً باط اً فسوؾ ٌكون مسٌح

  .أٌضاً هو نقذ ٌونس، سٌنقذ أ  كما " المسٌح هً معجزة ٌونس

وأٌضاً، بعد أن وبخ الكتبة والفرٌسٌٌن، ونعتهم بؤنهم حٌات أوالد األفاعً وأنهم أبناء قتلة األنبٌاء 

ر من مرة أن ٌجمع شتات الٌهود وبعد أن أخبرهم بؤنه أراد أكث. لن ٌهربوا من دٌنونة جهنم

هو ذا بٌتكم ٌترك لكم " :ولكنهم لم ٌرٌدوا ذلك، تنبؤ وقال أفراخهاوٌحضنهم كما تحضن الدجاجة 

متى ) ."مبارك اآلتً باسم الرب تقولواإنكم ال ترونً من اآلن حتى  :ألنً أقول لكم. خراباً 

31:23-36.) 

 :ٌؤتًمؽادرة هذا العالم فكانت كما  أما خطط عٌسى المضادة لتخطٌط الٌهود حتى ساعة

ألنه لم ٌرد أن ٌتردد فً الٌهودٌة ألن الٌهود كانوا ٌطلبون . كان ٌسوع ٌتردد بعد هذا فً الجلٌل"

 (.1:3ٌوحنا ) ."أن ٌقتلوه

لماذا تطلبون أن . الناموس ولٌس أحد منكم ٌعمل الناموس أعطاكمألٌس موسى قد " :كان ٌسابلهم

 (.16:3ٌوحنا ) ."تقتلونً

وذلك لم ٌعمله . لكنكم اآلن تطلبون قتلً وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من هللا" :وٌوبخهم

 (.40:8ٌوحنا )!" إبراهٌم

فلم ٌكن ٌسوع أٌضاً ٌمشً بٌن الٌهود عبلنٌة بل مضى من . فمن ذلك الٌوم تشاور الٌهود لٌقتلوه"

ٌوحنا ) ."ال لها أفراٌم ومكث هناك مع تبلمٌذههناك إلى بقعة قرٌبة من البرٌة، إلى مدٌنة ٌق

53:11-54.) 

متى ) .."فعلم ٌسوع وانصرؾ من هناك. فلما خرج الفرٌسٌون تشاوروا علٌه لكً ٌهلكوه"

14:12-15.) 

أما ٌسوع قبل عٌد الفصح "وأخٌراً، أوحى هللا إلى عٌسى بؤنه محبط مإامرة الٌهود ورافعه إلٌه 

  (.1:13ٌوحنا ) .."ت لٌنتقل من هذا العالم إلى األبوهو عالم أن ساعته قد جاء

لقد . قد عرؾ ماذا ٌعمل لكً ٌنشر تعلٌمه على األمم األخرى الوثنٌة ؼٌر الٌهود ٌؾهذا المز -6

لذا، إن " :حٌث قال. ضمن مكاناً فً الجنة ألي أحد ٌعترؾ بؤن المسٌح سٌد قد أقامه هللا من الموت

ال فرق .. آمنت بقلبك أن هللا قد أقامه من بٌن األموات فإنك تخلصاعترفت بفمك بالسٌد المسٌح و

لقد جعل تعلٌمه جذاباً لدرجة  ."بٌن الٌهودي والٌونانً إذ للجمٌع رب واحد ؼنً لكل من ٌدعوه

فؤساس الدخول إلى الجنة لدٌه . ، بدون أي محاسبة للذنوبالشرٌعةأكبر ألنه مجرد من التزامات 

هللا المزعوم كمخلصه الشخصً، الذي ؼسل الخطاٌا بدمه  البنل الشخص ال ٌتطلب أكثر من قبو

 .وسطحٌة بسرعةإعادة دمػ رسالة المسٌح بهذه العقٌدة ٌوضح لماذا انتشرت . وقٌامه من الموت
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هللا أرسل رسالته إلى العقل اإلنسانً لكً ٌعمل على تخلٌص نفسه، وذلك بتقوٌم مسار روحه على 

بالتؤكٌد قد أفلح وفاز من استطاع عقله . ن هللا لعقل اإلنسان الحق والباطللقد بٌ. الطرٌق الصحٌح

أن ٌطهر نفسه من الذنوب عندما ٌطٌع وٌإدي ما افترض هللا علٌه، وذلك باإلٌمان الحق وعمل 

نفسه بل أتبع نفسه هواها  وبالتؤكٌد فقد خاب وخسر من لم ٌستطع عقله أن ٌطهر. الصالحات

ما افترض هللا علٌه، برفض اإلٌمان الحق من أجل اإلشراك مع هللا،  بتركلك ، وذبالذنوب اهاأخفو

 .أو بعمل كل نوع من األعمال الفاسدة ؼٌر المقبولة

لقد تنبؤ . بٌنما المزور، على قٌد الحٌاةكان مقتنعاً بؤن السٌد المسٌح سٌعود  ٌؾأخٌراً، هذا المز -7

المبلبكة وبوق هللا فٌقوم األموات فً المسٌح بهتاؾ بصوت ربٌس  بؤن المسٌح ٌنزل من السماء

أوالً، ثم هذا المزور وأتباعه الذٌن ما زالوا أحٌاء ٌتنفسون فً ذلك الوقت، سٌخطفون جمٌعاً معهم 

شًء ة ولم ٌحدث وءسنة منذ هذه النب 2000لقد مضى اآلن  .فً السحب لٌبلقوا المسٌح فً الهواء

 هإضبللوسوؾ ٌحاسبه هللا ٌوم القٌامة على ، منحدرةذ وفاته لكن روحه من. ٌؾمما تنبؤ به هذا المز

  .األمم
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 لثالثاالفصل 

 املزيف

 ؟يفمن هذا المز

معتقداته كتاباته التً تتضمن فً فقرات الوالفصول  أرقام ستتضح هوٌته من خبلل اإلحالة إلى

  :ٌؤتًكما . الوثنٌة الخاصة

. هو صورة هللا. هو على كل شًء إله مبارك مدى الدهور ، الذيإسرابٌلًالمسٌح حسب الجسد "

آخذاً  ذاتهوإذ هو فً صورة هللا لم ٌكن ٌعتد مساواته هلل اختبلساً، لكنه أخلى  (5-4:6رومٌة )

لذا فهو صورة هللا  (3-6:2فٌلبً ). صورة عبد صابراً فً شبه البشر، وموجوداً كبشر فً الهٌبة

. نه اإلنسان ٌسوع المسٌح الوسٌط الوحٌد بٌن هللا والناسلك (15:1كولوسً ). ؼٌر المنظور

ٌسوع حسب الجسد من ذرٌة داود، وتعٌن ابن هللا بقوة بحسب روح القداسة  (5:2تٌموتاوس )

وهو كان الصخرة الروحٌة التً كانت تتبع قوم موسى  (4-3:1رومٌة ). بالقٌامة من األموات

ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل هللا ابنه مولوداً  (4:10 األولى كورنتس). وكانوا ٌشربون منها

( 32:8رومٌة )لكن هللا لم ٌشفق على ابنه بل بذله  (4:4ؼبلطٌة ). من امرأة مولوداً تحت الناموس

ألن بر هللا قد اعتلن اآلن بؽٌر الناموس بل باإلٌمان  (5:4ؼبلطٌة ). لٌفتدي الذٌن تحت الناموس

الذي قدمه هللا كفارة إلظهار بره بمؽفرة الخطاٌا السالفة  (22-21:3رومٌة ). بٌسوع المسٌح

ولٌس  (20:2ؼبلطٌة ). الذي أحبنا وأسلم نفسه ألجلنا (26-25:3رومٌة )باإلٌمان بدم ٌسوع، 

ؼبلطٌة ). ألنه إن كان بالناموس بر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب (16:2ؼبلطٌة ). بؤعمال الناموس

وبكونه لعنة فقد " .ملعون كل من علق على خشبة"ألنه مكتوب . لناالمسٌح أصبح لعنة ألج (21:2

 .ألن جمٌع الذٌن من أعمال الناموس هم تحت لعنة (13:3ؼبلطٌة )افتدانا من لعنة الناموس 

ولكن حٌث كثرت الخطٌبة ازدادت . وأما الناموس فقد دخل لكً تكثر الخطٌبة (10:3ؼبلطٌة )

لٌبٌن هللا  (6:5رومٌة )ح مات فً الوقت المعٌن ألجل الفجار المسٌ (20:5رومٌة ). النعمة جداً 

فلم ٌقدم المسٌح دم تٌوس وعجول بل قدم دم نفسه  (8:5رومٌة ) ،ألننا ونحن بعد خطاة. محبته لنا

نحن  (22:6العبرانٌٌن ). ألنه بدون سفك دم ال تحصل مؽفرة (12:6العبرانٌٌن ). للفداء األبدي

ألنه كما بمعصٌة اإلنسان الواحد  (10:5رومٌة ). لحنا معه بموت ابنهكنا أعداء هلل ولكننا صو

رومٌة ). ٌجعل الكثٌرون أبراراً ( عٌسى)جعل الكثٌرون خطاة، هكذا أٌضاً بطاعة الواحد ( آدم)

 كورنتس). أي أن هللا كان فً المسٌح مصالحاً العالم مع نفسه ؼٌر حاسب علٌهم خطاٌاهم (16:5

ونصبح . ن المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكموإن كا (16:5 الثانٌة

 (15-14:15 األولى كورنتس). شهود زور هلل ألننا شهدنا على هللا أنه قد أقام المسٌح وهو لم ٌقمه

 األولى كورنتس). وإن كان رجاإنا فً المسٌح فً هذه الحٌاة فقط فنحن أشقى الناس أجمعٌن
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عترفت بفمك بالسٌد المسٌح وآمنت بقلبك أن هللا قد أقامه من بٌن األموات فإنك لذا، إن ا (16:15

فبل فرق بٌن الٌهودي والٌونانً إذ للجمٌع . ألن الكتاب ٌقول إن كل من ٌإمن ال ٌخزى. تخلص

السٌد المسٌح نفسه بهتاؾ بصوت ربٌس  (12-6:10رومٌة ). رب واحد ؼنً لكل من ٌدعوه

ؾ ٌنزل من السماء وٌقوم األموات فً المسٌح أوالً ثم نحن األحٌاء الباقٌن المبلبكة وبوق هللا سو

لذا عزوا . سنخطؾ جمٌعاً معهم فً السحب لنبلقً المسٌح فً الجو وهكذا نكون مع المسٌح دابما

 .(18-16:4 األولى تسالونٌكً) ".بعضكم بعضا بهذا الكبلم

رسالة هذا المزور  فقد بدلقة تارٌخٌة، إنها حقٌ. مسٌحٌة بولسهو بولس، مإسس  ٌؾنعم، المز

الدور الربٌس لعٌسى  .دور وثنً لعٌسىو ،أممٌة ،شركٌة بؤخرى ،عٌسى األصلٌة الموجهة للٌهود

 :حٌث قال. كما أعلنه عٌسى بنفسه، هو أن ٌخرجهم من الظلمات إلى النور كان فً العالم الٌهودي

أكثر من  الظلمة( الٌهود الذٌن لم ٌإمنوا به)اس قد جاء إلى العالم وأحب الن( عٌسى)إن النور ".. 

ألن كل من ٌعمل السٌبات ٌبؽض النور وال ٌؤتً إلى النور لببل . النور ألن أعمالهم كانت شرٌرة

ٌوحنا ) "وأما من ٌفعل الحق فٌقبل إلى النور لكً تظهر أعماله أنها باهلل معمولة. توبخ أعماله

16:3-21). 

. عمل السٌد المسٌح معهم أكثر من ثبلث سنوات ،ن الظلمات إلى النورفً دوره إلخراج الٌهود م

، ودعوة (13:5متى ) لٌكمل الشرٌعة: تنقل بٌن مدنهم ٌبشر بإنجٌله الحقٌقً فً مجامعهم والهٌكل

النجاة الحقٌقً باإلٌمان بؤن ال إله إال هللا وأن طرٌق ، ولٌبٌن لهم (13:6متى )المذنبٌن للتوبة 

 (.13-16:16متى )( إٌمان بجانب العمل)وبحفظ الوصاٌا  ،(3:13ٌوحنا ) عٌسى رسول هللا

السلطة الدٌنٌة )الٌهود ٌإمنون بعٌسى، عقد الفرٌسٌون ورإساء الكهنة  العامة منعندما بدأ ثم 

إن  :وقالوا. اجتماعاً لٌقرروا ماذا بإمكانهم أن ٌعملوا إلٌقاؾ نشاط هذا الشاب، عٌسى( الٌهودٌة

السلطة )ر ٌعمل المعجزات وٌبشر بإنجٌله، فسوؾ ٌإمن به الجمٌع فٌؤتً الرومانٌون تركناه ٌستم

 .وٌستحوذون على موضعنا وأمتنا( السٌاسٌة

أنتم لستم " :اقترح علٌهم أحد رإساء الكهنة اسمه قٌافا أن ٌقتلوا عٌسى قاببلً لهم االجتماعفً أثناء 

 ."إنسان واحد عن الشعب وال تهلك األمة كلهاإنه خٌر لنا أن ٌموت . تعرفون شٌباً وال تفكرون

-45:11ٌوحنا ) "وأما عٌسى فلم ٌكن ٌمشً بٌن الٌهود عبلنٌة. ابتمروا أن ٌقتلوهومنذ ذلك الٌوم 

وحتى خططوا لقتل لعازر أٌضاً، الذي أحٌاه عٌسى بإذن هللا، ألن كثٌراً من الٌهود كانوا  (.54

 .(11-10:12ٌوحنا ). بسببه ٌذهبون فٌإمنون بعٌسى

هم خلٌط من إلٌ لقد قدم. األمم الوثنٌة المجاورة للٌهود واجهت محنة فً شكل رجل ٌدعى بولس

الحق،  بعد أن أزال، خلطوا جمٌعاً مع دم عٌسى المزعومكتب سماوٌة وإلهام أرضً شٌطانً، 

خلٌط  مع تندمجال ٌمكن أن  األنه ،الخلٌط هذا مكونات منلعمل الصالحات  تحفٌزالشرٌعة، وال
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، ولكن أتاه عن أنه لم ٌؤت به من تلقاء نفسه زعممن اإلٌمان الذي  اً جدٌد اً بولس أنتج صنف. البطبلن

 !بالرؼم من أنه لم ٌسبق أن قابل عٌسى طوال حٌاته -طرٌق اإللهام الشخصً من عٌسى

به عٌسى كان فً الحقٌقة أكثر تقدماً مما تكلم  بولس بؤن صنؾ اإلٌمان الجدٌد الذي جاء به ادعى

المترجم العظٌم لرسالة عٌسى، وأنه شرحها بطرٌقة لم  هوفً الحقٌقة اعتقد بؤنه . فً حٌاته

 !ٌشرحها المسٌح نفسه

 من بولس؟

، ولكن أٌضاً من العهد الجدٌدنعرؾ عن بولس لٌس فقط من رسابله األربع عشر التً ٌحوٌها 

.  ٌري لبولس، وهو أٌضاً كاتب اإلنجٌل، المعجب والرفٌق التبشلوقاالذي كتبه  أعمال الرسلكتاب 

لكن المعلومات التً قدمها بولس عن نفسه من الضروري أن ٌنظر إلٌها خبلل عدسة الشكوكٌة، 

أعمال فً كتابه  لوقابٌنما . لتصوٌر نفسه بؤفضل إضاءة ممكنة ألن كل شخص لدٌه أسباب قوٌة

كتب الكتاب، وهو لهدؾ اإلهداء إلى بالؽرض والسبب الذي من أجله  اً ومباشر اً كان واضح الرسل

بمعنى أنه لٌس كتاباً موحى من هللا، بل كتب . العزٌز ثاوفٌلس، ذلك الرجل ذو الرتبة االعتبارٌة

رافق بولس فً  لوقاوعلى الرؼم من أن . اعتقادبجهد بشري محض، ال ٌمكن أن ٌكون مصدر 

 .بولس عن نفسه فً رسابله ، فلم ٌقدم بولس بنفس الصورة التً قدمهاتبشٌرٌتٌنسفرتٌن 

أعطى معلومات عن  (11:6أعمال الرسل ) ًطرسوسالاألمر كان بولس ٌسمى شاول  بادئفً 

 ،(36:21أعمال ) "من أهل مدٌنة معروفة من كٌلٌكٌة أنا رجل ٌهودي طرسوسً": نفسه كالتالً

اختتن فً الٌوم  أنا الذي قد"، (1:11رومٌة ) "وإنً إسرابٌلً من ذرٌة إبراهٌم وسبط بنٌامٌن"

فلٌبً ) "، ومن جهة الناموس فرٌسًالثامن والذي هو من آل إسرابٌل، عبرانً من العبرانٌٌن

5:3). 

إنً رجل ٌهودي " :قال عن نفسه. ترك الفتى شاول مدٌنته طرسوس وقدم إلى أرض إسرابٌل

ؼماالبٌل وتؤدبت لدى قدمً  (ورشلٌمأ)ولدت فً طرسوس كٌلٌكٌة ولكن ربٌت فً هذه المدٌنة 

 .(3:22أعمال )." هلل كما أنتم جمٌعكم الٌوم ؼٌوراوكنت . على تحقٌق الناموس األبوي

كما  من طرسوس، كان ٌدعى شاول الطرسوسً، وادعى أنه مواطن رومانً اً بولس كان مواطن

ه لذا، بالتؤكٌد أن. اً رومانٌ اً وهذا ٌعنً أن أباه كان مواطن 25:22وكذلك  33:16األعمال فً كتاب 

 .انتقل إلى أورشلٌم وهو فتى ولٌس طفبلً 
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 بولس واألتباع األوائل للمسيح

بولس بدأ ٌظهر فً الصورة مع تبلمٌذ المسٌح . ولم ٌعرفا بعضهما. عٌسى وبولس لم ٌلتقٌا قط

روى العدٌد من األحداث بخصوص  أعمال الرسلفً كتابه لوقا . وأتباعه بعد الصعود إلى السماء

. س وتبلمٌذ المسٌح األوابل، باإلضافة إلى بولس نفسه روى بعضاً منها فً رسابلهالعبلقة بٌن بول

الذي أصبح )أول ظهور لبلسم شاول  .بلً تتطلب بحثاً وتحلٌ االثنانكل هذه الرواٌات التً رواها 

ً إلى حد ما، فً موت . السابع الفصلأعمال الرسل كان فً كتاب ( فٌما بعد بولس كان متورطا

أحد أعضاء المجموعات التً نشطت فً العمل مع التبلمٌذ فً الدعوة بعد صعود إستفانوس، 

 .المسٌح

 !إستفانوس فتح الباب

وفقاً . اً من اإلٌمان، الروح القدس، ومبارك من هللاوءتدعً القصة بؤن إستفانوس كان رجبلً ممل

كنه عورض من ل. للقصة فقد أجرى إستفانوس عدد من المعجزات والعجابب العظٌمة بٌن الناس

بمجادلة  واإبدالذٌن كانوا أعضاء فً مجمع الحرٌة، ٌضم ٌهود من عدة مناطق  ٌهودقبل 

حٌنبذ دسوا لرجال . لكنهم لم ٌقدروا أن ٌقاوموا الحكمة والروح الذي كان ٌتكلم به .إستفانوس

ٌوخ والكتبة وهٌجوا الشعب والش  ".على موسى وعلى هللا تجدٌؾإننا سمعناه ٌتكلم بكبلم " ،ٌقولون

هذا الرجل ال ٌفتر عن أن ٌتكلم " :وأقاموا شهود كذبة ٌقولون. المجمع به إلى افقاموا وخطفوه وأتو

ألننا سمعناه ٌقول إن ٌسوع الناصري هذا . كبلماً تجدٌفاً ضد هذا الموضع المقدس والناموس

الجالسٌن فً  فشخص إلٌه جمٌع. ىسسٌنقض هذا الموضع وٌؽٌر العوابد التً سلمنا إٌاها مو

 .(15-5:6أعمال الرسل ) ."وجهه كؤنه وجه مبلك ورأواالمجمع 

فؤجابه إستفانوس بخطاب طوٌل حول  "هل هذا صحٌح؟" :سؤل ربٌس الكهنة إستفانوس قاببلً 

ٌا قساة الرقاب وؼٌر المختونٌن فً قلوبكم " :إبراهٌم وموسى وداود وسلٌمان، وبعد ذلك قال لهم

أي نبً من األنبٌاء لم . كما كان آباإكم كذلكم أنتم حٌن تقاومون الروح القدسوآذانكم، إنكم فً كل 

أنتم . آباإكم، وقد قتلوا الذٌن سبقوا فؤنبؤوا بمجًء الصدٌق الذي أسلمتموه اآلن وقتلتموه ٌضطهده

 (. 53-1:3أعمال الرسل ) ."الذٌن تسلمتم الناموس بترتٌب المبلبكة ولم تحفظوه

 :اآلتٌةً الرواٌة ف تؤتً الصدمة اآلن

وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلا . فلما سمعوا ذلك حنقوا بقلوبهم وصروا بؤسنانهم علٌه"

فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة . الروح القدس فرأى مجد هللا وٌسوع قابماً عن ٌمٌن هللا من

 .(56-54:3أعمال الرسل ) "وابن اإلنسان قابماً عن ٌمٌن هللا

. وأخرجوه خارج المدٌنة ورجموه. بصوت عظٌم وسدوا آذانهم وهجموا بنفس واحدةفصاحوا "

فكانوا ٌرجمون إستفانوس وهو (. بولس)والشهود خلعوا ثٌابهم عند رجلً شاب ٌقال له شاول 
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ثم جثا على ركبتٌه وصرخ بصوت عظٌم ". ٌسوع اقبل روحً( السٌد)أٌها الرب " :ٌدعو وٌقول

وكان " (.60-53:3أعمال الرسل ) "وإذ قال هذا مات ".ٌهم هذه الخطٌبةال تقم عل( سٌد)ٌا رب "

 .(1:8أعمال الرسل ) ".راضٌاً بقتله( بولس)شاول 

أنه رأى هللا وعٌسى قابماً عن ٌمٌنه، بدالً من جالساً  ادعىبؤن إستفانوس  للتساإلألٌس األمر ٌدعو 

عٌسى لٌس دابم الجلوس عن ٌمٌن ؟ أو هو أراد أن ٌثبت أن 16:16مرقس كما سبق وقرأنا فً 

كل أنبٌاء ورسل هللا بما فٌهم عٌسى نفسه لم ٌكن لدٌهم نفس الفرصة لٌروا السموات مفتوحة ! هللا؟

بؤنه رأى ذاتٌن  ادعىفهل كان إستفانوس أكثر صبلحاً من عٌسى واألنبٌاء؟ إستفانوس . لهم وال هللا

وماذا . بمقدارها ومكانها واتجاهها د كل ذاتحد ، وهذا ٌعنً أنهاآلخرمتمٌزتٌن بجانب بعضهما 

إذا  "قابماً عن ٌمٌن هللا"عن اإلله الثالث فً التثلٌث؟ أٌن كان هو؟ وكٌؾ أمكن لعٌسى بؤن ٌكون 

الٌوم؟ على أٌة  مسٌحٌة بولس ومعتنقبذلك  كما ٌإمن اً واحد اً وكٌان اً واحد اً كان هللا وعٌسى إله

أو . دعابه برإٌته هلل وشخصٌة أخرى بجانبهالور الٌهود حال، إستفانوس ٌستحق الرجم من منظ

سبحان هللا عما ! فقط بدالً من ثبلثة باثنٌن اعترؾهو ٌستحق الرجم من منظور المثلثٌن ألنه 

 .ٌصفون

 ،ولكن مع ذلك .ٌكون ؼٌر معصوم، اً إلهٌ هلٌس مصدر أي كتاب على وجه األرض ،بالطبع

والمشكلة تكمن فً كٌؾ ٌإمن أناس بمثل هذا  .تصورتجاوز الحد وفاق ال دعاء إستفانوساف

فً الحقٌقة  هوكحقٌقة، بٌنما " كتاب هللا"فً ما ٌسمى  اروى هذٌكٌؾ و ؟حقٌقةدعاء على أنه الا

ضد  ووعبلوة على ذلك فه نه تعالى ال تدركه األبصار؟ؤضد الفطرة التً خلق هللا الناس علٌها، ب

 :الجدٌد كما هو منصوص فً الفقرات التالٌةالنصوص المروٌة فً العهدٌن القدٌم و

هللا لم ٌره أحد "، (20:33الخروج ) ."ألن اإلنسان ال ٌرانً وٌعٌش. وقال ال تقدر أن ترى وجهً"

واألب نفسه الذي "، (12:4رسالة ٌوحنا األولى ) "هللا لم ٌنظره أحد قط"، (18:1ٌوحنا ) "قط

 .(33:5ٌوحنا ) "تم هٌبتهلم تسمعوا صوته قط وال أبصر. أرسلنً ٌشهد لً

الذي له وحده الخلود ومسكنه نور ال ٌدنى منه الذي لم ٌره إنسان وال " :حتى بولس نفسه كتبو

 .(16:6الرسالة األولى إلى تٌموتاوس ) "ٌقدر أن ٌراه

مشكلة أخرى مع إستفانوس، ذلك أن المإلؾ أبرزه كشخص ٌتجاهل هللا اإلله الحق وٌدعو فقط 

ٌسوع اقبل ( السٌد)أٌها الرب " :فً النص، إستفانوس ٌدعو عٌسى وٌقول. عٌسىالعبد المخلوق 

 ".ال تقم علٌهم هذه الخطٌبة( سٌد)ٌا رب "ثم جثا على ركبتٌه وصرخ بصوت عظٌم ". روحً

عٌسى العبد الصدٌق، لكن عندما بدأ  اعتبرفً خطابه فً المجمع، إستفانوس  .(60-56:3أعمال )

 أعمال الرسلمن الصعب أن نفهم كٌؾ ٌقدم مإلؾ كتاب . هللا ببلهوت مهووسالرجم، دعاه كإله، 

من اإلٌمان، الروح القدس، ومبارك من هللا، ولكن فً النهاٌة  مملوءإستفانوس فً البداٌة كرجل 
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إلى عٌسى لذلك الشاب شاول  ربما إستفانوس ببساطة فتح الباب! قدمه كرجل مشرك ٌدعو ؼٌر هللا

 !وٌسمع مناداة إستفانوس لعٌسىتحت قدمٌه  ثٌابالٌحرس  اقفاً و كان، الذي (بولس)

 لمسيح اتباع أبولس يضطهد 

، وبعد راضٌاً بقتل إستفانوس كان (بولس)بؤن الشاب شاول  أعمال الرسلٌخبرنا مإلؾ كتاب 

مقتله حدث فً ذلك الٌوم اضطهاد عظٌم على الكنٌسة التً فً أورشلٌم، فتشتت الجمٌع فً ببلد 

وقد روى لنا المإلؾ قصة  (.2-1:8أعمال ) اً ة والسامرة ما عدا األحد عشر حوارٌالٌهودٌ

 .فً كتابه منفصلة مواضعفً أربع  بولس ألتباع المسٌح بعد مقتل إستفانوس اضطهاد

فكان ٌسطوا على ( بولس)وأما شاول " :، حٌث استمر ٌروي هكذاالثامن الفصلفً  :الحالة األولى

بالتؤكٌد ذلك  (.3:8أعمال ) "وت وٌجر رجاالً ونساء وٌسلمهم إلى السجنالكنٌسة وهو ٌدخل البٌ

 رإساءهل كان ٌتصرؾ نٌابة عن . الشاب شاول ال ٌمكن أن ٌفعل ذلك وحده، ما لم تخوله سلطة

 الكهنة الٌهود؟

 :بٌن بولس وربٌس الكهنة قاببلً  االتصالحٌث ٌروي المإلؾ عن  التاسع الفصلفً  :الحالة الثانية

فتقدم إلى ربٌس الكهنة وطلب ( السٌد)الرب ا شاول فكان لم ٌزل ٌنفث تهدداً وقتبلً على تبلمٌذ أم"

دٌن )حتى إذا وجد أناساً من هذه الطرٌقة ( الٌهودٌة فٌها)منه رسابل إلى دمشق، إلى المجامع 

 .(2-1:6أعمال ) ."رجاالً أو نساء ٌسوقهم موثقٌن على أورشلٌم( المسٌح الجدٌد

حٌث ٌسجل المإلؾ هنا رواٌة بولس الشخصٌة . الثانً والعشرٌن الفصلفً  :الثالثةالحالة 

وهو ٌخاطب مجموعة كبٌرة من الٌهود الؽاضبٌن من تعالٌمه بعد تحوله المزعوم إلى لتجربته 

فبعد أن حدث شؽب فً أورشلٌم من قبل أولبك الٌهود الذٌن أرادوا القبض على بولس . المسٌحٌة

وقبل الدخول إلى . لٌمه تدخل العسكر وأمسكوا بولس وأرسلوه إلى المعسكرلقتله بسبب تعا

كنت " :المعسكر طلب اإلذن أن ٌكلم تلك الجموع، فلما أذن له خاطبهم قاببلً بعد أن عرؾ بنفسه

حتى الموت مقٌداً ( طرٌق عٌسى)واضطهدت هذا الطرٌق . ؼٌوراً هلل كما أنتم جمٌعكم الٌوم

كما ٌشهد لً أٌضاً ربٌس الكهنة وجمٌع المشٌخة الذٌن إذ . جاالً ونساءومسلماً إلى السجون ر

لكً  أخذت أٌضاً منهم رسابل لئلخوة إلى دمشق ذهبت آلتً بالذٌن هناك إلى أورشلٌم مقٌدٌن

 .(5-3:22أعمال ) ".ٌعاقبوا

ه عن وهً رواٌة أٌضاً لبولس نفسه فً موقؾ دفاع ،السادس والعشرٌن الفصلفً  :الحالة الرابعة

. (بعد تحوله المزعوم لدٌن عٌسى) أؼرٌباس حول شكوى الٌهود ضده نفسه أمام الملك الرومانً

كثٌرة مضادة السم ٌسوع  أموراأنا ارتؤٌت فً نفسً أنه ٌنبؽً أن أصنع " :ومن ضمن ما قاله

وفعلت ذلك أٌضاً فً أورشلٌم فحبست فً سجون كثٌرٌن من القدٌسٌن آخذ السلطان من . الناصري

وفً كل المجامع كنت أعاقبهم مراراً كثٌرة . وكنت ممن أصدر رأٌه بقتلهم. قبل رإساء الكهنة



 

- 58 - 

 

 ."وإذا أفرط حنقً علٌهم كنت أطردهم إلى المدن التً فً الخارج. وأضطرهم إلى التجدٌؾ

 .(11-6:26أعمال )

نها بالتؤكٌد كانت إن القصة ملٌبة باأللؽاز، لك الكهنة؟ بٌسبولس ور ما السر الحقٌقً للعبلقة بٌن

فقط سلطة رسمٌة على المعبد الٌهودي، لكنه كان فً  له كنٌالكهنة الربٌسة، الذي لم  بٌسرخطة 

ً بٌسرالواقع،   .للتصرؾ نٌابة عنه( بولس)اإلذن للشاب شاول  ىبقوته المسلحة الخاصة، أعط ا

 باع المسٌح؟ لماذا فجؤةسلطة أصدر الشاب بولس رأٌه بقتل أت بؤي: أسبلة أخرى ٌمكن إثارتها، مثل

جاءت الفكرة للشاب بولس لتنظٌؾ دمشق، المدٌنة ؼٌر الٌهودٌة، من أتباع المسٌح، بٌنما الٌهودٌة 

ما زالت نشٌطة بحركة دٌن عٌسى الجدٌد؟ ما وراء مثل هذا الدافع؟ ألٌس الحوارٌون ما زالوا فً 

ٌنفث  كان لم ٌزل( بولس)ا شاول أورشلٌم، واآلخرون متفرقون فً ببلد الٌهودٌة والسامرة؟ إذ

قتل ما عدا إستفانوس؟ وإذا كان ٌدخل البٌوت وٌجر رجاالً  تهدداً وقتبلً على تبلمٌذ المسٌح، فكم

لرجال ونساء دمشق لٌجلبوا إلى  أورشلٌم ونساء وٌسلمهم إلى السجن، فهل بقً متسع فً سجن

مجامع الٌهود فً دمشق؟ وهل كان  توقع بولس أن ٌجدهم فً الذٌن أورشلٌم؟ كم عدد المسٌحٌٌن

أنه أخذ معه فقط  بالقوة الكافٌة لجلبهم كلهم مقٌدٌن كمساجٌن طول الطرٌق إلى أورشلٌم؟ أو اً مجهز

من خبلل هذه العبلقة الرسمٌة  ،لكن بالتؤكٌد ؟بنفسه اختارهمبعض شهود الزور المجهولٌن الذٌن 

  !ومفٌد لتنفٌذ مخططه الخاصبولس كان فً موقع موات  بٌن بولس وربٌس الكهنة،

 دين المسيح على الطريق إلى دمشقإلى التحول المزعوم لبولس 

على الطرٌق إلى كانت فً حٌاته " نقطة التحول"قصة تحول بولس المزعوم إلى دٌن المسٌح أو 

القصة   .أتباع المسٌح، رجاالً ونساء، موثقٌن إلى أورشلٌم لٌسوقإلى هناك  وهو ذاهب ،دمشق

هذه الرواٌات الثبلث ملٌبة . فً ثبلث رواٌات منفصلة أعمال الرسلمدونة فً كتاب  أٌضاً 

الحقٌقة، ٌبقى دابماً دون اختبلؾ  ٌقولتحقٌق، الذي  حالةفً أي . بالتناقضات والفوضوٌة المشوشة

. صبح من الصعوبة على أي واحد أن ٌتهمه بإعطاء شهادة زابفةٌفً بٌاناته حتى مع التكرار، و

. بسهولة عن طرٌق التكرار اً ، بالتؤكٌد سٌكون مكشوفالحقٌقة لشخص الذي ٌتظاهر بؤنه ٌقوللكن ا

 :وهنا األمثلة

ٌقول . أعمال الرسلمن كتاب  التاسع الفصللقصة التحول المزعوم موجودة فً  :الرواية األولى

فسقط . ءوفً ذهاب شاول حدث أنه اقترب إلى دمشق فبؽتة أبرق حوله نور من السما" :المإلؾ

فقال من أنت ٌا سٌد؟ فقال " شاول شاول لماذا تضطهدنً" :على األرض وسمع صوتاً قاببلً له

فقال وهو مرتعد . صعب علٌك أن ترفس مناخس. أنا ٌسوع الذي أنت تضطهده( السٌد)الرب 

. فعلماذا ٌنبؽً أن ت كومتحٌر، ٌا رب ماذا ترٌد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدٌنة فٌقال ل

 .(3-3:6أعمال )."وال ٌنظرون أحد ٌسمعون الصوتوأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتٌن 
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رواٌة بولس الشخصٌة  حٌث ٌستكمل المإلؾ تسجٌل ،الثانً والعشرٌن الفصلفً  :الرواية الثانية

له بسبب وهو ٌخاطب المجموعة الكبٌرة من الٌهود الؽاضبٌن الذٌن أرادوا القبض علٌه لقت لتجربته

فحدث وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصؾ " :لهم استمر فً خطابه قاببلً ، حٌث تعالٌمه

ً قاببلً لً. النهار بؽتة أبرق حولً من السماء نور عظٌم  :فسقطت على األرض وسمعت صوتا

. فؤجبت من أنت ٌا سٌد؟ فقال ٌسوع الناصري الذي أنت تضطهده" شاول شاول لماذا تضطهدنً"

ماذا أفعل ٌا  :فقلت. الذي كلمنً صوت لم ٌسمعواوارتعبوا ولكنهم  نظروا النورالذٌن كانوا معً و

 ."أن تفعل كعن جمٌع ما ترتب ل كقم واذهب إلى دمشق وهناك ٌقال ل :رب؟ فقال لً الرب

 .(10-6:22أعمال )

رواٌة بولس  لحٌث ٌستكمل المإلؾ أٌضاً تسجٌ، السادس والعشرٌن الفصلفً  :الرواية الثالثة

فقد . الشخصٌة فً موقؾ دفاعه عن نفسه أمام الملك الرومانً أؼرٌباس حول شكوى الٌهود ضده

ولما كنت ذاهباً فً ذلك إلى دمشق بسلطان ووصٌة من رإساء "  :استمر ٌخاطب الملك قاببلً 

الشمس قد الكهنة، رأٌت فً نصؾ النهار فً الطرٌق أٌها الملك نوراً من السماء أفضل من لمعان 

فلما سقطنا جمٌعنا على األرض سمعت صوتاً ٌكلمنً وٌقول . أبرق حولً وحول الذاهبٌن معً

من أنت  :فقلت أنا" صعب علٌك أن ترفس مناخس. شاول شاول لماذا تضطهدنً"باللؽة العبرانٌة 

 كولكن قم وقؾ على رجلٌك ألنً لهذا ظهرت ل. أنا ٌسوع الذي أنت تضطهده :ٌا سٌد؟ فقال

منقذاً إٌاك من الشعب ومن األمم الذٌن أنا . به كنتخبك خادماً وشاهداً بما رأٌت وبما سؤظهر لأل

لتفتح عٌونهم كً ٌرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشٌطان إلى هللا . اآلن أرسلك إلٌهم

 .(18-12:26أعمال ) ."حتى ٌنالوا باإلٌمان بً ؼفران الخطاٌا ونصٌباً مع المقدسٌن

وذكٌاً فً عدم دخوله إلى  اً كان ماهر .اً ، فٌلسوفاً ، مإثراً ، نشٌط اً ، مثقفاً أن بولس كان مفكرالشك 

دخل من خبلل السٌد : بدالً من ذلك، فقد اختار الباب الربٌسو. المسٌحٌة عن طرٌق التبلمٌذ

 أحد لذا ال .بلسان عٌسى، بعٌداً عن سلطة الحوارٌٌن اً وناطق اً المسٌح نفسه، وعٌن نفسه حوارٌ

لقد رأى بولس بؤنه كان مقبوالً للناس تصدٌق . إستفانوس قد فتح له باب المسٌح! لهبٌمكن أن ٌسا

ً  !عن ٌمٌنه قابماً  السٌد المسٌح وبجانبه دعاء برإٌة هللا نفسهالا بؤنه رأى السٌد  ادعىبولس أٌضا

ٌسى، وبطرقه مع ع المزعوم ومن خبلل هذا الخط المباشر. ، وكان له معه خط مباشرالمسٌح

زعامة دٌنٌة وفكرٌة فً  فً الحصول علىٌحقق حلمه  وأسالٌبه الخاصة وصبره، استطاع أن

تعالٌم  مختلفة عنال هكنٌسة التبلمٌذ، وتعالٌم مختلفة عن المجتمع، من خبلل كنٌسته التً كانت

وقٌامته،  والدته اإلعجازٌة، شابعة موته المزعوم :مثل من حٌاة عٌسى، عناصرأخذ لقد  .المسٌح

، األكثر شعبٌة ،الوثنٌة الكبلسٌكٌة الطوابؾ معتقدات من ودمجها مع عناصرصعوده وعودته 

بدالً من أن ٌتحول بولس حقٌقة إلى و. المإمنة بالخرافات، وخلق منها دٌنه الجدٌد الخاص جداً 

فتنة عظٌمة مسٌحٌة بولس بقٌت ! المسٌحٌة، فقد حول المسٌحٌة نفسها إلى أفكاره الخاصة وفلسفته

استخدام بولس لخلق هذه الفتنة  أن ٌشاء للشٌطان ،لقد كانت إرادة هللا. لؤلمم منذ ذلك الوقت
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عندما تتجسد كل  لعٌسى الثانً مجًءالسوؾ تبقى كذلك حتى موعد . الناس الختبارالعظٌمة 

 .الحقابق عنه بوضوح مرة أخرى لٌراها الجمٌع

ألنه سٌقوم مسحاء كذبة وأنبٌاء كذبة " :وقال المزٌفٌنسل الناس من مثل أولبك الر لقد حذر عٌسى

 ."ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. وٌعطون آٌات عظٌمة وعجابب حتى ٌضلوا لو أمكن المختارٌن أٌضاً 

ٌا رب ٌا ( ٌوم القٌامة)كثٌرون سٌقولون لً فً ذلك الٌوم " :كما قال أٌضاً  .(25-24:24متى )

فحٌنبذ . وباسمك صنعنا قوات كثٌرة وباسمك أخرجنا شٌاطٌنألٌس باسمك تنبؤنا ( ٌا سٌد)رب 

  .(23-22:3متى ) ."اذهبوا عنً ٌا فاعلً اإلثم. أصرح لهم إنً لم أعرفكم قط

كتبها مإلؾ كتاب أعمال الرسل عن  التًاإلشاعات كانت تلك ومهما . سٌكون األول بولس بالتؤكٌد

فقد تنبؤ عٌسى  43:5ٌوحنا وكذلك فً . ٌسى منهفإنها فقط تإكد تحذٌر ع ،آٌات قلٌلة عملها بولس

أنا أتٌت باسم أبً " :فقال ،(بولس) نفسه باسمذلك الشخص الذي عٌن نفسه رسوالً وجاء  عن

 ."إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. ولستم تقبلوننً

 من الشخص الذي أتى باسمه، ولدٌه تؽطٌة فً كتب العهد الجدٌد أكثر من المسٌح، أو حتى

ال  ألنهم االذٌن ٌختارون بمحض إرادتهم أن ٌدانو لذا، فؤولبك. تبلمٌذه؟ إن الجواب هو بولس

فإنهم فً الفتنة بالتؤكٌد  ،فقط على إٌمانهم الموروثن بؤي تحذٌر أو تذكٌر، وٌظلو نٌلتزمو

 نوحثٌبلكن أولبك الذٌن ٌختارون بمحض إرادتهم أن ٌكونوا مباركٌن، ألنهم  .سقطواالعظٌمة قد 

 .الفتنة اجتازوابه، بالتؤكٌد قد  نوٌمسكو عن الحق

 التناقضات في روايات تحول بولس المزعوم إلى المسيحية

دعنا نؤخذ نظرة عمٌقة على كل . مسٌحًإلى  اً فرٌسٌ اً إلى تارٌخ بولس، من كونه ٌهودٌ نرجعدعنا 

 :الرواٌات

الة مرافقً بولس فً رحلته إلى رصد لح هناك .3-3:6األعمال فً كتاب  في الرواية األولى -1

 ."وال ٌنظرون أحد ٌسمعون الصوتوأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتٌن " :دمشق هكذا

والذٌن كانوا " .جاءت شهادة مرافقٌه معكوسة 10-6:22األعمال فً كتاب  الرواية الثانية فيلكن 

فً كتاب  الرواية الثالثةوفً  "صوت الذي كلمنً لم ٌسمعواوارتعبوا ولكنهم  نظروا النورمعً 

 تعدقانون عادٌة،  فً أي محكمة. ، لم ٌؤت بولس بؤي ذكر لشهادة مرافقٌه18-12:26األعمال 

 .مثل هذه الشهادات المتناقضة مشبوهة وٌصرؾ النظر عنها

ن له بقوا وفقط بولس هو الذي سقط على األرض والرجال المرافق في الرواية األولى والثانية، -2

أسقط بولس  في الرواية الثالثة،لكن . صامتٌن فً الرواٌة األولى وخابفٌن فً الثانٌة كانوا. ٌنواقف

 .سترمى مثل هذه الشهادات المتناقضة فً أي محكمة قانون. معه كل مرافقٌه على األرض
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 سهالتً رواها بولس عن نف والرواية الثانية، األعمالكتاب  التً رواها مإلؾ في الرواية األولى -3

فكان  "ماذا ترٌد أن أفعل؟" :، كبلهما شهد بؤنه عندما سؤل بولس عٌسى قاببلً فً نفس الكتاب

على اإلطبلق ما عدا الذهاب إلى دمشق، وهناك ٌقال له عن  باً جواب عٌسى بؤن ال ٌعمل شٌ

م الرواٌتٌن، ل هاتٌن أن مرافقً بولس فً القارئٌجب أن ٌتذكر  .ما ذا ٌنبؽً له أن ٌفعل "جمٌع"

 السبب من هذا هو قد ٌكونفلذا، . وخابفٌن( مستٌقظٌن)ٌسقطوا معه على األرض، بل كانوا واقفٌن 

حٌث )الذهاب إلى دمشق على الطرٌق، بل طلب منه  شًءبؤي  بولس ٌخبر بؤنه لمعٌسى  إظهار

 كما لو هاتٌن الرواٌتٌنمإلؾ كتاب األعمال وبولس، كبلهما أظهر عٌسى فً (. وحده هناك خبرٌ  

 .وقت حدوث تلك الحادثة المزعومة أنه لٌس لدٌه الوقت لٌخبر بولس ماذا ٌنبؽً له أن ٌفعل

بؤن عٌسى كما لو كان لدٌه متسع من الوقت،عكس  ٌرٌدنا بولس أن نعتقد ،في الرواية الثالثةلكن 

لى ع ال ٌزالون وهم بالتفصٌل بكل ما ٌنبؽً له أن ٌفعل عٌسى أخبرهالرواٌتٌن السابقتٌن، حٌث 

معه على  همسقطأأن مرافقً بولس فً هذه الرواٌة الثالثة قد  القارئٌجب أن ٌتذكر ! الطرٌق

فً هذه الحالة، ال حاجة لبولس للذهاب إلى دمشق لكً ٌخبر هناك و. ؼٌر مستٌقظٌن) .األرض

عن شهود على خطاب عٌسى له على  وال ٌمكن ألحد أن ٌسؤل بولس. بماذا ٌنبؽً له أن ٌفعل

مرة أخرى حالة كهذه فً (. ألنه جعل كل رجاله فً هذه الرواٌة ٌسقطون على األرض الطرٌق،

مشبوهة ولذلك ٌصرؾ النظر عنها بسبب إفادات بولس المتناقضة حول  دمحكمة قانون بسٌطة تع

  هل كان على الطرٌق أو فً دمشق؟. فٌه بما ٌنبؽً علٌه أن ٌفعلإخباره المكان الذي تم 

، فهو ٌخبرنا أن بولس األعمالالتً رواها مإلؾ كتاب  الرواية األولى ءةقراعندما نواصل  -4

ما ذا ٌنبؽً علٌه أن ٌفعل، دخل علٌه رجل فً البٌت الذي ٌقٌم فٌه  عرؾعندما ذهب إلى دمشق لٌ

قد  أٌها األخ شاول" :اسمه حنانٌا أرسله عٌسى إلٌه، فوضع ذلك الرجل ٌدٌه على بولس وقال له

من الروح  ٌاالذي ظهر لك فً الطرٌق الذي جبت فٌه لكً تبصر وتمتل أرسلنً الرب ٌسوع

وبقً لبضعة أٌام مع ( اً أصبح مسٌحٌ)نهض بولس وتم تعمٌده  .(13:6أعمال الرسل ) ."القدس

( ث الحوارٌونٌح)بعد عدة أٌام، ذهب إلى أورشلٌم و. المإمنٌن فً دمشق ٌعظ فً المجامع هناك

 (.26، 23، 20-18:6أعمال الرسل )

التً رواها بولس نفسه، وألنه كان ٌخاطب تلك المجموعة  الرواية الثانية قراءةعندما نواصل و

الرجل الذي دخل  ، ذلكدوراً لحنانٌا الٌهودي فً هذه الرواٌة فقد أعطى بولس. الكبٌرة من الٌهود

ن جمٌع ٌهود رجبلً تقٌاً ومشهوداً له م أظهره بولس لقد. فً البٌت الذي أقام به فً دمشق علٌه

ولم ٌذكر أي إشارة عن األمم األخرى التً . تكلم بما ٌناسب مستمعٌه، الٌهود هو ببساطة. دمشق

ثم إن حنانٌا رجبلً تقٌا حسب . فجبت إلى دمشق" :ٌقول بولس .ٌدعً أن عٌسى اختاره رسوالً لهم

". خ شاول أبصرأٌها األ"الناموس ومشهود له من جمٌع الٌهود السكان، أتى إلً ووقؾ وقال لً 

وتسمع ( عٌسى)فقال إله آبابنا انتخبك لتعلم مشٌبته وتبصر البار . ففً تلك الساعة نظرت إلٌه
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قم . واآلن لماذا تتوانى .ألنك ستكون له شاهداً لجمٌع الناس بما رأٌت وسمعت. صوتاً من فمه

 .(16-12:22أعمال الرسل ) (."السٌد، عٌسى) واعتمد واؼسل خطاٌاك داعٌاً باسم الرب

 التً رواها بولس نفسه أٌضاً فً موقؾ دفاعه عن نفسه الرواية الثالثة قراءةنواصل  أما عندما

الوالً الرومانً فستوس، ومرافق  بحضورو ،االستماعفً دار  أمام الملك الرومانً أؼرٌباس

رواٌة بولس فً هذه الوألن  .(23:25أعمال )وأعٌان المدٌنة  ورإساء العسكر الملك برنٌكً، 

لذا فقد أكد لهم أن عٌسى أرسله لؽٌر الٌهود أٌضاً  (السلطة السٌاسٌة)ٌخاطب رومانٌٌن وثنٌٌن 

 اً وألن مستمعٌه فً هذا الوقت من األمم، لذا فلم ٌكن هناك حاجة ألن ٌعطً دور(. األمم األخرى)

اشرة بكل ما ٌرٌد بل جعل عٌسى ٌخاطبه مب. لوسٌط دمشق الٌهودي، حنانٌا، كما فً الرواٌة الثانٌة

، ثم هو جمٌع مرافقٌه معه على األرض سقطٌ  لكن قبل ذلك كان البد أن ! منه وهم على الطرٌق

أنا ٌسوع الذي ": مباشرة منه المحاضرةهذه ( وحده)فقط من أمره عٌسى لٌقوم على رجلٌه وٌسمع 

اهداً بما رأٌت ألنتخبك خادماً وش كولكن قم وقؾ على رجلٌك ألنً لهذا ظهرت ل. أنت تضطهده

الذٌن أنا اآلن أرسلك ( ؼٌر الٌهود)ومن األمم ( الٌهود)منقذاً إٌاك من الشعب . وبما سؤظهر لك به

هللا حتى ٌنالوا  إلٌهم لتفتح عٌونهم كً ٌرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشٌطان إلى

حتى الوالً  (.18-15:26أعمال الرسل ) ."باإلٌمان بً ؼفران الخطاٌا ونصٌباً مع المقدسٌن

أنت تهذي ٌا " :فقد قال بصوت عظٌم. الرومانً الوثنً، فستوس أدرك أن ذلك كان مجرد هلوسة

