
 البهريز في الكالم اللي يغيظ

 -أسئلة بال اجابات  -
 

كيف تدعون عصمة كتابكم وقدسيته إذا كان هو نفسه يشهد بغير ذلك؟ فهناك أسفار مفقودة يتكلم  -1س
عنها الكتاب ، فقد ضيعها اليهود ولم يحفظوا كلمة هللا باإلضافة إلى وجود خطابات شخصية وتصويرات 
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 )لكى يتم ما قيل باألنبياء إنه سُيدَعى ناصرياً . وأتى وسكن فى مدينة ُيقالُ لها ناصرة( 23: 2يقول متى  -11
 ياء الذى ذكر فيه هذا؟فأين كتاب األنب

ا ُكْنُت ِطْفالً َكِطْفٍل ُكْنُت أََتَكلَُّم َوَكِطْفٍل ُكْنُت أَْفَطُن َوَكِطْفٍل ُكْنُت أَْفَتِكرُ 11( -12 ا ِصْرُت َرُجالً أَْبَطْلُت َما . لَمَّ َولَِكْن لَمَّ
ْفلِ  َنا َنْنُظُر اآلَن فِي ِمْرآٍة فِي لُْغٍز لَِكْن ِحينَ 12. لِلطِّ اآلَن أَْعِرُف َبْعَض اْلَمْعِرَفِة لَِكْن ِحيَنئٍِذ . ئٍِذ َوْجهاً لَِوْجهٍ َفإِنَّ

ةُ 13. َسأَْعِرُف َكَما ُعِرْفتُ  ُة َهِذِه الثَّالََثُة َولَِكنَّ أَْعَظَمُهنَّ اْلَمَحبَّ َجاُء َواْلَمَحبَّ ا اآلَن َفَيْثُبُت اإلِيَماُن َوالرَّ .) أَمَّ
 المتكلم الذى كان طفالً ؟ ومن الذى ينظر فى المرآة ؟ من. 13-11: 13كورنثوس األولى 

ُج َيْفَعلُ أَْحَسنَ 38( -13 َج َفَحَسناً َيْفَعلُ َوَمْن الَ ُيَزوِّ اُموِس َما َداَم َرُجلَُها َحّياً 39. إِذاً َمْن َزوَّ . اْلَمْرأَةُ ُمْرَتبَِطٌة بِالنَّ
ةٌ لَِكيْ  بِّ َفَقطْ  َولَِكْن إِْن َماَت َرُجلَُها َفِهَي ُحرَّ َج بَِمْن ُتِريُد فِي الرَّ َها أَْكَثُر ِغْبَطًة إِْن لَبَِثْت َهَكَذا 40. َتَتَزوَّ َولَِكنَّ

 40-38: 7كورنثوس األولى .) َوأَُظنُّ أَنِّي أََنا أَْيضاً ِعْنِدي ُروُح هللاِ . بَِحَسِب َرْأيِي

ا اْلَعَذاَرى َفلَْيَس ِعْنِدي أَْمٌر ِمنَ 25( -14 بُّ أَْن َيُكوَن أَِميناً  َوأَمَّ نِي أُْعِطي َرْأياً َكَمْن َرِحَمُه الرَّ بِّ فِيِهنَّ َولَِكنَّ .) الرَّ
 25: 7كورنثوس األولى 



بِّ َكمَ 2أُوِصي إِلَْيُكْم بِأُْختَِنا فِيبِي الَّتِي ِهَي َخاِدَمُة اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي َكْنَخِرَيا 1( -15 ا َيِحقُّ َكْي َتْقَبلُوَها فِي الرَّ
َها َصاَرْت ُمَساِعَدًة لَِكثِيِريَن َولِي أَنَ  يِسيَن َوَتقُوُموا لََها فِي أَيِّ َشْيٍء اْحَتاَجْتُه ِمْنُكْم ألَنَّ َسلُِّموا َعلَى 3. ا أَْيضاً لِْلِقدِّ

ُنَقْيِهَما ِمْن أَْجِل َحَياتِي اللََّذْيِن َلْسُت أََنا َوْحِدي اللََّذْيِن َوَضَعا عُ 4بِِريْسِكالَّ َوأَِكيالَ اْلَعاِملَْيِن َمِعي فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع 
َسلُِّموا َعلَى أََبْينُِتوَس َحبِيبِي الَِّذي ُهَو . َوَعلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي َبْيتِِهَما5أَْشُكُرُهَما َبلْ أَْيضاً َجِميُع َكَنائِِس األَُمِم 

َسلُِّموا َعلَى أَْنَدُرونُِكوَس َوُيونَِياَس َنِسيَبيَّ 7. َسلُِّموا َعلَى َمْرَيَم الَّتِي َتِعَبْت ألَْجلَِنا َكثِيراً 6. َباُكوَرةُ أََخائَِيَة لِْلَمِسيحِ 
ُسِل َوَقْد َكاَنا فِي اْلَمِسيِح َقْبلِي َياَس َحبِيبِي فِي َسلُِّموا َعلَى أَْمبِلِ 8. اْلَمأُْسوَرْيِن َمِعي اللََّذْيِن ُهَما َمْشُهوَراِن َبْيَن الرُّ

بِّ  ى 10. َسلُِّموا َعلَى أُوْرَباُنوَس اْلَعاِمِل َمَعَنا فِي اْلَمِسيِح َوَعلَى إِْسَتاِخيَس َحبِيبِي9. الرَّ َسلُِّموا َعلَى أََبلَِّس اْلُمَزكَّ
 .وأكتفى بهذا ألن اإلصحاح كله سالمات. 10-1: 16رومية .) فِي اْلَمِسيحِ 

ُه َنافٌِع لِي لِْلِخْدَمةِ . َمِعي لُوَقا َوْحَدهُ 11( -16 ا تِيِخيُكُس َفَقْد أَْرَسْلُتُه إِلَى 12. ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمَعَك ألَنَّ أَمَّ
َما 13. أََفُسسَ  َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َكاْرُبَس أَْحِضْرهُ َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب أَْيضاً َوالَ ِسيَّ قُوقَ اَلرِّ . الرُّ

اُس أَْظَهَر لِي ُشُروراً َكثِيَرةً 14 بُّ َحَسَب أَْعَمالِهِ . إِْسَكْنَدُر النَّحَّ  14-11: 4ثيموثاوس الثانية .) لُِيَجاِزِه الرَّ

ولبعض النصارى حول هذه االسفار المفقوده محاوالت وأراجيف من القول لتبرير عدم ضياعها ، اليلتفت 
 . إليها 

 ) :األبوكريفا(ونية الكتب غير القان
 سفر يهوذا -2سفر باروخ  -1
 سفر المكابيين االول -4سفر طوبيا  -3
 سفر الحكمة -6سفر المكابيين الثاني  -5
 سفر إستير -7
 

 : G. N. Bكتب أبوكريفا أخرى في نسخة ال 
 رسالة إرميا -2سفر سيراخ  -1
 سفر سوزانا -4صالة عزرا وانشودة الفتيان الثالثة  -3
 سفر اسدراس االول -6رس التنين ج -5
 سفر صالة مناسي  -8سفر اسدراس الثاني  -7

 :َذَكَر الكتاب المقدس للتحريف الذى وقع لكلمة هللا 

لََها َقلَُم اْلَكَتَبِة الُمَخاِدُع إِلَ ( -1 بِّ َبْيَنَما َحوَّ ُكْم ُحَكَماُء َوَلَدْيُكْم َشِريَعَة الرَّ ُعوَن أَنَّ  8:  8إرمياء ) ُذوَبٍة؟ى أُكْ َكْيَف َتدَّ

 :ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحرفين   -2
ُبوَءِة َهَذا( نِي أَْشَهُد لُِكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء فِي ِكَتاِب النُّ إِْن َزاَد أََحٌد َشْيئاً َعلَى َما ُكتَِب فِيِه، َيِزيُدهُ هللاُ ِمَن : َوإِنَّ

ُبوَءِة َهَذا، ُيْسقُِط هللاُ َنِصيَبُه ِمْن َشَجَرِة 19َد ِذْكُرَها، اْلَبالََيا الَّتِي َورَ  َوإِْن أَْسَقَط أََحٌد َشْيئاً ِمْن أَْقَواِل ِكَتاِب النُّ
َسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما فِي َهَذا اْلِكَتاب  18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلَحَياِة، َوِمَن اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ

ْوَراِة فِي ِكَتاٍب إِلى َتَماِمَها فَ 24( -3 ل ُموَسى ِكَتاَبَة َكلَِماِت َهِذِه التَّ يَن َحاِملِي 25ِعْنَدَما َكمَّ أََمَر ُموَسى الالِويِّ
بِّ  بِّ إِلِهُكْم لَِيُكو«26: َتاُبوِت َعْهِد الرَّ ْوَراِة َهَذا َوَضُعوهُ بَِجانِِب َتاُبوِت َعْهِد الرَّ َن ُهَناَك َشاِهداً ُخُذوا ِكَتاَب التَّ

لَبةَ 27. َعلْيُكمْ  َدُكْم َوِرَقاَبُكُم الصُّ بَّ َفَكْم . ألَنِّي أََنا َعاِرٌف َتَمرُّ ُهَوَذا َوأََنا َبْعُد َحيٌّ َمَعُكُم الَيْوَم َقْد ِصْرُتْم ُتَقاِوُموَن الرَّ
ْم َوُعَرَفاَءُكْم ألَْنِطَق فِي َمَساِمِعِهْم بَِهِذِه الَكلَِماِت َوأُْشِهَد ِاْجَمُعوا إِليَّ ُكل ُشُيوِخ أَْسَباِطكُ 28! بِالَحِريِّ َبْعَد َمْوتِي

َماَء َواألَْرضَ  ِريِق الِذي أَْوَصْيُتُكْم بِِه 29. َعلْيِهِم السَّ ُكْم َبْعَد َمْوتِي َتْفِسُدوَن َوَتِزيُغوَن َعِن الطَّ ألَنِّي َعاِرٌف أَنَّ
رُّ فِي آِخِر ا بِّ َحتَّى ُتِغيُظوهُ بِأَْعَماِل أَْيِديُكمْ َوُيِصيُبُكُم الشَّ رَّ أََماَم الرَّ ُكْم َتْعَملُوَن الشَّ اِم ألَنَّ  – 24:  31تثنية .) »ألَيَّ

29 

بِّ إِلَِه اْلُجُنوِد، ألَنَّ َبنِي إِْسَرائِيلَ َقْد َتَرُكوا َعْهَدَك َوَنَقُضوا َمَذابِحَ :[َفَقالَ 10( -4 َك َوَقَتلُوا َقْد ِغْرُت َغْيَرًة لِلرَّ
ْيِف، َفَبقِيُت أََنا َوْحِدي  10: 19ملوك األول ].) َوُهْم َيْطلُُبوَن َنْفِسي لَِيأُْخُذوَها. أَْنبَِياَءَك بِالسَّ



وهذا كالم هللا الذى يقدسه نبى هللا داود ويفتخر به ، يحرفه غير المؤمنين ، ويطلبون قتله ألنه يعارضهم  -5
ْلُت َفالَ . َهللاُ أَْفَتِخُر بَِكالَِمهِ 4(: تلوه من أجل الحق ، فهو متوكل على هللاويمنعهم ، وال يبالى إن ق َعلَى هللاِ َتَوكَّ

فُوَن َكالَِمي5! َماَذا َيْصَنُعُه بِي اْلَبَشرُ . أََخافُ  رِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرِّ  5– 4: 56مزمور .) َعلَيَّ ُكلُّ أَْفَكاِرِهْم بِالشَّ

ْلَمِة َوَيقُولُونَ َوْيلٌ لِ 15( -6 بِّ َفَتِصيُر أَْعَمالُُهْم فِي الظُّ قُوَن لَِيْكُتُموا َرْأَيُهْم َعِن الرَّ َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن «: لَِّذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء !) َيا لََتْحِريفُِكمْ 16. »َيْعِرفَُنا؟

ْخَر؟ أَلَْيَسْت َهَكَذا َكلَِمتِي َكَناٍر َيقُولُ الرَّ 29( -7 ُم الصَّ بُّ 30بُّ َوَكِمْطَرَقٍة ُتَحطِّ لَِذلَِك َهَئَنَذا َعلَى األَْنبَِياِء َيقُولُ الرَّ
بُّ الَِّذيَن َيأُْخُذوَن لَِساَنُهْم َوَيقُولُونَ 31. الَِّذيَن َيْسِرقُوَن َكلَِمتِي َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض  : َهَئَنَذا َعلَى األَْنبَِياِء َيقُولُ الرَّ

وَنَها َوُيِضلُّوَن َشْعبِي 32. َقالَ  بُّ الَِّذيَن َيقُصُّ أُوَن بِأَْحالٍَم َكاِذَبٍة َيقُولُ الرَّ بِأََكاِذيبِِهْم َهَئَنَذا َعلَى الَِّذيَن َيَتَنبَّ
ْعَب َفائَِدًة يَ . َوُمَفاَخَراتِِهْم َوأََنا َلْم أُْرِسْلُهْم َوالَ أََمْرُتُهمْ  بُّ َفلَْم ُيفِيُدوا َهَذا الشَّ ْعُب أَْو 33]. قُولُ الرَّ َوإَِذا َسأَلََك َهَذا الشَّ

؟: [َنبِيٌّ أَْو َكاِهنٌ  بِّ بِّ  -أَيُّ َوْحيٍ؟ إِنِّي أَْرفُُضُكْم : [َفقُلْ لَُهمْ ] َما َوْحُي الرَّ بِيُّ أَِو اْلَكاِهُن أَِو 34. ُهَو َقْولُ الرَّ َفالنَّ
ْعُب الَِّذي َيقُولُ  بِّ : الشَّ ُجلَ َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّ ُجلُ ألَِخيهِ 35. أَُعاقُِب َذلَِك الرَّ ُجلُ لَِصاِحبِِه َوالرَّ : َهَكَذا َتقُولُوَن الرَّ

؟  بُّ بُّ َوَماَذا َتَكلََّم بِِه الرَّ بِّ َفالَ َتْذُكُروهُ َبْعُد ألَنَّ َكلَِمَة ُكلِّ إِْنَساٍن َتُكوُن وَ 36بَِماَذا أََجاَب الرَّ ا َوْحُي الرَّ ْحَيُه إِْذ َقْد أَمَّ
ْفُتْم َكالََم اإلِلَِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد إِلَِهَنا  36-29: 23إرمياء .) َحرَّ

َوَباِطالً َيْعُبُدوَننِي َوُهْم 9(! انظر إلى اعتراف الكتاب المقدس بالتحريف ، ثم ينسبونه ل ، وهللا يتبرأ منه -8
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ( 9: 15متى .) »اسِ ُيَعلُِّموَن َتَعالِيَم ِهَي َوَصاَيا النَّ 

 ) هللا ليشتروا به ثمناً قليال

انظر إلى التحريف الذى كان منتشراً وقتها؟ انظر كم كتاب وكم رسالة قد تم تأليفها على غير المألوف أو  -9
ٍة فِي األُُموِر 1(! المشهور عند لوقا؟ األمر الذى دفعه لكتابة هذه الرسالة إِْذ َكاَن َكثِيُروَن َقْد أََخُذوا بَِتأْلِيِف ِقصَّ

َنِة ِعْنَدَنا  اماً لِْلَكلَِمِة 2اْلُمَتَيقَّ ْعُت ُكلَّ 3َكَما َسلََّمَها إِلَْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعايِنِيَن َوُخدَّ َرأَْيُت أََنا أَْيضاً إِْذ َقْد َتَتبَّ
َها اْلَعِزيُز َثاُوفِيلُُس شَ  َوالِي إِلَْيَك أَيُّ ِل بَِتْدقِيٍق أَْن أَْكُتَب َعلَى التَّ َة اْلَكالَِم الَِّذي ُعلِّْمَت بِهِ 4ْيٍء ِمَن األَوَّ .) لَِتْعِرَف ِصحَّ

 4-1: 1لوقا 

ُه إِْن َكاَن ِصْدُق هللاِ َقِد اْزَداَد بَِكِذبِي لَِمْجِدِه َفلَِما7( -10 انظر كيف  7: 3رومية ) َذا أَُداُن أََنا َبْعُد َكَخاِطٍئ؟َفإِنَّ
هل صدق هللا ومجده يحتاج إلى كذب بولس ونفاقه؟ هل يعجز هللا عن نشر كلمته ! يتطاول على ذات هللا العليا

بالفضيلة والصدق؟ وما حكمة هللا أن يوحى إلى كذاب منافق بنشر رسالته وتعاليمه؟ أال يخشى ذلك اإلله من 
شى الكذب والنفاق بين شعبه؟ وكيف أثق فى هذا اإلله الذى يرتكن إلى كاذب ومخادع لنشر رسالته؟ وهل تف

بإعانته ) سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا(سيحاسبنا هللا على الكذب فى الدنيا يوم الحساب؟ ألم يكذب هو 
جة عليه؟ أليس هذا من الظلم؟ ألم يقل هذا الكاذب والوحى إليه؟ وكيف يأمر بما ال يفعله هو؟ أليست هذه ح

 ؟ فلماذا يعين الكاذب ويوحى إليه؟؟؟)ال تكذب(فى الناموس 

ا اْلَعَذاَرى َفلَْيَس ِعْنِدي أَْمٌر 25(بولس يقول أراءه الشخصية ، ثم بعد ذلك تقولون هذا من عند هللا؟  -11 َوأَمَّ
نِي أُْعِطي َرْأياً  بِّ فِيِهنَّ َولَِكنَّ بُّ أَْن َيُكوَن أَِميناً ِمَن الرَّ يِق 26. َكَمْن َرِحَمُه الرَّ َفأَُظنُّ أَنَّ َهَذا َحَسٌن لَِسَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى .) اْلَحاِضرِ 

وَن رأيه الخاص وحٌى من عند هللا؟ وإن قلت نعم ،  -12 هل بولس قد أوحى هللا إليه؟ إن قلت ال، فلماذا ُتِعدُّ
ُج َيْفَعلُ 38(: الذى يضعه فى رسائله الشخصية فاقرأوا رأيه الشخصى َج َفَحَسناً َيْفَعلُ َوَمْن الَ ُيَزوِّ إِذاً َمْن َزوَّ

اُموِس َما َداَم َرُجلَُها َحّياً 39. أَْحَسنَ  َج بَِمْن ُتِري. اْلَمْرأَةُ ُمْرَتبَِطٌة بِالنَّ ةٌ لَِكْي َتَتَزوَّ ُد َولَِكْن إِْن َماَت َرُجلَُها َفِهَي ُحرَّ
بِّ َفَقطْ  َها أَْكَثُر ِغْبَطًة إِْن لَبَِثْت َهَكَذا بَِحَسِب َرْأيِي40. فِي الرَّ َوأَُظنُّ أَنِّي أََنا أَْيضاً ِعْنِدي ُروُح . َولَِكنَّ

 40-38: 7كورنثوس األولى.)هللاِ 

ُكْنُت ُحّراً ِمَن اْلَجِميِع َفإِنِّي إِْذ 19(هذا هو بولس الذى لعب بالكل ليربح الكل وليكون شريكاً فى اإلنجيل  -13
اُموِس 20   . اْسَتْعَبْدُت َنْفِسي لِْلَجِميِع ألَْرَبَح األَْكَثِرينَ  َفِصْرُت لِْلَيُهوِد َكَيُهوِديٍّ ألَْرَبَح اْلَيُهوَد َولِلَِّذيَن َتْحَت النَّ

اُموِس  اُموِس ألَْرَبَح الَِّذيَن َتْحَت النَّ َمَع أَنِّي لَْسُت بِالَ  -ِذيَن بِالَ َناُموٍس َكأَنِّي بِالَ َناُموٍس َولِلَّ 21َكأَنِّي َتْحَت النَّ
ِ َبلْ َتْحَت َناُموٍس لِْلَمِسيِح  َعَفاءَ 22. ألَْرَبَح الَِّذيَن بِالَ َناُموسٍ  -َناُموٍس ِلَّ َعَفاِء َكَضِعيٍف ألَْرَبَح الضُّ . ِصْرُت لِلضُّ

.) َوَهَذا أََنا أَْفَعلُُه ألَْجِل اإلِْنِجيِل ألَُكوَن َشِريكاً فِيهِ 23. َص َعَلى ُكلِّ َحاٍل َقْوماً ِصْرُت لِْلُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء ألَُخلِّ 
 !!الكذب والنفاق ليربح الكل: ، وهو نفس حال المنصرين لليوم 23-20: 9كورنثوس األولى 



تى بشر بها؟ وماهى بشارة ، فما هى بشارة بولس ال) الحسنة(بالطبع تعرفون أن كلمة إنجيل تعنى البشارة 
 عيسى عليه السالم التى نادى بها؟ 

إن رسالة عيسى عليه السالم هى اقتراب ملكوت السموات أو ملكوت هللا التى تعنى خروج شريعة أخرى من 
ِكُئوَن َمَع إِنَّ َكثِيِريَن َسَيأُْتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغارِ : َوأَقُولُ لَُكمْ 11(: عند هللا ليست فى نسل إسحق ِب َوَيتَّ

َماَواِت  ةِ 12إِْبراِهيَم َوإِْسحاَق َوَيْعقُوَب فِي َمَلُكوِت السَّ ْلَمِة اْلَخاِرِجيَّ ا َبُنو اْلَملَُكوِت َفُيْطَرُحوَن إِلَى الظُّ ُهَناَك . َوأَمَّ
 12-11: 8متى.) َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَنانِ 

ُء َوَصِريُر األَْسَناِن َمَتى َرأَْيُتْم إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجِميَع األَْنبَِياِء فِي َملَُكوِت هللاِ ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكا28(
ِكُئوَن ف29ِ. َوأَْنُتْم َمْطُروُحوَن َخاِرجاً  َماِل َواْلَجُنوِب َوَيتَّ ي َملَُكوِت َوَيأُْتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َوِمَن اْلَمَغاِرِب َوِمَن الشِّ

لُوَن َيُكوُنوَن آِخِرينَ 30. هللاِ  لِيَن َوأَوَّ  30-28: 13لوقا ) »َوُهَوَذا آِخُروَن َيُكوُنوَن أَوَّ
اِوَيةِ : أََما َقَرْأُتْم َقطُّ فِي اْلُكُتبِ «: َقالَ لَُهْم َيُسوعُ 42( اُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّ ِمْن قَِبِل . اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّ

بِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب فِي أَْعُينَِنا؟  ٍة َتْعَملُ أَْثَماَرهُ : لَِذلَِك أَقُولُ لَُكمْ 43الرَّ ِ ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمَّ . إِنَّ َملَُكوَت هللاَّ
ُض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعلَْيِه يَ 44  44-42: 21متى .) »ْسَحقُهُ َوَمْن َسَقَط َعلَى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَّ

ِس اْسُمكَ : َفَصلُّوا أَْنُتْم َهَكَذا«9( َماَواِت لَِيَتَقدَّ َماِء . لَِيأِْت َملَُكوُتكَ 10. أََباَنا الَِّذي فِي السَّ لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما فِي السَّ
متى .) فِْر لََنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغفُِر َنْحُن أَْيضاً لِْلُمْذنِبِيَن إِلَْيَناَواغْ 12. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْومَ 11. َكَذلَِك َعَلى األَْرِض 

6 :9-12 

لكن . ذكرت قصة اعتناق بولس المسيحية) 17-12: 26؛  11-6: 22؛  9-3: 9أعمال الرسل (فى  -14
ولو أشهد بولس انظر إلى التناقضات فى سرد هذه القصة التى لو ذكرت أمام عاقل لرفضها من جذورها، 

 !المحكمة على صدق هذه القصة لحبسته بتهمة إزعاج السلطات 

 الصوت النور المسافرون مكان تلقى الرسالة
 سمعوه لم ينظروه وقفوا صامتين دمشق 9 - 3: 9

 لم يسمعوه نظروه دمشق 11 – 6: 22
 من اليهودنظروه سقطوا على األرض تلقاها فى الحال مع وعد بإنقاذه  ------ 17 - 12: 26

إال أن بولس جعلها ديانة تختلف تماماً عن تعاليم عيسى عليه . وما هى هذه الرسالة؟ هل هى تعاليم جديدة؟ ال
 أليس هذا بولس اليهودى؟ . إنها نفس تعاليم موسى النقية دون تدخل أيدى بشرية فيها. السالم

بِيَعِة َيُهوٌد َولَْسَنا15(15: 2اقرأ غالطية  ألم يحاكم تالميذ المسيح بولس فى المعبد؟  )ِمَن األَُمِم ُخَطاةً  َنْحُن بِالطَّ
أى إن التالميذ . سنة بعد رفع المسيح عليه السالم 30مع األخذ فى اإلعتبار أن أقدم رسائل بولس ترجع إلى 

فهل ما زلتم تقولون عن بولس رسول؟ هل ما زلتم . قد ألبسوا قوة من األعالى وتكلموا بألسنة مختلفة
ُه لَْيَس 11(عتقدون أنه من تالميذ عيسى عليه السالم؟ ت ْرُت بِِه، أَنَّ َها اإلِْخَوةُ اإلِْنِجيلَ الَِّذي َبشَّ فُُكْم أَيُّ َوأَُعرِّ

ُكْم َسِمْعُتْم بِِسيَرتِي فَ 13. َبلْ بِإِْعالَِن َيُسوَع اْلَمِسيحِ . ألَنِّي لَْم أَْقَبْلُه ِمْن ِعْنِد إِْنَساٍن َوالَ ُعلِّْمُتهُ 12. بَِحَسِب إِْنَسانٍ  إِنَّ
ِة، أَنِّي ُكْنُت أَْضَطِهُد َكنِيَسَة هللاِ بِإِْفَراٍط َوأُْتلِفَُها َياَنِة اْلَيُهوِديَّ ِة َعلَى 14. َقْبالً فِي الدِّ َياَنِة اْلَيُهوِديَّ ُم فِي الدِّ َوُكْنُت أََتَقدَّ

ا َسرَّ هللاَ الَِّذي أَْفَرَزنِي ِمْن 15. أَْوَفَر َغْيَرًة فِي َتْقلِيَداِت آَباِئي َكثِيِريَن ِمْن أَْتَرابِي فِي ِجْنِسي، إِْذ ُكْنتُ  َولَِكْن لَمَّ
ي، َوَدَعانِي بِنِْعَمتِِه  َر بِِه َبْيَن األَُمِم، لِْلَوْقِت لَْم أَْسَتِشْر لَْحماً َوَدماً 16َبْطِن أُمِّ َوالَ 17أَْن ُيْعلَِن اْبَنُه فِيَّ ِألَُبشِّ

ِة، ُثمَّ َرَجْعُت أَْيضاً إِ صَ  ُسِل الَِّذيَن َقْبلِي، َبِل اْنَطلَْقُت إِلَى اْلَعَرِبيَّ : 1غالطية .) لَى ِدَمْشقَ ِعْدُت إِلَى أُوُرَشلِيَم إِلَى الرُّ
11-17 

وهو ! الحظ وجود أناجيل أخرى وانتشار التأليف والتحريف فى اإلنجيل عقب اختفاء عيسى مباشرة -15
ُكْم َتْنَتقِلُوَن َهَكَذا َسِريعاً َعِن الَِّذي َدَعاُكْم 6(. الذى قاله لوقا فىإنجيله اإلصحاح األول نفس الكالم ُب أَنَّ إِنِّي أََتَعجَّ

ُه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدوَن أَْن يُ 7. بِنِْعَمِة اْلَمِسيِح إِلَى إِْنِجيٍل آَخرَ  لُوا إِْنِجيلَ لَْيَس ُهَو آَخَر، َغْيَر أَنَّ َحوِّ
ْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 8. اْلَمِسيحِ  َماِء بَِغْيِر َما َبشَّ ْرَناُكْم َنْحُن أَْو َمالٌَك ِمَن السَّ  8-6: 1غالطية .) »أََناثِيَما«َولَِكْن إِْن َبشَّ

أعمال (هل تعلم أن بولس هذا أخرج الناس عن تعاليم عيسى عليه السالم ، وانفصل عنه برنابا وتركه  -16
 ). 29: 15الرسل



وأدانه رئيس التالميذ يعقوب وأمره بالتطهر واإلستغفار، بل وأرسل التالميذ أناسا من أتباع عيسى عليه 
بَّ 20(السالم النهتدين إلصالح هرطقة بولس؟  ُدوَن الرَّ ا َسِمُعوا َكاُنوا ُيَمجِّ َها األَُخ «: َوَقالُوا لَهُ . َفلَمَّ أَْنَت َتَرى أَيُّ

اُموسِ َكْم  َك ُتَعلُِّم َجِميَع 21. ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنوا َوُهْم َجِميعاً َغُيوُروَن لِلنَّ َوَقْد أُْخبُِروا َعْنَك أَنَّ
َفإِذاً َماَذا 22. َيْسلُُكوا َحَسَب اْلَعَوائِدِ  اْلَيُهوِد الَِّذيَن َبْيَن اْألَُمِم االِْرتَِداَد َعْن ُموَسى َقائِالً أَْن الَ َيْختُِنوا أَْوالََدُهْم َوالَ 

َك َقْد ِجْئتَ  ُهْم َسَيْسَمُعوَن أَنَّ : َفاْفَعلْ َهَذا الَِّذي َنقُولُ لَكَ 23. َيُكوُن؟ الَ ُبدَّ َعلَى ُكلِّ َحاٍل أَْن َيْجَتِمَع اْلُجْمُهوُر ألَنَّ
ْر َمَعُهْم َوأَْنفِْق َعلَْيِهْم لَِيْحلِقُوا ُرُؤوَسُهْم َفَيْعلََم اْلَجِميُع أَْن  ُخذْ 24. ِعْنَدَنا أَْرَبَعُة ِرَجاٍل َعلَْيِهْم َنْذرٌ  َهُؤالَِء َوَتطهَّ

اُموسِ  ا أُْخبُِروا َعْنَك َبلْ َتْسلُُك أَْنَت أَْيضاً َحاِفظاً لِلنَّ ا ِمْن ِجَهِة الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْألَُمِم 25. لَْيَس َشْيٌء ِممَّ َوأَمَّ
ا ُذبَِح لِألَْصَناِم َوِمَن ْرَسْلَنا َنْحُن إِلَْيِهْم َوَحَكْمَنا أَْن الَ َيْحَفُظوا َشْيئاً ِمْثلَ َذلَِك ِسَوى أَْن ُيَحاِفُظوا َعلَى أَْنفُِسِهْم مِ َفأَ  مَّ

َنا ِم َواْلَمْخُنوِق َوالزِّ رَ 26. »الدَّ َجالَ فِي اْلَغِد َوَتَطهَّ اِم  ِحيَنئٍِذ أََخَذ ُبولُُس الرِّ َمَعُهْم َوَدَخلَ اْلَهْيَكلَ ُمْخبِراً بَِكَماِل أَيَّ
َب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلقُْرَبانُ  ْطِهيِر إِلَى أَْن ُيَقرَّ ْبَعُة أَْن َتتِمَّ َرآهُ اْلَيُهوُد الَِّذيَن ِمْن 27التَّ اُم السَّ ا َقاَرَبِت األَيَّ َولَمَّ

ا فِي اْلَهْيَكِل َفأََهاجُ  َجالُ اإلِْسَرائِيلِيُّوَن أَِعيُنوا«: َصاِرِخينَ 28وا ُكلَّ اْلَجْمِع َوأَْلَقْوا َعلَْيِه األََياِدَي أَِسيَّ َها الرِّ ! َيا أَيُّ
اُموِس َوَهَذا اْلَمْوِضِع َحتَّ  ْعِب َوالنَّ ُجلُ الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع فِي ُكلِّ َمَكاٍن ِضّداً لِلشَّ يَن أَْيضاً ى أَْدخَ َهَذا ُهَو الرَّ لَ ُيوَنانِيِّ

سَ  ُهْم َكاُنوا َقْد َرأَْوا َمَعُه فِي اْلَمِديَنِة ُتُروفِيُمَس األََفُسِسيَّ َفَكاُنوا 29. »إِلَى اْلَهْيَكِل َوَدنََّس َهَذا اْلَمْوِضَع اْلُمَقدَّ ألَنَّ
وهُ َخاِرَج َفَهاَجِت اْلَمدِ 30. َيُظنُّوَن أَنَّ ُبولَُس أَْدَخلَُه إِلَى اْلَهْيَكلِ  ْعُب َوأَْمَسُكوا ُبولَُس َوَجرُّ يَنُة ُكلَُّها َوَتَراَكَض الشَّ

َوَبْيَنَما ُهْم َيْطلُُبوَن أَْن َيْقُتلُوُه َنَما َخَبٌر إِلَى أَِميِر اْلَكتِيَبِة أَنَّ أُوُرَشلِيَم ُكلََّها َقِد 31. َولِْلَوْقِت أُْغلَِقِت األَْبَوابُ . اْلَهْيَكلِ 
اَد ِمَئاٍت َوَرَكَض إِلَْيِهمْ 32َبْت اْضَطرَ  ا َرأُوا األَِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّوا َعْن َضْرِب . َفلِْلَوْقِت أََخَذ َعْسَكراً َوقُوَّ َفلَمَّ
 32 -20: 21أعمال الرسل)ُبولُسَ 

ا َكاَن ُبولُُس ُيِريُد أَْن َيدْ 30(ولم يتركوه يدخل بين الشعب حتى ال ُيفسد عقيدته  ْعِب لَْم َيَدْعُه َولَمَّ ُخلَ َبْيَن الشَّ
ُترى من أهم عندك ومن أكثر معرفة بدين عيسى عليه السالم؟ هل  )30: 19أعمال الرسل .) (التَّالَِميذُ 

 أم بولس الذى لم يراه؟ ) التالميذ(الحواريين 

َعلَى  َسلُِّموا7(فمن الذى ادعى أن هذا كالم هللا؟ . هى رسائل شخصية أرسلها ألناس مختلفة كتابات بولس
ُسِل َوَقْد َكاَنا فِي اْلَمِسيحِ  أَْنَدُرونُِكوَس َوُيونَِياَس َنِسيَبيَّ اْلَمأُْسوَرْيِن َمِعي . َقْبلِي اللََّذْيِن ُهَما َمْشُهوَراِن َبْيَن الرُّ

بِّ 8 اِمِل َمَعَنا فِي اْلَمِسيِح َوَعلَى إِْسَتاِخيَس أُوْرَباُنوَس اْلعَ  َسلُِّموا َعلَى9. َسلُِّموا َعلَى أَْمبِلَِياَس َحبِيبِي ِفي الرَّ
ى فِي اْلَمِسيحِ 10 .َحبِيبِي َسلُِّموا 11. الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْهِل أَِرْسُتوُبولُوسَ  َسلُِّموا َعلَى. َسلُِّموا َعلَى أََبلَِّس اْلُمَزكَّ

وَس اْلَكائِنِينَ  َسلُِّموا َعلَى الَِّذيَن ُهْم ِمنْ . َنِسيبِي َعلَى ِهيُروِدُيونَ  بِّ  أَْهِل َنْرِكسُّ َسلُِّموا َعلَى َتِريَفْيَنا 12. فِي الرَّ
اِعَبَتْيِن فِي بِّ  َوَتِريفُوَسا التَّ بِّ  َسلُِّموا َعلَى َبْرِسيَس اْلَمْحُبوَبِة الَّتِي َتِعَبْت َكثِيراً فِي. الرَّ َسلُِّموا َعلَى 13. الرَّ

بِّ  هِ  ُروفَُس اْلُمْخَتاِر فِي الرَّ َوَبْتُروَباَس َوَهْرِميَس  َسلُِّموا َعلَى أَِسيْنِكِريُتَس َوفِلِيُغوَن َوَهْرَماسَ 14. أُمِّي َوَعلَى أُمِّ
َجِميِع  َعلَى فِيلُولُوُغَس َوُجولَِيا َوِنيِرُيوَس َوأُْختِِه َوأُولُْمَباَس َوَعلَى َسلُِّموا15. َوَعلَى اإلِْخَوِة الَِّذيَن َمَعُهمْ 

َسةٍ  َسلُِّموا َبْعُضُكْم َعلَى َبْعٍض 16. يِسيَن الَِّذيَن َمَعُهمْ اْلقِدِّ  : 16رومية .) َكَنائُِس اْلَمِسيِح ُتَسلُِّم َعلَْيُكمْ . بِقُْبلٍَة ُمَقدَّ
7- 16 

َها اإلِْخَوةُ َصلُّوا ألَْجلَِنا25) (18  َسةٍ  َسلُِّموا َعلَى اإلِْخَوةِ 26.أَيُّ بِّ أَْن ُتْقَرأَ َهِذهِ 27.َجِميعاً بِقُْبلٍَة ُمَقدَّ  أَُناِشُدُكْم بِالرَّ
يِسينَ  َسالَُة َعلَى َجِميِع اإلِْخَوِة اْلقِدِّ  27-25 :5تسالونيكى األولى ) الرِّ

ا تِيِخيُكُس َفَقْد أَْرَسْلُتُه إِلَى أََفُسسَ 12) (19  َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه فِي َتُرواَس ِعْنَد َكاْرُبَس أَ 13 .أَمَّ  ْحِضْرهُ َمَتىاَلرِّ
قُوقَ  َما الرُّ اُس أَْظَهَر لِي ُشُروراً َكثِيَرةً  إِْسَكْنَدرُ 14. ِجْئَت، َواْلُكُتَب أَْيضاً َوالَ ِسيَّ بُّ َحَسبَ . النَّحَّ . أَْعَمالِهِ  لُِيَجاِزِه الرَّ

ُه َقاَوَم أَْقَوالََنا15  14-12: 4لثانية تيموثاوس ا.) ِجّداً  َفاْحَتفِْظ ِمْنُه أَْنَت أَْيضاً ألَنَّ
 

  :التى تشير إلى عدم تغيير كلمة الرب  قارن كل هذه الفقرات بالفقرات اآلتية

َماُء َواألَْرُض الَ َيُزولُ َحْرٌف َواِحٌد أَوْ  :َفإِنِّي اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكمْ 18) اُموِس  إِلَى أَْن َتُزولَ السَّ ُنْقَطٌة َواِحَدةٌ ِمَن النَّ
 18 :5متى .) لُّ َحتَّى َيُكوَن اْلكُ 

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ َيُزولُ 35)  31: 13، مرقس  33: 21لوقا  ، 35 :24 متى.) اَلسَّ
 

ةِ  َمْولُوِديَن َثانَِيًة، الَ ِمنْ  23) ا الَ َيْفَنى، بَِكلَِمِة هللاِ اْلَحيَّ : 1بطرس األولى .) دِ اْلَباقَِيِة إِلَى األَبَ  َزْرٍع َيْفَنى، َبلْ ِممَّ
23 

ا َكلَِمُة إِلَِهَنا)  8: 40إشعياء .) »َفَتْثُبُت إِلَى األََبدِ  َوأَمَّ



إرميا .) كل واحد يعمل بالكذب. واحد مولع بالربح من النبي إلى الكاهن ألنهم من الصغير الى الكبير كل(  -20
8 :10  

يقولون ما لم يقله  عالم الغيوب قد وصفهم بالكذب؟ أىتثقون بعد ذلك فى كالم أنبيائكم وكهنتكم إذا كان  فكيف
هذا أكبر دليل على سحب الثقة من هذا  أليس هذا دليل على التحريف؟ أليس. هللا ويدعون أنه منزل من عنده

 الكتاب وهؤالء األنبياء؟

هم للكذبيمدون ألسنتهم كقِسِّ . ألنهم جميعاً زناة جماعة خائنين. وأنطلق من عندهم فأترُك شعبي(  -21 ال  ، يِّ
 3: 9إرميا) للحق قووا فى األرض

هذا الشعب وعدم جعل النبوة فى نسلهم بسبب ما اقترفوه من  أال يذكر هذا النص قرار هللا بسحب شريعته من
 ثقته منهم ، فكيف تقنعنى أنا اليوم بالثقة فيهم وفى كتاباتهم وأقوالهم؟ ولماذا الزنا والكذب؟ فقد سحب هللا

 ذو بنى إسرائيل فى إنكار فى نسل إسماعيل؟تحذون ح

 برؤيا كاذبة وَعَراَفةٍ . لم أرسلهم وال أمرُتهم وال كلمُتهم. يتنبأ األنبياء باسمي بالكذب: فقال الرب لى(  -22
 14: 14إرميا.) وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم

ى؟حتى نستثنى كتاباتهم من الكتاب المق من هم هؤالء األنبياء الكذبة   دس حتى يكون اسم الكتاب على ما ُيسمَّ

  ؟ )10– 9: 11الملوك األول (هى كتابات سليمان الذى عبد األوثان  هل

 ويهوذا )38 -30: 19تكوين (ولوط  )11صموئيل الثانى (الزناة من األنبياء أمثال داود  أم هل هى كتابات
  ؟..و.. ويعقوب و

-11: 12تكوين (المقدس بالدياثة على زوجته  الذى يتهمه الكتاب أم هل هى كتابات نبى هللا وأبو األنبياء
  ؟ )16

أمثال يعقوب نبى هللا الذى يتهمه الكتاب المقدس بالكذب على أبيه وسرقة  أم هل هى كتابات أنبياء لصوص
لنفسه  ولم يكتفى بذلك بل نهب بهائم وغنيمة سكان عاى قد نهبها) 27تكوين (والنبوة من أخيه  البركة

المصريين عند  وموسى الذى يتهمه الكتاب المقدس بسرقة ذهب )27: 8يشوع (!!!) حسب قول الرب(
 .تقولون علواً كبيرا ؟ تعالى هللا عما)36– 35: 12خروج ( وأيضاً )  22: 3خروج (خروجهم من مصر 

كورنثوس ) بعضالكامل فحينئذ يبطل ما هو  ولكن متى جاء. ألننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ( -23
رسالته كاملة لجميع األمم؟ من هو الذى لم تترك رسالته  فمن هو ذلك الكامل الذى تكون,  9: 13األولى 

عنها؟ من هو ذلك الكامل الذى شملت رسالته كل األنبياء السابقين؟ وحتى لو لم  صغيرة أو كبيرة إال وتكلم
فالعهدان . الشريعة امل بشريعته التى ستنسخ تعاليم تلككلمة الرب فقد كانت مؤقتة وُينَتظر النبى الك يحرفوا

 .كالهما مؤقت: إذاً 
 

بِّ الَِّذي لَمْ  َفَماَت َشاُولُ بِِخَياَنتِهِ 13) -24 بَّ ِمْن أَْجِل َكالَِم الرَّ َوأَْيضاً ألَْجِل َطلَبِِه إِلَى . َيْحَفْظهُ  الَّتِي بَِها َخاَن الرَّ
َؤالِ   13:  10األول  يامأخبار األ) اْلَجانِّ لِلسُّ

 
 

َوأَْخَبَرُكْم بَِعْهِدِه الِذي أََمَرُكْم أَْن َتْعَملُوا بِِه الَكلَِماِت الَعَشِر َوَكَتَبُه َعلى لْوَحْي  13(يقول العهد القديم  -2س
 13: 4تثنية ) َحَجر

أما العهد القديم فكيف وصل العهد القديم إذن إلى هذا الحجم فالعهد والكلمات العشر كتبت على لوحى حجر، 
 كلمة تقريباً؟ 12سطراً وفى كل سطر  21صفحة ، وفى كل صفحة  336حالياً فهو مكتوب فى 

 
 

 ثم من الذى كتب على الحجر؟ هل هو هللا أم موسى نفسه؟ -3س



؟ أم هل أمر الرب موسى بكتابته )1: 34خروج (وسفر  )2:  10تثنية ( فهل كتبه هللا نفسه كما يقول سفر
 ؟)28 – 27:  34خروج (ا يقول سفر بنفسه كم

تثنية (فأكتب على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين األولين اللذين كسرتهما وتضعهما فى التابوت  -1
10  :2 ( 

 )1: 34خروج (فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين األولين اللذين كسرتهما -2
. ألننى بحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع إسرائيل. نفسك هذه الكلماتوقال الرب لموسى اكتب ل -3

فكتب على اللوحين كلمات . وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً أو أربعين ليليًة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماءً 
 )28 – 27:  34خروج . (العهد الكلمات العشر

 
 

وكان موسى ابن مئة . يعرف انسان قبره إلى اليوم ولم. ودفنه الرب هناك..فمات موسى هناك(  -4س
  5: 34تثنية .) وعشرين سنة حين مات

فهل كتب موسى سفر التثنية بعد وفاته؟ وهل عرف أين دفنوه قبل أن يموت؟ وهل تأكد بعد مرور سنوات من 
 وفاته أنه لم يعرف أحد قبره إلى اآلن؟

 
 

 29: 24يشوع) ابن مائة وعشر سنين –عبد الرب  –ن وكان بعد هذا الكالم أنه مات يشوع بن نو( -5س
ولم يدع هذا الشخص أن هذا . من الواضح أن هناك شخص آخر غير يشوع هو الذى يحكى لنا هذه األحداث, 

 فمن أين لكم بهذا اإلدعاء؟. من وحى هللا
 
 

َماَواِت َواألَْرضَ 1(: يقول الكتاب المقدس -6س َوَكاَنِت األَْرُض َخِرَبًة َوَخالَِيًة َوَعَلى 2. فِي اْلَبْدِء َخلََق هللاُ السَّ
ُه 4. َفَكاَن ُنورٌ » لَِيُكْن ُنورٌ «: َوَقالَ هللاُ 3. َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمٌة َوُروُح هللاِ َيِرفُّ َعلَى َوْجِه اْلِمَياهِ  َوَرأَى هللاُ النُّوَر أَنَّ

ْلَمةِ . َحَسنٌ  ْلَمُة َدَعاَها َلْيالً 5. َوَفَصلَ هللاُ َبْيَن النُّوِر َوالظُّ َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح . َوَدَعا هللاُ النُّوَر َنَهاراً َوالظُّ
 .) َيْوماً َواِحداً 

 فمن أين جاءت هذه األنوار ولم يكن هللا قد خلق النجوم بعد؟ 

فكيف ). 14: 1كوين ت(لقد خلق هللا الشمس والقمر فى اليوم الرابع لفصل الليل عن النهار وإلنارة األرض 
 جاء الليل والنهار إلى اليوم الرابع دون وجود شمس وقمر؟

وما هى األنوار التى خلقها هللا فى اليوم الرابع فى جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون آليات وأوقات 
 وأيام وسنين؟

َماِء لَِتْفصِ «: َوَقالَ هللاُ 14( اٍم َوِسنِينٍ لَِتُكْن أَْنَواٌر فِي َجلَِد السَّ َهاِر َواللَّْيِل َوَتُكوَن آلَياٍت َوأَْوَقاٍت َوأَيَّ . لَ َبْيَن النَّ
َماِء لُِتنِيَر َعَلى األَْرِض 15 النُّوَر : َفَعِملَ هللاُ النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْينِ 16. َوَكاَن َكَذلِكَ . »َوَتُكوَن أَْنَواراً فِي َجلَِد السَّ

َماِء لُِتِنيَر َعَلى األَْرِض 17. َهاِر َوالنُّوَر األَْصَغَر لُِحْكِم اللَّْيِل َوالنُُّجومَ األَْكَبَر لُِحْكِم النَّ  َوَجَعَلَها هللاُ فِي َجلَِد السَّ
ْلَمةِ 18 َهاِر َواللَّْيِل َولَِتْفِصلَ َبْيَن النُّوِر َوالظُّ ُه َحَسنٌ . َولَِتْحُكَم َعلَى النَّ َكاَن َمَساٌء َوَكاَن وَ 19. َوَرأَى هللاُ َذلَِك أَنَّ

 19-1: 1تكوين.) َصَباٌح َيْوماً َرابِعاً 

التكوين (وبتوضيح أكبر متى خلق هللا النور لفصل الليل على النهار؟ هل خلقها فى اليوم األول كما يقول سفر 
 )14:  1التكوين (أم فى اليوم الرابع كما يقول سفر  )3-5: 1

والقمر بعد خلق األرض ، وهذا ُيخالف أوثق المفاهيم المعتمدة فى  ويصف هذا الجزء أن هللا قد خلق الشمس
فمن المعروف أن األرض والقمر قد انفتقا من نجمهما األم أال وهو . تكوين عناصر المجموعة الشمسية

 .الشمس



ْعَملُ َثَمراً َكِجْنِسِه بِْزُرهُ فِيِه َعلَى لُِتْنبِِت األَْرُض ُعْشباً َوَبْقالً ُيْبِزُر بِْزراً َوَشَجراً َذا َثَمٍر يَ «: َوَقالَ هللاُ 11(
َفأَْخَرَجِت األَْرُض ُعْشباً َوَبْقالً ُيْبِزُر ِبْزراً َكِجْنِسِه َوَشَجراً َيْعَملُ َثَمراً بِْزُرهُ فِيِه 12. َوَكاَن َكَذلِكَ . »األَْرِض 
ُه َحَسنٌ . َكِجْنِسهِ   .)َوَكاَن َصَباٌح َيْوماً َثالِثاً َوَكاَن َمَساٌء 13. َوَرأَى هللاُ َذلَِك أَنَّ

 وكيف أنبت هللا النبات قبل خلق الشمس؟

فقد ظهر . وكذلك ينتقد العلم الحديث اليوم ظهور النباتات فى نفس الوقت الذى ظهر فيه اإلنسان على األرض
وجه اليقين  مع العلم بأننا ال نعرف على. اإلنسان على األرض بعد وقت طويل جداً من وجود النباتات عليها

 .كم من مئات الماليين من السنين كانت قد مضت بين ظهور الحدثين
 
 

أم خلقه بعد اليوم  )26 -24: 1تكوين (متى خلق هللا اإلنسان؟ ها خلقه فى اليوم الخامس كما فى  -7س
 ؟  )7 -1: 2تكوين (السابع كما فى 

ٍة َكِجْنِسَها«: َقالَ هللاُ وَ 24. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْوماً َخاِمساً 23( َبَهائَِم : لُِتْخِرِج األَْرُض َذَواِت أَْنفٍُس َحيَّ
اَباٍت َوُوُحوَش أَْرٍض َكأَْجَناِسَها َفَعِملَ هللاُ ُوُحوَش األَْرِض َكأَْجَناِسَها َواْلَبَهاِئَم َكأَْجَناِسَها 25. َوَكاَن َكَذلِكَ . »َوَدبَّ

اَباِت األَرْ  ُه َحَسنٌ . ِض َكأَْجَناِسَهاَوَجِميَع َدبَّ َنْعَملُ اإلِْنَساَن َعلَى ُصوَرتَِنا «: َوَقالَ هللاُ  26. َوَرأَى هللاُ َذلَِك أَنَّ
َماِء َوَعلَى اْلَبَهائِِم َوَعَلى ُكلِّ األَْرِض َوعَ  اَباِت لَى َجِميِع الدَّ َكَشَبِهَنا َفَيَتَسلَُّطوَن َعَلى َسَمِك اْلَبْحِر َوَعلَى َطْيِر السَّ بَّ

.) َذَكراً َوأُْنَثى َخلََقُهمْ . َعَلى ُصوَرِة هللاِ َخلََقهُ . َفَخلََق هللاُ اإلِْنَساَن َعلَى ُصوَرتِهِ 27. »الَّتِي َتِدبُّ َعلَى األَْرِض 
 )26 -24: 1تكوين (

َماَواُت َواألَْرُض َوُكلُّ ُجْنِدَها 1 ابِِع ِمْن َعَملِِه الَِّذي َعِملَ  َوَفَرَغ هللاُ فِي اْلَيْومِ 2. َفأُْكِملَِت السَّ َفاْسَتَراَح فِي . السَّ
ابِِع ِمْن َجِميِع َعَملِِه الَِّذي َعِملَ  ُه فِيِه اْسَتَراَح ِمْن َجِميِع َعَملِِه 3. اْلَيْوِم السَّ َسُه ألَنَّ اِبَع َوَقدَّ َوَباَرَك هللاُ اْلَيْوَم السَّ

بَّ  ُكلُّ 5. ... الَِّذي َعِملَ هللاُ َخالِقاً  ِة لَْم َيْنُبْت َبْعُد ألَنَّ الرَّ يَّ ِة لَْم َيُكْن َبْعُد فِي األَْرِض َوُكلُّ ُعْشِب اْلَبرِّ يَّ َشَجِر اْلَبرِّ
َوَيْسقِي ُكلَّ  ُثمَّ َكاَن َضَباٌب َيْطلَُع ِمَن األَْرِض 6. اإلِلََه لَْم َيُكْن َقْد أَْمَطَر َعلَى األَْرِض َوالَ َكاَن إِْنَساٌن لَِيْعَملَ األَْرضَ 

بُّ اإلِلَُه آَدَم ُتَراباً ِمَن األَْرِض َوَنَفَخ فِي أَْنفِِه َنَسَمَة َحَياةٍ 7. َوْجِه األَْرِض  ةً . َوَجَبلَ الرَّ .) َفَصاَر آَدُم َنْفساً َحيَّ
 )7 -1: 2تكوين (
 
 

 ماء؟متى خلق هللا الشجر؟ وما احتياج الشجر للمطر طالما األرض كانت مغمورة بال -8س

إِنِّي َقْد أَْعَطْيُتُكْم ُكلَّ َبْقٍل ُيْبِزُر بِْزراً َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض َوُكلَّ َشَجٍر فِيِه «: َوَقالَ هللاُ 29(: فى اليوم الخامس
 29: 1تكوين .) َثَمُر َشَجٍر ُيْبِزُر بِْزراً لَُكْم َيُكوُن َطَعاماً 

بَّ اإلِلََه لَْم ُكلُّ َشَجِر اْلَبرِّ 5(: بعد اليوم السابع ِة لَْم َيْنُبْت َبْعُد ألَنَّ الرَّ يَّ ِة لَْم َيُكْن َبْعُد فِي األَْرِض َوُكلُّ ُعْشِب اْلَبرِّ يَّ
 )5: 2تكوين .) (َيُكْن َقْد أَْمَطَر َعلَى األَْرِض َوالَ َكاَن إِْنَساٌن لَِيْعَملَ األَْرضَ 

 
 

 ات أم الحيوانات؟من الذى ُخلَِق أوالً اإلنسان أم النبات -9س

خلق هللا السموات واألرض والظلمات والنور ثم المياه ثم النباتات ثم : فى سفر التكوين اإلصحاح األول 
 )26 – 1:  1تكوين (النجوم ثم الحيوانات ثم اإلنسان 

أو خلق هللا السموات واألرض ثم خلق آدم من تراب قبل أن تنبت األرض : فى سفر التكوين اإلصحاح الثانى 
) ليحدث بخر للماء ويصطدم بتيار هوائى بارد فيسبب المطر(تخلق الشمس أو األنهار أو البحار أو المحيطات 

 )7 – 1:  2تكوين (
 
 

 من الذى ُخلَِق أوالً؟ هل اإلنسان أم النباتات؟ -10س



باتات ثم خلق يقول اإلصحاح األول من سفر التكوين إنه بعد خلق السموات واألرض والحيوانات خلق هللا الن
 ).فى اإلصحاح الثانى(آدم 

وهذا ليس بصحيح علمياً . إال أنه فى اإلصحاح الثانى قال إنه بعد خلق آدم غرس الرب الجنة وأنبت األرض
بل سبقت النباتات اإلنسان بفترة زمنية يحددها البعض بمئات الماليين من . فلم يتزامن خلق اإلنسان والنباتات

 )8 - 7: 2و  29:  1تكوين (. السنين

 
، وُيعلمنا العلم  5736متى كانت بداية الخلق؟ على حساب التقويم العبرى كانت بداية الخلق  -11س

الحديث أنه ال يمكننا إال تحديد عصر تكوين النظام الشمسى بصورة تقريبية ، وهو أننا يفصلنا عنه نحو أربعة 
ة عن وجود بقايا ألجساد بشرية ووجود حضارات وُتعلمنا اإلكتشافات الحديث. مليارات ونصف من السنين

 .ألف سنة بكثير 15قديمة ترجع إلى أكثر من 
 
 

َفَعِملَ هللاُ النُّوَرْيِن 16(: بنعم 18-16: 1هل القمر ُيضىء أم ال؟ اإلجابة فى سفر التكوين  -12س
َهاِر َوالنُّوَر األَْصغَ : اْلَعِظيَمْينِ  َماِء لُِتنِيَر 17. َر لُِحْكِم اللَّْيِل َوالنُُّجومَ النُّوَر األَْكَبَر لُِحْكِم النَّ َوَجَعلََها هللاُ فِي َجلَِد السَّ

ْلَمةِ 18َعلَى األَْرِض  َهاِر َواللَّْيِل َولَِتْفِصلَ َبْيَن النُّوِر َوالظُّ ُه َحَسنٌ . َولَِتْحُكَم َعَلى النَّ  .)َوَرأَى هللاُ َذلَِك أَنَّ

ٍة فِي َعْيَنْيهِ 5(: ذلكينفى  5: 25إال أن سفر أيوب  فالقمر ال  .)ُهَوَذا َنْفُس اْلَقَمِر الَ ُيِضيُء َواْلَكَواِكُب َغْيُر َنقِيَّ
 !يضىء فى عينى الرب

 
 

      هل يمكن أن نقسم الماء إلى كتلتين؟ -13س

 )لد سماءودعا الج… وليكن فاصالً بين مياه ومياه . ليكن جلد في وسط المياه( 8- 6: 1يقول سفر التكوين 
 .وهذا ال يصح علميا

 
 

يرف … وكانت األرض خربة . في البدء خلق هللا السموات واألرض( 2-1: 1يقول سفر التكوين  -14س
 ، فهل هذا صحيٌح علمياً؟) على وجه المياه

باليين  10ثبت علميا أن السموات واألرض كانتا كتلة غازية تفككت بأمر هللا سبحانه وتعالى على مدى . ال
كما أن . سنين وهو ما يدعى باالنفجار الكبير ، ومنذ بضعة باليين من السنين تكونت المجموعة الشمسيةال

 .وجود الماء في تلك المرحلة مرفوض علمياً 
 
 

النور األكبر لحكم النهار والنور األصغر لحكم … لتكن أنوار ( 19-14: 1يقول سفر التكوين  -15س
 )…والنجوم . الليل

علومات األساسية عن تشكل عناصر النظام الشمسي فقد نتجت األرض والقمر بأمر هللا سبحانه هذا يناقض الم
 وتعالى من انفصالهما عن الشمس فكيف جاءت الشمس والقمر بعد األرض ؟

 
 

… لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق األرض (23-20: 1يقول سفر التكوين  -16س
 )ذكراً وأنثى… وخلق هللا اإلنسان … دبابات ووحوش بهائم و… فخلق التنانين 



نظام ظهور الحيوانات األرضية والطيور هذا مرفوض علمياً فقد جاءت الطيور من فئة خاصة من الزواحف 
وقد جاء ذكر الحيوانات األرضية في . عاشت في العصر الثاني لذا من الخطأ ظهور الحيوانات األرضية بعدها

 .اليوم السادس

 
لم نسمع ولم نقرأ من قبل أن األرض تحملها أعمدة ، فانظروا إلى اإلعجاز العلمى فى الكتاب  -17س

َها َفَتَتَزْلَزلُ أَْعِمَدُتَها6( :المقدس يُسوهُ الَ َيأَْتِمُنُهْم 15(,  6: 9أيوب ) اْلُمَزْعِزُع األَْرَض ِمْن َمَقرِّ ُهَوَذا قِدِّ
َماَواُت َغْيُر َطاِهَرٍة بِعَ   15: 25أيوب ) ْيَنْيهِ َوالسَّ

 
 

َر 37(هل سمعتم أن الغنم تتوحم؟  -18س َفأََخَذ َيْعقُوُب لَِنْفِسِه قُْضَباناً ُخْضراً ِمْن لُْبَنى َولَْوٍز َوُدْلٍب َوَقشَّ
َرَها فِي األَْجَراِن فِي  َوأَْوَقَف اْلقُْضَباَن الَّتِي38. فِيَها ُخُطوطاً بِيضاً َكاِشطاً َعِن اْلَبَياِض الَِّذي َعلَى اْلقُْضَبانِ  َقشَّ

َم ِعْنَد َمِجيئَِها لَِتْشَربَ  َمِت اْلَغَنُم ِعْنَد 39. َمَساقِي اْلَماِء َحْيُث َكاَنِت اْلَغَنُم َتِجيُء لَِتْشَرَب ُتَجاَه اْلَغَنِم لَِتَتَوحَّ َفَتَوحَّ
َطاٍت َوُرْقطاً َوُبْلقاً  فحمداً ل أن الغنم لم تتوحم أن تكون ,  39-37: 30تكوين ) .اْلقُْضَباِن َوَولََدِت اْلَغَنُم ُمَخطَّ

 !!قردة أو حماماً أو أسوداً 
 
 

ُه فِيِه اْسَتَراَح ِمْن َجِميِع َعَملِِه الَِّذي َعِملَ 3(يقول سفر التكوين  -19س َسُه ألَنَّ ابَِع َوَقدَّ َوَباَرَك هللاُ اْلَيْوَم السَّ
بُّ 28(عياء فيؤكد أن هللا ال يكل وال يعيا أما سفر إش,  3: 2.) هللاُ َخالِقاً  ْهِر الرَّ أََما َعَرْفَت أَْم لَْم َتْسَمْع؟ إِلَُه الدَّ

 فمن نصدق؟,  28: 40إشعياء .) َخالُِق أَْطَراِف األَْرِض الَ َيِكلُّ َوالَ َيْعَيا
 
 

 ما الذى أحدث طوفان نوح؟ من أين أتت كل هذه المياه؟ -20س

إن المتسبب فى الطوفان هو المطر وحده ، وتقول األخرى إن األمطار وينابيع األرض تقول احدى الروايات 
 .هما الذان أحدثا هذا الطوفان

 )4:  7تكوين ) (ألنى بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على األرض أربعين يوماً وأربعين ليلةً (
 )11:  7كوين ت) (فى ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء(
 
 

 هل حدث الطوفان فى األرض كلها؟ -21س

الناس والبهائم . فمحا هللا كل قائم كان على وجه األرض( )23:  7و  6:  7تكوين (هذا ما تقوله التوراة 
 .)وتبقى نوح والذين معه فى الفلك فقط. فانمحت من األرض. والدّبابات وطيور السماء

بعد الطوفان وأصبحوا من سكان الخيام والرعاة ) توبال قايين(و ) يوبال(و ) يابال(فكيف عاشت إذن ساللة 
 !وعازفى اآلالت الموسيقية؟ مع العلم أن نوحاً وذريته ليسوا من ساللة قايين

وكيف حدث الطوفان على األرض كلها لمدة سبعة أشهر حتى استقرت الفلك على األرض مع العلم بأن 
رقة زيتون خضراء؟ فمتى تم زراعة هذا الشجر؟ مع العلم أن هناك الحمامة التى أرسلها نوح عادت بو

 .مثل الحضارة المصرية القديمة! حضارات لم ينقطع تاريخها فى فترة ما

 
 أين استقرت الفلك؟ هل فى جبل أراراط أم فى جبل سرنديب؟ -22س

مرية أنها استقرت فى جبل وتقول التوراة السا) الذى يقع بأرمينيا(تقول التوراة العبرية فى جبل أراراط 
 )الذى يقع فى سريالنكا(سرنديب 



وقد أثبتت اإلكتشافات الحديثة ، التى قامت بها بعثة مسيحية ، عثرت على سفينة نوح على جبل الجودى فى 
 .تركيا ، ويبلغ عمر هذه السفينة مائة ألف سنة

 
 

 متى حدث الطوفان بدقة؟ -23س

وتفيد احداثيات التوراة أن آدم ولد قبل نوح ب  )6:  7تكوين (. عام )600(عندما كان نوح يبلغ من العمر 
 .من خلق آدم 1656وعلى ذلك يكون الطوفان قد حدث عام . سنة) 1056(

هذا ويذكر سفر التكوين أن . سنة 2123ولد بعد آدم ب ) عليه السالم(وتبعا الحداثيات التوراة فإن إبراهيم 
وعلى ذلك فتبعاً لهذه الرواية ). 57موريس بوكاى ص (سنة  292م ب الطوفان قد حصل قبل والدة إبراهي

 .1831يكون الطوفان قد حدث عام 
 
 

 كم من الزمن استمر الطوفان على األرض؟ -24س

تقول الوثائق التاريخية السومرية المترجمة من اللوح السومري أن زوابع الطوفان على الـهبوب في حين 
وعندما حل اليوم السابع خفت وطأة الزوابع الجنوبية للطوفان ثم هدأ . د كانت رياح الجنوب تكتسح البال

 . البحر وسكنت العواصف وانتهى الطوفان

َوَكاَن 17 17(بينما نجد أن كتب اليهود والنصارى تخبرنا أن الطوفان قد أستمر أربعين يوما على األرض 
وَفاُن أَْرَبِعيَن َيْوماً َعَلى األَْرِض   17: 7ين التكو.) الطُّ

 
 

ابَِع َعَشَر ِمَن 4(: متى استقر فلك نوح بعد الفيضان؟ -25س ابِِع فِي اْلَيْوِم السَّ ْهِر السَّ َواْسَتَقرَّ اْلفُْلُك فِي الشَّ
ْهِر َعلَى ِجَباِل أََراَراطَ  َوَكاَنِت 5(: فى أول الشهر العاشر 5: 8، بينما استقر فى تكوين  4: 8تكوين .) الشَّ

ْهِر اْلَعاِشرِ اْلِمَياهُ تَ  فكيف يستقر الفلك أوالً فى الشهر السابع ثم تظهر رؤوس  .)ْنقُُص َنْقصاً ُمَتَوالِياً إَِلى الشَّ
 الجبال فى الشهر العاشر بعد استقرار الفلك؟

 
 

ذكر وأنثى من كل  20-19: 6وما نوع الحيوانات التى دخلت سفينة نوح؟ ففى سفر التكوين  -26س
سبعة ذكر  3-2:  7ذكران واثنتان من كل جنس ، وفى سفر التكوين  9-8:  7كوين جنس ، وفى سفر الت

 وسبعة أنثى من الحيوانات الطاهرة وذكر واحد وأنثى واحدة من الحيوانات غير الطاهرة؟
ِمَن 20. َتُكوُن َذَكراً َوأُْنَثى. َها َمَعكَ َوِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ ِذي َجَسٍد اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ ُتْدِخلُ إِلَى اْلفُْلِك ِالْستِْبَقائ19ِ(

ُيوِر َكأَْجَناِسَها َوِمَن اْلَبَهائَِم َكأَْجَناِسَها َوِمْن ُكلِّ َدباََّباِت األَْرِض َكأَْجَناِسهِ  اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ ُتْدِخلُ إِلَْيَك . الطُّ
  20-19:  6تكوين .) ِالْستِْبَقائَِها

ُيوِر َوُكلِّ َما َيِدبُّ َعلَى األَْرِض َوِمَن اْلَبَهائِِم ال8( اِهَرِة َواْلَبَهاِئِم الَّتِي لَْيَسْت بَِطاِهَرٍة َوِمَن الطُّ َدَخلَ اْثَناِن اْثَناِن 9: طَّ
  9-8: 7تكوين .) َكَما أََمَر هللاُ ُنوحاً . إِلَى ُنوٍح إِلَى اْلفُْلِك َذَكراً َوأُْنَثى

َذَكراً : َوِمَن اْلَبَهائِِم الَّتِي لَْيَسْت بَِطاِهَرٍة اْثَنْينِ . اِهَرِة َتأُْخُذ َمَعَك َسْبَعًة َسْبَعًة َذَكراً َوأُْنَثىِمْن َجِميِع اْلَبَهائِِم الطَّ 2(
َماِء أَْيضاً َسْبَعًة َسْبَعةً 3. َوأُْنَثى : 7تكوين .) ألَْرِض ِالْستِْبَقاِء َنْسٍل َعَلى َوْجِه ُكلِّ ا. َذَكراً َوأُْنَثى: َوِمْن ُطُيوِر السَّ

2-3 
 
 

الَ 14. الَ َتْقُتلْ 13(يأمر سفر الخروج بعدم الزنا أو السرقة ، وكما نعلم إنها من الوصايا العشر  -27س
َوأَْجَمُع ُكلَّ 2(: ، إال أن الذى أوحى سفر زكريا له رأى آخر فقد قال 15-13: 20خروج .) الَ َتْسِرقْ 15. َتْزنِ 



َساءُ األَُمِم َعلَى أُوُرَشلِ  انظر إلى أخالق  .2: 14زكريا ) يَم لِْلُمَحاَرَبِة َفُتْؤَخُذ اْلَمِديَنُة َوُتْنَهُب اْلُبُيوُت َوُتْفَضُح النِّ
.. وعلى بركة رسوله .. انطلقوا باسم هللا “(الحرب عندهم وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم لجنود سراياه 

إياكم .. وال امرأة ، وأال تغلوا ، وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين،  ال تقتلوا شيخاً فانياً ، وال طفالً صغيراً 
 فهل هذا هو نفس اإلله الذى أمر بعدم الزنى والسرقة؟ )!!”..والمثلة ولو بالكلب العقور 

 
 

ما الغرض من الطوفان وإغراق أهل األرض ، إن لم يكن هذا انتقاماً من البشر لذنوبهم؟ وما  -28س
 ن الرب ينوى أن ينزل فى صورة رجل لُيصلَب ليغفر للبشر؟الفائدة منه إن كا

 
 

من قضاة بنى إسرائيل أن يتزوج ابنة أخيه؟ واألمر من ذلك أن يعرض ) نبى(كيف يحل لقاضى  -29س
. »َنتِي اْمَرأَةً أُْعِطيِه َعْكَسَة ابْ , الَِّذي َيْضِرُب َقْرَيَة َسَفٍر َوَيأُْخُذَها«: َفَقالَ َكالِبُ 12(أخوه األكبر هذا العرض؟ 

، ويشوع  13-12: 1قضاة.) َفأَْعَطاهُ َعْكَسَة اْبَنَتُه اْمَرأَةً . َفأََخَذَها ُعْثنِيئِيلُ ْبُن َقَناَز أَُخو َكالَِب األَْصَغِر ِمْنهُ 13
بِّ 9( 17: 15 بُّ ُمَخلِّصاً لَِبنِي إِْسَرائِي, َوَصَرَخ َبُنو إِْسَرائِيلَ إِلَى الرَّ ُعْثِنيئِيلَ ْبَن َقَناَز أََخا . لَ َفَخلََّصُهمْ َفأََقاَم الرَّ

َها َقِريَبُة أَبِيكَ . َعْوَرَة أُْخِت أَبِيَك الَ َتْكِشفْ 12( 9: 3قضاة .) َكالَِب األَْصَغرَ  َك الَ َتْكِشفْ 13. إِنَّ . َعْوَرَة أُْخِت أُمِّ
كَ  َها َقِريَبُة أُمِّ ُتكَ . إِلَى اْمَرأَتِِه الَ َتْقَتِربْ  .َعْوَرَة أَِخي أَبِيَك الَ َتْكِشفْ 14. إِنَّ َها َعمَّ  14-12: 18الويين .) إِنَّ

وفى الحقيقة أنه ظل الزواج من ابنة األخ سارياً حتى بعد نزول الشريعة الموسوية ، بدليل زواج ناحور من 
فمن الذى . لب، وبدليل زواج نثنئيل من ابنة أخيه كا) 29: 11تكوين (وأخت لوط ) هاران(ابنة أخيه ) ملكة(

 .؟ بالطبع ليس موسى ، ألن هذه الشريعة ظلت سارية من بعده واتبعها أنبياء وملوك14: 18كتب الويين 
 
 

فى النقطة السابقة تقرأ أن عثنيئيل تزوج عكسة ابنة أخيه مكافأة له على استيالئه على قرية  -30س
وهذا يتناقض مع ما قيل سابقاً من أن الرب  .وهذا يعنى أن عثنيئيل قد حارب فى كنعان منذ أيام يشوع. سفر

َفَهُؤالَِء ُهُم األَُمُم الَِّذيَن 1(قد ترك األمم المتحان بنى إسرائيل الذين لم يعرفوا حروب كنعان ولتعليمهم الحرب 
بُّ لَِيْمَتِحَن بِِهْم إِْسَرائِيلَ  َما لَِمْعِرَفِة أَْجَياِل َبنِي إِْسَرائِيلَ (2َكْنَعاَن  ُكلَّ الَِّذيَن لَْم َيْعِرفُوا َجِميَع ُحُروبِ , َتَرَكُهُم الرَّ إِنَّ

، ويعنى أيضاً أن عثنيئيل قد قضى لسبط يهوذا  2-1: 3قضاة ) الَِّذيَن لَْم َيْعِرفُوَها َقْبلُ َفَقطْ . لَِتْعلِيِمِهِم اْلَحْربَ 
بَّ  َوَكاَن َبْعَد َمْوِت َيُشوَع أَنَّ (فى أثناء حكم يشوع وليس بعد وفاته  ا َيْصَعُد «: َبنِي إِْسَرائِيلَ َسأَلُوا الرَّ َمْن ِمنَّ

يَن أََّوالً لُِمَحاَرَبتِِهْم؟  فكيف ُيفَهم هذا اللغط؟ .3: 1قضاة ) »إِلَى اْلَكْنَعانِيِّ

 
بِّ 7( -31س رَّ فِي َعْيَنيِ الرَّ بَّ إِلََهُهْم َوَعَبدُ , َفَعِملَ َبُنو إِْسَرائِيلَ الشَّ َواِريَ َوَنُسوا الرَّ َفَحِمَي 8. وا اْلَبْعلِيَم َوالسَّ

بِّ َعلَى إِْسَرائِيلَ  ْهَرْينِ , َغَضُب الرَّ َفَعَبَد َبُنو إِْسَرائِيلَ ُكوَشاَن ِرَشْعَتايَِم . َفَباَعُهْم بَِيِد ُكوَشاَن ِرَشْعَتايَِم َملِِك أََراِم النَّ
 8-7: 3قضاة . ) َثَمانَِي ِسنِينَ 

أَهم من عبادة األوثان ، وأثبت لهم إرضاء هللا؟ كيف يصدق هذا مع قول ي َوَعَبَد إِْسَرائِيلُ 31(شوع الذى برَّ
اِم َيُشوعَ  بَّ ُكلَّ أَيَّ بِّ الَِّذي , الرَّ اُمُهْم َبْعَد َيُشوَع َوالَِّذيَن َعَرفُوا ُكلَّ َعَمِل الرَّ ُيوِخ الَِّذيَن َطالَْت أَيَّ اِم الشُّ َعِملَُه َوُكلَّ أَيَّ

 31: 24يشوع .) َرائِيلَ إلِسْ 
 
 

بِّ 9( -32س بُّ ُمَخلِّصاً لَِبنِي إِْسَرائِيلَ َفَخلََّصُهمْ , َوَصَرَخ َبُنو إِْسَرائِيلَ إِلَى الرَّ ُعْثنِيئِيلَ ْبَن َقَناَز أََخا . َفأََقاَم الرَّ
بِّ 10. َكالَِب األَْصَغرَ  بُّ لَِيِدِه ُكوَشاَن ِرَشْعَتايَِم َوخَ . َوَقَضى إلِْسَرائِيلَ , َفَكاَن َعلَْيِه ُروُح الرَّ َرَج لِْلَحْرِب َفَدَفَع الرَّ

َزْت َيُدهُ َعلَى ُكوَشاِن ِرَشْعَتايِمَ , َملَِك أََرامَ  .) َوَماَت ُعْثنِيئِيلُ ْبُن َقَنازَ . َواْسَتَراَحِت األَْرُض أَْرَبِعيَن َسَنةً 11. َواْعتَّ
  11-9: 3قضاة 

، وهذا نفس اللفظ الذى استخدمه بنو إسرائيل فى ) المخلِّص(إسرائيل لقب  فقد أُطلِق على جميع قضاة بنى
رهم بالقضاة المخلصين فمن . وصف عيسى ابن مريم فى األناجيل األربعة ، وهذا يعنى أنهم عرفوه كنبى ، ُيذكِّ

ٌب َوْحَدَك فِي أُوُرَشلِيَم َولَْم َتْعلَ «(أين جاء وصفكم له كإله؟  ِم األُُموَر الَّتِي َحَدَثْت فِيَها فِي َهِذِه َهلْ أَْنَت ُمَتَغرِّ



اِم؟ اِصِريِّ الَِّذي َكاَن إِْنَساناً َنِبّياً ُمْقَتِدراً فِي اْلفِْعِل «: َفَقاالَ » َوَما ِهَي؟«: َفَقالَ لَُهَما19» األَيَّ ُة بَِيُسوَع النَّ اْلُمْخَتصَّ
ْعبِ   19-18: 24ا لوق.) َواْلَقْوِل أََماَم هللاِ َوَجِميِع الشَّ

 
 

تكوين .) َوَحَدَث إِْذ َكاَنا فِي اْلَحْقِل أَنَّ َقايِيَن َقاَم َعَلى َهابِيلَ أَِخيِه َوَقَتلَهُ . َوَكلََّم َقايِيُن َهاِبيلَ أََخاهُ 8( -33س
. راءإال أن التوراة السامرية تذكر أنه قُتِلَ فى الصح. ونفهم من هذه الجملة أن هابيل قُتِلَ فى الحقل,  8: 4

 فهل قتل قايين أخاه هابيل مرتين؟
 
 

بُّ لَِقايِينَ 9( -34س َماَذا «: َفَقالَ 10» أََحاِرٌس أََنا ألَِخي؟! الَ أَْعلَمُ «: َفَقالَ » أَْيَن َهابِيلُ أَُخوَك؟«: َفَقالَ الرَّ
َت ِمَن األَْرِض الَّتِي َفَتَحْت َفاَها لَِتْقَبلَ َدَم َفاْآلَن َمْلُعوٌن أَنْ 11. َفَعْلَت؟ َصْوُت َدِم أَِخيَك َصاِرٌخ إَِليَّ ِمَن األَْرِض 

َتَها12! أَِخيَك ِمْن َيِدكَ  َفَقالَ َقايِيُن 13. »َتاِئهاً َوَهاِرباً َتُكوُن فِي األَْرِض . َمَتى َعِمْلَت األَْرَض الَ َتُعوُد ُتْعِطيَك قُوَّ
بِّ  َك َقْد َطَرْدَتنِي اْلَيْوَم َعْن َوْجِه األَْرِض َوِمْن َوْجِهَك أَْخَتفِي َوأَُكوُن َتائِهاً إِنَّ 14. َذْنبِي أَْعَظُم ِمْن أَْن ُيْحَتَملَ «: لِلرَّ

بُّ 15. »َوَهاِرباً فِي األَْرِض َفَيُكوُن ُكلُّ َمْن َوَجَدنِي َيْقُتلُنِي لَِذلَِك ُكلُّ َمْن َقَتلَ َقايِيَن َفَسْبَعَة أَْضَعاٍف «: َفَقالَ لَُه الرَّ
بُّ لَِقايِيَن َعالََمًة لَِكْي الَ َيْقُتلَُه ُكلُّ َمْن َوَجَدهُ . »َقُم ِمْنهُ ُيْنتَ  بِّ َوَسَكَن فِي 16. َوَجَعلَ الرَّ َفَخَرَج َقايِيُن ِمْن لَُدِن الرَّ

  16-9: 4تكوين .) أَْرِض ُنوٍد َشْرقِيَّ َعْدنٍ 

هو وأخته ووالديه؟ ومما يزيدنى دهشة هو أن  ِمن َمن خاف قايين؟ أن يقتله أحد يالقيه؟ كيف ولم ُيخلَق غيره
فكيف يكون هذا عقاباً؟ يحميه الرب . الرب عاقبه وطرده من رحمته ، ثم فرض حماية مشددة عليه لحمايته

ٌة ُتْعِطي َنْفساً بَِنْفٍس 23( :بالرغم من أن منطق الرب داً بَِيٍد َوَعْيناً بَِعْيٍن َوِسّناً بِِسنٍّ َويَ 24َوإِْن َحَصلَْت أَِذيَّ
 24-23: 21خروج .) َوَكّياً بَِكيٍّ َوُجْرحاً بُِجْرٍح َوَرّضاً بَِرضٍّ 25َوِرْجالً بِِرْجٍل 

أوالً لمن العالمة ولم ُيخلق غيرهم؟ والعالمة البد . والذى يحيرنى هو أن الرب جعل له عالمة لكى ال يقتله أحد
أخرى ، لسألوا عن سبب هذه العالمة ، ولو أن تكون واضحة ، وظاهرة ، فلو افترضنا وجود مخلوقات 

أخبرهم لحاول واحد فى المائة أن ينبذه أو يقتله ، وفى هذه الحالة تكون العالمة ليس لحمايته ، بل للقضاء 
 .عليه

ثم كيف تكون عالمة لكى ال ُيقتل؟ وما هى شكلها؟ هل كان مكتوب عليها ال تقتل صاحب هذه العالمة؟ وهل 
رف الكتابة والقراءة؟ هل تتخيل أن اإلنسان يضع عالمة مميزة لبيت معين دون كل بيوت كان أحد وقتها يع

َز منزالً  المنطقة لكى ال ُيسَرق؟ ولو افترضنا إمكانية حدوث هذا ، لكان لزاماً علينا أن نعتقد أن اللص الذى ميَّ
) غير الموجودين(منع كل الناس  بمعنى أن الرب! معيناً دون الباقين ، أنه سمح أو قرر بسرقة باقى المنازل

 .وهذا يتنافى مع العدل اإللهى والرحمة الربانية! من قتل قايين ، وسمح بقتل باقى البشر

ولو افترضنا أّن المخلوقات األخرى هى األجيال التى سينجبها قايين ، ففى هذه الحالة لو قال لهم عن سبب 
ولو كذب عليها ، لما ندَم على عمله . ل والبطش وسفك الدماءهذه العالمة ، لخرجت أجيال ُتشبه أباها فى القت

 .)َذْنبِي أَْعَظُم ِمْن أَْن ُيْحَتَملَ «(هذا وقال للرب 

بِّ َوَسَكَن فِي أَْرِض ُنوٍد َشْرقِيَّ َعْدنٍ 16(: النقطة األخيرة قول الكتاب  : 4تكوين .) َفَخَرَج َقايِيُن ِمْن لَُدِن الرَّ
الرب؟ هل الرب غير موجود فى عدن؟ أم هل كان يسكن الرب معهم فغادر كهفه  ، فكيف خرج من لدن 16

 هارباً منه؟
 
 

 متى حدث الطوفان تبعاً إلحداثيات ُنسخ التوراة المختلفة ؟ -35س

 :فقد كانت المدة الزمنية من آدم حتى بداية الطوفان. تختلف إجابة هذا السؤال تبعاً الختالفات التوراة نفسها
 سنة 1656: ة العبرانية فى التورا

 سنة 1307: وفى التوراة السامرية 
 سنة 2262: وفى التوراة اليونانية 



 
 

 متى ولَِد أول بشر على سطح األرض ؟ -36س

والعلم الحديث والحفريات أثبتت وجود . قبل الميالد 3589تحدد التوراة وجود آدم على األرض بسنة 
 .قبل الميالد) عام مثل سفينة نوحمائة ألف (مخلوقات على األرض ترجع إلى 

 
 

من هو االبن البكر لنوح؟ ولماذا لم تذكره التوراة حتى باعتباره قد غرق أثناء الطوفان؟ أنجب  -37س
َساماً َوَحاماً : َوَولََد ُنوحٌ . َوَكاَن ُنوٌح اْبَن َخْمِس ِمَئِة َسَنةٍ 32(سنة  500نوح ابنه البكر عندما كان عمره 

ا َكاَن ُنوٌح اْبَن ِستِّ ِمَئِة َسَنٍة 6(سنة  600، وحدث الطوفان عندما كان عمر نوح  32: 5وين تك.) َوَياَفثَ  َولَمَّ
 .سنة 102، ويكون عمر ابنه البكر بعد الطوفان بسنتين  6: 7تكوين ) َصاَر ُطوَفاُن اْلَماِء َعَلى األَْرِض 

َوَساٌم أَُبو ُكلِّ َبنِي َعابَِر أَُخو 21(: اره االبن البكرإن سام هو األخ األكبر إلخوته ، ولم تذكره التوراة باعتب
 21: 10تكوين .) َياَفَث اْلَكبِيُر ُولَِد لَُه أَْيضاً َبُنونَ 

 102سنة وليس  100كان عمره بعد سنتين من الطوفان ) وهو هنا سام(إال أنك تجد أن االبن األكبر لنوح 
ا َكانَ : َهِذِه َمَوالِيُد َسامٍ 10( وَفاِن بَِسَنَتْينِ  لَمَّ ، إذن  10: 11تكوين .) َساٌم اْبَن ِمَئِة َسَنٍة َولََد أَْرَفْكَشاَد َبْعَد الطُّ

 فما اسمه؟ ولماذا أغفلته التوراة؟. فهو ليس االبن البكر ، ويكون االبن البكر هو الذى مات فى الطوفان
 
 

َتْجَعلُ اْلفُْلَك . ْصَنْع لَِنْفِسَك فُْلكاً ِمْن َخَشِب ُجْفرٍ اِ 14(: أمر الرب نوحاً أن يبنى فلكاً على النحو التالى -38س
َثالََث ِمَئِة ِذَراٍع َيُكوُن ُطولُ اْلفُْلِك َوَخْمِسيَن : َوَهَكَذا َتْصَنُعهُ 15. َمَساِكَن َوَتْطلِيِه ِمْن َداِخٍل َوِمْن َخاِرٍج بِاْلَقارِ 

 .وله ثالثة أدوار,  16-14: 6تكوين .) َفاُعهُ ِذَراعاً َعْرُضُه َوَثالَثِيَن ِذَراعاً اْرتِ 

وأمره الرب أن ُيدخل السفينة نفسه وامرأته وبنيه ونساءهم ، ومن كل حى يأخذ زوجين اثنين ذكراً وأنثى 
  ).22-19: 6تكوين (إضافة إلى طعام هذه الكائنات 

اثاً ومن البهائم غير الطاهرة ثم أمره أن يأخذ من البهائم الطاهرة وطيور السماء سبعة أزواج ذكوراً وإن
فهل تكفى سفينة بهذه األبعاد لكل  ).5-2: 7تكوين (زوجين اثنين ذكراً وأنثى ، ققعل نوح كما أمره الرب 

هؤالء البشر والبهائم والطيور وكل ما يدب على األرض إضافة إلى طعام يكفيهم عشرة أشهر ، أو سبعة 
 أشهر؟

 
 

 :فانظر إلى قرار الرب الذى لم ينفذه. ن يأكل التراب؟ بالطبع الهل سمعتم أو رأيتم عن ثعبا -39س
ةِ 14( بُّ اإلِلَُه لِْلَحيَّ ةِ «: َفَقالَ الرَّ يَّ ِك َفَعْلِت َهَذا َمْلُعوَنٌة أَْنِت ِمْن َجِميِع اْلَبَهائِِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش اْلَبرِّ َعلَى . ألَنَّ

اِم َحَياتِكِ َبْطنِِك َتْسِعيَن َوُتَراباً َتأُْكلِي  14: 3تكوين .) َن ُكلَّ أَيَّ
 
 

ُه (إَِذا أَْخَطأُوا إِلَْيَك 36( 36:  6كما يقول سفر أخبار األيام الثاني . هل اإلنسان يخطىء؟ نعم -40س ألَنَّ
 ال كل من هو مولود من هللا(: 9:  3؛ وهذا يناقض قول يوحنا فى رسالة يوحنا األولى  )لَْيَس إِْنَساٌن الَ ُيْخِطئُ 

 )يفعل خطية
 
 

كيف سمع آدم صوت الرب فاختبأ منه؟ هل كان يرتدى اإلله حذاء يحدث صوتا أثناء المشى؟ أم  -41س
َهاِر َفاْخَتَبأَ آَدُم َواْمَرأَُتُه 8(كان يغنى وهو يمشى؟  ِة ِعْنَد ُهُبوِب ِريِح النَّ بِّ اإلِلَِه َماِشياً فِي اْلَجنَّ َوَسِمَعا َصْوَت الرَّ

ةِ ِمْن وَ  بِّ اإلِلَِه فِي َوَسِط َشَجِر اْلَجنَّ                                     8: 3تكوين .) ْجِه الرَّ



 
 بالع وباكر ويديعئيل : أوالد)  3( إن بنيامين عنده  6: 7يقول أخبار األيام األولى  -42س

انَِي : َياِميُن َولَدَ َوبِنْ 1(: أوالد)  5( إن بنيامين عنده  2-1: 8ويقول أخبار األيام األولى  َبالََع بِْكَرهُ َوأَْشبِيلَ الثَّ
الَِث  ابَِع َوَراَفا اْلَخاِمسَ 2َوأَْخَرَخ الثَّ  .) َوُنوَحَة الرَّ

َبالَُع َوَباَكُر َوأَْشبِيلُ َوِجيَرا : َوَبُنو بِْنَياِمينَ 21(: أوالد)  10( فيقول إن بنيامين عنده  21: 46أما تكوين 
 .) إِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم َوأَْردُ َوَنْعَماُن وَ 

 فكم عدد األوالد التى كانت عند بنيامين فى علم هللا والتى أوحى بها؟ 
 
 

ا ؟  -43س  من هى أم أبيَّ

 ). ميخياهو ابنة أوريايل من جبعة(أنها  2: 13يقول سفر أخبار األيام الثانى 
 ). معخا ابنة أبيشالوم(اسم أم أبيا هو أن  20: 11وُيعلَم من أخبار األيام الثانى 

فَمن . أنه ما كان ألبيشالوم إال بنت واحدة اسمها ثامار ، أى ليس لها أخوات 7: 14وُيعلَم من صموئيل الثانى 
 هى إذن معخا هذه؟ 

ولم  ثامار هذه هى البنت الوحيدة ألبيشالوم بن داود ، وهى غير ثامار ابنة داود التى زنى بها أمنون أخوها ،
، ولذلك اضطرب قاموس ) معكة(أو ) معخا(أو ) ميخايا(أو ) ميخياهو(أو ) ميخيا(يرد أن لها أختاً اسمها 

إن معكة ابنة أبشالوم ، أو بنت ابنته : الكتاب المقدس فى هذا األمر اضطراباً ذديداً ، فحاولوا التوفيق فقالوا
لزم منه أن يكون ) ميخاياهو(كانت ثامار هى معكة  ثامار ، وأن أوريايل تزوج ثامار ابنة أبيشالوم ، فإن

أوريايل أبو معكة هو زوجها فى نفس الوقت ، وأن أبيشالوم أبوها وجدها فى نفس الوقت ، وأن معكة لها 
 ) 937، 908، 136، 14قاموس الكتاب المقدس ص . (أبوان أوريايل وأبيشالوم فى نفس الوقت

 
 

 لح؟ ابن من هو قينان؟ وابن من شا -44س

على أن شالح ابن  ) 18: 1، وأخبار األيام األول  14-12: 11، والتكوين  24: 10التكوين (  اتفقت أسفار
فهل أرفكشاد ابن !! إال أن وحى لوقا خالفهم وجعل قينان هو ابن أرفكشاد ، وأرفكشاد حفيد شالح. أرفكشاد

 شالح أم ابن ابنه؟ 
 
 

 م عليهما السالم أم أخوه؟ هل سيدنا لوط ابن أخ سيدنا إبراهي -45س

 . يقرر أن لوط عليه السالم ابن أخ إبراهيم 12:  14سفر التكوين 
 . بقوله إن لوط عليه السالم أخ إبراهيم 14:  14ويناقضه سفر التكوين 

 
 

 400يقول الكتاب المقدس أن الرب قرر أن يكون نسل أبرام في أرض ليست لهم وُيستعبدون لهم  -46س
سنة  430؛ إال أنك تجد أن الرب قد نسى ما قرر من قبل وجعلهم فى مصر  )13:  15 التكوين(سنة 

 هل نسى الرب أم هل نسخ الكاتب هذه األرقام بصورة خاطئة؟ : فمن المخطىء ).40: 12التكوين (
 
 

 كم عدد النفوس ليعقوب التى أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نسائه؟  -47س



 ) 27:  46لتكوين سفر ا( فى  70عددهم 
 ) 5:  1سفر الخروج ( فى  70عددهم 
فوحى من األصدق؟ وكيف نسى الوحى ما أماله من قبل فى  ) 14:  7سفر أعمال الرسل ( فى  75عددهم 

 سفرى التكوين والخروج؟ 
 
 

 ) 12: 20تكوين (. نعم -هل سارة زوجة إبراهيم عليه السالم أخته من أبيه؟  -48س
م -ج فى التوراة؟ وما حكم هذا الزوا  ) 9: 18الويين (. محرَّ

 ) 22: 27تثنية (وملعون  )17: 20الويين (عار  -وما حكم من يفعل ذلك؟ 
 
 

 ومن الذى أغوى داود ليحصى إسرائيل؟ هل هو هللا أم هو الشيطان؟  -49س

ْيَطاُن ِضدَّ إِْسَرائِيلَ َوأَْغَوى َداُوَد لُِيْحِصَي إِْسَرائِي1(   1: 21أخبار األيام األول .) لَ َوَوَقَف الشَّ
بِّ َعَلى إِْسَرائِيلَ َفأََهاَج َعلَْيِهْم َداُوَد َقاِئالً 1( .) »اْمِض َوأَْحِص إِْسَرائِيلَ َوَيُهوَذا«: َوَعاَد َفَحِمَي َغَضُب الرَّ

  1: 24صموئيل الثانى 
 
 

 ما عدد الذين ارتحلوا من بنى إسرائيل من رعمسيس إلى ُسكُّوت؟  -50س

 ) 38: 12خروج (ماش من الرجال عدا األوالد  600 000
 ) أى لم يحسب األطفال أيضاً (من سن العشرين فصاعداً  603 550

 
 

فماذا تقولون فى قول بولس إن الرب  )20: 13عبرانيين (تقولون إن هللا محبة وهو رب السالم  -51س
 ) 3: 15خروج (رجل الحرب؟ 

 
 

ويقول ,  3: 139مزامير) فهمت فكري من بعيد وكل طرقي عرفتيا رب ( يقول سفر المزامير  -52س
إن فرشُت فى . أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدُت إلى السموات فأنت هناك(أيضاً 

إن أخذت جناحى الصبح ، وسكنُت فى أقاصى البحر ، فهناك أيضا تهدينى يدك ، وتمسكنى . الهاوية فها أنت
  11-7 :129مزامير ) بيمينك

إال أن الكتاب المقدس يصدمنا بنزول هللا على األرض ليعرف حقائق معينة تغيب عنه وهو على عرشه وال 
 !! وإال ألعلموه بها ولما اضُطرَّ للنزول ! تعرفها المالئكة المقربون

بُّ لَِيْنُظَر اْلَمِديَنَة َواْلُبْرَج اللََّذيْ 5(فقد نزل يتفقد بناء برجاً    5: 11تكوين .) ِن َكاَن َبُنو آَدَم َيْبُنوَنُهَماَفَنَزلَ الرَّ

بُّ 20(كذلك نزل عندما كُثر صراخ سدوم وعمورة وخطيتهم عظمت ليتأكد  إِنَّ ُصَراَخ َسُدوَم «: َوَقالَ الرَّ
ُتُهْم َقْد َعُظَمْت ِجّداً  مَ 21. َوَعُموَرَة َقْد َكُثَر َوَخِطيَّ اِم َحَسَب ُصَراِخَها اْآلتِي إِلَيَّ َوإِالَّ أَْنِزلُ َوأََرى َهلْ َفَعلُوا بِالتَّ

  21-20:  18التكوين .) »َفأَْعلَمُ 
 
 

 هل الرب إنسان فيندم؟  -53س

 . ينفى سفر العدد ذلك ويؤكده سفر التكوين والخروج وصموئيل األول



  19: 23عدد ) ال َيْفَعلُ؟ أَْو َيَتَكلُم َوال َيفِي؟َهل َيقُولُ وَ . لْيَس هللاُ إِْنَساناً َفَيْكِذَب َوال اْبَن إِْنَساٍن َفَيْنَدمَ 19(
َف فِي َقْلبِهِ 6( ُه َعِملَ اإلِْنَساَن فِي األَْرِض َوَتأَسَّ بُّ أَنَّ بُّ 7. َفَحِزَن الرَّ أَْمُحو َعْن َوْجِه األَْرِض اإلِْنَساَن «: َفَقالَ الرَّ

ا: الَِّذي َخَلْقُتهُ  َماءِ اإلِْنَساَن َمَع َبَهائَِم َوَدبَّ   7-6: 6تكوين .) »ألَنِّي َحِزْنُت أَنِّي َعِمْلُتُهمْ . َباٍت َوُطُيوِر السَّ
ُه َيْفَعلُُه بَِشْعبِهِ 14( رِّ الَِّذي َقالَ إِنَّ بُّ َعلَى الشَّ   14: 32خروج .) َفَنِدَم الرَّ
ُه َملََّك َشاُولَ , ُموئِيلَ َناَح َعلَى َشاُولَ ألَنَّ صَ , َولَْم َيُعْد َصُموئِيلُ لُِرْؤَيِة َشاُولَ إِلَى َيْوِم َمْوتِهِ 35( بُّ َنِدَم ألَنَّ َوالرَّ

  35: 15صموئيل األول .) َعلَى إِْسَرائِيلَ 

هكذا ندم الرب ذو العلم األزلى عندما فوجىء بما حدث من شاول ، أنه عفا عن أجاج وعن الجيد من الغنم 
 !!! والبقر والحمالن والخراف

 
 

مَ  -54س  ) 17-12: 3تثنية ( و ) 12-7: 13يشوع ( الرُب لبنى جاد؟ فهذا يختلف بين  ماذا قسَّ
 
 

َرَك َشْعباً َعِظيماً 10(: قال الرب لموسى -55س . »َفاآلَن اْتُرْكنِي لَِيْحَمى َغَضبِي َعلَْيِهْم َوأُْفنَِيُهْم َفأَُصيِّ
بِّ إِلَِهِه َوَقالَ 11 َع ُموَسى أََماَم الرَّ ا َيا َربُّ َيْحَمى َغَضُبَك َعلَى َشْعبَِك الَِّذي أَْخَرْجَتُه ِمْن أَْرِض لَِماذَ «: َفَتَضرَّ

ٍة َعِظيَمٍة َوَيٍد َشِديَدٍة؟  فكيف يفني هللا شعب موسى فُيصيِّره شعباً عظيما؟ ,  11-10: 32خروج ) ِمْصَر بِقُوَّ
 
 

موئيل الثانى وكاتب سفر كم كان عدد بنى إسرائيل الذين أوحى بهم الرب لكل من لكاتب سفر ص -56س
 أخبار األيام األول؟ 

 عدد كل إسرائيل عند صموئيل الثانى عدد كل إسرائيل عند أخبار األيام األول 
 رجل جاذب للسيف  1100 000رجل بطل يضرب بالسيف  800 000

 
 

سفر وكم كان عدد رجال يهوذا الذين أوحى بهم الرب لكل من لكاتب سفر صموئيل الثانى وكاتب  -57س
 أخبار األيام األول؟ 

 عدد رجال يهوذا عند صموئيل الثانى عدد رجال يهوذا عند أخبار األيام األول 
 رجل مستلى السيف  470 000رجل  500 000

 
 

 23000قتلوا  1844وفى طبعة ) 28: 32خروج ( رجل 3000قتل بنى الوى من عبدة العجل  -58س
بعدها؟ وهل كان فى هذه السنة نبى على األرض فأوحى الرب  وما 1844فلماذ تم تغييرها فى طبعة , رجل 

إليه؟ وإن كان هذا صحيحاً فهل أخطأ الرب فى الرقم األول أم فى الرقم الثانى؟ فهل كتب الرقم األول ليالً وهو 
ٍط 65(مخمور قبل أن يستقظ وتدمع عينيه من الخمر؟  اٍر ُمَعيِّ بُّ َكَنائٍِم َكَجبَّ مزامير .) ِمَن اْلَخْمرِ َفاْسَتْيَقَظ الرَّ

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ َيُزولُ 35(: ألم يقل,  65: 78 : ألم يؤكد قائالً ,  35: 24؟ متى .)اَلسَّ
ا َكلَِمُة إِلَِهَنا َفَتْثُبُت إِلَى األََبدِ ( هللا قدوس  فلماذا بدل كلمته؟ أال تشاركنى اليقين أن,  8: 40؟ إشعياء .)»َوأَمَّ

وأنه فوق كل هذه الخرافات؟ أال تشاركنى اليقين أن هذا الكتاب محرف؟ إن كنت ال تشاركنى فاسترسل فى 
 !! التحقق من هذا

 
 

َنْذَهُب َوَنْعُبُد آلَِهًة : َقاِئلِينَ … إِْن َسِمْعَت َعْن إِْحَدى ُمُدنَِك «12(ماذا يفعل الرب إذا ارتد أهل قرية؟  -59س
ْجُس فِي َوَسِطَك 14. َتْعِرفُوَها أُْخَرى لمْ  داً َوإَِذا األَْمُر َصِحيٌح َوأَِكيٌد َقْد ُعِمل َذلَِك الرِّ ْشَت َوَسأَلَت َجيِّ َوَفَحْصَت َوَفتَّ

ُمَها بُِكلِّ َما فِيَها َمَع َبَهائِِمَها ِبحَ 15 ْيِف َوُتَحرِّ اَن ِتلَك الَمِديَنِة بَِحدِّ السَّ ْيفِ َفَضْرباً َتْضِرُب ُسكَّ َتْجَمُع ُكل 16. دِّ السَّ
بِّ إِلِهَك َفَتُكو اِر الَمِديَنَة َوُكل أَْمتَِعتَِها َكاِملًة لِلرَّ ُن َتالًّ إِلى األََبِد ال ُتْبَنى أَْمتَِعتَِها إِلى َوَسِط َساَحتَِها َوُتْحِرُق بِالنَّ



ولماذا ُتحَرق المدينة وال تبنى إلى األبد؟  لماذا ُتحرق كل أمتعتهم وقد عوقبوا بالقتل؟,  16-12: 13تثنية)َبْعدُ 
أال يعرف هذا اإلله أن هذا الدخان مدمر للبيئة ولصحة اإلنسان؟ أال يعرف أن هذا يؤثر فى طبقة األوزون؟ أال 

 يعد هذا تدميراً للبيئة؟ 
 
 

والشهور وما اقرأ اإلختالفات الكبيرة فى الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفية تقديمها حسب األيام  -60س
  29و 28وسفر العدد اإلصحاحات  46و 45يقدم معها وأحكامها بين حزقيال اإلصحاحات 

 
بُّ : اِْذَهْب َوقُلْ لَِداُودَ «12(:  13-12: 24يقول سفر صموئيل الثانى  -61س َثالََثًة أََنا : َهَكَذا َقالَ الرَّ

أََتأْتِي َعلَْيَك َسْبُع ِسنِي «: َفأََتى َجاُد إِلَى َداُوَد َوَقالَ لَهُ 13. »َفأَْفَعلَُه بِكَ َعاِرٌض َعَلْيَك، َفاْخَتْر لَِنْفِسَك َواِحداً ِمْنَها 
 ) ُجوٍع فِي أَْرِضكَ 

بُّ «: َفَجاَء َجاُد إَِلى َداُوَد َوَقالَ لَهُ 11( 12: 21ويقول سفر أخبار األيام األول  ا 12اْقَبلْ لَِنْفِسَك : َهَكَذا َقالَ الرَّ إِمَّ
 فكم سنة حددها الرب؟  )َث ِسنِيَن ُجوعٌ َثالَ 

َفاآلَن (: وقد أنهى جاد رسالته إلى داود الذى يخيره اإلله الرحيم بين ثالثة أنواع من العقاب بهذه الجملة
 فانظر إلى صورة هذا اإلله الذى ينتظر رد جاد حتى يعرف ما .)»اْعِرْف َواْنُظْر َماَذا أَُردُّ َجَواباً َعَلى ُمْرِسلِي

 هل هذا هو اإلله عالم الغيوب؟ !! قاله داود
 
 

 ) 26: 8ملوك الثانى (سنة  22ملك أخزيا وكان عمره  -62س
 فكم كان عمره حين ملك؟ ) 2: 22أخبار األيام الثانى (سنة  42ملك أخزيا وكان عمره 

 
 

أخبار ( سنين حين ملك 8وكان ابن  )8: 24ملوك الثانى (سنة حين ملك  18كان يواخين ابن  -63س
 فكم كان عمره حين ملك؟ ماذا قال الرب بالضبط؟ ) 9: 36األيام الثانى 

 
 

َهِذِه 8(!! شخص فقتلهم دفعة واحدة؟ 800ضرب أحد أبطال داود المدعو التحكمونى رمحه على  -64س
ْحَكُمونِيُّ َرئِيُس الثَّ : أَْسَماُء األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُودَ  َبُث التَّ ُهَو َهزَّ ُرْمَحُه َعلَى َثَماِن ِمَئٍة َقَتلَُهْم ُدْفَعًة . الََثةِ ُيَشْيَب َبشَّ

إال أنه عندما دخل الفيلم للمرة !! إله يهوى األفالم الهندية وأفالم بروسلى  )8: 23صموئيل الثانى . ) (َواِحَدةً 
َوَهَذا ُهَو َعَدُد 11(: شخص دفعة واحدة 300الثانية تأكد أن يشبعام بن حكمونى هو الذى هزَّ رمحه وقتل 

َوالِثِ : األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُودَ  .) ُهَو َهزَّ ُرْمَحُه َعلَى َثالَِث ِمَئٍة َقَتلَُهْم ُدْفَعًة َواِحَدةً . َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُمونِي َرئِيُس الثَّ
 ). 11: 11أخبار األيام األول (
 
 

تِْذَكاراً ِعْنَد ُرُجوِعِه ِمْن َضْربِِه َثَمانَِيَة َعَشَر أَْلفاً ِمْن  َوَنَصَب َداُودُ 13( 13: 8فى صموئيل الثانى  -65س
 .) أََراَم فِي َواِدي اْلِمْلحِ 

 )َوأَْبَشاُي اْبُن َصُروَيَة َضَرَب ِمْن أَُدوَم فِي َواِدي اْلِمْلِح َثَمانَِيَة َعَشَر أَْلفاً 12( 12: 18وفى أخبار األيام األول 
 هل مع أرام أم مع أدوم؟  فمع من كانت الحرب؟

 
 

 ) َفأََخَذ َداُوُد ِمْنُه أَْلفاً َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف َراجلٍ 4(4: 8فى صموئيل الثانى -66س
فما هو ) لٍ َوأََخَذ َداُوُد ِمْنُه أَْلَف َمْرَكَبٍة َوَسْبَعَة آالَِف َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف َراجِ 4( 4: 18أخبار األيام األول 

 العدد الصحيح الذى أوحى به هللا؟ 
 
 



َوَهَرَب أََراُم ِمْن أََماِم إِْسَرائِيلَ، َوَقَتلَ َداُوُد ِمْن أََراَم َسْبَع ِمَئِة 18( 18: 10فى صموئيل الثانى  -67س
 .) َمْرَكَبٍة َوأَْرَبِعيَن أَْلَف َفاِرٍس، َوَضَرَب ُشوَبَك َرئِيَس َجْيِشِه َفَماَت ُهَناكَ 

َوَقَتلَ َداُوُد ِمْن أََراَم َسْبَعَة آالَِف َمْرَكَبٍة , َوَهَرَب أََراُم ِمْن أََماِم إِْسَرائِيلَ 18( 18: 19وفى أخبار األيام األول 
 هللا؟  فكم عدد قتلى أرام؟ ما هو العدد الصحيح الذى أوحى به .)َوَقَتلَ ُشوَبَك َرئِيَس اْلَجْيشِ , َوأَْرَبِعيَن أَْلَف َراِجلٍ 

 
 

َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْرَبُعوَن أَْلَف ِمْذَوٍد لَِخْيِل َمْرَكَباتِِه، َواْثَنا َعَشَر أَْلَف 26( 26: 4فى ملوك األول  -68س
 .) َفاِرسٍ 

 )ا َعَشَر أَْلَف َفاِرسٍ َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْرَبَعُة آالَِف ِمْذَوِد َخْيٍل َوَمْرَكَباٍت َواْثنَ 25( 25: 9وفى أخبار األيام الثانى 
 فما هو العدد الصحيح الذى أوحى به هللا؟ 

 
 

اٌء ُمْسَتِديراً ُتِحيُط بِهِ 24( 24: 7فى ملوك األول  -69س  .) َوَتْحَت َشَفتِِه قُثَّ

فما معنى وجود البقر هنا والكالم . 1844فى طبعة عام ) َوِشْبُه بقر تحته3( 3: 4وفى أخبار األيام الثانى 
؟ ألم 1844ف المذبح الذى بناه سليمان فى الهيكل؟ ولماذا تغيرت فى الطبعات التى جاءت بعد سنة عن وص

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ َيُزولُ 35(يقل الرب  ا (: ، ألم يؤكد الرب قائالً  35: 24؟ متى .)اَلسَّ َوأَمَّ
فمن الذى غير كالم الرب إذا كان الرب قرر أن كلمته لن ,  8: 40؟ إشعياء .)»دِ َكلَِمُة إِلَِهَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَ 

 تتغير؟ ومن الذى يملك أن يغير كالم الرب غير الرب نفسه؟ 
 
 

َكاَن آَحاُز اْبَن ِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة فِي 2( 2: 16فى ملوك الثانى  -70س
بِّ إِلَِهِه َكَداُوَد أَبِيهِ . أُوُرَشلِيمَ   ) َولَْم َيْعَمِل اْلُمْسَتقِيَم فِي َعْيَنيِ الرَّ

َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك تِْسعاً َوِعْشِريَن َسَنًة فِي 2( 2: 18وفى ملوك الثانى أيضاً 
ِه أَبِي اْبَنُة َزَكرِ . أُوُرَشلِيمَ  اَواْسُم أُمِّ  فكم كان عمره كما أوحى الرب؟  .)يَّ

 
 

َكاَن آَحاُز اْبَن ِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة فِي 2( 2: 16فى ملوك الثانى  -71س
 . سنة 36أى مات عندما كان عمره  .)أُوُرَشلِيمَ 

َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك تِْسعاً َوِعْشِريَن  َكاَن اْبَن َخْمسٍ 2( 2: 18وفى ملوك الثانى أن حزقيا ابن آحاز 
وعلى ذلك البد أن يكون أبوه قد تزوج . 11أى البد أن يكون أنجبه أبوه عندما كان عمره  .)َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ 

 . سنوات 10وعمره 
 
 

 هل اختار الرب أنبياءه مفسدين ضالين عن عمد أم عن جهل منه؟  -72س

 ) 38-30: 19تكوين (فهذا نبيه لوط زنى بابنتيه  -1
 ) 27-1: 11صموئيل الثانى(وداود زنى بامرأة أوريا جاره وقتله بخيانة عظمى لجيشه -2
 ) 6-1: 32خروج (هارون عبد العجل  -3
 ) 13-1: 11ملوك األول (سليمان ارتد آخر عمره وعبد األوثان  -4
 ) 4-2: 28، وأيضاً أخبار األيام الثانى  4-2: 16ملوك الثانى (آحاز َعَبَد األوثان  -5
 ) 9: 14ملوك األول (يربعام يعبد األوثان  -6
 ) 16-11: 12تكوين(إبراهيم يفضل الدياثة وبيع شرف زوجته عن رضوان هللا وجنته  -7
 ) 15-12: 18تكوين (سارة تكذب على هللا  -8



 ) 4-3: 49؛  22: 35تكوين (رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة  -9
 ) 30-22: 32تكوين (نبى هللا يعقوب يصارع هللا ويغلبه  -10
 ) 27تكوين صح (نبى هللا يعقوب يضحك على هللا وعلى أبيه ويسرق النبوة من أخيه  -11
 ) 27-1: 11صموئيل الثانى (داود نبى هللا يزنى بامرأة أوريا  -12
 ) 39-1: 13صموئيل الثانى (أمنون بن داود زنى بأخته ثامار  -13
 ) 30-12: 38تكوين (يهوذا يزنى بثامار زوجة ابنه  -14

لم يعرف يحيى المعمدان عليه السالم الذى هو أعظم األنبياء بشهادة عيسى عليه السالم، لكن األصغر  -15
عندما انشقت السماء ونزلت روح هللا : فى ملكوت السموات هو أعظم منه ، لم يعرف إلهه الثانى ومرسله

ومع ذلك أرسل إليه من يسأله هل أنت  )17-13: 3متى(وقالت هذا ابنى الحبيب الذى به سررت كحمامة 
 ) 3-2: 11متى(اآلت أم ننتظر آخر؟

الذى هو صاحب الكرامات  -يهوذا اإلسخريوطى  -الرسول اآلخر الذى كان عنده الكيس للسرقة  -16
من موسى بن عمران وسائر األنبياء اإلسرائيليين  الذين هم أعلى منزلة)األنبياء(والمعجزات وأحد الحواريين 

رضى بتسليم إلهه بأيدى اليهود مقابل هذا المبلغ ! درهم 30باع دينه، وإلهه، ونبيه ب  -على زعمهم  -
، لعل هذه المنفعة عنده كانت عظيمة ألنه أيضاً على زعمهم )عطر(الزهيد، مقابل ُعشر ثمن زجاجة ناردين 

صاً، وإن كان رسوالً صاحب معجزات أيضاً على زعمهم ، فثالثون درهماً كانت أحب عنده كان صياداً مفلوكاً ل
-3: 22و لوقا  11-10: 14؛ ومرقس  9-3: 27،  16-14: 26متى: وأعظم رتبة من هذا اإلله المصلوب

  5-1: 18؛ ويوحنا  6

أمر بقتله وبتسليمه للصلب ، بعد أفتى بكفر عيسى عليه السالم و)بشهادة يوحنا األنجيلى(إن قيافا النبى  -17
فهل رأيتم أو سمعتم عن نبى يكفر إلهه ويأمر بقتله؟ فإما قيافا ليس بنبى وعلى ذلك . أن كذبه وكفَّره وأهانه

وبذلك يكون وقع !! يكون اإلنجيل كاذب ، أو يكون عيسى ليس بإله ويكون إيمانكم وعقيدة النصارى فاسدة 
 : ة أمور عجيبة من ثالثة أنبياء فى حق هذا اإلله المصلوب ثالث

سنة ، إلى أن بادره اإلله  30لم يعرفه أعظم أنبياء بنى إسرائيل يوحنا المعمدان ، الذى لم يعرفه لمدة ) 1
 بالنزول كحمامة ، وبعدها لم يعرف أيضاً فأرسل إليه من يسألوه إذا كان هو المسيا المنتظر أم ننتظر آخر؟ 

درهماً على وعود إلهه بالنعيم المقيم فى جنات  30سليمه للصلب ورجح منفعة أن نبيه الثانى رضى بت) 2
 . الخلود

 !! أن رسوله الثالث قيافا أفتى بكذبه وبكفره وبقتله) 3

ٍة  َبلْ َتْطلُُب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرتَِها َوِمْن َنِزيلَِة َبْيتَِها أَْمتَِعةَ 22(، : لما ال والرب نفسه يأمر بالسرقة -18 فِضَّ
ينَ . َوأَْمتَِعَة َذَهٍب َوثَِياباً َوَتَضُعوَنَها َعلَى َبنِيُكْم َوَبَناتُِكمْ  : 12وكذلك خروج  22: 3خروج .) »َفَتْسلُِبوَن اْلِمْصِريِّ

35-36 ( 

بُّ لُِهوَشعَ 2(: لما ال والرب يأمر بالزنا -19 بُّ ُهوَشَع َقالَ الرَّ ُخْذ لَِنْفِسَك اْمَرأََة ِزًنى  اْذَهبْ «: أَّوّ◌َ◌لَ َما َكلََّم الرَّ
بَّ    2: 1هوشع .) »!َوأَْوالََد ِزًنى ألَنَّ األَْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّ

ٍط ِمَن اْلَخْمرِ 65(: لما ال والرب سكير ال يدرى ما يفعل وال يعى ما يقول -20 اٍر ُمَعيِّ بُّ َكَنائٍِم َكَجبَّ .) َفاْسَتْيَقَظ الرَّ
  65: 78مزامير 

 
 

 20: 33خروج ) »الَ َتْقِدُر أَْن َتَرى َوْجِهي ألَنَّ اْإلِْنَساَن الَ َيَرانِي َوَيِعيشُ «:َوَقالَ 20(: يقول الرب -73س
َيْت ألَنِّي َنَظْرُت هللاَ َوْجهاً لَِوْجٍه َونُ «: َقائِالً » َفنِيئِيلَ «َفَدَعا َيْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن 30(فكيف رآه يعقوب ونجى؟ ,  جِّ

  30: 32تكوين .) »َنْفِسي
 
 



ا َعلَى َجِميِع 33(متى حكم بعشا على يهوذا؟  -74س الَِثِة ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك َبْعَشا ْبُن أَِخيَّ َنِة الثَّ فِي السَّ
َنِة السَّ 1( 33: 15ملوك األول .) إِْسَرائِيلَ فِي تِْرَصَة أَْرَبعاً َوِعْشِريَن َسَنةً  اِدَسِة َوالثَّالَثِيَن لُِمْلِك آَسا فِي السَّ

اَمَة لَِكْيالَ َيَدَع أََحداً َيْخُرُج أَْو َيْدُخلُ إِلَى آسَ  أخبار .) ا َملِِك َيُهوَذاَصِعَد َبْعَشا َملُِك إِْسَرائِيلَ َعلَى َيُهوَذا َوَبَنى الرَّ
  1: 16األيام الثانى 

 
 

اِدَسِة َواْلعِ  8( -75س َنِة السَّ ْشِريَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك أَْيلَُة ْبُن َبْعَشا َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي تِْرَصَة َوفِي السَّ
  8: 16ملوك األولى .) َسَنَتْينِ 

اَمةَ 1( اِدَسِة َوالثَّالَثِيَن لُِمْلِك آَسا َصِعَد َبْعَشا َملُِك إِْسَرائِيلَ َعلَى َيُهوَذا َوَبَنى الرَّ َنِة السَّ ْيالَ َيَدَع أََحداً لِكَ  فِي السَّ
  1: 16أخبار األيام الثانى .) َيْخُرُج أَْو َيْدُخلُ إِلَى آَسا َملِِك َيُهوَذا

 36من حكم آسا ، فكيف صعد بعشا على ملك إسرائيل فى السنة  26ففى ملوك األولى مات بعشا فى السنة 
 وهو قد مات من عشر سنوات مضت؟ 

 
 

َنِة اْلَخاِمَسِة َوالثَّالَثِيَن لُِمْلِك آَسا19( 19 :15يقول سفر األيام الثانى  -76س أى  .)َولَْم َتُكْن َحْرٌب إِلَى السَّ
 26وهذا مخالف لملوك األول حيث توفى بعشا فى السنة ال . 35لم تحدث حرب بين آسا وبعشا إلى السنة 

الَِثِة ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك بَ 33(: لملك آسا َنِة الثَّ ا َعلَى َجِميِع إِْسَرائِيلَ فِي تِْرَصَة أَْرَبعاً فِي السَّ ْعَشا ْبُن أَِخيَّ
من ملك آسا علماً  35فكيف يقال إنه لم تكن بينهما حرب إلى سنة ,  33: 15لملوك األول .) َوِعْشِريَن َسَنةً 

 سنوات؟ فهل يمكن للمتوفى أن يحارب؟  9بأنه فى هذه السنة يكون قد مرَّ على موت بعشا 
 
 

هل داود من القديسين أم من عباد هللا الزناة المخطئين؟ يقول صموئيل الثانى اإلصحاح الحادى  -77س
. عشر إن داود زنى بامرأة جاره وخان جيشه وتسبب فى قتل جاره ليفوز بزوجته ويطمس معالم جريمته

اَياَي َوالَِّذي َساَر َوَرائِي بُِكلِّ َقْلبِِه لَِيْفَعلَ َما ، َولَْم َتُكْن َكَعْبِدي َداُوَد الَِّذي َحِفَظ َوصَ ( 8: 14ويقول ملوك األول 
 ) ُهَو ُمْسَتقِيٌم َفَقْط فِي َعْيَنيَّ 

 
إن سليمان ارتد  )13-1: 11ملوك األول (هل سليمان من القديسين أم من عبدة األوثان؟ يقول  -78س

ألنها أتت من أقاصى ( 42: 12متى : آخر عمره وعبد األوثان ؛ وقد شهد له ربكم بعد ذلك بالبر والصالح
 ) األرض لتسمع ِحْكَمَة سليمان وهوذا أعظم من سليمان ههنا

 
 

تبعاً لشرع وأحكام العهدين القديم والجديد يستحق كل القسيسين القتل ألنهم ال يعظمون السبت  -79س
ا َكاَن َبُنو إِْسَرائ32ِ(وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل؟  ِة َوَجُدوا َرُجالً َيْحَتِطُب َولمَّ يَّ يل فِي الَبرِّ

ْبتِ  َمُه الِذيَن َوَجُدوهُ َيْحَتِطُب َحَطباً إِلى ُموَسى َوَهاُروَن َوُكلِّ الَجَماَعةِ 33. َحَطباً فِي َيْوِم السَّ َفَوَضُعوهُ 34. َفَقدَّ
ُه لْم ُيْعلْن َماَذا ُيْفَعلُ بِهِ  بُّ لُِموَسىَفَقال ال35. فِي الَمْحَرِس ألَنَّ ُجلُ «: رَّ َيْرُجُمُه بِِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعِة . َقْتالً ُيْقَتلُ الرَّ

بُّ ُموَسى36. »َخاِرَج الَمَحلةِ  .) َفأَْخَرَجُه ُكلُّ الَجَماَعِة إِلى َخاِرِج الَمَحلِة َوَرَجُموهُ بِِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما أََمَر الرَّ
  36-32: 15العدد 

ْهرُ َيبَِس اْلعُ 8( ا َكلَِمُة إِلَِهَنا َفَتْثُبُت إِلَى األََبدِ . ْشُب َذُبلَ الزَّ   8: 40إشعياء .) »َوأَمَّ

اُموَس أَِو األَْنبَِياءَ «17( لَ . الَ َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّ إِلَى : َفإِنِّي اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكمْ 18. َما ِجْئُت ألَْنقَُض َبلْ ِألَُكمِّ
اُموِس َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ أَْن تَ  َماُء َواألَْرُض الَ َيُزولُ َحْرٌف َواِحٌد أَْو ُنْقَطٌة َواِحَدةٌ ِمَن النَّ َفَمْن َنَقَض 19. ُزولَ السَّ

َماَواتِ  اَس َهَكَذا ُيْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت السَّ ْغَرى َوَعلََّم النَّ   19-17 :5متى .) إِْحَدى َهِذِه اْلَوَصاَيا الصُّ

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ َيُزولُ 33(   33: 21لوقا .) اَلسَّ



 . انظر ألقوال بولس فقد ألغى السبت كلية ، فصار هو ومن اتبعه يستحقون الرجم

ا الَ َيْفَنى، بَِكلَِمِة هللاِ  23( ِة اْلَباقَِيِة إِلَى األََبدِ َمْولُوِديَن َثانَِيًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبلْ ِممَّ ألَنَّ ُكلَّ َجَسٍد  24.  اْلَحيَّ
بِّ َفَتْثُبُت إِلَى األََبدِ  25اْلُعْشُب َيبَِس َوَزْهُرهُ َسَقَط، . َكُعْشٍب، َوُكلَّ َمْجِد إِْنَساٍن َكَزْهِر ُعْشبٍ  ا َكلَِمُة الرَّ َوَهِذِه . َوأَمَّ

ْرُتمْ    25-23: 1بطرس األولى .) بَِها ِهَي اْلَكلَِمُة الَّتِي ُبشِّ

ابَِقِة ِمْن أَْجِل ُضْعفَِها َوَعَدِم َنْفِعَها، 18( ِة السَّ ُه َيِصيُر إِْبَطالُ اْلَوِصيَّ لْ َشْيئاً 19َفإِنَّ اُموُس لَْم ُيَكمِّ َولَِكْن . إِِذ النَّ
  19-18: 7عبرانيين .) َيِصيُر إِْدَخالُ َرَجاٍء أَْفَضلَ بِِه َنْقَتِرُب إِلَى هللاِ 

لُ بِالَ َعْيٍب لََما ُطلَِب َمْوِضٌع لَِثانٍ 7( ُه لَْو َكاَن َذلَِك األَوَّ   7: 8عبرانيين .) َفإِنَّ

لَ » َجِديداً «َفإِْذ َقالَ 13( َق األَوَّ ا َما َعَتَق َوَشاَخ َفُهَو َقِريٌب ِمَن االِْضِمْحالَلِ .َعتَّ   13: 8عبرانيين)َوأَمَّ

انِيَ . »ا أَِجيُء ألَْفَعلَ َمِشيَئَتَك َيا أَلُ َهَئَنذَ «: ُثمَّ َقالَ 9( َت الثَّ لَ لَِكْي ُيَثبِّ   9: 10عبرانيين.)َيْنِزُع األَوَّ

والعجب العجاب أن يتعلل أحدهم متطاوالً على هللا سبحانه وتعالى زاعماً أنه قد أنزل فرائض غير صالحة 
 ! هكذا. اب النسخ وهو موجود أيضاً فى القرآنمدعياً أن هذا من ب! وكان البد أن يغيرها بأخرى صالحة

  25: 20حزقيال ) َوأَْعَطْيُتُهْم أَْيضاً َفَرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة َوأَْحَكـاماً الَ َيْحُيوَن بَِها25(

ومعنى ذلك أن النسخ عندهم هو تبديل فى اإلرادة اإلالهية بعد أن ظهَر ل أن الصواب على خالف ما أراد 
وهذا غير جائز تبعاً لعقيدة المسلمين ، ألنه نقصان فى العلم ، والنسخ ليس ). الَبَداء(ا يسمونه وهو م. وحكم

من قبيل الَبداء ولكن معناه رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر يبين مدة انتهاء العمل بالحكم األول حسب 
 . ما هو فى علم هللا

 
 

 األحجار الالزمة لبناء بيت المقدس؟ ما عدد الملوك الموكلين لقطع األشجار و -80س
َوَكاَن لُِسلَْيَماَن َسْبُعوَن أَْلفاً َيْحِملُوَن أَْحَماالً، َوَثَماُنوَن أَْلفاً َيْقَطُعوَن فِي 15) (16: 5ملوك األول (فى  3300
ْعِب َما َعَدا ُرَؤَساَء اْلُوَكالَِء لُِسلَْيَماَن الَِّذيَن َعَلى اْلَعَمِل َثالَ 16اْلَجَبِل،  َثَة آالٍَف َوَثالََث ِمَئٍة اْلُمَتَسلِِّطيَن َعلَى الشَّ