  .(24:26 أعمال الرسل) "إن كثرة الدروس تصٌر بك إلى الجنون. بولس

إنه من الواضح أن بولس أراد أن ٌضع فً عقل الملك أؼرٌباس بؤن قدره أن ٌكون إنقاذه من 

لذا فً المرة القادمة سٌكون الملك أؼرٌباس نفسه الذي ٌجب أن ٌنقذه من . األممسطة بواالٌهود 

 .كان ماكراً جداً . ٌعرؾ جٌداً ما ذا ٌعملكان بولس . األمم أٌضا  

. لعٌسى ، ولكن أٌضاً بعد رإٌته المزعومةفقط  مشكلة بولس على الطرٌق إلى دمشقلم تكن  -5

وكان ". األكاذٌب من المصدر األصلً لكً ٌرى اآلتٌةاٌات مقارنة الرو القارئمن  اآلن مطلوب

فً المجامع بالمسٌح أن هذا ( ٌبشر)وللوقت جعل ٌكرز . شاول مع التبلمٌذ الذٌن فً دمشق أٌاماً 

ولما . ، فؤخذه التبلمٌذ لٌبلً وأنزلوه من السورولما تمت أٌام كثٌرة تشاور الٌهود لٌقتلوه..هو ابن هللا

. وكان الجمٌع ٌخافونه ؼٌر مصدقٌن أنه تلمٌذ. شلٌم حاول أن ٌلتصق بالتبلمٌذرجاء شاول إلى أو

وحدثهم كٌؾ أبصر الرب فً الطرٌق وأنه كلمه ( نٌالحوارٌ)فؤخذه برنابا وأحضره إلى الرسل 

فكان معهم ٌدخل وٌخرج فً أورشلٌم وٌجاهر باسم الرب . وكٌؾ جاهر فً دمشق باسم ٌسوع

بذلك أحدروه إلى خوة إلفلما علم ا. الٌونانٌٌن فحاولوا أن ٌقتلوه وكان ٌخاطب وٌباحث. ٌسوع

 .(30-26، 23، 20-16:6أعمال الرسل ) ."قٌصرٌة وأرسلوه إلى طرسوس
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 . ما قاله بولس نفسه للملك أؼرٌباس قرأااآلن 

وفً  بل أخبرت أوالً الذٌن فً دمشق. من ثم أٌها الملك أؼرٌباس لم أكن معانداً للرإٌا السماوٌة"

 .(20-16:26أعمال الرسل ) .."أورشلٌم حتى جمٌع أرض الٌهودٌة ثم األمم

مع ما كتبه بولس نفسه فً رسالته إلى أهل ؼبلطٌة حول نفس  السابقتٌن اآلن قارن تلك الرواٌتٌن

أن ٌعلن ابنه  .ولكن لما سر هللا الذي فرزنً منذ كنت فً جوؾ أمً ودعانً بنعمته". الموضوع

بٌن األمم للوقت لم أستشر لحماً ودماً، وال انطلقت إلى أورشلٌم إلى الرسل فً ألبشر به 

ثم بعد ثبلث سنٌن . الذٌن قبلً بل انطلقت إلى العربٌة ثم رجعت أٌضاً إلى دمشق( نٌالحوارٌ)

ولكننً لم أر ؼٌره من . بطرس، فمكثت عنده خمسة عشر ٌوماً ب ألتعرؾانطلقت إلى أورشلٌم 

وبعد ذلك . والذي أكتب به إلٌكم ها أنا ذا أمام هللا أنً لست أكذب فٌه. ا الربالرسل إال ٌعقوب أخ

 .(21-15:1رسالة بولس إلى أهل ؼبلطٌة ) ."كٌلٌكٌةسورٌة  إقلٌمجبت إلى 

هو نفس بولس الذي قرأنا  ،ؼبلطٌة الرسالة ألهلفً  هنا، ، فبولسالعزٌز ٌاالقار أٌها تفاجؤت ال

هل من الممكن أن ننسب هذه . لكن بخداع وشهادات متناقضة، أعمال الرسلعنه فً كتاب 

ً هذه الرواٌات ٌمكن ؟ التناقضات ف"إنه كبلم هللا"التناقضات إلى هللا؟ هل من الممكن القول 

 :تلخٌصها كالتالً

ٌدعً بولس أن خط سٌره بعد رإٌته المزعومة لعٌسى بدأ من دمشق  ،الرسالة إلى ؼبلطٌةفً  -أ

وأخٌراً بعد خمسة . ثم بعد ثبلث سنوات توجه إلى أورشلٌم. العودة إلى دمشقإلى العربٌة، ثم 

، بدأ من دمشق وبعد كتاب األعمالبٌنما فً . عشر ٌوماً توجه إلى إقلٌم فً سورٌة، ثم إلى كٌلٌكٌة

 .عدة أٌام توجه إلى أورشلٌم، ثم إلى قٌصرٌة، وبعد ذلك إلى طرسوس

لس بؤنه بعد رإٌته المزعومة لعٌسى، لم ٌستشر أي أحد، ٌدعً بو ،الرسالة إلى ؼبلطٌةفً  -ب

وبدالً من ذلك توجه فً الحال إلى العربٌة . فً أورشلٌمالحوارٌٌن الذٌن  رإٌة ولم ٌكن بحاجة إلى

، كتاب األعمالبٌنما فً . وبعد ثبلث سنوات توجه إلى أورشلٌم للمرة األولى. ثم عاد إلى دمشق

 . إلى أورشلٌم للمرة األولى سافر( ولٌس ثبلث سنوات)كانت بعد عدة أٌام فً دمشق 

الحواري  ٌتعرؾ على، ٌدعً بولس أنه توجه إلى أورشلٌم لكً الرسالة إلى ؼبلطٌةفً  -ج

 اولم ٌقابل أي أحد من الحوارٌٌن ما عدا ٌعقوب أخ. وقد مكث عنده خمسة عشر ٌوماً . بطرس

، حٌث لم ٌذكر دعوي فً أورشلٌم خبلل هذه المدةنشاط ، فبالتؤكٌد لم ٌكن له أي الذ. عٌسى من أمه

ثم . كانوا ٌخافونه الجمٌع ولكن ، حاول بولس أن ٌلتصق بالتبلمٌذكتاب األعمالبٌنما فً . هو ذلك

معهم ٌدخل  فؤصبح بولس. نٌوأحضره إلى الحوارٌ ن الحواري برنابا هو الذي أخذهإتقول الرواٌة 

 .سوعوٌخرج فً أورشلٌم وٌجاهر باسم الرب ٌ
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والذي أكتب به إلٌكم ها أنا ذا أمام هللا أنً لست "  :رسالته ألهل ؼبلطٌةإذا كان بولس ٌقول فً  -د

 !هو الذي فٌه الكذب كتاب األعمالفً  المدونهذا ٌعنً أن ف . "أكذب فٌه

 على شفا جرف هار  زائفةال تهبولس يؤسس كنيس

دٌن عٌسى الجدٌد فً العالم  الضطهادهودٌة قبل أن ٌإسس الكنٌسة المزٌفة، قاد بولس الحركة الٌ

من  اً هذه النهاٌة كانت جزء. لحٌاة المسٌح األولى مؤلوفةؼٌر أراد هللا بحكمته تقدٌر نهاٌة . الٌهودي

حتى  عن هذاأي تفاصٌل عٌسى  لم ٌعطولذا، . مكر هللا بؤولبك الٌهود الذٌن أرادوا المكر بعٌسى

ما سوؾ ل كإشاراتلهم رٌضة وبعض األمثلة التً ضربها لتبلمٌذه، واكتفى ببعض الخطوط الع

 : ٌؤتًكاتب إنجٌل ٌوحنا ٌكشؾ لنا ذلك كما . ٌحدث له

ستطلبوننً وال تجدوننً، . أنا معكم بعد زماناً ٌسٌراً ثم أذهب إلى الذي أرسلنً" :للٌهود عٌسى قال

  .(34:3ٌوحنا ) ."وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا

وكما قلت للٌهود حٌث أذهب أنا ال . ٌا أوالدي أنا معكم زماناً قلٌبلً بعده ستطلبوننً" :مٌذهلتبل قالو

 .(33:13ٌوحنا ) ."تقدرون أنتم أن تؤتوا كذلك أقول لكم أنتم اآلن

ً  وقال  "بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضاً تروننً ألنً ذاهب إلى األب" :لتبلمٌذه أٌضا

لسنا نعلم . ما هو هذا القلٌل الذي ٌقول عنه" :تساءل تبلمٌذه فٌما بٌنهم وقالوا لقد (.16:16ٌوحنا )

أعن هذا " :علم عٌسى أنهم كانوا ٌرٌدون أن ٌسؤلوه فقال لهم (.18:16ٌوحنا ) "بماذا ٌتكلم؟

ً تروننً؟ ٌوحنا ) "تتساءلون فٌما بٌنكم ألنً قلت بعد قلٌل ال تبصرونً، ثم بعد قلٌل أٌضا

التً سٌحتجب فٌها،  "القلٌلة المدة"تفاصٌل عن تلك أي لٌكشؾ  ساذجاً سى لم ٌكن عٌ .(16:16

هذا . كان ٌخشى من أن  تصل األخبار إلى أعدابه الٌهود. ألنها جزء من عملٌة اإلنقاذ اإلعجازٌة

أنهم ٌعتقلون  اعتقدواهو الوقت الذي تجلى فٌه مكر هللا فً الٌهود عندما  ، وهللا أعلم،"القلٌل"

 تحرسه عناٌة هللا فً مكان "المدة القلٌلة" لكتفً  ، عٌسى،بٌنما المسٌح الحقٌقً. ٌصلبون المسٌحو

منتظراً ساعة مؽادرته ، أن ٌؤتوا إلٌه أٌضاً  وال التبلمٌذٌقدر الٌهود ال  ،فً قلب أرض الٌهود ما

كان  ،الصلب ةادثبعد ح وظهر ألول مرة ذلك المكان ؼادرأنه لما بعض الرواٌات تفٌد . هذا العالم

 .(13-14:20ٌوحنا)كذلك عندما رأته  اعتقدتهمرٌم المجدلٌة  .قد تنكر بهٌبة بستانً هكما لو أن

ثنٌن من الأٌضاً  ظهرالسٌد المسٌح  تقول الرواٌة األخرى أن نفس ذلك الٌوم، األحد، مساء وفً

معلمهما كل مسافة مشى وتحدث معهما، ولكن لم ٌستطع هذان التلمٌذان التعرؾ على . أتباعه

كان متنكراً بصورة جٌدة، فبل شكله وال صوته كان مؤلوفاً  كما ٌبدوا، ،الطرٌق، سبعة أمٌال، ألنه

    (.32-13:24لوقا )لهما 

الحق الحق أقول " :قال لهمف .بؤمثال هملقد أجاب ؟"ةالقلٌل المدة"تلك بماذا أجاب عٌسى تبلمٌذه عن 

المرأة . أنتم ستحزنون ولكن حزنكم ٌتحول إلى فرح. لم ٌفرحلكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعا
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ولكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب الفرح . وهً تلد تحزن ألن ساعتها قد جاءت

 ."ولكنً سؤراكم أٌضاً فتفرح قلوبكم. حزن اآلنفؤنتم كذلك عندكم . ألنه قد ولد إنسان فً العالم

ذلك الشخص الذي سٌقبض علٌه  لٌسعٌسى لن ٌخبر تبلمٌذه بؤنه بالتؤكٌد،  .(22-20:16ٌوحنا )

بل سٌتركهم ٌبكون وٌنوحون وٌحزنون علٌه أمام الٌهود، كما لو أنه . وٌقتل، ولكنه شخص آخر

أما العالم وهم الٌهود والرومان الوثنٌون فسوؾ . هو ذلك الشخص المصلوب، لكً ال ٌشك الٌهود

لتبلمٌذه بؤنه  اأكد عٌسى من خبلل األمثال التً ضربه. المسٌح ٌفرحون وهم ٌعتقدون أنهم ٌقتلون

بعد ولكن عندما ٌرونه  لن ٌتؤلم أو ٌحزن، وإنما هم الذٌن سوؾ ٌبكون وٌحزنون وٌتؤلمون

وهً تلد تحزن، ولكن متى ولدت الطفل ورأته ال  تفرح قلوبهم، كما المرأة االختباءمؽادرته مكان 

ولم ٌقل، ولكنً  ."ولكنً سؤراكم أٌضاً فتفرح قلوبكم" :لذا قال لهم .تعود تذكر الشدة لسبب الفرح

فً نهاٌة حدٌث عٌسى مع تبلمٌذه، حاول أن ٌفهمهم بؤنه كما لو أنه مضطر اآلن أن . سؤبعث

ولكن تؤتً . قد كلمتكم بهذا بؤمثال" :فقال( حتى ال ٌصل الخبر للٌهود)ٌكلمهم بؤمثال ال عبلنٌة 

وبعد أن أعلن  (.25:16ٌوحنا ) ."ٌضاً بؤمثال بل أخبركم عن األب عبلنٌةساعة حٌن ال أكلمكم أ

أجابهم عٌسى عن حقٌقة ذلك  (.30:16ٌوحنا ) "نإمن أنك من هللا خرجت" :التبلمٌذ وقالوا لعٌسى

ولكن ماذا سٌكون فً النهاٌة؟ ٌخبرنا عٌسى  (.31:16ٌوحنا ) "اآلن تإمنون؟" :اإلٌمان وقال

. تً ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فٌها كل واحد إلى خاصته وتتركوننً وحديها إنها تؤ" :وٌقول

وطالما أن هللا معه ماذا ستكون النهاٌة؟ قال  (.32:16ٌوحنا ) ."وأنا لست وحدي ألن األب معً

كٌؾ ٌكون عٌسى قد  (.33:16ٌوحنا ) ("الٌهود)أنا قد ؼلبت العالم . ولكن ثقوا" :عٌسى لتبلمٌذه

به ثم  واستهزإواأنه هو الشخص الذي قبضوا علٌه وبصقوا علٌه وخلعوا مبلبسه  ؼلب الٌهود لو

 !قتلوه؟ هو ؼلب الٌهود ألنهم صلبوا ؼٌره معتقدٌن أنهم ٌصلبون المسٌح

قلٌلة، ثبلثة أٌام، فً قلب  مدة اختفابهبعد  من سٌراهقد سبق أن أعلن عٌسى لتبلمٌذه بؤنهم هم فقط ل

ٌرتفع  حتىوسٌستمر الحظر علٌهم  لن ٌتمكنوا من رإٌته،فالٌهود  أما. األرض، وسط ببلد الٌهود

ولٌس  اً حٌ كانألنه  اختفابهسٌؤتً إلٌهم وٌرونه بعد قد أبلػ تبلمٌذه بنص صرٌح بؤنه ل .إلى السماء

بعد قلٌل ال ٌرانً . ، إنً آتً إلٌكمال أترككم ٌتامى" :قال عٌسى لتبلمٌذه. ألنه قد قام من الموت

 .(16-18:14ٌوحنا ) ."إنً أنا حً فؤنتم ستحٌون. وأما أنتم فتروننً( الٌهود)ٌضاً العالم أ

وبنفس الوقت، أعطاهم عٌسى . ٌجب أن ٌحزن التبلمٌذ لكً ال ٌشك فٌهم الٌهود: الخبلصة

إنً أنا حً . وأما أنتم فتروننً"، "ولكنً سؤراكم أٌضاً فتفرح قلوبكم": تلمٌحات تدل على نجاته

 ("الٌهود)أنا قد ؼلبت العالم . ولكن ثقوا"، "وأنا لست وحدي ألن األب معً"، ."فؤنتم ستحٌون

وفً النهاٌة، تفرق التبلمٌذ ! حتى أنه ألمح لهم فً موضع آخر إلى الشخص الذي سٌقتل بدالً عنه

لقد حزنوا على المسٌح، . من ثم اتبعوا الظن والشابعاتو ،(32:16ٌوحنا ) وتركوا عٌسى وحده

مرقس )فعلهم عندما سمعوا بؤن عٌسى ال ٌزال حٌاً كانت بعدم التصدٌق بشًء كهذا  وكانت ردة

الذي تنبؤ به السٌد المسٌح، خافوا إذ ظنوا أنهم نظروا  "القلٌل"ثم بعدما رأوا عٌسى بعد  (.11:16

أنه قد قام من الموت، ما لهم به من علم ٌقٌن إال  صدقوا شابعة فقد ولذا، (.33:24لوقا )روحاً 
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لكنه حاول أن ٌثبت لهم أنه هو . الظن، ألن عٌسى لم ٌعطهم أي تفاصٌل حول الذي حدث له إتباع

وفً الحقٌقة ال ٌوجد . بذلك من قبلالمسٌح تحول حزنهم إلى فرح، كما تنبؤ ف ،(36:24لوقا )نفسه 

 .   موت أو قٌامة منه بمرحلة عبرأي نص بعد حادثة الصلب منسوب لعٌسى ٌذكر فٌه أنه 

فقد أضافوا عٌسى إلى قابمة . فً أذهان المسٌحٌٌن األوابل االفتراضٌةنت هذه هً الصورة كا

وعلى تلك الظنون  .أحٌاه ثم صعد إلى السماءهللا قد لكنه تمٌز عنهم بؤن  األنبٌاء الذٌن قتلهم الٌهود

ة ، جاء كل واحد من مإلفً األناجٌل األربعمن حادثة الصلب سنة 60-30بعد و ،والشابعات

 صلباآلخرٌن حول  قصصمع  مإكدة بل وتتعارضالؼٌر بمجموعته الخاصة من القصص 

ٌات امثال بسٌط للمساعً البشرٌة ؼٌر المعصومة التً اعتمدت على الروهنا  .المسٌح وقٌامة

وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب " :قال للٌهود أن عٌسى ٌوحناروى كاتب إنجٌل  :والشابعات

الوهمً  الشخصً اعتقادهثم فً الفقرة التً تلٌها أدخل الكاتب  .(32:12ا ٌوحن) ."إلً الجمٌع

ارتفعت عن " .(33:12ٌوحنا ) ."قال عٌسى هذا مشٌراً إلى أٌة مٌتة كان مزمعاً أن ٌموت" :فقال

ولكن فً الفقرة التالٌة  .على صلٌب اً ٌعنً صعدت من األرض إلى السماء، ولٌس تعلٌق "األرض

نحن " :أن الٌهود أجابوا عٌسى قابلٌنلقد كتب ! قة التً تم بها إخراج إنجٌلهٌفضح الكاتب الطرٌ

فكٌؾ تقول أنت إنه ٌنبؽً أن ٌرتفع ابن اإلنسان؟ . سمعنا من الناموس أن المسٌح ٌبقى إلى األبد

 ؟"ٌنبؽً أن ٌرتفع ابن اإلنسان" :عٌسىهل قال  (.34:12ٌوحنا ) "من هو هذا ابن اإلنسان؟

  "وأنا إن ارتفعت" :قال بل! كما قرأنا فً النص اإلنسان البن بشًء ٌتطرق ولم قل،بالتؤكٌد لم ٌ

فً حدٌث  له ذكر وهو لم ٌؤت فلماذا الكاتب ٌجعل الٌهود ٌتحدثون وٌتساءلون عن ابن اإلنسان

 .أحد إفرازات الجهد البشري ؼٌر المعصوم ا؟ هذعٌسى

األناجٌل الثبلثة  فً ،لبشرٌة ؼٌر المعصومةلئلرباك الناتج من الجهود ا وهنا أٌضاً مثال آخر

بسبب االعتماد ( متى، مرقس، لوقا) مستقلة عن بعضها اآلخرال وؼٌر المتشابهة المحتوى األولى

صعود ال منسنة  60-30 بعدمجهولون المإلفون عندما أتى أولبك ال. األدبً المتبادل فٌما بٌنها

تؤٌٌد عٌسى، خالٌة من اإللهام وشهادة العٌان  إلنتاج أناجٌلفم المسٌح، لٌضعوا كلماتهم فً 

ذكر . ، وإشاعات، والنسخ من بعضهم اآلخرإلٌهعلى رواٌات بدون سند لكنهم اعتمدوا  .الشخصٌة

ٌنبؽً أن ٌتؤلم كثٌراً وٌرفض ( عٌسى)إن ابن اإلنسان " : أن عٌسى ابتدأ ٌعلم تبلمٌذه قاببلً  مرقس

هذا  متىثم أخذ  .(31:8مرقس )." تل وبعد ثبلثة أٌام ٌقوممن الشٌوخ ورإساء الكهنة والكتبة وٌق

 .(22:6) فً إنجٌله لوقا منه نسخه وكذلك(. 21:16) فً إنجٌله هنسخالنص و

وهو ما حدث " من الشٌوخ ورإساء الكهنة والكتبةسٌرفض "ٌكون عٌسى قال لتبلمٌذه بؤنه  قد

إفرازات الجهد  ىحدإ ههذبل  ."أٌام ٌقومٌقتل وبعد ثبلثة س" فعبلً، ولكنه بالتؤكٌد لم ٌقل بؤنه

والدلٌل . الشخصً الوهمً الكاتب اعتقادو على الظنون والشابعاتالقابم  ،البشري ؼٌر المعصوم

 :على ذلك كما ٌؤتً
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الذي قد تحدى  نفسه وهو ."ٌقتل وبعد ثبلثة أٌام ٌقومس" بؤنه ال ٌمكن أن ٌقول عٌسى لتبلمٌذه -1

ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ". ؤنهم لن ٌجدوه ولن ٌصلوا إلٌهالذٌن حاولوا أن ٌقتلوه ب

   ".ال تقدرون أنتم أن تؤتوا

. (32:8مرقس ) "قال القول عبلنٌةو". على أن كبلم عٌسى كان واضحاً للتبلمٌذ مرقسٌإكد  -2

قوٌة  وقد فهموا جٌداً ما كان ٌقصده عٌسى للدرجة التً جعلت ردة فعل الحواري بطرس تكون

مما دفع عٌسى بعد أن التفت  .(32:8مرقس ) "أخذ بطرس عٌسى جانباً وابتدأ ٌنتهره". تجاه معلمه

لكن بعد ستة  .(33:8مرقس ) "اذهب عنً ٌا شٌطان": وأبصر تبلمٌذه إلى أن ٌنتهر بطرس قاببلً 

ذه عن تدل على أن عٌسى لم ٌسبق أن كلم تبلمٌأخرى  حادثة مرقس ذكرأٌام من هذه الحادثة  

وبعد ستة أٌام أخذ ٌسوع بطرس وٌعقوب وٌوحنا وصعد بهم إلى جبل ": مرقس ٌقول !موت وقٌامة

وفٌما هم نازلون ": مرقسثم ٌذكر  .(2:6مرقس ) ."عال منفردٌن وحدهم وتؽٌرت هٌبته قدامهم

. واتمن األم( عٌسى)من الجبل أوصاهم أن ال ٌحدثوا أحداً بما أبصروا إال متى قام ابن اإلنسان 

 . (10-6:6مرقس ) "فحفظوا الكلمة ألنفسهم ٌتساءلون ما هو القٌام من األموات؟

ومن ثم حدثت  ."ٌقتل وبعد ثبلثة أٌام ٌقومس بؤنه" :قال لهم سبق أن أن عٌسى قد ،حقٌقةً  لو كان

 فالستة أٌام لٌست مدة طوٌلة تجعلهم ٌنسون ،اإلعبلن امشادة وانتهار بٌن عٌسى وبطرس بشؤن هذ

من  ةالناتج ا الفوضىوٌتساءلون ما هو القٌام من األموات؟ ولكنه ،ك اإلعبلن وحادثة االنتهارذل

، ومحاولة وضع خالٌة من اإللهام وشهادة العٌان الشخصٌةال الجهود البشرٌة ؼٌر المعصومة

 .فم المسٌحفً  الكاتب كبلمه

ردة فعل بطرس وحواري  فٌه رواٌة األناجٌل الثبلثة السابقة بنص ٌفسرنسؾ  ٌوحناكاتب إنجٌل 

أخذوا السٌد من القبر ": ى القبر بعدما قالت لهما مرٌم المجدلٌةعندما ركض االثنان معاً إل ،آخر

 بؤنه" :حقٌقًة، أن عٌسى قد سبق أن قال لتبلمٌذه لو كان .(2:20ناحٌو) ."ولسنا نعلم أٌن وضعوه

وأخبروها بؤن عٌسى سبق وأن تنبؤ لهم بقٌامه لطمؤنوا مرٌم المجدلٌة  ."ٌقتل وبعد ثبلثة أٌام ٌقومس

ألنهم لم ٌكونوا بعد ٌعرفون الكتاب أنه ": ا إلى القبر بقولهكاتب اإلنجٌل فسر ركضهم. من الموت

 .(6:20ٌوخنا)." ٌنبؽً أن ٌقوم من األموات

كهذا ردة الفعل لدى الحوارٌٌن بعدما سمعوا بؤن عٌسى ال ٌزال حٌاً كانت بعدم التصدٌق بشًء  -3

وهذا ٌعنً  (.33:24لوقا )وعندما رأوا المسٌح خافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً  (.11:16مرقس )

وإال النتظره  ."ٌقتل وبعد ثبلثة أٌام ٌقومس بؤنه": أن المسٌح لم ٌسبق له أبداً أن قال لتبلمٌذه

 .الحوارٌون متوقعٌن ظهوره بكل بهجة فً الٌوم الثالث

فسوؾ ٌكون  لمسٌح األساسٌة ترتكز على موته وقٌامه المزعومٌنمهمة السٌد ا تلو كان -4

أي نص بعد  ال ٌوجد. ظهوره لتبلمٌذه بعد ذلك فرصة عظٌمة له لتعلٌمهم عقٌدة الكفارة والفداء

 .موت أو قٌامة منه بتجربة مرحادثة الصلب منسوب لعٌسى ٌذكر فٌه أنه 
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للرواٌات التً ال  بعض األمثلة األخرى ،تشابهة المحتوىالم الثبلثة األولىوهناك أٌضاً، فً تلك األناجٌل 

الحق مع الباطل،  بل خلٌط من. تتضمن، كؽٌرها، وحً إلهً وال حتى شهود عٌان عندما كتبت

 ،الشخصً الوهمًوكبلم هللا مع كبلم البشر من اإلشاعات، الموروثات والتقالٌد، واعتقاد الكاتب 

سنة من الصعود  30وبعد  مرقسفها هو المجهول . إنجٌله الكاتب أخرج فٌها فضح الطرٌقة التًٌبؤسلوب 

 متىسنوات ٌؤتً المجهول  10، ثم بعد 24:14ٌفتري على المسٌح برواٌة باطلة ٌزعم فٌها أنه تنبؤ بسفك دمه 

سنوات أخرى،  10بعد  لوقا، وكذلك فعل 28:26وٌنسخ منه، دون تمحٌص، تلك الرواٌة وٌخرجها فً إنجٌله 

 .46:24فً  لوقاوما كتبه  2:26فً  متىومن الوهم أٌضاً، ما كتبه  . 20:22

نبإة : لكن كل الرواٌات الموضوعة لتنبؤ عٌسى بصلبه تنحنً وال تصمد أمام عاصفة رواٌات تنبإه بنجاته

أنا لست "  ، نبإة(34:3ٌوحنا ) ".ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا"

ٌوحنا ) ("الٌهود)أنا قد ؼلبت العالم . ولكن ثقوا" نبإة ،(32:16ٌوحنا ) "ن األب معًوحدي أل

، وكذلك (30-26:11لوقا )و (40-38:12متى ) (."ٌونس)آٌة ٌونان النبً "، نبإة (33:16

شخص أن ٌجمع لدٌه إٌمانٌٌن  أليال ٌمكن ألنه ببساطة (. كما سٌؤتً)تنبإات العهد القدٌم 

 (.وصدق نبإته بنجاته  بصلبهة عٌسى إبصدق ن)متضادٌن 

التً قد توصلنا للحقٌقة  اآلثارٌات والشابعات توجد بعض ابٌن ثناٌا الرو مما ال شك فٌه، أن لكن

تمٌز لكً  والمفردات مزٌد من التنقٌب والتمحٌص والمقارنات والتحلٌل للنصوصإلى وهذا ٌحتاج 

 إال أنهماعتقدوا أن عٌسى قد صلب،  األوابل المسٌحٌٌن وعلى الرؼم من أن .الحقابق من الظنون

بل فً الحقٌقة، كانوا ٌلومون الٌهود  .أبداً أنه قد مات من أجل الكفارة وفداء البشرٌة والم ٌعتقد

الظروؾ واألحداث إلخراج كابن سماوي  واستؽلولكنه بولس الذي بدل دٌن المسٌح . على ذلك

لموته المزعوم وقٌامته، ٌختلؾ عن موت األنبٌاء المقتولٌن  وأعطى معنى وثنٌاً . حقٌقٌاً هلل ابنانسبه 

نعم لقد استعار . لقد ؼلؾ فلسفته بالدم لٌحاكً فلسفة التطهٌر بالدم فً المٌثراسٌة الوثنٌة. السابقٌن

كنٌسته المزٌفة، وبنى علٌها على شفا جرؾ هار  ووضعها هذه الفلسفة وجعلها صخرة األساس

ً إٌمانكموإن كان المسٌ" :حٌث قال كورنتس ) ."ح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضا

   .(14:15األولى 

 ؟من المصلوب

ٌقول ما ٌعنً، وٌعنً ما  كان هذا السإال، ٌجب أن نتفق على أن السٌد المسٌح عنقبل اإلجابة 

رون أنتم أن وحٌث أكون أنا ال تقد ستطلبوننً وال تجدوننً،" :فإن كان عٌسى قد قال للٌهود. ٌقول

فٌجب أن نإمن أن الٌهود لم ٌقبضوا علٌه، ألن عٌسى لم ٌنطق عن الهوى بل كان وحٌاً  "تؤتوا

وإن هو قد وبخ الٌهود على طلبهم لمعجزة،  ثم أخبرهم بؤنهم لن ٌعطوا إال معجزة النبً . ٌوحى

 ً أنا لست " :بلمٌذهوإن كان قد قال لت. معه ٌونس، فٌجب أن نإمن بمثل تلك المعجزة قد حدثت أٌضا

أنا . ولكن ثقوا" :وإن كان قد قال لتبلمٌذه. فٌجب أن نإمن أن هللا لم ٌخذله ."وحدي ألن األب معً

 .فٌجب أن نإمن أن الٌهود لم ٌنتصروا علٌه .("الٌهود)قد ؼلبت العالم 
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بالتؤكٌد هناك شخص قد تم القبض علٌه وحوكم، ثم علق على الصلٌب ومرت علٌه إجراءات 

لو آمنا أن ذلك الشخص هو عٌسى فسوؾ نكفر بالنصوص التً . لب، وبعد ذلك أدخل القبرالص

ولو آمنا بؤن ذلك الشخص المصلوب لٌس عٌسى فقد آمنا بنصوص النجاة، ولكن . تنص على نجاته

من ذلك الشخص؟ وكٌؾ ٌكون بدٌبلً عن عٌسى؟ وما ذنبه؟ وقبل : مثل ؟األسبلة وابلمن ٌنقذنا من 

 فوت هذا األمر على قتلته الٌهود؟ذلك كٌؾ ٌ

لم ٌؤت ألنه . بالتؤكٌد كبلهل نحن مكلفون بتعٌٌن ذلك الشخص أو معرفة تفاصٌل عملٌة اإلنقاذ؟ 

كٌؾ اقتنع الٌهود بؤن الشخص الذي قبضوا علٌه كان  ولكن. وحً ٌكشؾ تفاصٌل ذلك الحدث

وٌنطق فً عٌون الٌهود  ٌبدوجعل الشخص البدٌل من هللا أن ، لقد كانت معجزة ببساطةعٌسى؟ 

 . أٌضاً فإن هذا البدٌل لم ٌكن شخصاً برٌباً وإنما مجرم مستحق العقوبة. كما لو أنه عٌسىأمامهم 

فعندما قتل " .حواري بطرسعن إنقاذ إعجازي من القتل حدث للٌخبرنا  أعمال الرسلكتاب 

إٌاه إلى أربعة من هٌرودس ٌعقوب أخا ٌوحنا وقبض على بطرس ووضعه فً السجن مسلماً 

وأما الكنٌسة فكانت تصٌر منها صلوات بلجاجة . العسكر لٌحرسوه ناوٌاً أن ٌقتله بعد عٌد الفصح

ً بسلسلتٌن. إلى هللا من أجله وكان أمام الباب حراس . وبٌنما كان بطرس نابماً بٌن الجند مربوطا

من ٌدٌه وقال  ٌحرسون السجن، أقبل مبلك وضرب جنب بطرس وأٌقظه فسقطت السلسلتان

فاجتازا المحرس األول والثانً وأتٌا إلى باب الحدٌد الذي ٌإدي إلى المدٌنة فانفتح . لبطرس اتبعنً

 .(10-1:12أعمال الرسل ) ."لهما من ذاته فخرجا وتقدما زقاقاً واحداً وللوقت فارقه المبلك

إلى ربه  التجؤالذي  ح نفسهالمسٌأن بالتؤكٌد فقد حدث إلنقاذ تلمٌذ المسٌح،  الشًءإذا مثل هذا 
تطرق إلى حدث ؼٌر طبٌعً وقع فً اللحظة  ٌوحناكاتب إنجٌل أٌضاً . أولى ٌدعوه أن ٌنقذه

قد ٌكون هذا الحدث هً لحظة تهٌبة بدٌل عٌسى لٌبدو . الحاسمة لمحاولة الٌهود القبض على عٌسى
لخابن مع جند وخداماً عندما جاء ٌهوذا ا" .3-3:18ٌوحنا هذا الحدث مذكور فً . على هٌبته

من تطلبون؟  :فخرج عٌسى وهو عالم بكل ما ٌؤتً علٌه وقال لهم. بمشاعل ومصابٌح وسبلح
فلما قال لهم . وكان ٌهوذا مسلمه أٌضاً واقفاً معهم. قال لهم ٌسوع أنا هو. أجابوه ٌسوع الناصري

بون؟ فقالوا ٌسوع فسؤلهم أٌضاً من تطل. إنً أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على األرض
 ."الناصري

ما الذي أخاؾ أولبك الجند والخدام المسلحٌن؟ هل أخافهم عٌسى األعزل من السبلح؟ الكاتب لم 

ؼٌر طبٌعً  شًءبالتؤكٌد،  ؟على األرض أولبك الجند والخدام سقطٌزعج نفسه لٌتحرى لماذا 

 . المسٌح حدث كان جزءاً من سٌنارٌو إنقاذ السٌد إن ما. حدث أمامهم أفزعهم

 من ٌا ترى ٌكون ذلك المجرم الذي ٌستحق أن ٌلقى علٌه شبه المسٌح لكً ٌقتل وٌخزى مع قتلته؟

 . تدل علٌه شفرةعنه فً كتب العهدٌن فقد نجد  االستكشاؾلنبدأ رحلة 

فبعد أٌام قلٌلة . التً كان ٌجتمع فٌها الحوارٌون ،لنبدأ أوالً من ؼرفة العملٌات، ؼرفة الدور الثانً

خوة ٌنبؽً أن تتم إلأٌها الرجال ا" :من صعود المسٌح، قام الحواري بطرس فً وسط التبلمٌذ وقال
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هذه الكتابة التً سبق الروح القدس فقالها على لسان داود عن ٌهوذا الذي صار دلٌبلً للذٌن قبضوا 

رة الظلم فاقتنى هذا حقبلً من أج. وقد كان محصًى معنا وحصل له حظ فً هذه الخدمة. على ٌسوع

وصار ذلك معلوماً عند جمٌع سكان . وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاإه كلها

ألنه مكتوب فً سفر المزامٌر . أورشلٌم حتى دعً ذلك الحقل فً لؽتهم حقل دما أي حقل دم

فرشح  .(20-16:1أعمال الرسل ) ."لتصر داره خراباً وال ٌكن فٌها ساكن ولٌؤخذ وظٌفته آخر

. هما ٌوسؾ الذي ٌدعى بارسابا ومتٌاس لٌؤخذ أحدهما وظٌفة ٌهوذا فً الرسالة اثنٌنالتبلمٌذ 

 .(26-23:1أعمال ). فؤلقوا قرعة فوقعت على متٌاس فحسب مع األحد عشر رسوالً 

 ."لتصر دارهم خرابا  وفً خٌامهم ال ٌكن ساكن" .مزامٌر داودفقرتٌن من  اقتبسالحواري بطرس 

 :وقال (.8:106المزامٌر ) ."لتكن أٌامه قلٌلة ووظٌفته لٌؤخذها آخر"وكذلك ( 25:66المزامٌر)

 (.16:1أعمال الرسل ) إنهما من كبلم الروح القدس على لسان داود عن ٌهوذا

حٌث تكلم روح القدس على لسان داود  ، 106المزمور  إلىاآلن، الحواري بطرس سٌؤخذنا معاً 

هوذا الخابن، الذي باع معلمه بثمن بخس، ثبلثٌن من الفضة، بدعوات عٌسى ضد تلمٌذه ٌمتنبباً 

أقم على عدوي "ة، وءتقول النب. وأصبح المرشد ألولبك الذٌن جاإوا للقبض على عٌسى لقتله

لتكن أٌامه . مذنبا ولٌكن توسله خطؤ فلٌخرجإذا حوكم . ولٌقؾ شٌطان عن ٌمٌنه. شرٌراً ( قاضٌاً )

لٌتٌه بنوه تٌهاناً وٌستعطوا وٌلتمسوا . ن بنوه أٌتاماً وامرأته أرملةلٌك. قلٌلة ووظٌفته لٌؤخذها آخر

ال ٌكن له باسط  .هو له ولٌؽنم الؽرباء تعبه لٌرتهن المقرض كل ما .خبزاً بمعزل عن أخربتهم

ألنه لم ٌذكر أن ٌصنع رحمة، بل اضطهد إنساناً ً فقٌراً منسحق . ..رحمة وال من ٌتحنن على ٌتاماه

ٌ سر بالبركة فتباعدت عنه. القلب لٌمٌته ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمٌاه . أحب اللعنة فؤتته ولم 

هذه أجرة .. بها دابمالتكن له كثوب ٌتعطؾ به وكمنطقة ٌتنطق .فً حشاه وكزٌت فً عظامه

أما أنت أٌها الرب السٌد فاصنع معً من ... مبؽضً من عند الرب والمتكلمٌن بالسوء على نفسً

. نصرنً أٌها الرب إلهً، خلصنً حسب رحمتكا... وألن رحمتك طٌبة أنقذنً .أجل اسمك

ٌقومون علً . هم ٌلعنون وأما أنت فتبارك. ولٌعلموا أن هذه هً ٌدك، أنت ٌا رب فعلت هذا

أحمد الرب جداً . لٌلبس خصمابً الفضٌحة ولٌتعطفوا بخزٌهم كالرداء. فٌفرح أما عبدكفٌخزون 

 ."ألنه واقؾ عن ٌمٌن المسكٌن لٌخلصه من القاضٌن على نفسه. بحهبفمً وفً وسط كثٌرٌن أس

 .(31-26، 21-16، 13-6:106المزمور )

سبحان هللا، هذا ! السابقشكراً لك أٌها الحواري بطرس، فقد أجبت من حٌث ال تدري على السإال 

عوات د ،ةوءفً هذه النب. أٌام عٌسى األخٌرة الذي حدث خبللالمزمور مفصل بالمقاس على 

كحواري كً تكون أٌامه قلٌلة وٌؤخذ وظٌفته لٌظهر مذنباً عندما ٌحاكم،  ة ضد ٌهوذا بؤنمذكور

إلى ٌهوذا بؤنه أحب  إشارةة وءأٌضاً، فً هذه النب. ألنه عمل ضد عٌسى لٌمٌته( متٌاس)رجل آخر

هوذا لبس اللعنة فٌ ،لذا. ولم ٌسر ببركة التلمذة على ٌسوع فتباعدت عنه. اللعنة، لذا فقد جاءت إلٌه

مثل ثوبه، وأصبحت هذه اللعنة هً أجرته وأجرة أعدابه الٌهود الذٌن تكلموا بالسوء على عٌسى 
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هللا سٌخزٌهم وٌلبسهم الفضٌحة وٌتعطفوا بخزٌهم كرداء، خصوصاً عندما ٌعلمون أن  .وقاموا علٌه

 .ٌد هللا هً التً مكرت بهم

ً مذكورة لعٌسى أنؾ ٌحدث له؟ ة؟ ماذا سووءماذا عن عٌسى وفقاً لهذه النب  ٌتعامل دعوات أٌضا

. حسب رحمته وٌجعله ٌفرح بخزي أعدابه ؤن ٌنقذه، وٌنصره، وٌخلصهبمعه من أجل اسمه  ربه

ألنه وقؾ معه وخلصه من الذٌن . وأخٌراً حمد عٌسى الرب جداً بفمه وفً وسط كثٌرٌن سبحه

 .أرادوا القضاء علٌه

، فهناك ثبلثة أسبلة بسٌطة ٌمكن أن الحواري بطرس أعلنٌهوذا كما ة تتعلق بوءإذا كانت هذه النب

ٌجب أن  االثنٌنٌجب أن ٌقتل وٌستحق اللعنة والخزي؟ من من بٌن  االثنٌنمن من بٌن : سؤل، مثلت  

 على لسانة بشكل عكسً؟ اإلجابة قد تم تؤكٌدها وءٌنقذ وٌفرح؟ هل من الممكن أن تتحقق هذه النب

وفٌما هم ٌؤكلون . عشر ًثنالولما كان المساء اتكؤ عٌسى مع ا"، 24، 21-20:26متى فً عٌسى 

. ماض كما هو مكتوب عنه( عٌسى)إن ابن اإلنسان ... قال الحق أقول لكم إن واحداً منكم ٌسلمنً

 ."كان خٌر لذلك الرجل لو لم ٌولد. ولكن وٌل لذلك الرجل الذي به ٌسلم ابن اإلنسان

 :بلثة أشٌاء كلها تحققتفً هذا النص، تنبؤ عٌسى بث

حٌث  ،وقد تحققت "إن واحداً منكم ٌسلمنً"جرٌمة تسلٌم عٌسى للٌهود على ٌد أحد تبلمٌذه  6األول

شرع ٌهوذا بإجراءات التسلٌم وأتى مع الجند إلى حٌث ٌوجد عٌسى، وقبض ثمن التسلٌم من 

 . الٌهود

مضى وذهب عٌسى كما  "كتوب عنهإن ابن اإلنسان ماض كما هو م"فشل محاولة التسلٌم  :الثاني

وقبل عٌد " (.32:16ٌوحنا ) ."أنا لست وحدي ألن األب معً". هو مقدر له ولم ٌقبض علٌه

 (.1:13ٌوحنا )" الفصح كان عالماً أن ساعته قد جاءت لٌنتقل من هذا العالم إلى األب

الرجل الذي به ٌسلم ابن وٌل لذلك "وقوع الوٌل، العذاب واأللم ثم الموت على مسلمه ٌهوذا  :الثالث

به ثم مضوا به  واستهزإوابصق علٌه الٌهود، وحاكموه وضربوه بالقصبة على رأسه  "اإلنسان

لٌصلب وهم ٌظنون أنهم ٌمسكون بالمسٌح، ألن المعجزة اإللهٌة شبهت لهم ٌهوذا بالمسٌح فخٌل 

حسب رواٌات  تلك اللحظة والمسٌح الحقٌقً فً .فً الهٌبة والكبلم، أنه هو ،من قدرة هللا ،إلٌهم

 ٌقدرون ال الٌهود وال التبلمٌذ ( وسط أرض الٌهود. قلب األرض) .حٌاً فً مكان آخر كان ٌوحنا

وكما قلت للٌهود حٌث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا كذلك أقول لكم ". إلى ذلك المكانأن ٌؤتوا 

كما أحاطت بٌونس حٌاً  ،لوقاو  متىٌة حسب روا، تحٌط به عناٌة هللا (.33:13ٌوحنا )" أنتم اآلن

على الصلٌب  كان ٌهوذافً الناحٌة الثانٌة، . منتظراً ساعة مؽادرته هذا العالمو. فً بطن الحوت

أي إلهً . إٌلً إٌلً لما شبقتنً" :من شدة األلم والٌؤس صرخ بصوت عظٌم قاببلً ووالمسامٌر بٌدٌه 

 .(46:23متى ) ."إلهً لماذا تركتنً



 

- 32 - 

 

 مباشرة لماذا لم ٌصعد عٌسى إلى السماءف إذا كانت الؽاٌة هً إنقاذ عٌسى،: ر سإال وهوقد ٌتباد

من أن ٌتجه أوالً إلى منطقة فً قلب أرض الٌهود  قبٌل مقدم الجند للقبض علٌه؟ وما الحكمة

ظهر لتبلمٌذه وٌ ٌخرج من تلك المنطقة مدة إجراءات صلب ٌهوذا، ثم لٌختفً فٌها لمدة ثبلثة أٌام،

 :اآلتٌةٌمكن تلخٌص اإلجابة بالنقاط  ؟م ٌصعد إلى السماءث

لكن ظهوره بعد حادثة . لو كان عٌسى فً السماء أثناء صلب ٌهوذا لتؤكد الناس من قتل المسٌح -1

الصلب وإعبلنه لتبلمٌذه بؤنه حً جعل الذٌن اختلفوا فً أمر صلبه فً شك منه، مالهم به من علم 

 .الظن تباعاإال 

فكما كان النبً ٌونان ثبلثة أٌام تحٌط . (ٌونس)ة عٌسى بؤنه سٌكون مثل النبً ٌونان وءتحقق نب -2

 ، مختفٌاً فً قلب منطقة الٌهودبعناٌة هللا  اً محاط فً بطن الحوت، كذلك كان عٌسى به عناٌة هللا

ل آٌة لقومه أه إلعجازيااإلنقاذ  بذلك وكما أصبح النبً ٌونان (.40:12متى )لمدة ثبلثة أٌام 

 (.30-26:11لوقا ) آٌة ألهل جٌله إلعجازيا بإنقاذهالمسٌح  ، كذلك أصبحنٌنوى

حٌث أخزى هللا الٌهود وألبسهم الفضٌحة  (26-26:106) مزامٌر داودة سفر وءتحقق نب -3

وجعلتهم أمام ورطة جثة  ،أنقذت عٌسىالتً  هً وتعطفوا بخزٌهم كرداء، بعدما علموا أن ٌد هللا

، لكان من السهل على االختفاءكان عٌسى قد صعد إلى السماء قبل  لو. ٌح حٌاً ٌهوذا وظهور المس

دون الحاجة لعملٌة الترقٌع ، نجاحهم بقتل المسٌحعن إخفاء جثة ٌهوذا واإلعبلن بكل ثقة الٌهود 

 .بعد حادثة الصلب من الموت لتفسٌر ظهورهقٌامه بإشاعة 

 دابه الٌهود وخابنه ٌهوذا وهو على األرضعلى أع باالنتصارلٌعٌش المسٌح لحظات الفرح  -4

 (.28:106مزامٌر ) "فٌفرح أما عبدكٌقومون علً فٌخزون " .ٌخضع للقوانٌن السماوٌةقبل أن 

 بلً بؤن هناك رج متى وٌوحنا عن جسد المقتول، ٌهوذا؟ من تعامل معه؟ ٌخبرنا كاتبا إنجٌلماذا 

هذا الرجل ذهب مساء . بب الخوؾ من الٌهوداسمه ٌوسؾ، كان تلمٌذاً لعٌسى ولكن خفٌة لس اً ؼنٌ

فجاء وأخذ . الجمعة إلى الوالً الرومانً، بٌبلطس، وطلب منه أن ٌؤخذ الجثة، فؤذن له بٌبلطس

الجسد، ولفه بكتان نقً ووضعه فً قبره الجدٌد الذي كان قد نحته فً الصخرة ثم دحرج حجراً 

 60-35:23متى ) .قرٌب من موضع الصلبوكان القبر فً بستان . كبٌراً على باب القبر ومضى

بالتؤكٌد لو أن هذا التلمٌذ الخفً قد رأى عبلمة تبٌن أن هذا جسد ٌهوذا فلن  (.42-38:16و ٌوحنا 

                                .لقتلته ٌعلن ذلك

 ةوءألن عٌسى فً نبخٌل إلٌهم أنه عٌسى؟ نعم،  ولكن ٌهوذا هل علم الٌهود أن الذي صلبوه هو

ولٌعلموا أن هذه هً . أنصرنً أٌها الرب إلهً، خلصنً حسب رحمتك" :سؤل هللا قاببلً  المزامٌر

ٌقومون علً فٌخزون " أٌضا  المسٌح سؤل ربه فً نفس النبإة قاببلً، ."ٌدك، أنت ٌا رب فعلت هذا

بؤولبك  تهزأاسلذا، فاهلل قد  ."لٌلبس خصمابً الفضٌحة ولٌتعطفوا بخزٌهم كالرداء. فٌفرح أما عبدك

أن ٌد هللا هً التً وضعت شبه المسٌح على ٌهوذا وقتلوه  عندما علمواالٌهود، وألبسهم الخزي، 
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 بالخزيلو كان أولبك الٌهود متٌقنٌن فً أنفسهم من قتل المسٌح فلن ٌشعروا . بدالً من عٌسى

 ى المزعوم؟لكن كٌؾ نجحوا فً إقناع الناس بقبول موت عٌس. والفضٌحة وٌتعطفوا به كالرداء

ستكون فضٌحة كبٌرة علٌهم لو . حسناً، لقد أدرك أولبك الٌهود حجم المشكلة التً كانت تواجههم

، أو أن الجسد الذي فً القبر ال ٌخص عرؾ الناس أن الشخص المصلوب هو ٌهوذا ولٌس عٌسى

هم ال . سٌحٌإمن بسببها الناس بالم قد سٌظهرون مهزومٌن أمام قومهم، ومن ثم تكون فتنة. المسٌح

 :ٌؤتًلذا، هم فكروا وخططوا كما  .ٌعلمون أٌن عٌسى

 .الوحٌد خٌارهمنهم نجحوا فً قتل عٌسى، ألنه إبكل فخر  ن فً القولٌستمرو -1

 . لضمان حماٌته من الناس من األولوٌاتجعل حراسة القبر  -2

وصؾ ذلك للوالً و ،بعد ثبلثة أٌام قٌامه من الموت اختبلق قصة حول المسٌح أنه قد ادعى -3

 .مع طلبهم بضبط وحراسة القبرلكً ٌتعاطؾ  الرومانً، بٌبلطس، بؤنها فتنة

والجواب الوحٌد الذي كان . عدم االعتراؾ بؤنهم قد هزموا وخدعوا بقتل ٌهوذا بدالً من عٌسى -4

ك لن ٌكون هناك ش. عند ظهور السٌد المسٌح هو أنهم قد نجحوا بقتله لكنه ب عث من الموتلدٌهم 

بل فً الحقٌقة أن . فً مثل هذا االعتقاد ألن اإلٌمان برجوع الحٌاة لبعض الموتى موجود لدٌهم

  .بعضهم رأى أشخاص قد قاموا من الموت مثل لعازر الذي أحٌاه عٌسى بإذن هللا

 :األسلوب الذي استخدموه لتطبٌق مخططهم كان هكذا

 :وقالوا لهٌون إلى الوالً الرومانً، بٌبلطس، فً الٌوم التالً، السبت، اتجه رإساء الكهنة والفرٌس

فمر بضبط القبر . قال وهو حً إنً بعد ثبلثة أٌام أقوم( عٌسى)ٌا سٌد قد تذكرنا أن ذلك المضل "

فتكون . إلى الٌوم الثالث لببل ٌؤتً تبلمٌذه لٌبلً وٌسرقوه وٌقولوا للشعب إنه قام من األموات

إذ كٌؾ  .دعاء ؼٌر صحٌحاالبالتؤكٌد هذا  (.64-63:23تى م) ."األخٌرة أشر من األولى الضبللة

: هو نفسه الذي قد تحدى الٌهود قاببلً لهم على الرؼم من أنهٌ نسب لعٌسى مثل هذا الكبلم 

ال توجد أي أٌضاً، فإنه  ؟".ستطلبوننً وال تجدوننً، وحٌث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا"

وقد رأٌنا سابقاً بطبلن . للٌهود بؤنه سٌقوم بعد ثبلثة أٌام رواٌة فً أي إنجٌل أن عٌسى قد قال

الوالً الرومانً، بٌبلطس، . رواٌة مرقس ومتى ولوقا حول إخبار عٌسى تبلمٌذه عن موته وقٌامته

. عندكم حراس" :سلطة مطلقة على القبر وقال لهملقد أعطاهم . أكثر مما سؤلوهأعطى الٌهود 

 .(65:23متى ) ."اذهبوا واضبطوه كما تعلمون

هم الفرصة حتى أصبح لدٌ ،اآلن. ة الٌهودالقبر تحت سٌطر أصبح بهذه السلطة من بٌبلطس،

 (.66:23متى ) ."مضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر" لذا،. للتخلص من جثة ٌهوذا

ن م جسد ٌهوذا أخرجوابطرٌقة ما لٌلة األحد ثم . مضوا إلى هناك بحراستهم الخاصة المختارة

وتركوا الباب أٌضاً مفتوح،  ه،القماش الكتانً والمندٌل الذي كان على رأس فقط وتركوا القبر



 

- 34 - 

 

فٌما لو وصل  أٌضاً، فإن الٌهود لم ٌنسوا أن ٌطمبنوا حراسهم. من الموت عٌسى امٌق لتنتشر شابعة

. سرقوه ونحن نٌامقولوا إن تبلمٌذه أتوا لٌبلً و" ورشوهم بفضة كثٌرة قابلٌن لهم، ،الخبر إلى الوالً

متى ) ".فؤخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم." وإذا سمع بذلك الوالً أقنعناه وجعلناكم مطمبنٌن

قرب القبر صباح األحد ( بعضها قال شخص واحد)األناجٌل تحدثت عن شخصٌن  (.12:28-15

السإال . سى قد قام، بؤن عٌالباكر البسٌن ثٌاب براقة، كانا ٌخبران التبلمٌذ الذٌن ٌؤتون إلى القبر

الشخصٌن؟ وهل كانا ٌعمبلن لمصلحة الٌهود، إلشاعة خبر  هذٌنمن وضع : طرح هوٌ  الذي ربما 

قٌام عٌسى المزعوم من الموت؟ أم ٌعمبلن لمصلحة عٌسى، إلعطاء رسالة لتبلمٌذه لمقابلته؟ 

ادثة الصلب، لٌكتبوا عن حسنة  60-30ألنهم أتوا بعد ! مإلفو األناجٌل أنفسهم ؼٌر متؤكدٌن

فهم أنه كان  متى :لذلك جاءت كتاباتهم هكذا. معتمدٌن فً ذلك على رواٌات ؼٌر مإكدة وشابعات

 فهم أنه رجل مرقس بٌنما (.6-2:28متى ) مبلكاً واحداً ذلك الذي كان قرب القبر ٌتكلم مع التبلمٌذ

إنهما كانا ملكٌن  ناٌوحوقال  (.4:24لوقا )إنهما رجبلن  :ٌقول لوقاولكن  (.5:16مرقس )شاب 

 (.12:20ٌوحنا )

فٌها أي أثر من بعد  لهوال ٌوجد  عن ٌهوذا نفسه، ؟ ثبلثة أناجٌل سكتتبجسد ٌهوذا ل الٌهودماذا فع

، فلدٌه متىأما الرابع ، . قدومه مع الجند للداللة على عٌسى، واختفى فٌها من مسرح األحداث

رأى ٌهوذا أن عٌسى قد دٌن ندم ورد الثبلثٌن من لما " :متىٌقول ! رواٌة أن ٌهوذا مات منتحراً 

أنت . فقالوا ما ذا علٌنا. الكهنة والشٌوخ قاببلً قد أخطؤت إذ أسلمت دماً برٌباً  ءالفضة إلى رإسا

فؤخذ رإساء الكهنة الفضة . ثم مضى وخنق نفسه. فطرح الفضة فً الهٌكل وانصرؾ. أبصر

فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة . ثمن دموقالوا ال ٌحل أن نلقٌها فً الخزانة ألنها 

 إن الدلٌل على النهاٌة الؽامضة لٌهوذا (.8-3:23متى ) ."ولهذا سمً ذلك الحقل حقل الدم. للؽرباء

لما آل إلٌه  حتى اآلن ٌقٌن لدى الناسعدم وجود حقٌقة و هو تهونجاح الٌهود فً التخلص من جث

 نهاٌة أخرى لٌهوذا كما سبق، ،عن بطرس يٌرو ل الرسلأعمافها هو مإلؾ كتاب . أمر ٌهوذا

حقبلً من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاإه ( ٌهوذا)فاقتنى هذا "

وصار ذلك معلوماً عند جمٌع سكان أورشلٌم حتى دعً ذلك الحقل فً لؽتهم حقل دما أي . كلها

تشوٌه  م محاولةنتٌجة سقوط من الدور العاشر، أ اهل هذ (.16-18:1أعمال الرسل ) "حقل دم

لنهاٌة  ؼامضةعمل صورة لفً الحقٌقة، لقد نجح الٌهود  ؟إلخفاء المعالم من قبل الٌهود ثةللج

هل ندم ٌهوذا أم ال؟ هل رد الفضة أم لم ٌردها؟ هل الٌهود اشتروا الحقل بعد رد الفضة، أم ف. ٌهوذا

هل خنق نفسه منتحراً أم سقط على وجهه فانشق من الوسط من أجرة الظلم؟ نفسه اشتراه ٌهوذا 

  فانسكبت أحشاإه كلها؟

أنا أمضً " :قال لهم فً الهٌكل، مع الٌهود كان ٌتجادل هنا نص آخر من عٌسى عندما

 .(21:8ٌوحنا ) ."حٌث أمضً أنا ال تقدرون أنتم أن تؤتوا. وستطلبوننً وتموتون فً خطٌتكم
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سوؾ ٌبلحقه الٌهود للقبض علٌه . على المكان الذي سٌمضً إلٌه من عٌسى إسقاطاتمرة أخرى 

فً  ،، أخبرهم بؤنهم لن ٌقدروا أن ٌؤتوا إلى ذلك المكانللٌهود لقتله، ولكن بكل ثقة وإٌمان وتحد

فقلت لكم إنكم " :تهم فقالبلذي ٌقصده فً موتهم فً خطٌا ثم فسر لهم عٌسى ما .أرض الٌهودقلب 

فقالوا له من . تموتون فً خطاٌاكم( المسٌح)نكم إن لم تإمنوا أنً أنا هو أل. تموتون فً خطاٌاكم

 (.25-24:8 ٌوحنا) ."االبتداءأنت؟ فقال لهم ٌسوع أنا ذاك الذي كلمتكم عنه منذ 

متى ٌفهم الٌهود أن عٌسى كان هو المسٌح، وأنه لم ٌكن ٌفعل شٌباً من نفسه بل ٌتكلم بما علمه هللا؟ 

فحٌنبذ تفهمون ( عٌسى)متى رفعتم ابن اإلنسان " :إذ قال للٌهودهذا السإال  عنلقد أجاب عٌسى 

والذي أرسلنً . وأنً لست أفعل شٌباً من نفسً بل أتكلم بهذا كما علمنً األب( المسٌح)أنً أنا هو 

هل  (.26-28:8ٌوحنا ) ."هو معً ولم ٌتركنً األب وحدي ألنً فً كل حٌن أفعل ما ٌرضٌه

خصابص ذلك الرفع كما حددها  هذا السإال ٌجب أن نعرؾ عنقبل اإلجابة  رفع الٌهود عٌسى؟

  :عٌسى نفسه

ٌجعل الٌهود  مما( بضعة أمتارلٌس بمجرد : وبمعنى آخر)هذا الرفع هو من القوة واإلعجاز -1

 .كان هو المسٌح، ومع ذلك لم ٌإمنوا فماتوا فً خطٌبة عدم إٌمانهم ٌفهمون أن عٌسى

  .هذا الرفعأخبر عٌسى عن  هللا هو الذيأن  -2

  .وحدهولم ٌتركه  عٌسىألن هللا كان مع نتٌجة  أن هذا الرفع هو -3

متى رفعتم " :ٌهود بقولهللعٌسى  ٌنسبهبالتؤكٌد هذه خصابص رفع هللا لعٌسى إلى السماء، فكٌؾ 

 ؟ "ابن اإلنسان

قد كرر ذلك علٌهم موبخاً ألن عٌسى أثناء جداله مع الٌهود فً الهٌكل ٌعلم أنهم ٌطلبون قتله، و

ولكنكم اآلن " ،(33:8ٌوحنا ) ."لكنكم تطلبون أن تقتلونً ألن كبلمً ال موضع له فٌكم" :لهم

لذا فإن سعً  (.40:8ٌوحنا ) ."تطلبون أن تقتلونً وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا

قتل عٌسى لبقً فً األرض حتى ولو لم ٌسع الٌهود ل. رفع هللا لهالٌهود لقتل عٌسى كان سبب 

 .الرفع لهم لرفعه، ولهذا نسب اًٌ سع كان أصبح كما لو أنه لذا فسعٌهم لقتله. ساعة وفاته

  :اٟرٜدعْب اُٟ ّفنش ٍيٞبً ثبىْص أخٞشاً، 

تضرعات وتوسبلت بصراخ شدٌد ودموع ( عٌسى)قرب ( فً حٌاته على األرض)فً أٌام جسده "

 ."موت فاستجٌب له من أجل تقواهإلى القادر أن ٌخلصه من ال

هل هللا استجاب لتضرعات وتوسبلت وصراخ ! هل هذا النص موجود فً العهد الجدٌد؟ بالتؤكٌد

هل خلص هللا عٌسى من الموت؟ النص . إن هللا استجاب له :ودموع السٌد المسٌح؟ النص ٌقول
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من قال هذا . موتٌذكر بوضوح دون أدنى شك أن هللا استجاب لطلب عٌسى أن ٌخلصه من ال

وإن كان المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً " :النص وأٌن؟ إن الذي قال

إن هللا القادر استجاب لتضرعات وتوسبلت المسٌح أن ٌخلصه من " :هو نفسه الذي قال." إٌمانكم

 .(3:5الرسالة إلى العبرانٌٌن ) "الموت من أجل تقواه

بٌضه فً سلة  جمٌعالفوضى؟ إنها كما لو أن ذلك الشخص الذي وضع ما هذه ! نعم إنه بولس

ألم ٌبن كنٌسته المزٌفة على شفا جرؾ هار؟ لقد أتى هللا كنٌسته من القواعد فخر  !نواحدة كسره

 !علٌه السقؾ من فوقه فانهارت به

  ؟لماذا بدل بولس دين المسيح

إن ما قام  :فبل ٌعقل أن ٌقال. بة قصٌرة جاهزةتوجد إجا ولكن ال. هذا سإال ٌتبادر إلى الذهن كثٌراً 

. بقٌادة بولس االضطهادٌةبه بولس كان مإامرة ٌهودٌة لطمس دٌن المسٌح بعد أن فشلت الجهود 

هً كانت مبادرة  .حذر الناس من الختان وتطبٌق الشرٌعة حاولوا قتل بولس عندما أٌضاً فالٌهود 

ال شك أن و .الشٌطان فتراه وأعانه علٌهااإال إفك  هًورسابله التً كتبها إن . شخصٌة من بولس

إنتاج و تحرٌؾ دٌن المسٌح هناك عدة عوامل اجتمعت لتشكل السبب الربٌس إلقدام بولس على

 : أهم هذه العوامل هً. مسٌحٌة جدٌدة خاصة به ألبسها قناعاً زابفاً للمسٌح

وغ فً العلم والثقافة والقٌادة كما من بٌن الحوارٌٌن من لدٌه صفة النبكان بولس ٌري أنه لٌس  -1

رأٌنا سابقاً كٌؾ روى مإلؾ كتاب . لهم رإساء وشٌوخ وكتبة الٌهود وهذه أٌضاً كانت نظرة. ٌهلد

رإساء )فلما رأوا ". زعٌم الحوارٌٌن بطرس وزمٌله ٌوحنا إلى تلك النظرةعن  أعمال الرسل

 "إنسانان عدٌما العلم وعامٌان تعجبوامجاهرة بطرس وٌوحنا ووجدوا أنهما ( وشٌوخ وكتبة الٌهود

 الطرسوسً بٌنما بولس (.10:5، لوقا 21:4متى ) كانا صابدي أسماك إذ (.13:4أعمال الرسل )

 وكفرٌسً ٌهودي. طرسوس والدته، فً مدٌنة التً بالفلسفة الٌونانٌة مصبوؼةكان ذا خلفٌة ثقافٌة 

 لكتببالدٌه إلمام  (.3:22عمال الرسل أ) .حٌث تعلم الشرٌعة ؼماالبٌلكان ٌطلب العلم على 

وألنه تمٌز بالقٌادة، فقد حصل على ثقة ربٌس الكهنة لقٌادة حركة  .العهد القدٌم القدٌمة، الٌهودٌة

  .االضطهاد

أحد ٌستطٌع أن ٌدخل إلى الدٌن الجدٌد  ال. التبلمٌذ واألتباع كانوا هم البوابة إلى المسٌح -2

وهو  الرومانً، كرنٌلٌوس، قابد فً الجٌش حتى. ال عن طرٌقهموٌعرؾ حقٌقة عٌسى وتعالٌمه إ

هذا . وٌساعد فقراء الٌهود، رجل متدٌن ٌعبد هللا هو وكامل عابلته بدالً من آلهة الرومان الوثنٌة

رإٌا فً النهار تخبره بؤن صبلته وصدقاته تصعد  عندما أراد هللا أن ٌهدٌه للحق أراه هللاالرجل 

ٌه أن ٌرسل رجاالً إلى الحواري بطرس فً ٌافا وٌستدعٌه إلى بٌته لٌسمع منه إلى السماء، وأن عل

ٌرى بؤنه لٌس فً حاجة للتعلم من أي إنسان، وال ٌعترؾ  بٌنما بولس (.26-1:10أعمال الرسل )

وإن كان عامٌاً فً  التبلمٌذ،ببوابة التبلمٌذ إلى المسٌح، ألنه ٌرى أنه ال ٌنقص شٌباً عن أكابر 
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، 6-5:11 الثانٌة كورنثوس)بل هو ظاهر فً كل شًء، وفٌه حق المسٌح  .لٌس فً العلمالكبلم ف

10 .)  

كل األدٌان ٌخرج على فترات أناس قد أصابتهم لوثة فً عقولهم، أو  منعلى مر التارٌخ، و -3

، أو حب الزعامة أو التخٌبلت االنفصامأو  ،مرضى نفسٌون مصابون بداء جنون العظمة

هم ٌدعً النبوة، وبعضهم ٌدعً التجدٌد، وبعضهم ٌخرج برإى وتفسٌرات بعض .والسٌطرة

الذي ٌنتسبون نوع الدٌن  تعتمد على سوٌاءاألؼٌر  قوة تؤثٌر أفكار أولبك الناس. وتشرٌعات خاصة

هناك عامل مشترك  إال أن، زماناً ومكانا  وفكراً  اختبلفهمرؼم على و .الظروؾ المحٌطة علىو إلٌه

حذر  رأٌنا من قبل كٌؾ . وهو تزٌٌن الشٌطان لهم سوء عملهم فٌرونه حسناً أال واحد ٌجمعهم

ألنه سٌقوم مسحاء كذبة "المدعٌن الرسالة وقال،  سوٌاءاألؼٌر  عٌسى الناس من مثل أولبك الناس

ها أنا قد سبقت . وأنبٌاء كذبة وٌعطون آٌات عظٌمة وعجابب حتى ٌضلوا لو أمكن المختارٌن أٌضاً 

( ٌوم القٌامة)كثٌرون سٌقولون لً فً ذلك الٌوم "كما قال أٌضاً  .(25-24:24متى ) ."وأخبرتكم

. ألٌس باسمك تنبؤنا وباسمك أخرجنا شٌاطٌن وباسمك صنعنا قوات كثٌرة( ٌا سٌد)ٌا رب ٌا رب 

وقال أٌضاً،  (.23-22:3متى ) ."اذهبوا عنً ٌا فاعلً اإلثم. فحٌنبذ أصرح لهم إنً لم أعرفكم قط

وفً  (.43:5ٌوحنا ) "إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. تٌت باسم أبً ولستم تقبلوننًأنا أ"

أٌها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هً من هللا "، 1:4 رسالة ٌوحنا األولى

قد  عن أنفسهم سوٌاءاألؼٌر  الناس أقوال هإالء .".ألن أنبٌاء كذبة كثٌرٌن قد خرجوا إلى العالم

 فماذا قال بولس عن نفسه؟. وسلوكهم النفسًشخصٌاتهم  أنماط كشؾ شٌباً منٌ

ولكن إن كان "، (15:1ؼبلطٌة ) ."ولكن لما سر هللا الذي أفرزنً من بطن أمً ودعانً بنعمته"

مباح لً  شًءكل "، (3:3رومٌه ) ."بكذبً قد ازداد صدق هللا لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطا

 األولى كورنثوس) ."شًءكل األشٌاء تحل لً لكن ال ٌتسلط علً . ٌنفع شًء ولكن لٌس كل

قد صرت ؼبٌاً وأنا "، (40:3 األولى كورنثوس) ."وأظن أنً أنا أٌضاً عندي روح هللا"، (12:6

أنتم ألزمتمونً ألنه كان ٌنبؽً أن أمدح منكم إذ لم أنقص شٌباً عن أكابر الرسل وإن كنت . أفتخر

أهم . أهم إسرابٌلٌون فؤنا أٌضاً . أهم عبرانٌون فؤنا أٌضاً "، (11:12 الثانٌة كورنثوس) ."لست شٌباً 

 كورنثوس) ."فؤنا أفضل فً األتعاب. أقول كمختل العقل. أهم خدام المسٌح. نسل إبراهٌم فؤنا أٌضا  

أٌضاً  وإال فاقبلونً ولو كؽبً ألفتخر أنا. أقول أٌضاً ال ٌظن أحد أنً ؼبً"، (23-22:11الثانٌة 

 ."هذه االفتخارالذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كؤنه فً ؼباوة فً جسارة . قلٌبلً 

 الثانٌة كورنثوس." )وإن كنت عامٌاً فً الكبلم فلست فً العلم"، (13-16:11 الثانٌة كورنثوس)

، (16:12 لثانٌةا كورنثوس) ."كرمأنا لم أثقل علٌكم لكن إذ كنت محتاالً أخذتكم ب. فلٌكن"، (6:11

ألن اإلرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل . صالح شًءفإنً أعلم أنه لٌس ساكن فً جسدي "

 شخصٌة حقٌقةحتى الوالً الرومانً الوثنً، فستوس أدرك  (.18:3رومٌة ) ."الحسنى فلست أجد
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 "نونإن كثرة الدروس تصٌر بك إلى الج. أنت تهذي ٌا بولس": حٌث قال له وسلوكه النفسً بولس

  .(24:26أعمال الرسل )

رؼم إعطابه على رؼم الحظوة التً حصل علٌها بولس من ربٌس الكهنة الٌهودي، وعلى  -4

اإلذن للتصرؾ نٌابة عن السلطة الٌهودٌة فً اضطهاد أتباع المسٌح، وتوفٌر رجال ٌؤتمرون 

أن  ضً طموحهرٌفلن  ،لذا. إال أن بولس لم ٌكن رجل حرب بل رجل فكر ودٌن وفلسفة. بؤمره

لن عبلوة على ذلك، ف. على بعض األمٌٌن من القوة الخاصة بربٌس الكهنة مجرد زعٌم ٌكون

لزعامة دٌنٌة  ٌطمح الذي هووٌرضً طموحه أٌضاً أن ٌكون فقط منفذاً ألجندة ربٌس الكهنة 

ودي كان مدركاً سلفاً أنه لن تتحقق له هذه الزعامة فً المجتمع الٌه هو .فً المجتمع وفكرٌة

فً األمم دٌن الٌهود ال ٌستطٌع أن ٌدعو إلى و. بوجود الشٌوخ ورإساء الكهنة والكتبة الٌهود

ولم ٌكن فً  ،سلطة الحوارٌٌن الذٌن ٌحتقرهمتحت أن ٌكون  وال ٌقبل. ألنه حصر علٌهم األخرى

. على أٌدٌهم النفسً للتعلم االستعدادقلبه أصبلً قبوالً للحق الذي ٌنادون به، فضبلً أن ٌكون لدٌه 

 (.6:2ؼبلطٌة ) ."لم ٌضٌفوا لً شٌباً ( التبلمٌذ)فإن هإالء المعتبرٌن"

لكن . إنها أرض األمم المجاورة. حظ سوقاً مفتوحاً لتسوٌق نفسه كزعٌمللكن بولس نجح فً أن ٌ 

ودٌن عٌسى لم . ٌسوق على األمم ألنه ال ،دٌن موسى بالتؤكٌد لٌس ماذا عساه أن ٌسوق هناك؟

استطاع تزٌٌؾ بعض  على أٌة حال، لكنه! ولٌس لدٌه االستعداد لتعلمه من الحوارٌٌن ٌتعلمه

وقبول ثم قٌامته،  األفكار الفلسفٌة من ظروؾ دٌن المسٌح، كوالدته اإلعجازٌة، وشابعة موته

لقد ألبس بولس أفكاره لباس . الناس لتلك الشابعة، وصعود عٌسى إلى السماء وعودته الموعودة

لذا، حصل على . ؽه بعبلمة الجودة الوثنٌة حتى ٌسوق نفسه كرسول خاص لتلك األممالدٌن ودم

  .فً دٌن عٌسى الصحٌح كان زعامة، ولكنها كانت على حساب الحق الذي

بعد أن اضطهد بولس أتباع المسٌح فً أورشلٌم عن طرٌق السلطة المفوضة له من قبل ربٌس  -5

من  اً ببلد الٌهودٌة والسامرة ما عدا األحد عشر حوارٌ الكهنة، وبعد أن تشتت أتباع المسٌح فً

 استراح بولس استراحة محارب ورأى أن النتابج ال تحقق طموحاته. االضطهادجراء ذلك 

فً نفسه فكر بولس  لقد. أن كل النتابج كانت لمصلحة اسم ربٌس الكهنة رأىخصوصاً بعدما 

كٌؾ ٌتزعم التلمٌذ  رأىوتل كٌؾ قدر فق .فهو ال ٌنقص عن التلمٌذ بطرس كما ٌزعموقدر، 

 بطرس، وهو صابد سمك عامً فً نظر الٌهود، كنٌسة أورشلٌم المسٌحٌة، وكٌؾ ٌزداد أتباعه

 ،هاجسه النفسً بالزعامة الدٌنٌة والفكرٌة إلى ثم نظر .اضطهادهمرؼم على تمسكاً بدٌنهم و أعداداً 

ثم عبس . ٌحتقره هو وبقٌة الحوارٌٌن الذي بطرس كنٌسة لكنه لن ٌقبل أن ٌكون خاضعاً لسلطة

لتفسٌر  طرسوس، الوثنٌة، فً مدٌنة والدته ةالسابدخلفٌته الثقافٌة الٌونانٌة ثم أدبر إلى  ،وبسر

وفً هذه  .استكبر ثم ،الوالدة اإلعجازٌة وشابعة الموت المزعوم لعٌسى وقٌامته وصعوده وعودته

السلطة المادٌة  تبدٌل كانالحل الشٌطانً  نعم، !أتى إلٌه من الشٌطان حل شرٌر مع الفترة، طابؾ

أخرى روحٌة مزعومة من قبل بسلطة أتباع المسٌح  الضطهادالمفوضة إلٌه من قبل ربٌس الكهنة 
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بعٌسى آخر، ؼٌر عٌسى الذي بشر به بطرس وبقٌة  دٌن! بدٌن آخر عٌسى لتبدٌل دٌن المسٌح

خارج تمنحه زعامة دٌنٌة حٌة أخرى موثنة ومسٌ .الخاصة وفلسفته ٌحمل أفكاره دٌن. التبلمٌذ

   .الجنس اإلسرابٌلً

وبذكاء . المزعومة بالسٌد المسٌح االتصاالتعلى طرٌق دمشق دشن بولس أولى حلقات مسلسل 

قبل الناس إدعابه التحول مباشرة من كافر بعٌسى ومضطهد ألتباعه إلى  منه أو بؽباء من اآلخرٌن

استطاع بولس أن  لقد نعم،. ر بمرحلة اإلٌمان بعٌسى أوالً رسول ٌوحى إلٌه حتى بدون المرو

، لم ٌشفق حقٌقٌاً هلل ابناً  اً سماوٌ اً كابن وقدم لهم المسٌح، إلى الناس لمسٌحل ٌفرض توهمه كرسول

ألنه . علٌه أبوه بل قربه كقربان على الصلٌب لٌؽسل بدمه الخطٌبة األصلٌة التً ارتكبها آدم

وقد  (.22:6العبرانٌٌن )وال مؽفرة إال بسفك الدم  (.16:5رومٌة )طاة بمعصٌته تلك جعل الناس خ

. الحكمة المكتومة التً سبق هللا فعٌنها قبل الدهور لمجدنا. نتكلم بحكمة هللا فً سر"زعم قاببلً، 

 كورنثوس) ."ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. التً لم ٌعلمها أحد من عظماء هذا الدهر

 (.8-3:2 األولى

الحكمة عن السٌد المسٌح نفسه؟ ألن هذه هل خفً سر ف. دعى بولس أن عنده سر الحكمة المكتومةا

رسالته، لم ٌقل كلمة واحدة تتفق مع أفكار بولس، الذي بدل مسٌحٌة عٌسى  مدةعٌسى خبلل 

 . ، بمسٌحٌته الخاصة المزٌفة فً ببلد األمم الوثنٌةبنً إسرابٌلفً ببلد  الحقٌقٌة نٌالحوارٌو

 ؟لخلق مسيحيته الخاصة مخططهبولس نفذ يف ك

خاصة به ٌكون هو  ، وخلق مسٌحٌةلتبدٌل دٌن المسٌحبالتؤكٌد، كان لدى بولس مخططه السري 

 :لتحقٌق حلم الزعامة هكذالقد رسم خطته التنفٌذٌة . موجدها وزعٌمها

الطرٌق  .ماء، عن طرٌق الزعم بتكلٌم عٌسى له من السدعاء بالحصول على سلطة سماوٌةالا -1

 .حٌث أدى هو وشهوده النابمون هذا الخداع ،إلى دمشق كان المسرح

( لٌس بمعناها الحرفً فً البداٌة. )بدأ ٌبشر بعٌسى بٌن الٌهود مإكداً أنه هو المسٌح ابن هللا -2

وأما شاول فكان  ...فً المجامع بالمسٌح أن هذا هو ابن هللا( ٌبشر)جعل شاول ٌكرز  وللوقت"

وكان شاول مع التبلمٌذ  ...وة وٌحٌر الٌهود الساكنٌن فً دمشق محققاً أن هذا هو المسٌحٌزداد ق

 .(28، 22، 20:6أعمال الرسل ) ."ٌدخل وٌخرج فً أورشلٌم وٌجاهر باسم الرب ٌسوع

كان بولس منحصراً بالروح وهو ٌشهد للٌهود بالمسٌح " :أعمال الرسلوقد قال مإلؾ كتاب 

 .(5:18أعمال الرسل ) ."ٌسوع

شابعة لتبدٌد أي شكوك حوله، مع التركٌز على مساٌرة التبلمٌذ فً دعوتهم لبضع سنوات،  -3

أٌها الرجال اإلسرابٌلٌون والذٌن 'فقام بولس وأشار بٌده وقال ". موت عٌسى المزعوم وقٌامته
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ٌوحنا  إذ سبق. من نسل داود حسب الوعد أقام هللا إلسرابٌل مخلصاً ٌسوع.. ٌتقون هللا اسمعوا

ولما صار ٌوحنا ٌكمل سعٌه جعل . إسرابٌلفكرز قبل مجٌبه بمعبودٌة التوبة لجمٌع شعب ( ٌحٌى)

لست أنا إٌاه لكن هو ذا ٌؤتً بعدي الذي لست مستحقاً أن أحل حذاء . ٌقول من تظنون أنً أنا

بعة الموت مستؽبلً شا ،عجٌبة بانسٌابٌة ولم ٌنس بولس أن ٌذكر شٌباً من تعلٌمه الخاص" .قدمٌه

والذٌن بٌنكم ٌتقون هللا إلٌكم  إبراهٌمخوة بنً جنس إلأٌها الرجال ا" :حٌث أكمل قاببلً  والقٌامة،

وأقوال األنبٌاء  .ألن الساكنٌن فً أورشلٌم ورإساءهم لم ٌعرفوا هذا. أرسلت كلمة هذا الخبلص

للموت طلبوا من  ومع أنهم لم ٌجدوا علة واحدة. التً تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا علٌه

ونحن نبشركم بالموعد الذي  ...ولكن هللا أقامه من األموات ...أن ٌقتل( الوالً الرومانً) بٌبلطس

وبهذا ٌتبرر كل من ٌإمن من كل . أنه بهذا ٌنادى لكم بؽفران الخطاٌا فلٌكن معلوماً .. صار آلبابنا

 .(36-38، 32، 28-23، 16:13أعمال الرسل ) ."لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى ما

 ضد الٌهود الذٌن طالبوا بمحاكمته وقتله، ٌدافع عن نفسه أمام الملك أؼرٌباس كانما دعنحتى و

بل أخبرت أوالً الذٌن "  :قالرجبلً صالحاً ومسٌحٌاً حقٌقٌاً حٌث ( باألكاذٌب)حاول أن ٌقدم نفسه 

ٌتوبوا وٌرجعوا إلى هللا عاملٌن  فً دمشق وفً أورشلٌم حتى جمٌع أرض الٌهودٌة ثم األمم أن

أعمال الرسل ) ."من أجل ذلك أمسكنً الٌهود فً الهٌكل وشرعوا فً قتلً. أعماالً تلٌق بالتوبة

20:26-21). 

بسبب هذا الكبلم الجمٌل أن بولس كان مسٌحٌاً حقٌقٌاً ورجبلً صالحاً، ألنه ٌطلب  القارئقد ٌعتقد 

 وٌعملوا أعماالً تلٌق بالتوبة، لدرجة أنه تعرض للقتل من أن ٌتوبوا وٌرجعوا إلى هللاالٌهود من 

، كان مجرد من بولس اً تكتٌكٌ اً حسناً، هذا كان أسلوب. الٌهود بسبب وعظه بالتوبة والعمل

حٌث . لتعطٌل الشرٌعة والعمل ن تعلٌمه الفعلً هو الدعوةلك، أمام الملك أؼرٌباس استعراض منه

بر هللا باإلٌمان .  بؽٌر الناموس، مشهوداً له من الناموس واألنبٌاءأما اآلن فقد اعتلن بر هللا" :قال

 (.22-21:3 رومٌة) ."بٌسوع المسٌح إلى كل وعلى كل الذٌن ٌإمنون

 .(25:3 رومٌة) ."الذي جعله هللا كفارة باإلٌمان بدمه إلظهار بره بمؽفرة الخطاٌا السالفة"

 آمنا نحن أٌضاً . بل بإٌمان ٌسوع المسٌح( الشرٌعة)س إذ نعلم أن اإلنسان ال ٌتبرر بؤعمال النامو"

 ."ألنه بؤعمال الناموس ال ٌتبرر جسد ما. بٌسوع المسٌح لنتبرر بإٌمان ٌسوع ال بؤعمال الناموس

 .(16:2ؼبلطٌة )

بر فالمسٌح إذاً مات ببل ( الشرٌعةالعمل حسب ) لناموسباألنه إن كان . لست أبطل نعمة هللا "

 (.21:2ؼبلطٌة ) ."سبب

 ألن جمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم تحت(.. الشرٌعة) المسٌح افتدانا من لعنة الناموس"
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ؼبلطٌة ) ."ولكن حٌث كثرت الخطٌة ازدادت النعمة جدا. فالناموس دخل لكً تكثر الخطٌة.. لعنة

  .(20:5، رومٌة 10:3، 13:3

السمعً  باالتصالبالزعم  ستمراراالمع ولكن التؤكٌد على استقبلله الكلً عن كل أحد،  -4

بولس عبد لٌسوع المسٌح المدعو " :لقد قال بولس عن نفسه. البصري مع المسٌح، والوحً من هللا

  (.1:1رومٌة ) ."رسوالً المفروز إلنجٌل هللا

كتبت إلٌكم كمذكر بسبب النعمة التً وهبت لً من هللا حتى أكون خادماً لٌسوع " :وقال أٌضاً 

 (.16-15:15رومٌة ) .."األمم مباشراً إلنجٌل هللا ككاهنالمسٌح ألجل 

ا بكبلم الحكمة اإلنسانٌة المقنع، نلم ٌكو (تبشٌري) وكبلمً وكرازتً" :فقال أبعد من ذلك ذهبو

 األولى كورنثوس) ."الروح والقوة، لكً ال ٌكون إٌمانكم بحكمة الناس بل بقوة هللا بل ببرهان

4:2.) 

ولس رسول ال من الناس وال بإنسان بل بٌسوع المسٌح وهللا اآلب الذي ب" :وقال أٌضاً عن نفسه

 (.1:1ؼبلطٌة ) ."أقامه من األموات

 .(2:2ؼبلطٌة ) .."إلى أورشلٌم عن وحً انطبلقًوكان " :وقال أٌضاً 

ولكن لما سر " :قال بولس. كبلماً لم ٌقله أي رسول حقٌقً عن نفسه حتى أنه ذهب لٌقول عن نفسه

 .(15:1ؼبلطٌة ) ."أفرزنً من بطن أمً ودعانً بنعمتههللا الذي 

، بؤنه 15:1 ؼبلطٌةفً رسالته إلى أهل  عن نفسه أنا فقط أتساءل، كٌؾ كانت لدٌه الشجاعة لٌكتب

 سٌباكان كم  13:1 بعد أن كتب فً نفس الرسالة كان مختاراً من هللا قبل أن ٌولد، مباشرةً 

فً الدٌانة الٌهودٌة أنً كنت أضطهد كنٌسة هللا بإفراط فإنكم سمعتم بسٌرتً قببلً "وشرٌراً؟ 

 وماذا عن (.1:8عمال أ)ما ذا عن المصادقة على قتل إستفانوس؟ و (.13:1ؼبلطٌة ) ."وأتلفها

 (.3:8أعمال ) "السطو على الكنٌسة وهو ٌدخل البٌوت وٌجر رجاالً ونساء وٌسلمهم إلى السجن

والذهاب إلى دمشق حتى إذا وجد أناساً من دٌن المسٌح  .مٌذالتبل النفث تهدداً وقتبلً على مواصلة

مضاد السم ٌسوع  شًءعمل كل  .(2-1:6أعمال )." رجاالً أو نساء ٌسوقهم موثقٌن على أورشلٌم

وفً كل المجامع كان ٌعاقبهم . وكان ممن أصدر رأٌه بقتلهم. وسجن كثٌر من القدٌسٌن. الناصري

وإذا أفرط حنقه علٌهم كان ٌطردهم إلى المدن التً فً . ؾمراراً كثٌرة وٌضطرهم إلى التجدٌ

لو كان هللا قد اختار هذا الرجل الشرٌر وهو حتى فً بطن أمه،  (.11-6:26أعمال )." الخارج

 .فبالتؤكٌد أن هللا سٌحمٌه من كل األشٌاء الشرٌرة، وٌجعله قدوة حسنة كما ٌدعً،

 وأعرفكم أٌها اإلخوة": حٌث قال! ن السٌد المسٌحاآلن بولس سٌخبرنا بؤنه ٌستلم إلهامه وحٌاً م
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بل بوحً ٌسوع ألنً لم أتسلمه أو أتعلمه من إنسان . اإلنجٌل الذي بشرت به أنه لٌس بحسب إنسان

وكما رأٌنا قبل ذلك، فقد أنكر الذهاب إلى أورشلٌم لٌلتقً  .(12-11:1ؼبلطٌة ) ."المسٌح

لما سر هللا أن ٌعلن ابنه فً ألبشر به بٌن األمم " :الحوارٌٌن، فقط بعد ثبلث سنوات، حٌث قال

ثم بعد ثبلث سنٌن .. وال اتجهت إلى أورشلٌم إلى الرسل الذٌن قبلً. للوقت لم أستشر لحماً ودماً 

 (.18-15:1ؼبلطٌة ) .."توجهت إلى أورشلٌم ألتعرؾ ببطرس

 :السمعً البصري المزعوم مع عٌسى كان كالتالً االتصال

. ال تخؾ بل تكلم وال تسكت" 6الرسل أن عٌسى قال لبولس برإٌا فً اللٌل ٌروي كتاب أعمال

 .(6:18األعمال ) "ألنً أنا معك وال ٌقع بك أحد لٌإذٌك

وحدث لً بعد ما رجعت " :بٌن بولس وعٌسى روي كالتالً، قال بولسالمزعوم  اآلخر االتصال

أسرع واخرج عاجبلً " :اببلً لًفرأٌته ق. إلى أورشلٌم وكنت أصلً فً الهٌكل، حدث لً انجذاب

فقلت ٌا رب هم ٌعلمون أنً كنت أحبس وأضرب فً . من أورشلٌم ألنهم ال ٌقبلون شهادتك عنً

وحٌن سفك دم إستفانوس شهٌدك كنت أنا واقفاً وراضٌاً بقتله وحافظاً . كل مجمع الذٌن ٌإمنون بك

 .(21-13:22أعمال الرسل ) ."داً فقال لً اذهب فإنً سؤرسلك إلى األمم بعٌ. ثٌاب الذٌن قتلوه

ثق ٌا " :وفً اللٌلة التالٌة وقؾ الرب ببولس وقال": بٌن بولس وعٌسى روي هنا مزعوم لقاء آخر

أعمال ) ."ألنك كما شهدت بما لً فً أورشلٌم، هكذا ٌنبؽً أن تشهد فً رومٌة أٌضاً  ،بولس

  (.11:23الرسل 

حٌث . بٌن بولس وعٌسى المزعوم االتصالمن آخر  اً روى مإلؾ كتاب أعمال الرسل أٌضاً نوع

. وبعد ما اجتازوا فً فرٌجٌة وكورة ؼبلطٌة منعهم الروح القدس أن ٌتكلموا بالكلمة فً أسٌا" :قال

فمروا على مٌسٌا وانحدروا إلى . إلى بثٌنٌة فلم ٌدعهم الروح فلما أتوا إلى مٌسٌا حاولوا أن ٌذهبوا

، رجل مكدونً قابم ٌطلب إلٌه وٌقول اعبر إلى مكدونٌة وظهرت لبولس رإٌا فً اللٌل. ترواس

." فلما رأى الرإٌا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونٌة متحققٌن أن الرب قد دعانا لنبشرهم. وأعنا

 (.10-6:16أعمال الرسل )

بمنعه من الذهاب ٌبدو أن بولس عندما ال ٌعجبه مكان ألي سبب، ٌدعً أنه استلم إشارة من الروح 

أنه استلم إشارة من عٌسى  ادعى( مقدونٌا)ولكن عندما رؼب فً الذهاب إلى مكدونٌة ! هناكإلى 

 . قابماً ٌطلب منه أن ٌذهب إلى هناك اً مكدونٌمستخدماً مواطناً 

ً بؤنه ٌتصل بالسماء خبلل مبلك أحٌاناً  ادعىأخٌراً،  ألنه وقؾ بً هذه " :، حٌث قالبولس أٌضا

. أن تقؾ أمام قٌصر كٌنبؽً ل. ال تخؾ ٌا بولس"قاببلً . له والذي أعبده اللٌلة مبلك اإلله الذي أنا

 .(24-23:23أعمال الرسل ) ."وها إن هللا قد وهبك جمٌع المسافرٌن معك
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معه بدالً  اً مباشر اتصالٌبدو أن بولس أراد أن ٌقنع الناس بؤن المسٌح قد نسً تبلمٌذه، وأسس خط 

ن السٌد المسٌح قد جاء بنفسه فً رإٌا سمعٌة بصرٌة إلى ال ٌوجد أي رواٌة تقول بؤ. من ذلك

أكثر من رسول بشري بلػ رسالة ربه  لٌسألن عٌسى . تبلمٌذه القدامى، كما ٌزعم بولس لنفسه

، لم ٌكن لدٌه ومنذ ذلك الحٌن. هللا أنقذه من قتلته المنتظرٌن برفعه إلى السماء. إلى شعبه، الٌهود

كل نشاط الحوارٌٌن الدعوي من بعده كان من خبلل حكمة . ي إنسانأو الظهور أل لبلتصال القدرة

بٌنما التبلمٌذ كانوا فً أورشلٌم واألقالٌم المجاورة  أنه ،الؽرٌب الشًء. هللا وعونه وهداٌته لهم

ً بؤن بؤنهم ٌستلمون التوجٌه من الروح القدس ٌقولون ، كان بولس فً الجانب اآلخر ٌدعً أٌضا

استلمها  التًمن عٌسى والروح القدس، بمعتقدات كانت على النقٌض مع  اً مباشر اً لدٌه توجٌه

كٌؾ ٌحدث هذا؟ هل كان روح القدس ٌناقض : نفسه ئالقارٌجب أن ٌسؤل . التبلمٌذ فً أورشلٌم

ولكن ما أفعله " :حٌث ٌقولإذاً ما هذا؟ الجواب موجود فً كلمات بولس . نفسه؟ بالتؤكٌد كبل

ألن مثل . ٌرٌدون فرصًة كً ٌوجدوا كما نحن أٌضاً فً ما ٌفتخرون به سؤفعله ألقطع فرصة الذٌن

وال عجب ألن الشٌطان  .هإالء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مؽٌرون شكلهم إلى شبه رسل المسٌح

. فلٌس عظٌماً إن كان خدامه أٌضاً ٌؽٌرون شكلهم كخدام للبر. نفسه ٌؽٌر شكله إلى شبه مبلك نور

  (.15-12:11 الثانٌة كورنثوس)" .سب أعمالهمالذٌن نهاٌتهم تكون ح

 حقٌقٌٌنإذا خدام الشٌطان ٌؽٌرون أشكالهم لٌظهروا كرسل  ال عجب. نعم، بولس كان محقاً 

 .على ذلك جٌد بولس نفسه مثال .للمسٌح

، معٌن من قبل المسٌح (األمم الوثنٌة المجاورة)لؽٌر الٌهود  كرسولالتؤكٌد على تخصصه  -5

. قبل من قبل الٌهود حتى قبل تنفٌذ مخططهٌ  عرؾ أنه لن . بولس كان رجبلً ذكٌاً . نفسه مباشرة

لذا هٌؤ نفسه للتركٌز . لن تكون مقبولة ألي ٌهودي عاقل الجدٌدة عرؾ أٌضاً بؤن معتقداته الوثنٌة

كرة أٌضاً هٌؤ اآلخرٌن ألن ٌكون لدٌهم ف. لمسٌحٌة الوثنٌة الجدٌدة على األمم الوثنٌةا إلى فً دعوته

على القارئ أن ٌلحظ . وهو عرؾ أٌضاً كٌؾ ٌكسب الوثنٌٌن. مرسل إلى األمم كرسولدعابه ا

بسبب هذا، أنا بولس أسٌر المسٌح ٌسوع ألجلكم أٌها " :كٌؾ ٌتبلعب بولس باأللفاظ حٌث قال

ن وهو أ.. أنً بوحً عرفنً بالسر. إن كنتم قد سمعتم بتدبٌر نعمة هللا المعطاة لً ألجلكم. األمم

-1:3أفسس ) ."األمم شركاء فً المٌراث والجسد وشركاء فً الموعد فً المسٌح ٌسوع باإلنجٌل

3 ،6.) 

قد أقمتك نوراً لؤلمم . ألن هكذا أوصانا الرب" :وهنا أٌضاً نجده ٌإكد مهمته إلى الوثنٌٌن فٌقول

 .(43:13أعمال الرسل )." لتكون أنت خبلصاً إلى أقصى األرض

أنا . دمكم على رإوسكم" :بولس وقالوا له كبلماً سٌباً، نفض ثٌابه وقال لهم وعندما عارض الٌهود

 .(6:18أعمال الرسل ) ."من اآلن أذهب إلى األمم. يءبر
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ألنً لهذا ظهرت لك ألنتخبك خادماً " :، بؤن السٌد المسٌح قد قال لهذلكقبل ، كما رأٌنا دعىاوهو 

( ؼٌر الٌهود)ومن األمم ( الٌهود)إٌاك من الشعب منقذاً . وشاهداً بما رأٌت وبما سؤظهر لك به

الذٌن أنا اآلن أرسلك إلٌهم لتفتح عٌونهم كً ٌرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشٌطان 

 (.18-16:26أعمال ) ."إلى هللا حتى ٌنالوا باإلٌمان بً ؼفران الخطاٌا ونصٌباً مع المقدسٌن

فلٌكن معلوماً عندكم أن خبلص هللا قد أرسل " :قاببلً  فً رومٌةالذٌن وخاطب بولس أٌضاً الٌهود 

 .(28:28أعمال ) ."إلى األمم وهم سٌسمعون

 ."بما أنً أنا رسول لؤلمم أمجد خدمتً. فإنً أقول لكم أٌها األمم" :مخاطبا األمم وقال أٌضاً 

  .(13:11 رومٌة)

حتى أكون خادماً لٌسوع كتبت إلٌكم كمذكر بسبب النعمة التً وهبت لً من هللا " :وقال أٌضاً 

مما لم ٌفعله المسٌح بواسطتً لطاعة األمم  شًءعن  ألنً ال أجسر أن أتكلم.. المسٌح ألجل األمم

 .(18، 16:15رومٌة ) ."بالقول والفعل

  .(16:1ؼبلطٌة ) .."سر هللا أن ٌعلن ابنه فً ألبشر به بٌن األمم" :وقال أٌضاً 

 .(11:1 الثانٌة تٌموثاوس) ."له كارزاً ورسوالً ومعلماً لؤلمماإلنجٌل الذي جعلت أنا " :وقال أٌضاً 

 .ةالجدٌد ةبولس الملفق عقٌدةاألمم الوثنٌة كانوا األوابل لتعلم لذا، 

تعنً الشخص الذي ٌنقذ أو  "مخلص"ة لفظفبٌنما كانت  ".مخلص" لكلمة اً جدٌد اً مفهوم اخترع -6

استؽل . الخالذنوب،  ارتكابفً اإلٌمان، ٌحمً الناس من الخطر، الخسارة، الموت، الضبلل 

عندما كان المسٌحٌون األوابل لٌس لدٌهم علم ٌقٌن بما حدث لعٌسى عندما حاول  بولس الفرصة

فادعى أنه كان موت تضحٌة على . حول موته المزعوم الظن والشابعات اتباعنما إالٌهود قتله، و

 ولذا، بدأ بتعلٌم معتقد". مخلص"د لكلمة ؼرار التضحٌة فً دٌن مٌثراس الوثنً لخلق مفهوم جدٌ

نزل إلى األرض " مخلص مقدس"فً علم األساطٌر الوثنً عندما حول عٌسى إلى  من قبلموجود 

أراد بولس أن ٌسٌطر وٌتحكم بطرٌق  .من السماء وواجه الموت لهدؾ إنقاذ البشرٌة من ذنوبهم

ى نفسه، وشكل طرٌقاً زابفاً خاصاً به لنجاة النجاة الذي دل علٌه كل أنبٌاء ورسل هللا بما فٌهم عٌس

 . مزعومة

ٌ كمخلص عن طرٌق دمه،  لكن باألحرى فقد أراد من الناس أن السٌد المسٌح لم ٌر نفسه مطلقا

الحوارٌون أٌضاً لم . طلب منهم أن ٌتوبوا وٌتمسكوا بالوصاٌا. ٌقبلوه كرسول هللا إلى الٌهود

 :ٌمكننا رإٌة ذلك كالتالً. جاة تلك التً اخترعها بولسٌعتقدوا مطلقاً ولم ٌبشروا بفكرة الن

وهذه هً الحٌاة األبدٌة، أن ٌعرفوك أنت اإلله الحقٌقً وحدك، وٌسوع المسٌح الذي " :قال عٌسى

  .(3:13ٌوحنا )." أرسلته
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 لٌس أحد صالحاً إال " :قاببلً ( النجاة)وأجاب السٌد المسٌح ذلك الرجل الذي سؤله عن الحٌاة األبدٌة 

 .(13:16متى )." الوصاٌا فاحفظولكن إن أردت أن تدخل الحٌاة . واحد وهو هللا

هذا رفعه هللا بٌمٌنه ربٌساً ومخلصاً " :ماذا عن التبلمٌذ، ماذا قالوا عن المخلص؟ ٌقول بطرس

من الواضح أن السٌد المسٌح  (.31:5أعمال الرسل ) ."التوبة وؼفران الخطاٌا لٌعطً إسرابٌل

وقال بطرس . الٌهود لٌس بالدم، وإنما بالتوبة واإلٌمان برسالته لكً تؽفر خطاٌاهمجاء لٌخلص 

تحت السماء قد أعطً ( فً وقته)ألن لٌس اسم آخر ( للٌهود)ولٌس بؤحد ؼٌره الخبلص " :أٌضاً 

 .(12:4أعمال الرسل ) ("كٌهود)به ٌنبؽً أن نخلص  الناس بٌن

من نسل " :كان ٌتكلم مع الٌهود بجانب الحواري برناباس أما بالنسبة إلى بولس، فهذا ما قال بٌنما

 (.23:13أعمال الرسل )." داود حسب الوعد أقام هللا إلسرابٌل مخلصاً ٌسوع

هنا، بول كان ملتزماً بتعلٌم التبلمٌذ، وذلك بؤن عٌسى قد أتى مخلصاً للٌهود ألنه كان ٌخاطب ٌهود 

ولٌس بدم " :فتعلٌمه ٌكون هكذا ،معزل من التبلمٌذب ولكنه عندما ٌكون. ومرافقه حواري، برناباس

ولكنه اآلن قد أظهر . .تٌوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة على األقداس فوجد فداًء أبدٌاً 

إنً " :وهكذا .(26، 12:6العبرانٌٌن ) ".الدهور لٌبطل الخطٌبة بذبٌحة نفسه انقضاءمرة عند 

ً أن المسٌح مات من أجل خطاٌانا حسب الكتبسلمت إلٌكم فً األول ما قبلته أنا أٌض  ."ا

 .(3:15 األولى كورنثوس)

إلنجٌله الخاص، لٌضع الناس تحت وهم سماوٌة صفة القداسة  دعاءاعلى تؤكٌد أكثر إعطاء  -7

وببل استخدام  والتً تخلصهم إن تمسكوا بإنجٌله الذي ٌبشر به ببل أجرة. مصادر فلسفته الخاصة

 (.18-13:6.  2:15 األولى كورنتس) .م به كواجب علٌهبل ٌقو. لسلطانه فٌه

 :لنقرأ معاً ما ٌقوله عن إنجٌله الخاص الذي ألفه بنفسه

 ."عالمٌن أنً موضوع لحماٌة اإلنجٌل..اإلنجٌل الذي جعلت أنا له كارزاً ورسوالً ومعلماً لؤلمم"

 .(13:1فٌلبً |  11:1 الثانٌة تٌموثوس)

 تسالونٌكً) "أٌضاً وبالروح القدس وبٌقٌن شدٌد بلم فقط بل بالقوةإن إنجٌلنا لم ٌصر لكم بالك"

  (.5:1 األولى

أفسس ) ."له حسب موهبة نعمة هللا المعطاة لً حسب فعل قوته خادماباإلنجٌل الذي صرت أنا "

3:3). 