 .) اْلَعاِملِيَن اْلَعَملَ 

اٍت فِي 2) (2: 2أخبار األيام الثانى (فى  3600 اٍل َوَثَمانِيَن أَْلَف َرُجٍل َنحَّ َوأَْحَصى ُسلَْيَماُن َسْبِعيَن أَْلَف َرُجٍل َحمَّ
 .) َثالََثَة آالٍَف َوِستَّ ِمَئةٍ اْلَجَبِل َوُوَكالََء َعلَْيِهْم 

 
 

 كان يسع البحر؟ ) حماما لإلستحمام(كم بثاً  -81س
 .) َيَسُع أَْلَفْي َبثٍّ . َوُسْمُكُه ِشْبٌر َوَشَفُتُه َكَعَمِل َشَفِة َكأٍْس بَِزْهِر َسْوَسنٍّ 26) (26: 7ملوك األول ( 2000
َيأُْخُذ َوَيَسُع َثالََثَة . ٌر َوَشَفُتُه َكَعَمِل َشَفِة َكأٍْس بَِزْهِر َسْوَسنٍّ َوُسْمُكُه ِشبْ 5) (5: 4أخبار األيام الثانى ( 3000

 .) آالَِف َبثٍّ 
 
 

بُّ 3(: سنة؟ 120هل قرر الرب أن يكون عمر اإلنسان  -82س الَ َيِديُن ُروِحي ِفي اإلِْنَساِن إِلَى «: َفَقالَ الرَّ
اُمُه ِمَئًة َوِعْشِريَن َسَنةً لَِزَيَغانِِه ُهَو َبَشٌر َوَتُكو. األََبدِ    3: 6تكوين .) »ُن أَيَّ

اِم آَدَم الَّتِي َعاَشَها تِْسَع ِمَئٍة َوَثالَثِيَن َسَنًة 5(: سنة؟ 930وإذا كان هذا صحيحاً فلماذا عاش آدم  َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّ
ا11(: سنة؟ 950؛ ولماذا عاش أنوش  5: 5تكوين) َوَماتَ  ِم أَُنوَش تِْسَع ِمَئٍة َوَخْمَس ِسنِيَن َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّ
اِم ُنوٍح تِْسَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنًة 29(: سنة؟ 950؛ ولماذا عاش نوح  11: 5تكوين .) َوَماتَ  َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّ
اُم َتاَرَح ِمَئَتْيِن َوَخْمسَ 32(سنة؟  205؛ ولماذا عاش تارح  29: 9تكوين .) َوَماتَ  تكوين .) ِسنِينَ  َوَكاَنْت أَيَّ



َوَعاَش َرُعو َبْعَد َما َولََد َسُروَج ِمَئَتْيِن َوَسْبَع ِسنِيَن 21( سنة؟ 207؛ ولماذا عاش رعو أكثر من  32: 11
َوَعاَش َسُروُج َبْعَد َما َولََد 23(سنة؟  200؛ ولماذا عاش سروج أكثر من  21: 11تكوين .) َوَولََد َبنِيَن َوَبَناتٍ 

  23: 11تكوين .) َتْي َسَنٍة َوَولََد َبنِيَن َوَبَناتٍ َناُحوَر ِمئَ 
 
 

أن الذين جاؤوا من بابل بعد السبى  ) 66: 7سفر نحميا ( و   ) 64: 2سفر عزرا (  اتفق كل من -83س
. ، فقد اتفق اإلثنان فى حاصل الجمع ، بالرغم من اإلختالف البين فى األرقام بينهما 42360إلى أورشليم هم 

فكالهما .  31089، وعلى أرقام نحميا يكون حاصل الجمع  29818ام عزرا يكون حاصل الجمع فعلى أرق
 . مخطىء

فقد قال جامعوا تفسير هنرى واسكات ذيل . والعجب أن هذا الجمع االتفاقى أيضاً غلط على تصريح المؤرخين
ولما أُلِّفت ” من غلط الكاتبوقع فرق كبير فى هذا الباب والباب السابع من كتاب نحميا “: شرح عبارة عزرا

َح كثير منه بمقابلة النسخ ، وفى الباقى ُتعين الترجمة اليزنانية فى شرح المتن  الترجمة اإلنجليزية ُصحِّ
 !! هكذا يصحح المترجمون ما أخطأ فيه الكتبة ، ثم ُينَسب كله ل . العبرى

 
 

أليام األولى أحفاد بنيامين على أنهم هل أخطأ موحى الكتاب المقدس فأوحى لكاتب سفر أخبار ا -84س
 أوالده أم أخطأ الكتبة أنفسهم؟

اَر َوَجْيَرا َوأَبِيُهوَد 3( أخبار األيام .) َوَحْيَرا َوَشفُوَفاَن َوُحوَرامَ 5َوأَبِيُشوَع َوُنْعَماَن َوأَُخوَخ 4َوَكاَن َبُنو َبالََع أَدَّ
َبالَُع َوَباَكُر َوأَْشبِيلُ َوِجيَرا : َوَبُنو بِْنَياِمينَ 21( 21: 46 مقارنة بما أوحاه من قبل فى التكوين,  3: 8األولى 

وفى كلتا . وكما تالحظ أن جيرا ونعمان أوالد بالع وأحفاد بنيامين .)َوَنْعَماُن َوإِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم َوأَْردُ 
 . ند هللالحاتين فينفى الواقع كون هذا الكتاب كتابا مقدسا موحى به من ع

 
 

 هل الرب يستر العورات؟  -85س

ار    26: 20الخروج) وال تصعد بدرج إلى مذبحى كيال تنكشف عورتك عليه( نعم فهو اإلله الستَّ
. شمري الذيل . اكشفي نقابك( وكذلك,  17: 3إشعياء ) يعري الرب عورتهن(: ال فهو الفاِضح الذى ال يستر

  3-2: 47إشعياء ) اكشفي الساق
 
 

بُّ لُِموَسى فِي ِمْدَيانَ 19( -86س ُه َقْد َماَت َجِميُع اْلَقْوِم الَِّذيَن َكاُنوا «: َوَقالَ الرَّ اْذَهِب اْرِجْع إِلَى ِمْصَر ألَنَّ
َوأََخَذ ُموَسى  .َفأََخَذ ُموَسى اْمَرأََتُه َوَبنِيِه َوأَْرَكَبُهْم َعلَى اْلَحِميِر َوَرَجَع إِلَى أَْرِض ِمْصرَ 20. »َيْطلُُبوَن َنْفَسكَ 

 ) 20 – 19: 4خروج .) (َعَصا هللاِ فِي َيِدهِ 

بُّ لُِموَسى21( ِعْنَدَما َتْذَهُب لَِتْرِجَع إِلَى ِمْصَر اْنُظْر َجِميَع اْلَعَجائِِب الَّتِي َجَعْلُتَها فِي َيِدَك َواْصَنْعَها «: َوَقالَ الرَّ
اَم فِْرَعْونَ  ُد َقْلبَ . قُدَّ ْعبَ َولَِكنِّي أَُشدِّ بُّ : َفَتقُولُ لِفِْرَعْونَ 22. ُه َحتَّى الَ ُيْطلَِق الشَّ إِْسَرائِيلُ اْبنِي : َهَكَذا َيقُولُ الرَّ

 ) 23 – 21: 4خروج .) (»َها أََنا أَْقُتلُ اْبَنَك اْلبِْكرَ . أَْطلِِق اْبنِي لَِيْعُبَدنِي َفأََبْيَت أَْن ُتْطلَِقهُ : َفقُْلُت لَكَ 23. اْلبِْكرُ 

ن هللا هو المتسبب فى إغالق قلب فرعون ورفضه أن يطلق شعبه ، لكان فرعون برىء ولكان كل ما لو كا
 )!! حاشا ل(حدث ظلم من هللا لفرعون 

وما هذه المسرحية؟ إله يشدد قلب فرعون لمنعه من إخراج شعبه ثم يرسل نبيه يطلب منه خروج الشعب؟ 
ك إلدخال فرعون النار واإلنتقام منه؟ وبذلك ُيعطى الربَّ لماذا؟ فهو يعرف النتيجة مسبقاً، أم هل هو ي تلكِّ

سبحان هللا ! إله جبار منتقم غاشم يريد أن يستعرض عضالته يظلم. لنفسه الشرعية والحق فى قتل عبده
 . وتعالى عن ذلك علواً كبيرا

 



 
 هل أُِخَذ يوآحاز أسيراً إلى مصر؟  -87س

 ) 4: 36أخبار األيام الثانى (: نعم
 ) 19: 22إرمياء (أُِخَذ أخاه يهوياقيم وقد ُدفَِن دفن حمار خارج أورشليم : ال
 
 

 هل الرب يرسل مالكه ليهىء الطريق الرب أم طريق شخص آخر؟  -88س

 ) 1: 3مالخى (فى : طريق الرب
 ) 27: 7لوقا (و ) 2: 1مرقس ( و) 10: 11متى (فى : طريق شخص آخر

 
 

ر مدينة  -89س فلماذا عمرها جيش  )14-7: 26حزقيال (صور وال ُتبَنى بعد أمر الرب أن تدمَّ
 ) 20-18: 29حزقيال (نبوخذنصر مجاناً؟ 

 
 

سنوات ثم مات، فَملََّك  8سنة، وحكم أورشليم لمدة  32حكَم الملك يهورام عندما كان عمره  -90س
االبن األصغر أكبر من  كيف يكون. سنة 42عوضاً عنه، وكان عمره حينئذ  أخزيا سكان أورشليم ابنه األصغر

، وإذا ما رجعت إلى سفر ملوك الثانى وجدت أن  )2-1: 22و  20: 21أخبار األيام الثانى (أبيه بسنتين؟ 
فمن المخطىء من أوحى بسفر ) 26: 8ملوك الثانى . (سنة حين ملك على أورشليم 22أخزيا كان عمره 

 ل يمكن لالبن األصغر أن يكون أكبر من أبيه بسنتين؟ أخبار األيام الثانى أم من كتب سفر الملوك الثانى؟ وه

سنة ، وكذلك عدلتها ترجمة كتاب  22على الرغم أن كل التراجم األجنبية لهذه الفقرة قد ترجمت عمر أخزيا 
 . سنة أيضاً  22إلى ) 1994(الحياة الطبعة الخامسة لعام 

 
 

 يم ونسله من بعده؟ هل وعد هللا أن تكون أرض كنعان ملكاً أبدياً إلبراه -91س

  13: 32؛ وخروج  15: 13؛  8: 17تكوين : نعم
ولم يعطه فيها ميراثاً وال وطأة قدم ولكن وعد أن يعطيها ملكاً له ولنسله من بعده ( 5: 7أعمال الرسل : ال

حيث بقي إبراهيم عليه السالم غريباً في فلسطين واشترى  ) 20-1: 23تكوين (  و )ولم يكن له بعد ولد
 . الً وجعلها مقبرة له ولعائلتهحق
 
 

 من الذى طلب من بنى إسرائيل أن تستعير نساؤهم ُحلى المصريات؟  -92س

بُّ لُِموَسى1(: هللا نفسه َتَكلَّْم فِي َمَساِمِع 2.... َضْرَبًة َواِحَدًة أَْيضاً أَْجلُِب َعلَى فِْرَعْوَن َوَعَلى ِمْصرَ «: ُثمَّ َقالَ الرَّ
ْعِب أَْن يَ  ٍة َوأَْمتَِعَة َذَهبٍ الشَّ   2-1: 11خروج .) »ْطلَُب ُكلُّ َرُجٍل ِمْن َصاِحبِِه َوُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َصاِحَبتَِها أَْمتَِعَة فِضَّ

ٍة َوأَْمتَِعَة . َوَفَعلَ َبُنو إِْسَرائِيلَ بَِحَسِب َقْوِل ُموَسى35(: موسى نفسه يَن أَْمتَِعَة فِضَّ َذَهٍب َطلَُبوا ِمَن اْلِمْصِريِّ
  35: 12خروج .) َوثَِياباً 

فكيف ! كيف يأمر الرب بهذا ويتآمر مع نبيه على السرقة؟ هل هذا إله أم زعيم عصابة؟ أإله يكذب ويسرق؟
بِّ َشَفَتا َكِذٍب 22(تكون رعيته؟ وهل سيحاسبنا على الكذب والسرقة؟ كيف وهو الذى علمنا هذا؟  َكَراَهُة الرَّ

ا اْلَعاِملُوَن بِ  ْدِق َفِرَضاهُ أَمَّ  .  22:  12األمثال ) الصِّ
 



 
 هل ظهر هللا وسط شيوخ بنى إسرائيل؟  -93س

  5: 33خروج)إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم(فقد قال هللا لموسى أن يقول لهم . ال
َوَناَداُب َوأَبِيُهو  ُثمَّ َصِعَد ُموَسى َوَهاُرونُ 9(: إال أن سفر الخروج نفسه يؤكد أن شيوخ بنى إسرائيل رأوا هللا

فَّاِف 10َوَسْبُعوَن ِمْن ُشُيوِخ إِْسَرائِيلَ  َوَرأُوا إِلََه إِْسَرائِيلَ َوَتْحَت ِرْجلَْيِه ِشْبُه َصْنَعٍة ِمَن اْلَعقِيِق األَْزَرِق الشَّ
َقاَوةِ  َماِء فِي النَّ ُه لَْم َيُمدَّ َيَدهُ إِلَى أَْشَراِف 11. َوَكَذاِت السَّ خروج ) َفَرأُوا هللاَ َوأََكلُوا َوَشِرُبوا. َبنِي إِْسَرائِيلَ َولَِكنَّ

24  :9-11  
 
 

 على من رشَّ موسى الدم؟  -94س

ُسوسِ 6( ِم َوَوَضَعُه فِي الطُّ ُه َعلَى اْلَمْذَبحِ . َفأََخَذ ُموَسى نِْصَف الدَّ ِم َرشَّ َوأََخَذ ِكَتاَب اْلَعْهِد َوَقَرأَ فِي 7. َونِْصَف الدَّ
ْعبِ َمَسامِ  بُّ َنْفَعلُ َوَنْسَمُع لَهُ «: َفَقالُوا. ِع الشَّ ْعِب َوَقالَ 8. »ُكلُّ َما َتَكلََّم بِِه الرَّ َم َوَرشَّ َعلَى الشَّ : َوأََخَذ ُموَسى الدَّ

بُّ َمَعُكْم َعلَى َجِميِع َهِذِه األَْقَوالِ « نصفه على الشعب رش  .8: 24خروج .) »ُهَوَذا َدُم اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه الرَّ
 . ونصفه على المذبح

اُموِس، أََخَذ َدَم اْلُعُجوِل َوالتُُّيوسِ 19( ٍة بَِحَسِب النَّ ْعِب بُِكلِّ َوِصيَّ ، َمَع َماٍء ألَنَّ ُموَسى َبْعَدَما َكلََّم َجِميَع الشَّ
ْعِب،  . »َهَذا ُهَو َدُم اْلَعْهِد الَِّذي أَْوَصاُكُم هللاُ بِهِ «:َقائِالً 20َوُصوفاً قِْرِمِزّياً َوُزوَفا، َوَرشَّ اْلِكَتاَب َنْفَسُه َوَجِميَع الشَّ

مِ 21 َها َكَذلَِك ِبالدَّ أخذ الدم كله ورش الكتاب  .21-19: 9عبرانيين .) َواْلَمْسَكَن أَْيضاً َوَجِميَع آنَِيِة اْلِخْدَمِة َرشَّ
 . نفسه والشعب والمسكن وجميع آنية الخدمة

! سكن عند بولس هو بيت الرب ، فنجد أنه أضاف من عنده رش الكتاب وآنية الخدمةفإن اعتبرنا أن الم
فأيهما وحى الرب؟ إضافة إلى أن موسى فى سفر الخروج رش بالدم فقط ، أما عند بولس فقد أََخَذ َدَم اْلُعُجوِل 

 !! َوالتُُّيوِس، َمَع َماٍء َوُصوفاً قِْرِمِزّياً َوُزوَفا ورشَّ بهم
 
 

فقد كتبه سفر أخبار األيام الثانى مرة : لف الكتاب المقدس كذلك فى كتابة اسم الملك يهوآحازاخت -95س
فهل هذا خطأ الوحى أم خطأ الكاتب؟ وأيا كانت . من نفس السفر 2: 36) يوآحاز(ومرة  1: 36) يهوآحاز(

 !! اإلجابة فستجد نفسك أمام تحريف أو خطأ وقع فى الكتاب المقدس
 
 

: ما أجمله إله. أن تتزوج فال تستخر هذا اإلله ، فسيأمرك مرة بالزواج من عذراء إذا أردت -96س
ِخُذ َعْذَراَء 14. َهَذا َيأُْخُذ اْمَرأًَة َعْذَراءَ 13( انَِيُة َفِمْن َهُؤالَِء الَ َيأُْخُذ َبلْ َيتَّ َسُة َوالزَّ ا األَْرَملَُة َواْلُمَطلََّقُة َواْلُمَدنَّ أَمَّ

 ) 14-13:  21الويين .) (ْمَرأَةً ِمْن َقْوِمِه ا

بُّ لُِهوَشعَ 2( :ما أقبح ذلك. وقد يأمرك أن تتزوج من امرأة زانية بُّ ُهوَشَع َقالَ الرَّ اْذَهْب «: أَّوّ◌َ◌لَ َما َكلََّم الرَّ
بَّ  بُّ لِي1) (2: 1هوشع .) (»!ُخْذ لَِنْفِسَك اْمَرأََة ِزًنى َوأَْوالََد ِزًنى ألَنَّ األَْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّ : َوَقالَ الرَّ

بِّ لَِبنِي إِْسَرائِيلَ َوُهْم ُمْلَتفُِتو« ِة الرَّ َن إِلَى آلَِهٍة أُْخَرى اْذَهْب أَْيضاً أَْحبِِب اْمَرأًَة َحبِيَبَة َصاِحٍب َوَزانَِيًة َكَمَحبَّ
بِيبِ   )1: 3هوشع .) (»َوُمِحبُّوَن ألَْقَراِص الزَّ

 
 

وقال الرب اإلله هوذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير من ( 22: 3فر التكوين يقول س -97س
فكم إله يوجد اآلن؟ اآلب واالبن والروح القدس وآدم وحواء والشيطان طبعاً لن يفوت هذه الفرصة ،  )الشر

ُت على نفسه الفرصة أن يكون إله م فكيف نفهم . ثل خالقهفهو يعرف حقيقة هذه الشجرة ، فأكيد أنه لم ُيفوِّ
 ذلك؟ 

 



 
 هل الرب ُيذلُّ اإلنسان أو يحزنه؟  -98س

  33: 3إرمياء ) الرب ال ُيذل وال ُيحزُن بنى اإلنسان(. فالرب رحيم ، هو إله المحبة. ال
ُموا ُكلَّ 3(: إال أنك ترى إنتقام هذا اإلله من بنى اإلنسان فى َما لَُه َوالَ َتْعُف َفاآلَن اْذَهْب َواْضِرْب َعَمالِيَق َوَحرِّ

َفَضْرباً 15(؛3: 15صموئيل األول.) »َجَمالً َوِحَماراً , َبَقراً َوَغَنماً , ِطْفالً َوَرِضيعاً , َعْنُهْم َبِل اْقُتلْ َرُجالً َواْمَرأَةً 
ُمَها بُِكلِّ َما فِيَها َمَع َبَهائِ ْيِف َوُتَحرِّ اَن تِلَك الَمِديَنِة بَِحدِّ السَّ ْيفِ َتْضِرُب ُسكَّ َتْجَمُع ُكل أَْمتَِعتَِها إِلى 16. ِمَها بَِحدِّ السَّ

بِّ إِلِهَك َفَتُكوُن َتالًّ إِلى األَ  اِر الَمِديَنَة َوُكل أَْمتَِعتَِها َكاِملًة لِلرَّ .) َبِد ال ُتْبَنى َبْعدُ َوَسِط َساَحتَِها َوُتْحِرُق ِبالنَّ
العدد ) المحرقة فمات قوم كثيرون من بنى إسرائيل أرسل الرب على الشعب الحيات(؛ ) 17-15: 13تثنية(

. يد هللا كانت ثقيلة جداً هناك(؛ و  11: 10يشوع ) رماهم بحجارة عظيمة من السماء فماتوا(؛ و  6: 21
  12-11: 5صموئيل األول ) والناس الذين لم يموتوا ُضِرُبوا بالبواسير

 
 

 ؟ هل الرب رحيم يؤدب شعبه كما يؤدب األب ابنه -99س

َبَك الربُّ إلهك(. نعم   5: 8تثنية ) فاعلم فى نفسك أنه كما يؤدب اإلنسان ابنه قد أدَّ
حمى (؛  6: 21العدد ) أرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فمات قوم كثيرون من بنى إسرائيل(فقد . ال

  33: 11العدد ) غضب الرب على الشعِب وَضَرَب الرُب الشعب ضربة عظيمًة جداً 
 
 

 هل تعلم أن الرب رحيم ولحظة غضبه هى حياة فى رضا؟  -100س

  5:  30مزمور ) حيوة في رضا. ألن للحظة غضبه (. نعم

 40فحمى غضب الرب على إسرائيل وأتاهم فى البرية (سنة؟  40فلماذا أفنى الجيل الذى فعل الشر على مدار 
َر فى عينى الرب ، ولماذا أفنى البشرية فى الطوفان؟ 13: 32عدد ) سنة حتى فنى كل الجيل الذى فعل الشَّ

ولماذا سلََّم ابنه للصلب؟ ولماذا انتظر كل هذا الزمن تاركاً المؤمنين مع األشرار فى جهنم ، حتى ُيصلَب ابنه 
 فدية عن خطية آدم؟ 

 كم عدد الذين ماتوا من بنى إسرائيل فى الوباء؟  -101س

 ) 9: 25عدد ( نفس 24 000
 ) 8: 10ثوس األولى كورن(نفس  23 000

 
 

 هل الرب إله غفور أم إله منتقم غيور؟  -102س

 ) 26-24: 5تثنية (الرب نار آكلة ، إله غيور 
. ال يحفظ إلى األبد غضَبُه فإنه ُيسرُّ بالرأفة. من هو إله مثلك غافر اإلثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه( 

فلماذا إذن أسطورة , 19-18: 7ميخا ) لبحر جميُع خطاياهميعود يرحمنا ، يدوس آثامنا وُتطَرُح فى أعماِق ا
 الخطيئة األزلية؟ 

 
 هل سمعتم كيف هو إله حنَّان ورحيم؟  -103س

مزمور ) (الربُّ صالح للكلِّ وَمَراِحُمُه على كل أعماله. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثيُر الرحمةِ (إنه . نعم
145  :8-9 ( 



. لماذا؟ ما الجرم الذى ارتكبوه؟ لقد نظروا تابوت الرب. رجالً  50070مس فإنه قتل من أهل بيتش. آل
فهل صبر كل هذا العمر على آدم وحواء ألنهما عرفا الخير من الشر عن طريق  )19: 6صموئيل األول (

 أكلهما من الشجرة؟ 
 
 

ئيل األول صمو(فلماذا قتل جميع العماليق؟  )5: 100مزمور ( فإذا كانت رحمة الرب أبدية -104س
15 :3 ( 

 
ال (؛  27: 16متى ) وحينئذ يجازى كل واحد على حسب أعماله(: كل إنسان مسئول عن ذنبه -105س

ته ُيقَتل. ُيقَتالآلباُء عن األوالِد ، وال ُيقَتلُ األوالُد عِن اآلباءِ  النفُس التى (،  16: 24تثنية ) كلُّ إنساٍن بخطيَّ
  20: 18حزقيال ) إثم األب واألب ال يحمل من إثم االبن ُتخطىء هى تموت ، االبن ال يحمل من

رجال إلى الجبعونيين فصلبوهم نيابة عن بني مفيبوشث  7إال أنك تقرأ فى صموئيل الثانى وافق داود أن ُيَسلِّم 
 ) 9-6: 21صموئيل الثانى (سنوات  3إلرضاء الرب حتى ُينهى سنين الجوع التى استمرت 

 
 

 ر الرب؟ هل عصى موسى أم -106س

 ). 19-18: 2التثنية (فقد أمر هللا موسى بعدم معاداة بني عمون وعدم الهجوم عليهم 
 ). 25-24: 13يشوع ( إال أن موسى قد أعطى نصف أرض بني عمون لعروعير

 
 هل جاء داود إلى أخيمالك الكاهن بمفرده؟  -107س

 ) 1: 21صموئيل األول (. نعم
 ) 27-25: 2مرقس (. ال
 
 

 اسم الكاهن الذى أعطى الخبز المقدس لداود؟  ما -108س

 ) 1: 21صموئيل األول (أخيمالك 
 ) 26: 2مرقس (أبيأثار 

 
 

 ابن من يائير؟  -109س

 ) 14: 3تثنية (ابن منسى 
 ) 22: 2أخبار األيام األول (ابن سجوب 

 
 

  3: 20خروج ) ال يكن لك آلهة أخرى أمامى(تقول التوراة  -110س
عبرانيين (ولس يدعى أن هللا أرسل ابنه فى الجسد ، ومعلوم أن ابنه عندهم هو أيضاً إله إال أنك تجد أن ب

13 :20-21 ( 
 



 
 هل المسيح كان من األشرار؟  -111س

، وقد قرر بولس أن المسيح ُصلَِب  18: 21أمثال ) الشرير فدية الصديق( فقد قرر الكتاب المقدس أن. نعم
 ) 2: 2يوحنا األولى رسالة (كفارة لخطايا كل العالَم 

 
 

 !! َيُسبُّوا هللا ويحبهم؟ -112س

-2: 1مالخى (ومع ذلك فقد أحبهم هللا ) 25: 18حزقيال (فقد قال بنو إسرائيل إن طريق الرب غير مستوية 
 فهل يحب الرب من يسبه ومن يسىء الظن به؟  )3
 
 

َفَمْن َنَقَض 19(: تعاليمه صالحة عجيب هذا الرب الذى يصرُّ على التمسك بتعاليمه ، مدعياً أن -113س
َماَواتِ  اَس َهَكَذا ُيْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت السَّ ْغَرى َوَعلََّم النَّ ا َمْن َعِملَ َوَعلََّم َفَهَذا . إِْحَدى َهِذِه اْلَوَصاَيا الصُّ َوأَمَّ

َماَواتِ  يَن لَْن َتْدُخلُوا : َفإِنِّي أَقُولُ لَُكمْ 20. ُيْدَعى َعِظيماً فِي َملَُكوِت السَّ يِسيِّ ُكْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ ُكْم إِْن لَْم َيِزْد بِرُّ إِنَّ
ماَواتِ  بُّ اْإلِلَُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ «(،  20-19: 5متى .) َملَُكوَت السَّ َها الرَّ . َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَي أَْعَمالَُك أَيُّ

يِسينَ َعاِدلٌَة َوَحقٌّ ِهَي طُ    3:  15رؤيا يوحنا .) ُرقَُك َيا َملَِك اْلقِدِّ

حزقيال ) (َوأَْعَطْيُتُهْم أَْيضاً َفَرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة َوأَْحَكـاماً الَ َيْحُيوَن بَِها25(: على الرغم من أنها تعاليم فاسدة
20  :25 ( 

 
 

يدمر السامرة ويقتل أهلها؟  )11: 5يعقوب (هل الرب الرحيم كثير الرحمة ، اإلله الرؤوف  -114س
 ) 16: 13هوشع (
 
 

 كم عدد المغنين والمغنيات الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشا كروب وأدون وإمير؟  -115س

 ) 66:  7نحميا ( عند 245و  )64:  2عزرا ( عند 200

 
 كم كان عمر يهوياكين عندما ملك على أورشليم؟  -116س

 ) 9: 36أخبار األيام الثانى (سنوات  8
 ) 8: 24ملوك الثانى (سنة  18

 
 

تبعاً لشرع وأحكام العهدين القديم والجديد يستحق كل النصارى والقسيسين القتل ألنهم ال  -117س
ْبتِ 32(يعظمون السبت  ِة َوَجُدوا َرُجالً َيْحَتِطُب َحَطباً فِي َيْوِم السَّ يَّ ا َكاَن َبُنو إِْسَرائِيل فِي الَبرِّ َمُه َفَقدَّ 33. َولمَّ

ُه لْم ُيْعلْن َماَذا 34. الِذيَن َوَجُدوهُ َيْحَتِطُب َحَطباً إِلى ُموَسى َوَهاُروَن َوُكلِّ الَجَماَعةِ  َفَوَضُعوهُ فِي الَمْحَرِس ألَنَّ
بُّ لُِموَسى35. ُيْفَعلُ بِهِ  ُجلُ «: َفَقال الرَّ َفأَْخَرَجُه 36. »َخاِرَج الَمَحلةِ  َيْرُجُمُه بِِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعةِ . َقْتالً ُيْقَتلُ الرَّ

بُّ ُموَسى   36 – 32: 15خروج .) ُكلُّ الَجَماَعِة إِلى َخاِرِج الَمَحلِة َوَرَجُموهُ بِِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما أََمَر الرَّ

بُّ إِلُهكَ 12( َسُه َكَما أَْوَصاَك الرَّ ْبِت لُِتَقدِّ اٍم تَ 13. ِاْحَفْظ َيْوَم السَّ َة أَيَّ ا الَيْوُم 14ْشَتِغلُ َوَتْعَملُ َجِميَع أَْعَمالَِك ِستَّ َوأَمَّ
بِّ إِلِهَك ال َتْعَمل فِيِه َعَمالً َما أَْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َوأََمُتَك َوَثْورُ  ابُِع َفَسْبٌت لِلرَّ َك َوِحَماُرَك َوُكلُّ َبَهائِِمَك السَّ



بُّ إِلُهَك أَْن َتْحَفَظ َيْوَم . ...... َيْسَتِريَح َعْبُدَك َوأََمُتَك ِمْثلكَ َوَنِزيلَُك الِذي فِي أَْبَوابَِك لِ  ألَْجِل َذلَِك أَْوَصاَك الرَّ
ْبتِ    15 - 12: 5تثنية .) السَّ

بُّ 1( ُه َقِريٌب َمِجيُء َخالَِصي َواْستِْعالَ . اْحَفُظوا اْلَحقَّ َوأَْجُروا اْلَعْدلَ «: َهَكَذا َقالَ الرَّ يألَنَّ ُطوَبى لِِإلْنَساِن 2. ُن بِرِّ
َسُه َواْلَحاِفِظ  ْبَت لَِئالَّ ُيَنجِّ ُك بِِه اْلَحافِِظ السَّ َفالَ «3. َيَدهُ ِمْن ُكلِّ َعَمِل َشرٍّ الَِّذي َيْعَملُ َهَذا َوالِْبِن اإلِْنَساِن الَِّذي َيَتَمسَّ

بِّ قَ  بُّ ِمْن َشْعبِهِ : ائِالً َيَتَكلَِّم اْبُن اْلَغِريِب الَِّذي اْقَتَرَن بِالرَّ َها أََنا َشَجَرةٌ : َوالَ َيقُِل اْلَخِصيُّ . إِْفَرازاً أَْفَرَزنِي الرَّ
ُكوَن بِ 4. َيابَِسةٌ  نِي َوَيَتَمسَّ بُّ لِْلِخْصَياِن الَِّذيَن َيْحَفُظوَن ُسُبوتِي َوَيْخَتاُروَن َما َيُسرُّ ُه َهَكَذا َقالَ الرَّ إِنِّي 5: َعْهِديألَنَّ

َوأَْبَناُء 6. أُْعِطيِهُمِ◌ اْسماً أََبِدّياً الَ َيْنَقِطعُ . ْعِطيِهْم فِي َبْيتِي َوفِي أَْسَواِري ُنُصباً َواْسماً أَْفَضلَ ِمَن اْلَبنِيَن َواْلَبَناتِ أُ 
بِّ لَِيُكوُنوا بِّ لَِيْخِدُموهُ َولُِيِحبُّوا اْسَم الرَّ ْبَت لَِئالَّ  اْلَغِريِب الَِّذيَن َيْقَتِرُنوَن بِالرَّ لَُه َعبِيداً ُكلُّ الَِّذيَن َيْحَفُظوَن السَّ

ُكوَن بَِعْهِدي  ُسوهُ َوَيَتَمسَّ ُحُهْم فِي َبْيِت َصالَتِي َوَتُكوُن ُمْحَرَقاُتُهْم َوَذَبائُِحُهْم 7ُيَنجِّ آتِي بِِهْم إِلَى َجَبِل قُْدِسي َوأَُفرِّ
الَِة ُيْدَعى لُِكلِّ الشُُّعوبِ  َمْقُبولًَة َعلَى َمْذَبِحي ألَنَّ َبْيتِي   7 – 1: 56إشعياء .) »َبْيَت الصَّ

 : إال أن بولس بدافع شخصى منه قد ألغى كالم الرب الباقى إلى األبد

ابَِقِة ِمْن أَْجِل ُضْعفَِها َوَعَدِم َنْفِعَها، 18(و ِة السَّ ُه َيِصيُر إِْبَطالُ اْلَوِصيَّ اُموُس لَْم يُ 19َفإِنَّ لْ َشْيئاً إِِذ النَّ َولَِكْن . َكمِّ
  19–18: 7عبرانيين)َيِصيُر إِْدَخالُ َرَجاٍء أَْفَضلَ بِِه َنْقَتِرُب إِلَى هللاِ 

لُ بِالَ َعْيٍب لََما ُطلَِب َمْوِضٌع لَِثانٍ 7(و ُه لَْو َكاَن َذلَِك األَوَّ ُه َيقُولُ لَُهْم الَئِماً 8. َفإِنَّ اٌم َتأْتِي يَ «: ألَنَّ ، ُهَوَذا أَيَّ بُّ قُولُ الرَّ
لُ َمَع َبْيِت إِْسَرائِيلَ َوَمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهداً َجِديداً  الَ َكاْلَعْهِد الَِّذي َعِمْلُتُه َمَع آَبائِِهْم َيْوَم أَْمَسْكُت بَِيِدِهْم 9. ِحيَن أَُكمِّ
ُهْم لَْم َيْثُبُتوا فِي َعْهِدي، وَ  بُّ ِألُْخِرَجُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، ألَنَّ ألَنَّ َهَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي 10. أََنا أَْهَمْلُتُهْم َيقُولُ الرَّ

بُّ  اِم َيقُولُ الرَّ أَْجَعلُ َنَواِميِسي فِي أَْذَهانِِهْم، َوأَْكُتُبَها َعلَى ُقلُوبِِهْم، َوأََنا : أَْعَهُدهُ َمَع َبْيِت إِْسَرائِيلَ َبْعَد تِْلَك األَيَّ
، ألَنَّ : َوالَ ُيَعلُِّموَن ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه َوُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ َقائِالً 11. هاً َوُهْم َيُكوُنوَن لِي َشْعباً أَُكوُن لَُهْم إِلَ  بَّ اْعِرِف الرَّ

َياتِِهْم ألَنِّي أَُكوُن َصفُوحاً َعْن آَثاِمِهْم، َوالَ أَذْ 12. اْلَجِميَع َسَيْعِرفُوَننِي ِمْن َصِغيِرِهْم إِلَى َكبِيِرِهمْ  ُكُر َخَطاَياُهْم َوَتَعدِّ
لَ » َجِديداً «َفإِْذ َقالَ 13. »فِي َما َبْعدُ  َق األَوَّ ا َما َعَتَق َوَشاَخ َفُهَو َقِريٌب ِمَن االِْضِمْحالَلِ . َعتَّ : 8عبرانيين .) َوأَمَّ

7–13  

انِيَ يَ . »َهَئَنَذا أَِجيُء ألَْفَعلَ َمِشيَئَتَك َيا أَلُ «: ُثمَّ َقالَ 9(و َت الثَّ لَ لَِكْي ُيَثبِّ فهل ,  9: 10عبرانيين .) ْنِزُع األَوَّ
مشيئة هللا المذكورة فى العهد القديم أم المذكورة فى خيال بولس وال تحتويها أى من الكتب السابقة؟ حتى 

 : كالم عيسى عليه السالم قد بدله

َماُء َواألَْرُض َتُزوالَِن َولَِكنَّ َكالَِمي الَ 33(و   33: 21لوقا.)  َيُزولُ اَلسَّ

اُموِس : َفإِنِّي اْلَحقَّ أَقُولُ لَُكمْ 18(و َماُء َواألَْرُض الَ َيُزولُ َحْرٌف َواِحٌد أَْو ُنْقَطٌة َواِحَدةٌ ِمَن النَّ إِلَى أَْن َتُزولَ السَّ
  18: 5متى .) َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ 

ِة اْلَباقَِيِة إِلَ (و   23: 1بطرس األولى .) ى األََبدِ بَِكلَِمِة هللاِ اْلَحيَّ
 
 

حاً َوَغَرَس َكْرماً 20(: يقول سفر التكوين -118س َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكَر 21. َواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن َفالَّ
ى َداِخلَ ِخَبائِهِ  َداَء 23. اِرجاً َفأَْبَصَر َحاٌم أَُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة أَبِيِه َوأَْخَبَر أََخَوْيِه خَ 22. َوَتَعرَّ َفأََخَذ َساٌم َوَياَفُث الرِّ

. َفلَْم ُيْبِصَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما. َوَوَضَعاهُ َعَلى أَْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا إِلَى اْلَوَراِء َوَسَتَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما َوَوْجَهاُهَما إِلَى اْلَوَراءِ 
ا اْسَتْيَقَظ ُنوٌح ِمْن َخْمِرِه َعلِمَ 24 ِغيرُ  َفلَمَّ ما هو الذى فعله حام بأبيه؟ تأبى النفس أن تكرر ) َما َفَعلَ بِِه اْبُنُه الصَّ

 . ما قاله أحد قساوسة أمريكا فى شرح هذه الفقرة
 
 

بَّ اْلَتَقاُه َوَطلََب أَْن َيْقُتلَهُ 24( -119س ِريِق فِي اْلَمْنِزِل أَنَّ الرَّ اَنًة َفأََخَذْت َصفُّوَرةُ 25. َوَحَدَث فِي الطَّ َصوَّ
ْت ِرْجلَْيهِ  َك َعِريُس َدٍم لِي«: َفَقالَتْ . َوَقَطَعْت ُغْرلََة اْبنَِها َوَمسَّ َعِريُس َدٍم ِمْن «: ِحيَنئٍِذ َقالَتْ . َفاْنَفكَّ َعْنهُ 26. »إِنَّ

  )26 – 24: 4خروج .) (»أَْجِل اْلِخَتانِ 



 : انظر إلى هاتين الصورتين

اع -1  !! ويصطفيه لهداية عباده وهو ُيضِمر الشر ويبيت قتلهيرسل نبيه . إله خائن خدَّ

ولماذا لم يقتله فى بيته أو عند حميه يثرون؟ هل كان خائفاً من عصبته؟ وهل يحتاج اإلله لهذه المسرحية 
ُرنى هذا بمعارك األطفال عندما يقول أحدهم لآلخر  اطلع لى بره وأنا (ألخذ روح عبده واستردادها؟ فوهللا ُيَذكِّ

 ) يكأور

صورة نبى زوجته أبر . الصورة الثانية هى صورة نبى ال يتبع شرع هللا وال يعرفه ، أو يعرفه وال يبالى به -2
فهى التى تذكرت عهد هللا مع إبراهيم وقامت بسرعة وختنت الطفل ، ثم كيف عرفت ! منه وأعرف منه ل

 ؟ بمكر اإلله وأن هللا كان يريد أن يقتل زوجها؟ هل أوحَى إليها

ا أَْنَت َفَتْحَفُظ َعْهِدي أَْنَت َوَنْسلَُك ِمْن َبْعِدَك فِي «: َوَقالَ هللاُ إلِْبَراِهيمَ 9(: انظر إلى عهد هللا مع نبيه إبراهيم َوأَمَّ
َفُتْخَتُنوَن 11َتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر ُيخْ : َهَذا ُهَو َعْهِدي الَِّذي َتْحَفُظوَنُه َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَبْيَن َنْسلَِك ِمْن َبْعِدكَ 10. أَْجَيالِِهمْ 

اٍم ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر فِي أَْجَيالُِكمْ 12. فِي لَْحِم ُغْرَلتُِكْم َفَيُكوُن َعالََمَة َعْهٍد َبْينِي َوَبْيَنُكمْ  َولِيُد اْلَبْيِت : ِاْبَن َثَمانَِيِة أَيَّ
ٍة ِمْن ُكلِّ اْبنِ  تَِك َفَيُكوُن َعْهِدي 13. َغِريٍب لَْيَس ِمْن َنْسلِكَ  َواْلُمْبَتاُع بِفِضَّ ُيْخَتُن ِخَتاناً َولِيُد َبْيتَِك َواْلُمْبَتاُع بِِفضَّ

ْفُس ِمْن 14. فِي لَْحِمُكْم َعْهداً أََبِدّياً  َكُر األَْغلَُف الَِّذي الَ ُيْخَتُن فِي لَْحِم ُغْرلَتِِه َفُتْقَطُع ِتْلَك النَّ ا الذَّ ُه َقْد . َشْعبَِهاَوأَمَّ إِنَّ
 !! فنسيان موسى ليختن ابنه يكون قد أخرجه من العهد,  12 – 9: 17تكوين .) »َنَكَث َعْهِدي

 
 

َفأََخَذ َيْعقُوُب لَِنْفِسِه قُْضَباناً 37(: يخترع الكتاب المقدس طريقة رائعة لتنمية الثروة الحيوانية -120س
َر فِيَها ُخُطوطاً بِيضاً َكاِشطاً َعِن اْلَبَياِض الَِّذي َعَلى اْلقُْضَبانِ  ُخْضراً ِمْن لُْبَنى َولَْوٍز َوُدْلبٍ  َوأَْوَقَف 38. َوَقشَّ

َرَها فِي األَْجَراِن فِي َمَساقِي اْلَماِء َحْيُث َكاَنِت اْلَغَنُم َتِجيُء لَِتْشَرَب ُتَجاَه الْ  َم ِعْنَد اْلقُْضَباَن الَّتِي َقشَّ َغَنِم لَِتَتَوحَّ
َطاٍت َوُرْقطاً َوُبْلقاً 39. ِجيئَِها لَِتْشَربَ مَ  َمِت اْلَغَنُم ِعْنَد اْلقُْضَباِن َوَولََدِت اْلَغَنُم ُمَخطَّ َوأَْفَرَز َيْعقُوُب 40. َفَتَوحَّ

ِط َوُكلِّ أَْسَوَد َبْيَن َغَنِم الََبانَ  ُه قُْطَعاناً َوْحَدهُ َولَْم َيْجَعْلَها َمَع َغَنِم َوَجَعلَ لَ . اْلِخْرَفاَن َوَجَعلَ ُوُجوَه اْلَغَنِم إِلَى اْلُمَخطَّ
ُة أَنَّ َيْعقُوَب َوَضَع اْلُقْضَباَن أََماَم ُعُيوِن اْلَغَنِم فِي األَجْ 41. الََبانَ  َمِت اْلَغَنُم اْلَقِويَّ َم َبْيَن َوَحَدَث ُكلََّما َتَوحَّ َراِن لَِتَتَوحَّ

ُة لَِيْعقُوبَ . اْلَغَنُم لَْم َيَضْعَهاَوِحيَن اْسَتْضَعَفِت 42. اْلقُْضَبانِ  ِعيَفُة لِالََباَن َواْلَقِويَّ ُجلُ 43. َفَصاَرِت الضَّ َسَع الرَّ َفاتَّ
  43-37: 30تكوين .) َكثِيراً ِجّداً َوَكاَن لَُه َغَنٌم َكثِيٌر َوَجَواٍر َوَعبِيٌد َوِجَمالٌ َوَحِميرٌ 

فإذا وضعت بجوارها اللون البنفسجى توحمت الغنم وجاء  .وعلى هذا يمكنك انتاج خراف ذات ألوان عديدة
لك أن تتخيل هذا الجمال خراف زرقاء وأخرى حمراء ، هذا غير الخراف المخططة . النسل الجديد بنفسجى
 ! والمربعة والكاروهات

 
 

 هل طلب هللا ذبيحة؟  -121س

وا ُمْحَرَقاتُِكْم : [اْلُجُنوِد إِلَُه إِْسَرائِيلَ  َهَكَذا َقالَ َربُّ 21) (8-6: 40مزمور (ال لم يطلب ذبيحة وال محرقة  ُضمُّ
ألَنِّي لَْم أَُكلِّْم آَباَءُكْم َوالَ أَْوَصْيُتُهْم َيْوَم أَْخَرْجُتُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن ِجَهِة ُمْحَرَقٍة 22. إِلَى َذَباِئِحُكْم َوُكلُوا َلْحماً 

َما أَْوَصيْ 23. َوَذبِيَحةٍ  اْسَمُعوا َصْوتِي َفأَُكوَن لَُكْم إِلَهاً َوأَْنُتْم َتُكوُنوَن لِي َشْعباً َوِسيُروا فِي : ُتُهْم بَِهَذا األَْمرِ َبلْ إِنَّ
ِريِق الَِّذي أُوِصيُكْم بِِه لُِيْحَسَن إِلَْيُكمْ    23-21: 7إرمياء .) ُكلِّ الطَّ

ُموا َذبِيَحًة َكَما قِيلَ فِي َنا24(: نعم بِّ َزْوَج َيَماٍم أَْو َفْرَخْي َحَمامٍ َولَِكْي ُيَقدِّ : وكذلك ,  24: 2لوقا .)ُموِس الرَّ
  8: 12الويين 

 
 

ل الرجل عن المرأة فقط ألنه رجل وألنها امرأة؟ فقد قضى وحى سفر الالويين أن  -122س لماذا ُيَفضَّ
بُّ 1(. نجسة أسبوعينتظل المرأة نجسة لمدة أسبوع واحد إذا أنجبت ذكراً ، أما إذا أنجبت أنثى فتظل  َوَقالَ الرَّ

امٍ : قُلْ لَِبنِي إِْسَرائِيلَ «2: لُِموَسى ُتقِيُم َثالََثًة َوَثالَثِيَن … . إَِذا َحبِلَِت اْمَرأَةٌ َوَولََدْت َذَكراً َتُكوُن َنِجَسًة َسْبَعَة أَيَّ



ٍس الَ َتَمسَّ َوإِلَ . َيْوماً فِي َدِم َتْطِهيِرَها اُم َتْطِهيِرَهاُكلَّ َشْيٍء ُمَقدَّ َوإِْن َولََدْت 5. ى اْلَمْقِدِس الَ َتِجْئ َحتَّى َتْكُملَ أَيَّ
يَن َيْوماً فِي َدِم َتْطِهيِرَها. أُْنَثى َتُكوُن َنِجَسًة أُْسُبوَعْيِن َكَما فِي َطْمثَِها ًة َوِستِّ ُمُهَما أََماَم 7… . ُثمَّ ُتقِيُم ِستَّ َفُيَقدِّ

بِّ َوُيَكفُِّر عَ    7-1: 12الويين . ) َهِذِه َشِريَعُة الَّتِي َتلُِد َذَكراً أَْو أُْنَثى. ْنَها َفَتْطَهُر ِمْن َيْنُبوِع َدِمَهاالرَّ
 
 

هل رضَى إالهكم أن يتحول إلى إنسان ويموت ويدفن وتتعفن جثته؟ لماذا؟ ومن أجل من؟ ألم  -123س
وانتقامه من األشدوديين والفلسطينيين ينتقم ممن عصوه من قبل؟ مثل انتقامه من فرعون وقومه ، 

ة وابن آدم الدود؟ . والعماليق وأهل بيتشمس وغيرهم َفَكْم بِاْلَحِريِّ 6(فما حاجته للنزول ليكون إنسان رمَّ
ودُ  ُة َواْبُن آَدَم الدُّ مَّ ولما تحول إلى إنسان ، فهل هو بذلك من ولد آدم؟ لك أن ,  )6: 25أيوب ].) (اإلِْنَساُن الرِّ

 !! تخيل أن الخالق األزلى يكون من أحفاد أحفاد أول خلقهت

ِدي14( :ألم يقل َئِة َفإَِذا َتَواَضَع َشْعبِي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم َوَصلُّوا َوَطلَُبوا َوْجِهي َوَرَجُعوا َعْن ُطُرقِِهِم الرَّ
َتُهْم وَ  َماِء َوأَْغفُِر َخِطيَّ فهذا قانون هللا فمن أتيتم  )14: 7أخبار األيام الثاني(؟.)أُْبِرُئ أَْرَضُهمْ َفإِنِّي أَْسَمُع ِمَن السَّ

 بفرية الصلب والفداء من أجل خطيئة آدم؟ 
 
 

قِي20(  :يقول الكتاب المقدس  -124س بَّ إِلَهَك َتتَّ اهُ َتْعُبُد َوبِِه َتلَتِصُق َوبِاْسِمِه َتْحلِفُ . الرَّ : 10تثنية) إِيَّ
20  

ُه قِيلَ لِْلقَُدَماءِ «33(: الجديد ويقول العهد بِّ أَْقَساَمكَ :أَْيضاً َسِمْعُتْم أَنَّ ا أََنا َفأَقُولُ 34. الَ َتْحَنْث َبلْ أَْوِف لِلرَّ َوأَمَّ
َة : لَُكمْ  يرِ َوَما َزاَد َعلَى َذلَِك َفهُ . َنَعْم َنَعْم الَ الَ : َبلْ لَِيُكْن َكالَُمُكمْ 37...... الَ َتْحلِفُوا اْلَبتَّ رِّ -33: 5متى ) َو ِمَن الشِّ
36  

 فماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل نقسم بال ونوف بالقسم أم نقلع عن القسم؟ هل نقسم كذب كما فعل بطرس؟ -
اِر َفَجاَءْت إِلَْيِه َجاِرَيٌة َقاِئلَةً 69( ا ُبْطُرُس َفَكاَن َجالِساً َخاِرجاً فِي الدَّ . »وَع اْلَجلِيلِيِّ َوأَْنَت ُكْنَت َمَع َيسُ «: أَمَّ

اَم اْلَجِميِع َقاِئالً 70 ْهلِيِز َرأَْتُه أُْخَرى َفَقالَْت لِلَِّذيَن 71» !لَْسُت أَْدِري َما َتقُولِينَ «: َفأَْنَكَر قُدَّ ُثمَّ إِْذ َخَرَج إِلَى الدِّ
اِصِريِّ «: ُهَناكَ  ُجلَ «: َفأَْنَكَر أَْيضاً ِبَقَسمٍ 72» !َوَهَذا َكاَن َمَع َيُسوَع النَّ َوَبْعَد َقلِيٍل َجاَء 73» !إِنِّي لَْسُت أَْعِرُف الرَّ

إِنِّي الَ أَْعِرُف «: َفاْبَتَدأَ ِحيَنئٍِذ َيْلَعُن َوَيْحلِفُ 74» !َحّقاً أَْنَت أَْيضاً ِمْنُهْم َفإِنَّ لَُغَتَك ُتْظِهُركَ «: اْلقَِياُم َوَقالُوا لُِبْطُرسَ 
ُجلَ    74-69: 26متى ) »!الرَّ

ْخَرِة : َوأََنا أَقُولُ لََك أَْيضاً 18(يس هذا بطرس الذى قال عنه عيسى عليه السالم أل - أَْنَت ُبْطُرُس َوَعَلى َهِذِه الصَّ
َماَواِت َفُكلُّ َما َتْربُِطُه 19. أَْبنِي َكنِيَستِي َوأَْبَواُب اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعلَْيَها َعلَى َوأُْعِطيَك َمَفاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواتِ  َماَواتِ . األَْرِض َيُكوُن َمْرُبوطاً فِي السَّ  -18: 16متى .) »َوُكلُّ َما َتُحلُُّه َعلَى األَْرِض َيُكوُن َمْحلُوالً فِي السَّ
 ؟ 19

أليس بطرس هذا من القديسين عندكم؟ فهل القديس عندكم من يحلف الكذب وينكر إلهه؟ فماذا تقولون عنه  -
قدسونه حتى اآلن؟ وهل كل الشخصيات المقدسة عندكم هكذا؟ أحدهم يعبد األوثان ، وآخرون اآلن؟ ولماذا ت

 !! ومنهم... ومنهم ... يزنون ، ومنهم من يغيظ الرب ، ومنهم من ال يطع هللا ، ومنهم 
ا َيُسوُع َفَكاَن َساِكتاً 63(ألم يقسم عيسى نفسه أقصد ألم يؤيد رئيس الكهنة فى قسمه؟  - َفَسأَلَُه َرئِيُس . َوأَمَّ

ِ اْلَحيِّ أَْن َتقُولَ لََنا«: اْلَكَهَنةِ  ِ؟: أَْسَتْحلِفَُك بِالَّ متى !) أَْنَت قُْلتَ «: َقالَ لَُه َيُسوعُ 64» َهلْ أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللاَّ
26 :63-64  

) ِجيِل اْبنِِه َشاِهٌد لِي َكْيَف بِالَ اْنقَِطاٍع أَْذُكُرُكمْ َفإِنَّ هللاَ الَِّذي أَْعُبُدهُ بُِروِحي فِي إِنْ 9(ألم يقسم بولس القديس؟  -
.) َولَِكنِّي أَْسَتْشِهُد هللاَ َعلَى َنْفِسي أَنِّي إِْشَفاقاً َعلَْيُكْم لَْم آِت إِلَى ُكوِرْنُثوسَ 23(، وكذلك أيضاً فى  9: 1رومية 

نَ 31(، وكذلك فى  23: 1كورنثوس الثانية  ُ أَُبو َربِّ ا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ُهَو ُمَباَرٌك إِلَى األََبِد، َيْعلَُم أَنِّي َهللاَّ
َفإِنَّ هللاَ َشاِهٌد لِي َكْيَف أَْشَتاُق إِلَى َجِميِعُكْم فِي أَْحَشاِء َيُسوَع 8( وكذلك فى,  31: 11كورنثوس .) لَْسُت أَْكِذبُ 

نَ 5(وكذلك أيضاً فى  8: 1فيليبى .) اْلَمِسيحِ  هللاُ . ا لَْم َنُكْن َقطُّ فِي َكالَِم َتَملٍُّق َكَما َتْعلَُموَن، َوالَ فِي ِعلَِّة َطَمعٍ َفإِنَّ
َنا َقاِدُروَن أَْن َنُكوَن فِي َوَقاٍر كَ 6. َشاِهدٌ  . ُرُسِل اْلَمِسيحِ َوالَ َطلَْبَنا َمْجداً ِمَن النَّاِس، الَ ِمْنُكْم َوالَ ِمْن َغْيِرُكْم َمَع أَنَّ

ا ُمَتَرفِّقِيَن فِي َوَسِطُكْم َكَما ُتَربِّي اْلُمْرِضَعُة أَْوالََدَها، َبلْ كُ 7 ا َنْرَضى أَْن ُنْعِطَيُكْم، الَ 8نَّ يَن إِلَْيُكْم ُكنَّ ا َحانِّ َهَكَذا إِْذ ُكنَّ
ُكْم ِصْرُتْم َمْحُبوبِيَن إِلَْيَنا ا َفإِ 9. إِْنِجيلَ هللاِ َفَقْط َبلْ أَْنفَُسَنا أَْيضاً، ألَنَّ َنا، إِْذ ُكنَّ َها اإلِْخَوةُ َتَعَبَنا َوَكدَّ ُكْم َتْذُكُروَن أَيُّ نَّ



أَْنُتْم ُشُهوٌد، َوهللاُ، َكْيَف بَِطَهاَرٍة 10. َنْكِرُز لَُكْم بِإِْنِجيِل هللاِ، َوَنْحُن َعاِملُوَن لَْيالً َوَنَهاراً َكْي الَ ُنَثقِّلَ َعلَى أََحٍد ِمْنُكمْ 
ا َبْيَنُكْم أَْنُتُم اْلُمْؤِمنِينَ  َوبِبِرٍّ َوبِالَ    10-5: 2تسالونيكى .) لَْوٍم ُكنَّ

بُّ َصْوَت َكالِمُكْم َفَسِخَط َوأَْقَسَم 34( :بل إن هللا نفسه أقسم - َولَِذلَِك 14(، وكذلك  34: 1تثنية ...) َوَسِمَع الرَّ
ُه الَ ُيَكفَُّر َعْن َشرِّ َبيْ  ,  14: 3صموئيل األول .) »ِت َعالِي بَِذبِيَحٍة أَْو بَِتْقِدَمٍة إِلَى األََبدِ أَْقَسْمُت لَِبْيِت َعالِي أَنَّ

بُّ 2( وكذلك فى,  11: 95مزامير !) َفأَْقَسْمُت فِي َغَضبِي الَ َيْدُخلُوَن َراَحتِي11( وكذلك ُد الرَّ يِّ َقْد أَْقَسَم السَّ
اٌم َتأْتِي َعلَْيُكنَّ َيأْ «: بِقُْدِسهِ  َمكِ ُهَوَذا أَيَّ َتُكنَّ بُِشُصوِص السَّ يَّ   2: 4عاموس .) ُخُذوَنُكنَّ بَِخَزائَِم َوُذرِّ

 
 

 فى كم سنة ينكسر أفرايم؟  -125س

 ) 8: 7إشعياء (سنة  65فى مدة 
، مع األخذ فى اإلعتبار أن السامرة هى أفرايم كما جاء فى  )6: 17ملوك الثاني (سنين  3لكنه إنكسر فى 

 ) 25: 12ملوك األول (
 
 

  12: 5هوشع ) أنا ألفرايم كالعث ولِبيت يهوذا كالسوس(: يقول وحى هوشع -126س
 فأيهما الصادق؟ ,  7: 13هوشع ) أنا ألفرايم كاألسد أرصد على الطريق كنمر(ويقول وحى هوشع أيضاً 

 
 

 هل إذا طلبت الرب تجده؟  -127س

 ) 13:  29إرمياء (تبعاً لوحى : نعم
 ) 3: 23أيوب (تبعاً لوحى : ال
 
 

لكن لم نسمع عن رجال تأتيهم الدورة . سمعنا ورأينا وقرأنا عن سيدات تأتيهن الدورة الشهرية -128س
بُّ لُِموَسى َوَهاُرونَ 1(: الشهرية ُكلُّ َرُجٍل َيُكوُن لَُه َسْيلٌ ِمْن لَْحِمِه َفَسْيلُُه : قُوالَ لَِبنِي إِْسَرائِيلَ «2: َوَقالَ الرَّ

ْيلُ َيُكوُن َنِجساً َوُكلُّ َمَتاٍع َيْجلُِس َعلَْيِه َيُكوُن َنِجساً ُكلُّ فِ 4. َنِجسٌ  َوَمْن َمسَّ 5. َراٍش َيْضَطِجُع َعلَْيِه الَِّذي لَُه السَّ
َيْجلُِس َعلَْيِه ُذو  َوَمْن َجلََس َعلَى اْلَمَتاِع الَِّذي6. فَِراَشُه َيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ 
ْيِل َيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ  ْيِل َيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْسَتِحمُّ 7. السَّ َوَمْن َمسَّ لَْحَم ِذي السَّ

ْيِل َيُكوُن َنِجساً َوُكلُّ َما َيْرَكُب َعلَْيِه ذُ 9  .بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ  ْيِل ِمْن 13  .و السَّ َوإَِذا َطُهَر ُذو السَّ
اٍم لُِطْهِرِه َوَيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْرَحُض َجَسَدهُ ِبَماٍء َحيٍّ َفَيْطُهرُ  َوإَِذا َكاَنِت اْمَرأَةٌ لََها «19. َسْيلِِه ُيْحَسُب لَُه َسْبَعُة أَيَّ

اٍم َتُكوُن فِي َطْمثَِهاَسْيلٌ َوَكاَن َسْيلَُها َدماً فِي لَ  َها َيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ . ْحِمَها َفَسْبَعَة أَيَّ َوُكلُّ 20. َوُكلُّ َمْن َمسَّ
لُ ثَِياَبُه َوُكلُّ َمْن َمسَّ فَِراَشَها َيْغسِ 21. َما َتْضَطِجُع َعلَْيِه فِي َطْمثَِها َيُكوُن َنِجساً َوُكلُّ َما َتْجلُِس َعَلْيِه َيُكوُن َنِجساً 

َوُكلُّ َمْن َمسَّ َمَتاعاً َتْجلُِس َعلَْيِه َيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن 22. َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إَِلى اْلَمَساءِ 
ُه َيُكوُن َنِجساً َوإِْن َكاَن َعلَى اْلِفَراِش أَْو َعلَى اْلَمَتاِع الَّذِ 23. َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ  ي ِهَي َجالَِسٌة َعلَْيِه ِعْنَدَما َيَمسُّ

  23-1: 15الويين .) إِلَى اْلَمَساءِ 
 
 

هل من اإلنصاف فى حق المرأة وزوجها أن تعيش المرأة الناضجة التى تأتيها الدورة النسائية  -129س
شىء لمسته ، وال يجلس على  نصف عمرها نجسة؟ وتكون كالجربانة ، ال يصح أن يلمسها أحد ، أو يلمس

 . شىء قد جلست هى عليه

اٍم َتُكوُن فِي َطْمثَِها«19( َها َيُكوُن . َوإَِذا َكاَنِت اْمَرأَةٌ لََها َسْيلٌ َوَكاَن َسْيلَُها َدماً فِي لَْحِمَها َفَسْبَعَة أَيَّ َوُكلُّ َمْن َمسَّ
َوُكلُّ 21. ْيِه فِي َطْمثَِها َيُكوُن َنِجساً َوُكلُّ َما َتْجلُِس َعَلْيِه َيُكوُن َنِجساً َوُكلُّ َما َتْضَطِجُع َعلَ 20. َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ 

َوُكلُّ َمْن َمسَّ َمَتاعاً َتْجلُِس َعلَْيِه 22. َمْن َمسَّ فَِراَشَها َيْغِسلُ ثَِياَبُه َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ 
َوإِْن َكاَن َعلَى اْلِفَراِش أَْو َعلَى اْلَمَتاِع الَِّذي ِهَي َجالَِسٌة 23. ُه َوَيْسَتِحمُّ بَِماٍء َوَيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ َيْغِسلُ ثَِيابَ 



ُه َيُكوُن َنِجساً إِلَى اْلَمَساءِ  ْيِه َيُكوُن َنِجساً َسْبَعَة َوإِِن اْضَطَجَع َمَعَها َرُجلٌ َفَكاَن َطْمُثَها َعلَ 24. َعلَْيِه ِعْنَدَما َيَمسُّ
امٍ    24-19: 15الويين .) َوُكلُّ فَِراٍش َيْضَطِجُع َعلَْيِه َيُكوُن َنِجساً . أَيَّ

 
 

 هل األرنب والوبر من الحيوانات المجترة؟  -130س

ُه الَ َيشُ 5(: إال أن الكتاب المقدس له رأى آخر. بالطبع ال ُه َيْجَترُّ لَِكنَّ . قُّ ِظْلفاً َفُهَو َنِجٌس لَُكمْ َواْلَوْبَر ألَنَّ
ُه الَ َيُشقُّ ِظْلفاً َفُهَو َنِجٌس لَُكمْ 6 ُه َيْجَترُّ لَِكنَّ   6-5: 11الويين .) َواألَْرَنَب ألَنَّ
 
 

ة  -131س  ؟ )أى الشيطان(هل يصح فى حق المرأة أن ُتشبَّه فى الكتاب المقدس بالحيَّ

ُة حواء بمكر(   3: 11كورنثوس الثانية...)ها هكذا تفسُد أذهاُنُكم ولكننى أخاف كما خدعت الحيَّ
 
 

  14: 22تكوين ) فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه(: يقول الكتاب -132س
 فكيف تكون من كالمه؟ . سنة من وفاة موسى 450فلم يطلق عليه هذا االسم إال بعد بناء الهيكل أي بعد 

 
 