 (.16:15رومٌة ) "حتى أكون خادماً لٌسوع المسٌح ألجل األمم مباشراً إلنجٌل هللا ككاهن"

 وبه أٌضاً تخلصون إن. م أٌها اإلخوة باإلنجٌل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فٌهوأعرفك"
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 (.2-1:15 األولى كورنثوس) "كنتم تذكرون أي كبلم بشرتكم به إال إذا كنتم قد آمنتم عبثاً 

بشر ٌإن لم  ه، والوٌل لهعلٌ مفروضةضرورة كان ن ذلك أل أنه بشر بإنجٌله بولس أٌضاً، أعلن 

وأعلن أٌضاً بؤن لدٌه . بهذه المهمة ابتمنهوزعم أنه عمل هذا كمسؤلة واجب علٌه ألن هللا  .هبإنجٌل

وأعلن أٌضاً أنه أصبح كل . ما أمكن لكً ٌكسب أكثر عدد من الناس شًءألن ٌكون أي  االستعداد

بولس وادعى . فً الحقٌقة كان ٌضل ال ٌنقذ. لكل الرجال، لعله ٌنقذ بعضهم بؤي وسٌلة ممكنة شًء

لؤلمم األسوأ أنه  (.23-16:6 األولى كورنتس). أنه عمل كل هذا ألجل إنجٌله حتى ٌشارك ببركته

ألنً لم أتسلمه أو . وأعرفكم أٌها األخوة اإلنجٌل الذي بشرت به أنه لٌس بحسب إنسان" :قاببلً 

 (.12-11:1ؼبلطٌة ) ."أتعلمه من إنسان بل بوحً ٌسوع المسٌح

كٌؾ ٌجعل بولس هللا أو . من جعل عٌسى هو اإلله، الذي ٌوحً إلى رسله لم ٌكن هناك أعظم كذب

والً عن كفره، كذبه، وتعلٌمه الشركً الوثنً الذي وجهه للوثنٌٌن؟ السٌد المسٌح إحتى عٌسى مس

، لقد نعم! نفسه لم ٌتكلم عن إنجٌله الحقٌقً بنفس األسلوب الذي تكلم به بولس عن إنجٌله الباطل

فً إنجٌل بولس الشخصً، ال ٌوجد وال كلمة واحدة من . تلفاً عن إنجٌل عٌسىكان إنجٌبلً مخ

وبدالً من ذلك . كلمات عٌسى التً تعطً داللة على تعلٌمه الفعلً، وال حتى مجرد مثال من أمثلته

 اقتباسوفً الحقٌقة، فقد كان ٌتجنب . تعلٌمه الخاص المخترع وفلسفته الخاصة ٌبث فٌهفقد كان 

الذي ٌروج للبطبلن والفوضى، ٌتعارض مع  المسٌح ألن إنجٌله الشخصً المخترع تعلٌم السٌد

 .إنجٌل عٌسى الحقٌقً

 التً عارض فٌها بولس عٌسى وتبلمٌذه؟ االعتقاداتما 

من شخص " ابن هللا"التً كشفت زٌؾ بولس، تحرٌفه للمصطلح العبري  االعتقاداتأحد هذه 

وظٌفته األساسٌة مرتكزة على . بجانب أبٌه ، كابن حقٌقًمختار قرٌب من هللا إلى ذات إلهٌة أخرى

ال السٌد المسٌح وال أتباعه من بعده أبدا علموا . موته المزعوم، كمخلص ؼسل خطاٌا البشرٌة بدمه

مرتكز أساساً على هذه الخرافة  إنجٌل بولسكل لكن . الناس مثل تلك الخرافة أو األسطورة الوثنٌة

لكن . من كلمات المسٌح المباشرة لهم معتقداتهم على أساس قاعدي ابنوالحوارٌون . األسطورٌة

األساسٌة بٌن  االختبلفاتوهنا البعض من أمثلة . من عٌسى لم ٌفعل االقتباسبولس، حتى مجرد 

 :الحوارٌٌن وبولس

ٌسوع الناصري رجل قد . أٌها الرجال اإلسرابٌلٌون اسمعوا هذا الكبلم" :قال الحواري بطرس

 ."من قبل هللا بقوات وعجابب وآٌات صنعها هللا على ٌدٌه فٌما بٌنكم كما أنتم تعلمونتبرهن لكم 

 .(22:2أعمال الرسل )

هو . ، الذي هو على كل شًء إله مبارك مدى الدهورإسرابٌلًالمسٌح حسب الجسد " :وقال بولس

 (.5-4:6رومٌة ). صورة هللا
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ً إن قال أحد إن له إٌماناً ولكن لٌس له خوتإما المنفعة ٌا " :قال الحواري ٌعقوب أخو عٌسى

ً  (.14:2ٌعقوب ) ."هل ٌقدر اإلٌمان أن ٌخلصه. أعمال هل تحب أن تعلم أٌها " :وقال أٌضا

  (.20:2ٌعقوب ) ."اإلنسان الباطل الرأي أن اإلٌمان بؽٌر األعمال مٌت

 (.28:3رومٌة ) ."سإذاً نحسب أن اإلنسان ٌتبرر باإلٌمان بدون أعمال النامو" :بٌنما قال بولس

آمنا نحن أٌضاً . إذ نعلم أن اإلنسان ال ٌتبرر بؤعمال الناموس بل بإٌمان ٌسوع المسٌح" :وقال أٌضاً 

 ."ألنه بؤعمال الناموس ال ٌتبرر جسد ما. بٌسوع المسٌح لنتبرر بإٌمان ٌسوع ال بؤعمال الناموس

 (.16:2ؼبلطٌة )

لكن . أقول لكم إنه إن اختتنتم ال ٌنفعكم المسٌح شٌباً ها أنا بولس " :وقال بولس أٌضاً عن الختان

بررون تت الذٌن المسٌح أٌها تبطلتم عنقد  .أشهد لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن ٌعمل بكل الناموس

 (.5-2:5ؼبلطٌة ) ."فإننا بالروح من اإلٌمان نتوقع رجاء بر. بالناموس وسقطتم من النعمة

ن ٌحذر الناس من الختان وتطبٌق الشرٌعة؟ فإن كنت ال تعتقد مكن أٌأن عٌسى  ئهل ٌعتقد القار

هل كان روح القدس؟ هل ؼٌر المسٌح  ذلك، فمن الذي ألهم بولس أن ٌتوجه ضد تعالٌم المسٌح؟

 روح أخرى تلهم بولس؟ أم هل كان هناك ونسً تبلمٌذه؟ تعالٌمه وأعطاهم فقط لبولس

 .الشرٌعةبكل  االلتزامختتان ٌعنً الألن ا الختاننقطة مثٌرة، وهً أن بولس كان ٌحذر الناس من 

لرؼم من أنه ختن صدٌقه ؼٌر على ا ،من النعمة نالمسٌح فٌهم وٌسقطو نٌبطلو والمختتنون

فؤراد بولس أن ٌخرج تٌموثاوس معه، فؤخذه " :أعمال الرسلٌقول مإلؾ . الٌهودي، تٌموثاوس

أعمال ) ."لجمٌع كانوا ٌعرفون أباه أنه ٌونانًوختنه من أجل الٌهود الذٌن فً تلك األماكن، ألن ا

حسب نظرٌة بولس )لذا، فبولس قد ألزم هذا المسكٌن، تٌموثاوس، بطاعة كل الناموس  (.3:16

 !لكً ٌسترضً الٌهود( نفسه

من عٌسى مباشرة ، وتعلما ه ألكثر من ثبلث سنواتارافق. ن لعٌسىٌبطرس وٌعقوب كانا حوارٌ

ألخرى، لم ٌعلمه أحد المسٌحٌة إطبلقاً، ولم ٌمش مع عٌسى أبدا، لكنه بولس من الناحٌة ا. نفسه

ثم وجد أنه من  !بؤنه قد أعطً كل المعرفة فً رإٌة خاطفة للسٌد المسٌح على طرٌق دمشق ادعى

سمعً بصري مباشر مع عٌسى والروح القدس إلعطاء  اتصالدعاء بوجود خط الالضروري ا

 . صفة القداسة لفلسفته وأفكاره

الما أن الحوارٌٌن وبولس فً خبلؾ شامل، فبالتؤكٌد أنه لم ٌكن نفس روح القدس الذي ٌوجه ط

ن ٌبالتؤكٌد أولبك الحوارٌون الذٌن اتبعوا تعلٌم عٌسى كانوا مإٌد. الحوارٌٌن وذلك الذي ٌلهم بولس

ً مإٌد روح ولكن ب اً من الروح القدس، لكن بولس الذي اتبع أفكاره الخاصة وفلسفته كان أٌضا

لذا، فهل . لقد كانت روحاً شٌطانٌة هً التً جعلته ٌرى فلسفته وأفكاره الخاصة تبدو حسنة. أخرى

سوء  الشٌطان زٌن له أولبك الحوارٌون الذٌن كانوا على بٌنة من كبلم المسٌح مثل بولس، الذي

لٌم المسٌح لٌس هناك شك بؤن بولس هو المحرؾ األول لتعا. فلسفته ورؼباته؟ بالتؤكٌد ال ٌستوون
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الصحٌحة التً  االعتقاداتالمحرفة محل  االعتقاداتوبشكل ٌإسؾ له، فقد حلت هذه  .عتقادٌةالا

 .مسٌحٌة الٌوم مإسسأتى بها عٌسى، وأصبح بولس هو 

 :مثل ،البشاعة ؼاٌة فً ألفاظا فً إنجٌله الخاص الروح الشٌطانٌة ألهمت بولس أن ٌتلفظ ضد هللا

وإذ هو فً صورة هللا لم ٌكن " (.4:4 الثانٌة كورنثوس) "ي هو صورة هللاالذ" نسبة ابن حقٌقً هلل

ٌعتد مساواته هلل اختبلساً، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صابراً فً شبه البشر، وموجوداً كبشر 

رومٌة ) "ألجل الناس أجمعٌن لكن هللا لم ٌشفق على ابنه بل بذله" (.3-6:2فٌلبً ) "فً الهٌبة

32:8). 

السبب الذي جعل هللا ٌتجه لؤلمم وٌعطٌهم فرصة للنجاة عن طرٌقه هو  بؤنم بولس باطبلً وزع

صار الخبلص لؤلمم ( الٌهود)بل بزلتهم " :فقط لكً ٌؽار الٌهود من األمم، حٌث قال كان ،شخصٌاً 

، بسبب عصٌان (عن طرٌقه)لؤلمم برحمته  اتجهوزعم أٌضاً أن هللا . (11:11رومٌة ) "إلؼارتهم

 مرة ال تطٌعون هللا ولكن اآلن رحمتم بعصٌان هإالء( األمم)فإنه كما كنتم أنتم "حٌث قال،  .ٌهودال

 (.30:11رومٌة ) "(الٌهود)

ألن جهالة " :حٌث قال! إلى هللا وضعفاً  وألهمت هذه الروح الشٌطانٌة بولس إلى أن ٌنسب جهالةً 

وأخٌراً، هذه الروح  (.25:1 األولى وسكورنث) ."وضعؾ هللا أقوى من الناس. هللا أحكم من الناس

حتى وهو فً " هذا الرجل األحمق" باختٌارإلٌه بؤن ٌعتقد أن هللا كان مسروراً  أوحتالشٌطانٌة 

لٌبشر به بٌن األمم،  (على طرٌق دمشق) له ابنه المزعوم أظهر، ودعاه لخدمته عندما بطن أمه

 .(16-15:1ؼبلطٌة )كما رأٌنا ذلك من قبل فً 

ولس لم ٌقدر هللا حق قدره، فماذا عن عٌسى؟ هو أٌضاً لم ٌسلم من ؼباوة إنجٌل بولس، حٌث إذا ب

 "المسٌح صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة" :قال بولس. جعله ملعوناً 

 .(13:3ؼبلطٌة )

ر أن ٌختار بعد ألهمت هذه الروح الشٌطانٌة بولس لتقدٌم عٌسى لؤلمم الوثنٌة ككابن سماوي، اضط

كل كاهن ٌقدم مراراً " :قال بولس. ة بذبٌحة نفسهبلٌبطل الخطٌ االنتحارأن ٌقبل  علٌه ضؽط أبٌه

لم  لذا، فاهلل (11:10العبرانٌٌن ) .كثٌرة تلك الذبابح عٌنها التً ال تستطٌع البتة أن تنزع الخطٌة

الخطاٌا السالفة باإلٌمان بدم  كفارة إلظهار بره بمؽفرة (32:8رومٌة ) ٌشفق على ابنه بل بذله

 .لم ٌقدم المسٌح دم تٌوس وعجول بل قدم دم نفسه للفداء األبديو (26-25:3رومٌة ) ٌسوع،

 ."وبعدما قدم نفسه ذبٌحة واحدة عن الخطاٌا جلس إلى األبد عن ٌمٌن هللا (12:6العبرانٌٌن )

 (.12:10العبرانٌٌن )

ٌصنع مفتاحاً للجنة من دم عٌسى المزعوم وٌعطٌه ألي ثم هذه الروح الشٌطانٌة ألهمت بولس لكً 

. لشرٌعةبؤن عٌسى سٌد قد مات وأقامه هللا من األموات، من دون التزامات أو طاعة  أحد ٌعترؾ
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لذا، إن اعترفت بفمك بالسٌد المسٌح وآمنت بقلبك أن هللا قد أقامه من بٌن األموات "  :قال بولس

فبل فرق بٌن الٌهودي والٌونانً إذ . ل من ٌإمن ال ٌخزىألن الكتاب ٌقول إن ك. فإنك تخلص

أٌضا  فقد ألهمته هذه الروح  (.12-6:10رومٌة ) ."للجمٌع رب واحد ؼنً لكل من ٌدعوه

مدة بعثته على  ،بؤن كل أعمال وتبشٌر السٌد المسٌح وتبلمٌذه أثناء ثبلث سنوات لبلعتقاد الشٌطانٌة

ولم ٌكن هناك حاجة لكل ذلك، لقد كانت عقٌمة ومضٌعة  .كانت ببل جدوى وبدون فابدة ،األرض

وإن كان " :قال بولس. الوحٌد المفٌد فً حٌاة عٌسى كان موته المزعوم وقٌامته والشًء: للوقت

ونصبح شهود زور هلل ألننا شهدنا . المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكم

 (.15-14:15 األولى كورنتس) ".و لم ٌقمهعلى هللا أنه قد أقام المسٌح وه

المسٌح " :حٌث قال. شرٌعة هللا مع عٌسى أن ٌلعنالروح الشٌطانٌة هذه لم تنس أن تلهم بولس 

فالناموس دخل .. ألن جمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة.. افتدانا من لعنة الناموس

، رومٌة 10:3، 13:3ؼبلطٌة ) ."النعمة جداولكن حٌث كثرت الخطٌة ازدادت . لكً تكثر الخطٌة

20:5.) 

قال ! وٌنسب التمٌٌز العنصري هلل اً عنصرٌ اً وجهت هذه الروح الشٌطانٌة بولس إلى أن ٌكون مبشر

لكن الذي من . فإنه مكتوب أنه كان إلبراهٌم ابنان، واحد من الجارٌة واآلخر من الحرة" :بولس

ألن هاتٌن هما . وذلك إنما هو رمز. الحرة فبالموعدالجارٌة ولد حسب الجسد وأما الذي من 

فإن سٌناء هو جبل فً دٌار العرب . فهً هاجر. تلد للعبودٌة العهدان إحداهما من طور سٌناء

فنحن .. أما أورشلٌم العلٌا فهً حرة وهً أمنا. وٌناسب أورشلٌم الحالٌة ألن هذه مستعبدة مع بنٌها

اطرد األمة وابنها فإن ابن األمة ال . ولكن ماذا ٌقول الكتاب.. اقإسح لخوة أبناء الموعد مثإلأٌها ا

 .(31-22:4ؼبلطٌة ) ".خوة لسنا بنً األمة بل بنً الحرةإلإذاً أٌها ا. ٌرث مع ابن الحرة

ٌدافع عن نفسه كذلك هذه الروح الشٌطانٌة وجهت بولس إلى أن ٌكذب أمام الملك أؼرٌباس وهو 

بل أخبرت أوالً الذٌن فً دمشق وفً " :لقد قال بولس. رادوا قتلهالؽاضبٌن الذٌن أضد الٌهود 

أورشلٌم حتى جمٌع أرض الٌهودٌة ثم األمم أن ٌتوبوا وٌرجعوا إلى هللا عاملٌن أعماالً تلٌق 

 (.21-20:26أعمال الرسل ) ."من أجل ذلك أمسكنً الٌهود فً الهٌكل وشرعوا فً قتلً. بالتوبة

أن  ٌهود لم ٌقبضوا على بولس فً الهٌكل وٌحاولوا قتله ألنه أوصاهمال. هذا، بالطبع، ؼٌر صحٌح

عارضه الٌهود ألنه كان ٌعلم بل . أعماالً تلٌق بالتوبة كما ٌزعم وٌعملواٌتوبوا وٌرجعوا إلى هللا 

ٌرتدوا عن موسى موصٌاً بؤن ال ٌختنوا أوالدهم وال  جمٌع الٌهود المقٌمٌن فً أراضً األممٌٌن أن

عندما رأى الٌهود " :تستمر القصة هكذا ثم (.21:21أعمال الرسل )عادات الٌهود ٌجروا على 

وألقوا علٌه األٌادي صارخٌن ٌا رجال إسرابٌل  الجمٌعسٌا بولس فً الهٌكل فهٌجوا آالذٌن من 

هذا هو الرجل الذي ٌعلم الجمٌع فً كل مكان خبلفاً للشعب والناموس وهذا الموضع . أعٌنوا

فهاجت المدٌنة كلها . دخل ٌونانٌٌن إلى الهٌكل ودنس هذا الموضع المقدسحتى أ( الهٌكل)

وبٌنما هم ٌطلبون . وتراكض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهٌكل وللوقت أؼلقت األبواب
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مبات  فللوقت أخذ عسكراً وقواد. أن ٌقتلوه بلػ الخبر إلى قابد الفرقة أن أورشلٌم كلها اضطربت

-23:21أعمال الرسل ) ."قابد الفرقة والعسكر كفوا عن ضرب بولس ارأوفلما . وركض إلٌهم

32). 

ولكن إن كان بكذبً قد ازداد " :وأقنعت هذه الروح الشٌطانٌة بولس أن ٌمارس الكذب، حٌث ٌقول

 (.3:3رومٌه ) ."صدق هللا لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطا

الباطل من خبلل  التقلب لكً ٌشارك الناسالكذب و هذه الروح الشٌطانٌة لبولس أجازتأٌضاً، 

وللذٌن تحت الناموس كؤنً . فصرت للٌهود كٌهودي ألربح الٌهود" :فقد قال بولس. إنجٌله الخاص

مع أنً لست ببل . وللذٌن ببل ناموس كؤنً ببل ناموس. تحت الناموس ألربح الذٌن تحت الناموس

صرت للضعفاء كضعٌؾ ألربح . اموسناموس هلل بل تحت ناموس للمسٌح ألربح الذٌن ببل ن

 ."وهذا أنا أفعله ألجل اإلنجٌل ألكون شرٌكاً فٌه. الكل ألخلص شًءصرت للكل كل . الضعفاء

 (.23-20:6 األولى كورنثوس)

 مباح لً شًءكل " :لذا فقد قال. وكل األشٌاء تحل له استثنابًأقنعته أنه شخص  الشٌطانٌةالروح 

 األولى كورنثوس) ".شًءشٌاء تحل لً لكن ال ٌتسلط علً كل األ. ٌنفع شًءلكن لٌس كل و

عً من قبل هللا د  و اختٌرالؽرٌب أن هذه الروح الشٌطانٌة قد أقنعت بولس بؤنه  والشًء (.12:6

ؼبلطٌة ) ."ولكن لما سر هللا الذي أفرزنً من بطن أمً ودعانً بنعمته" !لٌخدمه حتى قبل أن ٌولد

15:1.) 

فإننا نعلم أن الناموس روحً وأما " :أن ٌتؤمل ماذا قال بولس عن نفسه القارئمطلوب من  اآلن،

ألنً لست أعرؾ ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أرٌده بل ما أبؽضه . أنا فجسدي مبٌع تحت الخطٌبة

فاآلن لست بعد أفعل ذلك . فإن كنت أفعل ما لست أرٌده فإنً أصادق الناموس أنه حسن. فإٌاه أفعل

ألن اإلرادة . صالح شًءفإنً أعلم أنه لٌس ساكن فً أي فً جسدي . ة الساكنة فًأنا بل الخطٌب

ألنً لست أفعل الصالح الذي أرٌده بل الشر الذي لست . وأما فعل الخٌر فبل أجده حاضرة عندي

ومن . كنة فًافإن كنت ما لست أرٌده إٌاه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطٌبة الس. أرٌده فإٌاه أفعل

فإنً أرتضً ناموس . أن الشر حاضر عندي وهوالناموس هذا أجد  فإنً عند إرادتً فعل الخٌرثم 

ولكنً أرى ناموساً آخر فً أعضابً ٌحارب ناموس روحً وٌؤسرنً . هللا بحسب اإلنسان الباطن

الشقً من ٌنقذنً من جسد هذا  الوٌل لً أنا اإلنسان. تحت ناموس الخطٌبة الكابن فً أعضابً

 .(24-14:3رومٌة ) ."الموت

إلرسال تحٌاته وتحٌات أصدقابه  هو أن بولس استعمل روح هللا المزعوم ،الؽرٌب اآلخر الشًء

ً هذه الروح لبعض أخباره الشخصٌة كل هذه األشٌاء ! إلى أصدقاء آخرٌن، واستعمل أٌضا

 :ته، كتب بولسحول تحٌا! كبلم هللأنه  ًالذي ٌدع ،من إنجٌله المزعوم الملهم اً جزء تعدالشخصٌة 

اقبلوها فً الرب كما ٌلٌق . أستودعكم فٌبة أختنا التً هً خادمة الكنٌسة التً فً كنكرٌة"
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. بالقدٌسٌن وقوموا لها بكل ما تحتاج إلٌه منكم فإنها قد كانت قابمة بؤمور كثٌرٌن وبؤمري أنا أٌضاً 

حبٌبً الذي هو باكورة  سلموا على أبٌنتس. سلموا على برسكة وأكٌبل المعاونٌن لً فً المسٌح

سلموا على أندرونكس وٌونٌاس نسٌبً . سلموا على مرٌم التً تعبت ألجلنا كثٌراً . آسٌا للمسٌح

سلموا على أمبلٌاس حبٌبً فً . المؤسورٌن معً المشهورٌن بٌن الرسل الكابنٌن فً المسٌح قبلً

موا على أبلس المزكى سل. سلموا على أربانس معاوننا فً المسٌح وعلى إسطاكس حبٌبً. الرب

سلموا على أهل . سلموا على هٌرودٌون نسٌبً. سلموا على أهل بٌت أرسطوبولس. فً المسٌح

سلموا على . سلموا على ترٌفٌنة وترٌفوسة اللتٌن تعبتا فً الرب. بٌت نر كسس الذٌن هم فً الرب

ى أمه التً هً وعل سلموا على روفس المختار فً الرب. برسٌس المحبوبة التً تعبت فً الرب

. خوة الذٌن معهمإلسلموا على أسنكرٌتس وفبلؼون وهرماس وبتروباس وهرمٌس وعلى ا. أمً

 ."سلموا على فٌلولوؼس وٌولٌة ونٌرٌوس وأخته وأولمباس وعلى جمٌع القدٌسٌن الذٌن معهم

 (.15-1:16رومٌة )

 :كتب ٌقول ،آخرٌن وعن تحٌات أصدقابه التً أرسلها عن طرٌق روح هللا المزعوم إلى أصدقاء

أنا ترسٌوس كاتب هذه . ٌسلم علٌكم تٌموتاوس معاونً ولوقٌوس وٌاسون وسوسٌبترس أنسبابً"

ٌسلم علٌكم أرستس . ٌسلم علٌكم ؼاٌوس المضٌؾ لً وللكنٌسة كلها .الرسالة أسلم علٌكم فً الرب

أن ٌثبتكم بحسب وللقادر . أجمعٌننعمة ربنا ٌسوع المسٌح معكم . خازن المدٌنة وكورتس األخ

 ."إنجٌلً وبشارة ٌسوع المسٌح على مقتضى إعبلن السر الذي كان مكتوماً منذ األزمنة األزلٌة

 .(25-21:16رومٌة )

إلً سرٌعاً  تجًءبادر أن " :حول األخبار الشخصٌة األخرى فً اإلنجٌل المزعوم هلل، كتب بولس

الونٌكً وكرٌسكٌس انطلق إلى ؼبلطٌة ألن دٌماس قد تركنً إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تس

أما تٌخٌكس . خذ مرقس وأحضره معك ألنه نافع لً للخدمة. لوقا وحده معً. وتٌطس إلى دلماطٌة

أحضر معك عند قدومك الرداء الذي تركته فً ترواس عند كرٌس والكتب . فقد أرسلته إلى أفسس

ٌجازٌه الرب حسب ل. إسكندر النحاس أظهر لً شروراً كثٌرة. خصوصاً صحؾ الرق

األول لم ٌحضر أحد معً بل  احتجاجًعند . تحفظ منه أنت أٌضاً ألنه قاوم أقوالنا جداً .أعماله

وقؾ معً وقوانً لكً تتم بً ( عٌسى)إال أن الرب . ال حاسبهم هللا على ذلك. الجمٌع تركونً

وٌخلصنً  رديءوسٌنقذنً الرب من كل عمل . الكرازة وتسمع األمم كلها فؤنقذت من فم األسد

وأما . أراستس بقً فً كورنثوس. سلم على فرسكا وأكٌبل وبٌت أنٌسٌفورس. لملكوته السماوي

 (.21-6:4 الثانٌة تٌموثاوس) ."بادر أن تؤتً قبل الشتاء. تروفٌمس فتركته فً مٌلٌتس مرٌضاً 

لى حٌنما أرسل إلٌك أرتٌماس أو تٌخٌكس بادر أن تؤتً إ" :وكتب إلى صدٌقه تٌطس ٌقول

جهز زٌناس الناموسً وأبلوس باجتهاد للسفر حتى ال . نٌكوبولٌس ألنً عزمت أن أشتً هناك

-12:3تٌطس ) ."سلم على الذٌن ٌحبوننا فً اإلٌمان. جمٌعاٌسلم علٌك الذٌن معً  .شًءٌعوزهما 

15.) 
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كان بؤنه  اعتقادهوالطوام التً رأٌناها فً كتابات بولس، فقد كان ٌصر على  تمع كل المشكبل

 (.40:3األولى  كورنثوس) ."وأظن أنً أنا أٌضاً عندي روح هللا" :قال بولس! عنده روح هللا

 روح من الشٌطان؟ مهل كانت روح هللا أ ماذا تظن؟ القارئوأنت أٌها 

بفلسفته الخاصة وتفسٌره الخاص  الناس لكً ٌقنع العمل مستقبلً وبعٌداً عن تبلمٌذ المسٌح -8

 :فً ذلك كما ٌؤتً خطته .لرسالة المسٌح

كانت بالبدء بتمجٌد وتبجٌل نفسه كحواري قد اختاره هللا لذلك حتى وهو فً بطن  :الخطوة األولى

لٌستشٌر أي أحد، ولم ٌذهب إلى  وأنه لم ٌذهب استقبلله أعلن بكل فخرو .(15:1ؼبلطٌه )أمه 

كلٌاً على  اعتمدالً من ذلك وبد .(13-16:1ؼبلطٌة )شلٌم لرإٌة تبلمٌذ المسٌح الذٌن كانوا قبله رأو

أنه استلم رسم الكهانة وبؤنه لٌس فً حاجة  ادعىو .مسلسل من الرإى المزعومة للسٌد المسٌح

ولكنً أحسب أنً لم أنقص " :قال بولس. للتعلم من أي إنسان، وال حتى من الحوارٌٌن الذٌن سبقوه

 ."فً أقالٌم أخابٌة حجز عنًال ٌ االفتخارإن هذا . حق المسٌح فً.. شٌباً عن أكابر الرسل

لقد ذهب بعد ثبلث سنوات إلى أورشلٌم لٌلتقً ببطرس ومكث  .(10، 5:11 الثانٌة كورنثوس)

 .(16-18:1ؼبلطٌة )لم ٌر خبللها أي حواري ما عدا ٌعقوب أخو عٌسى . معه خمسة عشر ٌوماً 

 .(10:15 األولى سكورنثو)جمٌعهم  أكثر من الحوارٌٌن تعببكل فخر تكلم عن نفسه وكٌؾ أنه 

 فً خطة بولس الدنٌبة كانت اختراق صفوؾ الحوارٌٌن، لتشوٌه سمعتهم، واستبدال :الخطوة الثانية

ثم بعد أربع " :أعلن بولس قاببلً . مباشرة من عٌسى بتعلٌمه وفلسفته الخاصة أخذوهالتعلٌم الذي 

بموجب  انطلقتوإنما . اً أٌضاً إلى أورشلٌم مع برنابا آخذاً معً تٌطس أٌض انطلقتعشرة سنة 

على انفراد  االعتباروحً وعرضت علٌهم اإلنجٌل الذي أكرز به بٌن األمم وعرضته على ذوي 

استمر بولس ٌروي بشكل سٌا عن  ثم .(2-1:2ؼبلطٌة ) ."لببل أكون أسعى أو قد سعٌت باطبلً 

ولكن بسبب . تتنلكن لم ٌضطر وال تٌطس الذي كان معً وهو ٌونانً أن ٌخ" :الحوارٌٌن قاببلً 

األخوة الكذبة المدخلٌن خفٌة الذٌن دخلوا اختبلساً لٌتجسسوا حرٌتنا التً لنا فً المسٌح كً 

وأما المعتبرون أنهم . الذٌن لم نذعن لهم بالخضوع وال ساعة لٌبقى عندكم حق اإلنجٌل. ٌستعبدوننا

لم ٌضٌفوا ن هإالء المعتبرٌن فإ. وجه إنسان ٌحابًهللا ال . ٌحدث فرقاً عنديفبل  مهما كانوا شًء

فإن . ة كما بطرس على إنجٌل الختانعلى إنجٌل الؽرل اإتمنتبل بالعكس إذ رأو أنً . لً شٌباً 

 (.8-3:2ؼبلطٌة ) ."الذي عمل فً بطرس لرسالة الختان عمل فً أٌضاً لؤلمم

ا على خطؤ ثم ٌواصل بولس الكتابة بشكل سٌا عن الحوارٌٌن، ٌتهم بعضهم بالنفاق، وكٌؾ كانو

. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكٌة قاومته مواجهة ألنه كان ملوماً " :ٌقول بولس. وهو على حق

ألنه قبل قدوم قوم من عند ٌعقوب كان بطرس ٌؤكل مع األمم ولكن لما أتوا تنحى واعتزل خابفاً 

ً انقاد إلى ر. من أهل الختان فلما رأٌت . ٌابهموراءى معه باقً الٌهود أٌضاً حتى إن برنابا أٌضا
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سٌراً مستقٌماً حسب حق اإلنجٌل قلت لبطرس قدام الجمٌع إن كنت وأنت ٌهودي  أنهم ال ٌسٌرون

 .(14-11:2ؼبلطٌة ) ."ال ٌهودٌاً فلماذا تلزم األمم أن ٌتهودوا تعٌش أممٌاً 

ى شبه ن، ٌؽٌرون مظهرهم لٌبدوا إلٌكذبة، ماكر عبلوة على ذلك فقد اعتبر بولس الحوارٌٌن رسبلً 

ألنً أحسب أنً لم أنقص شٌباً عن أكابر الرسل " :فقد قال بولس. رسل المسٌح، وخداماً الشٌطان

ال  أألنً. لماذا.. ال ٌحجز عنً فً أقالٌم أخابٌة االفتخارإن هذا . حق المسٌح فً.. (الحوارٌون)

وجدوا كما نحن ولكن ما أفعله سؤفعله ألقطع فرصة الذٌن ٌرٌدون فرصة كً ٌ. هللا ٌعلم. أحبكم

ألن مثل هإالء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مؽٌرون شكلهم إلى شبه رسل . أٌضاً فٌما ٌفتخرون به

فلٌس عظٌماً إن كان خدامه . ألن الشٌطان نفسه ٌؽٌر شكله إلى شبه مبلك نور. وال عجب. المسٌح

أهم نسل . ون فؤنا أٌضاً أهم إسرابٌلٌ. أهم عبرانٌون فؤنا أٌضاً .. أٌضاً ٌؽٌرون شكلهم كخدام للبر

 كورنثوس) ."فؤنا أفضل فً األتعاب. أقول كمختل العقل. أهم خدام المسٌح. إبراهٌم فؤنا أٌضا  

  (.23-22، 15-10، 5:11 الثانٌة

إنً أتعجب أنكم تنتقلون " :كتب بولس ٌقول. ؼبلطٌة من إنجٌل الحوارٌٌن الحقٌقً أهلحذر بولس 

وإن لم  .(إنجٌل التبلمٌذ) إلى إنجٌل آخر (بولس نفسه) مة المسٌحهكذا سرٌعاً عن الذي دعاكم بنع

ولكن إن . ٌزعجونكم وٌرٌدون أن ٌحولوا إنجٌل المسٌح (التبلمٌذ) ٌكن آخر ؼٌر أنه ٌوجد قوم

كما قلنا سابقاً أقول اآلن أٌضاً إن . فلٌكن مبسبل نحن أو مبلك من السماء بؽٌر ما بشرناكم بشرناكم

أم . أم هللا (التبلمٌذ) أفؤستعطؾ اآلن الناس. بؽٌر ما قبلتم فلٌكن مبسبل (بإنجٌل)كان أحد ٌبشركم 

وأعرفكم أٌها . فلو كنت بعد أرضً الناس لم أكن عبداً للمسٌح .(التبلمٌذ) الناسأطلب أن أرضً 

ألنً لم أتسلمه أو أتعلمه من إنسان بل . خوة اإلنجٌل الذي بشرت به أنه لٌس بحسب إنسانإلا

 .(12-6:1 ؼبلطٌة) ."ٌسوع المسٌحبوحً 

. لٌتكم تحتملون جهلً قلٌبلً " :فقد كتب لهم ٌقول. كما حذر بولس أهل كورنثوس من تبلمٌذ المسٌح

حواء بمكرها كذلك تفسد بصابركم عن ( الشٌطان)لكنً أخاؾ أنها كما أؼوت الحٌة ... احتملونً

لم نكرز به أو  (الحقٌقً) ٌكرز بٌسوع آخر (التبلمٌذ) فإنه إن كان اآلتً. البساطة التً فً المسٌح

فلربما )لم ٌبلؽكم فحسناً كنتم تحتملون  (الحقٌقً)آخر كنتم تؤخذون روحاً آخر لم تؤخذوه أو إنجٌبلً 

 .(5-3، 1:11 الثانٌة كورنثوس) "( بسرور تحتملونه

ؾ عن حٌث جعله هللا ٌكش. من حٌث لم ٌحتسب بولس، وبشكل تدرٌجً فقد فضحه هللا، هكذاو

عٌسى )بولس بوجود عٌسى آخر، مسٌح التبلمٌذ  اعترؾلقد . بنفسه من خبلل كلماته عورته

روح وإنجٌل ٌختلفان بالكلٌة عن الروح و المزٌؾ، الذي ٌختلؾ عن عٌسى بولس (الحقٌقً

 (.5-3:11 الثانٌة كورنثوس) .واإلنجٌل الذي بشر بهما لؤلمم
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معتقداته وأفكاره  على لٌدلل بهاالسٌاق والتبلعب بها من نصوص العهد القدٌم خارج  االقتباس -9

شرٌعة هللا تجلب أن فقد تجاسر بولس لٌقول عن عٌسى أنه أصبح لعنة من أجل البشر و. الخاصة

 .(13:3ؼبلطٌة) "..، إذ صار لعنة ألجلنامن لعنة الناموس افتداناالمسٌح " .معها اللعنة

ملعون كل من ال ٌثبت فً  تحت لعنة ألنه مكتوبألن جمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم "

 (.10:3ؼبلطٌة) ."جمٌع ما هو مكتوب فً كتاب الناموس لٌعمل به

خارج  26:23فً العهد القدٌم  التثنٌة، بولس فً الواقع كان ٌقتبس نصاً من كتاب السابقفً النص 

هذا الناموس لٌعمل ملعون من ال ٌقٌم كلمات " :قولٌبكل وضوح  (26:23التثنٌة )السٌاق ألن 

ثم كلم  (8:23التثنٌة ). كلمات هذا الناموس كتبها موسى نقشاً جٌداً على حجارة كما أمره هللا ."بها

اسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاٌاه وفرابضه التً أنا أوصٌك " :موسى بنً إسرابٌل قاببلً 

 تحت مظلة شرٌعة آتٌة من هللا بعبارة أخرى، الناس ٌجب أن ٌعٌشوا (.10:23التثنٌة ) ."بها الٌوم

هذه اللعنة المذكورة فً النص هً . وأي إسرابٌلً ٌتجاهل أو ٌعرقل شرٌعة هللا فهو تحت لعنة هللا

لكن بولس . ال ٌقٌمون الشرٌعة بالتجاهل أو التعطٌل، ال ألولبك الذٌن ٌعملون به ألولبك الذٌن

أفكاره المعكوسة بؤن جعل للشرٌعة لعنة  خارج السٌاق لصالحة لٌبلبم 26:23 التثنٌةتبلعب بنص 

وجمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، وعٌسى ملعون ألنه قبل أن ٌعلق على خشبة 

من أجل تعطٌل الشرٌعة حٌث ٌزعم أن  وكل ذلك .(13:3ؼبلطٌة )الناموس  من لعنة نالٌفتدٌ

. ألنه بؤعمال الناموس ال ٌتبرر جسد ما .اإلنسان ال ٌتبرر بؤعمال الشرٌعة بل بإٌمان ٌسوع المسٌح

 (.21:2ؼبلطٌة )." و لو كان بالناموس بر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب (.16:2ؼبلطٌة )

ولكن أن لٌس " :ألسلوب فً رسالته إلى أهل ؼبلطٌة، حٌث قالوكذلك نجد بولس استخدم نفس ا

ٌرٌد بولس هنا  (.11:3ؼبلطٌة ) ."ألن البار باإلٌمان ٌحٌا. أحد ٌتبرر بالناموس عند هللا فظاهر

. أن ٌقنعنا بمعتقده المعكوس، وهو وضوح عدم تبرر اإلنسان بالشرٌعة عند هللا، بل باإلٌمان فقط

ألن البار باإلٌمان "نصاً من العهد القدٌم خارج السٌاق وتبلعب به  اقتبسودلل على ذلك بؤن 

ها إن نفسه " :لحقٌقة أن كامل النص ٌقولوا .4:2حبقوق بولس من كتاب  اقتبسههذا النص  ."ٌحٌا

المفسدٌن األشرار هذا النص ٌناقش الفرق بٌن  ."أما البار بإٌمانه ٌحٌا. فٌه منتفخة ؼٌر مستقٌمة

ألن إٌمانهم جعلهم . فبإٌمانهم ٌحٌون( البار)فهإالء سٌهلكون بفسادهم، أما الصالحون ( نٌالمتكبر)

ما "وكذلك،  .(20:2رسالة ٌعقوب ) "ان بدون أعمال مٌتاإلٌم" ألن بإخبلص ٌعملون بشرع هللا،

ٌعقوب ) "المنفعة إن قال أحد إن له إٌماناً ولكن لٌس له أعمال؟ هل ٌقدر اإلٌمان أن ٌخلصه؟

لكً ٌبرهن فلسفته  (4:2حبقوق )قد تبلعب فً نص  (11:3ؼبلطٌة )فبولس فً  ،لذا .(14:2

ألنه بؤعمال .. عمال الناموس بل بإٌمان ٌسوع المسٌحأن اإلنسان ال ٌتبرر بؤ"التً تزعم  المزٌفة

 .(16:2ؼبلطٌة ) ."الناموس ال ٌتبرر جسد ما

ولكن الناموس لٌس " :حٌث قال حاول بولس أٌضاً أن ٌبٌن أن شرٌعة هللا لٌس لها عبلقة باإلٌمان

 .(12:3ؼبلطٌة ) ."بها سٌحٌامن اإلٌمان بل اإلنسان الذي ٌفعلها 
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ٌقنعنا أٌضاً بمعتقده المعكوس اآلخر، وهو أن شرٌعة هللا لٌس لها عبلقة  هنا، بولس ٌرٌد أن

اإلنسان الذي " .نصاً من العهد القدٌم خارج السٌاق وتبلعب به اقتبسودلل على ذلك بؤن . باإلٌمان

ه فً بداٌة والحقٌقة أن .5-4:18البلوٌٌن بولس من كتاب  اقتبسههذا النص  ."ٌفعلها سٌحٌا بها

أنا  .أحكامً تعملون وفرابضً تحفظون لتسلكوا فٌها" :قاببلً  امن عشر كلم الرب موسىالفصل الث

 ."أنا الرب. فتحفظون فرابضً وأحكامً التً إذا فعلها اإلنسان ٌحٌا بها. الرب إلهكم

مرة أخرى،  .بالتؤكٌد، لن ٌعمل أحد بؤحكام هللا وٌحفظ فرابضه بدون وجود إٌمان باهلل وشرٌعته

آخر نص تبلعب فً  لكن بولس (.20:2ٌعقوب ) "اإلٌمان بدون أعمال مٌت" وبكما قال ٌعق

خارج  "إذا فعلها اإلنسان ٌحٌا بها" الخامسة من الفصل الثامن عشر من كتاب البلوٌٌن الفقرة

 .السٌاق لصالحه لٌبرهن فلسفته الباطلة فً الفصل بٌن اإلٌمان والعمل بالشرٌعة

المسٌح صار لعنة ألجلنا ألنه " :حتى اعتبره لعنة حٌنما قال تذكر، فبولس قد تجاسر على عٌسى

 (.13:3ؼبلطٌة ) "مكتوب ملعون كل من علق على خشبة

ً استخدام نص ٌسًءهنا، بولس  وإذا كان على " :فً العهد القدٌم فً سفر التثنٌة الذي حقٌقة ٌقول ا

خشبة بل تدفنه فً ذلك جثته على ال إنسان خطٌة حقها الموت فقتل وعلقته على خشبه فبل تبت

 .(23-22:21تثنٌة ) ."ألن المعلق ملعون من هللا. الٌوم

ال ٌوجد أي عبلقة بما . واضح من السٌاق أن النص هنا حول المجرم الذي ٌحكم علٌه بالموت

إذا كان و. ٌحاول بولس من تثبٌت لعنة لعٌسى وللشرٌعة من خبلل تبلعبه بنصوص العهد القدٌم

 !جرة كما ٌزعم بولس، فهل علق كمجرم ملعون؟عٌسى قد علق على ش

أعمال مثال آخر لتبلعب بولس بنصوص العهد القدٌم باقتباسها خارج سٌاقها مروي فً كتاب 

بعد ثبلثة أٌام من وصول بولس إلى روما، دعا الزعماء الٌهود المحلٌٌن  .28-13:28الرسل 

وجاء عدد كبٌر منهم إلى حٌث ٌوجد معه  اً وعندما سمعوا منه، حددوا موعد. اجتماعهناك إلى 

 منالمسٌح  بؤمر السٌدإقناعهم  محاوالً من الصباح حتى المساء،  اعتقاداتهشرح لهم وطفق ٌ. بولس

 .بالرؼم من أنه أهمل ذكر لب عقٌدته فً كفارة الصلب. شرٌعة موسى واألنبٌاء

 تفقٌن بعضهم مع بعض،فانصرفوا وهم ؼٌر م. اقتنع بعض الٌهود بما قٌل، واآلخرون لم ٌإمنوا

كلم به الروح  ،باقتباسه نصاً من العهد القدٌم، بمعتقداته اقتناعهمبعدما أهانهم بولس على عدم 

ستسمعون سمعاً  إلى هذا الشعب وقل اذهب" 6قاببلً  السابقٌن الٌهودالنبً أشعٌا حٌن خاطب  القدس

د ؼلظ وبآذانهم سمعوا ثقٌبلً ألن قلب هذا الشعب ق. وال تفهمون وستنظرون نظراً وال تبصرون

 ."وٌرجعوا فؤشفٌهم لببل ٌبصروا بؤعٌنهم وٌسمعوا بآذانهم وٌفهموا بقلوبهم. وأعٌنهم أؼمضوها

اختتم حدٌثه  ، ثملصالحه خارج السٌاق 10-6:6أشعٌا من كتاب النبً  اقتبس بولس النص السابق

 ."إلى األمم وهم ٌسمعون (ة بولسواسطب)فلٌكن معلوماً عندكم أن خبلص هللا قد أرسل ": لهم قاببلً 

 .(28-25:28أعمال الرسل )
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خطاباً إلى ٌهود أنطاكٌة قاببلً لهم  مرةً  ألقى. نفسه نور هللا إلى األمم العتباربولس دفعه  الوهم عند

ولكن إذ دفعتموها عنكم  كان ٌجب أن تكلموا أنتم أوالً بكلمة هللا"( مع الحواري بارناباس بجانبه)

قد أقمتك "ألن هكذا أوصانا الرب. أنكم ؼٌر مستحقٌن للحٌاة األبدٌة فها نحن نتوجه لؤلمموحكمتم 

 .(43-46:13أعمال ) "نوراً لؤلمم لتكون أنت خبلصاً إلى أقصى األرض

 ،أي واحد ٌقرأ النص السابق فً أعمال الرسل قد ٌظن أن بولس كان فً الحقٌقة رحمة من هللا

 .6:46أشعٌاء ن حقٌقة األمر هو أن بولس كان ٌقتبس نبوءة من كتاب لك." نوراً لؤلمم"وأنه كان 

قال لً قلٌل أن " :هذا النص فً أشعٌا ٌقول بكل وضوح. صٌصاً بالنبً أشعٌاخ متعلقةهذه النبوءة 

نوراً لؤلمم ( أشعٌاء)فقد جعلتك . تكون لً عبداً لتقٌم أسباط ٌعقوب وترد محفوظً بنً إسرابٌل

 !قص ولصق عملٌة األمر كان مجرد (.6:46أشعٌاء ) ."قصى األرضلتكون خبلصً إلى أ

قام  قص ولصق من سفر المزامٌرعملٌة أٌضاً مجرد  الرسالة إلى رومٌةثلث الفصل الثالث من 

 .(18-10، 4المزمور  بولس مباشرة من افقرة نسخه 31فقرات من  10). بها بولس

 لصٌؽةتسوٌقه  كانت ،ةتصٌاؼالمسٌح وإعادة لتبدٌل دٌن المرحلة النهابٌة فً مخطط بولس  -11

ألنك إن اعترفت بفمك بالسٌد المسٌح وآمنت ". صنعها بنفسه من دم المسٌح المزعوم التً النجاة

 المسٌحٌة لذا، فهو قد حصر (.6:10رومٌة ) "بقلبك أن هللا قد أقامه من بٌن األموات فإنك تخلص

. المسفوك على الصلٌب على دم المسٌح المزعوم ًشرط النجاة هو االعتماد الكل وجعل بالصلٌب،

 كورنتس) . "وإن كان المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكم" :كتب بولس

 (.15-14:15 األولى

هذه هً حقٌقة بولس الذي استبدل العقٌدة التً جاء بها المسٌح لنجاة الٌهود فً اآلخرة، وهً عقٌدة 

عقٌدة بولسٌة جدٌدة تدور ب ،ان بعٌسى كرسول هلل إلٌهم والعمل بمقتضى الشرٌعةتقوم على اإلٌم

 .على الصلٌب للسٌد المسٌح المزعوم لقربانًاحول اإلٌمان بالموت 

 كيف تعامل التالميذ مع بولس بعد انكشاف أمره، وكيف كانت نهايته؟ 

 ولكن بما أنهما ٌحمبلن. (35:15أعمال الرسل )أقام بولس و برنابا فً أنطاكٌة ٌعلمان وٌبشران 

فبل بد ، نواٌا مختلفة، حٌث بولس ٌرٌد نشر عٌسى المزٌؾ وإنجٌله المزٌؾ الخاص به  بٌن األمم

لم ٌكن ! وقد حدث بٌنهما مشاجرة حتى فارق أحدهما اآلخر. أن ٌحدث الصدام بٌن الحق والباطل

ه كان خبلفاً عقدٌاً عمٌقاً بعدما انكشؾ األمر مجرد خبلفاً شخصٌاً بٌنهما حول ترتٌبات السفر، ولكن

أن برنابا أشار على بولس أن ٌصطحبا معهما  أعمال الرسل ٌقول مإلؾ. لبرنابا حقٌقة بولس

ٌوحنا مرقس فً رحلتهما، فرفض بولس ذلك بحجة أن ٌوحنا مرقس سبق أن فارقهما ولم ٌذهب 

. مرقس ٌوحنا برناباواصطحب  ،االثنان على أثرها معهما للعمل، فحصل بٌنهما مشاجرة تفرق

بالتؤكٌد، لو أن االثنٌن ٌحمبلن نفس الهم والمعتقد، فلن ٌفترقا لذلك  .(36-36:15أعمال الرسل )
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قرر  فترة زمنٌة طوٌلة،وبعد . السبب التافه، ولجعبل خدمة الدٌن أسمى من أي اعتبارات شخصٌة

وفً الؽد  .ناك قبله التبلمٌذ بفرحولما وصل إلى ه. بولس أن ٌذهب إلى أورشلٌم حٌث التبلمٌذ

بحضور جمٌع المشاٌخ، وحدثهم عن  (أخو المسٌح من جهة أمه) ٌعقوبالحواري اجتمع مع 

 مخالفة وبما أن لدى التبلمٌذ بعض األخبار عن. (16-13:21أعمال الرسل )نشاطه فً األمم 

ى أٌها األخ كم ٌوجد من جم أنت تر": فقد أرادوا أن ٌمتحنوه وقالوا له ، لذا،نشاط بولس المشبوه

وقد أ خبروا عنك أنك تعلم جمٌع . ؼفٌر من الٌهود الذٌن آمنوا وهم جمٌعاً ؼٌورون على الناموس

. أن ال ٌختنوا أوالدهم وال ٌسلكوا حسب عوابدهم: الٌهود الذٌن بٌن األمم االرتداد عن موسى قاببلً 

فافعل هذا . ر ألنهم سٌسمعون أنك قد جبتفماذا ٌكون إذاً؟ ال بد على كل حال أن ٌجتمع الجمهو

خذ هإالء وتطهر معهم وأنفق علٌهم لٌحلقوا . عندنا أربعة رجال علٌهم نذر. الذي نقول لك

رإوسهم فٌعلم الجمٌع أن لٌس شًء مما أخبروا عنك بل تسلك أنت أٌضاً حافظاً للناموس وأما من 

أن ال ٌحفظوا شٌباً مثل ذلك سوى أن ٌحافظوا  جهة الذٌن آمنوا من األمم فؤرسلنا نحن إلٌهم وحكمنا

 .(25-20:21أعمال الرسل ) "على أنفسهم مما ذبح لؤلصنام ومن الدم والمخنوق والزنا

وفً الؽد نفذ . بولس إال أن ٌمتثل، إذ ال طاقة له بالجمهور الذي سٌجتمع من أجله ملم ٌكن أما

أٌام التطهٌر إلى أن ٌقرب عن كل واحد من ثم دخل الهٌكل لٌعلن عن اكتمال ". بولس ما طلب منه

ولما قاربت األٌام السبعة أن تتم رآه الٌهود الذٌن من أسٌا فً الهٌكل فؤهاجوا كل . الرجال القربان

. والهٌكل هذا هو الرجل الذي ٌعلم الجمٌع فً كل مكان ضد الشعب والناموس: الجمع وقالوا

وبٌنما هم ٌطلبون أن . ولس وجروه خارج الهٌكلفهاجت المدٌنة كلها وتراكض الشعب وأمسكوا ب

ٌقتلوه نما خبر إلى أمٌر الكتٌبة الرومانً أن أورشلٌم قد اضطربت فؤخذ عسكراً وقواد وركض 

حٌنبذ اقترب األمٌر وأمسكه وأمر أن ٌقٌد . إلٌهم فلما رأو األمٌر والعسكر كفوا عن ضرب بولس

" قٌن لسبب الشؽب، أمر أن ٌذهب به إلى المعسكرولما لم ٌقدر األمٌر أن ٌعلم الٌ. بسلسلتٌن

 .(34-26:21أعمال الرسل )

 بل. ألنه لٌس منهم ولٌسوا منه ،بولس فكانوا حاضرٌن ولكنهم امتنعوا عن الدفاع عنأما التبلمٌذ 

ومن بعد تلك الحادثة لم ٌرد أي ذكر للتبلمٌذ فً . تركوه ٌواجه مصٌره أمام ؼضب الجموع لوحده

الذي واجه الؽضب الٌهودي مرة . ، ألن المإلؾ أفرد بقٌة الكتاب لبولس وحدهالرسلأعمال كتاب 

فلما أسمعهم سٌرته وقصة تحوله . أخرى بعدما أذن له األمٌر الرومانً أن ٌلقً علٌهم كلمة

ثم رفعوا أصواتهم قابلٌن خذ مثل هذا من األرض ألنه ". المزعوم لدٌن المسٌح، لم ٌتمالكوا أنفسهم

أن ٌذهب به إلى المعسكر وأن  األمٌر فؤمر .(22:22أعمال الرسل ) ."ٌجوز أن ٌعٌشكان ال 

واستطاع بولس أن ٌحدث . (30:22أعمال الرسل )ٌحضر رإساء الكهنة فً الؽد لٌجمعهم معه 

ثم علم . (10-6:23أعمال الرسل ). فؤعاده األمٌر للمعسكر بٌن طابفتٌن من الٌهود،منازعة فٌما 

. فاضطر أن ٌرسله إلى الوالً فٌلكس فً قٌصرٌة ،هود قد أعدوا خطة لقتل بولساألمٌر أن الٌ

وقد بقً بولس فً قٌصرٌة سنتٌن تحت الحراسة وله رخصة وٌؤتً . (24-12:23أعمال الرسل )

وبعد فٌلكس جاء الوالً فستوس الذي أحضر بولس . (23-23:24أعمال الرسل ) .إلٌه أصحابه
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. فدوا علٌه وقدموا دعاوي ضد بولس الذي كان ٌحتج وٌدافع عن نفسهلٌجلس أمام الٌهود الذٌن و

إلى ": فرفض بولس وقال "أتشاء أن تذهب إلى أورشلٌم لتحاكم هناك؟": ثم قال الوالً لبولس

إلى قٌصر رفعت ": حٌنبذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة ثم أجاب ."قٌصر أنا رافع دعواي

 .(12-6:25ل أعمال الرس) "دعواك إلى قٌصر تذهب

ثم أمر الوالً فستوس بولس أن ٌحضر أمام . وبعدما مضت أٌام أقبل الملك أؼرٌباس إلى قٌصرٌة

. فتكلم وأسمعهم سٌرته وقصة تحوله المزعوم لدٌن المسٌح. الملك أؼرٌباس الذي أذن له أن ٌتكلم

لكثٌرة تحولك الكتب ا. أنت تهذي ٌا بولس": فلم ٌتمالك الوالً فستوس نفسه وقال بصوت عظٌم

كان ٌمكن أن ٌطلق سراحه لو لم ٌكن قد رفع ": ثم قال الملك أؼرٌباس لفستوس ."إلى الجنون

ثم أ رسل بولس مع أسرى آخرٌن إلى روما فً . (32-1:26أعمال الرسل ) ."دعواه إلى قٌصر

ي الذي وبعد وصولهم أذن القابد لبولس أن ٌقٌم وحده مع العسكر. (1:23أعمال الرسل ). إٌطالٌا

أعمال ). وأقام بولس سنتٌن كاملتٌن فً بٌت استؤجره لنفسه. (16:28أعمال الرسل ). كان ٌحرسه

 . (30:28الرسل 

لكن . فبل ٌعرؾ على وجه الدقة ماذا حصل لبولس بعد ذلك. أعمال الرسلهنا تنتهً رواٌة كتاب 

 منتصؾ ة روما فًفً مكان، عدة أمٌال خارج مدٌن إن بولس قد قطع رأسهفالموروثات حسب 

حٌث اتهم نٌرون  .على إثر حرٌق روما الكبٌر ،، بؤمر من اإلمبراطور نٌرونالستٌنات المٌبلدٌة

: لم ٌؤت عٌسى لٌنقذه، كما كان ٌدعً هو بؤن عٌسى قد قال له وبالتؤكٌد، .روما بإشعاله" مسٌحًٌ"

منقذاً إٌاك من الشعب  .لهذا ظهرت لك ألنتخبك خادماً وشاهداً بما رأٌت وبما سؤظهر لك به"

أو كما كان أٌضاً ٌدعً  (.13:26أعمال الرسل ) ."ومن األمم الذٌن أنا اآلن أرسلك إلٌهم( الٌهود)

تٌموثاوس ) "من كل عمل رديء وٌخلصنً لملكوته السماوي( عٌسى)وسٌنقذنً الرب ": وٌقول

 (.18:4الثانٌة 

بولس كان أحد  أن ال شك،. ولٌس عٌسى بشكل ٌإسؾ له، المسٌحٌة السابدة الٌوم هً دٌن بولس،

  !من الناس قد ضللت؟ ال تحصى كم من مبلٌٌنلذا، ف. الفتن العظٌمة فً تارٌخ اإلنسانٌة
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 الرابعالفصل 

 الطريق إىل اهلل بعد املسيح

 م والحقائقوهااأل

، احدإلله و كل مولود جدٌد فً أي مكان فً العالم ٌولد على الفطرة، استسبلم طبٌعً فطري

ً أبداً إن المولود الجدٌد ال ٌولد . هكذا خلق هللا الناس. وتسلٌم فً التوحٌد أو ٌهودٌاً أو  مسٌحٌا

ً أو تابع مسٌحٌاً ٌنشبآنه لٌكون  لكن أبوٌه باألحرى. هندوسٌاً أو بوذٌاً  ألي معتقدات  اً أو ٌهودٌا

ً ث. أخرى المعلمٌن، وقة فً اآلباء، لذا، فالطفل ٌكبر مع نوع اإلٌمان الموجود فً محٌطه، واضعا

بٌن الناس حول العالم حول هذه  االختبلؾإن . الكتب الدٌنٌة والمجتمعوالعلماء، ورجال الدٌن، و

الحقٌقة هو، من كان مولوداً فً مجتمع حٌث توجد الفطرة واإلٌمان الحقٌقً الطبٌعً حول هللا، فلن 

ٌن فً مجتمع حٌث الفطرة واإلٌمان لذٌن كانوا مولودلكن أولبك ا. ٌحدث صراع داخل اإلنسان

الطبٌعً قد شوها باألساطٌر والفلسفات البشرٌة الموروثة مع األجٌال، فبالتؤكٌد، عندما ٌكبر الطفل 

عمق هذا الصراع . سٌكون هناك صراع داخل نفسه بٌن إٌمان الفطرة وإٌمان المجتمع الموروث

أما اآلخرون فقد . من ذوي التفكٌر العمٌق ، فٌكون قوٌاً خصوصاً عند أولبكقد ٌتفاوت بٌن الناس

رحلة البحث عن  ٌبدإونأولبك الذٌن ٌنتبهون إلى الصراع الداخلً لدٌهم قد . ٌكونون ؼافلٌن عنه

 .والبحث عن اإلجابات لتلك األسبلة التً أثارها ذلك الصراع الحق خبلل التؤمل

المجتمع وبعات حمل إرث إٌمان آبابهم، أما الؽافلون فهم تحت تؤثٌر إؼراءات هذه الحٌاة الدنٌا وت

هإالء لٌس لدٌهم الرؼبة لبذل أي جهد للبحث عن الحق أو حتى . المحٌط بهم وخداع الشٌطان

ستجدهم ٌقوي . والحقابق موهااألولٌس لدٌهم الرؼبة لممارسة أي جهد للتفرٌق بٌن . لبلستماع

. وأعمالهم اعتقادهمفقد زٌن لهم الشٌطان بالتؤكٌد، . لكً ٌبقوا على إٌمانهم الموروث اآلخربعضهم 

نحن ولدنا "وهم ٌكررون " ن بإٌماننا، وال نرٌد البحث عن إٌمان آخرونحن مقتنع"  :هم ٌقولون

، وإنما على إٌمان آبابهمولكن حقٌقة األمر أنهم لم ٌولدوا على  ."آبابنا، وعلٌه سنموت إٌمانعلى 

 .الخاطاإٌمانهم هم على إهم آبااإلٌمان الطبٌعً التوحٌدي الفطري، ثم ربا

ؤكل ٌلكً  عٌشٌأن ال  علٌه لذا، ٌجب. ٌكفً ألن ٌتذكر فٌه من تذكر هللا أعطى اإلنسان عمراً 

الشٌطان عن طرٌق  هالحٌاة الدنٌا، وال ٌؽر هفبل تؽر. زابؾ وحلم مشؽول بؤمل هتمتع بٌنما بالٌو

عن  الناشاالفخر دع ٌال . لبحث عن الحقعن ا هدع التشوٌش واألصدقاء ٌصدونٌال . النجاة الوحٌد

علٌه أن . حملهٌمن التحقق من اإلٌمان الذي  هلون ٌصدأوأصل أو شهرة، أو تعلٌم وثقافة عالٌة، 

الكفرة الذٌن ضلت أعمالهم فً الحٌاة وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا بإٌمانهم بآلهتهم  بحالفكر ٌ

تمضً مع إٌمان  هحٌات تركٌنتهى الخطورة أن نها مإ! هبروح امرؽٌال ٌ فترض أن . الباطلة

من الحلم الزابؾ، عندما تتكشؾ  هدع ملك الموت هو الذي ٌوقظٌال . موروث حتى لحظة الموت



 

- 100 - 

 

سٌرى ترتٌب  هفً تلك اللحظة، بصر. تحاشاهاٌ كان أثناء سكرة الموت التً هأمام كل الحقابق

كون قادراً على سٌ ،هرٌقة تعاملهم معومن وجوههم وط. هالمبلبكة لقدوم ملك الموت لخطؾ روح

. بالتؤكٌد، إنها معرفة متؤخرة جداً . هذا العالم هالنهابً فً الحٌاة اآلخرة قبل مؽادرت همعرفة مصٌر

والمسار ألن الموت هو البوابة إلى المراحل األخرى لحٌاة  ٌمكن العودة للحٌاة وتصحٌح اإلٌمانال 

النفخة الثانٌة للصور لٌقوم الناس وٌبعثوا بانتظار  (31-16:16نظر لوقا ا)" البرزخ"األرواح فً 

وإعداد  وضعب حٌاة .أبدٌةو ،أخرى، مختلفة كلٌاً  ا حٌاةإنه(. خلق آخر جسد وروح)للحٌاة اآلخرة 

 .هذا الكون الذي حتماً سٌزول خارج آخر،

 كيف نجد طريق النجاة الحقيقي الوحيد؟

 :الوحٌد، ٌجب علٌه أن ٌبذل بعض الجهود مثلالشخص من أن ٌجد طرٌق النجاة  لكً ٌتمكن

 .أن ٌكون لدٌه النٌة الصادقة فً قلبه للبحث عن الحق -1

كلمات هللا ، إٌمانه ٌجب أن ٌؤتً فقط من (الكتاب)البدء فً فحص وتدقٌق مصدر إٌمانه  -2

 .الحقٌقٌة الملهمة

 من الخطر أن ٌكونإنه . ٌجب أن ٌسؤل دابماً عن األدلة والبراهٌن لما ٌطلب منه اإلٌمان به -3

وٌجب أن ال ٌقبل أي نص . على إٌمان موروث بدون براهٌن أن ٌبقىأو  ،فقط تابعاً أعمى

كدلٌل من كتب ؼٌر جدٌرة بالثقة، ملٌبة بالتناقضات واألخطاء ألنها كتب بشرٌة ولٌست 

 .إلهٌة

 الذي يأتي بعد المسيح النبي 

حول نبً سٌقٌمه هللا بالمواصفات  22-18:18 من كتب العهد القدٌم التثنٌة كتابة فً وءهناك نب

ٌتكلم فقط . كبلم هللا سٌكون فً فمه .سٌكون مثل موسى. اإلسرابٌلٌٌنخوة إسٌكون من بٌن : التالٌة

إذا تكلم هذا  .أي إنسان ال ٌطٌع كبلم هللا الذي تكلم به هذا النبً سٌحاسبه هللا علٌه. بما ٌؤمره هللا به

ما ٌتكلم  .بسبب ذلك هذا النبً ٌموتلم ٌؤمر به هللا أو تنبؤ باسم آلهة أخرى فسالنبً باسم هللا كبلماً 

نص . ال ٌخافوه أنبه هذا النبً سوؾ ٌحدث، وإن لم ٌحدث، فقد تكلم من عند نفسه وعلى الناس 

خوتهم مثلك وأجعل كبلمً فً فمه فٌكلمهم إأقٌم لهم نبٌاً من بٌن " :النبإة ٌذكر أن هللا قال لموسى

وأما . أنا أطالبه وٌكون أن اإلنسان الذي ال ٌسمع لكبلمً الذي ٌتكلم به باسمً. ما أوصٌه به بكل

النبً الذي ٌطؽى فٌتكلم باسمً كبلماً لم أوصه أن ٌتكلم به، أو الذي ٌتكلم باسم آلهة أخرى فٌموت 

ه النبً باسم وإن قلت فً قلبك كٌؾ نعرؾ الكبلم الذي لم ٌتكلم به الرب؟ فما تكلم ب. ذلك النبً

الرب ولم ٌحدث ولم ٌصر فهو الكبلم الذي لم ٌتكلم به الرب بل بطؽٌان تكلم به النبً فبل تخؾ 

 (.22-18:18التثنٌة ) ."منه
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خوة إخوتهم، فمن هم إذاً إأنفسهم، ولكن من بٌن  اإلسرابٌلٌٌنإذا كان هذا النبً لٌس من بٌن  :أوالً 

خبلل  إبراهٌمأحفاد ) اإلسماعٌلٌونالجواب، هم  ؟(اقخبلل إسح إبراهٌمأحفاد ) اإلسرابٌلٌٌن

ة ٌجب أن تحدث، وهذا النبً البد أن ٌبعث، وإال فإن النص سٌكون وءهذه النب :ثانٌاً (. إسماعٌل

 القارئسماعٌلً الذي مثل موسى؟ ال تتعجب أٌها اللذا، من هو هذا النبً ا. وكذلك الكتاب بلً باط

الحقٌقً المولود،  ابنهبك الذٌن ٌإمنون بؤن المسٌح هو هللا نفسه أو العزٌز، إذا أخبرتك أنه حتى أول

فكٌؾ إذاً ! أن عٌسى هو النبً الذي مثل موسى المقصود بالنص ٌإمنون أٌضاً فً نفس الوقت

بالتؤكٌد هً ! ٌدعو للعجب شًءٌكون عٌسى هو هللا ونبً مثل موسى فً نفس الوقت؟ حقاً، إنه 

من بعد موسى لم  اة؟ طالما أن كل أنبٌاء الٌهود الذٌن أتووءهذه النب جهتومشكلة لهم، لمن ٌمكن أن 

لذا، فلم . الٌهود حسب الشرٌعة التً أتى بها موسى مشوا على خطاه فً توجٌهوإنما  ه،مثل ونواٌك

الرؼم من أن هذا ٌعارض إٌمانهم على ، ة إال عٌسىوءهذه النب له لٌوجهوامن أنبٌاء الٌهود ٌبق لهم 

 !به كإله

 تبلبم عٌسى ة الوءلكن هذه النب. ، كما رأٌنا ذلك سابقاً لبنً إسرابٌل اً بالتؤكٌد، عٌسى كان نبٌ

. أنفسهم اإلسرابٌلٌٌنمن بٌن  بل، اإلسرابٌلٌٌن أخوةما كان من بٌن  أنه ،األول. ، لسببٌنإطبلقاً 

 األولى نهاٌة حٌاتهمثل، الوالدة، الحٌاة األسرٌة، . ؤي وجهموسى بالثانً، أن عٌسى لم ٌكن مثل 

ة ستكون من وءوبما أن هذه النب. على األرض، القٌادة بٌن الٌهود، وقبوله من قبل الذٌن أرسل إلٌهم

هذا النبً الذي مثل  هوٌعلم من كان علم واطبلع علٌها و للسٌد المسٌح قد كانبعد موسى، فبالتؤكٌد 

تنبؤ عٌسى  وفً الحقٌقة فقد. ؾ ٌبعثه هللاسٌقول شٌباً حول هذا النبً الذي سوكان وبالتؤكٌد  .موسى

وٌعطى  (نٌاإلسرابٌلٌ) لذلك أقول لكم إن ملكوت هللا ٌنزع منكم" :عن هذا النبً وقال للٌهود أٌضاً 

وكذلك أعلن عٌسى بشكل واضح عن هذا  (.43:21 متى) ."تصنع أثماره (نٌاإلسماعٌلٌ) ألمة

 فًٌوحنا روى . من هللا لٌهدي الناس لكل الحقالنبً الذي سٌؤتً من بعده، كرسول نهابً عالمً 

وأنا أطلب من األب فٌعطٌكم معزٌاً آخر، لٌمكث معكم إلى األبد، " :أن عٌسى قال 16:14-13

لروح الحق  اً محدد اً وصفعن عٌسى وفً فصل آخر من ٌوحنا، روى الكاتب  ..."روح الحق

وأما متى . ن ال تستطٌعون أن تحتملوا اآلنإن لً أموراً كثٌرة أٌضاً ألقول لكم ولك" :قاببلً  ودوره

جاء ذاك روح الحق فهو ٌرشدكم إلى جمٌع الحق ألنه ال ٌتكلم من نفسه بل كل ما ٌسمع ٌتكلم به 

 (.14-12:16ٌوحنا ) ..."ذاك ٌمجدنً. وٌخبركم بؤمور آتٌه

لكنً " :، روى الكاتب أن عٌسى قد قال عن هذا الذي سوؾ ٌؤتً من بعده3:16ٌوحنا وأٌضاً فً 

 ..."ألنه إن لم أنطلق ال ٌؤتٌكم المعزي. أقول لكم الحق إنه خٌر لكم أن أنطلق

ما سٌؤتً بعد السٌد المسٌح باألوصاؾ  اً من النصوص السابقة، نستطٌع أن نرى أن هناك شخص

 :المحددة التالٌة

بد، لكن من ، ألنه ال ٌمكن لمخلوق أن ٌبقى إلى األهلٌس المعنى بشخص. هو سٌبقى إلى األبد -1

 .الت وآخرهااخبلل تعلٌمه، رسالته ستكون خاتم الرس
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 .لدٌه القدرة على الكبلم والسمع -2

 .ال ٌستطٌع أن ٌتكلم من تلقاء نفسه، بل ٌتكلم فقط بما ٌوحٌه إلٌه هللا .هو تحت األوامر -3

 .هو سٌمجد عٌسى -4

  .هو لن ٌؤتً حتى ٌؽادر عٌسى -5

، والذي تنبؤ عٌسى بمجٌبه آنفاً المعٌنة الذي بتلك األوصاؾ " صالشخ"ذلك  حولأحدهم  سبللو 

 .النجاة فً اآلخرة علىحصل ٌلكً  السابل فلربما تبعهمن بعده، لٌهدي الناس إلى كل الحق، 

لذا، . اً بشرٌ اً روح القدس من بعده ولٌس نبٌ بمجًءوٌقول إن عٌسى هنا ٌتنبؤ  خاطابشكل  سٌجٌب

إلى عٌسى،  خاطاالقادم قد وجهت بشكل  ن نبإة موسى المتعلقة بالنبًوكما رأٌنا قبل ذلك، كٌؾ أ

 .إلى الروح القدس خاطاة عٌسى المتعلقة بنفس النبً قد وجهت بشكل وءهنا مرة أخرى نرى نب

 :اآلتٌةة السٌد المسٌح أن تناسب الروح القدس لؤلسباب وءلنب إطبلقاً  وال ٌمكن

لهذا العالم، بٌنما روح القدس ممكن أن ٌكون هناك ولو  هذا النبً مؽادرة عٌسى لمجًءٌشترط  -1

 .همٌإٌدوتبلمٌذه فً الحقٌقة لقد كان روح القدس مع عٌسى . لم ٌؽادر عٌسى

ً لٌقولها للناس لكن الناس ال ٌستطٌعون أن ٌحتملوها فً  -2 إذا كان لدى عٌسى أمور كثٌرة أٌضا

؟ كان هو المقصود لوللتبلمٌذ كتعالٌم جدٌدة  الروح القدس التً أتى بها ما األشٌاءف. ذلك الوقت

 .فً رسالته األخٌرة األخٌر نبً هللا، لكن األشٌاء الجدٌدة جاءت مع شًءالجواب، ال 

إذا كان السبب الذي جعل عٌسى ال ٌنطق بتلك األمور الكثٌرة أن الناس ال ٌستطٌعون أن  -3

لن تؤتً بعد أٌام قلٌلة من صعود المسٌح، ألن  ةٌحتملوها، فبالتؤكٌد إن هذه التعلٌمات الكثٌرة الجدٌد

لكً ٌتمكن  ٌكون بعد مبات السنٌن أنلكن ذلك ال بد ! الناس ال ٌزالون ال ٌستطٌعون أن ٌحتملوها

بعد عٌسى لم ٌكن روح القدس الذي أتى لٌإٌد  سٌؤتًالذي " الشخص"لذا، فذلك . الناس أن ٌحتملوا

 .ود المسٌحمن صع فقط التبلمٌذ بعد خمسٌن ٌوماً 

هناك ناس ٌإمنون أن روح القدس هو هللا نفسه، وأن الذي تنبؤ عٌسى بمجٌبه من بعده هو روح  -4

أن الذي سٌؤتً  ٌقرإونبالرؼم من أنهم ( حسب اعتقادهم) القدس، الذي هو هللا نفسه بشكل آخر

أن  ال ٌمكن لهم (.بهألنه ال ٌتكلم من نفسه بل كل ما ٌسمع ٌتكلم )ؤتمر باألوامر ٌ منقادبعد عٌسى 

ٌؤتمر  المنقاد الذيذلك الحالتٌن، وهو أن روح القدس هو هللا وبنفس الوقت هو  تاٌجمعوا كل

هذا بنفس الطرٌقة عندما ٌعتقدون أن النبً الذي تنبؤ به موسى هو . ٌؤتً بعد عٌسىالذي  ،باألوامر

مرة أخرى، ال ٌمكن لهم ! فسهعٌسى، وفً نفس الوقت، هم ٌعتقدون بؤن هذا النبً عٌسى هو هللا ن

 . الحالتٌن، وهو أن عٌسى هو هللا وبنفس الوقت هو النبً الذي مثل موسى تاأن ٌجمعوا كل
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رسالة ٌوحنا األولى ، كما فً تطلق على النبً البشري روحاً  كتب العهد الجدٌدأخٌرا، فإن لؽة  -5

هً من هللا ألن أنبٌاء كذبة  أٌها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل"، 1:4

ٌعنً النبً الحق أو  13:16ٌوحنا لذا، روح الحق الذي رأٌنا فً  ."كثٌرٌن قد خرجوا إلى العالم

 .نبً الحقٌقة

حسناً، من عٌسى؟ سٌقولون ". عٌسى"من النبً الذي مثل موسى؟ سٌقولون  ،الٌوم ومسٌحٌلو سبل 

حسناً، من الروح القدس؟ ". الروح القدس"ولون حسناً، من الذي سٌؤتً بعد عٌسى؟ سٌق". هللا"

النبً الذي مثل "حسناً، من عٌسى؟ سٌقولون ". عٌسى"من هللا؟ سٌقولون حسناً، ". هللا"سٌقولون 

حسناً، من الروح القدس؟ ". الروح القدس"حسناً، من الذي سٌؤتً من بعده؟ سٌقولون ". موسى

حسناً، ". ابن هللا"حسناً، من عٌسى؟ سٌقولون ". ٌسىع"حسناً، من هللا؟ سٌقولون ". هللا"سٌقولون 

حسناً، من ٌعقوب؟ ". أخو ٌعقوب"حسناً، من عٌسى؟ سٌقولون ". عٌسى"من ابن هللا؟ سٌقولون 

بولس المزٌفة هً الدٌانة  مسٌحٌةوهل هلل أخ؟ بحسب معرفتً، فإن ! وٌحهم "!أخو هللا"سٌقولون 

! ٌعقوب البنبالنسبة  "اإلله العم"وعلٌه ٌكون عٌسى ! عنده أخالوثنٌة الوحٌدة التً تعتقد بؤن إلههم 

ستمر األسبلة فً الدوران إلى ما ال فقط توقؾ، وإال ست. العزٌز القارئعلى أٌة حال، رجاء أٌها 

هللا ونبً مثل موسى، وروح القدس، "نهاٌة، إال إن استطعت أن تفهم وتستوعب أن عٌسى كان 

 ."نفسه وابن هللا فً الوقت

وال ٌمكن لمجرد تؤثٌر أو شعور أن ٌؤخذ مكان المسٌح .  أحد ٌؤخذ مكان شخص إال شخص مثلهال

ة الخاصة بالذي سوؾ وءالنبلذا، ف. للداللة علٌه عٌسى أداة التعرٌؾ المذكراستعمل و. من بعده

ٌؤتً بعد عٌسى لٌس الروح القدس، ولكن رسول بشري، جاء بكل الخصابص والسمات التً أخبر 

 .بل فً الحقٌقة، فهذه الخصابص والسمات تنطبق علٌه هو فقط .من موسى وعٌسى عنه لبها ك

 من هذا النبي؟

أرسله هللا تحقٌقاً  إبراهٌمسنة من صعود المسٌح، نبً من سبللة إسماعٌل بن  600بعد حوالً 

نهاٌة مثل، الوالدة، الحٌاة األسرٌة، . هو كان مثل موسى فً كل الجوانب. تً موسى وعٌسىوءلنب

. كبلم هللا كان فً فمه. حٌاته على األرض، القٌادة بٌن قومه، وقبوله من قبل الذٌن أرسل إلٌهم

وما قاله هذا . باسم هللا ما لم ٌؤمره به هللا لكان قد قتل بشًءولو أنه قد تكلم  .وتكلم فقط بما أمره هللا

ولم ٌمجد نبً عٌسى أكثر . سىهو كان الرسول الوحٌد الذي أتى بعد عٌ. النبً قد حدث كما أخبر

واعتبر أمه مرٌم " كلمة منطوقة هلل"فقد اعتبر عٌسى نبٌاً عظٌما و . من تمجٌد هذا النبً له

عرفنا سابقاً أن رسالة عٌسى كانت مهمة وكما . مصطفاة ومطهرة ومصطفاة على نساء العالمٌن

لكن رسالة هذا النبً . نبًمحلٌة، محدودة لبنً إسرابٌل فقط، ومحدودة بزمن حتى ظهور هذا ال

هً الرسالة الوحٌدة التً أرادها هللا أن تكون رسالة عالمٌة ونهابٌة، لتبقى مع البشرٌة إلى األبد 

 .كما تنبؤ بذلك السٌد المسٌح
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بعثه هللا . م600هو محمد علٌه الصبلة والسبلم الذي بعثه هللا فً مكة قرابة العام  هذا النبً األخٌر

الدٌن عند ذلك أن و. "اإلسبلم"رسالته حملت نفس اسم رساالت أنبٌاء هللا السابقٌن . رحمة للعالمٌن

لذا فكل رسل  .هلل بالطاعة وإخبلص العبادة له وحده االستسبلموهو . منذ بدء الخلٌقة هللا اإلسبلم

كلهم  وأنبٌاء هللا السابقٌن وأتباعهم، مثل عٌسى وتبلمٌذه والذٌن آمنوا معه من بنً إسرابٌل كانوا

ـ   :قال هللا تعالى. مسلمٌن َِ ْ رَْظي
َ
آ أ ٌَ ٔنَ  إال اكَو ٍُ ِس اَل َحْػيَ ْزََثَ ٱنلَّا

َ
ََّ أ ـ ِس ِس بَِشرًيا َوَُِشيًصا َوىَ ا َِّ ٓاـًَّث ىِّي   .َن

 (28 ظتإ)

لََعَ ٱلِّ  :وقال هللا تعالى َصهُۥ  ِٓ ّقِ ِِلُْظ َِ ٱْْلَ ى  َودِي َس ُٓ ْ ِٱل ۥ ة رَْظَو رَُظََٔلُ
َ

ٓى أ ِ َٔ ٱَّلَّ ُنٔنَ ُْ ِ ِْ ٍُ ْ ْٔ َنصِهَ ٱل َ َِ َُِِِّّّ َول  .ي
 (33 اتلٔبث)

سنة عن  23 خبللإلى النبً محمد علٌه الصبلة والسبلم  اه هللا، أوحآخر كتب هللا  هو القرآن

إلى أصحابه، وٌملٌه حرفٌاً النبً علٌه الصبلة والسبلم  ٌنقلهطرٌق الروح القدس، الملك جبرٌل، ثم 

ۥ  :قال هللا تعالى. تكفل هللا نفسه بحفظ القرآنوقد . على كتبة الوحً َّا ََلُ ْنَص ِإَوُ نْلَا ٱَّّلِ َُ َُضَّ ْ َّا ََن إُِ
فُِظٔنَ  ـ   (9اْلجص ) .َْلَ

العزٌز مطلوب منه البحث عن القرآن والنبً محمد علٌه الصبلة والسبلم من مصادر  ئالقار

جاء عٌسى لٌتمم وٌثبت  نه كماأل .وعلٌه المبادرة بعمل ذلك اآلن. صادقة لٌعرؾ أكثر عنهما

فقد جاء محمد بدٌن  .شرٌعة موسىل جزبًنسخ  التوراة وٌخفؾ عن بنً إسرابٌل، وهذا ٌعتبر

لٌس أحد ٌؤتً . الطرٌق الوحٌد عالمٌاً إلى هللا وأصبح .اإلسبلم األخٌر لٌنسخ جمٌع الشرابع السابقة

 : تعالىقال هللا .محمد علٌه الصبلة والسبلم تباعابإلى هللا إال 

ٓ إَِِلَْم ٱىِْهَخـ" َُضنْلَا
َ
ََ ٱة ابَوأ ٌِ  ِ ا َبْْيَ يََسيّْ ٍَ ِ ّ كًا ل ّقِ ُمَصّسِ ًِا َغيَيِّْ بلهرا  ٱْْلَ ٍِ ْ ي َٓ أي أن . (48اىٍائسة ) "َوُم

القرآن ٌشهد على صحة الكتب التً قبله ومهٌمن علٌها أي رقٌب علٌها، مصدقاً لما فٌها من صحة 

َ يَبَْخِؼ َدرْيَ : وقال هللا تعالى. ؾ، ناسخاً لشرابعهاومبٌناً لما فٌها من تحرٌ ٌَ المَو َ ُحْلتََو  اإلظ ا ـَيَ ًِ دِي
َٔ ِِف  ُْ ُّ َو ْ ِ ََ اآلٌِ ي ِِسِ ـ  ََ ٱْْلَ ٌِ  (.85آل غٍصان ) .ِرَصةِ 

ال ٌوجد . اإلٌمان المقبول الوحٌد هذا هو. ال إله إال هللا، محمد رسول هللا .وحسم األمر انتهىلقد 

ٌجب أن ال  القارئ. بدون براهٌن شًءٌجب أن ال ٌقبل أي  القارئ. للنجاة فً اآلخرةخٌار آخر 

مطلوب منه  القارئ. ، وسنوات تلمذتهاالجتماعً ورث من والدٌه، محٌطه ٌعتمد فقط على ما

ما عدا ذلك، فمن الخطورة أن تمضً حٌاة أحدهم بإٌمان موروث حتى . البحث عن الحق المبرهن
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بعد ذلك فً ٌوم  الحقاً  اللحظة، ثم ٌكتشؾ الحقٌقة حول هذا األمر فً تلكلحظة الموت، ثم 

 .جداً  اً متؤخر االكتشاؾسٌكون هذا . الحساب

القرآن معجزة مستمرة لكل األجٌال، لكً ٌستطٌعوا التؤكد من أن القرآن قد أوحاه هللا تعالى وحفظه 

 :اآلتٌةالبراهٌن  اقرأ .بنفسه من العبث والتحرٌؾ

َ  : تعالىقال هللا -1 ـ
َ
َُّصوَن ٱىُْلصَْءانَ  الأ ًفا َنررًِيا َحَخَسة ـ  ِ ٱْرخِيَ ََٔجُسوا ذِيّ َ ِ ل ِ ٱَّللَّ َْ ِغِِس َدرْي ْٔ ََكَن ٌِ َ  .َول

ء )  (82اىنعا

هذه اآلٌة عبارة عن تحد مفتوح من هللا لكل أمة أو فرد ال ٌإمنون بالقرآن لٌضعوه تحت مجهر 

بمثل هذه اللؽة  أن ٌتكلممن ٌستطٌع . ، ولن ٌجدوااً احدالفحص والتدبر لكً ٌجدوا ولو خطؤ و

 .فقط هللا سبحانه وتعالى المتؤكدة حول كتابه؟

َسآَءُزً  :قال هللا تعالى -2 َٓ ٔا ُش رْيَِِّ َوٱدُْغ ِ ٌّ  َ ِ ٌّ  ٍۢ ٔا بُِعَٔرٍة ُ ح
ْ

لََعَ  َختِْسَُا ـَأ نْلَا  ا َُضَّ ٍَّ ًْ ِِف َريٍْبٍۢ ّمِ ِإَون ُنِخُ
 ِ َ ُدوِن ٱَّللَّ ِ ٔا ٱنلَّاَر ٱٌّ ُل َٱتَّ ٔا ـ ََ َتْفَػيُ ٔا َوى ًْ َتْفَػيُ ـ ِسرَِْي ـَإِن ىَّ ًْ َص ُس َوٱْْلَِجاَرةُ    ىيتإِن ُنِخُ ا ٱنلَّا َْ  َوكُُٔد

 ََ ي فِصِ ـ  ْت لِيَْه ِغسَّ
ُ
 (24-23ابللصة ) .أ

 بمثل أي فصللن تقدروا أن تؤتوا " :وٌقول لهم القٌامةمن الذي ٌستطٌع أن ٌتحدى الناس إلى ٌوم 

هذا لفقط هللا سبحانه وتعالى أهل " من كتابً ولو استعنتم بشهدابكم أو أي أحد تدعونه من دون هللا؟

 .التحدي

ُّ    :قال هللا تعالى -3 ى  ْم َحُلٔلَُٔن ٱْذََتَ
َ
َِ  أ ٌَ ٔا  رْيَِِّ َوٱدُْغ ِ ٌّ  ٍۢ ٔا بُِعَٔرٍة ُ ح

ْ
ًْ اكُْو ـَأ ِ إِن ُنِخُ َ ُدوِن ٱَّللَّ ِ ٌّ ْظَخَػْػُخً 

ِسرِْيَ  ـ   (38ئنط ) .َص

ۥ    :قال هللا تعالى -4 ََلُ َّٔ ْم َحُلٔلَُٔن َتَل
َ
ِسرِْيَ  الةَو  أ ـ  ٔا َص ُ رْيَِِّٓ إِن ََكُ ِ ٌّ ٔا ِِبَِسيٍدٍۢ  ُ ح

ْ
َُِٔن ـَيَْيأ ٌِ اىػٔر ) .يُْؤ

33-34) 

َِ  :قال هللا تعالى -5 ِ َػِج ٱاكُو ىَّه ٍَ َشاإلِ ْجَخ ـ  َْ رِْو  ٍِ ِ ٔا ة ُ ح
ْ

ن يَأ
َ

ٰٓ أ لََعَ  َُّ ْٔ  الٱىُْلصَْءاِن  نُط َوٱْْلِ َ رْيَِِّ َول ٍِ ِ حَُٔن ة
ْ

يَأ
ٍضٍۢ َظِٓرًيا ًْ بِلَْػ ُٓ  (88اإلرساء ) .ََكَن َبْػُظ

أو الجن عبقرٌة وموهبة ال ٌستطٌع أن ٌتكلم عن كتابه بمثل هذه اللؽة القوٌة حتى أكثر اإلنس 

 .فقط هللا سبحانه وتعالى من ٌتحدى جمٌع اإلنس والجن معاً . المتحدٌة



 

- 106 - 

 

ٍَۢ َبْْيِ يََسيِّْ وَ  ال : تعالىقال هللا -6 ٌِ ـ ِػُو  تِيِّ ٱبْلَ
ْ

َْ َريْفَِِّ   اليَأ َْ َخِهيٍم ََحِيٍسٍۢ  ٌِ ِ ٌّ  (42ـصيج ) حزَنِيٌو 

ـ ٍبٍۢ وَ  :قال هللا تعالى -7 َ نَِخ ٌِ َ َرتْيَِِّ  ٌِ ٔا  ُ ا ُنَِج َتخْي ٌَ يَِِم    الَو ٍِ ۥ بَِي ُّ تِْػئَُن ألإًِذا  ََتُػُّ ٍُ ْ ْرحَاَب ٱل
﴿48﴾  َ ًَ  ة ْ ٔا ٱىْػِي ُ وح

ُ
ََ أ ِي ـ ٌج ِِف ُصُسورِ ٱَّلَّ َِ ِ ـ ٌجٍۢ ةَّي َ َءاي  َٔ ُْ ٓ  ْو  ا َِ ِ خ ـ  َ اي َٔ ا ََيَْدُس ةِـ ٌَ ٔنَ  إالَو ٍُ ِ ي ـ  اىػِهتٔت ) .ٱىظَّ

48-49) 

ا َنَعَب َظَيْصََل  َُا :قال هللا تعالى -8 ٌَ ۥ َو اَُلُ ٌَ  ُّ ْ ْدََن  َخِ
َ

ٓ أ ا ٌَ ٍبٍۢ َوحَبَّ  َٓ َ ِِب ل
َ
ٓ أ ٍبٍۢ َتتَّْج يََسا َٓ َ ًرا ذَاَت ل

َعسٍ امصأحّوَ  ٌَّ  َ ِ ٌّ ا َختٌْو  َْ َػِب ِِف ِجيِس اىََث ٱْْلَ  (5-1اىٍعس ). ۥ ََحَّ

إن المعجزة فً هذه السورة هً اإلشارة إلى المصٌر النهابً لعم النبً وزوجته فً الحٌاة اآلخرة، 

ي لهذٌن وبعبارة أخرى فهذه السورة كانت عشر سنوات من التحد. وأنهما من أصحاب النار

وفعبلً . الزوجٌن بؤنهما لن ٌسلما، وسٌموتان على الكفر ومن ثم إلى عذاب جهنم وببس المصٌر

كبلهما أخفقا بالتوجه ضد هذه السورة، حتى ولو بزعم قبول اإلسبلم لٌضعا النبً محمد علٌه 

كبلهما مات ؼٌر مإمن بعد أكثر من عشر سنوات من نزول . الصبلة والسبلم فً موقؾ حرج

من ٌستطٌع التحدي على ما فً صدور الناس؟ ومن ٌستطٌع . ورة التحدي هذه على النبًس

 ذي أوحى هذا القرآن، هللا العلٌمإلنسان إال ال المصٌر األخٌرالتحدث عن 

ا َرَخئُ :قال هللا تعالى -9 ٌَ ِ َو ًَ رَُظَٔل ٱَّللَّ ََ َمْصيَ ِعيَح ِغيََس ٱبْ ٍَ ْ َِا ٱل ْ َّا َرَخي ًْ إُِ ِٓ ِ ل ْٔ ـ ِسَ َوكَ ا َصيَُتٔهُ َوىَ ٌَ ُ َو ه
   ًْ ُٓ َ َّ ل ِ ََ  ُشّت ي ِ ٔا ذِيِّ ىَِف اِإَونَّ ٱَّلَّ ُّ   ْرَخيَُف ْ ِ ِ ٌّ  ٍۢ َْ ِغيٍْم  َشّمٍ ً ةَِِّ ٌِ ُٓ َ ا ل ِ   إالٌَ َّ ٍۢا ةَو  ٱّتَِتاَع ٱىظَّ ًِ ُ يَلِي ٔه ا َرَخيُ ٌَ َو

ُ إَِِلِّْ   ُّ ٱَّللَّ َذَػ ا رَّ ًٍ ِيًضا َخِهي ُ َغض ء اىن) .َوََكَن ٱَّللَّ  (158-157عا

 كثٌر منوصدقها  روجها الٌهودشابعة صلب عٌسى التً  اللؽة القوٌة بهذه من ٌستطٌع أن ٌنفً 

 قصٌرة واحدة آٌة. الذي أنقذ المسٌح ،هللا فقط ، وبنى علٌها بولس مسٌحٌته؟سنة 600لمدة  الناس

علم ومعرفة وتقنٌة من  وامهما أوت كل البشر ىتتحدو، رسالة كتبها بولس ةتتحدى أربع عشر كهذه

 .إنه تحد مفتوح لكل البشرٌة والجن حتى عودة عٌسى. صلب المسٌح ٌبرهنوااتصال أن وسابل و

والٌقٌنٌات المتٌنة، والشرابع العادلة، واألخبلق الكرٌمة، واآلداب الرفٌعة الصالحة  العقابد -11

 .لكل زمان ومكان وأمة منذ نزول القرآن

تثبت أنه كبلم هللا الحرفً، أوحاه إلى نبٌه محمد علٌه الصبلة  قرآنالمعجزات العلمٌة فً ال -11

. ، وفٌه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهٌدهو فقط معجزة حٌة لكل األجٌال. والسبلم
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المعجزات العلمٌة التً فً القرآن هً بعض الحقابق التً ذكرت قبل خمسة عشر قرناً أثناء تنزل 

افها حدٌثاً من قبل العلماء مما ٌثبت صحة نبوة النبً محمد علٌه الصبلة والسبلم، القرآن، وتم اكتش

 :مثل

 تطور خلق الجنين داخل الرحم

َِا ٱ :قال هللا تعالى َِا إلَوىََلْس َريَْل ًَّ َريَْل ِهٍْيٍۢ ُث ٌَّ ُّ ُجْػَفًث ِِف كََصاٍرٍۢ  ـ  َِ ْ ًَّ َجَػي َ ِغٍْيٍۢ ُث ِ ٌّ يٍَثٍۢ  ـ  َ ُظيَ ٌِ ََ نَعـ 
 ٱنلُّػْ 

ْ
نَشأ

َ
ًَّ أ ا ُث ًٍ ًَ َْلْ ـ  َُا ٱىْػَِظ ْٔ ا ـََهَع ًٍ ـ  ْظَؾَث ِغَظ ٍُ ْ َِا ٱل ُّ َريًْلا َفَث َغيََلًث ـََزيَْلَِا ٱىَْػيََلَث ُمْظَؾًث ـََزيَْل ـ  َ ُ

يِلِْيَ  َءاَرَص   ـ  َُ ٱْْلَ ْخَع
َ
ُ أ  (14-12اىٍؤٌِٔن ) .َذَخَتاَرَك ٱَّللَّ

 أصل الكون

ًْ يََص ٱ :قال هللا تعالى َ َول
َ
َٔ أ ـ  ٍَ نَّ ٱلعَّ

َ
ََ َزَفُصٓوا أ ي ِ ا   ألِت َوٱ  َّلَّ ٍَ ُٓ ـ  َِ ٓءِ ُُكَّ  رَْض ََكَجخَا َرتًْلا َذَفخَْل ا ٍَ ْ ََ ٱل ٌِ َِا  ْ وََجَػي

َح َش  ـَ  ۖ  ٍء 
َ
ء ) يُْؤٌُِِٔنَ  الأ ألُبيا  (:2ا

ًَّ  :وقال أٌضاً  ا وَ  اظخٔىُث َٓ َ ِ َوِِهَ ُدَراٌن َذَلاَل ل آء ٍَ  إََِل ٱلعَّ
َ
َِا َغآنِػِْيَ غَ  ائتيارِْض لل ْ حَي

َ
ٓ أ ا كَاتَلَا ًْ ْو َنْص

َ
 .ًًْٔع أ

 (11ـصيج )

 حقيقة الجبال

ىََْق  ِِف ٱ :قال هللا تعالى
َ

َخُسونَ   رِْض َروَ ألَوأ ْٓ ًْ َت ًصا وَُظُتاًل ىََّػيَُّس ـ  َٓ جْ
َ

ًْ َوأ يَس ةُِس ٍِ َ ن ح
َ
 (15انلدو ) .ِِسَ أ

ًْ ََنَْػِو ٱ :وقال أٌضاً  َ ل
َ

ـ ًسا َوٱْلِْ ألأ َٓ ْوحَاًدارَْض ِم
َ
 (7-6 إانلت) .َتاَل أ

 عن البحار

ا ةَْصَزٌخ  :قال هللا تعالى ٍَ ُٓ َِ يَيَْخلَِياِن ةَيَِْ ْ  (20-19الصَحَ ) .َحتْؾَِيانِ  الَمَصَج ٱبْلَْدَصي

 البحار ب األنهارمصب عن 

ـ َشا مِ  :قال هللا تعالى َْ َشا َغْشٌب ـَُصاٌت َو ـ  َْ  َِ ْ ي ى َمَصَج ٱبْلَْدَص ِ َٔ ٱَّلَّ ُْ ا ةَْصزًَرا َو ٍَ ُٓ َِ ْ َجاٌج وََجَػَو ةَي
ُ
يٌْح أ

ُْجًٔرا َّمَّ  (53اىفصكان ) .وَِخْجًصا 
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وهو لم ٌنزل على النبً محمد علٌه الصبلة والسبلم جملة واحدة، . سورة 114القرآن ٌحتوي على 

 23وال حتى متسلسبلً، أو سوراً كاملة، وإنما أوحاه هللا إلٌه مفرقاً حسب حوادث متفرقة خبلل 

ثم كان علٌه الصبلة والسبلم ٌملً على كتبة الوحً الجزء الذي ٌصله من السماء ألنه ما كان . ةسن

وبالرؼم من أن النبً محمد علٌه الصبلة والسبلم كان أمٌاً، . ٌقرأ من قبله من كتاب وال ٌكتب بٌده

. بدون أي خطؤطوٌلة، لكنه فً النهاٌة خرج كامبلً  مدةمتفرقة خبلل  أجزاءوأن القرآن نزل علٌه 

ٍَۢ َبْْيِ يََسيِّْ وَ  ال ٌِ ِػُو  ـ  تِيِّ ٱبْلَ
ْ

َْ َريْفَِِّ    اليَأ َْ َخِهيٍم ََحِيٍسٍۢ  ٌِ ِ ٌّ  حزَنِيٌو 

مفصبلً  ،فصبلً  114هل ٌستطٌع رجل أمً أن ٌخرج كتاباً وحده، كتاب ٌحوي : السإال اآلن هو

والمستقبل، عالم الؽٌب والخلق،  للناس فٌه من كل مثل، وكل نواحً الحٌاة الدنٌا واآلخرة، الماضً

سنة وبتحد مفتوح لكل البشرٌة وكل الجن إلى  23كتبة على أجزاء متفرقة خبلل الكان ٌملى على و

لكً ٌجدوا ولو خطؤ واحد، أو لٌؤتوا ٌوم القٌامة أن ٌضعوا كتابه تحت مجهر الفحص والتدقٌق 

حتى  .إنسان ذلك وال حتى من الجنبمثل كتابه أو حتى فصبلً واحدا؟ بالتؤكٌد ال ٌستطٌع أي 

اإلنسان األكثر عبقرٌة وموهبة ومع استخدام التقنٌة الحدٌثة والحواسٌب المتطورة ال ٌستطٌع أن 

ٌتحدى الجمٌع إلى ٌوم ( نآالقر)فقط هللا بوحٌه المحفوظ النهابً . ٌتحدى كل اإلنسانٌة وكل الجن

 .القٌامة

سٌكون قادراً على رإٌة وإحساس  ،بالتؤكٌد. عن الحقأن ٌقرأ القرآن بنٌة البحث  القارئعلى 

 المقدسكتاب الحتى ٌمكنك أن تفحص وتدقق القرآن و أو. بٌن كلمات هللا وكلمات البشر االختبلؾ

 :قال هللا تعالى. ومن ٌجتاز الفحص منهما فهو الكتاب الذي ٌنطق بالحق

َ رَّ  ِ ٌّ  ٌَ ـ  َْ ً ةُْص َٓءُز ُس كَْس َجا ا ٱنلَّا َٓ حُّ
َ

ِ يَـٰٓأ ِٱَّللَّ ٔا ة ُِ ٌَ َءا  ََ ي ِ ا ٱَّلَّ ٌَّ َ
تِيًِا ـَأ ٌُّ ًْ ًُُٔرا  ٓ إَِِلُْس َُضنْلَا

َ
ًْ َوأ ّبُِس

ًْ إَِِلِّْ ِصَ اوَ  ِٓ ِسي ْٓ ُّ َوـَْظٍوٍۢ َويَ ْ ِ ِ ٌّ ٍثٍۢ  ًْ ِِف رََْحَ ُٓ ٔا ةَِِّ ـََعُيْسِريُ ٍُ ا  ْخَخَص ًٍ ْعَخلِي ٌُّ ء) ًغا    (.175-174 اىنعا

 :وقال هللا تعالى

حُّ 
َ

ًْ   كُْو يَـٰٓأ ّبُِس َ رَّ ٌِ قُّ  ًُ ٱْْلَ َٓءُز ُس كَْس َجا ا ٱنلَّا َٓ  َِ ٍَ َخسِ اَذ ْٓ ا َح ٍَ ى  ـَإِجَّ َخَس ا  نِلَْفِعَِّ    يْْ ٍَ َ َطوَّ ـَإِجَّ ٌَ َو
ا   َٓ ْ نِيٍوٍۢ  يَِظوُّ َغيَي َٔ ِ ً ة َُا۠ َغيَيُْس

َ
آ أ ٌَ  (108ئنط ) .َو
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 المسيحية والمسيحيون

وذلك . أنبٌابه فً أي وقت، وفً أي مكان باسم ذلك النبًلم ٌسم هللا أي دٌن جاء به أي نبً من 

ٌعدل إٌمان أساسً واحد لم وباسم واحد  هللا قد وحدت كلهاألن كل األدٌان التً جاء بها كل رسل 

، تتؽٌر من وقت إلى وقت، عبادة كانت على أٌة حالالشرابع وطرق ال أما .أو ٌؽٌر منذ رسالة آدم

النبوة، حتى ختمت بالتعدٌل النهابً الذي جاء مع آخر الرسل  تارٌخ ومن رسول إلى آخر خبلل

ِ ٱ :قال هللا تعالى .إلى كل البشرٌة صلى هللا علٌه وسلم محمد ََ ِغَِس ٱَّللَّ ي ًُ   إلإِنَّ ٱّلِ ـ  ا  ْظيَ ٌَ ْرَخيََؿ اَو
َب  ـ  ٔا ٱىِْهَخ ُ وح

ُ
ََ أ ي ِ ْ  إالٱَّلَّ ٍۢا ةَي ًُ َبْؾًي ْ ًُ ٱىْػِي ُْ َٓء ا َجا ٌَ ٍَۢ َبْػِس  ٌِ  ًْ ُٓ يُع  َِ َ رَسِ ِ ـَإِنَّ ٱَّللَّ ـ ِج ٱَّللَّ َ اي َٔ َ يَْسُفْص ةِـ ٌَ َو

 (19آل غٍصان ) .ٱْْلَِعاِب 

لذا، فالسٌد المسٌح لم ٌؤت باسم جدٌد إلٌمان جدٌد، ولكن نفس اسم اإلٌمان الذي جاء به كل  

: بمعنى آخر) اً ، بؤن ٌستسلم قومه، الٌهود، هلل وحده، وال ٌشركوا معه أحداألنبٌاء الذٌن سبقوه

؟ قال الحوارٌون فلما أحس عٌسى من قومه الكفر، قال من أنصاري إلى هللا (.التوحٌد اإلسبلمً

 (.أذعنوا هلل: بمعنى آخر)نحن أنصار هللا آمنا باهلل واشهد بؤنا مسلمون 

لمعطى االسم األول ا لذا، ما. وأتباعه مع ذلك االسم اً الناس أنفسهم قد ٌخلقون اسماً وٌربطون نبٌ

فقام " :حٌث قال متىللسٌد المسٌح وأتباعه فٌما ٌتعلق بدٌنه الذي أتى به؟ الجواب لدى مإلؾ كتاب 

ولكن لما سمع أن . وأمه وجاء إلى أرض إسرابٌل( عٌسى)وأخذ الصبً ( ٌوسؾ زوج مرٌم)

ه وإذ أوحً إلٌ. أرخٌبلوس ٌملك على الٌهودٌة عوضاً عن هٌرودس أبٌه خاؾ أن ٌذهب إلى هناك

لكً ٌتم ما قٌل . وأتى وسكن فً مدٌنة ٌقال لها ناصرة. فً حلم انصرؾ إلى نواحً الجلٌل

إلى الدهلٌز  (بطرس) ثم إذ خرج"وروى أٌضاً  .(23-21:2متى ) ."باألنبٌاء إنه سٌدعى ناصرٌاً 

مرقس بٌنما فً  (.31:26متى ) ."ته أخرى فقالت للذٌن هناك وهذا كان مع ٌسوع الناصريأر

صرخ بصوت  ذكرا أن رجبلً فً المجمع به روح شٌطان نجس 34:4لوقا وكذلك فً ، 24:1

، وأٌضاً أعمال الرسل 5:18ٌوحنا  أنظر كذلك) ."آه ما لنا ولك ٌا ٌسوع الناصري" :عظٌم قاببلً 

22:2.) 