  39-31: 36تكوين ) في أرض أدوم وهؤالء هم الملوك الذين ملكوا( -133س
 من الذى كتب ذلك إذا كان موسى هو أول ملوك بني إسرائيل؟ 

 
 

بِّ 5(: يقول الكتاب -134س بِّ فِي أَْرِض ُموآَب َحَسَب َقْوِل الرَّ َوَدَفَنُه فِي 6. َفَماَت ُهَناَك ُموَسى َعْبُد الرَّ
َوَكاَن ُموَسى اْبَن ِمَئٍة 7. َولْم َيْعِرْف إِْنَساٌن َقْبَرُه إِلى َهَذا الَيْومِ . الِجَواِء فِي أَْرِض ُموآَب ُمَقابِل َبْيِت َفُغورَ 

َفَبَكى َبُنو إِْسَرائِيل ُموَسى فِي َعَرَباِت ُموآَب 8. َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َماَت َولْم َتِكل َعْيُنُه َوال َذَهَبْت َنَضاَرُتهُ 
ا. َثالثِيَن َيْوماً  َوَيُشوُع ْبُن ُنوٍن َكاَن َقِد اْمَتألَ ُروَح ِحْكَمٍة إِْذ َوَضَع ُموَسى َعلْيِه 9. ُم ُبَكاِء َمَناَحِة ُموَسىَفَكُملْت أَيَّ

بُّ ُموَسى لِذي َولْم َيقُْم َبْعُد َنبِيٌّ فِي إِْسَرائِيل ِمْثلُ ُموَسى ا10. َيَدْيِه َفَسِمَع لُه َبُنو إِْسَرائِيل َوَعِملُوا َكَما أَْوَصى الرَّ
بُّ َوْجهاً لَِوْجٍه  بُّ لَِيْعَملَها فِي أَْرِض ِمْصَر بِفِْرَعْوَن 11َعَرَفُه الرَّ فِي َجِميِع اآلَياِت َوالَعَجائِِب التِي أَْرَسلُه الرَّ

  11-5: 34تثنية ) َوبَِجِميِع َعبِيِدِه َوُكلِّ أَْرِضهِ 

سيبكيه بنى إسرائيل؟ أال تدل الفقرة  هل كتب موسى ذلك؟ هل أدرك موسى قبل موته أين سيدفن ، وكم
العاشرة أن هذا الكتاب ُكتَِب بعد مجىء أنبياء بنى إسرائيل كلهم ليعقد الكاتب المقارنة بين موسى وأنبياء بنى 

 ! إسرائيل؟ النص ال يدل كذلك على أن الكاتب هو يشوع
 
 

اَمُهمْ  ُثمَّ أََخَذ ُزْبداً َولََبناً َواْلِعْجلَ 8(: يقول الكتاب -135س َوإِْذ َكاَن ُهَو َواقِفاً َلَدْيِهْم . الَِّذي َعِملَُه َوَوَضَعَها قُدَّ
َجَرِة أََكلُوا  فهل يأكل الرب أو مالئكتة؟ ,  8: 18تكوين .) َتْحَت الشَّ

 
 

 ما ُحكم الشخص الذى يتلبسه جان؟  -136س

ُه ُيْقَتلُ َوإَِذا َكاَن فِي َرُجٍل أَِو اْمَرأٍَة َجانٌّ أَْو َتابِعَ «27(  27: 20الويين .) »َدُمُه َعلَْيهِ . بِاْلِحَجاَرِة َيْرُجُموَنهُ . ٌة َفإِنَّ
 أليس هذا عين الظلم؟ , 
 



 
 من هو الذبيح ؟  -137س

فت التورة اسم الذبيح وجعلته إسحق بدالً من إسماعيل ، إال أن من قام بذلك لم يستطع تغيير القانون  حرَّ
 : ى ألخصها فى اآلتى األساسى للميراث ونقاط أخر

 
َك َفَعْلَت َهَذا األَْمَر َولَْم ُتْمِسِك اْبَنَك «: َوَقالَ 16(: أقسم هللا بذاته قائالً  بُّ أَنِّي ِمْن أَْجِل أَنَّ بَِذاتِي أَْقَسْمُت َيقُولُ الرَّ

مَ 17َوِحيَدَك  ُر َنْسلََك َتْكثِيراً َكُنُجوِم السَّ ْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر َوَيِرُث َنْسلَُك َباَب أَُباِرُكَك ُمَباَرَكًة َوأَُكثِّ اِء َوَكالرَّ
َك َسِمْعَت لَِقْولِي18أَْعَدائِِه    18-16: 22تكوين .) »َوَيَتَباَرُك فِي َنْسلَِك َجِميُع أَُمِم األَْرِض ِمْن أَْجِل أَنَّ

َكاَن أَْبَراُم 16(: عاماَ )  14( العمر بينهما هو  جاء قسم هللا ولم يكن إسحاق بعد قد ولَِد ، حيث إن الفارق فى
ا َولََدْت َهاَجُر إِْسَماِعيلَ ألَْبَرامَ  َوَكاَن إِْبَراِهيُم اْبَن ِمَئِة َسَنٍة 5(و  16: 16تكوين .) اْبَن ِستٍّ َوَثَمانِيَن َسَنًة لَمَّ

 . 5: 21تكوين .) ِحيَن ُولَِد لَُه إِْسَحاُق اْبُنهُ 
 

ر فى الفقرة األولى عنا هو إبراهيم الذى ذِكَر فى الفقرة التى تليها ، فقد غيََّر هللا سبحانه وتعالى وأبرام المذكو
تكوين .) َفالَ ُيْدَعى اْسُمَك َبْعُد أَْبَراَم َبلْ َيُكوُن اْسُمَك إِْبَراِهيَم ألَنِّي أَْجَعلَُك أَباً لُِجْمُهوٍر ِمَن األَُممِ 5(: اسمه قائالً 

17 :5  
 

ل(ل اليهود إن االبن الوحيد والبكر يقو لم يكن إسماعيل قط ، ألن ) تغيرت فى التراجم إلى االبن المفضَّ
 . إسماعيل ابن الجارية ، وعلى ذلك يكون إسحاق هو االبن الحقيقى إلبراهيم

 
أيقنت أنها والعجيب أن التوراة لم تقل أبداً إن إسماعيل ابن غير شرعى إلبراهيم ، فهذه سارة امرأة إبراهيم 

ا َساَراُي اْمَرأَةُ أَْبَراَم َفلَْم َتلِْد لَهُ (: لن تنجب إلبراهيم نسالً فآثرت أن تزوجه بهاجر َوَكاَنْت لََها َجاِرَيٌة . َوأَمَّ
ٌة اْسُمَها َهاَجُر  بُّ َقْد أَْمَسَكنِي َعِن اْلِوالََدةِ «: َفَقالَْت َساَراُي ألَْبَرامَ 2ِمْصِريَّ اْدُخلْ َعلَى َجاِرَيتِي لََعلِّي . ُهَوَذا الرَّ

َة َجاِرَيَتَها ِمْن َبْعِد 3. َفَسِمَع أَْبَراُم لَِقْوِل َساَرايَ . »أُْرَزُق ِمْنَها َبنِينَ  َفأََخَذْت َساَراُي اْمَرأَةُ أَْبَراَم َهاَجَر اْلِمْصِريَّ
ا . َفَدَخلَ َعلَى َهاَجَر َفَحبِلَتْ 4. ا ألَْبَراَم َرُجلَِها َزْوَجًة لَهُ َعَشِر ِسنِيَن إلَِقاَمِة أَْبَراَم فِي أَْرِض َكْنَعاَن َوأَْعَطْتهَ  َولَمَّ

َها َحبِلَْت َصُغَرْت َمْوالَُتَها فِي َعْيَنْيَها   4-1: 16تكوين .) َرأَْت أَنَّ
 
َكاَن أَْبَراُم اْبَن ِستٍّ 16. »إِْسَماِعيلَ «َهاَجُر  َوَدَعا أَْبَراُم اْسَم اْبنِِه الَِّذي َولََدْتهُ . َفَولََدْت َهاَجُر ألَْبَراَم اْبناً 15(

ا َولََدْت َهاَجُر إِْسَماِعيلَ ألَْبَرامَ    16-15: 16تكوين .) َوَثَمانِيَن َسَنًة لَمَّ
 

رجلها زوجة له ، أى إن نسلها يجب أن يكون نسالً شرعياً، ويؤكد ) أبرام(لـ ) هاجر(أعطت ) ساراى(إذن فـ 
ُه َنْسلُكَ  َواْبنُ 13(: ذلك ًة ألَنَّ ، أى إن هللا اعتبر إسماعيل من نسل 13: 21تكوين ) »اْلَجاِرَيِة أَْيضاً َسأَْجَعلُُه أُمَّ

 . وعلى ذلك يكون إسماعيل هو البكر. إبراهيم
 

َن َهِذِه اْلَجاِرَيِة الَ َيِرُث اْطُرْد َهِذِه اْلَجاِرَيَة َواْبَنَها ألَنَّ ابْ «: َفَقالَْت إلِْبَراِهيمَ 10(: وعندما غارت سارة من هاجر
الَ َيْقُبُح فِي «: َفَقالَ هللاُ إلِْبَراِهيمَ 12. َفَقُبَح اْلَكالَُم ِجّداً فِي َعْيَنْي إِْبَراِهيَم لَِسَبِب اْبنِهِ 11. »َمَع اْبنِي إِْسَحاقَ 

ُه بِإِْسَحاَق ُيْدَعى لََك َنْسلٌ فِي ُكلِّ َما تَ . َعْيَنْيَك ِمْن أَْجِل اْلُغالَِم َوِمْن أَْجِل َجاِرَيتِكَ  . قُولُ لََك َساَرةُ اْسَمْع لَِقْولَِها ألَنَّ
ُه َنْسلُكَ 13 ًة ألَنَّ   13-10: 21تكوين .) »َواْبُن اْلَجاِرَيِة أَْيضاً َسأَْجَعلُُه أُمَّ

 
َماِء َوَقالَ لََها َوَناَدى َمالَُك هللاِ َهاَجرَ . َفَسِمَع هللاُ َصْوَت اْلُغالَمِ 17(وفى برية بئر سبع  َما لَِك َيا َهاَجُر؟ «: ِمَن السَّ

ًة 18. الَ َتَخافِي ألَنَّ هللاَ َقْد َسِمَع لَِصْوِت اْلُغالَِم َحْيُث ُهوَ  ي َيَدِك بِِه ألَنِّي َسأَْجَعلُُه أُمَّ قُوِمي اْحِملِي اْلُغالََم َوُشدِّ
  18-17: 21تكوين .) »َعِظيَمةً 

 
مثل اللغة أو : فاألمة هى عدة دول يجمعهم شىء مشترك . األمة تختلف عن الشعبف. سأجعله أمة عظيمة

الدين فنقول األمة العربية أى البالد الناطقة باللغة العربية ، ونقول األمة اإلسالمية أى الدول التى ُتدين 
 . باإلسالم

 
فلو كان ُولَِد إسحاق . لذى تحبهخذ ابنك وحيدك ا: تجد أنه يقول له) 2: 22تكوين (وإذا قرأت نص الذبيح فى 

ولو أراد هللا بالذبيح إسحاق أو لو كان إسحاق قد ! ، فال يمكن أن يكون له ابن وحيد ، أو لكان سأله أيهما 



ولَِد عند هذا اإلختبار الصعب ، أو لو كان الذبيح غير محبوب ومقبول عند أبيه ومرضى عليه منه ، فال تتبقى 
حب إسحاق فقط لكان نبى هللا ظالماً ، ولكان إلهه أيضاً ظالماً أن ُيشجعه على ولو كان ي! قيمة لألضحية

 . ولما قبح الكالم فى عينى إبراهيم عندما طردت سارة هاجر وابنها! التمادى فى الظلم بهذه التسمية

 هل كان إسماعيل مغضوباً عليه أو محروماً من الميراث؟ 
 

ِ 18(: د إبراهيم فى هذه النصوصندرك قمة الحب إلسماعيل عن. على العكس لَْيَت إِْسَماِعيلَ «: َوَقالَ إِْبَراِهيُم ِلَّ
َوأُقِيُم َعْهِدي َمَعُه َعْهداً أََبِدّياً . َفَقالَ هللاُ َبلْ َساَرةُ اْمَرأَُتَك َتلُِد لََك اْبناً َوَتْدُعو اْسَمُه إِْسَحاقَ 19» !َيِعيُش أََماَمكَ 

ا إِْسَماِعيلُ َفَقْد َسِمْعُت لََك فِيهِ 20. لَِنْسلِِه ِمْن َبْعِدهِ  ُرهُ َكثِيراً ِجّداً . َوأَمَّ اْثَنْي َعَشَر . َها أََنا أَُباِرُكُه َوأُْثِمُرهُ َوأَُكثِّ
ًة َكبِيَرةً  َواْبَنَها ألَنَّ اْبَن  اْطُرْد َهِذِه اْلَجاِرَيةَ «: َفَقالَْت إلِْبَراِهيمَ 10(، و  18: 17تكوين .) َرئِيساً َيلُِد َوأَْجَعلُُه أُمَّ

َفَقالَ هللاُ 12. َفَقُبَح اْلَكالَُم ِجّداً فِي َعْيَنْي إِْبَراِهيَم لَِسَبِب اْبنِهِ 11. »َهِذِه اْلَجاِرَيِة الَ َيِرُث َمَع اْبنِي إِْسَحاقَ 
ُه . َيتِكَ الَ َيْقُبُح فِي َعْيَنْيَك ِمْن أَْجِل اْلُغالَِم َوِمْن أَْجِل َجارِ «: إلِْبَراِهيمَ  فِي ُكلِّ َما َتقُولُ لََك َساَرةُ اْسَمْع لَِقْولَِها ألَنَّ

ُه َنْسلُكَ 13. بِإِْسَحاَق ُيْدَعى َلَك َنْسلٌ  ًة ألَنَّ   13-10: 21تكوين .) »َواْبُن اْلَجاِرَيِة أَْيضاً َسأَْجَعلُُه أُمَّ
 

فى نسل إسماعيل، لهذا عمل اليهود أى سيكون عهدى األول مع إسحاق وفى نسله ، ثم سيكون من بعد ذلك 
على عيسى عليه السالم ، لكى ال ينتظروا ) المسيا(أال ينتهى هذا العهد ، وأرادوا خلع صفة المسيح الرئيس 

 . المسيا ، خاتم األنبياء ، الذى سينهى شريعتهم ، ويأتى بالدين الخاتم لكل أهل األرض
 
  12: 25تكوين ) هاجر المصرية جارية سارة إلبراهيم وهذه مواليد إسماعيل بن ابراهيم الذى ولدته(

، واالشتراك فى الدفن  7: 25تكوين ) ودفنه إسحق وإسماعيل ابناه فى مغارة المكفيلة(وعند وفاة إبراهيم 
 . يعنى االشتراك فى الميراث

 
 هل ابن الجارية كان من المغضوب عليهم؟ 

) أشير(و ) جاد(وب من بلهة جارية راحيل؟ وماذا نقول عن ابنى يعق) نفتالى(و ) دان(وإال فماذا نقول عن 
ابنى يعقوب أيضاً من زلفة جارية ليئة؟ إن هؤالء من األسباط االثنى عشر ، ذرية يعقوب عليه السالم ، 

 . واقتران يعقوب لبلهة جارية راحيل ، وزلفة جارية ليئة مماثل القتران إبراهيم لهاجر جارية سارة

اْدُخلْ َعلَْيَها َفَتلَِد َعلَى ُرْكَبَتيَّ . ُهَوَذا َجاِرَيتِي َبْلَهةُ «: َفَقالَتْ 3(أن راحيل ) نفتالى(و ) دان(أن فتقول التوراة بش
َولََدْت لَِيْعقُوَب َفَحبِلَْت َبْلَهُة وَ 5َفأَْعَطْتُه َبْلَهَة َجاِرَيَتَها َزْوَجًة َفَدَخلَ َعلَْيَها َيْعقُوُب 4. »َوأُْرَزُق أََنا أَْيضاً ِمْنَها َبنِينَ 

َوَحبِلَْت 7. »َداناً «لَِذلَِك َدَعِت اْسَمُه . »َقْد َقَضى لَِي هللاُ َوَسِمَع أَْيضاً لَِصْوتِي َوأَْعَطانَِي اْبناً «: َفَقالَْت َراِحيلُ 6اْبناً 
. »َقْد َصاَرْعُت أُْختِي ُمَصاَرَعاِت هللاِ َوَغلَْبتُ «: اِحيلُ َفَقالَْت رَ 8أَْيضاً َبْلَهُة َجاِرَيُة َراِحيلَ َوَولََدِت اْبناً َثانِياً لَِيْعقُوَب 

  8-3: 30تكوين .) »َنْفَتالِي«َفَدَعِت اْسَمُه 
 

َها َتَوقََّفْت َعِن اْلِوالََدِة أََخَذْت ِزْلَفَة َجاِرَيَتَها َوأَْعَطْتهَ 9(): أشير(و ) جاد(وتقول التوراة بشأن  ا َرأَْت لَْيَئُة أَنَّ ا َولَمَّ
. »َجاداً «َفَدَعِت اْسَمُه . »بَِسْعدٍ «: َفَقاَلْت لَْيَئةُ 11. َفَولََدْت ِزْلَفُة َجاِرَيُة لَْيَئَة لَِيْعقُوَب اْبناً 10لَِيْعقُوَب َزْوَجًة 

ُطنِي َبَناتٌ بِِغْبَطتِي ألَنَّ «: َفَقالَْت لَْيَئةُ 13َوَولََدْت ِزْلَفُة َجاِرَيُة لَْيَئَة اْبناً َثانِياً لَِيْعقُوَب 12 َفَدَعِت اْسَمُه . »ُه ُتَغبِّ
  13-9: 30تكوين .) »أَِشيرَ «
 

وقد ُحِسبوا ضمن أوالده الشرعيين ، فكيف يعترفون بهؤالء أبناء شرعيين ليعقوب وينكرون ذلك على 
الحرام؟  وإال لقلنا أن نبى هللا ، أبو األنبياء ، إبراهيم عليه السالم كان عنده ابن غير شرعى من! إسماعيل؟

 . حاشاه أن يزنى أبو األنبياء عليه السالم
 

َرأُوَبْيُن بِْكُر َيْعقُوَب : َبُنو لَْيَئةَ 23: َوَكاَن َبُنو َيْعقُوَب اْثَنْي َعَشرَ (: وهؤالء هم أبناء يعقوب االثنى عشر
اَكُر َوَزُبولُونُ  : َواْبَنا بِْلَهَة َجاِرَيِة َراِحيلَ 25. ُسُف َوبِْنَياِمينُ َواْبَنا َراِحيلَ؛ ُيو24. َوَشْمُعوُن َوالَِوي َوَيُهوَذا َوَيسَّ

اَنِ◌ أََرامَ . َجاُد َوأَِشيرُ : َواْبَنا ِزْلَفَة َجاِرَيِة لَْيَئةَ 26. َداُن َوَنْفَتالِي .) َهُؤالَِء َبُنو َيْعقُوَب الَِّذيَن ُولُِدوا لَُه فِي َفدَّ
  26-22: 35تكوين 

ابن بلهة جارية راحيل جاء من ذريته شمشون ، ذلك اإلنسان الممسوح بالروح  )دان(ومن الدالئل الجلية أن 
سنة ، فها هو مالك الرب يبشر امرأة منوح العاقر  20القدس منذ والدته ، وقد كان قاضياً لبنى إسرائيل لمدة 



ِك َتْحَبلِيَن َوَتلِِديَن اْبناً 5(: بوالدتها لشمشون قائالً  ِ ِمَن , ُموَسى َرْأَسهُ َوالَ َيْعلُ , َفَها إِنَّ بِيَّ َيُكوُن َنِذيراً ِلَّ ألَنَّ الصَّ
ينَ , اْلَبْطنِ    5: 13القضاة .) »َوُهَو َيْبَدأُ ُيَخلُِّص إِْسَرائِيلَ ِمْن َيِد اْلفِلِْسِطينِيِّ

 
بِيُّ َوَباَرَكهُ . َفَولََدِت اْلَمْرأَةُ اْبناً َوَدَعِت اْسَمُه َشْمُشونَ 24( بُّ  َفَكبَِر الصَّ ُكُه فِي 25. الرَّ بِّ ُيَحرِّ َواْبَتَدأَ ُروُح الرَّ

: 16القضاة ) وهو قضى السرائيل عشرين سنة(،  25-24: 13القضاة .) َمَحلَِّة َداَنٍ◌ َبْيَن ُصْرَعَة َوأَْشَتأُولَ 
31  

 
ين ، أولئك لقد جانب التوفيق ُكتَّاب ِسفر التكو: عن حق البكورية إلسماعيل فيقول) جيمس هيستنج(ويدافع 

الذين حاولوا أن يجعلوا نسل إسماعيل واستحقاقه لحقوق البكورية أقل مرتبة زعماً أن انتماءه ألمه هاجر 
جارية إبراهيم يفقده حق البكورية ، وبهذا الصنيع فهم يغفلون قانون األسرة الواضح الصريح المنصوص 

ن حقوق االبن البكر ال يمكن إسقاطها بسبب الوضع عليه فى التوراة فى سفر التثنية ؛ ووفقاً لهذا القانون فإ
َنه الناموس بالنسبة للرجل الذى يجمع أكثر من زوجة. االجتماعى لألم فتقول . هذا الحق الشرعى قد بيَّ

. يَن الَمْحُبوَبُة َوالَمْكُروَهةُ إَِذا َكاَن لَِرُجٍل اْمَرأََتاِن إِْحَداُهَما َمْحُبوَبٌة َواألُْخَرى َمْكُروَهٌة َفَولَدَتا لُه َبنِ«15(: التوراة
َم اْبَن الَمْحُبوَبِة بِْكراً َعلى اْبِن 16َفإِْن َكاَن االِْبُن البِْكُر لِلَمْكُروَهِة  َفَيْوَم َيْقِسُم لَِبنِيِه َما َكاَن لُه ال َيِحلُّ لُه أَْن ُيَقدِّ

لُ َبل َيْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهِة بِكْ 17الَمْكُروَهِة البِْكِر  ُه ُهَو أَوَّ راً لُِيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد ِعْنَدهُ ألَنَّ
ةِ . قُْدَرتِهِ    17-15: 21تثنية .) لُه َحقُّ الَبُكوِريَّ

 
 : وُيستنَتج من كل ما سبق أنه 

 
 . لم يكن هناك ابناً بكراً إلبراهيم عليه السالم إال إسماعيل

 
ء إبراهيم المقربين إلى إسماعيل والمرضى عنهم لدى هللا سبحانه وتعالى ، فقد استجاب وأن إسماعيل من أبنا

 ). أى جعل النبوة فى نسله(هللا لدعاء أبيه فى إكثار نسله ، وباركه 
 

وأنه لو كان إسحاق قد ولَِد قبل رؤيا الذبح ، لما كان لها معنى فى إثبات حب إبراهيم ل ، ألنه سيكون فى 
 . ة عنده البديلهذه الحال

 
 . وأن بشارة هللا بميالد إسحاق هى مكافأة إلبراهيم عليه السالم على طاعته ل

 
وأن بنو إسرائيل قد وضعوا إسحاق بدالً من إسماعيل ، ليكون هو شعب هللا المختار الذى افتداه هللا ليرث 

عيسى عليه السالم هذه المفاهيم  لذلك صّححَ . األرض الموعودة ، وإبعاد أى نسل آخر ينازعها هذا الميراث
اِوَيةِ : أََما َقَرْأُتْم َقطُّ فِي اْلُكُتبِ «: َقالَ لَُهْم َيُسوعُ 42(: بقوله اُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّ . اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّ

بِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب فِي أَْعُينَِنا؟  ٍة َتْعَملُ : أَقُولُ لَُكمْ  لَِذلِكَ 43ِمْن قَِبِل الرَّ ِ ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمَّ إِنَّ َملَُكوَت هللاَّ
ُض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعلَْيِه َيْسَحقُهُ 44. أَْثَماَرهُ    44-42: 21متى .) »َوَمْن َسَقَط َعلَى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَّ

 
السالم واتهموه أنه هو المسيا المنتظر، وكان رد عيسى  لذلك أراد اليهود أن يتخلصوا أيضاً من عيسى عليه

وا على صلبه ، فتدخلت العناية  عليه السالم أنه رفض هذه الفرية ، ولذلك برأه بيالطس ، إال أن اليهود أصرَّ
 . اإلالهية التى كان يحظى بها دائماً ونجته

 
م ولذكروها فى مناسبات مختلفة ، ولكننا ولو كان إسحاق هو الذبيح ، التخذ بنو إسرائيل من الفداء سنة له

نجد أن الفداء عند بنى إسرائيل يرتبط بالخروج من مصر ، وال نجد إشارة من قريب أو بعيد لذكرى فداء 
يَن «(: إسحق بُّ أَْرَض اْلَكْنَعانِيِّ بِّ ُكلَّ َفاتِِح َرحِ 12.. .. َوَيُكوُن َمَتى أَْدَخلََك الرَّ ُم لِلرَّ َك ُتَقدِّ ٍم َوُكلَّ بِْكٍر ِمْن نَِتاِج أَنَّ

بِّ . اْلَبَهائِِم الَّتِي َتُكوُن لَكَ  ُكوُر لِلرَّ ٍة : َما َهَذا؟ َتقُولُ لَهُ : َوَيُكوُن َمَتى َسأَلََك اْبُنَك َغداً «14. .. .. الذُّ بَِيٍد َقِويَّ
ةِ  بُّ ِمْن ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّ بَّ َقَتلَ ُكلَّ بِْكٍر فِي َوَكاَن لَمَّ 15. أَْخَرَجَنا الرَّ ى فِْرَعْوُن َعْن إِْطالَقَِنا أَنَّ الرَّ ا َتَقسَّ

اِس إِلَى بِْكِر اْلَبَهائِمِ  ُكوَر ِمْن ُكلِّ َفاتِِح َرِحٍم َوأَْفِدي ُكلَّ بِْكٍر ِمْن . أَْرِض ِمْصَر ِمْن بِْكِر النَّ بِّ الذُّ لَِذلَِك أََنا أَْذَبُح لِلرَّ
 16-11: 13ج خرو.) أَْوالَِدي

 
 

وهو حرفياً اإلصحاح  19ملوك الثانى اإلصحاح (: هناك فى الكتاب المقدس سرقات أدبية ، مثل -138س
وإن دلَّ ذلك على شىء فهو يدل على نسخ الكتاب من بعضهم البعض ، لذلك تجد  )فى سفر أشعياء 37



 . اختالفات عديدة فى عمر بعض الملوك ، وفى مدة حكمهم ، وفى األنساب
 
 

فما بالكم لو ضرب ,  20: 11أخبار األيام األول ) رجل فقتلهم 300هز أبيشاي رمحه على ( -139س
ه فكم سيكون عدد القتلى؟   بالرمح ولم يهزَّ

 
 

فما بالكم لو ,  8: 23صموئيل الثانى ) رجل فقتلهم دفعة واحدة 800هز يوشيب رمحه على ( -140س
ه فكم سيكون عدد   القتلى؟ ضرب بالرمح ولم يهزَّ

 
 

من ( :إن زكاة التى أعطاها موسى للكاهن ألعازار كما أمر الرب 41-35: 31يقول سفر العدد  -141س
 32ألفاً وزكاتها للرب  16ألفاً ونفوس الناس  32النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس 

 ) نفساً 
 نفساً من العذارى؟  32فماذا يفعل هللا سبحانه وتعالى بـ 

 
 

لكن جميع األطفال من … اقتلوا كل ذكر من األطفال وكل امرأة ( 18-17: 31يقول سفر العدد  -142س
 ) النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات

 فهل يصدر مثل هذا اإلرهاب عن هللا سبحانه وتعالى ؟ ثم كيف لهم معرفة العذراء من غيرها؟ 
 
 

إن عدد الذين ارتحل من بنى إسرائيل من رعمسيس إلى  ) 46-45 :1سفر العدد ( يقول  -143س
وهو على الرغم من أنه يخالف الرقم المذكور فى ) من سن العشرين فصاعداً  603550عددهم (سكوت كان 

، إال أنه ال يمكن أن يتكاثر بنى إسرائيل إلى هذا العدد في أربعة أجيال ، ولو كانوا  ) 38: 12سفر الخروج ( 
وكيف يكون لمثل هذا العدد قابلتان فقط كما . ما استطاع الفرعون السيطرة عليهم والسعي إلعادتهمكذلك ل

 ؟ )  22 - 15: 1الخروج ( جاء في 
 
 

إذا كان في السبي امرأة جميلة يأخذها الرجل للبيت وتحلق ( 15-10: 21يقول سفر التثنية  -144س
شهراً تبكي أباها وأمها ثم يتزوجها وإن لم يسر بها فعليه  شعرها وتقلم أظفارها وتنزع ثياب سبيها ثم تبقى

 ) تسريحها
 ما هذه األحكام الغريبة المضحكة؟ وأى احترام للمرأة يكنُّه هذا القانون؟ 

 
 

َوَذَهَب َشْمُشوُن َوأَْمَسَك َثالََث ِمَئِة اْبِن آَوى ، َوأََخَذ 4(أن شمشون  5-4: 15يقول سفر القضاة  -145س
ُثمَّ أَْضَرَم اْلَمَشاِعلَ َناراً َوأَْطلََقَها َبْيَن 5َوَجَعلَ َذَنباً إَِلى َذَنٍب ، َوَوَضَع َمْشَعالً َبْيَن ُكلِّ َذَنَبْيِن فِي اْلَوَسِط ،  َمَشاِعلَ 

يَن، َفأَْحَرَق األَْكَداَس َوالَّزْرَع َوُكُروَم الَّزْيُتونِ   ) ُزُروِع اْلِفلِْسِطينِيِّ
 وكيف رضى هللا بهذا التصرف؟ أم أمره الرب بذلك؟ وما رأي جمعيات الرفق بالحيوان؟ هل هذا تصرف نبى؟ 

 
 

ووجد لحي حمار طرياً فمد يده وأخذه وضرب به (أن شمشون  16-15: 15يقول سفر القضاة  -146س
 ) ألف رجل

غرض التربوى هل يصدق هذا الهراء عقل سليم؟ وما ال! وعظمة فك الحمار طرية! قتل ألفاً بعظمة فك حمار
من مثل هذا الهراء؟ ما الفائدة من إيراد هذه القذارات؟ أليست هذا الفقرات تفرخ المجرمين واإلرهابيين الذين 
يتباهون بأعداد القتلى والضرب بأى شىء؟ وإذا كان هذا تصرف نبى ، فكيف يكون أتباعه؟ يستحيل أن يكون 



وما السبب في ذلك؟ هل يمكن أن يكون هذا وحياً من هللا .  بهاهذا نبياً وأن تكون هذه األفعال معجزات أمده هللا
 سبحانه وتعالى؟ 

 
 

اِن فِي «59( 59-47: 13يقول سفر الالويين  -147س وِف أَِو اْلَكتَّ َهِذِه َشِريَعُة َضْرَبِة اْلَبَرِص فِي الصُّ
َدى أَِو اللُّْحَمِة أَْو فِي ُكلِّ َمَتاٍع ِمْن ِجْلٍد لِْلُحْكمِ   .) »ِبَطَهاَرتِِه أَْو َنَجاَستِهِ  السَّ

ْرَبُة َضاِرَبًة إِلَى اْلُخْضَرِة ( فياليتكم تقرأون هذا الحكم النافع  إذا رأى الكاهن ضربة َبَرص فى ثوب َوَكاَنِت الضَّ
اٍم َفَمَتى َرأَى الضَّ ) الثوب نفسه(أَْو إِلَى اْلُحْمَرِة َفَيْحِجُز الكاهن اْلَمْضُروَب  ابِِع ، َسْبَعَة أَيَّ ْرَبَة فِي اْلَيْوِم السَّ

ْرَبُة َفُيْغَسلُ َثانَِيًة َفيَ  ْوُب الَِّذي َتْغِسلُُه َوَتُزولُ ِمْنُه الضَّ ا الثَّ اِر ، َوأَمَّ ْوَب بِالنَّ  )ْطُهُر َفُيْحِرُق الثَّ
أنه لم يخبرنا أى  ما هذا اإلله؟ وما هذه األحكام؟ أينزل الوحى من السماء ليعلمنا بغسيل المالبس؟ حمداً ل

 ! مسحوق غسيل يجب علينا أن نستخدم
 
 

 ) تستعبدونهم إلى الدهر( 46: 25يقول سفر الالويين  -148س
هل يرضى هللا سبحانه وتعالى باستعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان؟ وهل هذه الفقرة أساس خطفهم للمسلمين 

 والزنوج من أفريقيا واستعبادهم فى أوروبا؟ 
 
 

ُه َنِجسٌ (: أما الشخص األبرص 46-44: 13سفر الالويين  يقول -149س . َفَيْحُكُم اْلَكاِهُن بَِنَجاَستِهِ . إِنَّ
ي 45. إِنَّ َضْرَبَتُه فِي َرْأِسهِ  ْرَبُة َتُكوُن ثَِياُبُه َمْشقُوَقًة َوَرْأُسُه َيُكوُن َمْكُشوفاً َوُيَغطِّ َواألَْبَرُص الَِّذي فِيِه الضَّ

ْرَبُة فِيِه َيُكوُن َنِجساً 46. َنِجٌس َنِجسٌ : اِديَشاِرَبْيِه َوُينَ  اِم الَّتِي َتُكوُن الضَّ ُه َنِجسٌ . ُكلَّ األَيَّ َخاِرَج . ُيقِيُم َوْحَدهُ . إِنَّ
 .) اْلَمَحلَِّة َيُكوُن َمَقاُمهُ 

له يجلس على أإله يأمر بفضح عباده المرضى؟ أين هللا محبة؟ أين هللا الرحيم بعباده؟ فالكتاب يعرض صورة إل
عتبة منزل فى أحد الحوارى يرى الصبية أو يلعب معهم ، ويرى ما يفعلونه بأحد المجاذيب فيعجبه هذا 

 !! المنظر غير الرحيم ، فيطبقه على عباده المرضى بالبرص
 
 

 ) 31: 3قضاة (من الفلسطينيين بمهماز بقر  600قتل َشْمَجُر بُن َعَناة  -150س
 ؟ ما المقصود بهذا الهراء

 
 

وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان الوادي ألن ( 19: 1يقول سفر القضاة  -151س
 ) لهم مركبات حديد

فهل خاف هللا منهم؟ أليس هللا ال يعجزه شىء فى السموات وال فى األرض؟ أم خاف منهم كما خاف من قبل 
ا َعاِرفاً اْلَخْيَر «: بُّ اإلِلَهُ َوَقالَ الرَّ 22(من آدم وحواء عندما أكال من الشجرة؟  ُهَوَذا اإلِْنَساُن َقْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّ

رَّ  بُّ اإلِلَُه ِمْن 23. »َواْآلَن لََعلَُّه َيُمدُّ َيَدهُ َوَيأُْخُذ ِمْن َشَجَرِة اْلَحَياِة أَْيضاً َوَيأُْكلُ َوَيْحَيا إَِلى األََبدِ . َوالشَّ َفأَْخَرَجُه الرَّ
ِة  ِة َعْدٍن اْلَكُروبِيَم َوَلِهيَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب 24. َعْدٍن لَِيْعَملَ األَْرَض الَّتِي أُِخَذ ِمْنَهاَجنَّ َفَطَرَد اإلِْنَساَن َوأََقاَم َشْرقِيَّ َجنَّ

  24-22: 3تكوين .) لِِحَراَسِة َطِريِق َشَجَرِة اْلَحَياةِ 

ة يصير إلهاً؟ فلماذا لم يأكل منها الشيطان ويتسلط على وهل معنى ذلك أن اإلنسان الذى يأكل من هذه الشجر
 الكون؟ وهل إذا عرف اإلنسان الخير من الشر صار إلهاً؟ 

 
 

 ) ال يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر( 2: 23يقول سفر التثنية  -152س
، وال ) ابن راحاب الزانية(عز ، وال يدخل بو) أوال زنا من يهوذا وزارح(إذن ال يدخل التوأم فارص وزارح 



، ) 3: 23تثنية (  وال يدخل عمونى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر -يدخل عوبيد ابن راعوث الموابية 
فهو ابن المرأة الزانية زوجة أوريا الحثى التى (، وال يدخل سليمان  )30-12: 38تكوين (وال يدخل داود 

وال يدخل عمونى فى جماعة  -ألن اسم أمه نعمة العمونية (يمان ، وال يدخل رحبعام بن سل) زنت مع داود
 )! الرب حتى الجيل العاشر

 ) 4: 49تكوين ( وال يدخل رأوبين أيضاً فى جماعة الرب ألنه زنى بزوجة أبيه 
 ) 17-1: 1متى ( هل تعلم أن معظم هؤالء األشخاص أنسباء الرب كما هو موجود فى 

 
 

وال يكون الوياً من هو من عشيرة ) من عشيرة يهوذا وهو الوي( 7 :17يقول سفر القضاة  -153س
 فهل هللا هو الذى أوحى ذلك؟ !! يهوذا

 
رجل وأتى داود  200قتل داود ورجاله من الفلسطينيين ( 27: 18يقول سفر صموئيل األول  -154س

 دفعت كمهر لمصاهرة الملك  )بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك شاول

هللا داود زعيم عصابة وقطاع طرق ليفعل هذا؟ وهل غلفة ذكر الرجل كانت عملة جارية فى عهد  فهل نبى
داود؟ وما الذى كان الملك شاول سيفعله بهذه الغلف؟ أيقتل نبى هللا اآلمنين ليقطع جزء من عضو الذكورة 

 ليدفعه مهراً ليتزوج؟ هل هذا اإلنحطاط يليق بنبى هللا؟ 
 
 

وعينت مكاناً لشعبي إسرائيل وغرسته فسكن في مكانه وال ( 10: 7ئيل الثاني يقول سفر صمو -155س
 ) يضطرب بعد

فمن الذى أوحى ذلك؟ وهل لم . وقد تعرضوا للسبي البابلي ولغزو من األشوريين ومن الفراعنة ومن تيطس
 يكن فى علم هللا أن هذا الغزو سيحدث؟ 

 
 

 ) ي بيتاً السمي وأنا اثبت كرسي مملكته إلى األبدهو يبن( 13: 7يقول سفر صموئيل الثاني  -156س
إذن فلم تصدق هذه النبوءة ، ألنه بذلك لم يثبت ! و لم يبن المسيح عليه السالم بيتاً باسم هللا ولم يتول الحكم

بى ولم يبن البيت قبل الس. وكذلك لم يفعل يوحنا النعمدان. كرسى مملكة داود إلى األبد ، ألنه لم يبن بيتاً للرب
 . البابلى إال سليمان

 
 اقرأ هذا النص ثم أخبرنى ما الهدف التربوى منه؟  -157س

َة َوَضْعَها فِي ِوَعاٍء َواِحدٍ 9( َواْصَنْعَها لَِنْفِسَك ُخْبزاً , َوُخْذ أَْنَت لَِنْفِسَك َقْمحاً َوَشِعيراً َوفُوالً َوَعَدساً َوُدْخناً َوَكْرَسنَّ
اِم الَّتِ ِكُئ فِيَها َعَلى َجْنبِكَ َكَعَدِد األَيَّ َوَطَعاُمَك الَِّذي َتأُْكلُُه َيُكوُن 10. َثالََث ِمَئِة َيْوٍم َوتِْسِعيَن َيْوماً َتأُْكلُهُ . ي َتتَّ

ِمْن َوْقٍت . اْلِهينِ  ُسْدسَ . َوَتْشَرُب اْلَماَء بِـاْلَكْيلِ 11. ِمْن َوْقٍت إِلَى َوْقٍت َتأُْكلُهُ . ُكلَّ َيْوٍم ِعْشِريَن َشاقِالً . بِـاْلَوْزنِ 
ِعيرِ 12. إِلَى َوْقٍت َتْشَرُبهُ  . »َعلَى اْلُخْرِء الَِّذي َيْخُرُج ِمَن اإلِْنَساِن َتْخبُِزهُ أََماَم ُعُيونِِهمْ . َوَتأُْكلُ َكْعكاً ِمَن الشَّ

بُّ 13 ِجَس َبْيَن األُ : [َوَقالَ الرَّ   12-9: 4حزقيال .)»َمِم الَِّذيَن أَْطُرُدُهْم إِلَْيِهمْ َهَكَذا َيأُْكلُ َبُنو إِْسَرائِيلَ ُخْبَزُهُم النَّ

فهل أكل بنو إسرائيل هذا الخراء أم عصو الرب؟ وماذا كان رد فعل الرب فى إغاظتهم له هذه المرة؟ أيأمر 
 الرب وال يطاع؟ أى إله هذا الذى ليست له القوة والجبروت لتنفيذ قراراته؟ 

 
 

ْجِت ِرْجلَْيِك لُِكلِّ َعابٍِر َوأَْكَثْرِت فِي َرْأِس ُكلِّ طَ 25( -158س ْسِت َجَمالَِك ، َوَفرَّ ِريٍق َبَنْيِت ُمْرَتَفَعَتِك َوَرجَّ
  26-25: 16حزقيال .) َوَزَنْيِت َمَع ِجيَرانِِك َبنِي ِمْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم ، َوِزْدِت ِفي ِزَناِك إلَِغاَظتِي26. ِزَناكِ 

ة؟ ما الهدف التربوى من هذ  ه التعبيرات الجنسية الفجَّ
 



 
ةً 33( -159س َوانِي ُيْعُطوَن َهِديَّ يِك َهَداَياِك ، َوَرَشْيتِِهْم لَِيأُْتوِك ِمْن , لُِكلِّ الزَّ ا أَْنِت َفَقْد أَْعَطْيِت ُكلَّ ُمِحبِّ أَمَّ

َنا بِكِ  َساِء فِي ِزنَ 34. ُكلِّ َجانٍِب لِلزِّ َبلْ أَْنِت ُتْعِطيَن أُْجَرًة َوالَ , اِك ، إِْذ لَْم ُيْزَن َوَراَءكِ َوَصاَر ِفيِك َعْكُس َعاَدِة النِّ
  34-33: 16حزقيال !) َفِصْرِت بِـاْلَعْكس, أُْجَرَة ُتْعَطى لَكِ 

 ماذا تتعلم بناتى وأوالدى من هذه العاهرة المتمرسة التى تدفع من أجل رغبتها؟
 
 

ينَ َعِشَقْتُهْم ِعْنَد لَْمِح َعْيَنْيهَ 16( -160س اُهْم ، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِهْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلِكْلَدانِيِّ َفأََتاَها َبُنو 17. ا إِيَّ
َسْت بِِهْم َوَجَفْتُهْم َنْفُسَها ُسوَها بِِزَناُهْم، َفَتَنجَّ َوَكَشَفْت ِزَناَها َوَكَشَفْت َعْوَرَتَها، 18. َبابِلَ فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َوَنجَّ

اَم ِصَباَها الَّتِي فِيَها َزَنْت بِأَْرِض ِمْصرَ 19. َها َنْفِسي َكَما َجَفْت َنْفِسي أُْخَتَهاَفَجَفتْ  . َوأَْكَثَرْت ِزَناَها بِِذْكِرَها أَيَّ
ُهْم َكَمنِيِّ اْلَخْيلِ 20 َرِذيلََة ِصَباِك بَِزْغَزَغِة  َواْفَتَقْدتِ 21. َوَعِشَقْت َمْعُشوقِيِهِم الَِّذيَن لَْحُمُهْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّ

يَن َتَرائَِبِك ألَْجِل َثْديِ ِصَباكِ  بُّ , ألَْجِل َذلَِك َيا أُُهولِيَبةُ [22. اْلِمْصِريِّ ُد الرَّ يِّ اَقِك : َهَكَذا َقالَ السَّ ُج َعلَْيِك ُعشَّ َهَئَنَذا أَُهيِّ
 . 22-16: 23حزقيال ) لِّ ِجَهةٍ َوآتِي بِِهْم َعلَْيِك ِمْن كُ , الَِّذيَن َجَفْتُهْم َنْفُسكِ 

هل أوحى هذا الرب؟ ألم ! منى الخيل؟! ما الذى نتعلمه من هذه التصريحات الجنسية الغريبة؟ لحم الحمير؟
 يكن عنده تصوير أفضل من ذلك؟ 

 
 

ي اْبَنِك َفَنأُْكلَُه اْلَيْوَم ُثمَّ َنأُْكلَ َهاتِ: َهِذِه اْلَمْرأَةُ َقالَْت لِي: [َفَقالَتْ ] َما لَِك؟: [ُثمَّ َقالَ لََها اْلَملِكُ 28( -161س
أَِت اْبَنَها: ُثمَّ قُْلُت لََها فِي اْلَيْوِم اآلَخرِ . َفَسلَْقَنا اْبنِي َوأََكْلَناهُ 29. اْبنِي َغداً  ملوك الثانى ].) َهاتِي اْبَنِك َفَنأُْكلَُه َفَخبَّ

6 :28-29  
 ا كتاب الرب أم كالم شخص مخمور؟ ما هذا الهراء؟ وهللا إنه ألمر مضحك؟ هل هذ

 
 

ْعلَْيِن َيا بِْنَت اْلَكِريمِ 1( -162س اعٍ ! َما أَْجَملَ ِرْجلَْيِك بِالنَّ ُتِك 2. َدَوائُِر َفْخَذْيِك ِمْثلُ اْلَحلِيِّ َصْنَعِة َيَدْي َصنَّ ُسرَّ
َرةٌ الَ ُيْعِوُزَها َشَراٌب َمْمُزوجٌ  ْوَسنِ َبْطُنِك ُصْبَرةُ ِحنْ . َكأٌْس ُمَدوَّ َجٌة بِالسَّ . َثْدَياِك َكِخْشَفَتْيِن َتْوأََمْي َظْبَيةٍ 3. َطٍة ُمَسيَّ

يمَ . ُعُنقُِك َكُبْرٍج ِمْن َعاجٍ 4 اِظِر ُتَجاَه ِدَمْشقَ . َعْيَناِك َكاْلبَِرِك فِي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّ . أَْنفُِك َكُبْرِج لُْبَناَن النَّ
ُتَها اْلَحبِيَبُة 6. َملٌِك َقْد أُِسَر بِاْلُخَصلِ . لُ اْلَكْرَمِل َوَشْعُر َرْأِسِك َكأُْرُجَوانٍ َرْأُسِك َعلَْيِك ِمثْ 5 َما أَْجَملَِك َوَما أَْحالَِك أَيَّ

اتِ  ْخلَِة َوَثْدَياِك ِباْلَعَناقِيدِ 7! بِاللَّذَّ ْخلَِة َوأُْمِسُك بُِعُذوقَِهاإِنِّي أَْصَعُد إِلَى ال«: قُْلتُ 8. َقاَمُتِك َهِذِه َشبِيَهٌة بِالنَّ . »نَّ
فَّاِح  ائَِحُة . َوَحَنُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمرِ 9َوَتُكوُن َثْدَياِك َكَعَناِقيِد اْلَكْرِم َوَراِئَحُة أَْنفِِك َكالتُّ ائَِغُة اْلُمَرْقِرَقُة السَّ لَِحبِيبِي السَّ

ائِِمينَ  نشيد .) َتَعالَ َيا َحبِيبِي لَِنْخُرْج إِلَى اْلَحْقِل َوْلَنبِْت فِي اْلقَُرى11. اْشتَِياقُهُ  أََنا لَِحبِيِبي َوإِلَيَّ 10. َعلَى ِشَفاِه النَّ
  11-1: 7اإلنشاد 

اقرأ هذا السفر كامالً ، ثم أحلفك بال هل تقبل أن تقرأ ابنتك شديدة الحياء ، قويمة التربية هذا السفر؟ إن قلت 
ينسب هذا السفر : لسفر إذن فى كتاب اإلنجيل لألطفال أو للشباب؟ ثم أسألكنعم ، فسأسألك لماذا ال يوجد هذا ا

أن سليمان هذا قد عبد األوثان وكفر ، فكيف  ) 10-5: 11سفر ملوك األول ( للنبى سليمان ، وقد صرح 
 تقبلون كتابات إنسان كفر فى الكتاب المقدس الموحى به من هللا؟ 

 
 

.. أنبياء ! ألنا فيهم قدوة.. راقصون .. أتصدق هذا؟ أنبياء ..  لكنهم يمشون عراة.. أنبياء  -163س
أين القدوة؟ أين .. لكنهم يعبدون األوثان … أنبياء ! حفظنا الرب من اإلقتداء بهذه القاذورات.. لكنهم زناة 

أو  قدرة الرب وعلمه فى انتقاء صفوة خلقه؟ أترضى هذا ألمك أو أبيك أو ابنك أو ابنتك؟ أترضى هذا ألختك
 ألخوك؟ فكيف تكون أنت أو أبوك أو أمك أطهر من المصطفين األخيار قدوة البشرية؟ 

 ) 20: 9تكوين(. وشرب نوح من الخمر فسكر وتعّرى داخل خبائه فأبصر حام عورة أبيه -

 .لليلوانطرح عرياًنا ذلك النهار كله وكل ا. وكان روح هللا على شاول، فخلع هو أيًضا ثيابه وتنّبأ هو أيًضا -
 ) 24: 19صموئيل األول (



بِّ َمِديَنَة َداُوَد، أَْشَرَفْت 16) 14: 6صموئيل الثانى (. ورقص داود أمام الناس وأمام هللا - ا َدَخلَ َتاُبوُت الرَّ َولَمَّ
، بِّ ِة َوَرأَِت اْلَملَِك َداُوَد َيْطفُُر َوَيْرقُُص أََماَم الرَّ : 6صموئيل الثانى . َفاْحَتَقَرْتُه فِي َقْلِبَها ِميَكالُ بِْنُت َشاُولَ ِمَن اْلُكوَّ

16  

 ) 20: 15خروج (. وأخذت دًفا هي والنساء ورقصت) وكذلك فعلت أخته مريم النبّية(

 ) 19: 14قضاة (. وحل روح الرب على شمشون فقتل ثالثين رجالً 

 ) 1: 16قضاة (. ثم ذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها
 
 

بُّ 11( -164س رَّ ِمْن َبْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْيَنْيَك َوأُْعِطيِهنَّ : َهَكَذا َقالَ الرَّ َهَئَنَذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ
  11: 12صموئيل الثانى .) لَِقِريِبَك، َفَيْضَطِجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن َهِذِه الشَّْمسِ 

نساءه للزنا؟ الرب يأمر بالزنا انتقاما من الزانى؟ أيفعل ما ينهى عنه؟ الرب يعاقب داود على زناه ، فيعطى 
 أى إله هذا؟ 

 
: هل سمعتم أن نبى هللا هارون أفسَد بنى إسرائيل وصنع لهم العجل؟ قال هرون لبني اسرائيل -165س

َهِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائِ«: َفَقالَ لَُهْم َهاُرونُ 2( َفَنَزَع ُكلُّ 3. »ُكْم َوَبنِيُكْم َوَبَناتُِكْم َوْأُتونِي بَِهااْنِزُعوا أَْقَراَط الذَّ
َهِب الَّتِي فِي آَذانِِهْم َوأَُتوا بَِها إِلَى َهاُرونَ  ْعِب أَْقَراَط الذَّ َرهُ ِباْإلِْزِميِل َوَصَنَعُه 4. الشَّ َفأََخَذ َذلَِك ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ

ا َنَظَر َهاُروُن َبَنى َمْذَبحاً 5» !ِذِه آلَِهُتَك َيا إِْسَرائِيلُ الَّتِي أَْصَعَدْتَك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ هَ «: َفَقالُوا. ِعْجالً َمْسُبوكاً  َفلَمَّ
بِّ «: أََماَمُه َوَناَدى َهاُروُن َوَقالَ  ُموا َذَبائَِح َسالَمَ 6. »َغداً ِعيٌد لِلرَّ ُروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا ُمْحَرَقاٍت َوَقدَّ . ةٍ َفَبكَّ

ْعُب لِألَْكِل َوالشُّْرِب ُثمَّ َقاُموا لِلَِّعبِ    6-3: 32خروج ) َوَجلََس الشَّ
 
 

 فماذا يجب أن نفعل تجاه هؤالء األنبياء قدوتنا؟ !!! أنبياء يسبون ربهم  -166س

الِِم َوفِي أَْيِدي األَْشَراِر َطَرَحنِي11) (12-11: 16أّيوب( ْنُت ُمْسَتِريحاً َفَزْعَزَعنِي كُ 12. َدَفَعنَِي هللاُ إِلَى الظَّ
َمنِي َوَنَصَبنِي لَُه َهَدفاً   .) َوأَْمَسَك بَِقَفاَي َفَحطَّ

َجنِي َولَفَّ َعلَيَّ أُْحُبولََتهُ 6) (11-6: 19أّيوب( . َها إِنِّي أَْصُرُخ ُظْلماً َفالَ أُْسَتَجابُ 7. َفاْعلَُموا إِذاً أَنَّ هللاَ َقْد َعوَّ
َط َطِريقِي َفالَ أَْعُبُر َوَعَلى ُسُبلِي َجَعلَ َظالَماً 8. ْكمٌ أَْدُعو َولَْيَس حُ  . أََزالَ َعنِّي َكَراَمتِي َوَنَزَع َتاَج َرْأِسي9. َقْد َحوَّ

 .) هِ َوأَْضَرَم َعلَيَّ َغَضَبُه َوَحِسَبنِي َكأَْعَدائ11َِهَدَمنِي ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َفَذَهْبُت َوَقلََع ِمْثلَ َشَجَرٍة َرَجائِي 10

 .) ُهَوَذا َعبِيُدهُ الَ َيأَْتِمُنُهْم َوإِلَى َمالَئَِكتِِه َيْنِسُب َحَماَقةً 18) (18: 4أّيوب(

. َيْقَطُع َكالََم األَُمَناِء َوَيْنِزُع َذْوَق الشُُّيوخِ 20. َيْذَهُب بِاْلَكَهَنِة أَْسَرى َوَيْقلُِب األَْقِوَياءَ 19) (24-19: 12أّيوب (
اءِ ُيْلقِي َهوَ 21 َرَفاِء َوُيْرِخي ِمْنَطَقَة األَِشدَّ الَِم َوُيْخِرُج ِظلَّ اْلَمْوِت إِلَى 22. اناً َعلَى الشُّ َيْكِشُف اْلَعَمائَِق ِمَن الظَّ

ُر األَُمَم ُثمَّ ُيبِيُدَها23. النُّورِ  ُتها. ُيَكثِّ ُع لِألَُمِم ُثمَّ ُيَشتِّ األَْرِض َوُيِضلُُّهْم فِي تِيٍه  َيْنِزُع ُعقُولَ ُرَؤَساِء َشْعبِ 24. ُيَوسِّ
ْكَرانِ 25. بِالََطِريقٍ  ُحُهْم ِمْثلَ السَّ الَِم َولَْيَس ُنوٌر َوُيَرنِّ ُسوَن فِي الظَّ  ) َيَتلَمَّ

ْلمِ 12) (12: 24أيوب (   .)ِمَن اْلَوَجِع أَُناٌس َيئِنُّوَن َوَنْفُس اْلَجْرَحى َتْسَتِغيُث َوهللاُ الَ َيْنَتبُِه إِلَى الظُّ

ْلَت إِلَى َجاٍف ِمْن َنْحِوي21. أَقُوُم َفَما َتْنَتبُِه إِلَيَّ . إِلَْيَك أَْصُرُخ َفَما َتْسَتِجيُب لِي20) (21-20: 30أّيوب ( . َتَحوَّ
 ) بِقُْدَرِة َيِدَك َتْضَطِهُدنِي

 
 



ُت ُكْرِسيَّ 13(: يقول رب الجنود -167س أََنا أَُكوُن لَُه 14. َمْملََكتِِه إِلَى األََبدِ  ُهَو َيْبنِي َبْيتاً الِْسِمي، َوأََنا أَُثبِّ
اِس َوبَِضَرَباِت َبنِي آَدمَ . أَباً َوُهَو َيُكوُن لَِي اْبناً  ْبُه بَِقِضيِب النَّ َج أَُؤدِّ َولَِكنَّ َرْحَمتِي الَ ُتْنَزُع ِمْنُه َكَما 15. إِْن َتَعوَّ

َك َيُكوُن َثابِتاً إَِلى . َوَيأَْمُن َبْيُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى األََبِد أََماَمكَ 16. أََماِمكَ َنَزْعُتَها ِمْن َشاُولَ الَِّذي أََزْلُتُه ِمْن  ُكْرِسيُّ
فلماذا لم َيحم الرب كرسّى داود ومماكته؟ فقد زالت سلطنة آل داود ,  16-13: 7صموئيل الثاني .) »األََبدِ 

. ق  586م ، والبابليون بقيادة بختنصر سنة . ق  722وتسلط عليهم األشوريون بقيادة سرجون الثاني سنة 
وهل لم يعلم هللا بعلمه األزلى أن عبده ورسوله داود أنه سيزنى بزوجة بجاره ثم يقتله ويخون جنوده؟ . م

 فكيف يحميه ويحمى مملكته وهو ُيضلِّل خلق هللا ويفترى على هللا الكذب؟ 

 
َوأُِريُحُه ِمْن َجِميِع أَْعَدائِِه , ولَُد لََك اْبٌن َيُكوُن َصاِحَب َراَحةٍ ُهَوَذا يُ 9(: يقول رب الجنود لسليمان -168س

اِمهِ . ألَنَّ اْسَمُه َيُكوُن ُسلَْيَمانَ , َحَوالَْيهِ  َوُهَو , ُهَو َيْبنِي َبْيتاً الِْسِمي10. َفأَْجَعلُ َسالَماً َوَسِكيَنًة فِي إِْسَرائِيلَ فِي أَيَّ
ُت ُكْرِسيَّ ُمْلِكِه َعلَى إِْسَرائِيلَ إِلَى األََبدِ وَ , َيُكوُن لَِي اْبناً    10-9:  22أخبار األيام األول .) أََنا لَُه أَباً َوأَُثبِّ

فلماذا لم َيحم الرب كرسّى داود ومماكته؟ فقد زالت سلطنة آل داود وتسلط عليهم األشوريون بقيادة سرجون 
وهل لم يعلم هللا بعلمه األزلى أن عبده . م. ق  586تنصر سنة م ، والبابليون بقيادة بخ. ق  722الثاني سنة 

ورسوله سليمان أنه لن يتجه لعبادة األوثان؟ فكيف يحميه ويحمى مملكته وهو ُيضلِّل خلق هللا ويفترى على 
بة برؤيا كاذ. لم أرسلهم وال أمرُتهم وال كلمُتهم. بالكذب يتنبأ األنبياء باسمي: فقال الرب لى(هللا الكذب؟ 

  14: 14إرميا.) وَعَراَفٍة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم

وإذا كان سليمان باعتراف هللا ابن هللا ، وهو أبوه ، فلماذا ُيَخص عيسى عليه السالم وحده بالبنوة ل؟ ولو 
 كان عيسى عليه السالم هو هللا فكيف يكون أبو نفسه وابن نفسه؟ 

 
 

 ) ويكون نسلك كتراب األرض( 14-10: 28يقول سفر التكوين  -169س
فإذا كان اليهود هم المقصودين بنسل يعقوب عليه السالم فيكون هذا من األخطاء البينة فى الكتاب ألنهم 

 ليسوا كتراب األرض 
 
 

 ! أن ابن داود عليه السالم قد زنى بأخته 15-1:  7يقول سفر صموئيل الثاني  -170س
األنبياء وهى ال تحدث في بيوت الصالحين؟ فما فائدة نبى هللا داود  فهل تحدث مثل هذه الفواحش فى بيوت

إذن؟ أيهدى الناس ويترك بيته خرباً؟ وما الفائدة األخالقية التى تعود على قارىء هذا الهراء؟ هل تعلِّم 
عل ذلك فلما الشباب كيف يزنى األخ بأخته؟ أم تعلمه اإلقتداء بنبى هللا؟ فإذا كان نبى هللا ، مصطفاه ومختاره ف

أم الغرض منها أن تفقد اآلباء األمل فى تربية أبنائهم وبناتهم؟ فإذا كان هذا حال النبى ! ال نستنُّ بسنته؟
 ! المصطفى الذى حفظه هللا ، وحال آل بيته ، فأى شىء يحدث فى بيتى يكون إذن طبيعى؟

 
 

بَّ َوإِلَى إِلَِهي َصَرْخُت، فِي ِضيق7ِ(: لم أسمع بهذا اإلله التنين إال فى هذا الكتاب -171س ي َدَعْوُت الرَّ
ِت األَْرُض َواْرَتَعَشتْ 8. َفَسِمَع ِمْن َهْيَكلِِه َصْوتِي َوُصَراِخي َدَخلَ أُُذَنْيهِ  ْت، . َفاْرَتجَّ َمَواِت اْرَتَعَدْت َواْرَتجَّ أُُسُس السَّ

ُه َغِضبَ  َماَواِت َوَنَزلَ َوَضَباٌب 10. َجْمٌر اْشَتَعلَْت ِمْنهُ . ِمِه أََكلَتْ َصِعَد ُدَخاٌن ِمْن أَْنفِِه، َوَناٌر ِمْن فَ 9. ألَنَّ َطأَْطأَ السَّ
يحِ 11. َتْحَت ِرْجلَْيهِ  ْلَمَة َحْولَُه َمَظالٍَّت، ِمَياهاً 12. َرِكَب َعلَى َكُروٍب َوَطاَر، َوُرئَِي َعَلى أَْجنَِحِة الرِّ َجَعلَ الظُّ

َعًة َوَظالََم اْلَغمَ  اَمُه اْشَتَعلَْت َجْمُر َنارٍ 13. امِ ُمَتَجمِّ َعاِع قُدَّ َماَواِت، َواْلَعلِيُّ أَْعَطى 14. ِمَن الشُّ بُّ ِمَن السَّ أَْرَعَد الرَّ
َتُهْم، َبْرقاً َفأَْزَعَجُهمْ 15. َصْوَتهُ  ِة ِمْن َفَظَهَرْت أَْعَماُق اْلَبْحِر، َواْنَكَشَفْت أُُسُس اْلَمْسُكونَ 16. أَْرَسلَ ِسَهاماً َفَشتَّ

، ِمْن َنْسَمِة ِريِح أَْنفِهِ  بِّ   16-7: 22صموئيل الثانى .) َزْجِر الرَّ
 أيليق هذا بجالل هللا؟ 

 
 

ألم تعرفوا أن عندكم عقوبة قطع يد التى تمسك عضو التذكير لرجل أجنبى عنها أثناء عراكه  -172س



ْت إَِذا َتَخاَصَم َرُجالِن َرُجلٌ َوأَُخوهُ َوَتقَ «11(: مع زوجها َمِت اْمَرأَةُ أََحِدِهَما لُِتَخلَِّص َرُجلَها ِمْن َيِد َضاِربِِه َوَمدَّ دَّ
  11: 25تثنية) َفاْقَطْع َيَدَها َوال ُتْشفِْق َعْيُنكَ 12َيَدَها َوأَْمَسَكْت بَِعْوَرتِِه 

 
 

أْ أَْنَت َيا اْبَن 14(الرب يصفق؟ هل هذا يليق بجالل هللا وقدسيته؟  -173س , آَدَم َواْصفِْق َكّفاً َعَلى َكفٍّ َفَتَنبَّ
ْيُف َثالَِثةً    14: 21حزقيال .) َسْيُف اْلَقْتِل اْلَعِظيِم اْلُمِحيُق بِِهمْ , ُهَو َسْيُف اْلَقْتلَى. َوْلُيَعِد السَّ