ماذا عن تبلمٌذ المسٌح؟ هل دعوا فً أي وقت مسٌحٌٌن؟ مإلؾ كتاب أعمال الرسل ٌعطٌنا 

، تكلم أمام الوالً الرومانً فٌلكس ضد بولس كتب عن خطٌب ٌهودي اسمه ترتلسفقد . اإلجابة

مفسداً ومهٌج فتنة بٌن جمٌع الٌهود الذٌن فً المسكونة ( بولس)فإننا إذ وجدنا هذا الرجل " :قاببلً 

 (.5:24أعمال الرسل ) ."وإماماً لشٌعة الناصرٌٌن

ولكن ماذا عن تعبٌر . تعبٌر أطلق علٌهم ن ٌشٌر إلى تبلمٌذ المسٌح كؤولٌالناصرٌفاسم لذا، 

 كٌؾ نشؤ؟ ،"مسٌحً"
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وعلما جمعاً كثٌراً حتى إن التبلمٌذ دعوا مسٌحٌٌن "... ، أعمال الرسلالجواب مذكور أٌضاً فً 

 (.26:11أعمال الرسل ) ."فً أنطاكٌة أوالً 

ٌن الرومان هناك قبل أن ظهر أوالً فً أنطاكٌة من قبل الٌونانٌ اً ٌونانٌ اً كان تعبٌر "المسٌحً"لذا، 

للدٌن الذي  لقب متؤخر معطى من قبل الناسبناء على ذلك، فالمسٌحٌة . ٌصبح الحقاً اللقب الؽالب

ً كان الناس ٌمٌزون أتباع المسٌح . هو لم ٌعط من هللا، وال من المسٌح نفسه. أتى به المسٌح أٌضا

د الذٌن قبلوا عٌسى كانوا فً الحقٌقة هذا اللقب مضلل أٌضاً ألن الٌهو ."ن ٌهودٌمسٌحٌ"بدعوتهم 

  ."ؼٌر مسلمٌن إسرابٌلٌٌن "بٌنما أولبك الٌهود الذٌن رفضوا عٌسى كانوا " نٌن إسرابٌلٌٌمسلم"

 ماذا عن المسٌحٌة والناس الذٌن ٌدعون الٌوم مسٌحٌٌن؟

وجد فً حسناً، إذا المسٌحٌة تعنً التعلٌم األصلً للسٌد المسٌح، والمسٌحً ٌعنً الشخص الذي ٌ

ألنه كما أن . ن الٌومٌالء الناس لم ٌعودوا موجودإقلبه كامل الصورة األصلٌة للمسٌح، فمثل ه

ه بطرٌق عٌسى اإلسبلمً فً العالم الٌهودي، فكذلك فإن طرٌق إطرٌق موسى اإلسبلمً قد تم إلؽا

ى به الرسول للطرٌق اإلسبلمً الذي أت العالمٌةه بالنسخة النهابٌة إعٌسى اإلسبلمً قد تم إلؽا

 . النهابً العالمً محمد علٌه الصبلة والسبلم

لذا، فؤولبك الناس الذٌن ٌتمسكون باإلٌمان بعٌسى كإله، أو ابن حقٌقً هلل، أو كمخلص مات لٌفدي 

فسوؾ ٌبقون مع لقبهم ( المزٌؾ الذي ٌرٌد بولس أن نإمن بهوبمعنى آخر عٌسى )البشرٌة 

دعى ٌ  إنها إهانة لعٌسى نفسه أن . ٌوجد فً قلبه مسٌح بولسي الذ اً بالتؤكٌد لٌس مسٌحٌ. المزٌؾ

أو حتى مشركون " بولسٌون"الء إبل باألحرى، ٌجب أن ٌدعى ه. شخص مثل هذا بالمسٌحً

ٌجب أن ال ندعوهم مسٌحٌٌن، حتى ولو كانوا . وربوبٌته إلوهٌتهبسبب إشراكهم عٌسى مع هللا فً 

 :ببلً قا خاطبهم اعندمتهت من قبل هللا المسؤلة تقررت وان. ٌعرفون بهذا اللقب

 ََ ي ِ ٓ ىََلْس َزَفَص ٱَّلَّ ٔا ًَ    كال َي َُ َمْص ِعيُح ٱبْ ٍَ ْ َٔ ٱل ُْ  َ ـ   إِنَّ ٱَّللَّ َ ِعيُح ي ٍَ ْ ِ  ٰٓإرِْسَ  تَنٓ َوكَاَل ٱل ِّ َ َر ءِيَو ٱْخُتُسوا ٱَّللَّ
   ًْ ُس ُ َغيَ  َوَربَّ َم ٱَّللَّ ِ َذَلْس َخصَّ ِٱَّللَّ ِْك ة ِْ ُ َ ي ٌَ ۥ  ُّ َّ وَ إُِ

ْ
أ ٌَ َث َو َِّ ٍۢ  هُ ٱنلَّاُر  ايِّْ ٱْْلَ َُصاٍر

َ
َْ أ ٌِ َْي  ٍِ ِ ي ـ  ا لِيظَّ ٌَ   .َو

 (72اىٍائسة )

ََ  :وقال تعالى أٌضاً  ي ِ ََّلْس َزَفَص ٱَّلَّ َرٍثٍۢۘ كالٔى ـ  َ ذَاىُِد ذَيَ ٍّ  ا إِنَّ ٱَّللَّ ـ  َْ إِىَ ٌِ ا  ٌَ ٌّ وَ  إالَو ـ  ٔا  ِخٌس    إِىَ ُٓ ًْ يَنخَ َّ ِإَون ى
 ُ ا َحُلٔل ٍَّ ًٌ َخ ِِل

َ
ًْ َغَشاٌب أ ُٓ ْ ِ ٌِ ََ َزَفُصوا  ِي ََّ ٱَّلَّ عَّ ٍَ  (73اىٍائسة ) .َٔن َِلَ

ا :وقال تعالى أٌضاً  ُ َوَلً ََش ٱَّللَّ ٔا ٱَتَّ ُ ََ كَال ي ِ يُِِشَر ٱَّلَّ  (5-4الهٓؿ) .َو
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ا حََسادُ  :وقال تعالى أٌضاً  ا إِدًّ ًٔ ًْ َشيْـ ا ىََّلْس ِجئُْخ َُ َوَلً ََش ٱلصََّْحَـ  ٔا ٱَتَّ ُ َٔ  َوكَال ـ  ٍَ ُّ َوحَنَشقُّ   ٱلعَّ ْ ِ ٌِ ْصَن  ُت َحَخَفػَّ
ا إِن ألٱ ِزَش َوَلً ن َحخَّ

َ
َِ أ ـ  ا يَۢنتَِِغ لِيصََّْحَ ٌَ ا َو َِ َوَلً ْٔا لِيصََّْحَـ  ن َدَغ

َ
ا أ سًّ َْ َتاُل  َ ِِف رُْض َوََتِصُّ ٱْْلِ ٌَ ُُكُّ 

 َٔ ـ  ٍَ َِ َختًْسا ىَّلَ  إالرِْض ألِت َوٱ  ٱلعَّ ـ  ْخَص َءاِِت ٱلصََّْحَ
َ
ثِ ـَْصًدااْس أ ٍَ ـ  َْٔم ٱىْلَِي َ َءاتِيِّ ي  ًْ ُٓ ُّ ا َوُُك ًْ َغسًّ ُْ ًْ وََغسَّ ُْ

. 

( ً ي  (95-88مص

َخٌسٍۢ  :وقال تعالى أٌضا  
َ
ا أ ًٔ ۥ ُنُف ُ َ َلَّ ًْ يَُس َ ًْ ئَُلْ َول َ ًْ يَِِلْ َول َ ُس ل ٍَ ُ ٱلصَّ َخٌس ٱَّللَّ

َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ  (اإلرالص) كُْو 

 َ َ إِنَّ  :وكال حػاَل أيظا ا ُدوَن ذَ  الٱَّللَّ ٌَ َك ةَِِّ َويَْؾفُِص  َ ِْ ُ ن ي
َ

ُٓء     َحْؾفُِص أ َ يََشا ٍَ ِ ِ َذَلِس  لَِم ل ِْك ةِٱَّللَّ ِْ ُ َ ي ٌَ َو
ا ًٍ ا َغِظي ًٍ ىٰٓ إِثْ ء ) .ٱْذََتَ  (.48اىنعا

ِ  :وقال تعالى أٌضاً  ًَ رَُظَٔل ٱَّللَّ ََ َمْصيَ ِعيَح ِغيََس ٱبْ ٍَ ْ َِا ٱل ْ َّا َرَخي ًْ إُِ لِِٓ ْٔ ُ َوىَـ ِسَ  َوكَ ٔه ا َصيَُت ٌَ ُ َو ٔه ُ ا َرخَي ٌَ َو
   ًْ ُٓ َ َّ ل ِ ََ  ُشّت ي ِ ٔا ذِيِّ ىَِف اِإَونَّ ٱَّلَّ ُّ   ْرَخيَُف ْ ِ ِ ٌّ  ٍۢ َْ ِغيٍْم  َشّمٍ ً ةَِِّ ٌِ ُٓ َ ا ل ِ   إالٌَ َّ ٍۢا ةَو  ٱّتَِتاَع ٱىظَّ ًِ ُ يَلِي ٔه ا َرَخيُ ٌَ َو

ُ إَِِلِّْ   ُّ ٱَّللَّ َذَػ ِيًضا  رَّ ُ َغض اَوََكَن ٱَّللَّ ًٍ ء ) .َخِهي  (158-157اىنعا

 :دعى بالمسٌحٌة الٌوم ال ٌعتبر طرٌق ٌوصل إلى هللا، لسببٌنٌ  ولذا، فإن ما 

جاء بها النبً  التًالرسالة النهابٌة ب تحدٌثهاوالمسٌحٌة الحقٌقٌة للسٌد المسٌح قد تم نسخها  -1

ما أرسله هللا للٌهود قبل ، كما نسخ عٌسى وألؽى الدٌانة الٌهودٌة عندمحمد علٌه الصبلة والسبلم

 .سنة 2000حوالً 

مسٌحٌة الٌوم ال تحتفظ بالصورة األصلٌة للمسٌح، ولكن بالصورة الزابفة المزورة التً جاء  -2

 . بها بولس

. محلٌة ألناس محددٌن وزمن محدود اً ، كانت أدٌانكل األدٌان السابقةباإلضافة إلى مسٌحٌة عٌسى، 

وإنجٌله لم ٌحفظهما هللا، ألنها لم تكن الرسالة النهابٌة، ولكنها رسالة ولهذا السبب فإن دٌن المسٌح 

سنة عندما بعث هللا الرسول العالمً النهابً  600تقرٌباً . وحدهم ولزمن محدود لبنً إسرابٌل

 .اإلسبلم لكل البشرٌة لدٌن هللا الكاملة التامة الخاتمةبالنسخة 

 لنجاة في اآلخرةا شروط

فقط برحمة هللا  ال ٌمكن أن تكون عن طرٌق مخلص أو أعمال أبدا، ولكن اآلخرة الحٌاة النجاة فً

وسٌكتبها للمإمنٌن باإلٌمان الحق، الذٌن ٌعملون الصالحات وفقاً لوحٌه . شًءوسعت كل  التً
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لذا، فؤنت فقط ٌمكن أن تنجً نفسك برحمة هللا عن طرٌق البحث ثم القبول  .الحق ألنبٌابه الحقٌقٌٌن

هناك طرٌق واحد فقط للنجاة . الحقٌقً الوحٌد، وعمل الصالحات حسب التوجٌهات اإللهٌة باإلٌمان

 .فلٌكفرومن شاء  فلٌإمنهذه الحقٌقة هً من هللا، فمن شاء . ألن هناك حقٌقة واحدة فقط

وهذا اإلٌمان له ستة . األول، اإلٌمان الحق .هناك شرطان لكً تحصل على رحمة هللا والنجاة

وهذه األعمال لها ركنان ٌجب . الشرط الثانً عمل الصالحات. فرها فً إٌمانكاوأركان ٌجب ت

 .فرهما فً أعمالك الصالحة لكً ٌقبلها هللااتو

 (46القمر ، 136النساء ) أركان اإليمان الستة

ال . المستحق للعبادة، لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفواً أحد بوصفهاإلٌمان باهلل إلهاً واحداً،  -1

 شًءهو على عرشه فوق كل مخلوقاته، وال . وربوبٌته وأسمابه وصفاته إلوهٌتهٌك معه فً شر

 اً لٌس إله ،واحد فً ذاته وفً صفاته وفً أفعاله هو. وهو ٌدرك األبصار ال تدركه األبصار. فوقه

ال ٌحتاج ألحد، الصمد الذي تحتاجه . فاتهفً ذاته وص شًءمتعدد األشكال، لٌس كمثله  مجزأ أو

له . هللا هو اسم لئلله الحق المؤلوه، الذي ٌعبد حباً وتعظٌماً . هالك إال هو شًءكل . ل مخلوقاتهك

، وهو اآلخر الذي لٌس بعده شًءهو األول الذي لٌس قبله . األسماء الحسنى والصفات العلى

، وهو الباطن الذي لٌس دونه شًء، أقرب إلى كل شًء شًءالذي لٌس فوقه  الظاهر، وهو شًء

 .بدٌع السموات واألرض .ن كل شًءم

 .اإلٌمان بالمبلبكة -2

إلى داود،  لزبورامثل، التوراة إلى موسى، . اإلٌمان بكل كتب هللا التً أوحاها إلى أنبٌابه -3

 .اإلنجٌل إلى عٌسى، والقرآن إلى محمد علٌهم الصبلة والسبلم

 .ة والسبلمأولهم نوح وآخرهم محمد علٌهم الصبل .اإلٌمان بكل رسل هللا -4

 والخلود األبدي، البعث للحساب، ثم صرؾ الناس إلى المصٌر النهابً .اإلٌمان بالحٌاة اآلخرة -5

، تختلؾ بالكلٌة فً خصابصها الذي سٌفنى حٌاة أخرى خارج هذا الكون. جنة أو جحٌمفً إما 

 .وسماتها عن حٌاتنا األرضٌة القصٌرة

جازم بعلم هللا لجمٌع الكابنات بعلمه األزلً، وكتابتها لها الٌقٌن ال .اإلٌمان بالقدر خٌره وشره -6

دون . فً اللوح المحفوظ، ومشٌبته النافذة، فما شاء كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وخلقه لجمٌع األشٌاء

األشٌاء التً ).أن ٌتنافى ذلك مع إثبات إرادة وفعل حقٌقٌٌن لئلنسان، ٌترتب علٌهما الثواب والعقاب

أما األشٌاء . لفعلها هاختٌاربناء على  هعلٌها مثل الطاعات والمعاصً مقدرة علٌ اإلنسانحاسب ٌس

 ه، فهً مقدرة علٌهفً حٌات هاسب علٌها مثل األشٌاء الحسنة أو السٌبة التً تحدث لٌحالتً لن 

 (.بحكمة هللا
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 قبول األعمال الصالحة  أركان

 (.14الزمر )هلل وحده أن تعمل العمل خالصاً  -1

إدي العمل وفقاً لتعالٌم رسالة اإلسبلم األخٌرة التً جاء بها النبً محمد علٌه الصبلة أن ت -2

 (.158-153األعراؾ )والسبلم 

 الثاني للسيد المسيح المجيء

على ما تقوله كلمات هللا أوالً سٌطلع  القارئالثانً للسٌد المسٌح،  المجًءقبل التحدث عن 

 . لسٌد المسٌح إلى هذا العالماألول ل المجًءالصافٌة، القرآن، حول 

هللا أخبرنا كٌؾ أنه اختار . القرآن أخبرنا عن جدة المسٌح وزوجها، وحتى أٌضاً والدة أمه مرٌم

 :فقال تعالى ،مرٌم ابأ ،عمران

 َ ًٔخا َوَءاَل إِةْصَ اإِنَّ ٱَّللَّ ُ صَ   ْصَػَفٰٓ َءاَدَم َوُ ٍْ ًَ َوَءاَل ِغ ِ   ِْي َْي ُذّر ٍِ يَ ـ  لََعَ ٱىَْػ يٌع َن  ٍِ ُ َظ ٍَۢ َبْػٍضٍۢ   َوٱَّللَّ ٌِ ا  َٓ ًثٍۢ َبْػُظ يَّ
صَ  ٍْ ُت ِغ

َ
ْ كَاىَِج ٱْمَصأ ًٌ إِذ ا ِِف َبْػَِن  َن رَّبِ إِِِّّ   َغيِي ٌَ ًُ  ََُشرُْت لََم  يُع ٱىَْػيِي ٍِ َُج ٱلعَّ

َ
ََّم أ ٓ   إُِ َّنِ ٌِ ًرا َذَخَلتَّْو  صَّ َُّمَ

 َٓ ا كَاىَْج رَّبِ إِِِّّ َوَطْػُخ َٓ ْ ا َوَطَػخ ٍَّ ٱـَيَ َنُص َن َْط ٱَّلَّ ا َوَطَػْج َوىَي ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ
َ

ُ أ ََُث  َوٱَّللَّ
ُ
ٓ أ ا  ََُث    ِإَوِِّّ ألا َٓ يُْخ ٍَّ َظ

ًَ ِإَوِِّّ  َي ِخي َمْص
ُ
ا َجَتاحًا َخَعًِ شُ أ َٓ ۢنَتَخ

َ
ٍۢ َوأ ٍَ ا ةَِلتٍُٔل َخَع َٓ ا َربُّ َٓ َ ًِ َذَخَلتَّي َِ ٱلصَِّجي ـ  يَْػ ََ ٱلشَّ ا ٌِ َٓ َخ ِيَّ ا ةَِم َوُذّر ا َْ

َِّّ  َونَ 
َ

ًُ أ ْصيَ ٍَ ـ  َ ا رِزْكًا   كَاَل ي َْ ْدَصاَب وََجَس ِغَِس ٍِ ْ يَّا ٱل ا َزَنصِ َٓ ْ ا َدَرَو َغيَي ٍَ َّ يَّا   ُِّ ا َزَنصِ َٓ يَ َٔ فَّ ُْ ـ َشا   كَاىَْج  َْ لَِم 
ُٓء ةَِؾرْيِ ِخَعاٍب  َ يََشا ٌَ َ يَْصُزُق  ِ   إِنَّ ٱَّللَّ َْ ِغِِس ٱَّللَّ  (.37-33آل غٍصان ) .ٌِ

 :هللا سبحانه وتعالى أنه قد اختار واصطفى مرٌم فقالثم ٌخبرنا 

 َ ًُ إِنَّ ٱَّللَّ َي ْص ٍَ ـ  َ يَـٰٓهَِهُث ي ٍَ ْ َصِك وَ ا  ْصَػفَ اِإَوذْ كَاىَِج ٱل َّٓ ْيَ اْصَػفَ اِك َوَغ ٍِ يَ ـ  ٓءِ ٱىَْػ  (42آل غٍصان ) .ِك لََعَ  نَِعا

 :قال هللا تعالى. عن البشارة بعٌسى إخبارناثم ٌتم 

 ْ ْ كَاىَِج ٱل ا ِِف إِذ ًٓ ًَ وَِجي َي َُ َمْص ْ ِعيُح ِغيََس ٱب ٍَ ْ ُّ ٱل ٍُ ُّ ٱْظ ْ ِ ِ ٌّ  ٍۢ ٍث ٍَ ِ ِك ةَِسي ُ ِ ِّ َ يُبَ ًُ إِنَّ ٱَّللَّ َي ْص ٍَ ـ  َ يَـٰٓهَِهُث ي جْيَا ٍَ  ٱلُّ
بِْيَ آلَوٱ َلصَّ ٍُ ْ ََ ٱل ٌِ ِ َو " كن"عٌسى كان كلمة من هللا، بمعنى أن هللا خلقه بكلمة ) (.45آل غٍصان ) .ِرَصة

 (.، كما كان آدم ببل أب وال أم بكلمة كنٌناً فً بطن أمه من دون أبفكان عٌسى جن
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 :قال هللا تعالى. ولذا ٌخبرنا هللا القدٌر كٌؾ حملت مرٌم بعٌسى من دون أب وكٌؾ تمت والدته

ًَ إِذِ  ـ ِب َمْصيَ ََكًُا ََشْرِيًّا ـَ اَوٱذُْنْص ِِف ٱىِْهَخ ٌَ ا  َٓ ِ ي ْْ َ
َْ أ ٌِ َ دُ اُتََتَشْت  ٌِ ََشْت  ا َتَّ َٓ ْ ٓ إَِِل ا َِ ْ رَْظي

َ
ًْ ِخَجاةًا ـَأ وُِِٓ

 ٓ ا ٍَ ا كَاَل إِجَّ َِم إِن ُنَِج حَلِيًّ ٌِ  َِ ـ  ِٱلصََّْحَ ُغُٔذ ة
َ
ٓ أ ا كَاىَْج إِِِّّ ِيًّ ا َظٔ ً َِ َ ا ب َٓ َ َو ل رَّ ٍَ ا َذخَ َِ َب ُروَخ َْ َ

۠ رَُظُٔل َرّبِِم أِل َُا
َ

أ
َِّّ  يَُسُٔن َِل 

َ
ا َزنِيًّا كَاىَْج أ ًٍ ـ  ـ   لَِم ُؽيَ َعْعَِن ُؽيَ ٍْ ًْ َح َ ا كَاَل َنشَ  ًٌ َول ُك ةَؾِيًّ

َ
ًْ أ َ ٌ َول َِ َ َّ   ب َٔ لََعَ ُْ ِم  لِِم كَاَل َربُّ

  ٌ ّْيِ ۥٓ  َْ ُّ ا   آَونِلَْجَػيَ َِّ ِ ٌّ َِّاِس َورََْحًَث  ُّ ـَ  يًَث ىِّي ْ يَخ ٍَ ا ـََد ْلِظيًّ ٌَّ ْمًصا 
َ
ااَوََكَن أ ََكًُا كَِصيًّ ٌَ  (ةيج ْلً).ُتََتَشْت ةَِِّ 

( ً ي  (22-16مص

ٓ  َوٱىَّيِتٓ  :وقال تعالى أٌضاً  ا َٓ َِ ا َوٱبْ َٓ ـ  َِ ْ وِخَِا وََجَػي َ رُّ ٌِ ا  َٓ َفْزَِا ذِي َِ ا َذ َٓ ْخَصَِْج ـَصَْج
َ
ْيَ آأ ٍِ يَ ـ   .يًَث ىِّيَْػ

ء ) ألُبيا  .(91ا

 

 :وعن والدة عٌسى، قال هللا تعالى

َزاُض إََِل  ِجْشِع ٱنلَّْزيَثِ كَاىَْج  ٍَ ْ ا ٱل َْ َٓء َجا
َ
ـ  ـَأ َ نِعيًّا َذَِادَ  اِلتَني ٌَّ َشا َوُنُِج نَْعًيا  ـ  َْ جُّ َرتَْو  آ اٌِ َٓ ِ َ ََتْخ ٌِ ا  َْ

 
َ
يًّا ََتَْضِن  الأ ِم ََتَْخِم رَسِ ا .كَْس َجَػَو َربُّ لِْع َغيَيِْم ُرَغًتا َجِِيًّ ـ  ْشِع ٱنلَّْزيَثِ تَُع ٓى إَِِلِْم ِِبِ ّضِ ُْ ِِ  .َو  ـلَُُكِ َوٱَْشَ

ًِا   ْ ى َخي ا  َوكَّصِ ٌَّ ِ َخًسا َذُلِٔل ـَإ
َ
ِ أ َِ َ ََ ٱىْب ٌِ ََّ ِ حَْج  حََصي

َ
َْٔم إِنِعيًّا ـَأ َ ًَ ٱِْل ِ ّ َزي

ُ
َْ أ ا ـَيَ ًٌ ْٔ َِ َص ـ  إِِِّّ ََُشرُْت لِيصََّْحَ

ۥ   ُّ يُ ٍِ ْ ا ََت َٓ َم ْٔ ةُِٔك  ةَِِّ كَ
َ

ا ََكَن أ ٌَ ُصوَن  ـ  َْ ْرَج 
ُ
ا يَـٰٓأ يًّ ا ـَصِ ًٔ ًُ ىََلْس ِجئِْج َشيْـ ْصيَ ٍَ ـ  َ ٔا ي ُ  اكَال

َ
ا ََكَُْج  ْمَصأ ٌَ ٍۢ َو ٍْٔء َظ

ا ِم ةَؾِيًّ ٌُّ ُ
يً )  .أ  (.28-23مص

 . ثم نعلم بالمعجزة األولى للسٌد المسٌح

َشاَرْت إَِِلِّْ  
َ
ِ  ـَأ ا كَاَل إِِِّّ َختُْس ٱَّللَّ ِس َصتِيًّ ْٓ ٍَ ْ َ ََكَن ِِف ٱل ٌَ  ًُ ِ ٔا َنيَْؿ َُُسيّ ُ َ آكَال َب وََجَػيََِن  َِِّ ا  ح ـ  َُبِيًّا  ٱىِْهَخ

َِن  َِن وََجَػيَ  ـ  وَْص
َ

ا ُنُِج َوأ ٌَ  ََ ْح
َ

َتاَرًَك أ ٌُ  َٔ ِ ا ة ٍۢ ا َوَبصًّ ُج َخيًّ ٌْ ا ُد ٌَ ةِ   ٔ َن ةِ َوٱلضَّ  ٔ يَ ِٱلصَّ ًْ ََيَْػيَِْن   ة َ ِِت َول اًرا َشلِيًّا  ِلَ َجتَّ
بَْػُد َخيًّا

ُ
َْٔم أ ُمُٔت َويَ

َ
َْٔم أ َي َْٔم ُوِلتُّ َو َ َّ ي لََعَ  ًُ ـ  يَ ً ) .َوٱلعَّ  (.33-29مصي
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ًَ     ذَ  :هللا سبحانه وتعالى حقٌقة السٌد المسٌح، فقالثم أكد  َُ َمْصيَ ْ ى ذِيِّ  لَِم ِغيََس ٱب ِ ّقِ ٱَّلَّ َل ٱْْلَ ْٔ َ ك
  ٍۢ َ َوَلٍ ٌِ ن َحخَِّزَش 

َ
ِ أ ا ََكَن َّلِلَّ ٌَ وَن   ََتُ ٍْ ۥٓ    َح ُّ َِ ـ  َ َذَيُهٔنُ  ُظتَْد ۥ ُز ا َحُلُٔل ََلُ ٍَ ْمًصا ـَإِجَّ

َ
ََضٰٓ أ ً ) .إَِذا كَ ي -34مص

35.) 

 :وقال تعالى أٌضاً عن حقٌقة المسٌح

َءاَدَم    َرِو  ٍَ ِ َن َرَو ِغيََس  ِغَِس ٱَّللَّ ٌَ َ َذيَُهٔنُ  إِنَّ  ۥ ُز ًَّ كَاَل ََلُ َ حَُصاٍبٍۢ ُث ٌِ ۥ  ُّ  (.59آل غٍصان )  .َريََل

 :وعن رسالة عٌسى ومعجزاته، قال هللا تعالى

رَ  ْٔ َّ َث َوٱتل ٍَ َب َوٱْْلِْه ـ  ُّ ٱىِْهَخ ٍُ ِ ُيَػيّ ٔ  ٰٓإرِْسَ  إََِل  ةََِنٓ  الً َنِيَو َورَُظٔإلةَ َوٱاَو ً ةِـ ِِّّ كَْس ِجئُْخُس
َ

ًْ    ٓايثٍۢ ءِيَو أ ّبُِس َ رَّ ِ ٌّ 
   ِ ٍۢا بِإِذِْن ٱَّللَّ ِ َذَيُهُٔن َغرْيً ُُفُذ ذِيّ

َ
رْيِ ـَأ ثِ ٱىػَّ َٔ يْـ َٓ ِْي َن ََ ٱىّػِ ِ ٌّ  ً ْريُُق ىَُس

َ
ٓ أ ِِّّ

َ
َّ َوٱ أ ٍَ ْز

َ
أْل ةْصُِئ ٱ

ُ
ةَْصَص ألَوأ

ْح وَ 
ُ
ِ    أ ََت  بِإِذِْن ٱَّللَّ ْٔ ٍَ ْ ًْ    ٱل ِرُصوَن ِِف ُبُئحُِس ا حَسَّ ٌَ ُزئَُن َو

ْ
ا حَأ ٍَ ِ ً ة َُبُِّئُس

ُ
ًْ إِن آللَِم   إِنَّ ِِف ذَ  َوأ يًَث ىَُّس

رَ  ْٔ ََ ٱتلَّ ٌِ ا َبْْيَ يََسىَّ  ٍَ ِ ّ كًا ل َِِْي َوُمَصّسِ ٌِ ْؤ ٌُّ  ً ِ وَ اُنُِخ  ة
ُ
ى ُخّصِمَ أل ِ ًْ   ِخوَّ ىَُسً َبْػَض ٱَّلَّ وَِجئُْخُسً  َغيَيُْس

 ٔ َ وَ  ٓايثٍۢ ةِـ ٔا ٱَّللَّ ُل َٱتَّ ًْ ـ ّبُِس َ رَّ ِ َٱْخُتُسوهُ   ِغيُػٔنِ أٌّ ًْ ـ ُس ِ َوَربُّ ِّ َ َر ـ َشا ِصَ  إِنَّ ٱَّللَّ َْ   ًٌ ْعَخلِي ٌُّ آل غٍصان )  .ٌط 
48-51) 

 :وحول إنقاذ هللا للمسٌح من مإامرة الٌهود لقتله، قال تعالى

 َّ ًْ إُِ ِٓ ِ ل ْٔ ًْ  َوكَ ُٓ َ َّ ل ِ ُ َوىَـ ِسَ ُشّت ٔه ا َصيَُت ٌَ ُ َو ٔه ا َرَخيُ ٌَ ِ َو ًَ رَُظَٔل ٱَّللَّ َي ََ َمْص ْ ِعيَح ِغيََس ٱب ٍَ ْ َِا ٱل ْ ََ  ا َرَخي ِي ِإَونَّ ٱَّلَّ
ٔا ذِيِّ ىَِف ا ُّ   ْرَخيَُف ْ ِ ِ ٌّ  ٍۢ ِ  َشّمٍ َْ ِغيٍْم إ ٌِ ً ةَِِّ  ُٓ َ ا ل ِ    الٌَ َّ ٍۢ  ٱّتَِتاَع ٱىظَّ ًِ ُ يَلِي ٔه ا َرَخيُ ٌَ ُ إَِِلِّْ  َو ُّ ٱَّللَّ َذَػ َوََكَن  ا ةَو رَّ

ا ًٍ يًضا َخِهي ُ َغضِ ء ) .ٱَّللَّ  (158-157اىنعا

 :ماذا حدث بعد صعود المسٌح؟ ٌخبرنا هللا تعالى ٌقول

   ًْ ٍَۢ ةَيِِِْٓ ٌِ ْخَضاُب 
َ
أْل ٱْرَخيََؿ ٱ ًْ  ـَ ْع ةِِٓ ٍِ ْظ

َ
ٍم َغِظيٍم أ ْٔ َ ِس ي َٓ ْش ٌَّ  َ ٌِ ََ َزَفُصوا  ي ِ يٌْو ىَِّّلَّ َٔ حَُٔجَِا   ـَ

ْ
َْٔم يَأ َ ِِْصْ ي ة

َ
 َوأ

َِضَ ٱ ْ كُ ِ إِذ ة ِْسَ َْٔم ٱْْلَ َ ًْ ي ُْ ُِشْر
َ
تٍِْيٍۢ َوأ ٌُّ ٍوٍۢ  ـ  َْٔم ِِف َطيَ َٔن ٱِْلَ ٍُ ِ ي ـ  َِ ٱىظَّ ِس ـ  ًْ ألىَ ُْ ًْ ِِف َدْفيٍَثٍۢ َو ُْ  الْمُص َو

ٔنَ  ُِ ٌِ يً ) .يُْؤ  (39-37مص
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ِب  :وقال تعالى أٌضاً  ـ  َو ٱىِْهَخ ْْ َ
ٔا ِِف  اليَـٰٓأ ًْ وَ َتْؾيُ ِ  ال دِيُِِس ِ إ لََعَ ٱَّللَّ ٔا  ُ قَّ   الَتُلٔل ِعيُح  ٱْْلَ ٍَ ْ ا ٱل ٍَ إِجَّ

ىْلَ 
َ

ۥٓ أ ُّ ُخ ٍَ ِ ِ َوَُك ًَ رَُظُٔل ٱَّللَّ َُ َمْصيَ ُّ   ا  ِغيََس ٱبْ ْ ِ ِ ٌّ ًَ َوُروٌح  َي ٓ إََِل  َمْص ا ِ َورُُظيَِِّ   َْ ِٱَّللَّ ٔا ة ُِ ٌِ ا َٔ ٔا  الوَ  ـَـ ُ َتُلٔل
َرٌث   ـ  ٔا َررْيً ا ذَيَ ُٓ ًْ   َُخ ٌّ وَ  ا ىَُّس ـ  ُ إِىَ ا ٱَّللَّ ٍَ ۘ  ِخٌس    إِجَّ ۥ َوَلٌ ن يَُسَٔن ََلُ

َ
ۥٓ أ ُّ َِ ـ  َٔ  ُظتَْد ـ  ٍَ ا ِِف ٱلعَّ ٌَ ۥ  ُ ا ِِف   َلَّ ٌَ ِت َو

رِْض  
َ
أْل ِ َونِي ٱ ء ) .الً َوَنَف  ةِٱَّللَّ  (171اىنعا

َٔ  :وقال تعالى أٌضا   ُْ  َ ٔٓا إِنَّ ٱَّللَّ ُ ََ كَال ي ِ ًَ    ىََلْس َزَفَص ٱَّلَّ َُ َمْصيَ ِعيُح ٱبْ ٍَ ْ ـ   ٱل َ ِعيُح ي ٍَ ْ ءِيَو  ٰٓإرِْسَ  تَنٓ َوكَاَل ٱل
  ًْ ِ َوَربَُّس ِّ َ َر وَ  ٱْخُتُسوا ٱَّللَّ

ْ
أ ٌَ َث َو َِّ ُ َغيَيِّْ ٱْْلَ َم ٱَّللَّ ِ َذَلْس َخصَّ ِٱَّللَّ ِْك ة ِْ ُ َ ي ٌَ ۥ  ُّ َّ َْ  هُ ٱنلَّاُر  اإُِ ٌِ َْي  ٍِ ِ ي ـ  ا لِيظَّ ٌَ َو

َُصاٍرٍۢ ىََّلْس زَ 
َ
َرٍثٍۢۘ أ ـ  َ ذَاىُِد ذَيَ ٔٓا إِنَّ ٱَّللَّ ُ ََ كَال ي ِ ِ  َفَص ٱَّلَّ ٍّ إ ـ  َْ إِىَ ٌِ ا  ٌَ ٌّ وَ  الٓ َو ـ  ا َحُلٔلَُٔن  ِخٌس    إِىَ ٍَّ ٔا َخ ُٓ ًْ يَنَخ َّ ِإَون ى

 َ ـ
َ
ًٌ أ ِِل

َ
ًْ َغَشاٌب أ ُٓ ْ ِ ٌِ ََ َزَفُصوا  ي ِ ََّ ٱَّلَّ عَّ ٍَ ۥ الَِلَ ُّ َ ِ َويَْعَخْؾفُِصوُ ا  ۖ  َحخُُٔبَٔن إََِل ٱَّللَّ ٌَّ  ًٌ ُ َدُفٌٔر رَِّخي َوٱَّللَّ

 ِ ًَ إ َُ َمْصيَ ْ ِعيُح ٱب ٍَ ْ يَلٌث    الٱل ۥ ِصّسِ ُّ ٌُّ ُ
ِ ٱلصُُّظُو َوأ َ َرتْيِّ ٌِ َػاَم   رَُظٌٔل كَْس َريَْج  ُزاَلِن ٱىػَّ

ْ
ٱُُظْص َنيَْؿ  ََكَُا يَأ

ًُ ٱ ُٓ َ ُ ل َتْػُتُسوا  يَـألُُبَّْيِ
َ

َِّّ  يُْؤـَُهَٔن كُْو أ
َ

ًَّ ٱُُظْص أ ا ِت ُث ٌَ  ِ َ ُدوِن ٱَّللَّ ٌِ ا وَ  الَن  ًْ ََضًّ يُِم ىَُس ٍْ  َجْفًػا    الَح
 ًُ يُع ٱىَْػيِي ٍِ َٔ ٱلعَّ ُْ  ُ ِب  َوٱَّللَّ ـ  َو ٱىِْهَخ ْْ َ

ّقِ وَ  الكُْو يَـٰٓأ ًْ َدرْيَ ٱْْلَ ٔا ِِف دِيُِِس ٍمٍۢ كَْس  الَتْؾيُ ْٔ َ َٓء ك ا َٔ ْْ َ
ٔٓا أ حَتَّتُِػ

ٔا َنررًِيا  ُّ َطي
َ
َ َرتُْو َوأ ٔا ٌِ بِيوِ َطيُّ ٓءِ ٱلعَّ ا َٔ ٔا َغَ َظ  (77-72اىٍائسة ) .َوَطيُّ

 :وإلى كل الذٌن ٌإمنون بؤن هلل ولد، أجابهم هللا سبحانه وتعالى

 َٔ ـ  ٍَ ا حََساُد ٱلعَّ ا إِدًّ ًٔ ًْ َشيْـ ََّلْس ِجئُْخ ا ى َُ َوَلً ـ  ََش ٱلصََّْحَ ٔا ٱَتَّ ُ ُّ َوحَنَشقُّ ٱ  َوكَال ْ ِ ٌِ ْصَن  َتاُل رُْض َوََتِ ألُت َحَخَفػَّ صُّ ٱْْلِ
 َٔ ـ  ٍَ َ ِِف ٱلعَّ ٌَ ا إِن ُُكُّ  ِزَش َوَلً ن َحخَّ

َ
َِ أ ـ  ا يَۢنتَِِغ لِيصََّْحَ ٌَ ا َو َِ َوَلً ْٔا لِيصََّْحَـ  ن َدَغ

َ
ا أ سًّ ِ ألِت َوٱ  َْ َءاِِت  الرِْض إ

ْخَص 
َ
َِ َختًْسا ىََّلْس أ ـ  َْٔم ا  ٱلصََّْحَ َ َءاتِيِّ ي  ًْ ُٓ ُّ ا َوُُك ًْ َغسًّ ُْ ًْ وََغسَّ ثِ ـَْصًداُْ ٍَ ـ  ً ) .ٱىْلَِي  (95-88مصي

َْ ِغيٍْمٍۢ وَ  :وقال تعالى أٌضاً  ٌِ ً ةَِِّ  ُٓ َ ا ل ٌَّ ا  ُ َوَلً ََش ٱَّللَّ ٔا ٱَتَّ ُ ََ كَال ي ِ يُِِشَر ٱَّلَّ ٓ  الَو ًْ  ألةا ِٓ ِ ًث ََتُْصُج  ن ٍَ ِ َنُُبَْت َِّ
 َٔ ْ ـ

َ
َْ أ ًْ     اٌِ ِٓ ِْ  ِ   (5-4الهٓؿ) .َنِشةًا الإِن َحُلٔلَُٔن إ

 :الثانً للسٌد المسٌح، قال هللا تعالى لمجًءلبالنسبة 

ۥ ُّ َّ اَغثِ ـَ  (غيَس) ِإَوُ ًٌ ىِّيعَّ ْ َّتُِػِٔن   الىَػِي ا َوٱح َٓ ِ نَّ ة ََتُ ٍْ ـ َشا ِصَ  َت َْ   ًٌ ْعَخلِي ٌُّ  (61 رصفضال) .ٌط 
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ِب إ :وقال تعالى أٌضاً  ـ  ِو ٱىِْهَخ ْْ َ
َْ أ ِ ٌّ حَِِّ   الِإَون  ْٔ ََنَّ ةَِِّ َرتَْو َم ٌِ ًْ  َِلُْؤ ِٓ ْ ثِ يَُسُٔن َغيَي ٍَ ـ  َْٔم ٱىْلَِي َويَ

يًسا ِٓ ء ) .َش  (159اىنعا

 :فً اآلٌة أعبله لها تفسٌران( قبل موته)عبارة 

بمعنى أن أولبك الٌهود والنصارى الذٌن . الثانً مجٌبهأي قبل موت عٌسى بعد : قبل موته -1

 .سٌؤتً فً وقتهم سٌإمنون بحقٌقة عٌسى قبل أن ٌموت

فعند ظهور ملك الموت فسوؾ ٌدرك فً تلك . أو ٌهودي مسٌحًأي موت أي : قبل موته -2

 .اللحظة أن عٌسى كان فقط رسول هللا، لٌس فٌه مثقال ذرة الهوت

 لماذا وكيف سيرجع المسيح؟

. نٌٌجب أن ٌعود عٌسى إلى األرض، ألنه كإنسان ٌجب أن ٌموت وٌدفن فً األرض ككل الهالك

 :قال هللا تعالى

ا َريَ  َٓ ْ ِ ْرَصى  ٌِ
ُ
ًْ حَاَرةً أ ا ُُنْصُِجُس َٓ ْ ِ ٌِ ًْ َو ا ُُػِيُسُز َٓ ًْ َوذِي ـ ُس َِ  (55غّ ) .ْل

ا َُتْصَُجٔنَ  :وقال تعالى أٌضاً  َٓ ْ ِ ٌِ ٔحَُٔن َو ٍُ ا َت َٓ َن َوذِي ْٔ ا ََتْيَ َٓ  (25األغصاف ) .كَاَل ذِي

لى األرض وعودة المسٌح إ. لذا، فالسٌد المسٌح سٌعود لؤلرض عندما ٌقرب أجل موته لٌموت فٌها

هذا المسٌح الدجال إنسان . ستتزامن مع ظهور فتنة المسٌح الباطل، المسٌح الدجال، فً األرض

خوارقه . لٌمٌز المإمن بالحق من المإمن بالباطل ،كافر سٌعطٌه هللا القوة والخوارق لفتنة الناس

ب بشرته المسٌح الدجال شاب، ٌشو. ستكون حتى فً إحٌاء مٌت كما فعل المسٌح الحق، عٌسى

كل رسول حذر أمته من المسٌح الدجال، ومن ضمنهم عٌسى . ، أعور شعره متجعداالحمرار

ووٌل للحبالى " :عن عٌسى ٌصؾ هذه الفتنة قاببلً  مرقسرواه مإلؾ  وهذا ربما ما. نفسه

ألنه ٌكون فً تلك األٌام ضٌق . هربكم فً شتاء وصلوا لكً ال ٌكون. والمرضعات فً تلك األٌام

ثم ٌقتل  (.16-13:13مرقس ) ."مثله منذ بدء الخلٌقة التً خلقها هللا إلى اآلن ولن ٌكون لم ٌكن

 .المسٌح الحقٌقً، عٌسى، المسٌح الدجال فً منطقة اللد قرب القدس

هبوطه سٌكون على المنارة البٌضاء، . مصبوؼةالسٌد المسٌح سٌنزل من السماء البساً مبلبس 

 بشرٌعته، ولن ٌحكم لن ٌؤتً المسٌح بدٌن جدٌد. حً ملكٌنشرق دمشق، واضعاً ٌدٌه على جنا

بالتعدٌل النهابً للرساالت اإلسبلمٌة التً جاء بها الرسول  اهإوإلؽا ا، ألنه قد تم نسخهةالسابق

لذا، فعٌسى سوؾ ٌتبع رسالة اإلسبلم األخٌرة، . العالمً النهابً، محمد علٌه الصبلة والسبلم

 ً وفً وقته ستكون . وسٌكسر الصلٌب. لشرٌعة القرآن، كحاكم عادلوسٌحكم الناس بالعدل وفقا
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سٌمكث عٌسى فً األرض . ما تعطى لهمدلدرجة أن الناس ال تقبل األموال عناألموال من الوفرة 

سبع سنٌن، ثم ٌموت وٌدفن مثل الناس واألنبٌاء اآلخرٌن، لذا فٌكون مجموع حٌاته على األرض 

وسوؾ ٌبعث من . ن عاماً ومجٌبه الثانً سبع سنٌنٌبلثة وثبلثمجٌبه األول كان ث. أربعٌن سنة

 .وسوؾ ٌدلً بشهادته أمام هللا وٌبرأ ممن ألهه وأمه .الموت مثل بقٌة الناس والجن

 واالهتمامالرحمة ، الحب،   منبدافع دعوة 

 .باهلل خالقاً، ومالكاً ومدبراً وإلهاً ٌإمن إلى كل من 

 .هٌم وموسى وعٌسىإبرا: برسل هللاإلى كل من ٌإمن 

 .صحؾ إبراهٌم، والتوراة واإلنجٌل: بكتب هللاإلى كل من ٌإمن 

  :إلى كل هإالء أقول
َ
ًْ أ َُِس ْ آٍء ةَيََِِْا َوَبي َٔ ٍثٍۢ َظ ٍَ ِ ْٔا إََِل  َِّ َ ـ ِب َتَػال َو ٱىِْهَخ ْْ َ

ِ  الكُْو يَـٰٓأ َ وَ  الَجْػُتَس إ  الٱَّللَّ
ا وَ  ًٔ َِك ةَِِّ َشيْـ ِْ ُ ِزَش بَ  الن ِ  َحخَّ َ ُدوِن ٱَّللَّ ِ ٌّ ْرَباةًا 

َ
ٔنَ  ْػُظَِا َبْػًظا أ ٍُ ِ َّا ُمْعي ُ

َ
ُسوا ةِأ َٓ ٔا ٱْش ُ ْٔا َذُلٔل ىَّ َٔ َ آل ) .ـَإِن ح

   (85غٍصان 

الذي لٌس بحاجة لمإٌد . لئلٌمان باهلل وحده الذي لم ٌتخذ ولدا ولم ٌكن له شرٌك فً ملكه هً دعوة

، ولم ٌنزل لؤلرض إنسانلم ٌتجسد بصورة . أو مساعد، اعتلى فوق عرشه على جمٌع مخلوقاته

 .مطلقا، ولم ٌمت لٌخلص البشرٌة

فقط كتاب هللا األخٌر، القرآن، الذي بقً . لئلٌمان بكل كتب هللا التً أوحاها لرسله هً دعوة

 ما ٌسمى .كتب هللا السابقة، مثل توراة موسى وإنجٌل عٌسى لم ٌحفظا. محفوظاً من قبل هللا

هذه الكتب . كتبها مجهولون من خبلل جهدهم البشريو مجموعة من عدة كتب الكتاب المقدس هب

ً موثوق اً وهً بهذه الحال، لٌست مصدر. بحد ذاتها تحتوي كبلماً هلل، وكبلماً لؤلنبٌاء، وكبلماً للبشر  ا

 .لئلٌمان الحق

. عٌنلئلٌمان بكل رسل هللا من نوح إلى آخر رسول، محمد علٌهم الصبلة والسبلم أجم هً دعوة

 عن سٌرة هذا النبً العظٌم اقرأ. النبً محمد علٌه الصبلة والسبلم أرسل للناس كافة كآخر األنبٌاء

 .وسوؾ تعرؾ أن هللا قد أرسله رحمة للعالمٌن

( روح وجسد)هللا سوؾ ٌبعثنا من مدافننا . لئلٌمان بالحٌاة بعد الموت، الحٌاة اآلخرة هً دعوة

الجنة لمن ماتوا على : ثم نساق إلى مصابرنا النهابٌة. اننا وأعمالناسٌحاسبنا هللا على إٌم. للحساب

للذٌن  أو إلى المعاناة األبدٌة فً نار جهنم. اإلٌمان الحق، وعملوا أعمالهم الصالحة وفقاً لتعالٌم هللا

 .ماتوا ؼٌر مإمنٌن، أو أولبك الذٌن قد ضلوا بإٌمان باطل، أو الذٌن  أشركوا أحداً مع هللا
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.. الحساب، بٌنما ببلٌٌن الناس الذٌن ٌإمنون أن عٌسى هو هللا ٌنتظرون دورهم للحساب فً ٌوم

 :سوؾ ٌسؤل هللا عٌسى وٌقول

 ًَ ََ َمْصيَ ْ ػِيََس ٱب ـ  َ ُ ي ْ كَاَل ٱَّللَّ ُِشوِن  أأُجِإَوذ ِس ٱَتَّ َِّا َ  كُيَْج لِي ّمِ
ُ
ِ    َوأ َ ُدوِن ٱَّللَّ ٌِ ْْيِ  َٓ ـ  ا  إِىَ ٌَ ََِم  ـ  كَاَل ُظتَْد

 َ ا ىَيَْط َِل ِِبَّقٍ   ي ٌَ كَُٔل 
َ
ْن أ

َ
ۥ   ُسُٔن َِلٓ أ ُّ َخ ٍْ ِ ۥ َذَلْس َغي ُّ ا ِِف َجْفَِس  إِن ُنُِج كُيُْخ ٌَ  ًُ ا ِِف  الوَ  َتْػيَ ٌَ  ًُ ْغيَ

َ
أ

ِ  َجْفِعَم   ًْ إ ُٓ َ ا كُيُْج ل ٌَ ًُ ٱىُْؾُئِب  ـ  َُج َغيَّ
َ
ََّم أ َمْصحََِن  الإُِ

َ
ٓ أ ا ٌَ  ِ ِّ َ َر ِن ٱْخُتُسوا ٱَّللَّ

َ
ًْ  ةَِِّٓ أ َوُنُِج   َوَربَُّس

  ًْ ِٓ ُج ذِي ٌْ ا ُد ٌَّ يًسا  ِٓ ًْ َش ِٓ ْ يْتََِن  َغيَي َٔذَّ َ ا ح ٍَّ ًْ   ـَيَ رِيَب َغيَيِْٓ َُج ٱلصَّ
َ
ِ َش  ُنَِج أ

لََعَ  ُُكّ َُج 
َ
يٌس إِن َوأ ِٓ ٍۢ َش ٍء

ًْ ِغَتاُدَك   ُٓ ًْ ـَإِجَّ ُٓ بْ يُض ٱ ُتَػّشِ َُج ٱىَْػضِ
َ
ََّم أ ًْ ـَإُِ ُٓ َ ًُ ِإَون َتْؾفِْص ل ِهي  (118-116اىٍائسة ) .ْْلَ

 :فٌقول هللا تعالى

  ًْ ُٓ ِسرَِْي ِصْسُر ـ  ُْٔم يََِفُع ٱلصَّ َ َشا ي ـ  َْ  ُ ا ٱ كَاَل ٱَّللَّ َٓ ِ َ ََتْخ ٌِ ٌج ََتْصِى  ـ  َِّ ًْ َج ُٓ َ ةًَسا  ألل
َ

ٓ أ ا َٓ ََ ذِي ي ِِلِ ـ  ُص َر ـ  َٓ ْ  ج
ُّ   رَِّضَ  ْ ٔا َخِ ًْ َورَُط ُٓ ْ ُ َخِ ُز ٱ  ذَ  ٱَّللَّ ْٔ ًُ لَِم ٱىَْف  (119اىٍائسة ) .ىَْػِظي

لتكون من أولبك الصادقٌن الذٌن ٌنفعهم صدقهم ٌوم القٌامة ولم ٌإمنوا بؤن عٌسى هو  هً دعوة

 :ألن هللا تعالى قد قال. هللا، ومارسوا أعمالهم الصالحة وفقاً لشرع هللا األخٌر

َ يَبْخَِؼ َدرْيَ  ٌَ المَو َٔ ِِف  اإلظ ُْ ُّ َو ْ ِ ٌِ ََ ُحْلتََو  ا ـَي ًِ ََ اآل دِي ي ِِسِ ـ  ََ ٱْْلَ ٌِ   (85آل غٍصان )  .ِرَصةِ 

ال تسلم . ابحث عن الحق بنٌة صادقة، وسوؾ ٌهدٌك هللا إلى الحق. للنجاة فً اآلخرة هً دعوة

 .القٌامةلن ٌنفعك فً ٌوم  اعتقاداعقلك إلى آخر لٌصنع داخله 

عنه، بؤنه هو هللا أو ابن  لتعرؾ أن عٌسى لم ٌنطق إطبلقاً بما تحمله من إٌمان فً قلبك هً دعوة

كٌؾ : لة التالٌةؤحاول أن تفكر بعمق حول المس. حقٌقً مولود هلل مات لٌنقذ البشرٌة من الخطٌبة

بٌنما . فً األناجٌل هالمروي عنعٌسى نفسه المسلم ٌستطٌع أن ٌبرهن إٌمانه بعٌسى من خبلل كبلم 

فً عنه مروي ال ه بعٌسى من كبلم عٌسىإٌمانعلى ال ٌستطٌع أن ٌجد وال دلٌبلً واحداً  المسٌحً

  أال ٌدعوك هذا للتعجب؟ وٌشجعك ألن تبدأ رحلة البحث عن الحق؟! األناجٌل

ال تدع حٌاتك . ، لتفحص إٌمانك الموروث بصورة عمٌاءالمسٌحً القارئلك أٌها  هً دعوة

ال تدع . إلى الجنةومعتقداً أن هذا الحلم هو تذكرتك . حلم اإلله الذي قتل نفسه من أجلكتمضً مع 

 متؤخراسوؾ تكتشؾ . ملك الموت هو الذي ٌوقظك من هذا الحلم عندما ٌؤتً إلٌك لقبض روحك

 وال كلك أب أو أم أو أخ أو صدٌق علن ٌنف. جداً فً تلك اللحظة أن تذكرتك إلى المكان اآلخر

تقول هلل ٌوم أن ع لن تستطٌ. ن لدٌك عذر ٌوم الحسابولن ٌك. لذا، أنقذ نفسك وأنج بها. المجتمع
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وال تفسح مجاالً للشٌطان . ال تفوتها. ها هً دعوة الحق قد وصلتك "لم ٌبلؽنً أحد" الحساب

لنار قاده إلبعادك عنها، ألن هدفه أن ٌبقٌك كما أنت لتشاركه الثمن الذي دفعه نتٌجة عصٌانه الذي 

 .جهنم فً الحٌاة اآلخرة

 كيف تلتحق بطريق النجاة الوحيد؟

. فً رسالة هللا األخٌرة، اإلسبلم فقط وجدٌالنجاة فً اآلخرة  طرٌقرر قبول حقٌقة أن حٌنما تق

أن تنطق بركن اإلسبلم األول بلسانك معتقداً إٌاه  أوالً  ٌجب .وقررت أٌضا  أن تدخل هذا الدٌن

 :بقلبك وتقول

 ."وأشهد أن محمد رسول هللا. أشهد أال إله إال هللا"

وعلٌك أن . بهما فً قلبك ففً اللحظة أصبحت مسلماً  اعتقادكع بعد نطقك بتلك الشهادتٌن م

بتعلم وممارسة الركن الثانً من أركان اإلسبلم وهو أداء الصلوات الخمس فً  تبدأتؽتسل، ثم 

ٌوجد ضوابط وشروط تخص . الركن الثالث هو أن تدفع الزكاة لمستحقٌها من المسلمٌن. أوقاتها

أما الركن الخامس فهو أن تحج إلى بٌت هللا . تصوم شهر رمضانالركن الرابع هو أن . هذا الركن

ولكً تعرؾ أكثر عن هذا . الحرام فً مكة مرة واحدة فً عمرك، إن استطعت إلى ذلك سبٌبل

وعلٌك دابما أن تطلب سٌفرحون كثٌراً لمساعدتك، . الدٌن قم بزٌارة المراكز اإلسبلمٌة القرٌبة منك

 تستطٌع .القرآن أو من سنة النبً محمد علٌه الصبلة والسبلممن الذٌن ٌعلمونك الدلٌل من 

أسؤل هللا تعالى لك الثبات على  com.jesusdepictions.wwwبالمإلؾ من خبلل الموقع  االتصال

 .الحق
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 خامسالالفصل 

 تدبر األناجيل األربعة

 وضع الكتب تحت المجهر

أٛ مزبة ٝحز٘ٛ عيٚ رْبقضبد ٗأخطبء ال َٝنِ قطعبً أُ ٝنُ٘ قذ خبء ٍِ عْذ هللا، عالٗح عيٚ 

. رىل فئُ اعزَبد أٛ شخص عيٚ ٍثو ٕزا اىنزبة ىْدبرٔ فٜ اٟخشح س٘ف ٝؤدٛ ثٔ إىٚ ّزبئح مبسثٞخ

سوع ٌ من تعلمه بوحًولمه تسا رأٌنا سابقاً حقٌقة إنجٌل بولس الشخصً الذي زعم أنهلذا، فقد 

فقد  ،وبدالً من ذلك .ه كلمات عٌسى التً تعطً داللة على تعلٌمه الفعلًفٌال ٌوجد  الذيو .المسٌح

أكثر من . بث فٌه تعلٌمه الخاص المخترع وفلسفته الخاصة التً عارض بها المسٌح وتبلمٌذه

سى، ضد هللا، ضد عٌ بولسرأٌنا كٌؾ تلفظ فً إنجٌله الشخصً . نصؾ العهد الجدٌد كتبه بولس

رأٌناه كٌؾ كان ٌمارس فً إنجٌله الكذب  .وضد شرٌعة هللا بؤلفاظ ؼاٌة فً البشاعةضد التبلمٌذ، 

والتقلب، وٌستعمل روح هللا المزعوم إلرسال تحٌاته وتحٌات أصدقابه إلى أصدقاء آخرٌن، 

 مثل طلبه من صدٌقه تٌموثً أن ٌحضر معه. واستعمل أٌضاً هذه الروح لبعض أخباره الشخصٌة

قبل  بالمجًء، وأن ٌبادر الرداء الذي تركه فً ترواس عند كرٌس والكتب خصوصاً صحؾ الرق

ٌبادر أن ٌؤتً إلً إلى نٌكوبولٌس ألنه عزم وكٌؾ كتب إلى صدٌقه تٌطس ٌطلب منه أن ! الشتاء

 !أن ٌشتً هناك

انوس فٌه إستف إدعاءوكتاب أعمال الرسل . فهو ؼٌر معصوم إلهًكتاب بدون مصدر  أيبالتؤكٌد، 

أي رأى ذاتٌن متمٌزتٌن  !عن ٌمٌنه قابماً أنه رأى هللا وعٌسى  ادعىحٌث . ٌعتبر أحد األمثلة

بالتؤكٌد هذا  !، وهذا ٌعنً أنه حدد كل ذات بمقدارها ومكانها واتجاههااآلخربجانب بعضهما 

ضد و ورتجاوز الحد وفاق التص ألنه ببساطةعن العقل،  وبعٌد جداً  اإلدعاء ال ٌمكن تصدٌقه

 !الفطرة التً خلق هللا الناس علٌها، بؤنه تعالى ال تدركه األبصار

بوضع  إلى ٌوم القٌامة، وذلك بتحدي مفتوحتحدى جمٌع اإلنس والجن من الناحٌة األخرى ٌالقرآن 

أو أن ٌؤتوا . القرآن تحت مجهر الفحص والتدبر من أجل أن ٌجدوا ولو خطؤ واحد ولن ٌجدوا

، وال ٌؤتون بمثله ولو كان بعضهم وٌؤتوا بمثل القرآنأ. عوا أعوانهم، ولن ٌؤتوابسورة من مثله وٌد

 .من ٌستطٌع الكبلم بمثل هذه اللؽة المتؤكدة حول كتابه؟ فقط هللا سبحانه وتعالى. لبعض ظهٌراً 

فقط هللا  ؟القٌامةإلى ٌوم ٌتكلم عن كتابه بمثل هذه اللؽة القوٌة المتحدٌة من الذي ٌستطٌع أن و

فقط هللا سبحانه أن ٌتحدى جمٌع اإلنس والجن معاً؟  من ٌستطٌع .هذا التحديلبحانه وتعالى أهل س

 .وتعالى
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 األناجيل األربعة

ٍبرا عِ أصبىخ األّبخٞو األسثعخ ٍٗذٙ اىثقخ ثٖب؟ ىنٜ ّقشس رىل، ّحزبج أٗالً أُ ّزذثشٕب ّٗفحصٖب 

ٗمَب . األسثعخ ٕٜ ّسخ ثيغخ ّٝ٘بّٞخ عبٍخ ٗمَب ٕ٘ ٍعشٗف فئُ أقذً ّسخ ٍ٘خ٘دح ىألّبخٞو .ثعْبٝخ

سأْٝب قجو رىل فٜ اىح٘اس ٍع مزجخ األّبخٞو أٌّٖ ىٌ ٝنِ ٝ٘حٚ إىٌٖٞ ٌٕٗ ٝنزجُ٘، ثو مزجٕ٘ب 

اى٘احذ اىزٛ أٗحبٓ هللا إىٚ ّجٞٔ  ٍْس٘خخ ٍِ اإلّدٞو األّبخٞو ٗىٌ رنِ ريل األسثعخ. ثدٖ٘دٌٕ اىزارٞخ

، ىنْٖب مبّذ مزت ٍزعيقخ ثسٞشح اىسٞذ األخشٙاىحقٞقٞخ جٔ عٞسٚ، ٗأٍشّب أُ ّؤٍِ ثٔ ٍع ثقٞخ مز

، سٗاٝبد ٍدٖ٘ىخ ثذُٗ أسبّٞذاىَسٞح، أّزدذ خاله خٖ٘د ثششٝخ رارٞخ خبىصخ، اعزَذد عيٚ 

وبما أن تلك هً حقٌقة تلك الكتب األربعة فلٌس . ، والنسخ من كتب بشرٌة سابقةاإلشبعبد

كما أن نسبة . بلم للبشر، وبعض التقالٌد الموروثةبمستؽرب أن تحتوي على مزٌج من كبلم هلل، ك

اآلن، الصورة . ، ألن المإلفٌن األصلٌٌن كانوا مجهولٌنتلك الكتب لمإلفٌها هو على سبٌل الظن

تحت  بوضعها ،اآلخرٌتدبرون كتب بعضهم ستكون أكثر وضوحاً إذا جعلنا الكتاب األربعة أنفسهم 

  :التدبر والفحصمجهر 

 ؟متىلقابمة نسب المسٌح التً أوردتها فً بداٌة إنجٌلك ٌا ما مصدرك  :مرقس

 لماذا تسؤل؟. كتب العهد القدٌم، كتاب أخبار األٌام األول :متى

أال تعلم بؤنك ارتكبت . لٌس هناك حاجة لوضع نسب للمسٌح، ألن لٌس له أب بشري :مرقس

 ٌام األول؟أخطاء كثٌرة عندما نسخت قابمة األنساب التً وردت فً كتاب أخبار األ

 مثل ماذا؟ :متى

لقد  6-8:1مع ما كتبته أنت فً إنجٌلك  ،12-10:3أخبار األٌام األول قارن ما ورد فً  :مرقس

 ،ٌورام"هكذا،  االبنأنت كتبت من األب إلى . سلٌمان النبًألؽٌت ثبلثة أجٌال متعاقبة من ذرٌة 

 ،أخزٌا ،ٌورام" :هكذا االبنألب إلى من ا أخبار األٌام األولبٌنما مصدرك  ."أحاز ،ٌوثام، عزٌا

 ."أحاز ،ٌوثام ،عزرٌا. أمصٌا ،ٌوآش

من األب 12-10:1فقد كتبت أنت فً . سلٌمان النبًجٌبل آخر من نفس قابمة ذرٌة ألؽٌت أٌضاً 

من  13-14:3أخبار األٌام األول بٌنما مصدرك  ."آمنون، ٌوشٌا، ٌكنٌا، شالتبٌل" :هكذا االبنإلى 

من قابمتك ٌا ٌهوٌاقٌم لماذا ألؽٌت  ."، ٌكنٌا، شالتبٌلٌهوٌاقٌمآمنون، ٌوشٌا، " :هكذا ناالباألب إلى 

 ؟متى

فهو خطؤ من النسخ، أما ٌهوٌاقٌم أنا ألؽٌته  .أخزٌا، ٌوآش، أمصٌابالنسبة للثبلثة أجٌال،  :متى

 .متعمداً من القابمة

 ولكن لماذا؟ :مرقس



 

- 123 - 

 

؟ لقد أحرق 31-20:36إرمٌا فً العهد القدٌم فً كتاب  ألم تقرأ عنه. ألنه كان ملكاً سٌباً  :متى

ال ٌكون له . لذلك هكذا قال الرب عن ٌهوٌاقٌم ملك ٌهوذا" :ٌقول النص. الصحٌفة، فحذره هللا

لذا،  (.30:36إرمٌا ) ."جالس على كرسً داود وتكون جثته مطروحة للحر نهاراً وللبرد لٌبلً 

ال " :إضافة إلى أن النص ٌقول القابمة السوداء؟ أعرض عٌسى كسلٌل رجل فًترٌدنً أن كٌؾ 

ال أستطٌع ربط عٌسى بداود إذا ! إنه ٌسد الطرٌق فً وجهً "ٌكون له جالس على كرسً داود

فرأٌت الحل بإلؽابه من القابمة وجعل الجد ٌكون أباً . كان هذا الرجل السٌا فً قابمة نسب عٌسى

 .مباشراً، ولن ٌلحظ أحد ذلك

 .نسب للمسٌحالقابمة  كل وقلت لك ال حاجة أصبلً إلى لقد سبق :مرقس

وها أنت ستحبلٌن وتلدٌن ابناً " :فً إنجٌلً عن المبلك الذي كلم مرٌم قاببلأنا لقد ذكرت  :لوقا

وٌملك . هذا ٌكون عظٌماً وابن العلً ٌدعى وٌعطٌه الرب اإلله كرسً داود أبٌه. وتسمٌنه ٌسوع

 .(33-30:1لوقا ) ."ون لملكه نهاٌةعلى بٌت ٌعقوب إلى األبد وال ٌك

 فً قابمة نسب المسٌح، ٌهوٌاقٌم؟ ستكون مشكلة لو أنً وضعت مرقسهل سمعت هذا ٌا  :متى

لو لم أحذفه من قابمة النسب، فإن نبإة إعطاء عٌسى كرسً أبٌه داود التً . رؼم تهدٌد هللا له

بؤن ال ٌكون له جالس  30:36إرمٌا  فً لٌهوٌاقٌمأو ٌكون وعٌد هللا . خطؤتكون  32:1لوقا ذكرها 

 .هً مشكلة وفً الحالتٌن. هو الخطؤ ،على كرسً داود

 .الخطؤهو  32:1لوقا أنا متؤكد أن ما ذكره  :ٌوحنا

 كٌؾ هذا؟ :لوقا

 .سؤخبرك فٌما بعد :ٌوحنا

لماذا تربط عٌسى بداود عن طرٌق ابنه سلٌمان الذي ٌوجد به . متىلقد كان خطؤك ٌا  :لوقا

؟ بالنسبة لً، فإنً أوصلت عٌسى بداود عن طرٌق ابنه اآلخر ناثان، هذا الطرٌق سالك ٌمٌهوٌاق

 .وال ٌوجد فٌه عوابق

جٌل، بٌنما طرٌق سلٌمان طرٌق سرٌع  41لكن طرٌق ناثان طوٌل جداً، . نعم، هذا صحٌح :متى

 .، تم حذفه من القابمةٌهوٌاقٌملٌس هناك مشكلة مع . جٌل 26إلى داود فقط 

 !لكن كبلكما أدرج ابن زنا فً قابمة نسب المسٌح :مرقس

 !هو كان ابن زنا محارم :ٌوحنا

 من كان ذلك؟ :لوقا
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 .33-33:3 لوقا هو فً قابمة النسب التً أوردتها ٌا. إسحاقفارص بن ٌهوذا بن ٌعقوب بن  :ٌوحنا

ثامار ٌا هل تعرؾ من كانت . وحتى إنك ذكرت اسم أمه ثامار .3-9:2متى  قابمتك ٌا كذلك فًو

 متى؟

ثم لما . ألٌست هً زوجة عٌرا بن ٌهوذا؟ ثم لما مات تزوجت من أخٌه أونان. نعم أعرؾ :متى

. مات هذا أٌضاً طلب منها حماها ٌهوذا أن تلحق بؤهلها حتى ٌكبر ابنه الثالث شٌلة فٌزوجها إٌاه

 .ماً تما قد نسٌهاٌهوذا فذهبت إلى أبٌها وانتظرت طوٌبلً ولكن ٌبدوا أن حماها 

. كان زنا محارم. لكن المشكلة أنها أنجبت ابنها فارص من حماها ٌهوذا. هذا صحٌح :ٌوحنا

 .وأنجبت توأم فارص و زارح

لكن حماها ٌهوذا لم ٌكن ٌعلم أنها زوجة ابنه، ألنها كانت متنكرة، وأرادت أن تذكره . نعم :متى

مثل هذه القصة  إٌراد دري ما الحكمة منلكنً ال أ. بؤنها انتظرت ابنه شٌلة طوٌبلً رؼم أنه قد كبر

بل . ال ٌوجد هدؾ، أو ؼرض، أو حتى نصٌحة من تلك القصة ،(38سفر التكوٌن )هلل  فً كتاب

 . ربما تسهل أمر زنا المحارم

 ؟م فارص فً نسب المسٌحسلكن هل تعلم أنك ولوقا وقعتما فً مشكلة بإدراج ا. نعم :ٌوحنا

 كٌؾ؟ :لوقا و متى

حتى الجٌل . ال ٌدخل ابن زنا فً جماعة الرب"  ،2:23التثنٌة سفر  هذا النص فً أقرألم ت :ٌوحنا

لذا، فً حالة فارص، فداود ال ٌمكن أن ٌدخل فً  ؟."العاشر ال ٌدخل منه أحد فً جماعة الرب

 ما رأٌكما فً هذه المشكلة؟! من فارص ابتداءجماعة الرب، ألنه هو الجٌل العاشر 

وبالمناسبة . 2:23التثنٌة ثامار، أو نص سفر  خطؤ ما هنا، إما قصة ٌهوذا وبالتؤكٌد ٌوجد  :مرقس

 ؟ٌهوٌاقٌم، لماذا لم تحذؾ فارص من قابمتك كما فعلت مع متىٌا 

ً ل، وإال 2:23التثنٌة لم أكن أعلم بنص سفر  :متى  !حذفته أٌضا

 .أٌضاً  اً خاطب شٌباً ، لقد كتبت ٌوحناحتى أنت ٌا  :لوقا

 أٌن هذا؟ :ٌوحنا

ولٌس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من " :لقد روٌت أن عٌسى قد قال .13:3ٌوحنا فً  :لوقا

 ."السماء ابن اإلنسان الذي هو فً السماء

 كٌؾ ٌكون هذا خطؤ؟  :ٌوحنا
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مع هللا ولم ٌوجد ألن هللا ( إدرٌس) وسار أخنوخ" :، ٌقول النص24:5التكوٌن  ألم تقرأ سفر :لوقا

وكان عند إصعاد الرب إلٌا فً العاصفة إلى " :، ٌقول النص1:2الملوك الثانً  وفً سفر ."أخذه

وفٌما هما ٌسٌران وٌتكلمان " :، ٌقول النص11:2وفً  ."الجلجال السماء أن إلٌا وألٌشع ذهبا من

 وعلى هذا، ٌكون أخنوخ و ."إذا مركبة من نار وخٌل من نار ففصلت بٌنهما فصعد إلٌا إلى السماء

 .رفعا إلى السماء قبل المسٌحإلٌا قد 

 .االثنٌنربما أنً لم أالحظ هاذٌن  :ٌوحنا

وأنا إن ارتفعت عن "أن عٌسى قال للٌهود،  32:12لقد كتبت فً . ٌوحنالٌس هذا فحسب ٌا  :لوقا

إن الٌهود  34:12كتبته وتقول فً  ثم بعدها بفقرة واحدة تنسى ما ."األرض أجذب إلً الجمٌع

 "كٌؾ تقول أنت إنه ٌنبؽً أن ٌرتفع ابن اإلنسان؟ من هو هذا ابن اإلنسان؟" :سؤلوا عٌسى وقالوا

 "وأنا إن ارتفعت"بل قال،  "ابن اإلنسان"عٌسى أثناء نقاشه مع الٌهود هذه المرة، لم ٌتطرق لتعبٌر 

 عن ابن اإلنسان؟ ٌتساءلونفكٌؾ تجعل الٌهود 

على . ة تقافزت أفكاري فخرجت بتلك الصٌؽةبالكتاب االسترسالفعبلً ما هذا؟ ٌبدوا أن مع  :ٌوحنا

 .متى اسؤلوا. ، ال ٌوجد أحد كاملنخطاأٌة حال، كلنا 

حسناً، ربما أنً أزور حقابق تارٌخٌة، لكنً ال أكتب . لماذا أنا؟ أنا ال أكتب أشٌاء خاطبة :متى

 .أشٌاء خاطبة

ٌسوع أٌضاً بصوت  فصرخ" :لقد كتبت ما نصه. 53-50:23فً  الخاطاماذا عن تقرٌرك  :ٌوحنا

واألرض تزلزلت . من فوق إلى أسفل الثنٌنوإذا حجاب الهٌكل قد انشق إلى . عظٌم وأسلم الروح

وخرجوا من القبور بعد . الراقدٌن والقبور تفتحت وقام كثٌر من أجساد القدٌسٌن. والصخور تشققت

الذي ذكر هذا  متىٌا لقد كنت أنت الوحٌد  ."قٌامته ودخلوا المدٌنة المقدسة وظهروا لكثٌرٌن

 !الحدث

أنا لم أرد السٌد المسٌح أن ٌموت بنفس سهولة موت أي . حسناً، ذلك كان حالة خاصة :متى

الذي ٌخصه روح القدس  متىلماذا فقط  :أنا أعلم أن هناك بعض الناس الذٌن سٌسؤلون. شخص

كل كتاباتنا . نكتبه كلنا لكن كلنا نعلم أن روح القدس لٌس له شؤن بمابمثل هذه األخبار المثٌرة؟ 

لكنً أعترؾ اآلن أننً فً . تعتمد على مهاراتنا وجهودنا الخالصة، بدون أي اتصال مع السماء

وفً الؽد اجتمع رإساء الكهنة "، 63-62:23أنا ذكرت فً ! الصحفً ورطة بسبب هذا السبق

ال وهو حً إنً بعد ق( عٌسى)ٌا سٌد قد تذكرنا أن ذلك المضل "والفرٌسٌون إلى بٌبلطس قابلٌن

ساء الكهنة والفرٌسٌٌن لن ٌتجاسروا للذهاب للوالً الرومانً إفإن ر بالتؤكٌد ."ثبلثة أٌام أقوم

األرض قد تزلزلت والصخور قد  أن كان حقٌقة لو ،عٌسى أمامه بالمضل ٌصفونو ،بٌبلطس

بل لربما آمن . ناسوالقبور قد تفتحت وقام كثٌر من القدٌسٌن ودخلوا المدٌنة وشاهدهم ال. تشققت

أوقعنً فً حرج ألنه كتب  لوقاأٌضاً فإن  .الوثنً بٌبلطسولربما آمن أٌضاً  بعٌسى، أولبك الٌهود
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رأٌت أنا أٌضاً إذ " :بعدما أخذ الكثٌرون بتؤلٌؾ قصصفقال  .، ٌخبرنا سبب كتابته إلنجٌله3:1فً 

عن حادثة  شًءلم ٌكتب أي  لوقافطالما أن  .."من األول بتدقٌق أن أكتب شًءقد تتبعت كل 

 شًءالتشقق والزلزلة وخروج األموات من القبور ودخولهم للمدٌنة، فهذا ٌعنً أنه لم ٌتتبع كل 

الجٌد هو أنه لم ٌسؤلنً أحد  الشًءلكن ! أو كنت أنا أكذب بذلك السبق الصحفً. بتدقٌق كما ٌزعم

 ثٌاب أم عراة؟قد دخلوها بكانوا  عن أولبك الموتى الذٌن خرجوا من القبور ودخلوا المدٌنة إذا

 10-3:23فً  لقد كتبت. فً إنجٌلك ت، لكن لدٌك العدٌد من المشكبلمتىلٌس فقط هذا ٌا  :ٌوحنا

 ،تقول إن رإساء الكهنة والشٌوخ تشاوروا حول الثبلثٌن من الفضة، أجرة خٌانة ٌهوذا، التً ردها

 وأخذوا الثبلثٌن من الفضة ثمن المثمن"القابل النبً  بإرمٌافاشتروا بها حقل الفخاري لٌتم ما قٌل 

هل تعلم من قال هذا  ."وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرنً الرب إسرابٌلالذي ثمنوه من بنً 

 الكبلم ٌا متى؟

 ألٌس النبً إرمٌا؟ :متى

 ،13-12:11زكرٌا  نص اقرأ !متىإنك تضلل القراء ٌا . بل زكرٌا. ال، لٌس النبً إرمٌا :ٌوحنا

. زنوا أجرتً ثبلثٌن من الفضة فقال لً الرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكرٌم الذي ثمنونً بهفو"

  ."فؤخذت الثبلثٌن من الفضة وألقٌتها إلى الفخاري فً بٌت الرب

إنه  6:32 إرمٌانص  اقرأ .نعم .ٌبدوا أنً متوهم. كٌؾ حدث هذا؟ لقد كنت متؤكد من كتاباتً :متى

من حتمبٌل ابن عمً الحقل الذي فً عناثوث ووزنت له الفضة سبعة  ٌتفاشتر"ٌختلؾ كثٌراً، 

  .إنه متؤخر جداً ،اآلن ال أستطٌع تصحٌح هذا الخطؤ ."عشر شاقبلً من الفضة

ً فً . إذاً ال تقل أنا ال أكتب أشٌاء خاطبة :ٌوحنا أن ، كتبت 28-23:16وإلٌك هذه المشكلة أٌضا

فماذا ٌكون لنا؟ . وتبعناك شًءها نحن قد تركنا كل " :الحواري بطرس سؤل السٌد المسٌح قاببلً 

فقال لهم ٌسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذٌن تبعتمونً فً التجدٌد متى جلس ابن اإلنسان على 

ٌبدو  ."عشر كرسٌاً تدٌنون أسباط إسرابٌل اإلثنى عشر اثنًكرسً مجده تجلسون أنتم أٌضاً على 

 ؟متىا معهم ٌا ذالخابن ٌهوأنك شملت الحواري الثانً عشر، 

كان ٌجب أن أعمل مثل . اذلقد نسٌت الخابن ٌهو. أنا أعترؾ، ما كان ٌجب أن أكتب هذا ،نعم :متى

، ولكن لسوء الحظ، مرقسأردت أن آتً بجدٌد، ٌختلؾ عن . مرقس، عندما نسخ فقط ما كتبه لوقا

 .ا كان هناكذٌهو

 ؟لوقاماذا كتبت ٌا  :ٌوحنا

فقال لهم الحق أقول . وتبعناك شًءها نحن قد تركنا كل " :بطرس للسٌد المسٌحعندما قال  :لوقا

لكم إن لٌس أحد ترك بٌتاً أو والدٌن أو أخوة أو امرأة أو أوالداً من أجل ملكوت هللا إال وٌؤخذ فً 

 (.30-28:18لوقا ) ."هر اآلتً فً الحٌاة األبدٌةدهذا الزمان أضعافاً كثٌرة وفً ال
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وٌوشٌا ولد "، 11:1قد كتبت أٌضاً فً ل .فلم تنتهً مشاكلك بعد متىأما أنت ٌا . لوقاشكراً  :ٌوحنا

كما تناقشنا من قبل فإن ٌوشٌا لم ٌلد ٌكنٌا، ولكنه ولد ٌهوٌاقٌم الذي  ."عند سبً بابل ٌكنٌا وإخوته

األول  أخبار األٌاممن القابمة، وٌهوٌاقٌم هو الذي ولد ٌكنٌا كما هو مكتوب فً سفر  أنت حذفته

، بٌنما فً لكن المشكلة اآلن أنك جعلت الجد ٌوشٌا ٌلد حفٌده ٌكنٌا عند سبً بابل .15:3-16

هذا النص  اقرأ. لقد تم السبً فً عهد الحفٌد ٌكنٌا. الحقٌقة فإن ٌوشٌا كان مٌتاً قبل السبً البابلً

ابنه عوضاً ( ٌكنٌا)ٌهوٌاقٌم مع آبابه وملك ٌوٌاكٌن ( دفن)ثم اضطجع "، سفر الملوك الثانًمن 

وجاء .. وملك ثبلثة أشهر فً أورشلٌم. ابن ثمان عشرة سنة حٌن ملك( ٌكنٌا)وكان ٌوٌاكٌن .. عنه

ملك ٌهوذا إلى ( ٌكنٌا)فخرج ٌوٌاكٌن . نبوخذ ناصر ملك بابل على المدٌنة وكان عبٌده ٌحاصرونها

وسبى .. سنة الثامنة من ملكهه وخصٌانه وأخذه ملك بابل فً البملك بابل هو وأمه وعبٌده ورإسا

كل أورشلٌم وكل الرإساء وجمٌع جبابرة البؤس عشرة آالؾ مسبً وجمٌع الصناع ( نبوخذ ناصر)

إلى بابل وأم الملك ونساء ( ٌكنٌا)وسبى ٌوٌاكٌن . لم ٌبق أحد إال مساكٌن شعب األرض. واألقٌان

-11، 8، 6:24الملوك الثانً ) ."الملك وخصٌانه وأقوٌاء األرض سباهم من أورشلٌم إلى بابل

12 ،14-15). 

كٌؾ ٌكون ! نةس 18هو أنك جعلت ٌكنٌا ٌولد بعد أن أصبح ملكاً بعمر  متىالمضحك ٌا  الشًء

 ؟ وكٌؾ تقول إنك ال تكتب أشٌاء خاطبة؟متىهذا ٌا 

 .هههههههه :لوقا

 !الشًء؟ أنت أٌضاً عملت نفس لوقالماذا تسخر منه ٌا  :مرقس

 .متىكهذا مثلما كتب  شٌباً ٌستحٌل أن أكتب .  ٌمكنمن؟ أنا؟ ال :لوقا

وهذا بالتؤكٌد  ."بن ٌوحنا بن رٌسا بن زربابل بن شؤلتبٌل بن نٌري"، 23:3لقد كتبت فً  :مرقس

وملكٌرام . وأبنا ٌكنٌا أسٌر وشؤلتبٌل" :ٌقول النص. 16-13:3أخبار األٌام األول سفر  اقرأ. خطؤ

وبنو زربابل مشبلم . وأبناء فداٌا زربابل وشمعً. وندبٌاوهوشاماع  وفداٌا وشنؤصر وٌقمٌا

أخبار األٌام لكن كتاب . لشؤلتبٌل ابناجعلت زربابل  لقد! لوقالقد خلطت هذه العابلة ٌا  ."وحننٌا

أٌضاً جعلت ! لفداٌا، وشؤلتبٌل ٌكون عمه ولٌس أبٌه ابنافً العهد القدٌم ٌجعل زربابل  األول

 !لٌكنٌا ابناٌقول، إن شؤلتبٌل  أخبار األٌام األولا كتاب لنٌري، بٌنم ابناشؤلتبٌل 

 .هههههههه :متى

. ٌكنٌا ولد شؤلتبٌل"، 13-12:1لقد كتبت فً ! أنت عندك نفس المشكلة !متىال تضحك ٌا  :مرقس

لشؤلتبٌل، بٌنما كتاب  ابنافها أنت أٌضاً تجعل زربابل  ."وزربابل ولد أبٌهود. وشؤلتبٌل ولد زربابل

وأٌضاً فقد اخترعت ولداً جدٌداً ! شؤلتبٌل عمه ولٌس أبٌهٌجعل لفداٌا و ابنا ٌجعله األٌام األولأخبار 

مشبلم، حننٌا، وخمسة : لزربابل أسمٌته أبٌهود، بٌنما أبناء زربابل كما ٌنص علٌهم العهد القدٌم هم
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فً  (.20-16:3أخبار األٌام األول ). ، حسدٌا، وٌوشب حاسدآخرون هم حشوبة، أوهل، بركٌا

فالج بن عابر بن شالح بن "، 36-35:3 كتبت فً لوقاأنت ٌا . الحقٌقة، كبلكما خلط تلك العوابل

وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد " :ٌقول 18:1أخبار األٌام األول بٌنما كتاب  "قٌنان بن أرفكشاد

كشاد ولٌس ابنه لقد جعلت شالح حفٌد أرف! لقد اخترعت أباً جدٌداً لشالح أسمٌته قٌنان ."عابر

أي  "من األول بتدقٌق شًءقد تتبعت كل "، أنك 3:1تزعم فً أنك  لوقاالمشكلة معك ٌا . المباشر

 ؟لوقانوع من التدقٌق هذا، ٌا 

 ؟ هل ذلك ٌعنً بؤنه لٌس لدٌه أخطاء مطلقاً؟مرقسماذا عن  :لوقا و متى

 .هو اآلخر لدٌه أخطابه الخاصة أٌضاً  :ٌوحنا

 .هذا مستحٌل :مرقس

أن السٌد المسٌح قال للفرٌسٌٌن الذٌن  26-24:2فً  مرقسلقد كتبت ٌا  .ال تقل مستحٌل :ٌوحنا

أما قرأتم قط ما فعله داود حٌن احتاج وجاع هو " :اعترضوا على عمل التبلمٌذ فً ٌوم السبت

أكله  كٌؾ دخل بٌت هللا فً أٌام أبٌؤثار ربٌس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي ال ٌحل. والذٌن معه

صموٌل لكن عندما نقرأ هذه القصة فً العهد القدٌم فً كتاب  ."إال للكهنة وأعطى الذٌن معه أٌضاً 

، الكاهن كان مرقسلذا ٌا  .."فجاء داود إلى نوب إلى أخٌمالك الكاهن" :ٌقول النص 1:21األول 

 !ولٌس أبٌؤثار اسمه أخٌمالك

عندما نسخنا النص من " أبٌؤثار"سم الكاهن الحمد هلل أننا لم ننسخ ا :متىهمس فً أذن  لوقا)

 (على اسم أبٌؤثار؟ مرقسمن أٌن حصل . مرقس

 التً فً أول إنجٌلك؟ ت؟ أال تكفٌك المشكبللوقاٌا  متىماذا تهمس فً أذن  :مرقس

 مثل ماذا؟ :لوقا

وفً تلك األٌام صدر أمر من أوؼسطس قٌصر بؤن ٌكتتب كل "، 6-1:2لقد كتبت فً  :مرقس

فذهب الجمٌع لٌكتتبوا كل . كٌرٌنٌوس والً سورٌة األول جرى إذ كان االكتتابوهذا . المسكونة

فصعد ٌوسؾ أٌضاً من الجلٌل من مدٌنة الناصرة إلى الٌهودٌة إلى مدٌنة داود . واحد إلى مدٌنته

لٌكتتب مع مرٌم امرأته المخطوبة وهً حبلى . التً تدعى بٌت لحم لكونه من بٌت داود وعشٌرته

هل نسٌت أنك قد كتبت قبل ذلك فً  لوقاولكن ٌا  ."وبٌنما هما هناك تمت أٌامها لتلد( ىبعٌس)

وبعد تلك األٌام حبلت إلٌاصابات .. كان فً أٌام هٌرودس ملك الٌهودٌة"، 31، 26-23 ،24 ،5:1

وفً الشهر السادس أرسل جبرابٌل المبلك من هللا إلى مدٌنة من الجلٌل اسمها .. زكرٌا امرأة

وها أنت .. فدخل إلٌها المبلك وقال سبلم لك.. ة إلى عذراء مخطوبة لرجل أسمه ٌوسؾناصر

فهنا جعلت والدة السٌد المسٌح ستكون فً عهد هٌرودس  ."ستحبلٌن وتلدٌن ابناً وتسمٌنه ٌسوع

ٌنص على والدة عٌسى كانت فً عهد  متىعلماً أن . ولٌس فً عهد كٌرٌنٌوس كما أسلفت
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فً أٌام هٌرودس  ولما ولد ٌسوع فً بٌت لحم"، متىقال . فه ابنه أرخٌبلوسهٌرودس الملك ثم خل

ولكن لما سمع أن أرخٌبلوس ٌملك على الٌهودٌة عوضاً عن .. فلما مات هٌرودس.. الملك

 (.22، 16، 1:2متى ) .."هٌرودس أبٌه

طٌلة عهد إال إن اعترفت أن مرٌم حملت بابنها عٌسى   ،لوقاقذك أحد من هذه الورطة ٌا نلن ٌ

من  شًءتتبعك لكل أٌن  !ثم ولدته فً عهد خلٌفته كٌرٌنٌوس ،قرابة عشر سنوات ،أرخٌبلوس

 !أي نوع من التدقٌق هذا، اختبلؾ كبٌر فً فصلٌن متتالٌن؟و ؟لوقا األول بتدقٌق ٌا

 :حسناً، طالما أنكم تحدثتم عن والدة السٌد المسٌح، هل تتذكرون أن سبق وقلت. هههههههه :ٌوحنا

هذا " :ألنه قال كبلماً عن المبلك الذي كلم مرٌم قاببلً  ؟"هو الخطؤ 32:1لوقا أنا متؤكد أن ما ذكره "

وٌملك على بٌت . ٌكون عظٌماً وابن العلً ٌدعى وٌعطٌه الرب اإلله كرسً داود أبٌه(عٌسى)

اود نحن كلنا نعرؾ أن عٌسى لم ٌجلس على عرش د ."ٌعقوب إلى األبد وال ٌكون لملكه نهاٌة

وكان هو ٌهرب . بل فً الحقٌقة، رفضوه، وخططوا لقتله. ولم ٌحكم الٌهود! حتى لساعة واحدة

أنا وٌختفً منهم، وأنت ترٌدنا ٌا لوقا أن نعتقد بؤنه جلس على عرش داود وحكم الٌهود؟ لقد كتبت 

لكاً مزمعون أن ٌؤتوا وٌختطفوه لٌجعلوه م الناسفلما علم أن  وأما ٌسوع" :15:6فً إنجٌلً 

كٌؾ ٌهرب وٌختفً من مملكة موعودة من المبلك؟ أٌضاً أنا  ."انصرؾ أٌضاً إلى الجبل وحده

 (.11:1ٌوحنا ) ."وخاصته لم تقبله( عٌسى)جاء ( الٌهود)إلى خاصته " :كتبت

 .، أرجوك بٌن لهم مشاكلهم التً ال تنتهًٌوحنانعم ٌا  :مرقس

ألنك أنت الذي كتبت أوالً، ثم أتى هذان ! مرقس وسؤبدأ معك أنت ٌا. كلكم كبلتكمهذه مش :ٌوحنا

فإذا سمعتم " :أن عٌسى قال 8-3:13فً  مرقسلقد كتبت ٌا . ونسخا كتابك وأضافا إلٌه االثنان

ألنه تقوم أمة . ولكن لٌس المنتهى بعد. ألنها ال بد أن تكون. بحروب وبؤخبار حروب فبل ترتاعوا

هذه مبتدأ . فً أماكن وتكون مجاعات واضطراباتعلى أمة ومملكة على مملكة وتكون زالزل 

وأما فً تلك األٌام بعد ذلك الضٌق فالشمس تظلم " :26-24:13وأٌضاً كتبت فً  ."األوجاع

وحٌنبذ . ونجوم السماء تتساقط والقوات التً فً السماوات تتزعزع. والقمر ال ٌعطً ضوءه

الحق " :كتبت أن عٌسى قال 30:13وفً  ."ٌبصرون ابن اإلنسان آتٌاً فً سحاب بقوة كثٌرة ومجد

 ."أقول لكم ال ٌمضً هذا الجٌل حتى ٌكون هذا كله

سنوات  فقطولٌس . تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة فهذا ٌحتاج إلى قرونلكً ، رقسمٌا 

اآلن، كم عدد ! سنة 2000قلٌلة، حتى ٌموت ذلك الجٌل الموجود على عهد عٌسى قبل حوالً 

مضت، وكم عدد األجٌال الذٌن ماتوا منذ أن كتبت مثل هذا الكبلم؟ ورؼم ذلك لم السنوات التً 

أن السٌد المسٌح قد  1:6، و38:8فً  كتبت ، ولكنك أٌضاً مرقسلٌس هذا فقط ٌا .  ٌرجع المسٌح

فإن ابن اإلنسان ٌستحً به متى  الخاطاألن من استحى بً وبكبلمً فً هذا الجٌل الفاسق " :قال



 

- 130 - 

 

الحق أقول لكم إن من القٌام هاهنا قوماً ال " :وقال أٌضاً لهم ."ه مع المبلبكة القدٌسٌنجاء بمجد أبٌ

 ."ٌذوقون الموت حتى ٌروا ملكوت هللا قد أتى بقوة

وعٌسى لم ٌؤت حتى  مرقسالناس الواقفون الذٌن كانوا ٌسمعون لعٌسى، ماتوا وشبعوا موتاً ٌا 

 !اآلن

أولبك  أن ٌذوقحول عودة المسٌح قبل  مرقسنفس كلمات نسخت  23-26:6فً  لوقاأٌضاً أنت ٌا 

؟ هو 2:6فً  مرقسعلى ما كتبه  ٌومٌن زٌادة 28ولكن لماذا أضفت فً فقرة . ن الموتوقفالوا

، أنا ال أثق بتدقٌق تتبعك الذي لوقاهل تعرؾ ٌا . كتب بعد ستة أٌام، وأنت كتبت بعد ثمانٌة أٌام

، أنك جعلت تذكرة عودة السٌد 33-22:13هو فً  لوقاندك ٌا الجٌد ع الشًءلكن ! تدعٌه بعد اآلن

 !سنة 2000أنت لم تحجز له مع جٌل معٌن من الذٌن كانوا قبل . المسٌح مفتوحة

لقد ! سنة 2000أنت كنت متؤكد جداً أن المسٌح سٌعود قبل  !متىلقد وضعت نفسك فً ورطة ٌا 

لماذا لم تجعلهما ! مرقسن نسختهما من مرة من تؤلٌفك، ومرتا! أكدت هذه المسؤلة ثبلث مرات

؟ واحدة بتارٌخ حجز واألخرى مفتوحة، لتعطً نفسك فرصة؟ لماذا تإكد حجز لوقا، مثل مرتٌن

بدون  مرقسمن القصة؟ أو هل كنت فقط تنسخ من  اً كل تلك المرات الثبلث؟ هل كنت حقٌقة متؤكد

ومتى طردوكم فً هذه المدٌنة " :مٌذهبلأن عٌسى قال لت 23:10تفكٌر باألمر؟ لقد كتبت فً 