 
 

امِ . َوَشاَخ اْلَملُِك َداُودُ 1( -174س َم فِي األَيَّ َياِب فَ . َتَقدَّ وَنُه بِالثِّ : َفَقالَ لَُه َعبِيُدهُ 2. لَْم َيْدَفأْ َوَكاُنوا ُيَغطُّ
ِدَنا اْلَملِِك َعَلى َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتقِْف أََماَم اْلَملِِك َوْلَتُكْن لَُه َحاِضَنًة َوْلَتضْ [ ُشوا لَِسيِّ ُدَنا لُِيَفتِّ َطِجْع فِي ِحْضِنَك َفَيْدَفأَ َسيِّ

  3-1: 1ملوك األول ].) اْلَملِكُ 
وهكذا أفرغت تعاليم نبى هللا تالميذ فاسدين ُيِحثُّونه على ! ى هللا داود كان يدفىء نفسههكذا يدعون أن نب

 فهل يصدر هذا الهراء عن رب العالمين؟ ! الزنا
 
 

اٍت َوأَ : َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن نَِساًء َغِريَبًة َكثِيَرًة َمَع بِْنِت فِْرَعْونَ 1( -175س ونِيَّ اٍت َوَعمُّ اٍت ُموآبِيَّ ُدوِميَّ
اٍت  يَّ اٍت َوِحثِّ بُّ لَِبنِي إِْسَرائِيلَ 2َوَصْيُدونِيَّ الَ َتْدُخلُوَن إِلَْيِهْم َوُهْم الَ َيْدُخلُوَن إِلَْيُكْم، : [ِمَن األَُمِم الَِّذيَن َقالَ َعْنُهُم الرَّ

ُهْم ُيِميلُوَن قُلُوَبُكْم َوَراَء آلَِهتِِهمْ  ةِ َفاْلَتَصَق ُسلَْيَما]. ألَنَّ   11-1: 11ملوك األول .) ُن بَِهُؤالَِء بِاْلَمَحبَّ

نبى زير نساء؟ ألم يكفه ألف امرأة؟ : أهكذا تكون القدوة! هكذا يعصى نبى هللا ، مختاره ومصطفاه ، أوامره
أنبى هللا معتوه ال يعرف كيف يختار زوجته التى تتحمل معه عبىء الدعوة وتكون قدوة لنساء قومها؟ بال 

ا المقصود بضرب القدوة فى كتابكم؟ ولو كان هذا الهراء حقيقة ، إلاين قدوتكم فى الحياة؟ هل تريد عليكم م
ر فى أيقونات القديسين التى تمأل  أن تقنعنى أن الباب و األسقف والقسيس أكثر براً وقداسة من األنبياء؟ فكَّ

م القديسين؟ وإذا جاز أن يزنى النبى ويعبد األنبياء أ: من أكثر براً صالحاً : ثم اسأل نفسك! الكنائس والكتب 
وإال التهمت الذات العليا بأنها أقل حصافة وأقل . األوثان ، أفال يكون القديس أكثر تقوى منه؟ وهذا غير جائز

 توفيقاً من البابا فى اختيار قديسيه؟ 
 
 

َداِت، َوَثالَ 3( -176س يِّ َساِء السَّ َراِريِّ َوَكاَنْت لَُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النِّ . َفأََمالَْت نَِساُؤهُ َقْلَبهُ . ُث ِمَئٍة ِمَن السَّ
بِّ إِلَِهِه  َوَكاَن فِي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ أََمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى، َولَْم َيُكْن َقْلُبهُ 4 َكاِمالً َمَع الرَّ

ينَ َفَذهَ 5. َكَقْلِب َداُوَد أَبِيهِ  ونِيِّ يَن َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ ْيُدونِيِّ َوَعِملَ ُسلَْيَماُن 6. َب ُسلَْيَماُن َوَراَء َعْشُتوَرَث إِلََهِة الصَّ
بَّ َتَماماً َكَداُوَد أَبِيهِ  ، َولَْم َيْتَبِع الرَّ بِّ رَّ فِي َعْيَنيِ الرَّ يَن ِحيَنئٍِذ َبَنى ُسلَْيَماُن ُمْرَتَفَعًة لَِكمُ 7. الشَّ وَش ِرْجِس اْلُموآبِيِّ

ونَ  َوَهَكَذا َفَعلَ لَِجِميِع نَِسائِِه اْلَغِريَباِت اللََّواتِي ُكنَّ 8. َعلَى اْلَجَبِل الَِّذي ُتَجاَه أُوُرَشلِيَم، َولُِمولََك ِرْجِس َبنِي َعمُّ
بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن ألَ 9. ُيوقِْدَن َوَيْذَبْحَن ِآللَِهتِِهنَّ  بِّ إِلَِه إِْسَرائِيلَ الَِّذي َتَراَءى لَُه َفَغِضَب الرَّ نَّ َقْلَبُه َمالَ َعِن الرَّ

َتْيِن،  بَِع آلَِهًة أُْخَرى10َمرَّ بُّ . َوأَْوَصاهُ فِي َهَذا األَْمِر أَْن الَ َيتَّ بُّ 11. َفلَْم َيْحَفْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ َفَقالَ الرَّ
ُق اْلَمْملََكَة َعْنَك ِمْن أَْجِل أَنَّ ذَ : [لُِسلَْيَمانَ  لَِك ِعْنَدَك، َولَْم َتْحَفْظ َعْهِدي َوَفَرائِِضَي الَّتِي أَْوَصْيُتَك بَِها، َفإِنِّي أَُمزِّ

 ) 11-1: 11ملوك األول .) (َتْمِزيقاً َوأُْعِطيَها لَِعْبِدكَ 

م األكل من شجرة معرفة لماذا لم ينزل الرب ليصلب تكفيراً عن الخطيئة التى لحقت العالم بكفر سليمان؟ أ
الخير من الشر خطيئة وعصيان هللا وعبادة األوثان ُتحسب من البر؟ وإذا كان هذا النبى قد كفر فكيف يحتفظ 

 42: 12الكتاب المقدس بكتاباته وبسيرته؟ هل المطلوب من شعبكم أن يقتدى به؟ ألم يقل ربكم فى متى 
فى متى أم نسى تاريخ نبيه األسود أم غفر له؟ فلو غفر له  ؟ هل أخطأ ربكم )وهوذا أعظُم من سليمان ههنا(

 ! لكان غفرانه آلدم وحواء أولى 
 
 

َواْلَيُبوِسيَّ 14َوِحّثاً , َصْيُدوَن بِْكَرهُ : َوَكْنَعاُن َولَدَ 13( :أن 14-13: 1يذكر أخبار األيام األول  -177س
يَّ َواْلعَ 15َواألَُموِريَّ َواْلِجْرَجاِشيَّ  ينِيَّ َواْلِحوِّ اِريَّ َواْلَحَماثِيَّ 16ْرقِيَّ َوالسِّ مَّ  .) َواألَْرَواِديَّ َوالصَّ



 فمن أين أتى بها كتابكم؟ . بعض هذه األسماء في أجداد الفلسطينيين في كتب التاريخ
 
 

ِت اْلِغْرَباُن َتأْتِي َوَكانَ 6]. َوَقْد أََمْرُت اْلِغْرَباَن أَْن َتُعولََك ُهَناكَ ( 6-5: 17يقول سفر الملوك األول  -178س
 ) إِلَْيِه بُِخْبٍز َولَْحٍم َصَباحاً َوبُِخْبٍز َولَْحٍم َمَساءً 

 كيف كانت تأتى الغربان بالخبز الطازج هذا؟ هل كانت تسرقه؟ أم كانت تتقن العجن والخبز؟ 
  7: 4وفي سفر نحميا  16: 21األصح أنهم العرب كما جاء بهذا المعنى في أخبار األيام الثاني 

 
 

َجالُ الِذيَن ِعْنَدَك؟«: َفأََتى هللاُ إِلى َبلَعاَم َوَقال9( -179س   9: 22عدد ) »َمْن ُهْم َهُؤالِء الرِّ
ِريِق َوَسْيفُُه َمْسلُولٌ فِي َيدِ 31( بِّ َواقِفاً فِي الطَّ بُّ َعْن َعْيَنْي َبلَعاَم َفأَْبَصَر َمالَك الرَّ ِجداً ِه َفَخرَّ َساُثمَّ َكَشَف الرَّ

  31: 22عدد .) َعلى َوْجِههِ 
َف له   ؟ )9: 22(ولم يسجد ل عندما نزل له ) 31: 22(أنبى هللا يسجد للمالك عندما تكشَّ

 
بِّ : [َوَقالَ 19( 22-19: 22سفر الملوك األول  -180س بَّ َجالِساً َعلَى : َفاْسَمْع إِذاً َكالََم الرَّ َقْد َرأَْيُت الرَّ

ِه، َوُكلُّ  َماِء ُوقُوٌف لََدْيِه َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَساِرهِ  ُكْرِسيِّ بُّ 20. ُجْنِد السَّ َمْن ُيْغِوي أَْخآَب َفَيْصَعَد َوَيْسقَُط : َفَقالَ الرَّ
بِّ َوقَ 21. فِي َراُموَت ِجْلَعاَد؟ َفَقالَ َهَذا َهَكَذا َوَقالَ َذاَك َهَكَذا وُح َوَوَقَف أََماَم الرَّ َوَسأَلَُه . أََنا أُْغِويهِ : الَ ُثمَّ َخَرَج الرُّ

بُّ  َك ُتْغِويِه َوَتْقَتِدرُ : َفَقالَ . أَْخُرُج َوأَُكوُن ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبَِيائِهِ : َفَقالَ 22بَِماَذا؟ : الرَّ َفاْخُرْج َواْفَعلْ . إِنَّ
 .) َهَكَذا

يكذب؟ ومن هذا الروح الذى تعاون معه هللا للتخلص نبيه؟  أيتآمر هللا مع مالئكته ليهلك نبياً؟ أإله يكذب؟ أنبى
اباً ألفقد ثقة عبيده فيه نفسه ، ألنه سيكون هو المتهم األول أمامهم ، ألنه  ألم يخشى هذا اإلله لو جعل نبيه كذَّ

هو الذى اختاره واصطفاه؟ وكيف سيخلص هللا نفسه فى اآلخرة إن حاجه هذا النبى وقاضاه واتهمه أنه هو 
الذى ضلله بالتعاون مع الشيطان؟ هل سيكذب الرب مرة أخرى وينكر؟ أم ُيلقيه ظلماً فى أُتون النار؟ أليس 
مثل هذا الهراء يفقد العقالء منكم الثقة فى الرب وفى عدله؟ أليس العقالء منكم يرفضون هذا الهراء ألن 

باده؟ أيجتمع الشيطان مع مالئكة هللا الرب أعز وأقدس من أن ُتلصق به تهمة التعاون مع الشيطان ليضلل ع
المختارين فى حضرة هللا؟ أيقترب الشيطان من عرش هللا؟ أال يخشى هللا؟ أليست صورة الرب هذه أشبه 

بصورة زعيم عصابة يجتمع مع رجاله المقربين لُيخطط لعمل إجرامى؟ أال يخشى هللا أن يشى به الشيطان 
 ويكشف مخططاته الشيطانية لعباده؟ 

 
 

َفَقال هللاُ 12( الرب ينزل بنفسه إلى بلعام ويأمره بعدم الذهاب إلى َباالُق ْبُن ِصفُّوَر َملُِك ُموآبَ  -181س
ُه ُمَباَركٌ «: لَِبلَعامَ  ْعَب ألَنَّ ، ولكّن الرب غيَّر رأيه فى المساء  12: 22عدد .) »ال َتْذَهْب َمَعُهْم َوال َتلَعِن الشَّ

انظر (فما الذى حدث ليغير الرب رأيه بهذه السرعة؟ ! لى أن يتبع أوامر هللاوأمره بالذهاب إلى باالق ع
له هذا الكتاب!) السؤال الذى يليه ثم يرسل الرب مالكه ليقف أمام بلعام فى ! كم أتمنى أن أجد عندهم نبى َبجَّ

فلماذا؟ ألن ! بهللا يخاف من لعن بلعام لشعب يعقو. الطريق كى ال يذهب ويلعن شعب هللا الذى خرج من مصر
، أال يملك الرب من القوة  6: 22عدد ) أَنَّ الِذي ُتَباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالِذي َتلَعُنُه َملُعونٌ ( باالق بن ِصفور يعلم 

 التى ُتعيق مباركة بلعام أو لعنه لشخص ما؟ هل بلعام هذا إله يقول للشىء كن فيكون؟ 
 
 

باالق بن صفور كى ال يلعن يعقوب وشعبه ، إال أنه عاد  ينزل ليأمر الرب بلعام أال يذهب إلى -182س
ًة َوَذَهباً «: َفأََجاَب َبلَعاُم َعِبيَد َباالقَ 18(: فى نفس الليلة ونزل ليأمره بالذهاب َولْو أَْعَطانِي َباالُق ِملَء َبْيتِِه فِضَّ

بِّ إِلِهي ألَْعَمل َصِغيراً أَ  َفاآلَن اْمُكُثوا ُهَنا أَْنُتْم أَْيضاً َهِذِه اللْيلَة ألَْعلَم َماَذا 19. ْو َكبِيراً ال أَْقِدُر أَْن أََتَجاَوَز َقْول الرَّ
بُّ ُيَكلُِّمنِي بِهِ  َجالُ لَِيْدُعوَك َفقُِم اْذَهْب َمَعُهمْ «: َفأََتى هللاُ إِلى َبلَعاَم لْيالً َوَقال لهُ 20. »َيُعوُد الرَّ َما . إِْن أََتى الرِّ إِنَّ

  20 -18: 22عدد .) »ْمَر الِذي أَُكلُِّمَك بِِه َفَقطْ َتْعَملُ األَ 
 
 



ُه 22. َفَقاَم َبلَعاُم َصَباحاً َوَشدَّ َعلى أََتانِِه َواْنَطلَق َمَع ُرَؤَساِء ُموآبَ 21( -183س َفَحِمَي َغَضُب هللاِ ألَنَّ
ِريِق لُِيَقاِوَمُه َوُهَو َرا بِّ فِي الطَّ َفأَْبَصَرِت األََتاُن َمالَك 23. ِكٌب َعلى أََتانِِه َوُغالَماهُ َمَعهُ ُمْنَطلٌِق َوَوَقَف َمالُك الرَّ

ِريِق َوَمَشْت فِي الَحْقلِ  ِريِق َوَسْيفُُه َمْسلُولٌ فِي َيِدِه َفَمالِت األََتاُن َعِن الطَّ بِّ َواقِفاً فِي الطَّ َفَضَرَب َبلَعاُم األََتاَن . الرَّ
ِريقِ  َها إِلى الطَّ بِّ فِي َخْنَدٍق لِلُكُروِم لُه َحائٌِط ِمْن ُهَنا َوَحائٌِط ِمْن ُهَناكَ ثُ 24. لَِيُردَّ ا 25. مَّ َوَقَف َمالُك الرَّ َفلمَّ

بِّ َزَحَمِت الَحائَِط َوَضَغَطْت ِرْجل َبلَعاَم بِالَحاِئِط َفَضَرَبَها أَْيضاً  بِّ 26. أَْبَصَرِت األََتاُن َمالَك الرَّ  ُثمَّ اْجَتاَز َمالُك الرَّ
ٍق َحْيُث لْيَس َسبِيلٌ لِلنُُّكوِب َيِميناً أَْو ِشَماالً  بِّ 27. أَْيضاً َوَوَقَف فِي َمَكاٍن َضيِّ ا أَْبَصَرِت األََتاُن َمالَك الرَّ َفلمَّ

بُّ َفَم األَتَ 28. َفَحِمَي َغَضُب َبلَعاَم َوَضَرَب األََتاَن بِالَقِضيبِ . َرَبَضْت َتْحَت َبلَعامَ  َماَذا «: اِن َفَقالْت لَِبلَعامَ َفَفَتَح الرَّ
ِك اْزَدَرْيِت بِي«: َفَقال َبلَعاُم لِألََتانِ 29» َصَنْعُت بَِك َحتَّى َضَرْبَتنِي اآلَن َثالَث َدَفَعاٍت؟ لْو َكاَن فِي َيِدي َسْيٌف . ألَنَّ

َتاَنَك التِي َرِكْبَت َعلْيَها ُمْنُذ ُوُجوِدَك إِلى َهَذا الَيْوِم؟ أَلْسُت أََنا أَ «: َفَقالِت األََتاُن لَِبلَعامَ 30. »لُكْنُت اآلَن َقْد َقَتلُتكِ 
ْدُت أَْن أَْفَعل بَِك َهَكَذا؟ بِّ َواقِفاً فِي 31. »ال«: َفَقال» َهل َتَعوَّ بُّ َعْن َعْيَنْي َبلَعاَم َفأَْبَصَر َمالَك الرَّ ُثمَّ َكَشَف الرَّ

ِريِق َوَسْيفُُه َمْسلُولٌ فِي َيِدهِ    31-21: 22عدد .) َفَخرَّ َساِجداً َعلى َوْجِههِ  الطَّ

إال أن الرب لم ينزل هذه المرة ، ! تجد أن الرب بعد ما أمر بلعام أن يذهب مع الرجال ، تراجع وعرقلَ طريقه
وما الذى جعله ! ترى لماذا لم ينزل الرب هذه المرة؟ لعل المانع خير. بل أرسل مالكه بسيف أخاف الحمار

كالمه؟ أيخاف الرب لهذه الدرجة من لعن بلعام للجيش؟ أليس فى يده ملكوت السموات واألرض ،  يتراجع فى
 يبسط لمن يشاء ويقدر؟ فلماذا لم ينزع منه هذه العطيَّة؟ 

فأين جمعيات الرفق بالحيوان ! بلعام النبى الذى تجلَّى له الرب يضرب الحمار بقضيب: ثم نأتى لنقطة أخرى
 هذا اإلصحاح؟  لتطالب بحذر تداول

ولماذا أرسل الرب مالكه إلى ! الحمار يتكلم وال تجد أية إشارة إلى تعجب هذا النبى على تكلم هذا الحمار؟
أال يخاف هذا النبى الرب فقرر الرب إرسال مالك ذى سيف ليخيفه؟ ألم يأمره ! الحمار ولم يرسله إلى بلعام

لقد نزل المالك لتأكيد ! فالحمار يرى الشيطان لذلك ينهق الرب بالذهاب؟ غريب أن يرى الحمار مالك الرب ،
فهل ال يثق الرب فى أنبيائه لينزل مرتين ثم يرسل مالكه بنفس . كالم الرب أال يقول بلعام أال ما أمره الرب به

 الشىء لنفس النبى؟ ثم لماذا لم يرسل مالكه فى المرتين األولتين؟ 

فهو يفهم أن جنوح الخمار . نعم). ألنك ازدريت بى: (بصورة شخصية النبى الظريف بلعام يأخذ جنوح الحمار
ولماذا لم يمنع مالك الرب بلعام من االعتداء على الحيوان ! يمينا أو يساراً يعنى ازدراء الحمار بصاحبه

 بقضيب؟ هل رضى الرب هذا للحمار؟ 

هل الحمار أذكى من ! ه كما فعل بلعامهل الحمار أكثر ورعاً من النبى؟ فالحمار خاف المالك ولكنه لم يسجد ل
وبلعام !  النبى؟ فالحمار فهم من مرة واحدة أن هذا مالك الرب وأطاعه ، لكن بلعام لم يفهم إال من المرة الثالثة

 فلماذا لم يفهم من الرب من أول مرة؟ ! فهم من الحمار للمرة األولى ، ولم يحتاج إلى تكرار
 
 

 هللا ونسل ابراهيم؟ ما هو العهد الذى بين  -184س

هذا هو عهدى الذى . أنت ونسلك من بعدك فى أجيالهم. وقال هللا إلبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى(: إنه الختان
فيكون عالمة عهد . فُتخَتنون فى لحم غرلتكم. يخَتن منكم كل ذكر. تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك

وأما الذكر األغلف … وليد البيت والمبتاع بفضة . نكم كل ذكر فى أجيالكمابن ثمانية أيام ُيخَتن م. بينى وبينكم
 ) 14 – 9: 17تكوين . (إنه قد نكَث عهدى. الذى ال ُيخَتن فى لحم غرلته فُتقَطع تلك النفس من شعبها

م من لقد ألغى بولس الختان وأخرجه. فهل مازال النصارى على العهد الذى أخذه هللا على إبراهيم وذريته؟ ال
إذاً إن كان األغرل يحفظ أحكام الناموس أفما . ولكن إن كنت متعدياً الناموس فقد صار ختانك غرلة(: العهد

. ألن اليهودى فى الظاهر ليس هو يهودياً وال الختان الذى فى الظاهر فى اللحم ختاناً … . ُتحَسُب غرلته ختاناً 
 ) 29 – 25:  2رومية .) (روح ال بالكتاب هو الختانوختان القلب بال. بل اليهودى فى الخفاء هو اليهودى

 



 
 هل كتب موسى وأخبر بشىء عن عيسى عليهما السالم؟  -185س

 )46:  5يوحنا ) (ألنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونى ألنه هو كتب عنى(: يقول يوحنا فى كتابه
 فأين هذا فى كتب موسى؟ 

 
 

ُد 20(! شعر رأسه ورجليه ولحيتحالرب يستأجر موس ليحلق : اقرأ -186س يِّ فِي َذلَِك اْلَيْوِم َيْحلُِق السَّ
ْجلَْيِن َوَتْنِزُع اللِّْحَيَة أَْيضاً  ْأَس َوَشْعَر الرِّ ْهِر بَِملِِك أَشُّوَر الرَّ   20: 7إشعياء ) بُِموَسى ُمْسَتأَْجَرٍة فِي َعْبِر النَّ

ر لدرجة يتعذر عليه شراء موساً جديداً لمنع انتشار ِمن َمْن استأجر الرب موس الحالقة؟ وهل الرب فقي
األمراض؟ ألم يستطع خلق موٍس جديد لزوم استعماله الشخصى؟ ولماذا كان يريد أن يحلق؟ هل كان على 
ل له؟ ألم يعلم أن من عالمات الرجولة ترك اللحية؟ ألم يستطع أن  موعد مع أحد خلقه ، فكان يريد أن يتجمَّ

 فال يظهر هذا الشعر، بدالً من إحراجه مرات ومرات باستعارته لموس الحالقة؟ ) الخالِق وهو(يغير فى نفسه 
 
 

الرب يأمر نبيه بأكل الخراء الذى يخرج من بنى اإلنسان ، ال بل رحمه الرب وأمره أن يأكل  -187س
ِعيرِ 12(!: خراء البقر َوَقالَ 13. »ُج ِمَن اإلِْنَساِن َتْخبُِزهُ أََماَم ُعُيوِنِهمْ َعلَى اْلُخْرِء الَِّذي َيْخرُ . َوَتأُْكلُ َكْعكاً ِمَن الشَّ

بُّ  ِجَس َبْيَن األَُمِم الَِّذيَن أَْطُرُدُهْم إِلَْيِهمْ : [الرَّ بُّ : [َفقُْلتُ 14. »َهَكَذا َيأُْكلُ َبُنو إِْسَرائِيلَ ُخْبَزُهُم النَّ ُد الرَّ َها , آِه َيا َسيِّ
سْ  : َفَقالَ لِي15. »َوالَ َدَخلَ َفِمي لَْحٌم َنِجسٌ , ْن ِصَباَي إَِلى اآلَن لَْم آُكلْ ِميَتًة أَْو َفِريَسةً َومِ . َنْفِسي لَْم َتَتَنجَّ

فياله من إله , 15-12: 4حزقيال .) »َقْد َجَعْلُت لََك ِخْثَي اْلَبَقِر َبَدلَ ُخْرِء اإلِْنَساِن َفَتْصَنُع ُخْبَزَك َعلَْيهِ . اُْنُظرْ [
ُترى هل أطاعه . فقد أمر آدم وحواء أال يأكال من شجرة معرفة الخير من الشر ، فلم يطيعاه :شجاع لم ييأس

 فلماذا لم ينزل ليصلب لفدية البشرية من الخطيئة األزلية التى أدخلها حزقيال إلى العالم؟ . حزقيال؟ ال

الذى صنع العجل وعبده مع (ولماذا لم ينزل ليصلب لفدية البشرية من الخطيئة األزلية التى أدخلها هارون 
 ) 6-1: 32خروج (إلى العالم؟ ) بنى إسرائيل

الذى كان يصارع هللا ولم يرد (ولماذا لم ينزل ليصلب لفدية البشرية من الخطيئة األزلية التى أدخلها يعقوب 
 ) 29-22: 23تكوين ( إلى العالم؟ !) أن يطلقه حتى باركه ونزل عن رغبته حقناً لدمائه

 
 

الِِحينَ 3(: ول سفر األمثاليق -188س الِِحيَن َوالصَّ بِّ ُمَراقَِبَتْيِن الطَّ ,  3: 15)فِي ُكلِّ َمَكاٍن َعْيَنا الرَّ
بُّ اإلِلَُه آَدمَ 9(: ويعارضه سفر التكوين بأن هللا كان يجهل مكان آدم وما فعله تكوين .) »أَْيَن أَْنَت؟«: َفَناَدى الرَّ

َجَرِة الَّتِي أَْوَصْيُتَك أَْن الَ َتأُْكلَ ِمْنَها؟َمْن أَْعلَ «:َفَقالَ 11(و ,  9: 3 َك ُعْرَياٌن؟ َهلْ أََكْلَت ِمَن الشَّ تكوين ) »َمَك أَنَّ
 فوحى من نصدق؟ ووحى من نكذب؟ ,  11: 3
 
 

من هى َمْعَكة؟ هل هى ابنة أبشالوم كما يقول سفر أخبار األيام الثاني؟ أم ال يعرف أبشالوم  -189س
اَي َوِزيَزا 20(يقول سفر صموئيل الثاني؟  عنها شىء كما ا َوَعتَّ ُثمَّ َبْعَدَها أََخَذ َمْعَكَة بِْنَت أَْبَشالُوَم َفَولََدْت لَُه أَبِيَّ

) َوُولَِد ألَْبَشالُوَم َثالََثُة َبنِيَن َوبِْنٌت َواِحَدةٌ اْسُمَها َثاَمارُ 27(و ,  20:  11أخبار األيام الثاني .) َوَشلُوِميثَ 
 فبنت من معكة هذه إَذن؟ ,  27:  14وئيل الثاني صم

 
 

 ) 27: 16متى ( هل الرب عادل ويجازى كل واحد على قدر أعماله ؟  -190س

(  و) 7: 34خروج ( و )5: 20خروج (فإن الرب ينتقم من المذنب ومن ذريته إلى الجيل الثالث والرابع . ال
 ). 9: 5تثنية 



َما لَُكْم أَْنُتْم [2(: ، يحاسب المذنب ويمهله ليتوب ، فإذا تاب ورجع قبلهفإن الرب عادل ومكياله عادل . نعم
َحيٌّ أََنا َيقُولُ 3اآلَباُء أََكلُوا اْلِحْصِرَم َوأَْسَناُن األَْبَناِء َضِرَسْت؟ : َقائِلِينَ , َتْضِرُبوَن َهَذا اْلَمَثلَ َعلَى أَْرِض إِْسَرائِيلَ 

بُّ  ُد الرَّ يِّ َنْفُس األَِب . َها ُكلُّ النُّفُوِس ِهَي لِي4. لَُكْم ِمْن َبْعُد أَْن َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثلَ فِي إِْسَرائِيلَ  الَ َيُكونُ , السَّ
ْفُس الَّتِي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ . ِكالَُهَما لِي. َكَنْفِس االِْبنِ  لَْم َيأُْكلْ 6, َواإلِْنَساُن الَِّذي َكـاَن َباّراً َوَفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً 5. النَّ

ِس اْمَرأََة َقِريبِِه َولَْم َيْقُرِب اْمَرأًَة َطاِمثاً , َعلَى اْلِجَباِل َولَْم َيْرَفْع َعْيَنْيِه إِلَى أَْصَناِم َبْيِت إِْسَرائِيلَ  َولَْم 7, َولَْم ُيَنجِّ
َولَْم ُيْعِط 8, تَِصاباً َبلْ َبَذلَ ُخْبَزهُ لِْلَجْوَعاِن َوَكَسا اْلُعْرَياَن َثْوباً َولَْم َيْغَتِصِب اغْ , َبلْ َردَّ لِْلَمْدُيوِن َرْهَنهُ , َيْظلِْم إِْنَساناً 

َبا َوَسلََك فِي 9َواإلِْنَساِن , َوأَْجَرى اْلَعْدلَ اْلَحقَّ َبْيَن اإلِْنَسانِ , َوَكفَّ َيَدهُ َعِن اْلَجْورِ , َولَْم َيأُْخْذ ُمَراَبَحةً , بِـالرِّ
بُّ . َظ أَْحَكـاِمي لَِيْعَملَ بِـاْلَحقِّ َفُهَو َبارٌّ َفَرائِِضي َوَحفِ ُد الرَّ يِّ َفإِْن َولََد اْبناً ُمْعَتنِفاً َسفَّاَك [10. َحَياًة َيْحَيا َيُقولُ السَّ

َجاَساِت َفَمْوتاً َيُموتُ  َقْد َعِملَ ُكلَّ ! أََفَيْحَيا؟ الَ َيْحَيا... , َولَْم َيْفَعلْ ُكلَّ تِْلكَ 11َفَفَعلَ َشْيئاً ِمْن َهِذِه , َدمٍ  َدُمُه . َهِذِه الرَّ
َبلْ أَْجَرى . ... َوإِْن َولََد اْبناً َرأَى َجِميَع َخَطاَيا أَبِيِه الَّتِي َفَعلََها َفَرآَها َولَْم َيْفَعلْ ِمْثلََها[14! َيُكوُن َعلَى َنْفِسهِ 

ُه الَ َيُموتُ , أَْحَكـاِمي َوَسلََك فِي َفَرائِِضي ُه َظلََم ُظْلماً َواْغَتَصَب أََخاهُ 18. َحَياًة َيْحَيا. بِإِْثِم أَبِيهِ  َفإِنَّ ا أَُبوهُ َفألَنَّ أَمَّ
الِِح َبْيَن َشْعبِهِ , اْغتَِصاباً  لَِماَذا الَ َيْحِملُ االِْبُن ِمْن إِْثِم : َوأَْنُتْم َتقُولُونَ [19. َفُهَوَذا َيُموُت بِإِْثِمهِ , َوَعِملَ َغْيَر الصَّ

ا االِْبُن َفَقْد َفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً  ْفُس الَّتِي ُتْخِطُئ ِهَي 20. َحفَِظ َجِميَع َفَرائِِضي َوَعِملَ بَِها َفَحَياًة َيْحَيا. األَِب؟ أَمَّ اَلنَّ
يِر َعلَْيِه َيُكونُ بِرُّ اْلبَ . االِْبُن الَ َيْحِملُ ِمْن إِْثِم األَِب َواألَُب الَ َيْحِملُ ِمْن إِْثِم االِْبنِ . َتُموتُ  رِّ . ارِّ َعلَْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّ

يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياهُ الَّتِي َفَعلََها َوَحفَِظ ُكلَّ َفَرائِِضي َوَفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً َفحَ 21 رِّ . الَ َيُموتُ . َياًة َيْحَياَفإَِذا َرَجَع الشِّ
ِه الَِّذي َعِملَ َيْحَيا. ُتْذَكُر َعلَْيهِ ُكلُّ َمَعاِصيِه الَّتِي َفَعلََها الَ 22 ُد 23. فِي بِرِّ يِّ يِر َيقُولُ السَّ رِّ ًة أَُسرُّ بَِمْوِت الشِّ َهلْ َمَسرَّ

؟ أَالَ بُِرُجوِعِه َعْن ُطُرقِِه َفَيْحَيا؟  بُّ ِه َوَعِملَ إِْثماً َوَفَعلَ ِمْثلَ ُكلِّ الرَّ 24الرَّ َجاَساِت الَّتِي َوإَِذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن بِرِّ
يرُ  رِّ ِه الَِّذي َعِملَُه الَ ُيْذَكرُ , َيْفَعلَُها الشِّ تِِه الَّتِي أَْخَطأَ بَِها َيُموتُ . أََفَيْحَيا؟ ُكلُّ بِرِّ . فِي ِخَياَنتِِه الَّتِي َخاَنَها َوفِي َخِطيَّ

ِه َوَعِملَ إِْثماً َوَماَت فِيهِ 26…  ِه 27. َفبِإِْثِمِه الَِّذي َعِملَُه َيُموتُ , إَِذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن بِرِّ يُر َعْن َشرِّ رِّ َوإَِذا َرَجَع الشِّ
الَ . َرأَى َفَرَجَع َعْن ُكلِّ َمَعاِصيِه الَّتِي َعِملََها َفَحَياًة َيْحَيا28. َفُهَو ُيْحيِي َنْفَسهُ , َوَعِملَ َحّقاً َوَعْدالً , الَِّذي َفَعلَ 

َواْعَملُوا ألَْنفُِسُكْم َقْلباً َجِديداً َوُروحاً . ... َوالَ َيُكوُن لَُكُم اإلِْثُم َمْهلََكةً , ُعوا َعْن ُكلِّ َمَعاِصيُكمْ ُتوُبوا َواْرجِ . ... َيُموتُ 
بُّ 32َفلَِماَذا َتُموُتوَن َيا َبْيَت إِْسَرائِيلَ؟ . َجِديَدةً  ُد الرَّ يِّ  ]. َفـاْرِجُعوا َواْحُيوا. ألَنِّي الَ أَُسرُّ بَِمْوِت َمْن َيُموُت َيقُولُ السَّ

 
 

ُثمَّ 20(: من التى ولدت أبيا؟ يقول سفر أخبار األيام الثاني أن معكة بنت أبشالوم ولدت أبيا -191س
اَي َوِزيَزا َوَشلُوِميثَ  ا َوَعتَّ ، ويؤكد  20 : 11أخبار األيام الثاني .) َبْعَدَها أََخَذ َمْعَكَة بِْنَت أَْبَشالُوَم َفَولََدْت لَُه أَبِيَّ

ِه ِميَخاَيا بِْنُت . َملََك َثالََث ِسنِيَن فِي أُوُرَشلِيمَ 2(: نفس السفر أن اسم أم أبيا ميخايا بنت أوريئيل َواْسُم أُمِّ
ا َوَيُرْبَعامَ . أُوِريئِيلَ ِمْن َجْبَعةَ    2:  13أخبار األيام الثاني.)َوَكاَنْت َحْرٌب َبْيَن أَبِيَّ

 
 

ا ْبَن َيُهوَياَداَع اْلَكاِهَن 20(: كتاب المقدس فى اسم أبى زكرياكذلك اختلف ال -192س ِ َزَكِريَّ َولَبَِس ُروُح هللاَّ
ْعِب َوَقالَ لَُهمْ  ُ : [َفَوَقَف َفْوَق الشَّ بَّ : َهَكَذا َيقُولُ هللاَّ ُكْم َتَرْكُتُم الرَّ بِّ َفالَ ُتْفلُِحوَن؟ ألَنَّ ْوَن َوَصاَيا الرَّ َقْد لَِماَذا َتَتَعدَّ

لَِكْي َيأْتَِي َعلَْيُكْم ُكلُّ َدٍم َزِكيٍّ ُسفَِك َعلَى 35(: ، ويناقضه متى بقوله 20:  24أخبار األيام الثاني ].) َتَرَكُكمْ 
ا الَِّذي َقَتْلُتُموهُ َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلمَ  ا ْبِن َبَرِخيَّ يِق إَِلى َدِم َزَكِريَّ دِّ ،  35:  23متى .) ْذَبحِ األَْرِض ِمْن َدِم َهابِيلَ الصِّ

 فابن من زكريا؟ 
 
 

هل تقبلون أيها اليهود والنصارى أن يدعى كتابكم أن الشيطان أكثر براً وأكثر صدقاً من هللا؟  -193س
بُّ اإلِلَُه آَدَم َقائِالً 16(: ففى هذا الصدد يقول الكتاب المقدس ِة َتأُْكلُ «: َوأَْوَصى الرَّ أَْكالً  ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَّ

َك َيْوَم َتأُْكلُ ِمْنَها َمْوتاً َتُموتُ 17 رِّ َفالَ َتأُْكلْ ِمْنَها ألَنَّ ا َشَجَرةُ َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّ   17-16: 2تكوين .) »َوأَمَّ

ُة أَْحَيلَ َجِميِع َحَيَواَناِت اْلبَ 1(: أما الشيطان الصادق المتمثل فى صورة الحية فقال ِة الَّتِي َعِملََها َوَكاَنِت اْلَحيَّ يَّ رِّ
بُّ اإلِلَُه َفَقالَْت لِْلَمْرأَةِ  ِة؟«: الرَّ ةِ 2» أََحّقاً َقالَ هللاُ الَ َتأُْكالَ ِمْن ُكلِّ َشَجِر اْلَجنَّ ِمْن َثَمِر َشَجِر «: َفَقالَِت اْلَمْرأَةُ لِْلَحيَّ

ِة َنأُْكلُ  َجَرِة الَّتِي فِي وَ 3اْلَجنَّ ا َثَمُر الشَّ ِة َفَقالَ هللاُ َوأَمَّ اهُ لَِئالَّ َتُموَتا: َسِط اْلَجنَّ َفَقالَِت 4. »الَ َتأُْكالَ ِمْنُه َوالَ َتَمسَّ
ُة لِْلَمْرأَةِ  ُه َيْوَم َتأُْكالَِن ِمْنُه َتْنَفتُِح أَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكالِ َعاِرَفْيِن الْ 5! لَْن َتُموَتا«: اْلَحيَّ َخْيَر َبِل هللاُ َعالٌِم أَنَّ

رَّ  ٌة لِلنَّ 6. »َوالشَّ َجَرَة َشِهيَّ َها َبِهَجٌة لِْلُعُيوِن َوأَنَّ الشَّ َدةٌ لِألَْكِل َوأَنَّ َجَرَة َجيِّ َفأََخَذْت ِمْن . َظرِ َفَرأَِت اْلَمْرأَةُ أَنَّ الشَّ
ُهَما ُعْرَياَنانِ َفاْنَفَتَحْت أَعْ 7. َثَمِرَها َوأََكلَْت َوأَْعَطْت َرُجلََها أَْيضاً َمَعَها َفأََكلَ  َفَخاَطا أَْوَراَق تِيٍن . ُيُنُهَما َوَعلَِما أَنَّ

 !! وبذلك صدق الشيطان وكذب اإلله ,  7-1: 3تكوين ) َوَصَنَعا ألَْنفُِسِهَما َمآِزرَ 



اِم آَدَم الَّتِي َعاَشَها تِْسَع ِمَئٍة وَ 5(؟ 5: 5وهذا عمر آدم تبعاً لسفر التكوين  لقد  .)َثالَثِيَن َسَنًة َوَماتَ َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّ
 !! سنة 930عاش آدم 

 
 

فأخذت مريم النبية أخت هرون الدف بيدها وخرجت جميع ( 20: 15يقول سفر الخروج  -194س
 ) النساء وراءها بدفوف ورقص

 ماهذا؟ أنبية هللا تضرب بالدف وترقص؟ ما الهدف التربوى من هذه الجملة؟ 
 
 

إن سليمان عبد األوثان كما قالوا عن غيره من األنبياء إنهم زناة يقول الكتاب المقدس  -195س
َراِريِّ 3( َداِت، َوَثالَُث ِمَئٍة ِمَن السَّ يِّ َساِء السَّ َوَكاَن فِي َزَماِن 4. َفأََمالَْت نَِساُؤهُ َقْلَبهُ . َوَكاَنْت لَُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النِّ

بِّ إِلَِهِه َكَقْلِب َداُوَد أَبِيهِ َشْيُخوَخِة ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ أَ  .) َمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى، َولَْم َيُكْن َقْلُبُه َكاِمالً َمَع الرَّ
  5-3: 11ملوك األول 

ضمن الكتاب المقدس الذى ال ) حاشا ل(فكيف تثقون فى كتابات هؤالء األنبياء وتعتبرون كتابات الكفار منهم 
األمين في القليل أمين أيضا في الكثيروالظالم في (": يقول لوقا! من بين يديه وال من خلفه؟ يأتيه الباطل

  10: 16لوقا ). ”القليل ظالم أيضا في الكثير

 إنه حكيم وعظيم؟  )42: 12متى (ثم كيف توفقون بين قول ملوك األول فى سليمان وبين قوله فى 
 
 

إن لم تغسل هذه الحادثة خطايا ) على قولكم(ألرض ما الغرض من الطوفان وإغراق أهل ا -196س
 البشر؟ 

 
 

لَْم ينتظر هللا لكى ينزل لُيصلب حتى تتهيأ رحمته لتغفر آلدم وحواء أكلهما من الشجرة، فقد  -197س
بُّ اإلِلَُه 14(: عاقب هللا آدم وحواء فى التو، فقال الرب فور أن علم بأكل آدم وحواء من الشجرة َفَقالَ الرَّ

ةِ لِ  ةِ «: ْلَحيَّ يَّ ِك َفَعْلِت َهَذا َمْلُعوَنٌة أَْنِت ِمْن َجِميِع اْلَبَهائِِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش اْلَبرِّ َعلَى َبْطنِِك َتْسِعيَن َوُتَراباً . ألَنَّ
اِم َحَياتِكِ  ُهَو َيْسَحُق َرْأَسِك َوأَْنِت . لِِك َوَنْسلَِهاَوأََضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرأَِة َوَبْيَن َنسْ 15. َتأُْكلِيَن ُكلَّ أَيَّ

ُر أَْتَعاَب َحَبلِكِ «: َوَقالَ لِْلَمْرأَةِ 16. »َتْسَحقِيَن َعقَِبهُ  َوإِلَى َرُجلِِك َيُكوُن اْشتَِياقُِك . بِاْلَوَجِع َتلِِديَن أَْوالَداً . َتْكثِيراً أَُكثِّ
َجَرِة الَّتِي أَْوَصْيُتَك َقائِالً « :َوَقالَ ِآلَدمَ 17. »َوُهَو َيُسوُد َعلَْيكِ  َك َسِمْعَت لَِقْوِل اْمَرأَتَِك َوأََكْلَت ِمَن الشَّ الَ َتأُْكلْ : ألَنَّ

اِم َحَياِتكَ . ِمْنَها َمْلُعوَنٌة األَْرُض بَِسَببِكَ  َعِب َتأُْكلُ ِمْنَها ُكلَّ أَيَّ . ُعْشَب اْلَحْقلِ َوَشْوكاً َوَحَسكاً ُتْنبُِت لََك َوَتأُْكلُ 18. بِالتَّ
ى َتُعوَد إِلَى األَْرِض الَّتِي أُِخْذَت ِمْنَها19 َك ُتَراٌب َوإِلَى ُتَراٍب َتُعودُ . بَِعَرِق َوْجِهَك َتأُْكلُ ُخْبزاً َحتَّ : 3تكوين .) »ألَنَّ
14-19  

 ن الشجرة؟فلماذا لم تأكل الحية التراب؟ ولماذا لم ُيِمت آدم وحواء؟ ألم ينذرهما بالموت إذا أكال م
بُّ اإلِلَُه آَدَم َقائِالً 16( ِة َتأُْكلُ أَْكالً «: َوأَْوَصى الرَّ رِّ َفالَ 17ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَّ ا َشَجَرةُ َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّ َوأَمَّ

َك َيْوَم َتأُْكلُ ِمْنَها َمْوتاً َتُموتُ  َفَكاَنْت 5(,   سنة 930ش آدم بعدها فقد عا,  17-16: 2تكوين .) »َتأُْكلْ ِمْنَها ألَنَّ
اِم آَدَم الَّتِي َعاَشَها تِْسَع ِمَئٍة َوَثالَثِيَن َسَنًة َوَماتَ  أال يدل ذلك على شمول آدم وحواء ,  5: 5تكوين .) ُكلُّ أَيَّ

طان إلى برحمة هللا وغفرانه لهما؟ أال يدل عدم أكل الحية التراب على عفو هللا عن ذنبها أو تأجيل عقوبة الشي
الذى كان ) القناع(يوم الدين؟ أم يدل ذلك على تناقض وتضارب فى الكتاب المقدس؟ ولماذا عاقب هللا الحية 

متمثالً فيه الشيطان ولم يحاكم الشيطان نفسه؟ وهل ُيفاجأ هللا بتصرفات عبيده أم إن علمه أزلى ويعرف ما 
 حدث قبل أن يحدث؟ 

لم يعلم من قبل أن يخلق آدم وحواء أنهما سيعصيانه وسيأكالن من الشجرة  لو لم يكن علم هللا أزلى ، ولو أنه
ولو ! ، وسيخرجهما من الجنة ، ليستخلف بنى آدم فى األرض ، كما قرر القرآن ، ألخفى عنهما الشجرة

 أماتهما هللا فلماذ خلق األرض ولمن؟ 



، لكان علمه محدود وغير أزلى ) واحداً مناألنهما صارا (ولو خاف هللا من آدَم وحواء بعد أكلهما من الشجرة 
وألمكن إلنسان أن يكتسب األلوهية ! ، ولكان ذكاؤه وحصافته محدودة ، ألنه لم يفكر فى هذه الخطوة من قبل

ولكان الشيطان أول )! ألنهما صارا كواحد منا) الرب وآدم وحواء(ولدلت هذه الجملة على تعدد اآللهة ! باألكل
وُترى ماذا فعل الرب بعد أن صاَر آدم وحواء آلهة مثله؟ وُترى ! نه القوة المضادة ل وللخيرَمن أكل منها ، أل

ماذا كان يقصد الرب أن يخلق بشراً كالدواب ال تعرف الخير من الشر؟ أتراه خلقنا ليدمر بعضنا البعض ، دون 
الطوفان الذى حدث بعد ذلك أن نهتدى للخير والسالم؟ أهذه صورة إله يستحق أن ُيعَبد؟ وما الغرض من 

 إن لم تغسل هذه الواقعة ذنوب بنى آدم؟ ) على قولكم(وإغراق أهل األرض 
 
 

 هل سأل شاول من الرب؟  -198س

فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب ال بأحالم وال باألوريم (  6:  28يقول سفر صموئيل األول : نعم سأله
 ]) وسيط الوحي باألنبياء[

 ) لم يسأل من الرب فأماته( يرى أن شاول  14: 10إال أن سفر أخبار األيام األول : ال لم يسأله
 
 

 ما الحكم الشرعى لزواج الرجل من عمته؟  -199س

 ) عورة أخت أبيك ال تكشف إنها قريبة أبيك( 12: 18يقول سفر الالويبن 
ه زوجة له فولدت له هارون وأخذ عمرام يوكابد عمت( : إال أن عمرام أبو نبى هللا موسى قد تزوج عمته

فهل يريد الكتاب المقدس بذلك أن يقول إن موسى وهارون عليهما السالم أوالد ,  20:  6الخروج ) وموسى 
 ؟ ) زواج غير شرعى(حرام 

 
 

 )9: 18الويين (وهو محرم شرعاً  )12: 20تكوين (كيف تزوج إبراهيم من سارة أخته ألبيه  -200س
 ؟ 

نفساً ، ألنهم نظروا تابوت  50070إن كان الرب قد أمات ) على قولكم(الرب أين تكمن رحمة  -201س
وضرب أهل بيتشمس ألنهم نظروا إلى تابوت الرب ، وضرب من الشعب ( 19: 6الرب؟ يقول صموئيل األول 

 ). خمسين ألف رجل وسبعين رجالً 

وفى الطبعة العربية ) واإلنجليزية األلمانية(في الكثير من الطبعات األجنبية ) 50070(وقد تغير هذا الرقم 
 . رجالً فقط لتتناسب مع رحمة هللا في مخيلتهم) 70(إلى  1994طبعة ) كتاب الحياة(
 
 

 ما ترتيب داود بين اخوته؟  -202س

 ) 15-13: 2أخبار األيام األول ( : االبن السابع
 ) 11: 16صموئيل األول ( : االبن الثامن

 
 

وسمعا صوت (: هللا على أنه بشر بكل مظاهره، فيقول 9 - 8:  3ن يصور كاتب سفر التكوي -203س
الرب ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب في وسط شجرة الجنة ، 

، ولو قلتم  18: 1يوحنا ) هللا لم يره أحد قط(فكيف عرف ذلك؟ فإن  )فنادى الرب اإلله آدم وقال له أين أنت
فكلمكم الرب من وسط النار ، وأنتم سامعون صوت ( :ذلك أوحى إلى موسى ، لكذبتم لقول موسى نفسهبأن 

فإنكم لم تروا صورة ما، يوم كلمكم الرب . فاحتفظوا جداً ألنفسكم.. … كالم ، ولكن لم تروا صورة بل صوتاً 
الَ «:َوَقالَ 20( :أن يراه، وعندما طلب موسى من هللا  15،  12: 4تثنية ) …فى حوريب من وسط النار 



حقاً أن إله ( :، ويؤكد سفر إشعياء قائالً  20: 33خروج ) »َتْقِدُر أَْن َتَرى َوْجِهي ألَنَّ اْإلِْنَساَن الَ َيَرانِي َوَيِعيشُ 
  15: 45إشعياء ) محتجب يا إله إسرائيل

ب قول الرب ، ودفنه فى فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض موآب حس(: وألن موسى لم يكتب هذا الكالم
  6-5: 34تثنية ) الجواء

) أيها الرب إله إسرائيل ، ال إله مثلك فى السماء واألرض(،  26: 34تثنية ) ليس مثل هللا( :ولقول الرب
: 7صموئيل الثانى ) قد عظمت أيها الرب اإلله ألنه ليس مثلك ، وليس إله غيرك(،  14: 6أخبار األيام الثانى 

فبمن تشبهون هللا؟ وأى شبه (،  20: 17أخبار األيام األولى ) يس مثلك ، وال إله غيركيا رب ل(،  22
  5: 46إشعياء ) بمن تشبهوننى ، وتسووننى ، وتمثلوننى لنتشابه؟(،  18: 40إشعياء ) تعادلون به؟

 
 

فقد ؛ أما كاتب سفر صموئيل الثانى  )19: 18صموئيل األول ( من هى ابنة شاول؟ ميراب عند -204س
مع األخذ فى االعتبار أن شاول كانت . )8: 21صموئيل الثانى (أوحيت إليه أنها ليست ميراب ولكنها ميكال 

 . لديه ابنة واحدة فقط
 
 

صموئيل ( أى هدف تعليمى أو تربوى أو أخالقى نجده فى أن داود يقتل أوالده الخمس؟ في -205س
وهو . الخمسة وأسلمهم للصلب مع إثنين آخرين ) زوجته(نجد أن داود قد أخذ بني ميكال ) 9-8: 21الثاني 

إال  1982لعام  Einheitsübersetzunyمسجل هكذا في النسخة العربية وبعض النسخ األلمانية مثل 
لت في النسخ األلمانية الحديثة إلى وكان ) أوريل(األوالد الخمسة الذين ولدتهم ميراب إبنة شاول : ( أنها ُعدِّ

 . ب ويمنع استمرار المجاعة التي دامت ثالث سنواتذلك حتى يرضى الر

لَت حتى ال يكون داود قد قتل أوالده، بل  ومن المسلم به أن ميكال زوجة داود وأخت ميراب الصغرى، فُعدِّ
 . أوالد ميراب إبنة شاول الذي أراد اإلمساك به وقتله 

 
 

ُه َقْد 18( :الفلسطينيون يقضون على قوة الرب الكامنة فى شعر شمشون -206س ا َرأَْت َدلِيلَُة أَنَّ َولَمَّ
يَن َوَقالَتِ , أَْخَبَرَها بُِكلِّ َما بَِقْلبِهِ  ُه َقْد َكَشَف لِي ُكلَّ «: أَْرَسلَْت َفَدَعْت أَْقَطاَب اْلفِلِْسِطينِيِّ َة َفإِنَّ اْصَعُدوا َهِذِه اْلَمرَّ

َة بَِيِدِهمْ َفَصِعَد إِلَْيَها أَْقَطاُب اْلِفلِْسِطينِ. »َقْلبِهِ  يَن َوأَْصَعُدوا اْلفِضَّ َوأََناَمْتُه َعلَى ُرْكَبَتْيَها َوَدَعْت َرُجالً َوَحَلَقْت 19. يِّ
ِمْن  َفاْنَتَبهَ . »اْلفِلِْسِطينِيُّوَن َعلَْيَك َيا َشْمُشونُ «: َوَقالَتِ 20. َوَفاَرَقْتُه قَُّوُتهُ , َواْبَتَدأَْت بِإِْذالَلِهِ , َسْبَع ُخَصِل َرْأِسهِ 

ٍة َوأَْنَتفِضُ «: َنْوِمِه َوَقالَ  بَّ َقْد َفاَرَقهُ . »أَْخُرُج َحَسَب ُكلِّ َمرَّ   20-18: 16قضاة !) َولَْم َيْعلَْم أَنَّ الرَّ
 
 

هل ,  31-23: 16القضاة ) سنة 20الرب يبارك إنتحار شمشون بعد أن قضى إلسرائل ( -207س
هل تتخيل أن الكتاب المقدس ال توجد به إدانة لما اقترفه تتخيل أن الرب يبارك المنتحرين ويعضدهم ؟ 

شمشون؟ أليس هذا إقرار من الرب بجواز اإلنتحار؟ ألم يجدد له قوته؟ ألم يكن على علم أن شمشون 
ُه ُيْقَتلُ 17(باسترداد قوته سوف ينتحر؟ فمن الذى أمات شمشون إذن؟  : 24ن الويي.) َوإَِذا أََماَت أََحٌد إِْنَساناً َفإِنَّ

سبحان هللا وتعالى (أال يحكم هذا الكتاب على الرب بأنه مجرم ,  21: 24الويين .) َوَمْن َقَتلَ إِْنَساناً ُيْقَتلْ (؛ 17
 يستحق الموت؟ ) عما يقولون علواً كبيرا

 
ْنِف ُيْخِرُج َدماً ألَنَّ َعْصَر اللََّبِن ُيْخِرُج ُجْبناً َوَعْصَر األَ 33(كيف ُيعَصر اللبن وهو من السوائل؟  -208س

  33: 30أمثال .) َوَعْصَر اْلَغَضِب ُيْخِرُج ِخَصاماً 
 
 

: اعترف الرب على نفسه بأنه شرير فقد كان فدية البشرية المخطئة ، ويقول سفر األمثال -209س



ا فلماذا تقولون إن هللا محبة؟ خاصة وهو قد أعطى متعمداً وصاي,  )18: 21أمثال ) (الشرير فدية الصديق(
 ) 25: 20حزقيال (غير صالحة إلفساد البشرية 

 
 

أن من مسه جان ُيقَتل؟ فما هذا الحكم األهوج فى كتابكم؟ ما  )27: 20الالويين (يقول سفر  -210س
 ذنب الممسوس إذا كان الجان كافراً ، عاصياً ال يخاف هللا؟ لماذا ُيقَتل البرىء دائماً بذنب المسىء؟ 

 
 

كيف يكون . إن الرب ُيصلُِع هامة بنات صهيون وُيعّرى عوَرَتُهنَّ  )17: 3ء إشعيا(يقول سفر  -211س
ار تجاه عبيده؟ وما حكمته فى تعرية عورتهّن؟ أال يفسد هذا أخالق الصالحين  هذا تصرف الرب الستَّ

 والطالحين؟ أيدفعهم الرب للزنى والفجور ، ثم يوصيهم أال يزنوا؟ 
 
 

ْرَبُة َتُكوُن ثَِياُبُه َمْشقُوَقًة َوَرْأُسُه 45(ص؟ كيف يأمر الرب بفضح األبر -212س َواألَْبَرُص الَِّذي فِيِه الضَّ
ي َشاِرَبْيِه َوُيَناِدي   45: 13الويين .) َنِجٌس َنِجسٌ : َيُكوُن َمْكُشوفاً َوُيَغطِّ

 
 

َيُكوُن فِي وَ 18( 18: 7هل تعرف أن الرب كان يصفِّر للذباب؟ إذا كنت غير متأكد فاقرأ إشعياء  -213س
ْحِل الَِّذي فِي أَْرِض أَشُّو َباِب الَِّذي فِي أَْقَصى ُتَرِع ِمْصَر َولِلنَّ بَّ َيْصِفُر لِلذُّ  ) رَ َذلَِك اْلَيْوِم أَنَّ الرَّ

 
 

هل علمت أن المالبس والجدران ُتصاب بالبرص؟ الكتاب المقدس يأمر بهدم المنزل الذى  -214س
وكذلك حرق المالبس التى ضربها البرص  )45-35: 14الويين (: أيامضربه البرص ولم يطهر فى سبعة 

 ) 52: 13الويين (: ولم تطهر فى سبعة أيام
 
 

ترى ماذا سيحدث فى أى مجتمع إذا عاقب الرب فيه العفيفات بأن أسلمهم للقتل والسبى فى  -215س
َوُكل اْمَرأٍَة َعَرَفْت َرُجالً . َذَكٍر ِمَن األَْطَفالِ  َفاآلَن اْقُتلُوا ُكل17(الوقت الذى ُيسلِّم فيه الزانيات والعاهرات؟ 

َساِء اللَواتِي لْم َيْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر أَْبقُوُهنَّ لُكْم َحيَّاتٍ 18. بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتلُوَها .) لِكْن َجِميُع األَْطَفاِل ِمَن النِّ
  18-17: 31عدد 

 
 

ْعبَ وَ (: يقول الكتاب المقدس -216س ُد َقْلَبُه َحتَّى الَ ُيْطلَِق الشَّ َهَكَذا َيقُولُ : َفَتقُولُ لِفِْرَعْونَ 22. لَِكنِّي أَُشدِّ
بُّ   .»َها أََنا أَْقُتلُ اْبَنَك اْلبِْكرَ . أَْطلِِق اْبنِي لَِيْعُبَدنِي َفأََبْيَت أَْن ُتْطلَِقهُ : َفقُْلُت لَكَ 23. إِْسَرائِيلُ اْبنِي اْلبِْكرُ : الرَّ
بَّ اْلَتَقاهُ َوَطلََب أَْن َيْقُتلَهُ 24 ِريِق فِي اْلَمْنِزِل أَنَّ الرَّ اَنًة َوَقَطَعْت ُغْرلََة 25. َوَحَدَث فِي الطَّ َفأََخَذْت َصفُّوَرةُ َصوَّ

ْت ِرْجلَْيهِ  َعِريُس َدٍم ِمْن أَْجِل «: تْ ِحيَنئٍِذ َقالَ . َفاْنَفكَّ َعْنهُ 26. »إِنََّك َعِريُس َدٍم لِي«: َفَقالَتْ . اْبنَِها َوَمسَّ
 ). 26-21: 4خروج .) (»اْلِخَتانِ 

َوَكاَن ُموَسى اْبَن 7(هل تعرف كم كان عمر موسى عندما أرسله هللا للمرة األولى إلى فرعون؟ كان عمره 
 80، فهل نسى الرب موسى  7: 7خروج .) َثَمانِيَن َسَنًة َوَهاُروُن اْبَن َثالٍَث َوَثَمانِيَن َسَنًة ِحيَن َكلََّما فِْرَعْونَ 

سنة ولم يعاقبه، ثم ينوى أن يعاقبه بهذا الغدر؟ ثم كيف عرفت زوجة موسى نوايا الرب؟ فهل أرسل الرب 
موسى إلى مصر ، إلى فرعون إلخراج شعبه من مصر، وشدد الرب قلب فرعون حتى ال يطلق الشعب فيعطى 

فى الطريق أن الرب التقى بموسى وأراد قتله ، ألنه لم الرب لنفسه الحق فى قتل ابن فرعون البكر ، وحدث 
َر هذا اإلله موضوع الختان بعد . يختن ابنه بعد : سنة من مولد موسى؟ وهل هذا عقل مدبر 80فما الذى ذكَّ

أيترك اإلله عرشه وينزل ليقتل موسى بسبب عدم ختانه فى الوقت الذى يذهب فيه لمهمة أكبر من الختان ، 
ى بشعبه ونبيه من أجل غلفة موسى؟ ألم يتعلَّم الرب مما وهى عبادة هللا  وحده؟ هل كان يريد الرب أن ُيضحِّ

أصابه فى معركته مع يعقوب ، فيقرر أن ينزل مرة أخرى للعراك مع موسى وقتله؟ وكيف عرفت زوجة 
ِة الرب؟   موسى بنيَّ



 
 

 )12-11: 12موئيل الثانى ص(كيف ينهى الرب عن الزنى فى وصاياه ويرتضيه لنساء داود  -217س
ويحث على اغتصاب بنات ) 17: 3إشعياء (وبنات صهيون ) 1: 3هوشع (و ) 3-2: 1هوشع ( ولهوشع

 ؟  )21-20: 21قضاة (شيلون واغتصابهن 
 
 

َنَفُسُكْم َناٌر . َتْحَبلُوَن ِبَحِشيٍش َتلُِدوَن َقِشيشاً 11(: أرجو أن تشرحوا معنى هذا النص المقدس -218س
  11: 33إشعياء .) لُُكمْ َتأْكُ 

 
 

بِّ 6( 6:  28هل سأل شاول الرب شيئاً؟ يقول سفر صموئيل األول  -219س َفلَْم , َفَسأَلَ َشاُولُ ِمَن الرَّ
بُّ الَ بِاألَْحالَِم َوالَ بِاألُوِريِم َوالَ بِاألَْنبَِياءِ   14-13:  10وهذا يناقض قول الرب فى أخبار األيام األول  .)ُيِجْبُه الرَّ

بِّ الَِّذي لَْم َيْحَفْظهُ 13( بَّ ِمْن أَْجِل َكالَِم الرَّ َوأَْيضاً ألَْجِل َطلَِبِه إِلَى اْلَجانِّ . َفَماَت َشاُولُ بِِخَياَنتِِه الَّتِي بَِها َخاَن الرَّ
َؤاِل  بِّ 14لِلسُّ لَ اْلَمْملََكَة إِلَى َداُوَد , َولَْم َيْسأَلْ ِمَن الرَّ ىَفأََماَتُه َوَحوَّ  .) ْبِن َيسَّ

 
 

ُه َقالَ لَِساَراَي اْمَرأَتِهِ 11(: يقول سفر التكوين -220س ا َقُرَب أَْن َيْدُخلَ ِمْصَر أَنَّ إِنِّي َقْد «: َوَحَدَث لَمَّ
ِك اْمَرأَةٌ َحَسَنُة اْلَمْنَظرِ  ُهْم َيقُولُونَ 12. َعلِْمُت أَنَّ َفَيْقُتلُوَننِي . اْمَرأَُتهُ  َهِذهِ : َفَيُكوُن إَِذا َرآِك اْلِمْصِريُّوَن أَنَّ

ِك أُْختِي لَِيُكوَن لِي َخْيٌر بَِسَبِبِك َوَتْحَيا َنْفِسي ِمْن أَْجلِكِ 13. َوَيْسَتْبقُوَنكِ  ا َدَخلَ أَْبَراُم إِلَى 14. »قُولِي إِنَّ َفَحَدَث لَمَّ
َها َحَسَنٌة ِجّداً  يَن َرأَُوا اْلَمْرأََة أَنَّ َوَرآَها ُرَؤَساُء فِْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفأُِخَذِت 15 .ِمْصَر أَنَّ اْلِمْصِريِّ

َفَصَنَع إِلَى أَْبَراَم َخْيراً بَِسَببَِها َوَصاَر لَُه َغَنٌم َوَبَقٌر َوَحِميٌر َوَعبِيٌد َوإَِماٌء َوأُُتٌن 16اْلَمْرأَةُ إِلَى َبْيِت فِْرَعْوَن 
 ) 16-11: 12تكوين.)(َوِجَمالٌ 