فقط  ."فإنً الحق أقول لكم ال تكملون مدن إسرابٌل حتى ٌؤتً ابن اإلنسان. فاهربوا إلى األخرى

حول عودة المسٌح  مرقس، فقد نسخت من 28-23:16وفً ! الشًءمثل هذا من كتب  متىأنت ٌا 

ً فً . قبل أن ٌذوق أولبك الواقفون الموت أن ذلك الجٌل  مرقس نسخت من 34-6:24وأٌضا

البد أن تقوم أمة  الموجود فً عهد عٌسى ال ٌمضً حتى ٌعود عٌسى، بالرؼم من أن عٌسى قد قال

 .على أمة ومملكة على مملكة قبل أن ٌؤتً

 ماذا تعتقد؟ لماذا لم ٌرجع حتى اآلن؟ :متى

ذلك الجٌل الذي أو أن . حتى اآلن عملهم فً كل مدن إسرابٌل ربما أن التبلمٌذ لم ٌكملوا :لوقا

 !حتى اآلن لم ٌمت مرقسذكرت أنت و

بؤن  لوقا؟ ولكنك كتبت أٌضاً ٌا ألنك لم تكتب مثلهما لوقا هل تسخر منهما ٌا. هههههههه :ٌوحنا

لقد شبع أولبك الواقفون موتاً، ولكن عٌسى لم . أن ٌذوق أولبك الواقفون الموت المسٌح سٌعود قبل

لكنه لم ٌظهر، لذا فقد أعطوه فرصة  1000فقد انتظروه عام  على أٌة حال،! لوقاٌرجع بعد ٌا 

 !3000لذا فبل بد أن ٌعطوه فرصة أخرى حتى عام . ولم ٌظهر أٌضاً  2000حتى عام 

. هكذا إذاً، لقد اعتقدت أن المسٌح سٌصعد للسماء لسنوات معدودة، ثم ٌعود فً ذلك الوقت :متى

 إلى هذا الحد كان أفقً ضٌقاً؟. اتؾ السنوآلاآلن، ٌبدو أن األمر فقط مضاعفة ا

 .ال نهاٌة لها كبلتناٌبدو أن مش. لنتوقؾ عن هذا :مرقس
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 لهم؟ اً مروع اً قبل أن تخبرنا لماذا صعبت األمر على الناس، بوضعك اختبار لٌس :ٌوحنا

 أٌن ذلك؟ :مرقس

ستكون بؤن عٌسى بعدما ظهر لتبلمٌذه أخبرهم عن العبلمات التً  18-13:16كتبت فً  :ٌوحنا

ٌحملون الحٌات وإن شربوا شٌباً "ومن ضمن تلك العبلمات قال لهم، . مع أولبك الذٌن ٌإمنون به

إذا أنت مإمن حقٌقً بالسٌد المسٌح هل باإلمكان أن ! مرقسسوؾ أبدأ معك ٌا  "ممٌتاً ال ٌضرهم

 قاتل اآلن؟ شًءتشرب سماً أو أي 

 !ال ٌمكن :مرقس

ربما أن المستشفٌات  ؟ وقلت إن السٌد المسٌح قد قال ذلك الكبلم؟مرقسإذاً لماذا كذبت ٌا  :ٌوحنا

 ،أولبك الذٌن ماتوا ألنهم شربوا عرضٌاً أشٌاء سامة. لدٌها اآلن سجبلت بؽٌر المإمنٌن بعٌسى

 !هم مدرجة بتلك السجبلتإأسما

 . هههههههه :لوقا

أنا ال أعلم من . 8:16فً هً أصبلً إنجٌلً ٌنت. أنا لم أكتب ذلك الكبلم! لوقاال تضحك ٌا  :مرقس

عن أي واحد ٌكون متهوراً وٌشرب مادة  ولإمسلذا فؤنا ؼٌر . 20-6هو الذي أضاؾ الفقرات من 

 .على أٌة حال دعونا نؽٌر الموضوع إلى أسبلة وأجوبة! سامة لٌختبر قوة إٌمانه بعٌسى

 (ٌهوذا)ي الذي سٌخونه؟عٌسى لٌدل على الحوار ماذا قال. أنا سؤبدأ. إنها فكرة جٌدة. نعم :متى

 20:14 "الذي ٌؽمس معً فً الصحفة" :مرقس

 23:26. مرقسأنا نسخت نفس  :متى

 26:13 "هو ذاك الذي أؼمس أنا اللقمة وأعطٌه" :ٌوحنا

العبلمة  ما. حسناً، اآلن دوري ألسؤل .21:22 "هً معً على المابدة هو ذا ٌد الذي ٌسلمنً" :لوقا

 عٌسى؟التً حددها ٌهوذا لٌدل على 

 45-44:14. وتقدم ٌهوذا وقبل عٌسى. القبلة :مرقس

 46-48:26 .أنا نسخت نفس مرقس :متى

 43:22 .ودنا ٌهوذا من عٌسى لٌقبله. القبلة :لوقا

ماذا حدث للجند والخدام عندما أتوا للقبض . اآلن دوري. 5-4:18 .ال ٌوجد عبلمة وال قبلة :ٌوحنا

 على عٌسى؟
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 46-43:14 .شًءال  :مرقس

 52-43:14. ؤنا أٌضاً ف..." شًءال "، ٌقول مرقسإذا  :تىم

 53-43:22 .شًءال  :لوقا

من األول  شًءألم تقل إنك تتبعت كل  .6:18 "رجعوا إلى الوراء وسقطوا على األرض" :ٌوحنا

مع من كان الحواري بطرس . ؟ ألم تسمع عن هذه الحادثة؟ حسناً، سؤسؤل مرة أخرىلوقابتدقٌق ٌا 

 عٌسى ثبلث مرات؟عندما أنكر 

 34-66:26 .نٌمع جارٌة، ثم مع أخرى، ثم مع الحاضر :متى

 26-13:18 .ن، ثم مع أحد عبٌد ربٌس الكهنةٌمع جارٌة، ثم مع الحاضر :ٌوحنا

 60-56:22. مع جارٌة، ثم مع رجل، ثم مع رجل آخر :لوقا

من . وري ألسؤلاآلن د .31-66:14 .نٌمع جارٌة، ثم مع نفس الجارٌة، ثم مع الحاضر :مرقس

 حمل الصلٌب؟

 13:16. عٌسى نفسه :ٌوحنا

 21:15 .سمعان القٌروانً :مرقس

 26:23 .سمعان القٌروانً :لوقا

 ماذا كانت كلمات عٌسى األخٌرة؟. اآلن دوري ألسؤل. 32:23. مرقسأنا نسخت نفس  :متى

 34:15 "الذي تفسٌره إلهً إلهً لماذا تركتنً. إلوي إلوي لما شبقتنً" :مرقس

 46:23 .مرقسأنا نسخت نفس  :متى

 30:16 "قد أكمل" :ٌوحنا

من ذهب إلى القبر . اآلن حسناً، سوؾ أسؤل أنا .46:23 "ٌا أبتاه فً ٌدك أستودع روحً" :لوقا

 أوالً، باكراً صبٌحة ٌوم األحد؟

 1:16. مرٌم المجدلٌة، مرٌم أم ٌعقوب، و سالومة. ثبلث نساء :مرقس

 1:28. دلٌة، ومرٌم األخرىمرٌم المج. امرأتان :متى

 10:24. مرٌم المجدلٌة، ٌونا، مرٌم أم ٌعقوب، والباقٌات البلتً معهن. عدة نساء :لوقا
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 لمن ظهر عٌسى أوالً؟... سإالً اآلن هو  .1:20. مرٌم المجدلٌة. واحدة فقط امرأة :ٌوحنا

 6:16 .لمرٌم المجدلٌة :مرقس

 14:20. لمرٌم المجدلٌة :ٌوحنا

 15:24. من أتباعه نالثنٌ :لوقا

على أي جزء من جسم عٌسى سكبت . سوؾ أسؤل. 6:28. مرٌم المجدلٌة ومرٌم األخرىل :متى

 المرأة الطٌب الثمٌن وأٌن كان ذلك؟

 3:14. فً بٌت سمعان األبرص. قبل العٌد بٌومٌن. على رأسه :مرقس

 3-1:26. مثل مرقس :متى

 !لٌس لدي أي فكرة :لوقا

حسناً، عندي سإال  .3-1:12 .فً بٌت لعازر أو مرٌم. ل العٌد بستة أٌامقب. على قدمٌه :ٌوحنا

 عٌسى؟( ٌحٌى)هل عرؾ ٌوحنا المعمدان . فقط لمتى

أثناء المعمودٌة، ٌبدوا أن ٌوحنا قد عرؾ عٌسى حتى قبل نزول الروح . حسناً، لدي جوابان :متى

فلما اعتمد ٌسوع صعد للوقت من  ..أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تؤتً إلً" :علٌه، ألنه قال له

الجواب اآلخر، إنه لم ٌعرفه،  .(16-13:3) "فرأى روح هللا نازالً مثل حمامة وآتٌاً علٌه.. الماء

أنت هو اآلتً أم " :وقال له. من رجاله  اثنٌنألنه عندما كان ٌوحنا فً السجن، أرسل إلى عٌسى 

 (.3-2:11) ."ننتظر آخر

 33-31:1. الروح نازالً علٌه رأىفقط عندما  ٌوحنا عٌسى لقد عرؾ :ٌوحنا

ً لدٌنا أسبلة، ولكن لن نشركك معنا. ٌوحناحسناً  :مرقس إنها . ، ألنك ال تعرؾ اإلجابةنحن أٌضا

 .لٌست فً إنجٌلك

نحن الذٌن كتبنا إنجٌل ٌوحنا لم ننسخ . ٌختلؾ بالكلٌة عن إنجٌلك ناألن إنجٌل. أعرؾ ذلك :ٌوحنا

على أٌة حال، أنا سؤراقبكم وربما . لقد اعتمدنا على جهودنا الذاتٌة. لوقاو متىإنجٌلك كما فعل 

 .أضع بعض التعلٌقات

أرٌحا، كم من أعمى طلب من عٌسى  عندما ؼادر عٌسى. ، هذا هو السإالناً حس :مرقس

 المساعدة؟

 30-26:20 .اثنان :متى
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 46:10 .واحد :مرقس

 ؟لوقامنهما ٌا  صحٌحمن تعتقد أنه  :ٌوحنا

ربما . قال إن اسمه بارتٌماوس بن تٌماوس. ، ألنه أعطى اسماً لذلك األعمىمرقسأعتقد أنه  :الوق

 .مرقسأراد من إضافة األعمى اآلخر لٌثبت أنه لم ٌعتمد على إنجٌل  تىمأن 

 عندما أتى عٌسى إلى العبر إلى بقعة الجرجسٌٌن كم مجنوناً استقبله؟. حسناً  :متى

 2:5. فقط واحد :مرقس

 28:8 .اثنان :متى

هل طلب قابد المبة من عٌسى مباشرة أن ٌشفً .. هنا سإالً. 23:8 .مرقس، مثل فقط واحد :لوقا

 عبده؟ أم أرسل إلٌه شٌوخ الٌهود لٌطلبوا منه ذلك؟

 8-5:8. لعٌسى المبةكان الطلب مباشرة من قابد  :متى

 4-2:3 .االستشفاء شٌوخ الٌهود إلى عٌسى لٌطلبوا منه المبةال، لقد أرسل قابد  :لوقا

 من أي عرق كانت تلك المرأة التً رفض عٌسى شفاء ابنتها؟. حسناً  :متى

 26:3 .المرأة كانت ٌونانٌة جنسها من فٌنٌقٌة سورٌة :مرقس

 22:15. المرأة كنعانٌة :متى

 ؟ أي جنسٌة أعطٌتها؟لوقاماذا عنك ٌا  :ٌوحنا

 !لم أنسخ هذه القصة :لوقا

 ؟ببما هو السلماذا؟  :ٌوحنا

كبلهما ! ، ٌروٌان أن عٌسى تكلم مع تلك المرأة بطرٌقة تحقٌرٌةمرقسو متى ألن كبلً من :لوقا

كبلهما روى أن عٌسى قال ! روى عنه بؤنه أهان وأذل المرأة، عندما اعتبرها وأمتها كالكبلب

مرقس ) ."ألنه لٌس حسناً أن ٌإخذ خبز البنٌن وٌطرح للكبلب. دعً البنٌن أوالً ٌشبعون" :للمرأة

ٌمكن أن الذي ال عٌسى، النبً المتواضع العظٌم، هل تتخٌل ، ٌوحناٌا (. 26:15متى ) و(. 23:3

، بل كان هللا فً الحقٌقة هو الذي ٌؤمره لقول ما قال، أن ٌتكلم بتلك الطرٌقة مع ٌتكلم من تلقاء نفسه

 تلك المرأة؟ 

، حول السٌد المسٌح مرقسنسختما من  متىأنت و لوقاٌمكن أن أتخٌل ذلك، ولكن ٌا  ال، ال :ٌوحنا

كلكم روٌتم حول أم المسٌح وأخوته منها، عندما وقفوا خارج ! نحو أمه البقة ٌتكلم بطرٌقة ؼٌر
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فعندما قال له أحد . البٌت حٌث السٌد المسٌح ما زال ٌتكلم مع الناس، فؤرسلوا إلٌه ٌدعونه

 :فؤجاب عٌسى وقال للقابل له ."ٌكلموكهو ذا أمك وأخوتك واقفون خارجاً طالبٌن أن " :الحضور

كلكم أظهرتم هذا  ."خوتًإها أمً و" نحو تبلمٌذه وقال ثم مد ٌده "؟من هً أمً ومن هم إخوتً"

 .21-16:8ولوقا . 46-46:12متى . 34-31:3مرقس .  الرسول العظٌم بؤنه ال ٌحترم أمه

الوحٌد الذي روى الجواب األكثر  أنت الراوي. االحترام، أنت آخر واحد ٌتحدث عن ٌوحناٌا  :متى

هذا فً ! بدالً من ٌا أمً" امرأةٌا "أمه  دعالقد كتبت أن عٌسى ! وقاحة من قبل المسٌح إلى أمه

فقال لها  "لٌس لهم خمر" :فً حفلة زواج، عندما استنفذ الناس الخمر، فقالت له أمه 4-1:2 إنجٌلك

 ."امرأةمالً ولك ٌا " :عٌسى

التؤكٌد فإن هللا قد جعل المسٌح باراً بوالدته ولم ٌجعله جباراً شقٌاً، ولكن ب .فقط توقفوا :مرقس

على أٌة حال، هذا هو السإال . ألننا نكتب دون تدقٌق وتمحٌص الرواٌات. المشكلة بنا نحن

عندما أرسل عٌسى تبلمٌذه، ماذا أمرهم أن ! ٌوحنالكن لن تشترك معنا ٌا ! ضجرمتأنا . األخٌر

 ٌؤخذوا معهم؟

 10-6:10. معهم مطلقاً  شًءأمرهم بؤن ال ٌؤخذوا أي  :تىم

 3:6 .متىمثل  :لوقا

 6-8:6. ال، أوصاهم أن ال ٌحملوا شٌباً للطرٌق ؼٌر عصا فقط :مرقس

 المحترم المسيحي القارئ

السابقة التً رأٌناها  تن إلهنا إله إرباك واضطراب بسبب المشكبلإما رأٌك؟ هل ٌمكن أن نقول 

ن الخلط والفوضى التً رأٌنها فً األناجٌل األربعة إألربعة؟ هل ٌمكن أن نقول فً األناجٌل ا

ن تلك إهل ٌمكن أن نقول . ؟ بالتؤكٌد الإنجٌل عٌسى الحقٌقً هًوحٌاً من هللا وأنها  كانت 

 ً ألن هذه األناجٌل لم تكن فً لحظة هً اإلنجٌل الوحٌد ! األناجٌل األربعة محرفة؟ بالتؤكٌد ال أٌضا

أوحاه هللا للسٌد المسٌح، ولكنها كانت كتب متعلقة بسٌرة السٌد المسٌح كتبها أناس من خبلل الذي 

، وعلى الذاتٌة المحضة، والتً اعتمدت على رواٌات مجهولة لٌس لها أسانٌد جهودهم البشرٌة

تى وال ح اً إلهٌ اً وطالما أن هذه األناجٌل ال تتضمن وحٌ. اإلشاعات، والنسخ من كتب بشرٌة سابقة

 شهود عٌان عندما كتبت، فمن الطبٌعً أن تتضمن هذا الكم الهابل من خلط الحق مع الباطل، كبلم

والخطورة فً تلك األناجٌل تتحقق  .هللا مع كبلم البشر، اإلشاعات مع بعض الموروثات والتقالٌد

 البشرٌة تذكر أن الكتاب المقدس الحقٌقً هو الذي ٌتحدى فٌه هللا. االعتقادعندما تكون هً مصدر 

كلها مع الجن حتى نهاٌة التارٌخ بؤن ٌتدبروه تحت مجهر الفحص والتدقٌق، ولن ٌستطٌعوا أن 

وهو الذي . هذا الكتاب فقط هو الذي ٌستحق أن ٌطلق علٌه كله كبلم هللا. ٌجدوا ولو خطؤ واحداً 

 .فً اآلخرة أهم أهدافه ٌجب أن ٌكون مصدر اعتقاد وعمل من ٌجعل النجاة
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 خامتة

 .أنا عيسى

بٌنت لهم . هللا بتعلٌم لٌس منً، بل من الذي أرسلنً  إلى بنً إسرابٌل خاصة نًإنسان نبً، أرسل"

الطرٌق الحقٌقً لنجاتهم فً اآلخرة،  بؤن ٌإمنوا أن هللا هو وحده اإلله الحق، وأنً رسول هللا 

، وال ًفعل شٌباً من نفسأن قدر أأإذ ال   ً،معجزاتً أجراها هللا بإذنه على ٌدي ولٌست بقوت. إلٌهم

ما ف. تكلمأقول وبماذا أوصًٌة ماذا  نًهو أعطا نًلكن هللا الذي أرسل. ًتكلم من تلقاء نفسأحتى 

ما قلت لهم إال  .نً إله أو اعبدونًإلم أقل للناس مطلقاً . نً، بل هلل الذي أرسلًمن كبلم لٌس ل قلته

فً ٌوم القٌامة سؤقول ألولبك الذٌن آمنوا بؤنً إله و. اعبدوا هللا ربً وربكم ما أمرنً به ربً، أن

 "ابن هللا"دع٘د ّفسٜ  وما ورد عنً بؤنً ."اذهبوا عنً ٌا فاعلً اإلثم. إنً لم أعرفكم قط"

دع لم أفهذا ٌطلق فً اللؽة العبرٌة على التشرٌؾ واإلكرام ال البنوة الحقٌقٌة، إذ  "أبً"ٗدع٘د هللا 

معنى االبن  الٌهود حمل وعندما .أنً المولود الوحٌد منه، أو المنبثق منه ، أوهلل حقٌقً ابن أبداً أنً

لكً ٌتهمونً بالتجدٌؾ على هللا  أثناء مجادلتهم لً فً الهٌكل، على ؼٌر تؤوٌله وحرفوهالمجازي 

لقد حاصرتهم . أحرجتهم أنا مستخدماً كتبهم القدٌمة، سفر المزامٌرومن ثم ٌرجمونً بالحجارة، 

بٌنما سفر " ابن هللا"تتهموننً بالتجدٌؾ على هللا الستعمالً المعنى المجازي لعبارة  ؾكٌ: بسإالً

على قضاة بنً إسرابٌل؟ ثم ذكرت أولبك الٌهود بالمعنى المجازي " آلهة"المزامٌر ٌطلق عبارة 

اة على قض" آلهة"أي المختار المرسل من هللا، وذكرتهم أٌضاً بؤن إطبلق تعبٌر " ابن هللا"لتعبٌر 

خالٌاً من المفاهٌم البلهوتٌة، وكان ٌراد به المعنى المجازي أي  كان فً سفر المزامٌر بنً إسرابٌل

  .الذٌن لدٌهم كلمة هللا

بها خاتم األنبٌاء من بعدي  أعلنت عن رسالة أخرى ٌؤتً، وبنً إسرابٌللقد أكملت مهمتً مع 

لدٌه القدرة على . سٌبقى إلى األبد: ثلهذا النبً سٌكون بؤوصاؾ معٌنة م .لٌهدي الناس لكل الحق

 ال ٌستطٌع أن ٌتكلم من تلقاء نفسه، بل ٌتكلم فقط بما ٌوحٌه هللا. هو تحت األوامر. الكبلم والسمع

 .وهو لن ٌؤتً حتى أؼادر أنا. سٌمجدنً. إلٌه

لكنً تضرعت إلى هللا بصلوات ودموع بؤن ٌنقذنً، . الٌهود لم ٌقبلونً، بل حتى سعوا لقتلً

لذا، . وقبل عٌد الفصح أوحى هللا إلً بؤنه محبط مإامرة الٌهود برفعً إلى السماء. استجاب لًف

سٌطلبوننً . معهم بعد زماناً ٌسٌراً ثم أذهب إلى الذي أرسلنًبؤنً سؤكون أخبرت أولبك الٌهود 

وحتى  ."إلى ذلك المكان تواتؤقدرون أن تال  حٌث أكون أنا" :وقلت لهموتحدٌتهم وال ٌجدوننً، 

فً بطن الحوت ( ٌونس)بقً النبً ٌونان  قلت لهم كما. أعطٌتهم عبلمة كٌؾ سٌنقذنً هللا منهم

 ً ً كما وقلت لهم. ثبلثة أٌام سؤبقى أنا فً قلب أرضهم ثبلثة أٌام أٌضا  ٌونانأصبح النبً  أٌضا

ن بمعجزة سؤكوو مثل ٌونس، آٌة ألهل نٌنوى، بالطرٌقة نفسها، أنا أٌضاً سؤنقذ بمعجزة إنقاذه



 

- 133 - 

 

 مقتللقد ظهرت لتبلمٌذي بعد  .د بؤنً المسٌحهووهذه العبلمة ستكون البرهان للٌ. إنقاذي آٌة لجٌلً

 ."لٌعرفوا أنً أنا هو، المسٌح الحً، ثم صعدت إلى السماء الخابن

عٌسى عن شخص آخر سٌؤتً  وقد تنبؤ ،أتى باسم هللا هو .نفسهب قدم نفسه. عٌسى الحقٌقً كانهذا 

  .سهنف باسم

 .نعم أنا بولس

. احتملونً. لٌتكم تحتملون ؼباوتً قلٌبلً . للمسٌح بنفسه الً الذي أتى باسم نفسه، وعٌن نفسه رسو"

 ٌ دعونلٌس عٌسى أولبك الذٌن . خطبتها لرجل واحد، لعٌسىفإنً أؼار علٌكم، فؤنتم كعذراء عفٌفة 

وبشرتكم به من خبلل أفكاري  اأن عٌسى الذي صنعته. أكابر الحوارٌٌن، وإنما لعٌسى الخاص بً

والقول بؤنهم  لبلفتخارفرصة  الذٌن ٌرٌدون أي نعم، ما أنا فاعل سؤفعله ألقطع فرصة. الخاصة

 هم رسل كذبة وعملة خداعون( الحوارٌٌن)ألن مثل هإالء . ٌعملون بنفس الطرٌقة التً أعمل بها

نفسه ٌؽٌر هٌبته إلى هٌبة مبلك وال عجب، ألن الشٌطان . ٌؽٌرون هٌبتهم إلى هٌبة رسل المسٌح

حواء بمكرها كذلك تفسد بصابركم عن ( الشٌطان)أخاؾ أنها كما أؼوت الحٌة لذا، فإنً . نور

آتٌاً أولبك الذٌن ٌدعون حوارٌٌن  أي واحد من فلربما بسرور تحتملون، البساطة التً فً المسٌح

ألنً جبت ! عن عٌسى الخاص بًإلٌكم ٌبشر بعٌسى آخر، عٌسى الخاص بهم، الذي ٌختلؾ كلٌاً 

وإذ هو فً صورة . وهو صورة هللا. على كل شًء إله مبارك مدى الدهور بعٌسى مبتدع الذي هو

هللا لم ٌكن ٌعتد مساواته هلل اختبلساً، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صابراً فً شبه البشر، 

لكنه اإلنسان ٌسوع المسٌح الوسٌط . لذا فهو صورة هللا ؼٌر المنظور. الهٌبةوموجوداً كبشر فً 

 تهعلى ؼٌر تؤوٌله وحرفالمجازي " ابن هللا"تعبٌر معنى  حمل أنا أول من .الوحٌد بٌن هللا والناس

لكن هللا لم ٌشفق على ابنه . تعٌن بقوة بحسب روح القداسة بالقٌامة من األمواتإلى ابن حقٌقً هلل، 

 كفارة إلظهار بره بمؽفرة الخطاٌا السالفة باإلٌمان قدمه هللا. بل بذله لٌفتدي الذٌن تحت الناموس

وبكونه لعنة فقد افتدانا من لعنة الناموس ألن جمٌع الذٌن من . بدم ٌسوع، المسٌح أصبح لعنة ألجلنا

. لم ٌقدم المسٌح دم تٌوس وعجول بل قدم دم نفسه للفداء األبدي. أعمال الناموس هم تحت لعنة

وإن كان المسٌح لم ٌقم من الموت فباطلة . صولحنا معه بموت ابنه نحن كنا أعداء هلل ولكننا

لذا، إن اعترفت بفمك بالسٌد المسٌح وآمنت بقلبك أن هللا قد أقامه من . كرازتنا وباطل أٌضاً إٌمانكم

ؼنً لكل من ال فرق بٌن الٌهودي والٌونانً إذ للجمٌع رب واحد . بٌن األموات فإنك تخلص

 ."ٌدعوه

. فتراه بولس وأعانه علٌه الشٌطانا فكو إمبادرة شخصٌة نتاج الذي كان . المزٌؾ هذا هو عٌسى

لقد . خالصة بدأت منه، ثم كبرت ككرة ثلج متحدرة خبلل كنابسه المزٌفةة ٌهلوسمبادرة شخصٌة 

لكن كرة الثلج هذه ستذوب عندما تشرق . للمسٌح خبلل التارٌخ نشر بولس تلك الصورة المزٌفة

 .ٌقة عٌسى عند مجٌبه الثانًعلٌها شمس حق
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واحدة مرسومة بفرشاة . العهد الجدٌدلمسٌح فً نفس للسٌد القد رأٌنا صورتٌن متناقضتٌن تماماً 

ن ال ٌمكن أن تجتمعا فً قلب ٌكلتا الصورت. السٌد المسٌح نفسه، واألخرى قدمت بفرشاة بولس

ألن كل . كن أن ٌلتقٌا بؤي نقطةوكبلهما ال ٌم. واحد، وكبلهما ال ٌمكن أن ٌحاطا بنفس اإلطار

 .رسام ٌعارض اآلخر

التً فً قلوب  بعد قراءة هذا الكتاب، سٌكون هناك ثبلث حاالت تتعلق بصورة السٌد المسٌح

 :القراء، هً كالتالً

بؤن السٌد المسٌح هو هللا، أو  االعتقاد، مثل بصورة المسٌح المزٌفة التً رسمها بولس االحتفاظ -1

إذا الٌهود األوابل  :لهإالء أقول. أو مخلص مات لٌنقذ البشرٌة من وزر الخطٌبة ابن حقٌقً هلل،

فً تحوله المزعوم لدٌن المسٌح  هلوسٌةال بولس مبادرة لم تنطلً علٌهم ،الذٌن آمنوا فً أٌام بولس

أعمال الرسل ) ."ثم رفعوا أصواتهم قابلٌن خذ مثل هذا من األرض ألنه كان ال ٌجوز أن ٌعٌش"

الذي قال لبولس بصوت عظٌم بعدما سمعه ٌتكلم عن  وكذلك الوالً الرومانً، فستوس، .(22:22

أعمال الرسل ) "الكتب الكثٌرة تحولك إلى الجنون. أنت تهذي ٌا بولس": كٌفٌة التحول المزعوم

إنه من الخطر أن تبقً عٌسى الذي زٌفه بولس داخل  الٌوم؟ فهل ستترك بولس ٌخدعك .(24:26

بالتؤكٌد، سوؾ تإمن بعٌسى األصلً فً تلك . وقت ظهور ملك الموت لٌقبض روحكقلبك، حتى 

وإن . ضدك اً وٌوم القٌامة سٌكون عٌسى شاهد! جداً  اً لكن بكل أسؾ سٌكون ذلك متؤخر اللحظة،

 .(23:3متى )" اذهبوا عنً ٌا فاعلً اإلثم. إنً لم أعرفكم قط" :كلذهبت إلٌه، سٌقول 

. حٌث تلوثت ببعض اللمسات من فرشاة بولس. ؼٌر مكتملة األصلٌةبصورة عٌسى  االحتفاظ -2

هذا النوع من صورة المسٌح التً فً قلبك لٌس لها أي قٌمة فً هذه الحٌاة : أقول القارئلهذا 

بتعلٌق مثل هذه الصورة لعٌسى داخل قلبك، وٌوم القٌامة،  الدنٌا، بٌنما أنت تظن أنك تحسن صنعاً 

 ،، حتى إذا جبت لهماء الظمآنعندك ستكون كسراب فً صحراء ٌحسبه التً  الصورةنوعٌة هذه 

 !ىٌ ردذٓ شٞئبً، ٗٗخذد هللا عْذٓ ف٘فبك حسبثل

، الحقٌقة حول المسٌح ٌدركالذي بدأ  القارئهذا إلى . بصورة عٌسى األصلٌة كاملة االحتفاظ -3

عٌسى ٌعنً  واتباع. سللمسٌح طالما أنك عارضت بول اً متبع اً حقٌقٌ اً لقد أصبحت مسٌحٌ: أقول

  .وضعت قدمٌك على طرٌق النجاة الحقٌقً كونتوعندها . إلى دٌن هللا األخٌر، اإلسبلم االنضمام

 ِ ُ َصْسَرهُۥ ل َح ٱَّللَّ َ ََشَ ٍَ َذ
َ
ّبَِِّ  إلأ َ رَّ ِ ٌّ  ٍۢ لََعَ  ٍُُٔر  َٔ ُٓ ًِ َذ ـ  ِ   ْظيَ َ ذِْنصِ ٱَّللَّ ِ ٌّ  ً ُٓ ِعَيثِ كُئُُب ـ  يٌْو ىِّيَْل َٔ وىَـٰٓ  ـَ

ُ
هَِم أ

تِْيٍ  ٌُّ ٍوٍۢ  ـ   (22الضمص ) .ِِف َطيَ

َِ    ال َ ِِف ٱّلِي ََ ٱىَِْغِ  إِْنَصاه َ ٱلصُّْشُس ٌِ َّبَْيَّ ِٱىُْػْصَوةِ  ۖ  كَس ح َعَم ة ٍْ ِ َذَلِس ٱْظَخ ِٱَّللَّ ٍَۢ ة ُيْؤٌِ ُؾِٔت َو ـ  ِٱىػَّ َ يَْسُفْص ة ٍَ َذ
ثََْق   ُٔ ْ ا    الٱل َٓ َ ًٌ  ٱُفَِصاَم ل يٌع َغيِي ٍِ ُ َظ  (256بللصة ا) .َوٱَّللَّ
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اُف وَِخيسِ  ۖ  :قال هللا تعالى َ ََيَ ٌَ ِٱىُْلصَْءاِن   .(45ق )  ـََشّنِْص ة

 :إلى من ٌضع شركاء مع هللا، الذي ال ٌقبل التوحٌد اإلسبلمً الخالص، ٌقول هللا تعالى

ۥٓ    الـَ  ُّ هَِ رُُظيَ َ ُُمْيَِؿ وَْغِس يٌض ذُو  ََتَْعََبَّ ٱَّللَّ َ َغضِ ُل ٱ  ُخَِلاٍمٍۢ اإِنَّ ٱَّللَّ َْٔم ُتتَسَّ َ رِْض ألرُْض َدرْيَ ٱألي
 َٔ ـ  ٍَ َٔ  ُت    َوٱلعَّ ْ ِ ٱل جَِْي ِِف ٱ  َوَبَصُزوا َّلِلَّ َلصَّ ٌُّ هٍِشٍۢ  ٌَ ْٔ َ ْجصٌَِِْي ي ٍُ ْ ارِ َوحََصى ٱل َّٓ َ كَِػَصاٍنٍۢ ألِخِس ٱىَْل ِ ٌّ  ً ُٓ ابِييُ ِ رَسَ ْصَفاد

ُ ُُكَّ  ًُ ٱنلَّاُر ِِلَْجضَِى ٱَّللَّ ُٓ َْ ا َنَعَتْج    َوَتْؾََش  وُُجٔ ٌَّ َِّاِس  َجْفٍطٍۢ  ٌؼ ىِّي ـ  ـ َشا ةَيَ َْ يُع ٱْْلَِعاِب  َ رَسِ إِنَّ ٱَّللَّ
ٌّ وَ  ـ  َٔ إِىَ ُْ ا  ٍَ جَّ

َ
ٔٓا أ ٍُ ٔا ٱ  َوِِلَُِشُروا ةَِِّ َوِِلَْػيَ ُ ول

ُ
َص أ نَّ بِ ألِخٌس َوِِلَشَّ ـ  ً) .بْلَ  (52-47 إةصاْي

 :وقال تعالى أٌضاً 

ٔرِ   َشا  لَِم   ذَ  َوُُفَِذ ِِف ٱلصُّ ـ  َْ  َْ ِ ٌّ ا َظآنٌِق وََشِٓيٌس ىََّلْس ُنَِج ِِف َدْفيٍَثٍۢ  َٓ َػ ٌَّ ٍطٍۢ  َٓءْت ُُكُّ َجْف َِٔخيِس وََجا ْ ُْٔم ٱل َ ي
 َِّ َٓ ىْلَِيا ِِف َج

َ
ىَّ َغخِيٌس أ ا َلَ ٌَ َشا  ـ  َْ ۥ  ُّ ُِ ي َْٔم َخِسيٌس َوكَاَل كَصِ َ َك ٱِْل َِصُ َٓءَك َذتَ ا َغَِم ِؽَػا َِ ارٍ ـََهَشْف  ًَ ُُكَّ َنفَّ

ُ ِِف ٱىَْػَشابِ  ىْلَِياه
َ

َءاَرَص ـَأ ا  ًٓ ـ  ِ إِىَ َع ٱَّللَّ ٌَ ى َجَػَو  ِ صِيٍب ٱَّلَّ ٌُّ ْػَخٍسٍۢ  ٌُ  ِ َِّاٍعٍۢ ىِّيَْزرْي ٌَّ ۥ َغِِيٍسٍۢ   ُّ ِيُِ ِسيِس كَاَل كَص  ٱلشَّ
ٍو ةَػِيٍسٍۢ كَاَل  ـ  َ ََكَن ِِف َطيَ ِس ـ  ۥ َوىَ ُّ ْغَؾيُْخ

َ
آ أ ٌَ ا  َِ ىَّ َوكَ  الَربَّ ٔا َلَ ٍُ ُل ََتَْخِص ا ُحَتسَّ ٌَ َِٔخيِس  ْ ِٱل ً ة ُج إَِِلُْس ٌْ ْس كَسَّ

ٍمٍۢ ىِّيَْػتِيسِ  ـ  َُا۠ ةَِظيَّ
َ

آ أ ٌَ ىَّ َو ُل َلَ ْٔ  (29-20ق ) .ٱىَْل

 :وقال تعالى أٌضاً 

كَِج ٱ َْشَ
َ
ُٓ ألَوأ ٓءِ َوكَُِضَ ةَيَِْ َسا َٓ ََن َوٱلشُّ ٓىَء ةِٱنلَِّبِّ ـ ُب وَِجا ا َوُوِطَع ٱىِْهَخ َٓ ِ ِ َرّب ٔر ُِ ِ ًْ رُْض ة ُْ ّقِ َو ِٱْْلَ  الً ة

 َٓ ََ َزَفُصٓوا إََِل  َج ي ِ ا َحْفَػئَُن وَِظيَق ٱَّلَّ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ
َ
َٔ أ ُْ يَْج َو ٍِ ا َغ ٌَّ َٔن َوُوّذَِيْج ُُكُّ َجْفٍطٍۢ  ٍُ ًَ ُزَمًصا   ُحْظيَ َِّ  ٰٓ َخيتَّ

 َٔ ْ ة
َ

ا ـُخَِدْج أ َْ حِسُ   إَِذا َجآُءو
ْ

ًْ يَأ َ ل
َ

ٓ أ ا َٓ ًْ َرَضَجُخ ُٓ َ ا َوكَاَل ل َٓ ًْ ُب ـ ِج َرّبُِس َ َءاي  ًْ ًْ َحخْئَُن َغيَيُْس ُِِس ٌّ ًْ رُُظٌو 

ـ َشا   َْ  ًْ ٌُِْٔس َ َٓء ي ًْ ىَِلا ُيِِشُروَُُس ٔٓا  َو ََ رِيَو ٱْدُريُ ي فِصِ ـ  لََعَ ٱىَْه ُث ٱىَْػَشاِب  ٍَ ِ ْج َِّ َْ َخلَّ ـ ِس ٔا ةَََل  َوىَ ُ كَال
 َٔ ْ ة

َ
ا     أ َٓ ََ ذِي ي ِِلِ ـ  ًَ َر َِّ َٓ َٔ  َب َج ْ ر ٌَ ثِ ُزَمًصا   ـَتِئَْط  َِّ ًْ إََِل ٱْْلَ ُٓ ْٔا َربَّ َل ََ ٱتَّ ي ِ ََ وَِظيَق ٱَّلَّ ِي َخَهُّبِ ٍُ ْ ٰٓ إِذَا  ى ٱل َخيتَّ

 َٔ ْ ة
َ

ا َوـُخَِدْج أ َْ ُٓءو ِى   َجا ِ ٱَّلَّ ُس َّلِلَّ ٍْ ٔا ٱْْلَ ُ ََ َوكَال ي ِِلِ ـ  ا َر َْ َٱْدُرئُ ًْ ـ ًْ ِغتُْخ ًٌ َغيَيُْس ـ  ا َظيَ َٓ ًْ َرَضَجُخ ُٓ َ ا َوكَاَل ل َٓ ُب
َِا ٱَص  ْوَرَث

َ
هُۥ َوأ ُٓء   ألَسَرَِا وَْغَس ثِ َخيُْد نََشا َِّ ََ ٱْْلَ ٌِ  

ُ
أ َّٔ يِْيَ  رَْض َُتَتَ ٍِ ـ  ْجُص ٱىَْػ

َ
ًَ أ ٓاـَِّْي  ـَِِْػ يَـٰٓهَِهَث َخ ٍَ ْ َوحََصى ٱل
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  ًْ ِٓ ِ ِس َرّب ٍْ ِل ٱىَْػصِْش يَُعّتُِدَٔن ِِبَ ْٔ َْ َخ سُ  ٌِ ٍْ ّقِ َورِيَو ٱْْلَ ِٱْْلَ ً ة ُٓ َِ ْ َِضَ ةَي ْيَ  َوكُ ٍِ يَ ـ  ِ َرّبِ ٱىَْػ -69الضمص ) .َّلِلَّ

75) 

 ً ن إلى جهنم، ٌعندما ٌرون الكافرٌن متجه ،عن الذٌن لم ٌقبلوا دٌن هللا الحق ،وقال تعالى أٌضا

 :والمسلمٌن إلى الجنة

ْيَ  ٍِ ِ ٔا ُمْعي ُ ْٔ ََكُ َ ََ َزَفُصوا ل ي ِ َٔدُّ ٱَّلَّ َ ا ي ٍَ َب  (2اْلجص ) .رُّ

 :النار مع الذٌن لم ٌقبلوا التوحٌد اإلسبلمً، قال تعالى وعن الشٌطان بعد الحساب ودخوله

َُِضَ ٱ ا ك ٍَّ َ َُ ل يَْػـ  ًْ   ألَوكَاَل ٱلشَّ ْريَْفُخُس
َ
ًْ ـَأ ُُّس ّقِ َووََغسح ًْ وَْغَس ٱْْلَ َ وََغَسُز ا ََكَن َِل  ْمُص إِنَّ ٱَّللَّ ٌَ  َو

 ِ ٍَ إ َ ُظيَْػـ  ِ ٌّ  ً ًْ َِل  الٓ َغيَيُْس ٱْظَخَجتْخُ ًْ ـَ حُُس ْٔ ن َدَغ
َ
ً   حَئُُمِٔن  الـ   أ ُُفَعُس

َ
ٔٓا أ ًْ  َولُُٔم ِْصِِرُس ٍُ ِ ۠ ة َُا

َ
ٓ أ ا ٌَّ

ِْصِِخَ  ٍُ ِ ً ة ُخُ
َ
آ أ ٌَ َ َرتُْو   ۖ  َو ٌِ ِٔن  ٍُ ْنُخ َْشَ

َ
آ أ ٍَ ِ ًٌ  إِِِّّ َزَفصُْت ة ِِل

َ
ًْ َغَشاٌب أ ُٓ َ َْي ل ٍِ ِ ي ـ   (22 إةصاْيً)  .إِنَّ ٱىظَّ

 

 :وفً سورة الواقعة، قال تعالى

ِج ا إَِذا َوَرَػِج  ا ََكذِةٌَث َراـَِظٌث َراـَِػٌث إَِذا رُجَّ َٓ ِ َْٔرَػخ ِ َْط ل اكَِػُث ىَي َٔ ْ ا ـَََكَُْج ألال َتاُل بَعًّ ِج اْْلِ ا َوبُعَّ رُْض رَجًّ
شْ  ٍَ ْ ْصَداُب ال

َ
ِ َوأ َِث ٍَ ْ ي ٍَ ْ ْصَداُب ال

َ
ا أ ٌَ ثِ  َِ ٍَ ْ ي ٍَ ْ ْصَداُب ال

َ
ْزَواًجا ذاََلذًَث ـَأ

َ
ًْ أ ا َوُنُِْخ ِْبَرًّ ٌُ ًء  َتا ْصَداُب َْ

َ
ا أ ٌَ ثِ  ٌَ َ

أ
ََ ا ٌِ ًِ ذُيٌَّث  اِت انلَّػِي َِّ ُبَٔن ِِف َج َلصَّ ٍُ ْ وَل هَِم ال

ُ
اةُِلَٔن أ اةُِلَٔن العَّ ثِ َوالعَّ ٌَ َ

ْشأ ٍَ ْ ََ األال ٌِ ىَِْي َوكَيِيٌو  لََعَ  آلوَّ  ََ ِرصِي
َخَلاةِيِْيَ  ٌُ ا  َٓ ْ ِههَِْي َغيَي خَّ ٌُ ٍر َمُْٔطٍَُٔث  ًْ وِْلَ  رُسُ ػٍِْي َحُػُٔف َغيَيِْٓ ٌَ  َْ ٌِ ٍس 

ْ
ِيَق َوَنأ ةَار

َ
اٍب َوأ َٔ ْز

َ
وَن ةِأ ُ اٌن ُُمَِلَّ

ا وَ  ال َٓ ْ ُغَٔن َخِ َراِل اليُّْؤلُؤِ  اليَُصسَّ ٌْ َ
َٔن وَُخٌٔر ِخٌْي َنأ ُٓ ا يَْشَخ ٍَّ ًِ َغرْيٍ ِم ْ وَن َوَْل ُ ا َحخََزريَّ ٍَّ ٍث ِم َٓ ِ ُحزْنِـَُٔن َوـَان

 ُ ي ٍَ ٔا َحْػ ُ ا ََكُ ٍَ ِ ِٔن َجَضاًء ة ُِ ْه ٍَ ْ ا وَ  الَٔن ال ًٔ ا ىَْؾ َٓ ُػَٔن ذِي ٍَ ِ  اليَْع ا إ ًٍ ثِي
ْ

ا ظَ الرِياًل ظَ  الحَأ ْصَداُب الًٌ
َ

ا َوأ ًٌ

ٍث نَ  َٓ ٍء َمْعُهٍٔب َوـَانِ ا ٌَ ُسوٍد َو ٍْ ُِْظٍٔد َوِظّوٍ َم ٌَ ِْي ِِف ِظْسٍر َُمُْظٍٔد َوَغيٍْح  ٍِ ْصَداُب اِْلَ
َ
ا أ ٌَ ِْي  ٍِ  الررَِيٍة اِْلَ

َٔغٍث وَ  ْلُػ َٔغٍث  الٌَ ُِ ٍْ حَْصاةًا َم
َ

ةَْساًرا ُغُصًبا أ
َ

ََّ أ ُْ ا َِ ْ ًء ـََجَػي ََّ إِنَْشا ُْ َُا
ْ

نَْشأ
َ

َّا أ َٔغٍث إُِ ْصَداِب ألَوـُُصٍش َمْصـُ
ََ ا ٌِ ِْي ذُيٌَّث  ٍِ ََ األاِْلَ ٌِ ىَِْي َوذُيٌَّث  ٍٔم وَََحِيٍم َوِظّوٍ آلوَّ ٍُ اِل ِِف َظ ٍَ ْصَداُب الّشِ

َ
ا أ ٌَ اِل  ٍَ ْصَداُب الّشِ

َ
ََ َوأ ِي ِرص

 َْ ٍم  ٌِ ٔ ٍُ ْ ٔا  الََي ُ ًِ َوََكُ لََعَ اْْلِِِْد اىَْػِظي وَن  ُِِصُّ ٔا ي ُ َْتَذَِْي َوََكُ ٌُ ٔا َرتَْو َذ لَِم  ُ ًْ ََكُ ُٓ ِيٍم إِجَّ ةَارٍِد َواَل َنص
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َوآةَاُؤَُا ا
َ
تُْػٔذَُٔن أ ٍَ َ َّا ل إُِ

َ
ا أ ًٌ ا حَُصاةًا وَِغَظا َِّ ا َوُن َِ ْ خ ٌِ نَِشا 

َ
لَُٔن كُْو إِنَّ ألَحُلٔلَُٔن أ ىَِْي َواألاوَّ ُٔغَٔن آلوَّ ٍُ ْج ٍَ َ ََ ل ِرصِي

مٍ  ْػئُ ٌَ ٍم  ْٔ َ يَلاِت ي ٌِ ةَُٔن  إََِل   َهّشِ ٍُ ْ َن ال اىُّٔ ا الظَّ َٓ حُّ
َ

ًْ أ َُّس ًَّ إُِ ا آلُث َٓ ْ ِ ٌِ اِِلَُٔن  ٍَ ٍم َذ َْ زَكُّٔ ٌِ َْ َشَجٍص  ٌِ َُِِّٔن 
 ْ ًِ ـََشارُِبَٔن َُشَْب ال ي ٍِ ََ اْْلَ ٌِ َِ ابْلُُػَٔن ـََشارُِبَٔن َغيَيِّْ  َْٔم اّلِي َ ًْ ي ُٓ ُ ًِ َه َشا ُُُضل َ  ...ِٓي اكِِع  الـ َٔ ٍَ ِ ًُ ة كِْع

ُ
أ

 ًٌ َٔن َغِظي ٍُ ْٔ َتْػيَ َ ًٌ ل ُّ ىََلَع َّ ِٔم ِإَوُ ٍٔن  انلُُّج ُِ ْه ٌَ ًٌ ِِف نَِخاٍب  ِي ُّ ىَُلْصآٌن َنص َّ ِ  الإُِ ُّ إ عُّ ٍَ ِيٌو  الَح ُصوَن َتزْن َّٓ َػ ٍُ ْ ال
ـَتَِه َشا اْلَْ 

َ
َْي أ ٍِ َ َْ رَّبِ اىَْػال ٌِ ْٔ ةَُٔن ـَيَ ًْ حَُسّشِ َُّس ُ

َ
ًْ أ َُِٔن َوََتَْػئَُن رِزْكَُس ْسِْ ٌُ  ًْ جُْخ

َ
إَِذا ةَيََؾِج  الِسيِد أ

 َْ ًْ َوَل ِس ُِْس ٌِ كَْصُب إَِِلِّْ 
َ
َُ أ ْ هٍِش َتُِْظُصوَن َوََن َِ ًْ ِخي جْخُ

َ
َٔم َوأ يُْل ْٔ  الاْْلُ وَن ـَيَ ِِْصُ ِسينَِْي  الُتت ٌَ ًْ َدرْيَ  إِْن ُنُِْخ

ِ حَصْجِ  ا إ ٌَّ َ
َُِّج َُػِيٍم َوأ يَْداٌن وََج بَِْي ـََصْوٌح َوَر َلصَّ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ا إِْن ََكَن  ٌَّ َ

ًْ َصادِرَِْي ـَأ ا إِْن ُنِْخُ َٓ َْ ُػَٔج ْن ََكَن ٌِ
ِْي ـَعَ  ٍِ َ ْصَداِب اِْل

َ
اىَِّْي ذَ الأ بَِْي الظَّ َهّشِ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ا إِْن ََكَن  ٌَّ َ

ِْي َوأ ٍِ َ ْصَداِب اِْل
َ
َْ أ ٌِ َْ ََحِيٍم ٌم لََم  ٌِ ٌل  زُنُ

ً ًِ َرّبَِم اىَْػِظي َٔ َخقُّ اِْلَلِِْي ـََعّتِْح ةِاْظ ُٓ َ ٔاكػث ) .َوحَْصيَِيُث َجِديٍم إِنَّ َه َشا ل  .(96-75، 56-1ال

 :وأخٌراً قال هللا تعالى

ـ   َ ًُ لََعَ  يََسيِّْ َحُلُٔل ي ِ ال َْٔم َحَػضُّ ٱىظَّ َي َع ٱلصَُّظِٔل َظبِي ييتَنَو ٌَ َْشُت  يْييََت   الٱَتَّ َٔ ـ  َ ُ  ِلتَني ِْش ـ َتَّ
َ

ًْ أ َ  الًُا َريِيالل
َطيََِّن 

َ
َٓءِِّ  ىََّلْس أ ْنصِ َبْػَس إِذْ َجا َِ ٱَّّلِ َُ ل ۖ  َغ يَْػـ  َِ َرُشوإلِ َوََكَن ٱلشَّ  (29-27اىفصكان ) .الً نَعـ 

براهٌن ولكن من تجاهل ال. فلٌتجاهل، ومن شاء فلٌتذكرفمن شاء . فً الحقٌقة، هذا الكتاب للتذكٌر

بلى، ٌقٌناً قد ! تذكٌرقول ماجاءنً ٌستطٌع أن ٌلن و. فلن ٌكون لدٌه عذر ٌوم القٌامةفً الكتاب 

 .فرفضها، واحتفظ بمعتقدات بولس الوثنٌة. جاءه هذا الكتاب كرسالة تذكٌر ببراهٌن وأدلة
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