 فهل نبى هللا إبراهيم كّذاب وال يثق فى وعد هللا له؟  -

 هل كان نبى هللا ابراهيم يخشى الناس أشد خشية من ل؟  -

؟ )المزعومة(وهل نبى هللا إبراهيم دّيوث وال ُيغار على أهله؟ وهل مقصود من هذه الرواية اإلقتداء بأفعاله  -
سيحدث لزوجته ، بل وبتحريض لها على ذلك ، وهو ما ال تعنى أنه يعلم بما ) ليكون لنا خير بسببك(فجملة 

 ! يمكن أن يصدر عن إنسان عادى فضالً عن نبى بل أب األنبياء وخليل هللا 
 هل باع نبى هللا شرفه بعدة بعير ولقيمات يقمن صلبه؟  -

زاً عن امتالكها وإذا كان فرعون قادراً على امتالك سارة باعتبارها أخته ولم يقتله ، فهل كان فرعون عاج -
وهى زوجته وال يقتله؟ وهل كان عاجزاً عن قتله فى كلتا الحالتين؟ أم أن فرعون كان يخشى هللا أكثر من 

 إبراهيم ، فال يمتلك المتزوجات وأزواجهن على قيد الحياة؟ وهل كل امرأة جميلة تدخل مصر يمتلكها فرعون؟ 

قة زوجاتهم؟ فلو كان هذا حالهم فلماذا لم يقتلوا األخ وهل كان المصريون يقتلون أزواج المهاجرين لسر -
 وتكون كذبة إبراهيم حينئذ ليس لها مبرر؟  –لسرقة أخته 

عاماً وعمر ابراهيم عند الهجرة من حاران  65كان عمر سارة وقتها (وهل كان يشتهى فرعون الكهالت  -
برام وقال لنسلك أعطى هذه األرض وظهر الرب أل) ( 17:  17؛ وتكوين  4:  12تكوين ( ؟ )عاما) 75(
وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال …… فانحدر أبرام إلى مصر . وحدث جوع فى األرض) ... ... كنعان(

. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته. لساراى امرأته إنى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر
ا دخل أبرام إلى  .قولى إنَّك أختى. فيقتلوننى ويستبقونك ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك فحدث لمَّ

فأخذت المرأة . ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداً 
.) وصار له غنٌم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وِجمال. فصنع إلى أبرام خيراً بسببها. إلى بيت فرعون

 ) 16 - 7:  12ين تكو(



سنة مع أبيمالك ، مباشرة  90هل تعلم أن هذه القصة تكررت مع إبراهيم مرة أخرى عندما كان عمر سارة  -
وقد تكررت نفس القصة مرة ثالثة مع إسحق ورفقة امرأته ومع نفس . بعد أن بشرها الملك بوالدة إسحق

رواية لنربى جيالً وننشأه على الفضيلة؟ هل فما الهدف التربوى الذى نأخذه من هذه ال! الشخص أبيمالك
 تساعدنا هذه القصة على ذلك؟ 

سنة  950سنة كان قليالً فى ذلك الوقت ، ألن الناس وقتها كانوا يعيشون إلى  65وقد يظن البعض أن سن  -
دة سنة وُبشِّرت بوال 90فعندما كان عمر سارة . ، وأن سارة وقتئذ كان فيها بقية من الحيوية والنضارة

ِدي َقْد َشاخَ «: َفَضِحَكْت َساَرُة فِي َباِطنَِها َقاِئلَةً 12(: إسحق قالت ٌم َوَسيِّ َفَقالَ 13» !أََبْعَد َفَنائِي َيُكوُن لِي َتَنعُّ
بُّ إلِْبَراِهيمَ   12: 18تكوين ) أََفبِاْلَحقِيَقِة أَلُِد َوأََنا َقْد ِشْخُت؟: لَِماَذا َضِحَكْت َساَرةُ َقائِلَةً «: الرَّ

 
 

يقول الكتاب المقدس أن إبراهيم كذب على أبيمالك قبل رحلته إلى مصر ، ونال منها أبيمالك ،  -221س
َفأَْرَسلَ أَبِيَمالُِك َملُِك . »ِهَي أُْختِي«: َوَقالَ إِْبَراِهيُم َعْن َساَرَة اْمَرأَتِهِ 2(: حتى رأى هللا فى المنام يمنعه من ذلك

ٌت ِمْن أَْجِل اْلَمْرأَِة الَّتِي أََخْذَتَها «: َفَجاَء هللاُ إَِلى أَبِيَمالَِك فِي ُحْلِم اللَّْيِل َوَقالَ لَهُ 3. َجَراَر َوأََخَذ َساَرةَ  َها أَْنَت َميِّ
َجٌة بَِبْعلٍ  َها ُمَتَزوِّ ُد أَ «: َفَقالَ . َولَِكْن لَْم َيُكْن أَبِيَمالُِك َقِد اْقَتَرَب إِلَْيَها4. »َفإِنَّ ًة َتْقُتلُ؟ َيا َسيِّ ًة َبارَّ أَلَْم َيقُلْ ُهَو لِي 5أُمَّ

َها أُْختِي َوِهَي أَْيضاً َنْفُسَها َقاَلْت ُهَو أَِخي؟ بَِسالََمِة َقْلبِي َوَنَقاَوِة َيَديَّ َفَعْلُت َهَذا : َفَقالَ لَُه هللاُ فِي اْلُحْلمِ 6. »إِنَّ
َك بَِسالََمِة َقْلبِكَ « َها. َفَعْلَت َهَذا أََنا أَْيضاً َعلِْمُت أَنَّ . َوأََنا أَْيضاً أَْمَسْكُتَك َعْن أَْن ُتْخِطَئ إِلَيَّ لَِذلَِك لَْم أََدْعَك َتَمسُّ
ُه َنبِيٌّ َفُيَصلَِّي ألَْجلَِك َفَتْحَيا7 ُجِل َفإِنَّ َك َمْوتاً تَ . َفاْآلَن ُردَّ اْمَرأََة الرَّ َها َفاْعلَْم أَنَّ ُموُت أَْنَت َوُكلُّ َوإِْن ُكْنَت َلْسَت َتُردُّ

َر أَبِيَمالُِك فِي اْلَغِد َوَدَعا َجِميَع َعبِيِدِه َوَتَكلََّم بُِكلِّ َهَذا اْلَكالَِم فِي َمَساِمِعِهمْ 8. »َمْن لَكَ  َجالُ ِجّداً . َفَبكَّ . َفَخاَف الرِّ
ًة َماَذا َفَعْلَت بَِنا وَ «: ُثمَّ َدَعا أَبِيَمالُِك إِْبَراِهيَم َوَقالَ لَهُ 9 بَِماَذا أَْخَطأُْت إِلَْيَك َحتَّى َجلَْبَت َعلَيَّ َوَعَلى َمْملََكتِي َخِطيَّ

ْيَء؟«: َوَقالَ أَبِيَمالُِك إلِْبَراِهيمَ  10. »!َعِظيَمًة؟ أَْعَماالً الَ ُتْعَملُ َعِمْلَت بِي » َماَذا َرأَْيَت َحتَّى َعِمْلَت َهَذا الشَّ
َة َفَيْقُتلُوَننِي ألَْجِل اْمَرأَتِي: قُْلتُ إِنِّي «: َفَقالَ إِْبَراِهيمُ 11 َوبِاْلَحقِيَقِة 12. لَْيَس فِي َهَذا اْلَمْوِضِع َخْوُف هللاِ اْلَبتَّ

ي َفَصاَرْت لِي َزْوَجةً  َها لَْيَسِت اْبَنَة أُمِّ فهل كذب إبراهيم , 12-2: 20تكوين .) أَْيضاً ِهَي أُْختِي اْبَنُة أَبِي َغْيَر أَنَّ
 لثانية متعمداً أن يدخل فرعون على زوجته ويفعل بها كما فُِعلَ ذلك من قبل؟ للمرة ا

هكذا بكل ! أرسل إليها أبيمالك فذهبت إليه: وُيفهم من هذه القصة الهابطة أيضاً أن سارة امرأة عاهرة
َر أبيمالك فى المنام ، وعندما اس! سهولة تيقظ ردَّ سارة إلى وظلَّت معه إلى الليل بل باتت عنده ، ألن هللا حظَّ
أين كان زوجها طوال النهار والليل حتى رجعت زوجته؟ وهل باتت طوال الليل عند أبيمالك ولم ! زوجها

ها؟ أما تبرير إبراهيم لهذا العمل ُيخرجه عن كونه نبى ة فيقتلوننى : (َيمسَّ ليس فى هذا الموضع َخْوٌف هللا البتَّ
ن أن ُيقَتل بسهولة ألنه يغير ضالل الناس ، وفى هذا الضالل أى نبى يعلم أنه من الممك) ألجل امرأتى

م السجائر اليوم ، فسيخرج عليه من ُيسفِّهه وُيسفِّه . واإلضالل مصالح وفائدة آلخرين مثال لذلك من ُيحرِّ
وة فمعنى أنه يترك زوجته آلخر حتى ال ُيقتل ، فيمكنه أن ُيغيِّر فى الدع. أفكاره ، وإن لم ُيجِد ذلك قتلوه

 ! ال شىء فيه ُيغِضب الرب) الدياثة(لذلك فهو يرى أن مثل هذا العمل ! ويتساهل فى أحكامها خوفاً من القتل
 
 

هل صعد أحد من قبل إلى السماء؟ يؤكد سفر التكوين أن أخنوخ صعد إلى السماء ويؤكد سفر  -222س
نفى ذلك ويؤكد أنه لم يصعد إلى السماء إال ملوك الثانى أن إلياء صعد أيضاً إلى السماء ؛ إال أن إنجيل يوحنا ي

َوَكاَن ِعْنَد إِْصَعاِد 1(و  24-23:  5تكوين .) َوَساَر أَْخُنوُخ َمَع هللاِ َولَْم ُيوَجْد ألَنَّ هللاَ أََخَذهُ 24(: ابن االنسان
ا َوأَلِيَشَع َذَهبَ  َماِء أَنَّ إِيلِيَّ ا فِي اْلَعاِصَفِة إِلَى السَّ بِّ إِيلِيَّ : ؛ أما يوحنا 1: 2ملوك الثانى .) ا ِمَن اْلِجْلَجالِ الرَّ

َماءِ 13( َماِء اْبُن اإلِْنَساِن الَِّذي ُهَو فِي السَّ َماِء إِالَّ الَِّذي َنَزلَ ِمَن السَّ   13: 3يوحنا .) َولَْيَس أََحٌد َصِعَد إِلَى السَّ
 
 

 كم من السنين عاشها نوح بدقة بعد الطوفان ؟  -223س

انِي فِي اْلَيْوِم 11( عام 600الطوفان كان عمر نوح عندما حدث  ْهِر الثَّ فِي َسَنِة ِستِّ ِمَئٍة ِمْن َحَياِة ُنوٍح فِي الشَّ
َماءِ  ْهِر اْنَفَجَرْت ُكلُّ َيَنابِيِع اْلَغْمِر اْلَعِظيِم َواْنَفَتَحْت َطاَقاُت السَّ ابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ ، واستمر  11: 7تكوين .) السَّ

ِل 13(: يوماً إلى أن جفَّت األرض 27فان مدة سنة والطو ْهِر األَوَّ تِّ ِمَئٍة فِي الشَّ َنِة اْلَواِحَدِة َوالسِّ َوَكاَن فِي السَّ
ْهِر أَنَّ اْلِمَياَه َنِشَفْت َعِن األَْرِض  ِل الشَّ . ِض َقْد َنِشفَ َفَكَشَف ُنوٌح اْلِغَطاَء َعِن اْلفُْلِك َوَنَظَر َفإَِذا َوْجُه األَرْ . فِي أَوَّ

ْهِر َجفَِّت األَْرضُ 14 ابِِع َواْلِعْشِريَن ِمَن الشَّ انِي فِي اْلَيْوِم السَّ ْهِر الثَّ   14-13: 8تكوين .) َوفِي الشَّ



وَفاِن َثالََث ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنةً 28( :سنة 350ثم عاش نوح بعد الطوفان  َفَكاَنْت ُكلُّ 29. َوَعاَش ُنوٌح َبْعَد الطُّ
اِم ُنوٍح تِْسَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َسَنًة َوَماتَ أَ  =  350+  2+  600وبذلك يكون عاش نوح ,  29-28: 9تكوين .) يَّ

 . كما يقول الكتاب 950سنة وليست  952
 
 

( وكذلك ,  18: 1يوحنا) إن هللا لم يره أحد قط(. هل يمكن لإلنسان أن يرى هللا وجهاً لوجه؟ ال -224س
يؤكد أن  ) 11: 33سفر الخروج ( ؛ إال أن  20:  33الخروج ) ال تقدر أن ترى وجهي قال الرب لموسى

أيضاً أن يعقوب رأى هللا وجهاً لوجه، بل  ) 30:  32سفر الخروج ( ، ويؤكد ) موسى كلم هللا وجهاً لوجه(
: 24 خروج(، بل ورأه شيوخ بني إسرائيل  )3: 5خروج (وأنزله من على عرشه ليلتقى بموسى وهارون 

ملوك األول (، ورأه الشيطان عندما اجتمع مع هللا ومالئكته لتدبير خطة للتخلص من نبى هللا أخآب )9-11
22 :19-22 ( 

 
 

ْحَكُمونِيُّ (إنه : وهل عرفت من الضارب فى الحالتين؟ إنه ليس نفس الشخص -225س َبُث التَّ ُيَشْيَب َبشَّ
َوالِثِ (و  )8: 23صموئيل الثانى (عند  .)َرئِيُس الثَّالََثةِ  أخبار األيام األول (عند  .)َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُمونِي َرئِيُس الثَّ

11 :11 ( 
 
 

لَ مملكته إلى داود -226س  ) 14: 10أخبار األيام األول ( لم يسأل شاول من الرب فأماته وحوَّ
فهل سأل  )6: 28صموئيل األول (فسأل شاول من الرب فلم يجبه الربُّ ال باألحالم وال باألوريم وال باألنبياء 

 شاول الرب أم لم يسأله؟ 
 
 

جاء فى صموئيل الثانى فى اإلصحاح الخامس والسادس أن داود عليه السالم قد جاء بتابوت  -227س
وجاء فى أخبار األيام األول اإلصحاح الثالث عشر والرابع عشر أن داود عليه . الرب بعد محاربة الفلسطينيين

فهل حارب داود الفلسطينيين أوالً أم جاء بتابوت الرب . بتابوت الرب قبل محاربة الفلسطينيينالسالم قد جاء 
 أوالً؟ 

 
 

أفنى بنى إسرائيل المديانيين فى عهد موسى عليه  )17،  9،  8،  7: 31العدد (جاء فى سفر  -228س
الرضيع أيضاً وكذلك ما أبقوا منهم السالم وما أبقوا منهم ذكراً مطلقاً ال بالغاً وال غير بالغ ، حتى الصبى 

 . امرأة بالغة ، وأخذوا غير البالغات جوارى ألنفسهم

أن المديانيين كانوا فى عهد القضاة ذوى قوة عظيمة بحيث كان  )القضاة اإلصحاح السادس(ويعلم من سفر 
رائيل من تسلط فالذى خلص بنى إس. (سنة 200والفرق بين العهدين . بنو إسرائيل مغلوبين وعاجزين منهم

كما  -سنة  200المديانيين هو جدعون خامس القضاة الذين جاؤوا بعد يوشع ، وبينه وبين موسى قرابة 
فلو فنى المديانيون فى عهد موسى فكيف صاروا فى هذه المدة أقوياء بحيث ) يقول قاموس الكتاب المقدس

 إذا كان بنو إسرائيل قد أفنوهم؟ غلبوا على بنى إسرائيل وأعجزوهم إلى سبع سنين؟ ومن أين أتوا 
 
 

جاء فى سفر الخروج اإلصحاح التاسع أن الرب قد أمات كل بهائم المصريين ولم يمت من  -229س
 . ماشية بنى إسرائيل وال واحدة

فمن خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ودوابه إلى البيوت ومن لم يخطر على (وفى نفس الباب 
فكيف يهربون بدوابهم إلى البيوت أو يتركونها فى الحقول ). ك عبيده ودوابه فى الحقولباله قول الرب تر

 وهى قد ماتت جميعها من قبل؟ 
 



 
إن الدواب كانت محرمة على اإلنسان قبل ) تفسير سفر التكوين(يقول ما كنتوش فى كتابه ( -230س

قبل  )2: 4تكوين (هابيل يرعى الغنم ، فهل كان  )3: 9تكوين (الطوفان ، وكان المحلل هو النبات فقط 
 الطوفان من أجل التسلية ؟ 

 
بِّ 20(: يقول سفر التكوين -231س ُيوِر . َوَبَنى ُنوٌح َمْذَبحاً لِلرَّ اِهَرِة َوِمْن ُكلِّ الطُّ َوأََخَذ ِمْن ُكلِّ اْلَبَهائِِم الطَّ

اِهَرِة َوأَْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َعَلى اْلَمْذَبِح  َضاَفَتَنسَّ 21الطَّ بُّ َرائَِحَة الرِّ بُّ فِي َقْلبِهِ . َم الرَّ الَ أَُعوُد أَْلَعُن «: َوَقالَ الرَّ
يٌر ُمْنُذ َحَداَثتِهِ  َر َقْلِب اإلِْنَساِن ِشرِّ َوالَ أَُعوُد أَْيضاً أُِميُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما . األَْرَض أَْيضاً ِمْن أَْجِل اإلِْنَساِن ألَنَّ َتَصوُّ

اِم األَْرِض َزْرٌع َوَحَصاٌد َوَبْرٌد َوَحرٌّ َوَصْيٌف َوِشَتاٌء َوَنَهاٌر َولَْيلٌ الَ َتَزالُ ُمدَّ 22. َفَعْلتُ  -20: 8تكوين .) »َة ُكلِّ أَيَّ
22  

ر؟ أإله يندم على ما  هل هذه صورة تليق بجالل هللا؟ أإله ال يرضى إال إذا شمَّ رائحة اللحم المشوى أو المحمَّ
 ؟ 19: 23عدد .) لْيَس هللاُ إِْنَساناً َفَيْكِذَب َوال اْبَن إِْنَساٍن َفَيْنَدمَ 19(: ب نفسه يقولفعل؟ كيف يندم والكتا

وكيف ذبح له نوح ولم تتوالد الحيوانات إال بعد أن غادرت المركب وهبطت على األرض؟ فلو ذبح ذكر أو 
ُيوِر 20(كر وأنثى ذ: أنثى من أى حيوان لقضى على الجنس كامالً، حيث أخذ من كل نوع اثنين ِمَن الطُّ

.) اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ ُتْدِخلُ إِلَْيَك ِالْستِْبَقائَِها. َكأَْجَناِسَها َوِمَن اْلَبَهائَِم َكأَْجَناِسَها َوِمْن ُكلِّ َدباََّباِت األَْرِض َكأَْجَناِسهِ 
  20: 6تكوين 

 
 

اِمَخِة الَّتِي َتْحَت ُكلِّ  َوَتَعاَظَمِت اْلِمَياهُ َكثِيراً ِجّداً َعَلى19( -232س ْت َجِميُع اْلِجَباِل الشَّ األَْرِض َفَتَغطَّ
َماءِ  ِت اْلِجَبالُ 20. السَّ َفَماَت ُكلُّ ِذي َجَسٍد َكاَن َيِدبُّ 21. َخْمَس َعَشَرَة ِذَراعاً فِي اِالْرتَِفاِع َتَعاَظَمِت اْلِمَياهُ َفَتَغطَّ

ُيوِر َوالْ  اَفاِت الَّتِي َكاَنْت َتْزَحُف َعَلى األَْرِض َوَجِميُع النَّاسِ َعلَى األَْرِض ِمَن الطُّ حَّ .) َبَهائِِم َواْلُوُحوِش َوُكلُّ الزَّ
 . 21-19: 7تكوين 

 15فهل لم يخلق هللا جباالً أعلى من ). أى سبعة أمتار ونصف(ذراع  15معنى ذلك أن أعلى ارتفاع للمياه هو 
 يعرف أن هللا خلق جباالً أعلى من ذلك كثيراً مثل جبل الَمَترهورن ذراعاً؟ أكيد أن كاتب هذا الكالم ال

Matterhorn )متراً ، فما بالك بارتفاع الهماليا  4478وارتفاعه ) أحد أجزاء جبال األلب فى سويسرا
 متراً ، ومعنى هذا أيضاً أنه لو وقف ابن( ) واإلفريست؟ هذا باإلضافة إلى أن البشر آنذاك كان يبلغ طوله 

 . نوح الذى غرق فى الطوفان على تل قليل اإلرتفاع أو سطح منزل لنجى من الغرق

َماءِ (ذراعاً فوق أعلى مستوى للجبال  15أما إن قلنا إن الفيضان ارتفع  اِمَخِة الَّتِي َتْحَت ُكلِّ السَّ ، فكيف .) الشَّ
 عرف هذا كاتب السفر؟ هل عرف ارتفاع كل جبال األرض؟ 

 
 

فهل يحتاج الرب ألن ينزل  )نزل الرب لينظر المدينة والبرج(  5:  11ى سفر التكوين ُذِكَر ف -233س
من أعلى عرشه إلى األرض ليثفقد رعيته أو لينظر بناء ما؟ أال يستطيع أن يرى كل شىء من فوق عرشه؟ 

حاله دائما عندما أليس هو اإلله العليم الخبير الذى ال تخفى عليه خافية فى األرض وال فى السماء؟ أم هذا هو 
ألن عيني الرب (ال يحتاج أن ينزل  9:  16يريد أن يعرف شىء على األرض؟ ففى سفر أخبار األيام الثاني 

الرب إله : (؛ وهناك مواضع أخرى بالكتاب المقدس تثبت أن هللا على كل شىء قدير )تجوالن في كل األرض
الِِحينَ فِي ُكلِّ َمَكاٍن َعيْ  3( 30: 1صموئيل األول ) عليم الِِحيَن َوالصَّ بِّ ُمَراقَِبَتْيِن الطَّ ؛  3: 15األمثال ) َنا الرَّ

فما ,  24-23: 23إرمياء ) إذا اختبأ إنسان فى أماكن مستترة ، أفما أراه أنا؟ أمأل أنا السموات واألرض؟(
ولماذا لم يرسل  الذى اضطر اإلله أن يترك عرشه لينزل إلى األرض لينظر المدينة والبرج؟ وهل رآه الناس؟

 أحد مالئكته المقربين للتحقق مما يريد؟ أم كان ذلك اليوم يوم السبت وال تعمل المالئكة فى ذلك اليوم؟ 



 
ُهْم َوَجُدوا ُبْقَعًة 2. َوَكاَنِت األَْرُض ُكلَُّها لَِساناً َواِحداً َولَُغًة َواِحَدةً 1( -234س َوَحَدَث فِي اْرتَِحالِِهْم َشْرقاً أَنَّ

َفَكاَن َلُهُم اللِّْبُن َمَكاَن . »َهلُمَّ َنْصَنُع لِْبناً َوَنْشِويِه َشّياً «: َوَقالَ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض 3. ي أَْرِض ِشْنَعاَر َوَسَكُنوا ُهَناكَ فِ
ينِ  َماءِ َهلُمَّ َنْبِن ألَْنفُِسَنا َمِديَنًة َوبُ «: َوَقالُوا4. اْلَحَجِر َوَكاَن لَُهُم اْلُحَمُر َمَكاَن الطِّ َوَنْصَنُع ألَْنفُِسَنا . ْرجاً َرْأُسُه بِالسَّ

َد َعَلى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض  بُّ لَِيْنُظَر اْلَمِديَنَة َواْلُبْرَج اللََّذْيِن َكاَن َبُنو آَدَم َيْبُنوَنُهَما5. »اْسماً لَِئالَّ َنَتَبدَّ . َفَنَزلَ الرَّ
بُّ 6 َواْآلَن الَ َيْمَتنُِع َعلَْيِهْم ُكلُّ َما . َولَِساٌن َواِحٌد لَِجِميِعِهْم َوَهَذا اْبتَِداُؤُهْم بِاْلَعَملِ ُهَوَذا َشْعٌب َواِحٌد «: َوَقالَ الرَّ

َدُهُم ا8. »َهلُمَّ َنْنِزلْ َوُنَبْلبِلْ ُهَناَك لَِساَنُهْم َحتَّى الَ َيْسَمَع َبْعُضُهْم لَِساَن َبْعٍض 7. َيْنُووَن أَْن َيْعَملُوهُ  بُّ ِمْن َفَبدَّ لرَّ
بَّ ُهَناَك َبْلَبلَ لَِساَن ُكلِّ » َبابِلَ «لَِذلَِك ُدِعَي اْسُمَها 9ُهَناَك َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض َفَكفُّوا َعْن ُبْنَياِن اْلَمِديَنِة  ألَنَّ الرَّ

بُّ َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض . األَْرِض  َدُهُم الرَّ   9-1: 11تكوين .) َوِمْن ُهَناَك َبدَّ

ق َتُسد(أليس هذا هو نفس الفكر الصهيونى اإلستعمارى  ؟ هل الرب غير واثق من نفسه؟ هل الرب يخشى )َفرِّ
َدهم فى أول اتحاد لهم على الخير؟ أال يعرف الرب على الرغم  عبيده؟ هل الرب ال يحب الخير للبشر فنزل وبدَّ

يش فى دولة أوربية أو أجنبية ال يتكلم لغتها ، من اختالف ألسنتهم يمكنهم إنجاز العمل؟ فكم من أجنبى يع
َر اسم المدينة من شنعار إلى بابل؟ هل كانت ! ويعمل بكفاءة ولسنوات طويلة وكيف عرف الناس أنَّ الرب غيَّ

 توجد الفتة على مدخل المدينة فغيرها الرب؟ 

هل تعرف أن التوراة السامرية تضع دائماً  فهل نسى أنه قد نزل بالفعل؟) َهلُمَّ َنْنِزلْ (قال الرب فى العدد السابع 
فضالً عن وصفه وهو ! ؟ ألن نزول الرب نفسه ال يليق بجالله)نزل مالك الرب(عبارة ) نزل الرب(بدالً من 

فلك أن تتخيل كم من . على عرشه بالجهل وقَصر النظر وعدم التبصر باألمور أو معرفتها إال بعد نزوله هو
تكوين (على سلمه الخاص إلى الدنيا ؟ نعم فللرب سلم يصل بين السماء واألرض  الزمن يحتاجه الرب للنزول

28 :12-13.( 

ولك أن تتخيل المجهود الشاق الذى سيبزله حتى يصل إلى األرض؟ وكم يوماً سيحتاجها لإلستراحة؟ فقد عمل 
 . من قبل ستة أيام واستراح فى اليوم السابع

وقد . قبل الميالد 1832أى سنة ) فالج(بلبل ألسنة الناس عند والدة فقد نسى كاتب هذا السفر أن الرب قد 
َمت فى أيامه اِمِه قُِسَمِت : َولَِعابَِر ُولَِد اْبَنانِ 25(. سماه الرب فالج ألن األرض قُسِّ اْسُم اْلَواِحِد َفالَُج ألَنَّ فِي أَيَّ

َهُؤالَِء َقَبائِلُ َبنِي ُنوٍح 32. َكأَْلِسَنتِِهْم بِأََراِضيِهْم َحَسَب أَُمِمِهمْ َهُؤالَِء َبُنو َساَم َحَسَب َقَبائِلِِهْم 31. .. .. األَْرضُ 
وَفانِ . َحَسَب َمَوالِيِدِهْم بِأَُمِمِهمْ  َقِت األَُمُم فِي األَْرِض َبْعَد الطُّ فمتى ,  )32-25: 10تكوين .) (َوِمْن َهُؤالَِء َتَفرَّ

 ج أم عندما بنى أهل شنعار برجاً؟ بلبل الرب ألسن الناس؟ هل عند والدة فال

 
حاً َوَغَرَس َكْرماً 20( -235س ى َداِخلَ ِخَبائِهِ 21. َواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن َفالَّ . َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكَر َوَتَعرَّ
َداَء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكَتافِِهَما  َفأََخذَ 23. َفأَْبَصَر َحاٌم أَُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة أَبِيِه َوأَْخَبَر أََخَوْيِه َخاِرجاً 22 َساٌم َوَياَفُث الرِّ

ا اْسَتْيَقَظ ُنوٌح 24. َفَلْم ُيْبِصَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما. َوَمَشَيا إِلَى اْلَوَراِء َوَسَتَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما َوَوْجَهاُهَما إِلَى اْلَوَراءِ  َفلَمَّ
ِغيُر ِمْن َخْمِرِه َعلَِم َما َفَعلَ بِِه ا ُمَباَرٌك «: َوَقالَ 26. »َعْبَد اْلَعبِيِد َيُكوُن إلِْخَوتِهِ . َمْلُعوٌن َكْنَعانُ «: َفَقالَ 25ْبُنُه الصَّ

بُّ إِلَُه َسامٍ  داً َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعبْ . لَِيْفَتِح هللاُ لَِياَفَث َفَيْسُكَن فِي َمَساِكِن َسامٍ 27. َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبداً لَهُ . الرَّ
  27-20: 9تكوين)»لَُهمْ 

فكان األولى باللعنة هو حام نفسه ، أو على أسوأ الفروض يلعن النسل . هو حام -من الذى رأى عورة أبيه؟ 
فلماذا انصبَّت اللعنة على كنعان فقط؟ ما الذى فعله ابن نبى هللا فى أبيه؟ هل فعل به . حام وأوالده كلهم: كله

 القساوسة األمريكان؟ الفاحشة كما حلّلَ ذلك أحد 

من الواضح أن هذه القصة ُمْخَتلَقة لكراهية بنى إسرائيل الشديدة للكنعانيين سكان األراضى التى يريدون 
ولرغبة بنى إسرائيل فى إيجاد أصل تاريخى دينى مقدس يبرر لعنة كنعان ونسله ، بدليل أن . االستيالء عليها

 . كوش ومصرايم وفوط: ه أبناء آخرون أكبر منه همبينما ل) أبو كنعان(ذكر حام مرتبط بأنه 

ومن الجدير بالذكر أنه طبقاً لروايات التوراة فإن الكنعانيين لم يخضعوا لبنى إسرائيل لمدة طويلة بقدر ما 
 . خضع بنو إسرائيل للكنعانيين ولغيرهم من سكان فلسطين



 
 

ظلوا مدة طويلة فى فلسطين بعد  .)َنِئٍذ فِي األَْرِض َوَكاَن اْلَكْنَعاِنيُّوَن ِحي( يقول سفر التكوين  -236س
موسى، ومعنى ذلك أن هذه الجملة لم يكتبها موسى ، ألنها تدل على أنهم لم يكونوا موجودين وقت كتابة هذه 

 . الفقرة، وألن الكنعانيون
 
 

 من حاران إلى كنعان ؟ ) أبرام(متى هاجر ابراهيم  -237س

عاماً ) 145(ومعنى ذلك أن أبيه كان عمره حينئذ  )4:  12تكوين ( عاماً  )75(كان عمر إبراهيم وقتها 
 . عاماً ) 70(ألن تارح ولَد إبراهيم عندما كان عمره . وكان يعيش معه آنذاك

تؤكد أن إبراهيم قد خرج مهاجراً من حاران إلى كنعان بعد موت أبيه ، أى  )4:  7أعمال الرسل (إال أن 
 . سنوات 205عندما كان تارح عمره 

 
 

 لماذا ترك سيدنا لوط مصر وهاجر إلى األردن؟  -238س

 :كان أبرام غنياً جداً وكذلك كان لوط عليهما السالم ، فحتى ال تحدث بينهما مشاحنات: يقول الكتاب المقدس
َنا َنْحُن أََخَوانِ الَ َتُكْن ُمَخاَصَمٌة َبْينِي َوَبْيَنَك َوَبْيَن ُرَعاتِي َوُرعَ «: َفَقالَ أَْبَراُم لِلُوطٍ 8( أَلَْيَسْت ُكلُّ األَْرِض 9. اتَِك ألَنَّ

َفاْخَتاَر لُوٌط لَِنْفِسِه ُكلَّ َدائَِرِة 11. ... ... »إِْن َذَهْبَت ِشَماالً َفأََنا َيِميناً َوإِْن َيِميناً َفأََنا ِشَماالً . أََماَمَك؟ اْعَتِزلْ َعنِّي
أَْبَراُم َسَكَن فِي أَْرِض َكْنَعاَن َولُوٌط َسَكَن فِي ُمُدِن 12. َفاْعَتَزلَ اْلَواِحُد َعِن اْآلَخرِ . األُْرُدنِّ َواْرَتَحلَ لُوٌط َشْرقاً 

ائَِرِة َوَنَقلَ ِخَياَمُه إِلَى َسُدومَ  بِّ ِجّداً 13. الدَّ   13-8: 13تكوين .) َوَكاَن أَْهلُ َسُدوَم أَْشَراراً َوُخَطاًة َلَدى الرَّ

هل هذا يليق بصورة نبى؟ فما بالكم إن كان ! ى تماماً ، خوفاً من المشاحنات على الرزقأى إن السبب دنيو
ه صورة النبى ، صورة القدوة ، نموذج التقوى، قالب الورع؟   اإلثنان هكذا؟ لمصلحة من ُتَشوَّ

رون ، ثم ولو كان هذا السبب لبقى إبراهيم فى مصر بعد أن غادرها لوط ، ولما انتقل بعدها مباشرة إلى حب
استمر فى التنقل والعيش بين أقوام غرباء عنه ، ولما اختار لوط مكان غير آمن، وسكانه من األشرار 

وإنما كان لكل من لوط وإبراهيم عليهما السالم رسالة ! فهذا خطر جداً على تجارته على األقل! والخطاة جداً 
 . هى دعوة الكفار واألشرار والخطاة إلى عبادة هللا

نقل أنبياء هللا بمحض إرادتهم للعيش فى المكان الذى يرغبون فيه؟ ألم تدروا ماذا فعل هللا بنبيه ذى وهل يت
 عندما ذهب مغاضباً؟ ) يونس(النون 

 
 

يحكى اإلصحاح الرابع عشر من سفر التكوين حرباً قامت بين مجموعتين، كانت المجموعة  -239س
سنة للمجموعة األولى وفيها ملك شنعار وملك عيالم ، ثم  13الثانية ومنها ملك سدوم وعمورة خاضعة لمدة 

تمردت المجموعة األولى على الثانية فى عمق السديم فى البحر الميت ، وانتصرت عليها ، فاستولت على كل 
 . ممتلكات المهزومين ومعهم لوط وأمواله

والحق المجموعة المنتصرة ) ثرأشكول وعا(وحلفاءه ) غالماً  318(أخذ غلمانه ) أبرام العبرانى(ولما علم 
شمال دمشق واسترجع كل األمالك والشعب ) حوبة(فانقض عليهم ليالً وهزمهم ، ثم الحقهم إلى ) دان(إلى 

 . ومعهم لوط ابن أخيه

حتى استولى عليها سبط دان وضربوا أهلها ) اليش(كان إلى عصر القضاة ) دان(الغريب أن اسم هذه المدينة 
فكيف كتب ,  ) 29-27: 18قضاة ( ) دان(المدينة ، ثم بنوها وسكنوا بها ودعوها باسم  بحد السيف وأحرقوا

 موسى هذا وهو لم يحدث إال بعده بسنوات عديدة؟ 



 
 

ِ اْلَعلِيِّ . َوَمْلِكي َصاِدُق َملُِك َشالِيَم أَْخَرَج ُخْبزاً َوَخْمراً 18( يقول سفر التكوين -240س . َوَكاَن َكاِهناً ِلَّ
َماَواِت َواألَْرِض «: اَرَكُه َوَقالَ َوبَ 19 َوُمَباَرٌك هللاُ اْلَعلِيُّ الَِّذي أَْسلََم 20ُمَباَرٌك أَْبَراُم ِمَن هللاِ اْلَعلِيِّ َمالِِك السَّ

ا األَْمالََك أَْعِطنِي ال«: َوَقالَ َملُِك َسُدوَم ألَْبَرامَ 21. َفأَْعَطاهُ ُعْشراً ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ . »أَْعَداَءَك فِي َيِدكَ  نُّفُوَس َوأَمَّ
َماِء َواألَْرِض «: َفَقالَ أَْبَراُم لَِملِِك َسُدومَ 22. »َفُخْذَها لَِنْفِسكَ  بِّ اإلِلَِه اْلَعلِيِّ َمالِِك السَّ الَ 23َرَفْعُت َيِدي إِلَى الرَّ

لَْيَس لِي َغْيَر الَِّذي أََكلَُه 24. أََنا أَْغَنْيُت أَْبَرامَ : َتقُولُ  آُخَذنَّ الَ َخْيطاً َوالَ ِشَراَك َنْعٍل َوالَ ِمْن ُكلِّ َما ُهَو لََك َفالَ 
َجاِل الَِّذيَن َذَهُبوا َمِعي. اْلِغْلَمانُ  ا َنِصيُب الرِّ : 14تكوين .) »َعانَِر َوأَْشُكولَ َوَمْمَرا َفُهْم َيأُْخُذوَن َنِصيَبُهمْ : َوأَمَّ

18-24  

رجل شرير مثل ملك سدوم ، ووافق على أن يغتنى عن طريق بيع  فهل رفض إبراهيم أن يغتنى عن طريق
 زوجته لفرعون؟ 

وهل خاف إبراهيم على سمعته أن يقول ملك سدوم أنه أغنى إبراهيم ، ولم يخف إبراهيم أن يقول هللا والناس 
 أنه اغتنى عن طريق زوجته العجوز الجميلة؟ 

 
 

ْمُس إِلَى اْلمَ 12( -241س ا َصاَرِت الشَّ ِغيِب َوَقَع َعلَى أَْبَراَم ُسَباٌت َوإَِذا ُرْعَبٌة ُمْظلَِمٌة َعِظيَمٌة َواقَِعٌة لَمَّ
َع اْعلَْم َيقِيناً أَنَّ َنْسلََك َسَيُكوُن َغِريباً فِي أَْرٍض لَْيَسْت لَُهْم َوُيْسَتْعَبُدوَن لَُهْم َفُيِذلُّوَنُهْم أَْربَ «: َفَقالَ ألَْبَرامَ 13. َعلَْيهِ 

ُة الَّتِي ُيْسَتْعَبُدوَن لََها أََنا أَِديُنَها14. َنةٍ ِمَئِة سَ  ا أَْنَت َفَتْمِضي 15. َوَبْعَد َذلَِك َيْخُرُجوَن ِبأَْمالٍَك َجِزيلَةٍ . ُثمَّ األُمَّ َوأَمَّ
ابِِع َيْرِجُعوَن إِلَى 16. إِلَى آَبائَِك بَِسالٍَم َوُتْدَفُن بَِشْيَبٍة َصالَِحةٍ  يَن لَْيَس إِلَى َوفِي اْلِجيِل الرَّ َهُهَنا ألَنَّ َذْنَب األَُموِريِّ

  16-12: 15تكوين ) »اْآلَن َكاِمالً 

ا إَِقاَمُة َبنِي إِْسَرائِيلَ الَّتِي أََقاُموَها فِي ِمْصَر َفَكاَنْت أَْرَبَع ِمَئٍة 40( 41-40: 12ويقول سفر الخروج  َوأَمَّ
بِّ َخَرَجْت ِمْن َوَكاَن ِعْنَد نَِهايَ 41. َوَثالَثِيَن َسَنةً  ِة أَْرَبِع ِمَئٍة َوَثالَثِيَن َسَنًة فِي َذلَِك اْلَيْوِم َعْينِِه أَنَّ َجِميَع أَْجَناِد الرَّ
 .) أَْرِض ِمْصرَ 

سنة ، وفى سفر الخروج  400ففى سفر التكوين ! وهنا قد تناقضت المدتين الزمنيتين مع بعضهما البعض 
 215فسرون المسيحيون أن مدة إقامة بنى إسرائيل فى مصر كانت وقد اتفق المؤرخون والم. سنة 430

وعبور اإلسرائيليين بحر ) 1706عام (سنة ، وهو المدة الزمنية الواقعة بين دخول أخوة يوسف وأبيه مصر 
 ). 1491عام (القلزم وغرق فرعون 

 ؟ )المفسرون(سنة  215أو ) خروج(سنة  430أو ) تكوين(سنة  400فهل عاش بنو إسرائيل فى مصر 

. سنة ، وال يقل أحد بذلك 100وفى الجيل الرابع يتم الخروج ، فهو بذلك جعل الجيل : الغريب هنا أنه قال
سنة ، وهذا يخالف أيضاً المعطيات التوراتية ، حيث يظن كثير من الناس  460وجعل عمر موسى أكثر من 

وفى الحقيقة أن أكثر الناس المعمرين . نوحأن أعمار جيل موسى عليه السالم وفرعون هو مثل أعمار آدم و
والد موسى ، وأن األعمار بعد ذلك كانت فى تناقص ) عمران/ عمرام (سنة  137فى بنى إسرائيل عاش 

 ). 1: 1ملوك األول ( مستمر حتى أن نبى هللا داود قبل أن يبلغ السبعين قيل عنه أنه شاخ جداً وتقدم فى األيام

 
ْمُس َفَصاَرِت اْلَعَتَمُة َوإَِذا َتنُّوُر ُدَخاٍن َوِمْصَباُح َناٍر َيُجوُز 17(: يقول سفر التكوين -242س ُثمَّ َغاَبِت الشَّ

بُّ َمَع أَْبَراَم ِميَثاقاً َقائِالً 18. َبْيَن تِْلَك اْلِقَطعِ  لَِنْسلَِك أُْعِطي َهِذِه األَْرَض ِمْن َنْهِر ِمْصَر «: فِي َذلَِك اْلَيْوِم َقَطَع الرَّ
ْهِر اْلَكبِيِر َنْهِر اْلفَُراتِ  يَن 19. إِلَى النَّ يَن َواْلَقْدُمونِيِّ يِّ يَن َواْلَقِنزِّ يَن 20اْلقِينِيِّ َفائِيِّ يَن َوالرَّ يِّ يَن َواْلفِِرزِّ يِّ َواْلِحثِّ

ينَ 21 يَن َواْلَيُبوِسيِّ يَن َواْلِجْرَجاِشيِّ يَن َواْلَكْنَعانِيِّ   21-17: 15تكوين .) »َواألَُموِريِّ

وبناء على هذه النبوءة يعتقد اليهود أن أرضهم كما وعد هللا ستكون من النيل إلى الفرات، وهذا فهم خاطىء 
 : لألسباب اآلتية 



اْعلَْم َيقِيناً أَنَّ َنْسلََك َسَيُكوُن َغِريباً فِي أَْرٍض لَْيَسْت لَُهْم «: َفَقالَ ألَْبَرامَ 13(: النبوءة السابقة عليها تقول
، وقد اسُتعبَِد بنو إسرائيل فى أرض جاسان شرقى  13: 15تكوين .) ْسَتْعَبُدوَن لَُهْم َفُيِذلُّوَنُهْم أَْرَبَع ِمَئِة َسَنةٍ َويُ 

 . النيل ، أى أن هذه األرض الواقعة شرق النيل التى اسُتعبِدوا فيها لن تكون لهم

ومن المعلوم أن الكنعانيين لم ). كنعانيينال(وقد ذكرت النبوءة أن من بين الشعوب التى سيمتلكون أرضهم 
 . تصل تخومهم أبداً إلى نهر النيل

صحيحاً لذكر المصريين ضمن األمم التى يطردها من أمام بنى إسرائيل ورغم ذلك ) من نهر مصر(ولو كان 
 ! نجد إسرائيل ترسم خريطة أرض الميعاد من النيل إلى الفرات

 
 

فى حر النهار ، ) فى حبرون(س فى باب خيمته عند بلوطات ممرا ظهر الرب إلبراهيم وهو جال -243س
فرفع إبراهيم عينيه فرأى ثالثة رجال ، فاستقبلهم ودعاهم ليستريحوا ويتناولوا الطعام ، وصنع لهم وليمة 

َجَرِة أََكلُوا( مباشرة أن أحد الثالثة وستالحظ عقب ذلك  )9-1: 18تكوين .) (َوإِْذ َكاَن ُهَو َواقِفاً لََدْيِهْم َتْحَت الشَّ
 ).ثالثة رسل(فكيف يأكل الرب؟ وفى السامرية . هم الرب نفسه

واألَمر من ذلك أنهم ناموا بعد ! وكيف يكون الرب هو األكبر، إذا كان يجلس تحت الشجرة، وهى أكبر منه 
 ) 4: 19تكوين (ذلك 

 
اِم َوَقِد اْنَقَطَع أَْن َيُكوَن َوَكاَن إِْبَراِهيُم َوَساَرةُ َشْيخَ 11( يقول سفر التكوين -244س َمْيِن فِي األَيَّ ْيِن ُمَتَقدِّ

َساءِ  ، الحظ هنا أن التوراة تقول عن سارة أنها وإبراهيم متقدمان فى  11: 18تكوين .) لَِساَرَة َعاَدةٌ َكالنِّ
ق؟ فأى القصتين نص. العمر، ومع ذلك سيذكر فيما بعد أن أبيمالك أراد أن يتخذ سارة خليلة له  دِّ

 
 

ِدي َقْد َشاخَ «: َفَضِحَكْت َساَرةُ فِي َباِطِنَها َقائِلَةً 12( -245س ٌم َوَسيِّ َفَقالَ 13» !أََبْعَد َفَنائِي َيُكوُن لِي َتَنعُّ
بُّ إلِْبَراِهيمَ    13-12: 18تكوين ) أََفبِاْلَحقِيَقِة أَلُِد َوأََنا َقْد ِشْخُت؟: لَِماَذا َضِحَكْت َساَرةُ َقائِلَةً «: الرَّ

كيف تعجبت سارة من هذه البشرى وقد أخبرها الرب قبل ذلك مرتين عن طريق زوجها؟ فقد أخبرها فى المرة 
. َساَراُي اْمَرأَُتَك الَ َتْدُعو اْسَمَها َساَراَي َبِل اْسُمَها َساَرةُ «: َوَقالَ هللاُ إلِْبَراِهيمَ 15(: األولى عند عهد الختان

َفَسَقَط إِْبَراِهيُم 17. »أَُباِرُكَها َفَتُكوُن أَُمماً َوُملُوُك ُشُعوٍب ِمْنَها َيُكوُنونَ . ِطيَك أَْيضاً ِمْنَها اْبناً َوأَُباِرُكَها َوأُعْ 16
تكوين .) »ًة؟َهلْ ُيولَُد ِالْبِن ِمَئِة َسَنٍة؟ َوَهلْ َتلُِد َساَرةُ َوِهَي بِْنُت تِْسِعيَن َسنَ «: َعلَى َوْجِهِه َوَضِحَك َوَقالَ فِي َقْلِبهِ 

أما عندما ضحكت سارة ، . ، تالحظ هنا أيضاً ضحك إبراهيم ، وعدم تعليق الرب على ضحكه 15-17: 17
 فلم؟ . أنكر الرب ضحكها ، وكذبت عليه قائلة إنها لم تضحك

ِ 18( :كما أخبرها المرة الثانية فى مباركة إسماعيل َفَقالَ 19» !َيِعيُش أََماَمكَ  لَْيَت إِْسَماِعيلَ «: َوَقالَ إِْبَراِهيُم ِلَّ
ا 20. َوأُقِيُم َعْهِدي َمَعُه َعْهداً أََبِدّياً لَِنْسلِِه ِمْن َبْعِدهِ . هللاُ َبلْ َساَرةُ اْمَرأَُتَك َتلُِد لََك اْبناً َوَتْدُعو اْسَمُه إِْسَحاقَ  َوأَمَّ

ُرهُ َكثِيراً ِجّداً َها أََنا أَُباِرُكُه وَ . إِْسَماِعيلُ َفَقْد َسِمْعُت لََك فِيهِ  ًة َكبِيَرةً . أُْثِمُرهُ َوأَُكثِّ . اْثَنْي َعَشَر َرئِيساً َيلُِد َوأَْجَعلُُه أُمَّ
َنِة اْآلتَِيةِ 21   21-18: 18تكوين .) »َولَِكْن َعْهِدي أُقِيُمُه َمَع إِْسَحاَق الَِّذي َتلُِدهُ لََك َساَرةُ فِي َهَذا اْلَوْقِت فِي السَّ

البشارتين األوليين أقحمتا فى النص ، للتشويش على الفضل الذى ناله إسماعيل، واألقرب إلى  فمعنى هذا أن
 . الصحة أنه عندما ضحك إبراهيم فرحاً ، ضحكت وفرحت معه سارة

 
 

ُجالَِن لِلُوطٍ 12(: يقول سفر التكوين -246س َناتَِك َوُكلَّ َمْن لََك أَْيضاً َهُهَنا؟ أَْصَهاَرَك َوَبِنيَك َوبَ «: َوَقالَ الرَّ
بُّ 13َمْن لََك فِي اْلَمِديَنِة أَْخِرْج ِمَن اْلَمَكاِن  بِّ َفأَْرَسلََنا الرَّ َنا ُمْهلَِكاِن َهَذا اْلَمَكاَن إِْذ َقْد َعُظَم ُصَراُخُهْم أََماَم الرَّ ألَنَّ

بَّ ُمْهلٌِك «: َقالَ َفَخَرَج لُوٌط َوَكلََّم أَْصَهاَرهُ اْآلِخِذيَن َبَناتِِه وَ 14. »لُِنْهلَِكهُ  قُوُموا اْخُرُجوا ِمْن َهَذا اْلَمَكاِن ألَنَّ الرَّ



الَِن لُوطاً َقائِلَْينِ 15. َفَكاَن َكَماِزٍح فِي أَْعُيِن أَْصَهاِرهِ . »اْلَمِديَنةَ  ا َطلََع اْلَفْجُر َكاَن اْلَمالََكاِن ُيَعجِّ قُْم ُخِذ «: َولَمَّ
  15-12: 19تكوين .) »ْوُجوَدَتْيِن لَِئالَّ َتْهِلَ◌َك بِإِْثِم اْلَمِديَنةِ اْمَرأََتَك َواْبَنَتْيَك اْلمَ 

وأنهم . ومعنى ذلك أن لوطاً عليه السالم كان له أبناء ذكور قبل تدمير سدوم وعمورة وأن له بنات متزوجات
كل كذبه حتى بناته، ألن أنبى هللا يزوج بناته ألناس يكذبوه ويتهكموا بوعد هللا؟ بل ال. هلكوا أيضاً مع اآلثمين

 ) العذراوتين(المالكين أمراه بعد ذلك أن يأخذ امرأته وابنتيه 

 
ُه َقالَ 17. َوأَْخَرَجاهُ َوَوَضَعاهُ َخاِرَج اْلَمِديَنةِ ( -247س ا أَْخَرَجاُهْم إَِلى َخاِرٍج أَنَّ . اْهُرْب لَِحَياتِكَ «: َوَكاَن لَمَّ

ائَِرةِ الَ َتْنُظْر إِلَى َوَرائَِك َوالَ  دُ «: َفَقالَ لَُهَما لُوطٌ 18. »اْهُرْب إِلَى اْلَجَبِل لَِئالَّ َتْهِلَ◌كَ . َتقِْف فِي ُكلِّ الدَّ . الَ َيا َسيِّ
ْمَت لُْطَفَك الَِّذي َصَنْعَت إِلَيَّ بِاْستِْبَقاِء َنْفِسي َوأَ 19 ْقِدُر أَْن أَْهُرَب َنا الَ أَ ُهَوَذا َعْبُدَك َقْد َوَجَد نِْعَمًة فِي َعْيَنْيَك َوَعظَّ

رَّ ُيْدِرُكنِي َفأَُموتَ  . أَْهُرُب إِلَى ُهَناكَ . ُهَوَذا اْلَمِديَنُة َهِذِه َقِريَبٌة لِْلَهَرِب إِلَْيَها َوِهَي َصِغيَرةٌ 20. إِلَى اْلَجَبِل لََعلَّ الشَّ
ْد َرَفْعُت َوْجَهَك فِي َهَذا األَْمِر أَْيضاً أَْن الَ أَْقلَِب إِنِّي قَ «: َفَقالَ لَهُ 21. »َفَتْحَيا َنْفِسي) أَلَْيَسْت ِهَي َصِغيَرًة؟(

. »أَْسِرِع اْهُرْب إِلَى ُهَناَك ألَنِّي الَ أَْسَتِطيُع أَْن أَْفَعلَ َشْيئاً َحتَّى َتِجيَء إَِلى ُهَناكَ 22. اْلَمِديَنَة الَّتِي َتَكلَّْمَت َعْنَها
ْمُس َعلَى األَْرِض َدَخلَ لُوٌط إِلَى ُصوَغَر 23. »وَغرَ صُ «لَِذلَِك ُدِعَي اْسُم اْلَمِديَنِة  بُّ 24َوإِْذ أَْشَرَقِت الشَّ َفأَْمَطَر الرَّ

َماءِ  بِّ ِمَن السَّ اِن 25. َعلَى َسُدوَم َوَعُموَرَة ِكْبِريتاً َوَناراً ِمْن ِعْنِد الرَّ ائَِرِة َوَجِميَع ُسكَّ َوَقلََب تِْلَك اْلُمُدَن َوُكلَّ الدَّ
َوَصِعَد لُوٌط ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي 30. ِحيَن َقلََب اْلُمُدَن الَّتِي َسَكَن فِيَها لُوطٌ . .. .. .. ُمُدِن َوَنَباَتِ◌ األَْرِض الْ 

ُه َخاَف أَْن َيْسُكَن فِي ُصوَغرَ  ِغيَرةِ َوقَ 31. َفَسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ُهَو َواْبَنَتاهُ . اْلَجَبِل َواْبَنَتاهُ َمَعُه ألَنَّ : الَِت اْلبِْكُر لِلصَّ
َهلُمَّ َنْسقِي أََباَنا َخْمراً َوَنْضَطِجُع َمَعُه 32. أَُبوَنا َقْد َشاَخ َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجلٌ لَِيْدُخلَ َعلَْيَنا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرِض «

َك اللَّْيلَِة َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضَطَجَعْت َمَع أَبِيَها َولَْم َيْعلَْم َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمراً فِي تِلْ 33. »َفُنْحيِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً 
ِغيَرةِ 34. بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِقَِياِمَها . إِنِّي َقِد اْضَطَجْعُت اْلَباِرَحَة َمَع أَبِي«: َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر َقالَْت لِلصَّ

َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمراً فِي تِْلَك اللَّْيلَِة 35. »أَْيضاً َفاْدُخلِي اْضَطِجِعي َمَعُه َفُنْحيَِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً  َنْسقِيِه َخْمراً اللَّْيلَةَ 
ِغيَرةُ َواْضَطَجَعْت َمَعُه َولَْم َيْعلَْم بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِقَِياِمَها  . ٍط ِمْن أَبِيِهَماَفَحبِلَِت اْبَنَتا لُو36أَْيضاً َوَقاَمِت الصَّ

يَن إِلَى اْلَيْومِ  -» ُموآبَ «َفَولََدِت اْلبِْكُر اْبناً َوَدَعِت اْسَمُه 37 ِغيَرةُ أَْيضاً َولََدِت اْبناً 38. َوُهَو أَُبو اْلُموآبِيِّ َوالصَّ
وَن إِلَى اْلَيْومِ  -» بِْن َعمِّي«َوَدَعِت اْسَمُه   38-17: 19تكوين .) َوُهَو أَُبو َبنِي َعمُّ

 
الحظ االضطراب فى تدوين القصة ، ففى البداية خاف أن يسكن فى الجبل وسكن فى صوغر ألنها مدينة 

صغيرة ، ثم جعله كاتب هذه األسطورة يهرب من المدينة المأهولة إلى الجبل لتهيئة المسرح لجريمة الزنى 
 .بإبنتيه

 
) إسرائيل(أى نسل آخر خالف نسل يعقوب  والغرض من ذلك هو السياسة الصهيونية التى تهدف إلى استبعاد

من مشاركتهم فى عهد هللا مع إبراهيم والمؤمنين به ومنعهم من الحصول على أية ميزة، واعتبار أن هللا قد 
 .خلق العالم من أجل أن يرث فقط بنو إسرائيل أرض الميعاد

 
 :والدليل على كذب هذه الرواية يأتى من عدة وجوه 

ل السكن فى مدينة صوغرخوف لوط أن يسكن  -1 : 19تكوين ( فى الجبل لعل الشر يدركه فيموت ، وفضَّ
ُه 30( ، ثم تضارب الكاتب مع نفسه فقال )19-20 َوَصِعَد لُوٌط ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجَبِل َواْبَنَتاهُ َمَعُه ألَنَّ

 30: 19تكوين .) اْبَنَتاهُ َفَسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ُهَو وَ . َخاَف أَْن َيْسُكَن فِي ُصوَغرَ 

وهو  -سنة  100قبل مولد إسماعيل إلى أن بلغ إبراهيم من العمر  -سنة  14وقد عاش لوط فى صوغر 
يعرف هذه المنطقة وسكانها جيداً ، ولو كان أهلها من األشرار ألهلكهم هللا كما أهلك سدوم وعمورة ، ولما 

 14يه ، ويترك القرية وأهلها الذين نعم بالعيش معهم فكيف يخاف الجبل ثم يسكن ف! سنة 14عاش معهم 
 .سنة؟ فقد سكن الجبل الذى يخاف منه ال لشىء إال لرغبة كتبة التوراة فى ذلك الستكمال هذه القصة المختلقة

 
كان لسيدنا لوط عليه السالم أبناء ذكور قبل تدمير سدوم وعمورة ، وهم يعيشون فى نفس المكان ، وقد  -2

. وال شك أن الكل صدقه وهرب معه. ط بما سيحدث للقرية قبل تدميرها ، كما أبلغ بناته وأصهارهأبلغهم لو
 .وإخفاء هذا الخبر فى التوراة كان متعمداً ، لقطع نسب لوط من أبنائه والستكمال القصة



ُجالَِن لِلُوطٍ 12( َناتَِك َوُكلَّ َمْن لََك فِي اْلَمِديَنِة أَْخِرْج ِمَن َمْن لََك أَْيضاً َهُهَنا؟ أَْصَهاَرَك َوَبنِيَك َوبَ «: َوَقالَ الرَّ
بُّ لُِنْهلَِكهُ 13اْلَمَكاِن  بِّ َفأَْرَسلََنا الرَّ َنا ُمْهلَِكاِن َهَذا اْلَمَكاَن إِْذ َقْد َعُظَم ُصَراُخُهْم أََماَم الرَّ َفَخَرَج لُوٌط َوَكلََّم 14. »ألَنَّ

بَّ ُمْهلٌِك اْلَمِديَنةَ «: َقالَ أَْصَهاَرهُ اْآلِخِذيَن َبَناتِِه وَ  َفَكاَن َكَماِزٍح فِي أَْعُيِن . »قُوُموا اْخُرُجوا ِمْن َهَذا اْلَمَكاِن ألَنَّ الرَّ
الَِن لُوطاً َقائِلَْينِ 15. أَْصَهاِرهِ  ا َطلََع اْلَفْجُر َكاَن اْلَمالََكاِن ُيَعجِّ ُجوَدَتْيِن لَِئالَّ قُْم ُخِذ اْمَرأََتَك َواْبَنَتْيَك اْلَموْ «: َولَمَّ

 15-12: 19تكوين .) »َتْهِلَ◌َك بِإِْثِم اْلَمِديَنةِ 
 
ولو صدقنا خبر تكذيب أصهاره، فهل لم تصدقه احدى بناته المؤمنات اللواتى تربين فى بيت النبوة؟  -3

 .بالطبع حبك الكاتب هذا السيناريو لتنفرد اإلبنتين العذراوتين بأبيهم
 
إلبنتى لوط بأنه ليس فى األرض رجل ليدخل عليهما كعادة كل األرض ، فهل كانت كذب القول المنسوب  -4

سنة بعد  14ليس بها إال رجال؟ وهل لم تتزوج ابنتاه العذراوتان لمد ) صوغر(القرية القريبة من الجبل 
 هروبهم من سدوم وعمورة؟

 
تى هربوا إليها إال ساعتين سيراً على مع العلم أنهم كانوا يسكنون فى منطقة قريبة ، ال تبعد عن المنطقة ال

األقدام ، فقد خرجوا فى الفجر ووصلوا إلى صوغر عند شروق الشمس ، وكالً من الجبل وصوغر كانا قريبين 
من سدوم ، وكانت هناك مدن أخرى قريبة من صوغر كالتى وردت عندما أنقذ إبراهيم لوطاً من األسر ، ولم 

 . ُيذَكر أن الرب قد دمرها
 

-19،  10-9: 9تثنية (ا يثبت وجود شعوب أخرى فى المنطقة التى عاش فيها لوط ما ورَد بعد ذلك فى ومم
من أن هللا قد أورَث بنى لوط أرض اإليميين والرفائيين الذين يسكنون المكان الذى أقام فيه لوط ،  )20

كيلومتر ، وقد رأى  70تتعدى  التى يقيم فيها إبراهيم ال) حبرون(و ) صوغر(وعالوة على ذلك فالمسافة بين 
 .إبراهيم بعينيه النار المشتعلة فى سدوم القيبة من صوغر وهو فى مكانه

وال يمكن أن ُيقال بأى حال من األحوال إن لوطاً قد عاش منفرداً هو وابنتيه بدون مخالطة شعب آخر ، فهذا 
 .ماال يطيقه الشباب فضالً عن شيخ عجوز

 
 :الزنى فاتلفيق واضح فيها أما فيما يختص بحادثة  -5

إن المخمور الذى ال يستطيع أن يفرق بين بناته واألجنبيات لشدة ُسكره ، ال يكون فى هذا الوقت قابالً ) أ
والغريب فى باقى القصة أن األب لم يسأل ابنتيه العذراوتين عن سبب الحمل؟ ومثل هذا الوضع لو . للجماع

 ض بما رُحبت حزناً وغماً ، فهل لم يهتم نبى هللا بابنتيه وشرفه؟وقع لبعض آحاد الناس لضاقت عليه األر

يَن إِلَى  -» ُموآبَ «َفَولََدِت اْلبِْكُر اْبناً َوَدَعِت اْسَمُه 37. َفَحبِلَِت اْبَنَتا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما36() ب َوُهَو أَُبو اْلُموآبِيِّ
ِغيَرةُ أَْيضاً َولََدِت اْبناً 38. اْلَيْومِ  وَن إِلَى اْلَيْومِ  -» بِْن َعمِّي«َوَدَعِت اْسَمُه َوالصَّ : 19تكوين .) َوُهَو أَُبو َبنِي َعمُّ
36-38 

 
لو كان الموابيين والعمونيين من الزنى لغضب هللا عليهم أو حتى أهمل شأنهم ، ولكننا نرى فى سفر ) ج

بُّ َفَقال «(: التثنية أن هللا قد أعطى أرض اإليميين للموآبيين ميراثاً  ال ُتَعاِد ُموآَب َوال ُتثِْر َعلْيِهْم َحْرباً : لِي الرَّ
. اإلِيِميُّوَن َسَكُنوا فِيَها َقْبالً (10. ِميَراثاً » َعارَ «ألَنِّي لَِبنِي لُوَطٍ◌ َقْد أَْعَطْيُت . ألَنِّي ال أُْعِطيَك ِمْن أَْرِضِهْم ِميَراثاً 
ينَ َشْعٌب َكبِيٌر َوَكثِيٌر َوَطِويلٌ َكالَعَناقِ  : ، كما أعطى أرض الرفائيين لبنى عمون ميراثاً  10-9: 2سفر التثنية .) يِّ

وَن ال ُتَعاِدِهْم َوال َتْهِجُموا َعلْيِهْم ألَنِّي ال أُْعِطيَك ِمْن أَْرِض َبنِي 19( وَن ِميَراثاً َفَمَتى َقُرْبَت إِلى ُتَجاِه َبنِي َعمُّ َعمُّ
ينَ (20. ألَنِّي لَِبنِي لُوٍط َقْد أَْعَطْيُتَها ِميَراثاً  - َفائِيُّوَن فِيَها َقْبالً لِكنَّ َسَكَن ا. ِهَي أَْيضاً ُتْحَسُب أَْرَض َرَفائِيِّ لرَّ

ينَ  يَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزِميِّ ونِيِّ  20-19: 2تثنية .) الَعمُّ
 

وقد أعطى هللا الموآبيين والعمونيين ميراث األرض قبل أن يورث بنى إسرائيل وقبل أن يدخلوا أرض الميعاد 
َم أرض الموآبيين والعمونيين على بنى إسرائيل كم  )19و  9: 2التثنية ( ا ورد فى سفر، بل وحرَّ

ولو كان اإلرث يستلزم عهداً من الرب ، فقد حصل عليه العمونيون والموابيون ، وبذلك يكونون قد دخلوا فى 
بِّ 2(جماعة الرب ، ألن الرب ال يعطى عهداً ألبناء الزنى  َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر . ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى فِي َجَماَعِة الرَّ

بِّ ال وبذلك يكون الموآبيون والعمونيون ليسوا من أبناء زنى  2: 23تثنية .)  َيْدُخل ِمْنُه أََحٌد فِي َجَماَعِة الرَّ



ويكون بنى إسرائيل قد ادعوا وجود هذا العهد من هللا ويكونوا أيضاً من . ويكون كتبة هذه القصة من الكاذبين
 .الكاذبين

 
ين والموآبيين من نسل الزنى ، وعلى الرغم من ذلك قد حصلوا على عهد ولو صدقنا قول التوراة أن العموني

، فال ميزة إذن لألطهار عن ) بنى إسرائيل(من هللا وعلى إرث ، يكون قد نال عهد هللا أبناء الزنى واألطهار 
بتملك األرض أبناء الزنى ، ويصبح قول التوراة بأن بنى إسرائيل شعب هللا المختار ألنهم أخذوا عهداً من هللا 

 .، هو قول كذب
 

ابين  وإذا كان هذا شأن هللا مع أبناء الزنى وهم أبرياء مما اقترفه آباؤهم ، فكيف يكون شأنه مع النصَّ
واللصوص؟ اقرأ نبى هللا يعقوب يكذب على أبيه ويسرق البركة والنبوة من أخيه عيسو وبذلك فرض على هللا 

، وفكيف يكون شأنه مع َمن ) 27تكوين صح : (م علم هذه الحادثةأن يوحى إليه أو اتهم هللا بالجهل وعد
صارعوه وقهروه؟ فهل هؤالء أيضاً لهم عهد مع الرب وميراث؟ أم أنَّ هذه القصة من وحى خيال كاتب 

 )30 -24: 32تكوين ( ! مخمور؟ اقرأ أيضاً نبى هللا يعقوب ُيصاِرع الرب ويغلبه
 
بِّ ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى فِي 2() د بِّ . َجَماَعِة الرَّ  2: 23تثنية .) َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمْنُه أََحٌد فِي َجَماَعِة الرَّ

ومع ذلك فإننا نجد أن راعوث كانت موآبية وهى أم نبى هللا داود الذى . ومعنى حتى الجيل العاشر أى لألبد
. أََنا أَُكوُن لَُه أَباً َوُهَو َيُكوُن لَِي اْبناً 14(. : ه الربكان من ذريته كل ملوك يهوذا حتى السبى ، والذى قال عن

اِس َوبَِضَرَباِت َبنِي آَدمَ  ْبُه بَِقِضيِب النَّ َج أَُؤدِّ َولَِكنَّ َرْحَمتِي الَ ُتْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشاُولَ الَِّذي 15. إِْن َتَعوَّ
: 7صموئيل الثانى ) »ُكْرِسيَُّك َيُكوُن َثابِتاً إَِلى األََبدِ . ُن َبْيُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى األََبِد أََماَمكَ َوَيأْمَ 16. أََزْلُتُه ِمْن أََماِمكَ 

14-16. 

كما أن سليمان قد تزوج من نعمة العمونية . فال يمكن أن من شرفه هللا بهذا الشرف أن يكون من ساللة زنى
، وال يمكن أن يكون رؤوس جماعة الرب من أمهات زنى ،  )21: 14ملوك األول (وأنجب منها رحبعام 

 .، فالبد أن يكون هذا التشريع مدسوس على التوراة) تبعاً للتشريع النصرانى(فضالً عن أنهم من نسل الرب 
 

 لكن ما أسباب ذلك؟ 

 لإلسالم ، وأحد أحبار اليهود الذين هداهم هللا) إفحام اليهود(يقول السموال بن يحيى المغربى صاحب كتاب 
وقد كان أبوه حبراً يهودياً كبيراً وإماماً ضليعاً فى اليهودية وكذلك كانت أمه ، مما جعله قادراً على الحكم على 

وثقلت وطأته ) شاول(وأيضاً فإن عندهم أن موسى جعل اإلمامة فى الهارونيين ، فلما ولى طالوت “: التوراة
، ثم انتقل األمر إلى داود ، بقى فى نفوس الهارونيين التشوق إلى  على الهارونيين وقتلَ منهم مقتلة عظيمة

هذا خادماً لملك الفرس ، حظيا لديه ، فتوصل إلى بناء بيت المقدس ، ) عزرا(األمر الذى زال عنهم ، وكان 
ودّى ، وعمل لهم هذه التوراة التى بأيديهم ، فلما كان هارونياً ، كره أن يتولى عليهم فى الدولة الثانية دا

) مع يهوذا(فأضاف فى التوراة فصلين للطعن فى نسب داود ، أحدهما قصة بنات لوط واآلخر قصة ثامار 
غرضه ، فإن الدولة الثانية كانت لهم فى بيت المقدس ، لم يملك عليها داوديون ، بل كان  -لعمرى  -ولقد بلغ 

 152و  151صفحات ” .ملوكهم هارونيون

 
اْطُرْد َهِذِه اْلَجاِرَيَة َواْبَنَها ألَنَّ اْبَن َهِذِه اْلَجاِرَيِة الَ َيِرُث َمَع اْبنِي «: ْبَراِهيمَ َفَقالَْت إلِ 10( -248س

 الَ َيْقُبُح فِي َعْيَنْيَك ِمنْ «: َفَقالَ هللاُ إلِْبَراِهيمَ 12. َفَقُبَح اْلَكالَُم ِجّداً فِي َعْيَنْي إِْبَراِهيَم لَِسَبِب اْبنِهِ 11. »إِْسَحاقَ 
ُه بِإِْسَحاَق ُيْدَعى َلَك َنْسلٌ . أَْجِل اْلُغالَِم َوِمْن أَْجِل َجاِرَيتِكَ  َواْبُن 13. ِفي ُكلِّ َما َتقُولُ لََك َساَرةُ اْسَمْع لَِقْولَِها ألَنَّ

ُه َنْسلُكَ  ًة ألَنَّ َر إِْبَراِهيُم َصَباحاً َوأَخَ 14. »اْلَجاِرَيِة أَْيضاً َسأَْجَعلُُه أُمَّ َذ ُخْبزاً َوقِْرَبَة َماٍء َوأَْعَطاُهَما لَِهاَجَر َفَبكَّ
اُهَما َعلَى َكتِِفَها َواْلَولََد َوَصَرَفَها ِة بِْئِر َسْبعٍ . َواِضعاً إِيَّ يَّ ا َفَرَغ اْلَماُء ِمَن اْلقِْرَبِة 15. َفَمَضْت َوَتاَهْت فِي َبرِّ َولَمَّ

َها َقالَتْ 16َطَرَحِت اْلَوَلَد َتْحَت إِْحَدى األَْشَجاِر  الَ أَْنُظُر َمْوَت «: َوَمَضْت َوَجلََسْت ُمَقابِلَُه َبِعيداً َنْحَو َرْمَيِة َقْوٍس ألَنَّ
َماِء . َفَسِمَع هللاُ َصْوَت اْلُغالَمِ 17. َفَجلََسْت ُمَقابِلَُه َوَرَفَعْت َصْوَتَها َوَبَكتْ . »اْلَولَدِ  َوَناَدى َمالَُك هللاِ َهاَجَر ِمَن السَّ

ي 18. َما لَِك َيا َهاَجُر؟ الَ َتَخافِي ألَنَّ هللاَ َقْد َسِمَع لَِصْوِت اْلُغالَِم َحْيُث ُهوَ «: الَ لََهاَوقَ  قُوِمي اْحِملِي اْلُغالََم َوُشدِّ
ًة َعِظيَمةً    18-10: 21تكوين .) »َيَدِك بِِه ألَنِّي َسأَْجَعلُُه أُمَّ

. سحاق ، ورأت على قول التوراة أن ال يرث ابن هاجر مع ابنهاجاءت هذه الرواية بعد أن ولدت سارة ابنها إ
سنة على األقل ، وهو الفرق بين سنى إسماعيل وإسحاق ، فقد  14وقد كان عمر إسماعيل فى هذا الوقت 



سنة  100، وأنجَب إسحاق وعمره  )16: 16تكوين ( سنة  86أنجب إبراهيم عليه السالم إسماعيل وعمره 
 ). 5: 21تكوين ( 

ومعنى هذا أن إسماعيل كان فتى قوياً ، فكيف كانت تحمله لتطرحه تحت احدى األشجار أو يقول لها الرب 
سنة كان ُيعد رضيعاً وتحمله أمه فى بنى إسرائيل؟ وسنرى فى  14قومى احملى الغالم؟ فهل البالغ من العمر 

( قتال أهل مدينة شكيم وحدهما قصة يعقوب أن شمعون والوى حين كانا فى ُعمر إسماعيل تقريباً أنهما 
 ). 29-25: 34تكوين 

 
 

 ؟ ) يهوه(متى ُعِرَف هللا باسم  -249س

 َوأََخَذ اْلَكْبَش َوأَْصَعَدهُ َفَرَفَع إِْبَراِهيُم َعْيَنْيِه َوَنَظَر َوإَِذا َكْبٌش َوَراَءهُ ُمْمَسكاً فِي اْلَغاَبِة بَِقْرَنْيِه َفَذَهَب إِْبَراِهيمُ 13(
ُه ُيَقالُ اْلَيْومَ . »َيْهَوْه يِْرأَهْ «َفَدَعا إِْبَراِهيُم اْسَم َذلَِك اْلَمْوِضِع 14. ًة ِعَوضاً َعِن اْبنِهِ ُمْحَرقَ  فِي َجَبِل «: َحتَّى إِنَّ

بِّ ُيَرى  ). يهوه(ومعنى ذلك أن إبراهيم عليه السالم كان يعرف هللا باسم ,  14-13: 22تكوين .) »الرَّ

ا . َوأََنا َظَهْرُت إلِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب بِأَنِّي اْإلِلَُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 3( 3: 6ويقول سفر الخروج  َوأَمَّ
فكيف ُكتَِب فى سفر . أى أنه ظهر ألول مرة فى زمن موسى عليه السالم .)َفلَْم أُْعَرْف ِعْنَدُهمْ » َيْهَوهْ «بِاْسِمي 

 ؟ )يهوه(عليه السالم أن اسم الرب التكوين فى زمن إبراهيم 
جبل (، ألن اسم )اليوم(ومما يدل أيضاً على أن هذا الكالم ُكتَِب بعد موسى عليه السالم بزمن طويل هو كلمة 

 . أُطلَِق فى أيام داود وليس قبل وفاة موسى عليهما السالم) الرب
 
 

. َبْعِدَك أَْرَض ُغْرَبتَِك ُكلَّ أَْرِض َكْنَعاَن ِمْلكاً أََبِدّياً  َوأُْعِطي لََك َولَِنْسلَِك ِمنْ 8(ورد فى سفر التكوين  -250س
مغارة (وعلى الرغم من ذلك لم يمتلك إبراهيم نفسه شيئاً من األرض غير ,  8: 17تكوين .) »َوأَُكوُن إِلََهُهمْ 

 ). 23اح تكوين اإلصح( التى دفع ثمنها هى والحقل وما فيها من شجر ليدفن فيها سارة ) المكفيلة

لون النبوءات التى تحقق  وألن وعد هللا حق ، والبد أن يكون صادقاً ، فيكون كتبة التوراة هم الذين يفصِّ
 . أغراضهم

 
 

َفَولََدْت لَُه ِزْمَراَن َوَيْقَشاَن 2َوَعاَد إِْبَراِهيُم َفأََخَذ َزْوَجًة اْسُمَها َقُطوَرةُ 1(يقول سفر التكوين  -251س
 . 2-1: 25تكوين .) َياَن َويِْشَباَق َوُشوحاً َوَمَداَن َوِمدْ 

وأسماء أبنائها ليست أسماء أشخاص بعينهم ، بل  -والتى معناها البخور  -) قطورة(ويرى البعض أن اسم 
هى أسماء معروفة ومرتبطة بتجارة البخور الذى كان أحد أكبر مصادر الثروة فى شبه الجزيرة العربية ، نقالً 

 : 61صفحة ” واريخ وأحداث التوراةالتناقض فى ت“عن 
“Oxford bible Atlas” ,Newyork, 3. Edition ,1989 ,P .66  نقال بدوره عن : 

فقد رأينا من قبل أنه عندما مات إبراهيم عليه السالم دفنه ابناه إسماعيل وإسحق فى مغارة المكفيلة التى 
، ومعنى ذلك أن الصلة بين إبراهيم وولديه ) 23تكوين اإلصحاح (اشتراها إبراهيم ودفن فيها سارة من قبل 

، وقد جاءت هذه العبارة  )21: 21تكوين (  لم تنقطع أبداً، وقد ُذِكَر من قبل أن إسماعيل سكن فى برية فاران
فلماذا يحاول الكاتب إخفاء ) سكن فى برية فاران بالحجاز(أن إسماعيل  1851فى التوراة السامرية طبعة 

 ائل إلى إبراهيم ومكة المكرمة؟ إنتساب هذه القب
 
 

 متى أمَر الرب إبراهيم أن يخرج إلى أرض كنعان ؟  -252س



، وقد توفى تارح أبو إبراهيم عندما كان عمر إبراهيم ) 5-1: 12تكوين (سنة  75عندما كان عمر إبراهيم 
اُم 32(و  26: 11تكوين .) َوَهاَرانَ َوَعاَش َتاَرُح َسْبِعيَن َسَنًة َوَولََد أَْبَراَم َوَناُحوَر 26( :سنة 135 َوَكاَنْت أَيَّ

، وهذا يعنى أن تارح مات وعمر  32: 11تكوين .) َوَماَت َتاَرُح فِي َحاَرانَ . َتاَرَح ِمَئَتْيِن َوَخْمَس ِسنِينَ 
 ) سنة 135=  70 - 205(إبراهيم 

إِلَُه اْلَمْجِد ألَبِيَنا إِْبَراِهيَم َوُهَو فِي َما  َظَهرَ ( إال أنه فى سفر أعمال الرسل قد نسى الوحى ما قاله من قبل فقال
ْهَرْيِن َقْبلََما َسَكَن فِي َحاَراَن  اْخُرْج ِمْن أَْرِضَك َوِمْن َعِشيَرتَِك َوَهلُمَّ إِلَى األَْرِض الَّتِي أُِريَك : َوَقالَ لَهُ 3َبْيَن النَّ

يَن 4 َوِمْن ُهَناَك َنَقلَُه َبْعَد َما َماَت أَُبوهُ إِلَى َهِذِه األَْرِض الَّتِي . َوَسَكَن فِي َحاَرانَ َفَخَرَج ِحيَنئٍِذ ِمْن أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ
  4-2: 7أعمال الرسل .) أَْنُتُم اآلَن َساِكُنوَن فِيَها

 
 

 هل تتخيل أن النبوة وحق البكورية قد باعها عيسو ليعقوب أخيه بطبق عدس؟  -253س

: َفَقالَ َيْعقُوبُ 31). لَِذلَِك ُدِعَي اْسُمُه أَُدومَ . (أَْطِعْمنِي ِمْن َهَذا األَْحَمِر ألَنِّي َقْد أَْعَيْيتُ «: ْعقُوبَ َفَقالَ ِعيُسو لِيَ 30(
َتكَ « ٌة؟«: َفَقالَ ِعيُسو32. »بِْعنِي اْلَيْوَم َبُكوِريَّ : قُوبُ َفَقالَ َيعْ 33» َها أََنا َماٍض إِلَى اْلَمْوِت َفلَِماَذا لِي َبُكوِريَّ
َتُه لَِيْعقُوبَ . َفَحلََف لَهُ . »اْحلِْف لَِي اْلَيْومَ « َفأَْعَطى َيْعقُوُب ِعيُسَو ُخْبزاً َوَطبِيَخ َعَدٍس َفأََكلَ 34. َفَباَع َبُكوِريَّ

ةَ . َوَشِرَب َوَقاَم َوَمَضى   34-30: 25تكوين .) َفاْحَتَقَر ِعيُسو اْلَبُكوِريَّ

فأزالوها عن . اخترع بنو إسرائيل هذه الروايات إلزالة البكورية عن من أرادوافقد . أنا ال أصدق هذا الهراء
إسماعيل بطرده هو وأمه ؛ وأزالوها عن عيسو من أجل وجبة عدس ؛ وأزالوها عن راؤبين بأن جعلوه 

 . يضطجع مع سرية أبيه ؛ وأزالوها عن منسى بن يوسف بدون توضيح السبب
يعقوب أن يخدع أبيه ويسرق حق البكورية والنبوة من أخيه عيسو ، لدرجة ولو كان هذا صحيح ، فلماذا لجأ 

 . أن فكر عيسو فى نفسه أن يقتل أخيه
 
 

َوَكاَن فِي األَْرِض ُجوٌع 1(: يذكر سفر التكوين وعد هللا إلسحاق أن يملكه أرض الفلسطينيين -254س
اِم إِْبرَ  ِل الَِّذي َكاَن فِي أَيَّ يَن إِلَى َجَرارَ َغْيُر اْلُجوِع األَوَّ َوَظَهَر لَُه 2. اِهيَم َفَذَهَب إِْسَحاُق إِلَى أَبِيَمالَِك َملِِك اْلَفلَْسِطينِيِّ

بُّ َوَقالَ  ْب فِي َهِذِه األَْرِض َفأَُكوَن َمَعَك َوأَُباِرَكَك 3. اْسُكْن فِي األَْرِض الَّتِي أَقُولُ لَكَ . الَ َتْنِزلْ إِلَى ِمْصرَ «: الرَّ َتَغرَّ
  5-1: 26تكوين .) نِّي لََك َولَِنْسلَِك أُْعِطي َجِميَع َهِذِه اْلبِالَِد َوأَفِي بِاْلَقَسِم الَِّذي أَْقَسْمُت إلِْبَراِهيَم أَبِيكَ ألَ 

بل لم يعد هللا إسحاق بشىء من هذا، بل . هل ال يفى هللا بوعوده؟ بلى. فهل تملك إسحاق شيئاً فى هذا البلد؟ ال
فلم يمتلك . ل فى التوراة، ليعطوا ألنفسهم الشرعية فى اإلعتداء على أرض الفلسطينيينأقحمه بنو إسرائي

 . إسحاق شيئاً غير ما ورثه عن أبيه وهى مقبرة المكفيلة
 
 

ُ 29(: يقول سفر التكوين إن أسحاق بارك يعقوب وقال له -255س . لُِيْسَتْعَبْد لََك ُشُعوٌب َوَتْسُجْد لََك َقَبائِل
كَ ُكْن َسيِّد   29: 27تكوين .) »لَِيُكْن الَِعُنوَك َمْلُعونِيَن َوُمَباِرُكوَك ُمَباَرِكينَ . اً إلِْخَوتَِك َوْلَيْسُجْد لََك َبُنو أُمِّ

َوَرَفَع َيْعقُوُب َعْيَنْيِه 1(. وفى الحقيقة أن يعقوب وأبناءه هم الذين استعبدوا لعيسو ، أى عكس النبوءة تماماً 
َوَوَضَع 2ُسو ُمْقبِلٌ َوَمَعُه أَْرَبُع ِمَئِة َرُجٍل َفَقَسَم األَْوالََد َعلَى لَْيَئَة َوَعلَى َراِحيلَ َوَعَلى اْلَجاِرَيَتْيِن َوَنَظَر َوإَِذا ِعي

الً َولَْيَئَة َوأَْوالََدَها َوَراَءُهْم َوَراِحيلَ َوُيوُسَف أَِخيراً  ا هُ 3. اْلَجاِرَيَتْيِن َوأَْوالََدُهَما أَوَّ اَمُهْم َوَسَجَد إِلَى َوأَمَّ َو َفاْجَتاَز قُدَّ
اٍت َحتَّى اْقَتَرَب إِلَى أَِخيهِ  لَهُ 4. األَْرِض َسْبَع َمرَّ ُثمَّ 5. َوَبَكَيا. َفَرَكَض ِعيُسو لِلَِقائِِه َوَعاَنَقُه َوَوَقَع َعَلى ُعُنقِِه َوَقبَّ
َساَء َواألَْوالََد َوَقالَ  . »األَْوالَُد الَِّذيَن أَْنَعَم هللاُ بِِهْم َعلَى َعْبِدكَ «: َفَقالَ » َما َهُؤالَِء ِمْنَك؟«: َرَفَع َعْيَنْيِه َوأَْبَصَر النِّ

ُف ُثمَّ اْقَتَرَبْت لَْيَئُة أَْيضاً َوأَْوالَُدَها َوَسَجُدوا َوَبْعَد َذلَِك اْقَتَرَب ُيوسُ 7َفاْقَتَرَبِت اْلَجاِرَيَتاِن ُهَما َوأَْوالَُدُهَما َوَسَجَدَتا 6
إنه تلفيق كتبة هذا السفر لتكون البركة والنبوة . فهل أخطأ الرب؟ ال,  7-1: 33تكوين .) َوَراِحيلُ َوَسَجَدا

 . فيهم وال ينازعهم فيها أحد
 
 



: فِي َقْلبِهِ َوَقالَ ِعيُسو . َفَحَقَد ِعيُسو َعلَى َيْعقُوَب ِمْن أَْجِل اْلَبَرَكِة الَّتِي َباَرَكُه بَِها أَُبوهُ 41(يقول  -256س
اُم َمَناَحِة أَبِي َفأَْقُتلُ َيْعُقوَب أَِخي« َفأُْخبَِرْت ِرْفَقُة بَِكالَِم ِعيُسَو اْبنَِها األَْكَبِر َفأَْرَسلَْت َوَدَعْت َيْعقُوَب 42. »َقُرَبْت أَيَّ

ُه َيْقُتلُكَ ُهَوَذا ِعيُسو أَُخوَك ُمَتَسلٍّ ِمْن ِجَهتَِك «: اْبَنَها األَْصَغَر َوَقالَْت لَهُ  َفاْآلَن َيا اْبنِي اْسَمْع لَِقْولِي َوقُِم 43. بِأَنَّ
اماً َقلِيلًَة َحتَّى َيْرَتدَّ َغَضُب أَِخيَك َعْنَك 44اْهُرْب إِلَى أَِخي الََباَن إِلَى َحاَراَن  َوَيْنَسى َما َصَنْعَت 45َوأَقِْم ِعْنَدهُ أَيَّ

  45-41: 27تكوين .) بِهِ 

ثت نفس عيسو به ، فكيف عرفت رفقة به؟ وهل أوالد األنبياء يلجأون إلى القتل مثل فإذا كان هذا ال كالم قد حدَّ
أوالد الشارع ليستردون حقوقهم؟ وهل يوجد من أوالد األنبياء لصوص يسرقون اخوتهم ويسلبون آباءهم؟ 

ل أبيهم وماذا كان يغرس فأين البر وأين ُحسن الخلق بل أين الدين الذى تعلموه من أبيهم؟ بل ماذا كان يفع
فيهم كل هذه السنوات؟ ما هو الدور التربوى وما هى الفائدة األخالقية التى نتعلمها من هذه الحكايات؟ والل 

 . الذى ال إله إال هو لتجعلنا نرفض أن يكون لنا أى قدوة ، تفقدنا الثقة فى هللا وفى وعوده وفى رسله
 
 

ة يعقوب لبكورية أخيه عيسو والنبوة منه قد جعل يعقوب بذلك هل تتخيل أن كاتب حكاية سرق -257س
يخدع هللا أيضاً ، أو قل على األقل رضى هللا باألمر الواقع وجعل يعقوب نبياً ، ووافق على الظلم الذى وقع 

 على عيسو؟ 

ْعُقوَب َوَباَرَكُه َفَدَعا إِْسَحاُق يَ 1(ولو كانت هذه الحكاية صحيحة فلماذا بارك إسحاق ولده يعقوب مرة أخرى؟ 
َك َوُخْذ 2. الَ َتأُْخْذ َزْوَجًة ِمْن َبَناِت َكْنَعانَ «: َوأَْوَصاهُ َوَقالَ لَهُ  اَنِ◌ أََراَم إِلَى َبْيِت َبُتوئِيلَ أَبِي أُمِّ قُِم اْذَهْب إِلَى َفدَّ

كَ  ُرَك َفَتُكوُن ُجْمُهوراً َوهللاُ ا3. لَِنْفِسَك َزْوَجًة ِمْن ُهَناَك ِمْن َبَناِت الََباَن أَِخي أُمِّ ْلَقِديُر ُيَباِرُكَك َوَيْجَعلَُك ُمْثِمراً َوُيَكثِّ
تكوين .) »َوُيْعِطيَك َبَرَكَة إِْبَراِهيَم لََك َولَِنْسلَِك َمَعَك لَِتِرَث أَْرَض ُغْرَبتَِك الَّتِي أَْعَطاَها هللاُ إلِْبَراِهيمَ 4. ِمَن الشُُّعوبِ 

28 :1-4  
 
 

إِْن َكاَن هللاُ َمِعي «: َوَنَذَر َيْعقُوُب َنْذراً َقائِالً 20( :فهو من نبى هللا يعقوب! ى هذا النذرانظر إل -258س
ِريِق الَِّذي أََنا َسائٌِر فِيِه َوأَْعَطانِي ُخْبزاً ِآلُكلَ َوثَِياباً ألَْلبَِس  َوَرَجْعُت بَِسالٍَم إِلَى َبْيِت أَبِي 21َوَحفَِظنِي فِي َهَذا الطَّ

بُّ لِي إِلَهاً َيكُ  ُرهُ لَكَ 22وُن الرَّ .) »َوَهَذا اْلَحَجُر الَِّذي أََقْمُتُه َعُموداً َيُكوُن َبْيَت هللاِ َوُكلُّ َما ُتْعِطينِي َفإِنِّي أَُعشِّ
  22-20: 28تكوين 

النية على ترك فيا ترى ماذا كان سيفعل إن لم يسلمه هللا أو إن لم يعطه خبزاً أو ثياباً؟ هل كان نبى هللا يبيت 
ب الرب؟   الرب وعبادة غيره؟ أم كانت نيته حسنة وكان ُيجرِّ

 
 

 ما اسم ابنة إسماعيل التى تزوجها عيسو؟  -259س

تكوين .) لَى ِنَسائِهِ َفَذَهَب ِعيُسو إِلَى إِْسَماِعيلَ َوأََخَذ َمْحلََة بِْنَت إِْسَماِعيلَ ْبِن إِْبَراِهيَم أُْخَت َنَباُيوَت َزْوَجًة لَُه عَ 9(
28 :9  

يِّ : أََخَذ ِعيُسو نَِساَءهُ ِمْن َبَناِت َكْنَعانَ 2( يِّ َوأُُهولِيَباَمَة بِْنَت َعَنى بِْنِت ِصْبُعوَن اْلِحوِّ َعَدا بِْنَت إِيلُوَن اْلِحثِّ
  3-2: 36تكوين .) َوَبْسَمَة بِْنَت إِْسَماِعيلَ أُْخَت َنَباُيوتَ 3
 
 

َماَء َوُهَوَذا َمالَئَِكُة هللاِ َصاِعَدةٌ َوَرأَى ُحْلماً وَ 12( -260س إَِذا ُسلٌَّم َمْنُصوَبٌة َعلَى األَْرِض َوَرْأُسَها َيَمسُّ السَّ
بُّ َواقٌِف َعلَْيَها َفَقالَ 13َوَناِزلٌَة َعلَْيَها  بُّ إِلَُه إِْبَراِهيَم أَبِيَك َوإِلَُه إِْسَحاقَ «: َوُهَوَذا الرَّ تِي أَْنَت األَْرُض الَّ . أََنا الرَّ

  13-12: 28تكوين .) ُمْضَطِجٌع َعلَْيَها أُْعِطيَها لََك َولَِنْسلِكَ 
وهذا وعد آخر كتبه كاتب هذا السفر ليملِّك بنى إسرائيل أرض الكنعانيين ، األمر الذى لم يتحقق ، ويجعلنا 

 .فلم يتملك يعقوب أرض كنعان. نؤكد بعدم ألوهية أو قداسة هذه الرواية
 
 



يقول سفر التكوين إن هللا نزل فى صورة بشر وصارع يعقوب ، ولم يقدر عليه هللا، فاضطرَّ  -261س
: َوَقالَ 26(إلى خلع فخذ يعقوب ، فأمسك يعقوب بال ولم يرد أن يطلقه ، حتى طلع الفجر ، فرجاه هللا قائالً 

ُه َقْد َطلََع اْلَفْجرُ « : َفَقالَ (  :وب أن يترك الرب يصعد حتى يباركهفرفض يعق,  26: 32تكوين .) »أَْطلِْقنِي ألَنَّ
  26: 32تكوين .) »الَ أُْطلِقَُك إِْن لَْم ُتَباِرْكنِي«

إال . واألغرب من ذلك أن يعقوب كان يعرف أنه يصارع إلهه ، لذلك حبسه عن الصعود لعرشه حتى يباركه
» لَِماَذا َتْسأَلُ َعِن اْسِمي؟«: َفَقالَ . »ْرنِي بِاْسِمكَ أَْخبِ «: َوَسأَلَُه َيْعقُوبُ 29(: أنك تراه بعد ذلك يسأله عن إسمه

َيْت َنْفِسي«: َقائِالً » َفنِيئِيلَ «َفَدَعا َيْعُقوُب اْسَم اْلَمَكاِن 30. َوَباَرَكُه ُهَناكَ  .) »ألَنِّي َنَظْرُت هللاَ َوْجهاً لَِوْجٍه َوُنجِّ
ر نبياً ل ال,  30-29: 32تكوين   ! يعرف اسم إلهه الذى يدعوا إليه إنها مهزلة أن يصوَّ

الَ َتْقِدُر أَْن َتَرى َوْجِهي ألَنَّ «: َوَقالَ 20(: وكيف رأى هللا وجهاً لوجه إذا كان سفر الخروج نفسه يكذب ذلك
  20: 33خروج .) »اْإلِْنَساَن الَ َيَرانِي َوَيِعيشُ 

 
 

وما هى الدوافع التى تجعله ما حاجة الرب ألن يتجسد فى صورة بشر وينزل على األرض؟  -262س
 يترك عرشه لينزل إلى األرض؟ 

الرب “): 78نقالً عن التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة صفحة (يقول ماكنتوش فى تفسيره لسفر التكوين 
يتنازل ويظهر فى صور تتفق مع أسلوب الحياة البدائية البسيطة ، فال يستخدم األنبياء ليكلم الناس بواسطتهم 

جد مسرته معهم شخصياً فى حلم أو بكالم أو بأحد الظهورات الكريمة ، فعند هبوب رياح النهار يمشى ، بل ي
فى الجنة ، وفى الحقل ُيحاّج قايين بنفسه، وعند ثورة بابل ينزل ليرى ، كما ينزل عند صراخ سدوم وعمورة 

ومرة يظهر كإنسان يصارع غريماً  ، وفى حر النهار ينزل ضيفاً على إبراهيم يتناول طعام الضيافة كمسافر ،
 . ”له ليحطم اعتداده بنفسه

؟ ”ءهللا فقد اعتداده بنفسه ، وازداد عبده يعقوب اعتداد بنفسه ألنه هزم الرب“! وهللا ال أعرف كيف نطق بها
 ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا بكم؟ كيف تفكرون؟ 

عند هللا ، فهم بذلك يسبون هللا ويصفونه بما  وإذا كان ماكنتوش كغيره يعتقد أن كل كلمة فى هذا الكتاب من
 : هو يتعالى عنه علواً كبيرا ، فهو فى الكتاب المقدس

ُه فِيِه اْسَتَراَح ِمْن َجِميِع َعَملِِه الَِّذي َعِملَ هللاُ َخالِقاً 3(: يكل ويتعب - َسُه ألَنَّ ابَِع َوَقدَّ .) َوَباَرَك هللاُ اْلَيْوَم السَّ
  3: 2التكوين 

بُّ اإلِلَُه آَدمَ 9(: فقد جهل مكان آدم وحواء فى الجنة: إله جاهلو -  9: 3تكوين .) »أَْيَن أَْنَت؟«: َفَناَدى الرَّ
َجَرِة الَّتِي أَْوَصْيُتَك أَْن الَ َتأُْكلَ ِمْنَها؟«:َفَقالَ 11(و َك ُعْرَياٌن؟ َهلْ أََكْلَت ِمَن الشَّ   11: 3تكوين ) »َمْن أَْعلََمَك أَنَّ

]) َكْيَف َيْعلَُم هللاُ َوَهلْ ِعْنَد اْلَعلِيِّ َمْعِرَفٌة؟: [َوَقالُوا11(: مه محدود وقدرته محدودة عند بعض الناسوعل -
بُّ الَ ُيْبِصُر َوإِلَُه َيْعقُوَب الَ ُيالَِحظُ : [َوَيقُولُونَ 7(؛  11: 93مزامير  ؛ كما نزل على  7: 94مزامير ].) الرَّ

بُّ لَِيْنُظَر اْلَمِديَنَة َواْلُبْرَج اللََّذْيِن َكاَن َبُنو آَدَم َيْبُنوَنُهَما5(برج األرض ليتفقد المدينة وال : 11تكوين .) َفَنَزلَ الرَّ
بُّ 20(، كذلك نزل عندما كُثر صراخ سدوم وعمورة ليتأكد  5 إِنَّ ُصَراَخ َسُدوَم َوَعُموَرَة َقْد َكُثَر «: َوَقالَ الرَّ

ُتُهْم َقْد عَ  َماِم َحَسَب ُصَراِخَها اْآلتِي إِلَيَّ َوإِالَّ َفأَْعلَمُ 21. ُظَمْت ِجّداً َوَخِطيَّ التكوين .) »أَْنِزلُ َوأََرى َهلْ َفَعلُوا بِالتَّ
18  :20-21  

ْسَيانِ 1(: وإله ينسى - ِ َصْخَرتِي9(،  1: 13مزامير !) إِلَى َمَتى َيا َربُّ َتْنَسانِي ُكلَّ النِّ َذا َنِسيَتنِي؟ لَِما: أَقُولُ ِلَّ
؟ ) لَِماَذا َتْحُجُب َوْجَهَك َوَتْنَسى َمَذلََّتَنا َوِضيَقَنا؟24(،  9: 42مزامير ) لَِماَذا أَْذَهُب َحِزيناً ِمْن ُمَضاَيَقِة اْلَعُدوِّ

  24: 44مزامير 

بُّ  ُثمَّ 1(: فقد أمر قوم موسى بالكذب على المصريين وسرقة مجوهراتهم: وإله كّذاب ويأمر بالسرقة - َقالَ الرَّ
ْعِب أَْن َيْطلَُب ُكلُّ َرُجٍل 2. …َضْرَبًة َواِحَدًة أَْيضاً أَْجلُِب َعلَى فِْرَعْوَن َوَعلَى ِمْصرَ «: لُِموَسى َتَكلَّْم فِي َمَساِمِع الشَّ



ٍة َوأَْمتَِعَة َذَهبٍ    2-1: 11وج خر.) »ِمْن َصاِحبِِه َوُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َصاِحَبتَِها أَْمتَِعَة فِضَّ
بُّ اإلِلَُه آَدَم َقائِالً 16: (وإله الشيطان أصدق منه - ِة َتأُْكلُ أَْكالً «: َوأَْوَصى الرَّ ا 17ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَّ َوأَمَّ

َك َيْوَم َتأُْكلُ ِمْنَها َمْوتاً َتُموتُ  رِّ َفالَ َتأُْكلْ ِمْنَها ألَنَّ   17-16: 2تكوين .) »َشَجَرةُ َمْعِرَفِة اْلَخْيِر َوالشَّ

ُة لِْلَمْرأَةِ 4(: أما الشيطان المتمثل فى صورة الحية فقال ُه َيْوَم َتأُْكالَِن 5! لَْن َتُموَتا«: َفَقالَِت اْلَحيَّ َبِل هللاُ َعالٌِم أَنَّ
رَّ    4: 3تكوين .) »ِمْنُه َتْنَفتُِح أَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ

ُر «: َوَقالَ لِْلَمْرأَةِ 16(: وبالفعل لم يميتهما هللا بل عاقبهما بأن أنزلهما إلى األرض للعمل والشقاء َتْكثِيراً أَُكثِّ
َك َسِمْعَت «: مَ َوَقالَ ِآلدَ 17. »َوإِلَى َرُجلِِك َيُكوُن اْشتَِياقُِك َوُهَو َيُسوُد َعلَْيكِ . بِاْلَوَجِع َتلِِديَن أَْوالَداً . أَْتَعاَب َحَبلِكِ  ألَنَّ

َجَرِة الَّتِي أَْوَصْيُتَك َقائِالً  َعِب َتأُْكلُ ِمْنَها ُكلَّ . الَ َتأُْكلْ ِمْنَها َمْلُعوَنٌة األَْرُض بَِسَببِكَ : لَِقْوِل اْمَرأَتَِك َوأََكْلَت ِمَن الشَّ بِالتَّ
اِم َحَياتِكَ  بَِعَرِق َوْجِهَك َتأُْكلُ ُخْبزاً َحتَّى َتُعوَد إِلَى األَْرِض 19. لُ ُعْشَب اْلَحْقلِ َوَشْوكاً َوَحَسكاً ُتْنبُِت لََك َوَتأْكُ 18. أَيَّ

َك ُتَراٌب َوإِلَى ُتَراٍب َتُعودُ . الَّتِي أُِخْذَت ِمْنَها وكذلك لم يميتهما الرب بل مات آدم عن ,  19-16: 3تكوين .) »ألَنَّ
 سنة  930عمر يناهز 

ير - ٍط ِمَن اْلَخْمرِ َفاْستَ 65(: وإله سكِّ اٍر ُمَعيِّ بُّ َكَنائٍِم َكَجبَّ   65: 78مزامير .) ْيَقَظ الرَّ

كر  - َها األَْصَحابُ ( وإلٌه يأمر بالسُّ اءُ . ُكلُوا أَيُّ َها األَِحبَّ   1: 5نشيد اإلنشاد.) اْشَرُبوا َواْسَكُروا أَيُّ

ْبِح «(: وإله مغلوب على أمره - هُ َهَكَذا لَْم َيْفَتْح ِمْثلَ َشاٍة ِسيَق إِلَى الذَّ َوِمْثلَ َخُروٍف َصاِمٍت أََماَم الَِّذي َيُجزُّ
  30: 5يوحنا) أنا ال أقدر أن أفعل من نفسى شيئاً (، 32: 8أعمال الرسل.)َفاهُ 

ألنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء فى الجيل الثالث والرابع (: وإله ال يغفر وال يرحم -
ال يدخل عمونى وال موابى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال يدخل منهم (؛  5: 20خروج ) مبغضىمن 

أَْجلُِب َطِريَقُهْم َعلَى . َوأََنا أَْيضاً َعْينِي الَ ُتْشفُِق َوالَ أَْعفُو10(،  3: 23تثنية ) أحد فى جماعة الرب إلى األبد
  10: 9حزقيال .) »ُرُؤوِسِهمْ 

بُّ إِلُهَك فِي ُكلِّ َما َتْمَتدُّ إِ 20( :وإله عنصرى - لْيِه لِألَْجَنبِيِّ ُتْقِرُض بِِرباً َولِكْن ألَِخيَك ال ُتْقِرْض بِِرباً لُِيَباِرَكَك الرَّ
  20: 23تثنية .) َيُدَك فِي األَْرِض التِي أَْنَت َداِخلٌ إِلْيَها لَِتْمَتلَِكَها

 ) 25:  20حزقيال ) (ْم أَْيضاً َفَرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة َوأَْحَكـاماً الَ َيْحُيوَن بَِهاَوأَْعَطْيُتهُ 25(: وإله يضُر وال ينفع -

ب - ا َخَرُجوا ِمْن َبْيِت َعْنَيا َجاَع 12(: وإله مخرِّ َفَنَظَر َشَجَرَة تِيٍن ِمْن َبِعيٍد َعلَْيَها َوَرٌق َوَجاَء 13َوفِي اْلَغِد لَمَّ
ينِ . ْيئاً لََعلَُّه َيِجُد فِيَها شَ  ُه لَْم َيُكْن َوْقَت التِّ ا َجاَء إِلَْيَها لَْم َيِجْد َشْيئاً إالَّ َوَرقاً ألَنَّ الَ َيأُْكلْ «: َفَقالَ َيُسوُع َلَها14. َفلَمَّ

اء لصوص ؛ كذلك اختار أنبي 14-12: 11مرقس .) َوَكاَن َتالَِميُذهُ َيْسَمُعونَ . »أََحٌد ِمْنِك َثَمراً َبْعُد إِلَى األََبدِ 
ملوك األول (ويعبدون األوثان مثل سليمان  )11صموئيل الثانى (، يزنون مثل داود  )8: 10يوحنا (وسراق 

، أو عندهم عته ومجانين مثل إشعياء الذى قال الكتاب المقدس عنه أنه مشى عارياً حافياً لمدة  )9-10: 11
 ) 5-3: 20إشعياء (ثالث سنوات 

تدفع الرب للنزول وترك عرشه ، وعدم استخدام أنبيائه ورسله ليكلم الناس وفى الحقيقة ال توجد أسباب 
، ونزل ضيفاً على إبراهيم وتناول  )5: 11تكوين ( بواسطتهم ، فعلى الرغم من أنه نزل ليرى بناء برج بابل 

، ونزل  )21: 18تكوين ( ، ونزل عند صراخ سدوم وعمورة ) 2-1: 18تكوين (  طعام الضيافة كمسافر
، إال  )26-24: 4خروج (، ونزل لينتقم من موسى ألنه لم يختن ابنه  )30-24: 32تكوين (يصارع يعقوب ل

، أو ) 9: 22ملوك األول (أنك تراه ال يحرك ساكناً عندما أراد أن ينتقم من نبيه وتحالف مع الشيطان ضده 
 : عند خيانة رسله له وعبادتهم األوثان

بِّ إِلَِه إِْسَرائِيلَ الَِّذي 9(  :وثانفهذا نبى هللا سليمان يعبد األ بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن ألَنَّ َقْلَبُه َمالَ َعِن الرَّ َفَغِضَب الرَّ
َتْيِن،  بَِع آلَِهًة أُْخَرى10َتَراَءى لَُه َمرَّ بُّ . َوأَْوَصاهُ فِي َهَذا األَْمِر أَْن الَ َيتَّ الملوك . (َفلَْم َيْحَفْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ

 ) 10-9: 11األول 

 ) 32: 30خروج) (6-1: 32خروج ( :وهذا نبى هللا هارون يعبد العجل ويدعوا لعبادته



 ) 4-2: 28،وأيضاً أخباراأليام الثانى4-2: 16ملوك الثانى( وهذا نبى هللا آحاز يعبد األوثان 

 ) 9: 14ملوك األول (: وهذا نبى هللا يربعام يعبد األوثان

 ) 31-30: 11قضاة (أضحية لألوثان  ويقدم يفتاح الجلعادى

ءإله يصطفى من البشر رسالً ثم يتركوه ليعبدوا األوثان؟ ءإله يقبل امرأة لُيْنَجب منها فتتركه وتتزوج باثنين 
 ؟  )23: 3لوقا (  و يوسف بن هالى )16: 1متى ( آخرين يوسف بن يعقوب 

 
 

. الذي يعلّمنا أكثر من وحوش األرض. لّيلمؤتي األغاني في ال. هللا صانعي(: يقول سفر أيوب -263س
ما الذى تعلمه لنا وحوش األرض؟ ومن أين يأتى الرب  )10: 35أيوب .) (ويجعلنا أحكم من طيور الّسماء

باألغانى فى الليل ولمن يأتى بها ولماذا؟ هل الرب مؤلف أغانى؟ وإذا أتى بكلمات األغنية فمن أين يأتى 
قدساً فلماذا لم نسمع عن أغانى مقدسة أو ألحان مقدسة؟ الرب يأتى باألغانى فى بللحن؟ وإذا كان كالم الرب م

الليل؟ هل يكون عنده وقت فى الليل لذلك؟ لقد أعلمنا الكتاب المقدس أن الرب فى الليل ال يكون فى وعيه 
ٍط ِمَن اْلَخْمرِ 65(. ويكون سكران اٍر ُمَعيِّ بُّ َكَنائٍِم َكَجبَّ   65: 78مزامير ) .َفاْسَتْيَقَظ الرَّ

 
 

إَِذا َكاَن لَِرُجٍل اْبٌن ُمَعانٌِد َوَماِرٌد ال «18(: يأمرك الكتاب المقدس أن ُتسلم ابنك المعاند للرجم -264س
َبانِِه َفال َيْسَمُع لُهَما ِه َوُيَؤدِّ ُه َوَيأْتِيَ 19. َيْسَمُع لَِقْوِل أَبِيِه َوال لَِقْوِل أُمِّ اِن بِِه إِلى ُشُيوِخ َمِديَنتِِه ُيْمِسُكُه أَُبوهُ َوأُمُّ

يرٌ : َوَيقُوالِن لُِشُيوِخ َمِديَنتِهِ 20َوإِلى َباِب َمَكانِِه  . اْبُنَنا َهَذا ُمَعانٌِد َوَماِرٌد ال َيْسَمُع لَِقْولَِنا َوُهَو ُمْسِرٌف َوِسكِّ
رَّ ِمْن َبْينُِكْم َوَيْسَمُع ُكلُّ إِْسَرائِيل َوَيَخافُونَ َفتَ . َفَيْرُجُمُه َجِميُع ِرَجاِل َمِديَنتِِه بِِحَجاَرٍة َحتَّى َيُموتَ 21 .) ْنِزُع الشَّ

هل فقد الرب كل الطرق التربوية مع البشر ليرجم المعاند؟ هل أفلس الرب وليس عنده  )21-18: 21تثنية (
 تعاليم ُتصلِح من البشر؟ 

 
 

ه جان ُيقَتل  -265س فما ذنبه إذا كان هناك ,  )27: 20ويين ال(أمر الرب فى الكتاب المقدس أن من َمسَّ
بشراً من اإلنس أغواهم الشيطان ويقومون بمثل هذه األعمال؟ وما ذنبه إذا كان هناك شيطان عاٍص ل يمس 

 عباد هللا وعبيده؟ 
 
 

فلماذا لم يأمر بذبحه وأن  )28: 21خروج (: الرب يأمر برجم الثور الذى ينطح إنساناً ويميته -266س
ه الفقراء؟ أال يعلم هذا اإلله بالمجاعات التى ستطيح بقبائل وألوف من البشر هم فى حاجة لمثل هذا يستفيد ب
 الطعام؟ 

 
 

،  )11: 33حزقيال ) (تحبلون بحشيش تلدون قشيشاً َنَفُسُكم ناٌر تأُكلُُكم(: يقول سفر حزقيال -267س
 فماذا نفهم من ذلك؟ 

 
 

ْحِل الَِّذي فِي َوَيُكوُن فِي َذلَِك اْلَيوْ 18( -268س َباِب الَِّذي فِي أَْقَصى ُتَرِع ِمْصَر َولِلنَّ بَّ َيْصفُِر لِلذُّ ِم أَنَّ الرَّ
هل لم يعلم الرب الخالق للذباب أن الذباب ليس عنده جهاز للسمع؟ فلماذا يهين , 18: 7إشعياء ) أَْرِض أَشُّورَ 

 ه؟ الرب نفسه ويتشبه بصغار خلقه ويقف ليصفر لحشرات لن تسمع

 
فهل لم يعلم  )13: 17إشعياء.) (َقَبائِلُ َتْهِدُر َكَهِديِر ِمَياٍه َكثِيَرةٍ 13(: يقول الرب فى سفر إشعياء -269س

ى غدير وليس هدير؟   الرب أن صوت المياه ُيسمَّ



 
 

ما الهدف التربوى والتعليمى من أن يمشى نبى الرب إشعياء ثالث سنوات حافى عارى؟  -270س
ى َوَحافِياً َثالََث ِسنِيٍن آَيًة َوأُْعُجوَبًة َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكوشَ «:بُّ َفَقالَ الرَّ 3( ) َكَما َمَشى َعْبِدي إَِشْعَياُء ُمَعّرً

  3-2: 20إشعياء 
 
 

ان بخير؟ استنبط أنت اإلجابة -271س وحل روح الرب (: هل تأتى روح الرب الكريم العطوف الحنَّان المنَّ
وكان روح هللا على شاول، فخلع هو أيًضا ثيابه ( وأيضاً ) 19: 14قضاة .) (ن رجالً على شمشون فقتل ثالثي

 ) 24: 19صموئيل األول . (وانطرح عرياًنا ذلك النهار كله وكل الليل. وتنّبأ هو أيًضا
 
 

ما الهدف التربوى واألسس التعليمية التى يستفيدها من يعرف أن الرب أمر نبيه حزقيال بأكل  -272س
 ) 11: 4حزقيال (ء اآلدمى؟ الخرا

 
 

ما الهدف التربوى والفائدة التعليمية التى يستفيدها من يعرف أن الرب يمسك الخراء بيديه  -273س
 ) 3: 2مالخى (ويقذفه فى وجوه الكهنة؟ 

 
 

ما الهدف األخالقى والنتيجة التربوية التى تستفيدها بناتنا وأوالدنا عندما يقرأون أن الرب  -274س
 ) 3: 6صموئيل الثانى (يرقص؟ 

 
 

ِ الَِّذي َظَهَر «: ُثمَّ َقالَ هللاُ لَِيْعُقوبَ 1( -275س قُِم اْصَعْد إِلَى َبْيَتِ◌ إِيلَ َوأَقِْم ُهَناَك َواْصَنْع ُهَناَك َمْذَبحاً ِلَّ
اْعِزلُوا اْآللَِهَة اْلَغِريَبَة الَّتِي «: ْن َكاَن َمَعهُ َفَقالَ َيْعقُوُب لَِبْيتِِه َولُِكلِّ مَ 2. »لََك ِحيَن َهَرْبَت ِمْن َوْجِه ِعيُسو أَِخيكَ 

ُروا َوأَْبِدلُوا ثَِياَبُكمْ  فمن المعروف أن هذه األصنام قد جلبوها من حاران ,  2-1: 35تكوين .) َبْيَنُكْم َوَتَطهَّ
 فلماذا أتوا بهذه األصنام؟ وماذا كانت نيتهم أن يفعلوا بها؟ . معهم

 
 

ُكلُّ  -َواْخَتَتَن ُكلُّ َذَكٍر . َع لَِحُموَر َوَشِكيَم اْبنِِه َجِميُع اْلَخاِرِجيَن ِمْن َباِب اْلَمِديَنةِ َفَسمِ 24( -276س
ِعيَن أَنَّ اْبَنْي َيْعقُوَب ِشْمُعوَن َوالَِويَ 25. اْلَخاِرِجيَن ِمْن َباِب اْلَمِديَنةِ  الِِث إِْذ َكاُنوا ُمَتَوجِّ أََخَوْي  َفَحَدَث فِي اْلَيْوِم الثَّ

ْيِف َوأََخَذا 26. ِديَنَة أََخَذا ُكلُّ َواِحٍد َسْيَفُه َوأََتَيا َعلَى اْلَمِديَنِة بِأَْمٍن َوَقَتالَ ُكلَّ َذَكرٍ  َوَقَتالَ َحُموَر َوَشِكيَم اْبَنُه بَِحدِّ السَّ
ُسوا أُْخَتُهمْ ُثمَّ أََتى َبُنو َيْعقُوَب َعَلى الْ 27. ِديَنَة ِمْن َبْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا ُهْم َنجَّ تكوين .) َقْتلَى َوَنَهُبوا اْلَمِديَنَة ألَنَّ

َوَكاَن َخْوُف هللاِ َعلَى . ُثمَّ َرَحلُوا5(، ) لوز(ثم أمر الرب بعد ذلك يعقوب وأسرته بالرحيل إلى . 24-27: 34
 . 5: 35ن تكوي.) اْلُمُدِن الَّتِي َحْولَُهْم َفلَْم َيْسُعوا َوَراَء َبنِي َيْعقُوبَ 

فهذه قصة مبالغ فيها ، فكيف يستطيع صبيان قتل كل أهل المدينة وإرهاب أهل الُمدن المجاورة؟ وإذا كان 
خوف هللا قد وقع على المدن المجاورة فلماذا خاف يعقوب وهرب؟ وما المبادىء التربوية التى تبثها هذه 

عقوب من مقترف الجريمة وأهله وبلدته؟ أين عدل القصة فى معتنقيها إذا كان الرب قد َرِضَى الرب بانتقام ي
 هللا؟ 

). شكيم(ومما ينفى هذه القصة ما ورد بعد ذلك فى قصة يوسف من أن أبناء يعقوب كانوا يرعون الغنم فى 
 فكيف هربوا منها خوفاً من اإلنتقام ، وفى نفس الوقت كانوا يرعون الغنم فيها؟ 



 
أَلُّوَن «ُة ِرْفَقَة َوُدفَِنْت َتْحَت َبْيَت إِيلَ َتْحَت اْلَبلُّوَطِة َفَدَعا اْسَمَها َوَماَتْت َدُبوَرةُ ُمْرِضعَ 8( -277س

فإذا كانت مرضعة رفقة نالت هذا اإلهتمام من الرب وأوحى بمكان دفنها ، فلماذا ,  8: 35تكوين .) »َباُكوتَ 
 لم يوح الرب بمكان دفن آباء إبراهيم وأجداده؟ 

 
 

ا34( -278س َخَذ َزْوَجةً  َولَمَّ يِّ َوَبْسَمَة اْبَنَة إِيلُوَن : َكاَن ِعيُسو اْبَن أَْرَبِعيَن َسَنًة اتَّ َيُهوِديَت اْبَنَة بِيِري اْلِحثِّ
يِّ  َباُيوَت َفَذَهَب ِعيُسو إِلَى إِْسَماِعيلَ َوأََخَذ َمْحلََة بِْنَت إِْسَماِعيلَ ْبِن إِْبَراِهيَم أُْخَت نَ 9(،  34: 26تكوين . ) اْلِحثِّ

يِّ َوأُُهولِيَباَمَة : أََخَذ ِعيُسو نَِساَءهُ ِمْن َبَناِت َكْنَعانَ 2( 9: 28تكوين .) َزْوَجًة لَُه َعلَى نَِسائِهِ  َعَدا بِْنَت إِيلُوَن اْلِحثِّ
يِّ    3-2: 36تكوين .) َوَبْسَمَة بِْنَت إِْسَماِعيلَ أُْخَت َنَباُيوتَ 3بِْنَت َعَنى بِْنِت ِصْبُعوَن اْلِحوِّ

 ؟ )َبْسَمةَ (أم ) َمْحلَةَ (فمن هى ابنة إسماعيل التى تزوجها عيسو؟ فهل هى 

 ؟ ) َعَدا(أم ) َبْسَمةَ (التى تزوجها عيسو؟ فهل هى ) إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ (ومن هى ابنة 

 أم ابنة إسماعيل؟ ) إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ (وعلى ذلك ابنة من بسمة التى تزوجها عيسو؟ هل هى ابنة 

؟ ألم يعرف حكم هللا فى الجمع بين األختين؟ أم أن  وهل تزوج عيسو األختين بسمة وعدا ابنتى إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ
رِّ لَِتْكِشَف َعْوَرَتَها َمَعَها فِي َحَياتَِها18(هذا الحكم لم يكن قد ُنِسَخ بعد؟  الويين .) َوالَ َتأُْخِذ اْمَرأًَة َعلَى أُْختَِها لِلضِّ

18 :18  
 
 

كيف تأتى أم يوسف لتسجد له تبعاً لقول يعقوب؟ ألم ُيِمت الرب راحيل : () يقول الكتاب المقدس -279س
قبل (؟ ، كما توفيت خالته ليئة ودفنت فى مغارة المكفيلة ) 31: 19تكوين (أمه بعد والدة بنيامين كما ُذِكَر فى 

بع احدى سريراته ، حيث ال ُيطلق على فمن هى أمه التى قصدها يعقوب؟ فهى لم تكن بالط). دخول مصر
فمعنى هذا أن أمه راحيل لم تمت وظلت حية حتى يصدق قول . السرارى أمه ، بل ُيطلق عليهم زوجاته

وفى هذه الحالة يجب علينا إنكار رؤية يوسف  )31: 19تكوين ( أو كذبنا يعقوب وصدقنا ما قيل فى. يعقوب
 . عليهما السالم

 
 

ا كَ 24( -280س ُتكَ «: اَن َنْحُو َثالََثِة أَْشُهٍر أُْخبَِر َيُهوَذا َوقِيلَ َلهُ َولَمَّ َوَها ِهَي ُحْبلَى أَْيضاً . َقْد َزَنْت َثاَماُر َكنَّ
َنا   24: 38تكوين .) »أَْخِرُجوَها َفُتْحَرقَ «: َفَقالَ َيُهوَذا. »ِمَن الزِّ

 : وهنا أخطأ الكاتب مرتين

تطبيق الشريعة ، فعقوبة حرق الزانية ، إذا كانت ابنة كاهن فقط أى من إن كاتب هذه القصة قد أخطأ فى  -1
َسْت أََباَها9(: سبط الوى َنى َفَقْد َدنَّ َسِت اْبَنُة َكاِهٍن بِالزِّ اِر ُتْحَرقُ . َوإَِذا َتَدنَّ   9: 21الويين .) ِبالنَّ

ل على أن التوراة قد كتبت بعد إن شريعة موسى التى تأمر بحرق الزانية لم تكن قد نزلت بعد ، وهذا يد -2
 . موسى بزمن

تشير هذه القصة أيضاً إلى أن المسيح عليه السالم قد تكلََّم فى المهد ، وإال ألُحِرقت أمه بوالدتها للمسيح  -3
ىء مريم؟ . من غير أب َب كتبة اإلنجيل ذكر الدليل الذى ُيبرِّ  فلماذا تجنَّ

د ، ألنه لو حدث هذا ، لما دخل داود فى جماعة الرب ، ليس فقط إن حادثة زنى يهوذا بكنته ألمر مستبع -4
بِّ 2( :إلى الجيل العاشر بل إلى األبد َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمْنُه أََحٌد فِي . ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى فِي َجَماَعِة الرَّ

بِّ  ونِيٌّ َوال ُموآبِيٌّ فِي3. َجَماَعِة الرَّ بِّ  ال َيْدُخل َعمُّ َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمْنُهْم أََحٌد فِي َجَماَعِة . َجَماَعِة الرَّ
بِّ إِلى األََبدِ    3-2: 23تثنية ) الرَّ



 . ولو زنا يهوذا لُطِرَد الرب نفسه من رحمته ، ألن عيسى عليه السالم من نسل يهوذا -5
 
 

 من الذى باع يوسف ولمن بيَع ؟  -280س

يَن َواْجتَ 28( اٌر َفَسَحُبوا ُيوُسَف َوأَْصَعُدوهُ ِمَن اْلبِْئِر َوَباُعوا ُيوُسَف لِِإلْسَماِعيلِيِّ بِِعْشِريَن اَز ِرَجالٌ ِمْدَيانِيُّوَن ُتجَّ
ةِ  ، وهذا يعنى أن اإلسماعيليين اشتروا يوسف خارج  28: 37تكوين .) َفأَُتوا بُِيوُسَف إِلَى ِمْصرَ . ِمَن اْلفِضَّ

 . به إلى مصر مصر ودخلوا

ا اْلِمْدَيانِيُّوَن َفَباُعوهُ فِي ِمْصَر لِفُوِطيَفاَر َخِصيِّ فِْرَعْوَن َرئِيِس الشَُّرطِ ( وهذا يعنى أن ,  36: 37تكوين.) َوأَمَّ
 . الذى أدخل يوسف إلى مصر هم المديانيون أنفسهم ، واشتراه فوطيفار خصّى فرعون داخل مصر نفسها

ا ُيوُسُف فَ 1( َرِط َرُجلٌ ِمْصِريٌّ ِمْن َيِد َوأَمَّ أُْنِزلَ إِلَى ِمْصَر َواْشَتَراهُ فُوِطيَفاُر َخِصيُّ ِفْرَعْوَن َرئِيُس الشُّ
يَن الَِّذيَن أَْنَزلُوهُ إَِلى ُهَناكَ  أى أن عملية البيع تمت فى مصر ، والذى اشتراه  1: 39تكوين .) اإلِْسَماِعيلِيِّ
 . اعيليينفوطيفار خصّى فرعون من يد اإلسم

 : ونوجز هذا الحدث فى هذا الجدول

  1: 39تكوين  36: 37تكوين  28: 37تكوين 
 أين تمت الصفقة؟ خارج مصر فى مصر فى مصر 

 من الذى أدخله مصر؟ اإلسماعيليون المديانيون اإلسماعيليون 
 من الذى باعه؟ المديانيون المديانيون اإلسماعيليون 

 فوطيفار خصّى فرعون فوطيفار خصّى فرعون  من الذى اشتراه؟ اإلسماعيليون
 فهل نسى هللا ما قاله من قبل فأوحى غيره؟ أم إن هذا الكتاب غير موحى به من هللا؟ 

 
 

ِدِه َرَفَعْت َعْيَنْيَها إِلَى ُيوُسَف َوَقالَتِ 7( -281س .) »اْضَطِجْع َمِعي«: َوَحَدَث َبْعَد َهِذِه األُُموِر أَنَّ اْمَرأََة َسيِّ
 فكيف يكون رئيس الشرطة خصّى ومع ذلك متزوجاً؟ ,  7: 39وين تك
 
 

ُه َدَخلَ اْلَبْيَت لَِيْعَملَ َعَملَُه َولَْم َيُكْن إِْنَساٌن ِمْن أَْهِل اْلَبْيتِ 11( -282س  ُهَناَك فِي ُثمَّ َحَدَث َنْحَو َهَذا اْلَوْقِت أَنَّ
ا 13. َفَتَرَك َثْوَبُه فِي َيِدَها َوَهَرَب َوَخَرَج إِلَى َخاِرجٍ . »اْضَطِجْع َمِعي« :َفأَْمَسَكْتُه بَِثْوبِِه َقائِلَةً 12. اْلَبْيتِ  َوَكاَن لَمَّ

ُه َتَرَك َثْوَبُه فِي َيِدَها َوَهَرَب إِلَى َخاِرٍج  َها َناَدْت أَْهلَ َبْيتَِها َوَقالَتْ 14َرأَْت أَنَّ َقْد َجاَء إَِلْيَنا بَِرُجٍل ! اْنُظُروا«:أَنَّ
فكيف نادت أهل , 14-11: 39تكوين .) َدَخلَ إِلَيَّ لَِيْضَطِجَع َمِعي َفَصَرْخُت بَِصْوٍت َعِظيمٍ . ْبَرانِيٍّ لُِيَداِعَبَناعِ 

 ؟)11(بيتها ولم يكن أحد بالبيت كما قال الكتاب فى الفقرة 

                                                                                                                            
َما إَِذا َذَكْرَتنِي ِعْنَدَك ِحيَنَما 14( -283س                                                                  َوإِنَّ

ألَنِّي َقْد ُسِرْقُت ِمْن أَْرِض 15. ِمْن َهَذا اْلَبْيتِ َيِصيُر لََك َخْيٌر َتْصَنُع إِلَيَّ إِْحَساناً َوَتْذُكُرنِي لِفِْرَعْوَن َوُتْخِرُجنِي 
ْجنِ . اْلِعْبَرانِيِّينَ   15-14: 40تكوين .) »َوُهَنا أَْيضاً لَْم أَْفَعلْ َشْيئاً َحتَّى َوَضُعونِي فِي السِّ

إال لما وهذا خطأ من الكاتب ، ألنه لم تكن فى ذلك الوقت أرض العبرانيين ، بل كانت أرض الكنعانيين ، و
 .احتاجوا إلى وعد إالهى لإلستيالء عليها

 
 

، ألم يقل له الرب 2: 46تكوين .) »َيْعقُوُب َيْعقُوبُ «: َفَكلََّم هللاُ إِْسَرائِيلَ فِي ُرَؤى اللَّْيِل َوَقالَ 2( -284س
ا َبْعُد َيْعقُوَب َبلْ الَ ُيْدَعى اْسُمَك فِي مَ «: َفَقالَ 28(من قبل أن ال ُيدعى اسمه بعد ذلك يعقوب بل إسرائيل؟ 



اِس َوَقِدْرتَ  َك َجاَهْدَت َمَع هللاِ َوالنَّ فهل نسى الرب اسمه الجديد الذى اختاره ,  28: 32تكوين .) »إِْسَرائِيلَ ألَنَّ
هو بنفسه له؟ وهل نسى السبب الذى دفعه لتغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل؟ أم هل يحتاج الرب للنزول مرة 

 صارعة مع يعقوب؟ الجميل فى هذه القصة هو روح الرب الرياضية ، واعترافه بالهزيمة؟أخرى للدخول فى م
 
 

: 46تكوين .) َجِميُع ُنفُوِس َبْيِت َيْعقُوَب الَّتِي َجاَءْت إِلَى ِمْصَر َسْبُعونَ (: ذكر سفر التكوين أن -285س
أََباهُ َيْعقُوَب َوَجِميَع َعِشيَرتِِه َخْمَسًة َوَسْبِعيَن َفأَْرَسلَ ُيوُسُف َواْسَتْدَعى 14(: ، وذكر سفر أعمال الرسل أن 27

 14: 7أعمال الرسل .) َنْفساً 

فهل الرب الذى أوحى هذا غير الرب الذى أوحى ذاك؟ فلماذا إذن اإلختالف إذا كان هناك رب واحد هو الذى 
 أوحى كل هذا الكتاب؟

 
 

 هل دخل بنو إسرائيل مصر فى عهد الهكسوس ؟  -286س

ِريَق أََماَمُه إِلَى َجاَساَن ُثمَّ َجاُءوا إِلَى 28( :ول الكتاب المقدسيق َفأَْرَسلَ َيُهوَذا أََماَمُه إِلَى ُيوُسَف لُِيِرَي الطَّ
ا َظَهَر لَ . َفَشدَّ ُيوُسُف َمْرَكَبَتُه َوَصِعَد ِالْستِْقَباِل إِْسَرائِيلَ أَبِيِه إِلَى َجاَسانَ 29. أَْرِض َجاَسانَ  ُه َوَقَع َعلَى ُعُنقِِه َولَمَّ

َك َحيٌّ َبْعدُ «: َفَقالَ إِْسَرائِيلُ لُِيوُسفَ 30. َوَبَكى َعلَى ُعُنقِِه َزَماناً  ُثمَّ َقالَ 31. »أَُموُت اْآلَن َبْعَد َما َرأَْيُت َوْجَهَك أَنَّ
إِْخَوتِي َوَبْيُت أَبِي الَِّذيَن فِي أَْرِض َكْنَعاَن َجاُءوا : لَهُ  أَْصَعُد َوأُْخبُِر فِْرَعْوَن َوأَقُولُ «: ُيوُسُف إلِْخَوتِِه َولَِبْيِت أَبِيهِ 

ُهْم َكاُنوا أَْهلَ َمَواٍش َوَقْد َجاُءوا بَِغَنِمِهْم َوَبَقِرِهْم َوُكلِّ َما لَُهمْ 32إِلَيَّ  َجالُ ُرَعاةُ َغَنٍم َفإِنَّ َفَيُكوُن إَِذا 33. َوالرِّ
. َعبِيُدَك أَْهلُ َمَواٍش ُمْنُذ ِصَباَنا إِلَى اْآلَن َنْحُن َوآَباُؤَنا َجِميعاً : أَْن َتقُولُوا34ِصَناَعُتُكْم؟  َما: َدَعاُكْم فِْرَعْوُن َوَقالَ 

ينَ . لَِكْي َتْسُكُنوا فِي أَْرِض َجاَسانَ   34-28: 46تكوين .) »ألَنَّ ُكلَّ َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس لِْلِمْصِريِّ
 

سرائيل لمصر لم يكن فى عهد الهكسوس الرعاة ، بل فى عهد حاكم مصرى أال يدل هذا على أن دخول بنى إ
 .يراعى تقاليد المصريين ومعتقداتهم ، على عكس ما يدعى كثير من المؤرخين

 
 

هل يكذب نبى هللا يوسف مع اخوته على فرعون ليسكنوا أرض مصر؟ وإذا كان نبى هللا يكذب  -287س
أَْصَعُد «: ُثمَّ َقالَ ُيوُسُف إلِْخَوتِِه َولَِبْيِت أَبِيهِ 31( صرفه فى رسالة هللا؟فى متاع الدنيا الزائل ، فكيف يكون ت

ُهْم 32إِْخَوتِي َوَبْيُت أَبِي الَِّذيَن فِي أَْرِض َكْنَعاَن َجاُءوا إِلَيَّ : َوأُْخبُِر فِْرَعْوَن َوأَُقولُ لَهُ  َجالُ ُرَعاةُ َغَنٍم َفإِنَّ َوالرِّ
َما ِصَناَعُتُكْم؟ : َفَيُكوُن إَِذا َدَعاُكْم فِْرَعْوُن َوَقالَ 33. اٍش َوَقْد َجاُءوا بَِغَنِمِهْم َوَبَقِرِهْم َوُكلِّ َما لَُهمْ َكاُنوا أَْهلَ َموَ 

ألَنَّ . ْرِض َجاَسانَ لَِكْي َتْسُكُنوا فِي أَ . َعبِيُدَك أَْهلُ َمَواٍش ُمْنُذ ِصَباَنا إِلَى اْآلَن َنْحُن َوآَباُؤَنا َجِميعاً : أَْن َتقُولُوا34
 34-31: 46تكوين .) »ُكلَّ َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس لِْلِمْصِريِّينَ 

 
ما هذا؟ فكيف ينهاهم عن قول إنهم رعاة . والغريب أنهم أخبروا فرعون عندما وقفوا أمامه أنهم رعاة غنم
يَن ، ثم يخالفون قوله؟  هل يريد الكتاب المقدس أن يقول مثالً إن غنم ، ألن ُكلَّ َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس لِْلِمْصِريِّ

َوأََخَذ ِمْن ُجْملَِة إِْخَوتِِه َخْمَسَة ِرَجاٍل 2(من نبى هللا؟  -األشرار الذين فعلوا هذا بأخيهم أبرُّ وأصدق منه 
َعبِيُدَك ُرَعاةُ َغَنٍم َنْحُن «: ْرَعْونَ َفَقالُوا لِفِ» َما ِصَناَعُتُكْم؟«: َفَقالَ فِْرَعْوُن إلِْخَوتِهِ 3. َوأَْوَقَفُهْم أََماَم فِْرَعْونَ 

 3-2: 47تكوين .) »َوآَباُؤَنا َجِميعاً 
 
 

 ما هو دور النبى فى الحياة ؟  -288س

أعتقد أنه ال خالف بين أصحاب األديان المختلفة ، وكذلك أصحاب العقول أن دور النبى هو نقل رسالة هللا 
وال تتأتى هذه السعادة فى الدنيا . ة ، هدفها السعادة األبدية لخلقهورسالة هللا للبشرية هى رسالة واحد. للبشر

ورسالة هللا هى رسالة التوحيد التى جاء بها كل األنبياء ، ومن هنا كان واجباً . واآلخرة إال إذا اتبعوا شريعته
 .على المسلم أن يؤمن بكل األنبياء ألن رسالتهم واحدة



ُثمَّ أَْدَخلَ ُيوُسُف َيْعقُوَب أََباهُ َوأَْوَقَفُه أََماَم 7(الوثنّى عابد الثالوث؟  فكيف يبارك نبى التوحيد يعقوب فرعون
 7: 47تكوين .) َوَباَرَك َيْعقُوُب ِفْرَعْونَ . فِْرَعْونَ 

 
 

ُه َعلَى إِْخَوتِهِ 9(: يقول الكتاب المقدس -289س ْد َحلُْمُت ُحْلماً إِنِّي قَ «: َفَقالَ . ُثمَّ َحلَُم أَْيضاً ُحْلماً آَخَر َوَقصَّ
ْمُس َواْلَقَمُر َوأََحَد َعَشَر َكْوَكباً َساِجَدةٌ لِي ُه َعلَى أَبِيِه َوَعلَى إِْخَوتِِه َفاْنَتَهَرهُ أَُبوهُ َوَقالَ 10. »أَْيضاً َوإَِذا الشَّ َوَقصَّ

َك َوإِْخوَ ! َما َهَذا اْلُحْلُم الَِّذي َحلُْمتَ «: لَهُ   10-9: 37تكوين ) »ُتَك لَِنْسُجَد لََك إِلَى األَْرِض؟َهلْ َنأْتِي أََنا َوأُمُّ
 

كيف يوحى الرب بهذا الحلم؟ أتسجد األم لطفلها؟ ألم يعلم الرب أنه قبض روح أمه من سبع سنوات مضت 
مع األخذ فى االعتبار أن . لهذا الحلم؟ فقد ماتت أمه وهو فى سن العاشرة ، وأتاه الحلم فى سن السابعة عشر

قد توفيت هى األخرى ودفنت فى مغارة المكفيلة قبل دخول مصر ؛ ولم ُيطلَق على سرارى ) يئةل(خالته 
 .ألبناء زوجها ، بل كان ُيطلَق عليهن زوجات األب) األم(زوجات األب مطلقاً كلمة 

 فهل أوحى هللا هذا التخبط؟. وبالطبع فإن نقطة سجود األم له فى الرؤيا لم تتحقق فى الواقع
 
 

) ولكنن أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكِرها هكذا ُتفسد أذهانكم(قول الكتاب المقدس ي -290س
ى(: ، وقال أيضاً  3: 11كورنثوس الثانية  تيموثاوس ) وآدم لم َيْغَو لكن المرأة أُغِوَيت فحصلَت فى التعدِّ

 ا ظلم؟فلماذا طرد هللا آدم من الجنة وكتب عليه الشقاء إذن؟ أليس هذ,  14: 2األولى 
 
 

بِّ َوَقالَ 31(: يقول سفر الخروج -291س ًة َعِظيَمًة «: َفَرَجَع ُموَسى إِلَى الرَّ ْعُب َخِطيَّ آِه َقْد أَْخَطأَ َهَذا الشَّ
َتُهْم 32. َوَصَنُعوا ألَْنفُِسِهْم آلَِهًة ِمْن َذَهبٍ  خروج .) »ي َكَتْبتَ َوإِالَّ َفاْمُحنِي ِمْن ِكَتابَِك الَّذِ  -َواآلَن إِْن َغَفْرَت َخِطيَّ

وخاف ! فانظر نبى هللا موسى يمنُّ على هللا أنه تقبل رسالته ويهّدَده بترك الرسالة واإلستقالة,  31-32: 32
لَ أوامره فقال بُّ لُِموَسى33( :الرب من هذا التهديد وعدَّ خروج .) َمْن أَْخَطأَ إِلَيَّ أَْمُحوهُ ِمْن ِكَتابِي«: َفَقالَ الرَّ

32 :33 
 
 

َفَدَعا ِفْرَعْوُن أَْيضاً اْلُحَكَماَء 11(من هو صاحب معجزة العصا؟ هل هو موسى أم هارون؟  -292س
افُو ِمْصَر أَْيضاً بِِسْحِرِهْم َكَذلِكَ  َحَرَة َفَفَعلَ َعرَّ َولَِكْن . َطَرُحوا ُكلُّ َواِحٍد َعَصاهُ َفَصاَرِت اْلِعِصيُّ َثَعاِبينَ 12. َوالسَّ

ُهمْ َعَصا َهاُروَن ا  12-11: 7خروج .) ْبَتلََعْت ِعِصيَّ
 

لم يطرح هارون العصا ، ألن المعجزات كانت من شأن موسى وحده ، أما خطاب فرعون فكان لهارون ، كما 
بِّ 10(ورَد فى سفر الخروج  ُد لَْسُت أََنا َصاِحَب َكالٍَم ُمْنُذ أَْمِس وَ «: َفَقالَ ُموَسى لِلرَّ يِّ َها السَّ ِل ِمْن اْسَتِمْع أَيُّ الَ أَوَّ

بُّ 11. »أَْمِس َوالَ ِمْن ِحيِن َكلَّْمَت َعْبَدَك َبلْ أََنا َثقِيلُ اْلَفِم َواللَِّسانِ  ْنَساِن َفماً أَْو َمْن «: َفَقالَ لَُه الرَّ َمْن َصَنَع لِْإلِ
؟  بُّ َفاآلَن اْذَهْب َوأََنا أَُكوُن َمَع َفِمَك َوأَُعلُِّمَك َما 12َيْصَنُع أَْخَرَس أَْو أََصمَّ أَْو َبِصيراً أَْو أَْعَمى؟ أََما ُهَو أََنا الرَّ

ُد أَْرِسلْ بَِيِد َمْن ُتْرِسلْ «: َفَقالَ 13. »َتَتَكلَُّم بِهِ  يِّ َها السَّ بِّ َعلَى ُموَسى َوَقالَ 14. »اْسَتِمْع أَيُّ : َفَحِمَي َغَضُب الرَّ
ُه ُهَو َيَتَكلَُّم َوأَْيضاً َها ُهَو َخاِرٌج الِْستِْقَبالِكَ أَلَْيَس َهاُروُن الالَِّويُّ أََخاَك؟ أََنا أَعْ « َفِحيَنَما َيَراَك َيْفَرُح بَِقْلبِِه . لَُم أَنَّ

ْعَب َوُهَو ُيَكلِّ 16. َفُتَكلُِّمُه َوَتَضُع اْلَكلَِماِت فِي َفِمِه َوأََنا أَُكوُن َمَع َفِمَك َوَمَع َفِمِه َوأُْعلُِمُكَما َماَذا َتْصَنَعانِ 15 ُم الشَّ
خروج .) »َوَتأُْخُذ فِي َيِدَك َهِذِه اْلَعَصا الَّتِي َتْصَنُع بَِها اآلَياتِ 17. َوُهَو َيُكوُن لََك َفماً َوأَْنَت َتُكوُن لَُه إِلَهاً . َعْنكَ 

4 :10-17 
 

هنه نص غريب ُيظهر قوة موسى وحكمته وضعف هللا وجهله بعباده ، خاصة عندما رفض موسى أمر هللا وبر
 فهل هذا من وحى هللا؟. بصورة منطقية ، فغضب الرب من الحق ، وأذعَن لكالم موسى

 
 

بُّ لُِموَسى َوَهاُروَن فِي () إثيانيم(ما هو اسم أول شهر فى السنة عند اليهود؟ إنه شهر  -293س َوَقالَ الرَّ
ْهُر َيُكوُن لَُكْم َرْأَس الشُُّهورِ «2: أَْرِض ِمْصرَ  َنةِ  ُهوَ . َهَذا الشَّ لُ ُشُهوِر السَّ ,  2-1: 12خروج .) لَُكْم أَوَّ

ْعبِ 3(والمقصود من هذا الشهر هو شهر أبيب لقول موسى  اْذُكُروا َهَذا اْلَيْوَم الَِّذي فِيِه «: َوَقالَ ُموَسى لِلشَّ



ٍة أَْخَرَجُكمُ  ُه بَِيٍد َقِويَّ ِة َفإِنَّ بُّ ِمْن ُهَنا َخَرْجُتْم ِمْن ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّ اَْلَيْوَم أَْنُتْم َخاِرُجوَن 4. َوالَ ُيْؤَكلُ َخِميرٌ . الرَّ
 4-3: 13خروج .) فِي َشْهِر أَبِيبَ 

 
 

كيف تقولون إن إسماعيل محروماً من عهد الرب ونبوته ، ألنه ابن الجارية، على الرغم أن  -294س
ففى التوراة . وه أو بين بنى إسرائيل والغرباءالتوراة التى أنزلت على موسى ال تفرق بين المحبوب والمكر

بشرط اإليمان بال وأن يكون مختوناً ، ) غير اإلسرائيلى(نجد تأكيدات كثيرة على معاملة الغريب مثل الغريب 
 :منها

 
َفإِْن َكاَن . نِيَن الَمْحُبوَبُة َوالَمْكُروَهةُ إَِذا َكاَن لَِرُجٍل اْمَرأََتاِن إِْحَداُهَما َمْحُبوَبٌة َواألُْخَرى َمْكُروَهٌة َفَولَدَتا لُه بَ «15(

َم اْبَن الَمْحُبوَبِة بِْكراً َعلى اْبِن الَمْكُروَهِة 16االِْبُن البِْكُر لِلَمْكُروَهِة  َفَيْوَم َيْقِسُم لَِبنِيِه َما َكاَن لُه ال َيِحلُّ لُه أَْن ُيَقدِّ
لُ قُْدَرتِهِ َبل َيْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهِة بِ 17البِْكِر  ُه ُهَو أَوَّ لُه َحقُّ . ْكراً لُِيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد ِعْنَدهُ ألَنَّ

ةِ   17-15: 21تثنية .) الَبُكوِريَّ
اٍم الَ ُيوَجْد َخِميٌر فِي ُبُيوتُِكمْ 19( ْفُس ِمْن َجَماَعِة إِْسَرائِيلَ اْلَغِريُب َفإِنَّ ُكلَّ َمْن أََكلَ ُمْخَتِمراً ُتْقَطُع تِلْ . َسْبَعَة أَيَّ َك النَّ

 19: 12خروج .) َمَع َمْولُوِد األَْرِض 
 
ُم لَِيْصَنَعُه فَ 48( بِّ َفْلُيْخَتْن ِمْنُه ُكلُّ َذَكٍر ُثمَّ َيَتَقدَّ . َيُكوُن َكَمْولُوِد األَْرِض َوإَِذا َنَزلَ ِعْنَدَك َنِزيلٌ َوَصَنَع فِْصحاً لِلرَّ

اِزِل َبْيَنُكمْ 49. ا ُكلُّ أَْغلََف َفالَ َيأُْكلُ ِمْنهُ َوأَمَّ  ِزيِل النَّ : 12خروج .) »َتُكوُن َشِريَعٌة َواِحَدةٌ لَِمْولُوِد األَْرِض َولِلنَّ
48-49 

 
بِّ َفَكَما َتْفَعلُوَن َوإَِذا َنَزل ِعْنَدُكْم َغِريٌب أَْو َكاَن أََحٌد فِي َوَسِطُكْم فِي أَْجَيالُِكْم َوَعِمل َوقُوَد َرائِحَ 14( ِة ُسُروٍر لِلرَّ

ٌة فِي أَْجَيالُِكمْ 15. َكَذلَِك َيْفَعلُ  اِزِل ِعْنَدُكْم َفِريَضٌة َواِحَدةٌ َدْهِريَّ ُتَها الَجَماَعُة لُكْم َولِلَغِريِب النَّ َمَثلُُكْم َيُكوُن َمَثل . أَيَّ
بِّ  اِزِل ِعْنَدُكمْ َشِريَعٌة َواِحَدةٌ َوحُ 16. الَغِريِب أََماَم الرَّ  16-14: 15عدد .) ْكٌم َواِحٌد َيُكوُن لُكْم َولِلَغِريِب النَّ

 
ْعِب بَِسْهوٍ 26( ُه َحَدَث لَِجِميِع الشَّ اِزِل َبْيَنُهْم ألَنَّ  26: 15عدد .) ُيْصَفُح َعْن ُكلِّ َجَماَعِة َبنِي إِْسَرائِيل َوالَغِريِب النَّ
ْفُس التِي َتْعمَ 30( ا النَّ بِّ َوأَمَّ يَن أَْو ِمَن الُغَرَباِء َفِهَي َتْزَدِري ِبالرَّ ْفُس ِمْن . لُ بَِيٍد َرفِيَعٍة ِمَن الَوَطنِيِّ َفُتْقَطُع تِلَك النَّ

 30: 15عدد ) َبْيِن َشْعبَِها
 
فِي َوَسِطُكْم ُيْصِعُد ُمْحَرَقًة أَْو َذبِيَحًة  ُكلُّ إِْنَساٍن ِمْن َبْيِت إِْسَرائِيلَ َوِمَن اْلُغَرَباِء الَِّذيَن َيْنِزلُونَ : َوَتقُولُ لَُهمْ «8(
بِّ ُيْقَطُع َذلَِك اْإلِْنَساُن ِمْن َشْعبِهِ 9 َوُكلُّ إِْنَساٍن ِمْن َبْيِت 10. َوالَ َيأْتِي بَِها إِلَى َباِب َخْيَمِة االْجتَِماِع لَِيْصَنَعَها لِلرَّ

اِزلِيَن ِفي َمِ◌ َوأَْقَطُعَها ِمْن َشْعبَِها إِْسَرائِيلَ َوِمَن اْلُغَرَباِء النَّ ْفِس اْآلِكلَِة الدَّ ) َوَسِطُكْم َيأُْكلُ َدماً أَْجَعلُ َوْجِهي ِضدَّ النَّ
 10-8: 17الويين 

ُه أَُخوكَ 7( َك ُكْنَت َنِزيالً فِي أَْرِضهِ . ال َتْكَرْه أَُدوِمّياً ألَنَّ ُدوَن لُهْم فِي الِجيِل األَْوالُد الِذيَن ُيول8. ال َتْكَرْه ِمْصِرّياً ألَنَّ
بِّ  الِِث َيْدُخلُوَن ِمْنُهْم فِي َجَماَعِة الرَّ أما ما ُيناقض ذلك فقد أضيف إليها عند إعادة ,  8-7: 23تثنية .) الثَّ

 .كتابتها
 
 

َم َوأَ 13( -295س ُم َعالََمًة َعلَى اْلُبُيوِت الَّتِي أَْنُتْم فِيَها َفأََرى الدَّ ْعُبُر َعْنُكْم َفالَ َيُكوُن َعلَْيُكْم َوَيُكوُن لَُكُم الدَّ
  13: 12خروج .) َضْرَبٌة لِْلَهالَِك ِحيَن أَْضِرُب أَْرَض ِمْصرَ 

 فهل ال يستطيع الرب أن يميز بيوتهم بدون هذه العالمة؟

 
وَت َنْحَو ِستِّ ِمَئِة أَْلفِ 37( -296س َجاِل َعَدا  َفاْرَتَحلَ َبُنو إِْسَرائِيلَ ِمْن َرَعْمِسيَس إِلَى ُسكُّ َماٍش ِمَن الرِّ

َوَخَبُزوا اْلَعِجيَن الَِّذي أَْخَرُجوهُ 39. َوَصِعَد َمَعُهْم لَفِيٌف َكثِيٌر أَْيضاً َمَع َغَنٍم َوَبَقٍر َمَواٍش َوافَِرٍة ِجّداً 38. األَْوالَدِ 
ُهْم ُطرِ . ِمْن ِمْصَر ُخْبَز َملٍَّة َفِطيراً إِْذ َكاَن لَْم َيْخَتِمرْ  ُرواألَنَّ َفلَْم َيْصَنُعوا . ُدوا ِمْن ِمْصَر َولَْم َيْقِدُروا أَْن َيَتأَخَّ

 39-37: 12خروج .) ألَْنفُِسِهْم َزاداً 
 



لم ُيطرد بنو إسرائيل من مصر ، فرغم كل ما أصاب فرعون من عجائب الرب وآياته ، كان يرفض خروجهم ، 
 .لعبادة إلههمولكنه أذن لهم بعد أن ضرب هللا أبكار مصر أن يخرجوا 

 
 

) فرداً  603550(سنة فصاعداً  20كان عدد ذكور أسباط بنى إسرائيل فى بداية التيه من سن  -297س
سنة هى المدة ) 38(فكيف تضاعف عدد الذكور فى ) 59200(وقد حدثت زيادة فى بعض األسباط بمقدار 

َوفِي َهُؤالِء لْم َيُكْن إِْنَساٌن 64(: لبريةالفعلية للتيه؟ على الرغم من أن جيل الخروج قد أماته الرب كله فى ا
ِة ِسيَناَء  يَّ ا َبنِي إِْسَرائِيل فِي َبرِّ ُهْم ُموَسى َوَهاُروُن الَكاِهُن ِحيَن َعدَّ ُهْم 65ِمَن الِذيَن َعدَّ بَّ َقال لُهْم إِنَّ ألَنَّ الرَّ

ِة َفلْم َيْبَق ِمْنُهْم إِْنَساٌن إِال  يَّ َة َوَيُشوُع ْبُن ُنونَ َيُموُتوَن فِي الَبرِّ  65-64: 26عدد .) َكالُِب ْبُن َيفُنَّ
 
 

 هل ترك موسى زوجته وبنيه فى مديان أم أخذهم معه إلى مصر؟  -298س

ِهَما َواْبَنْيَها اللََّذْيِن اْسُم أََحدِ 3َفأََخَذ َيْثُروُن َحُمو ُموَسى َصفُّوَرَة اْمَرأََة ُموَسى َبْعَد َصْرفَِها 2(: كانوا فى مديان
ُه َقالَ (َجْرُشوُم  ُه َقالَ (َواْسُم اآلَخِر أَلِيَعاَزُر 4). »ُكْنُت َنِزيالً فِي أَْرٍض َغِريَبةٍ «: ألَنَّ إِلَُه أَبِي َكاَن َعْونِي «: ألَنَّ

ِة َحْيُث َكاَن َناِزالً َوأََتى َيْثُروُن َحُمو ُموَسى َواْبَناهُ َواْمَرأَُتُه إِلَى ُمو5). »َوأَْنَقَذنِي ِمْن َسْيِف فِْرَعْونَ  يَّ َسى إِلَى اْلَبرِّ
 6-2: 18خروج .) »أََنا َحُموَك َيْثُروُن آٍت إِلَْيَك َواْمَرأَُتَك َواْبَناَها َمَعَها«: َفَقالَ لُِموَسى6. ِعْنَد َجَبِل هللاِ 

 
بُّ لُِموَسى فِي ِمْدَيانَ 19(: بل أخذهم معه ُه َقْد َماَت َجِميُع اْلَقْوِم الَِّذيَن اْذَهِب اْرِجْع إِلَى «: َوَقالَ الرَّ ِمْصَر ألَنَّ

َوأََخَذ . َفأََخَذ ُموَسى اْمَرأََتُه َوَبنِيِه َوأَْرَكَبُهْم َعلَى اْلَحِميِر َوَرَجَع إِلَى أَْرِض ِمْصرَ 20. »َكاُنوا َيْطلُُبوَن َنْفَسكَ 
 20-19: 4خروج .) ُموَسى َعَصا هللاِ فِي َيِدهِ 

 
 

 ن موسى يعتقد بوجود آلهة أخرى؟هل كا -299س

نقالً عن كتاب  232الجزء األول ص ” تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين“يقول الدكتور فيليب حتى فى كتابه 
إن “): 146التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبى بابل ـ إعداد محمد قاسم محمد ص(

 henotheismبآلهة أخرى ، أى توحيد مشوب بالشرك اإلعتقاد بوجود إله أعلى دون أن يمنع اإلعتقاد 
وبين التوحيد ، ومن الواضح أن موسى وكذلك ) أى الشرك(هو مرحلة متوسطة بين اإلعتقاد بتعدد اآللهة 

 .”داود كانا من أتباع هذه المرحلة المتوسطة من التوحيد
 

” ساهموا فى تأليف العهد القديمهنالك عدد من المعلمين فضالً عن المؤرخين “ 229ورغم أنه يقول فى ص 
إال أنه يأخذ بكالم هؤالء المعلمين ـ الذين أضافوا وحذفوا وحرفوا الكالم عن مواضعه ـ فى الحكم على موسى 

 .بأنهموحد مشوب بالشرك
 

؟11(: وتقول التوراة من ونحن نشهد أن مثل هذه الجملة ,  11: 15خروج ) َمْن ِمْثلَُك َبْيَن اآللَِهِة َيا َربُّ
 : المدسوسات فى الكتاب ، وال ُيعقل أن يقول موسى كالماً متناقضاً لما ذكره من قبل لنفس الشعب ، ومنه

بَّ ُهَو اإلِلهُ (   35: 4تثنية .) لْيَس آَخَر ِسَواهُ . لَِتْعلَم أَنَّ الرَّ
مَ 39( بَّ ُهَو اإلِلُه فِي السَّ ْد فِي َقلبَِك أَنَّ الرَّ .) لْيَس ِسَواهُ . اِء ِمْن َفْوُق َوَعلى األَْرِض ِمْن أَْسَفلُ َفاْعلِم الَيْوَم َوَردِّ

  39: 4تثنية 
 39: 32تثنية .) أََنا أََنا ُهَو َولْيَس إِلٌه َمِعي! اُْنُظُروا اآلنَ 39(
 
 

بُّ 24( -300س ا اْلكَ . اْذَهِب اْنَحِدْر ُثمَّ اْصَعْد أَْنَت َوَهاُروُن َمَعكَ «: َفَقالَ لَُه الرَّ ْعُب َفالَ َيْقَتِحُموا َوأَمَّ َهَنُة َوالشَّ
بِّ لَِئالَّ َيْبِطَش ِبِهمْ   24: 19خروج .) »لَِيْصَعُدوا إِلَى الرَّ

هل كان فى هذا الوقت كهنة؟ كيف ولم يكن هللا قد أمر موسى بطقوس معينة ليقوم بها الكهنة، وكذلك لم يكن 
 .تم بعد اختيار هارون وبنيه للكهانة



 
؟ 22-17: 18والمدون فى تثنية ) 20: 20(المحذوف من سفر الخروج بعد أين النص  -301س

نُ 18( ُعوَد َواْلُبُروَق َوَصْوَت اْلُبوِق َواْلَجَبلَ ُيَدخِّ ْعِب َيُروَن الرُّ ْعُب اْرَتَعُدوا . َوَكاَن َجِميُع الشَّ ا َرأَى الشَّ َولَمَّ
َفَقالَ ُموَسى 20. »َوالَ َيَتَكلَّْم َمَعَنا هللاُ لَِئالَّ َنُموتَ . ْم أَْنَت َمَعَنا َفَنْسَمعَ َتَكلَّ «: َوَقالُوا لُِموَسى19َوَوَقفُوا ِمْن َبِعيٍد 

ْعبِ  َما َجاَء لَِيْمَتِحَنُكْم َولَِتُكوَن َمَخاَفُتُه أََماَم ُوُجوِهُكْم َحتَّى الَ ُتْخِطُئوا. الَ َتَخافُوا«: لِلشَّ َفَوَقَف 21. »ألَنَّ هللاَ إِنَّ
عْ  َباِب َحْيُث َكاَن هللاُ الشَّ ا ُموَسى َفاْقَتَرَب إِلَى الضَّ بُّ لُِموَسى22. ُب ِمْن َبِعيٍد َوأَمَّ َهَكَذا َتقُولُ لَِبنِي «: َفَقالَ الرَّ

َماِء َتَكلَّْمُت َمَعُكمْ : إِْسَرائِيلَ  نِي ِمَن السَّ ٍة 23. أَْنُتْم َرأَْيُتْم أَنَّ .) َوالَ َتْصَنُعوا لَُكْم آلَِهَة َذَهبٍ الَ َتْصَنُعوا َمِعي آلَِهَة فِضَّ
 23-18: 20خروج 

 
بُّ 17( أُقِيُم لُهْم َنبِّياً ِمْن َوَسِط إِْخَوتِِهْم ِمْثلَك َوأَْجَعلُ َكالِمي فِي َفِمِه 18. َقْد أَْحَسُنوا فِي َما َتَكلُموا: َقال لَِي الرَّ

. أَنَّ اإلِْنَساَن الِذي ال َيْسَمُع لَِكالِمي الِذي َيَتَكلُم بِِه بِاْسِمي أََنا أَُطالُِبهُ  َوَيُكونُ 19. َفُيَكلُِّمُهْم بُِكلِّ َما أُوِصيِه بِهِ 
بِيُّ الِذي ُيْطِغي َفَيَتَكلُم بِاْسِمي َكالماً لْم أُوِصِه أَْن َيَتَكلَم بِِه أَِو الِذي َيَتَكلُم ِباْسِم آ20 ا النَّ لَِهٍة أُْخَرى َفَيُموُت َوأَمَّ
بِيُّ َذلَِك   20-17: 18تثنية .) النَّ

 
 :وأوصاف هذا النبى المنتظر هى 

 
أى أن النبى المنتظر ليس موجود وقت تلقى النبوءة، أى إنها ال تنطبق على يشوع بن نون كما  )أقيم (  -1

 .يدعى اليهود

م لقولهم عليه أى أنه ليس من القضاة فقط أو من الزعماء، وهى ال تنطبق على عيسى عليه السال )نبيا ً(  -2
 .إله أو ابن إله

أى من بنى إسماعيل ، ألنه أخ إلسحق وله بركة مثله، وال تنطبق على بنى إسرائيل ) من وسط اخوتهم (  -3
 .، ألن أسباطهم جميعاً كانت موجودة وقت تلقى هذه النبوءة

وال تنطبق على عيسى مثل موسى وهى ال تنطبق إال على النبى محمد عليه الصالة والسالم ،  )مثلك (  -4
 :عليه السالم بأى حال من األحوال لألسباب اآلتية

 
، وعيسى عليه السالم من  10: 34تثنية ) ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى(: لقول سفر التثنية -أ 

 .بنى إسرائيل

أباً ، مات ميتة طبيعية ، محمد عليه الصالة والسالم كان نبياً ، صاحب شريعة ، قاضياً ، محارباً ، زوجاً ،  -ب
 .ُدفَِن ولم يبعث

فهو إله أو ابن إله على معتقداتكم ، لم يُك صاحب : وكل هذا ال ينطبق على عيسى بأى حال من األحوال
اُموَس أَِو األَْنبَِياءَ «17( شريعة لقوله َفإِنِّي اْلَحقَّ 18. لَ َما ِجْئُت ألَْنقَُض َبلْ ِألَُكمِّ . الَ َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّ

اُموِس َحتَّى َيُكوَن ا: أَقُولُ لَُكمْ  َماُء َواألَْرُض الَ َيُزولُ َحْرٌف َواِحٌد أَْو ُنْقَطٌة َواِحَدةٌ ِمَن النَّ .) ْلُكلُّ إِلَى أَْن َتُزولَ السَّ
َوَقالَ لَُه َواِحٌد 13( ، ولم يك قاضياً فقد قال للذى طلب منه أن يقسم الميراث بينه وبين أخيه 18-17: 5متى 

َيا إِْنَساُن َمْن أََقاَمنِي َعلَْيُكَما َقاِضياً أَْو «: َفَقالَ لَهُ 14. »َيا ُمَعلُِّم قُلْ ألَِخي أَْن ُيَقاِسَمنِي اْلِميَراثَ «: ِمَن اْلَجْمعِ 
ماً؟ ِ أَْعُطوا إِ «: َفَقالَ لَُهمْ (، ولم يُك محارباً فقد قال  14-13: 12لوقا ) »ُمَقسِّ ذاً َما لَِقْيَصَر لَِقْيَصَر َوَما ِلَّ

 ِ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِي 23(: ، ولم يتزوج ، فقد كان منذوراً ل ، ألنه أول من أنجبته أمه 21: 22متى .) »ِلَّ
بِّ  بِّ : َناُموِس الرَّ وساً لِلرَّ لُّ َفاتِِح َرِحٍم ِمْن ُكلِّ َجَسٍد كُ 15( و  23: 2لوقا .) أَنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاتَِح َرِحٍم ُيْدَعى قُدُّ

اِس َوِمَن الَبَهائِِم َيُكوُن لكَ  بِّ ِمَن النَّ ُموَنُه لِلرَّ وعلى قولكم لم يتزوج ولم ينجب ومات  ، 15: 18عدد .) ُيَقدِّ
 .مصلوباً على خشبة وُدفَِن لمدة ثالثة أيام وُبِعَث مرة أخرى

 
يكتب وال يتكلم من نفسه، بل يفعل كما يأمره هللا تعالى عن طريق أى ال يقرأ وال  )أجعل كالمى فى فمه (  -5

 .وحيه

 أى أمين على الوحى اإللهى والرسالة )فيكلمهم بكل ما أوصيه به (  -6



لبنى إسرائيل أى دينه ليسى  )َوَيُكوُن أَنَّ اإلِْنَساَن الِذي ال َيْسَمُع لَِكالِمي الِذي َيَتَكلُم بِِه بِاْسِمي أََنا أَُطالُِبُه (  -7
فقط بل للناس جميعاً ، وهو ُمطالبون باإلستماع إليه واتباعه وهذا مصداقا لكالم عيسى عليه السالم عنه ، 

ُه إِْن لَْم أَْنَطلِْق الَ َيأْتِيُكُم اْلُمَعزِّ 7(: حيث قال ُه َخْيٌر لَُكْم أَْن أَْنَطلَِق ألَنَّ ِكْن إِْن َذَهْبُت ي َولَ لَِكنِّي أَقُولُ لَُكُم اْلَحقَّ إِنَّ
ٍة َوَعَلى بِرٍّ َوَعلَى َدْيُنوَنةٍ 8. أُْرِسلُُه إِلَْيُكمْ  ُت اْلَعالََم َعَلى َخِطيَّ ُهْم الَ 9. َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكِّ ٍة َفألَنَّ ا َعلَى َخِطيَّ أَمَّ
ا َعلَى بِرٍّ َفألَنِّي َذاِهٌب إِلَى أَبِي َوالَ َترَ 10. ُيْؤِمُنوَن بِي ا َعلَى َدْيُنوَنٍة َفألَنَّ َرئِيَس َهَذا 11. ْوَننِي أَْيضاً َوأَمَّ َوأَمَّ

ي الَِّذي َسأُْرِسلُُه أََنا إِلَْيُكْم ِمَن اآلِب ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي «26(، 11-7: 16يوحنا .) اْلَعالَِم َقْد ِدينَ  َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّ
ُكْم َمِعي ِمَن االِْبتَِداءِ 27. لِيِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبثُِق َفُهَو َيْشَهُد   ،  27-26: 15يوحنا .) »َوَتْشَهُدوَن أَْنُتْم أَْيضاً ألَنَّ

 
ياً آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم إِلَى األََبدِ 16(وقد قال من قبل  -8 , 16: 14يوحنا ) َوأََنا أَْطلُُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمعزِّ

سبه على هذا ولن يقبل ديناً آخَر منه إال هذا الدين الذى سيأتى به هذا النبى ومعنى أن هللا سُيطالبه أى سيحا
 .الذى أعلن عن قدومه لموسى ، وأخبر إبراهيم أنه سيكون من نسل إسماعيل

 .أى إن النبى اآلتى لن ُيقتل )فيموت ذلك النبى .. .. وأما النبى الذى يطغى (  -9
 
 

 من الكاذب؟ هل وحى هللا به تضارب ؟هل رأى أحد هللا؟ فمن الصادق و -302س

فى الوقت الذى يؤكد فيه نص سفر الخروج أن موسى وهارون وابنيه وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا الرب 
َت ِرْجلَْيِه َوَرأُوا إِلََه إِْسَرائِيلَ َوَتحْ 10ُثمَّ َصِعَد ُموَسى َوَهاُروُن َوَناَداُب َوأَبِيُهو َوَسْبُعوَن ِمْن ُشُيوِخ إِْسَرائِيلَ 9(

َقاَوةِ  َماِء فِي النَّ فَّاِف َوَكَذاِت السَّ ُه لَْم َيُمدَّ َيَدهُ إِلَى أَْشَراِف َبنِي 11. ِشْبُه َصْنَعٍة ِمَن اْلَعقِيِق األَْزَرِق الشَّ َولَِكنَّ
   11-9: 24خروج .) َفَرأُوا هللاَ َوأََكلُوا َوَشِرُبوا. إِْسَرائِيلَ 

 : اب أن هللا لم يره أحد قط وال يمكن أن يراه أحد تؤكد نصوص عديدة فى الكت
 
ُ لَْم َيَرهُ أََحٌد َقطُّ 18(  18: 1يوحنا .) َهللاَّ
 20: 33خروج .) »الَ َتْقِدُر أَْن َتَرى َوْجِهي ألَنَّ اْإلِْنَساَن الَ َيَرانِي َوَيِعيشُ «: َوَقالَ 20(
اِر َوأَْنتُ 12( بُّ ِمْن َوَسِط النَّ  12: 4تثنية .) ْم َساِمُعوَن َصْوَت َكالٍم َولِكْن لْم َتُروا ُصوَرًة َبل َصْوتاً َفَكلَمُكُم الرَّ
ارِ . َفاْحَتِفُظوا ِجّداً ألَْنفُِسُكمْ 15( بُّ فِي ُحوِريَب ِمْن َوَسِط النَّ ُكْم لْم َتُروا ُصوَرًة َما َيْوَم َكلَمُكُم الرَّ : 4تثنية .) َفإِنَّ

15 
َماِء أَْسَمعَ 36( ارِ ِمَن السَّ تثنية .) َك َصْوَتُه لُِيْنِذَرَك َوَعلى األَْرِض أََراَك َناَرهُ الَعِظيَمَة َوَسِمْعَت َكالَمُه ِمْن َوَسِط النَّ
4 :36 
 
 

 كم عدد أوالد هارون؟ -303س

 إثنان وهما ناداب وأبيهو

 .أربعة فى التوراة السامرية وهم ناداب وأبيهو وُيضاف إليهما اليعازر وإبثامار
 
 

 هل الرب يتعب ليستريح؟  -304س

بُّ لُِموَسى12( ُه َعالََمٌة َبْينِي َوَبْيَنُكْم فِي : َوأَْنَت ُتَكلُِّم َبنِي إِْسَرائِيلَ َقائِالً «13: َوَقالَ الرَّ ُسُبوتِي َتْحَفُظوَنَها ألَنَّ
ُسُكْم  بُّ الَِّذي ُيَقدِّ ٌس لَُكمْ َفَتْحفَ 14أَْجَيالُِكْم لَِتْعلَُموا أَنِّي أََنا الرَّ ُه ُمَقدَّ ْبَت ألَنَّ َسُه ُيْقَتلُ َقْتالً . ُظوَن السَّ إِنَّ ُكلَّ . َمْن َدنَّ

ْفُس ِمْن َبْيِن َشْعبَِها اٍم ُيْصَنُع َعَملٌ 15. َمْن َصَنَع فِيِه َعَمالً ُتْقَطُع تِْلَك النَّ َة أَيَّ ابُِع َففِيِه َسْبُت . ِستَّ ا اْلَيْوُم السَّ َوأَمَّ
بِّ ُعْطلٍَة مُ  ٌس لِلرَّ ْبِت ُيْقَتلُ َقْتالً . َقدَّ ْبَت لَِيْصَنُعوا 16. ُكلُّ َمْن َصَنَع َعَمالً فِي َيْوِم السَّ َفَيْحَفُظ َبُنو إِْسَرائِيلَ السَّ

ْبَت فِي أَْجَيالِِهْم َعْهداً أََبِدّياً  بُّ ُهَو َبْينِي َوَبْيَن َبنِي إِْسَرائِيلَ َعالََمٌة إِلَى األََبِد ألَ 17. السَّ اٍم َصَنَع الرَّ ِة أَيَّ ُه فِي ِستَّ نَّ
ابِِع اْسَتَراَح َوَتَنفَّسَ  َماَء َواألَْرَض َوفِي اْلَيْوِم السَّ  17-12: 31خروج .) »السَّ



 
لم يرد أى ذكر فى التوراة أن نوحاً أو إبراهيم أو إسحق أو يعقوب أو ذريته قبل الخروج من مصر قد حفظوا 

لك، وأنه ال عالقة للسبت براحة هللا ، ولو كان هذا صحيحاً لفرض هللا اإللتزام به قبل السبت أو أمرهم هللا بذ
بُّ لُِموَسى4(. ذلك َماءِ «: َفَقالَ الرَّ ْعُب َوَيْلَتقُِطوَن َحاَجَة اْلَيْوِم بَِيْوِمَها! َها أََنا أُْمِطُر لَُكْم ُخْبزاً ِمَن السَّ . َفَيْخُرُج الشَّ

ُئوَن َما َيِجيُئوَن بِِه َفَيُكوُن ِضْعَف َما 5ْسلُُكوَن فِي َناُموِسي أَْم الَ؟ ألَْمَتِحَنُهْم أَيَ  ُهْم ُيَهيِّ اِدِس أَنَّ َوَيُكوُن فِي اْلَيْوِم السَّ
 5-4: 16خروج .) »َيْلَتِقُطوَنُه َيْوماً َفَيْوماً 

 
من العمل ، ألن الرب ال يكل  إذن فقد كانت الراحة فى يوم السبت امتحاناً لبنى إسرائيل وليست لراحة الرب

بُّ َخالُِق أَْطَراِف األَْرِض الَ َيِكلُّ َوالَ َيْعَيا28(: وال يتعب ْهِر الرَّ : 40إشعياء .) أََما َعَرْفَت أَْم لَْم َتْسَمْع؟ إِلَُه الدَّ
28 

 
 

َما ِمْجَمَرَتُه َوَجَعالَ فِيِهَما َناراً َوأََخَذ اْبَنا َهاُروَن َناَداُب َوأَبِيُهو ُكلٌّ ِمْنهُ 1(: يقول سفر الالويين -305س
بِّ َناراً َغِريَبًة لَْم َيأُْمْرُهَما بَِها َبا أََماَم الرَّ بِّ َوأََكلَْتُهَما َفَماَتا 2. َوَوَضَعا َعلَْيَها َبُخوراً َوَقرَّ َفَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الرَّ

بِّ   2-1: 10الويين .) أََماَم الرَّ
 

ام الرب فورى ، فما دليل القائلين بالخطيئة األزلية؟ فقد عاقب الرب آدَم وحواء فور وقوعهم فى فإذا كان إنتق
لكن الغريب أن الرب ُيعاقب على عدم طاعته ، واألخطاء التى يسهل . الخطأ ، كما عاقب ناداب وأبيهو

ا َرأَى 1( ائه مذبحاً للعجل؟فلماذا لم ُيعاقب هارون على بن. اإلستغفار منها ، وال يعاقب على أكبر الكبائر َولَمَّ
ْعُب َعلَى َهاُروَن َوَقالُوا لَهُ  ْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبَطأَ فِي النُُّزوِل ِمَن اْلَجَبِل اْجَتَمَع الشَّ قُِم اْصَنْع لََنا آلَِهًة َتِسيُر «: الشَّ

ُجلَ الَِّذي أَْصَعَدَنا ِمْن أَْرِض  اْنِزُعوا «: َفَقالَ لَُهْم َهاُرونُ 2. »ِمْصَر الَ َنْعلَُم َماَذا أََصاَبهُ  أََماَمَنا ألَنَّ َهَذا ُموَسى الرَّ
َهِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوَبنِيُكْم َوَبَناتُِكْم َوْأُتونِي بَِها َهِب الَّتِي فِي 3. »أَْقَراَط الذَّ ْعِب أَْقَراَط الذَّ َفَنَزَع ُكلُّ الشَّ

َرهُ بِاْإلِْزِميِل َوَصَنَعُه ِعْجالً َمْسُبوكاً 4. إِلَى َهاُرونَ  آَذانِِهْم َوأَُتوا بَِها َهِذِه «: َفَقالُوا. َفأََخَذ َذلَِك ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ
ا َنَظَر َهاُروُن َبَنى َمْذَبحاً أََماَمُه َوَنادَ 5» !آلَِهُتَك َيا إِْسَرائِيلُ الَّتِي أَْصَعَدْتَك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ  : ى َهاُروُن َوَقالَ َفلَمَّ

بِّ « ُموا َذَبائَِح َسالََمةٍ 6. »َغداً ِعيٌد لِلرَّ ُروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا ُمْحَرَقاٍت َوَقدَّ  6-1: 32خروج .) َفَبكَّ
 
 

َحاِب 9(: قارن هذين النصين ببعضهما ليتأكد لك التحريف الذى أصاب الكتاب -306س َوَكاَن َعُموُد السَّ
بُّ َمَع ُموَسى . َسى اْلَخْيَمَة َيْنِزلُ َوَيقُِف ِعْنَد َباِب اْلَخْيَمةِ إَِذا َدَخلَ ُمو ْعِب َعُموَد 10َوَيَتَكلَُّم الرَّ َفَيَرى َجِميُع الشَّ

َحاِب َواقِفاً ِعْنَد َباِب اْلَخْيَمةِ  ْعِب َوَيْسُجُدوَن ُكلُّ َواِحٍد فِي َباِب َخْيَمتِهِ . السَّ بُّ ُموَسى وَ 11. َوَيقُوُم ُكلُّ الشَّ ُيَكلُِّم الرَّ
ُجلُ َصاِحَبهُ  َوإَِذا َرَجَع ُموَسى إِلَى اْلَمَحلَِّة َكاَن َخاِدُمُه َيُشوُع ْبُن ُنوَن اْلُغالَُم الَ َيْبَرُح ِمْن . َوْجهاً لَِوْجٍه َكَما ُيَكلُِّم الرَّ

 11: 33خروج.)َداِخِل اْلَخْيَمةِ 
الَ َتْقِدُر أَْن َتَرى َوْجِهي ألَنَّ اْإلِْنَساَن الَ َيَرانِي «: َوَقالَ 20(: احقارن هذا بالنص التالى وهو فى نفس اإلصح

 20: 33خروج .) »َوَيِعيشُ 
 
 

 من الذى كتب على لوحى الحجر ؟ -307س
بُّ لُِموَسى12(: الرب بنفسه ِريَعِة اْصَعْد إِلَيَّ إِلَى اْلَجَبِل َوُكْن ُهَناَك َفأُْعِطَيَك لَْوَحيِ «: َوَقالَ الرَّ اْلِحَجاَرِة َوالشَّ

ِة الَّتِي َكَتْبُتَها لَِتْعلِيِمِهمْ    12: 24خروج .) »َواْلَوِصيَّ
 

َهاَدةِ 18( :الرب بنفسه لَْوَحْي َحَجٍر : ُثمَّ أَْعَطى ُموَسى ِعْنَد َفَراِغِه ِمَن اْلَكالَِم َمَعُه فِي َجَبِل ِسيَناَء لَْوَحيِ الشَّ
  18: 31خروج .) هللاِ َمْكُتوَبْيِن بِإِْصبِِع 

 
 16: 32خروج .) َواللَّْوَحاِن ُهَما َصْنَعُة هللاِ َواْلِكَتاَبُة ِكَتاَبُة هللاِ َمْنقُوَشٌة َعلَى اللَّْوَحْينِ 16(: الرب بنفسه

 
ْقصَ 19( ُه أَْبَصَر اْلِعْجلَ َوالرَّ ُموَسى َوَطَرَح اللَّْوَحْيِن ِمْن َيَدْيِه  َفَحِمَي َغَضبُ . َوَكاَن ِعْنَدَما اْقَتَرَب إِلَى اْلَمَحلَِّة أَنَّ

َرُهَما فِي أَْسَفِل اْلَجَبلِ   19: 32خروج ) َوَكسَّ
 

بُّ لُِموَسى1(: الرب بنفسه لَْيِن َفأَْكُتَب أََنا َعَلى اللَّْوَحْيِن اْلَكلَِماِت «: ُثمَّ َقالَ الرَّ اْنَحْت لََك لَْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر ِمْثلَ األَوَّ



لَْيِن اللََّذْيِن َكَسْرَتُهَماالَّتِ  ) 2-1: 10تثنية ( وأيضاً ,  1: 34خروج .) ي َكاَنْت َعلَى اللَّْوَحْيِن األَوَّ
 

بُّ لْوَحيِ الَحَجِر الَمْكُتوَبْيِن ِبإِْصِبِع هللاِ َوَعلْيِهَما ِمْثلُ َجِميِع الَكلَِماِت التِي َكلَمكُ 10(: الرب بنفسه ْم َوأَْعَطانَِي الرَّ
اِر فِي َيْوِم االِْجتَِماعِ بِ  بُّ فِي الَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّ  10: 9تثنية .) َها الرَّ
 

بُّ لُِموَسى27(: موسى كتبها بنفسه نِي بَِحَسِب َهِذِه اْلَكلَِماِت َقَطْعُت «: َوَقالَ الرَّ اْكُتْب لَِنْفِسَك َهِذِه اْلَكلَِماِت ألَنَّ
 27: 34خروج .) »لَ َعْهداً َمَعَك َوَمَع إِْسَرائِي

 
 

َن على لوحى الحجر؟ -308س  ما الذى ُدوِّ
بِّ أَْرَبِعيَن َنَهاراً َوأَْرَبِعيَن لَْيلًَة لَْم َيأُْكلْ ُخْبزاً َولَْم َيْشَرْب َماءً 28(: الوصايا العشر فقط َفَكَتَب . َوَكاَن ُهَناَك ِعْنَد الرَّ

 28: 34خروج .) َماِت اْلَعَشرَ َعلَى اللَّْوَحْيِن َكلَِماِت اْلَعْهِد اْلَكلِ 
 

بُّ لُِموَسى12(: الوصايا العشر والشريعة اْصَعْد إِلَيَّ إِلَى اْلَجَبِل َوُكْن ُهَناَك َفأُْعِطَيَك َلْوَحيِ اْلِحَجاَرِة «: َوَقالَ الرَّ
ِة الَّتِي َكَتْبُتَها لَِتْعلِيِمِهمْ  ِريَعِة َواْلَوِصيَّ  12: 24خروج .) »َوالشَّ

 
 

َجِميُع الَمْعُدوِديَن ِمَن 39(فرد من بنى الوى؟  300هل الرب يجمع خطأ؟ فأين ذهبوا ال  -309س
بِّ بَِعَشاِئِرِهْم ُكلُّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاعِ  ُهْم ُموَسى َوَهاُروُن َحَسَب َقْوِل الرَّ يَن الِذيَن َعدَّ داً اْثَناِن الالِويِّ

 39: 3عدد .) َوِعْشُروَن أَلفاً 
 

لَِجْرُشوَن َعِشيَرةُ 21(فرداً  7500وهذا الرقم غير صحيح، إذ أن عدد الجرشون من ابن شهر فصاعداً 
ينَ  ْمِعيِّ يَن َوَعِشيَرةُ الشَّ ينَ . اللِّْبنِيِّ الَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم بَِعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر 22. َهِذِه ِهَي َعَشائُِر الَجْرُشونِيِّ

 8600، وكان عدد بنى قهات أليعازر  22-21: 3عدد .)الَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم َسْبَعُة آالٍف َوَخْمُس ِمَئةٍ  َفَصاِعداً 
يئِيلِ 27( يَن َوَعِشيَرةُ الُعزِّ يَن َوَعِشيَرةُ الَحْبُروِنيِّ يَن َوَعِشيَرةُ اليِْصَهاِريِّ ينَ َولَِقَهاَت َعِشيَرةُ الَعْمَراِميِّ  َهِذِه َعَشائِرُ . يِّ

يَن  : 3عدد .) بَِعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعداً َثَمانَِيُة آالٍف َوِستُّ ِمَئٍة َحاِرِسيَن ِحَراَسَة القُْدسِ 28الَقَهاتِيِّ
ينَ 33( 6200، وكان عدد مرارى 27-28 يَن َوَعِشيَرةُ الُموِشيِّ ُر َهِذِه ِهَي َعَشائِ. َولَِمَراِري َعِشيَرةُ الَمْحلِيِّ

ُة آالٍف َوِمَئَتانِ 34. َمَراِري  34-33: 3عدد .) َوالَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم بَِعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعداً ِستَّ
 

 22 000وليس  22 300يكون المجموع هو =  6200+  8600+  7500وإذا قمنا بجمع هؤالء الثالثة 
 .كما تقول التوراة

 
 

، فأمر الرب موسى أن يأخذ فداء عن األعداد الزائدة عن  22 273ى إسرائيل وكان عدد بن -310س
وهنا ُيخطىء فى العدِّ مرة أخرى أو ُيصرُّ على خطئه األول ، فعلى الحساب الصحيح يكون عدد . بنى الوى

فى بنى  فرد ، وعلى ذلك لم يكن هناك داٍع لفداء األعداد الزائدة 27الالويين أكثر من عدد بنى إسرائيل ب 
يَن ِمْن أَْبَكاِر َبنِي إِْسَرائِيل 46(: إسرائيل ائِِديَن َعلى الالِويِّ ْبِعيَن الزَّ ا فَِداُء الِمَئَتْيِن َوالثَّالَثِة َوالسَّ .. ..)  47َوأَمَّ

 47-46: 3عدد 
 
 

 من الذى لعن حام واخوته؟ هل هم كتبة التوراة أم هللا؟ -311س

َوَتَكلَمْت َمْرَيُم َوَهاُروُن َعلى ُموَسى ِبَسَبِب الَمْرأَِة 1(: ة كوشية أى حبشيةتزوج موسى عليه السالم من امرأ
َخَذَها  ِة التِي اتَّ ةً (الُكوِشيَّ َخَذ اْمَرأًَة ُكوِشيَّ ُه َكاَن َقِد اتَّ  1: 12عدد ) ألَنَّ

، فلو  6: 10تكوين .) ْنَعانُ ُكوُش َوِمْصَرايُِم َوفُوُط َوكَ : َوَبُنو َحامٍ 6(وكوش هو أخو كنعان من ساللة حام 
 ساللة حام من المغضوب عليهم كما يقول سفر التكوين فكيف تزوج موسى من ساللة المغضوب عليهم؟ 

 



َواْبَتَدأَ ُنوٌح َيُكوُن 20( :فلم ُينزل هللا هذا الهراء ، إنهم كتبة التوراة هم الذين لعنوا حام وساللته وليس هللا
حاً َوَغَرَس َكْرماً  ى َداِخلَ ِخَبائِهِ 21. َفالَّ َفأَْبَصَر َحاٌم أَُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة أَبِيِه 22. َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكَر َوَتَعرَّ

َداَء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكَتافِِهَما َوَمَشَيا إِلَى اْلَوَراِء َوَستَ 23. َوأَْخَبَر أََخَوْيِه َخاِرجاً  َرا َعْوَرَة َفأََخَذ َساٌم َوَياَفُث الرِّ
ا اْسَتْيَقَظ ُنوٌح ِمْن َخْمِرِه َعلَِم َما َفَعلَ بِِه اْبُنُه 24. َفَلْم ُيْبِصَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما. أَبِيِهَما َوَوْجَهاُهَما إِلَى اْلَوَراءِ  َفلَمَّ

ِغيُر  بُّ إِلَُه َسامٍ «: َقالَ وَ 26. »َعْبَد اْلَعبِيِد َيُكوُن إلِْخَوتِهِ . َمْلُعوٌن َكْنَعانُ «: َفَقالَ 25الصَّ َوْلَيُكْن َكْنَعاُن . ُمَباَرٌك الرَّ
 27-20: 9تكوين ) »َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبداً لَُهمْ . لَِيْفَتِح هللاُ لَِياَفَث َفَيْسُكَن فِي َمَساِكِن َسامٍ 27. َعْبداً لَهُ 

 
َماِء َوإِلَِه 3(: نوهم الذين كتبوا أن إبراهيم أوصى ابنه إسحق أال يتزوج من الكنعانيي بِّ إَِلِه السَّ َفأَْسَتْحلَِفَك بِالرَّ

يَن الَِّذيَن أََنا َساِكٌن َبْيَنُهمْ   3: 24تكوين ) األَْرِض أَْن الَ َتأُْخَذ َزْوَجًة ِالْبنِي ِمْن َبَناِت اْلَكْنَعانِيِّ
 
 

سرائيل واستحسنها من صاحب فكرة إرسال جواسيس إلى أرض كنعان؟ هل هو هللا أم هم بنو إ -312س
 هللا؟

بُّ لُِموَسى1(: فعلوا ذلك بأمر الرب ُسوا أَْرَض َكْنَعاَن التِي أََنا ُمْعِطيَها لَِبنِي «2: ُثمَّ َقال الرَّ أَْرِسل ِرَجاالً لَِيَتَجسَّ
 2-1: 13عدد .) »ِهمْ ُكلُّ َواِحٍد َرئِيٌس فِي. َرُجالً َواِحداً لُِكلِّ ِسْبٍط ِمْن آَبائِِه ُتْرِسلُونَ . إِْسَرائِيل

 
ْمُتْم إِليَّ َجِميُعُكْم َوقُلُتمْ 22( ِريِق : َفَتَقدَّ وا إِلْيَنا َخَبراً َعِن الطَّ ُسوا لَنا األَْرَض َوَيُردُّ اَمَنا لَِيَتَجسَّ َدْعَنا ُنْرِسل ِرَجاالً قُدَّ

َرُجالً َواِحداً ِمْن . ُم لَديَّ َفأََخْذُت ِمْنُكُم اْثَنْي َعَشَر َرُجالً َفَحُسَن الَكال23. التِي َنْصَعُد فِيَها َوالُمُدِن التِي َنأِْتي إِلْيَها
ُسوهُ 24. ُكلِّ ِسْبطٍ   24-22: 1تثنية ) َفاْنَصَرفُوا َوَصِعُدوا إِلى الَجَبِل َوأَُتوا إِلى َواِدي أَْشُكول َوَتَجسَّ

 
 

ِة َفاَراَن َحَسَب قَ 3( -313س يَّ بِّ َفأَْرَسلُهْم ُموَسى ِمْن َبرِّ ُسوا أَْرَض 17. .. .. ْوِل الرَّ َفأَْرَسلُهْم ُموَسى لَِيَتَجسَّ
 17و 3: 13عدد ) اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا إِلى الَجُنوِب َواْطلُعوا إِلى الَجَبلِ «: َكْنَعاَن َوَقال لُهمُ 

برية (ى موقع إذ رغم اختالف المؤرخين ف. وهذا لهو أكبر دليل على أن التوراة ُكتَِبت أثناء السبى البابلى
، هل هى فى سيناء أم بين سيناء وكنعان فقط أم ممتدة لتشمل جبال الحجاز أيضاً؟ إال إنهم جميعاً قد ) فاران

للذهاب ) اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا إِلى الَجُنوبِ (وقول التوراة . اتفقوا على أنها جنوب كنعان على األقل وليس شماله
غرافياً، خاصة إذا علمنا أنهم لم يقتصروا على جنوب كنعان بل وصلوا إلى كنعان وهم فى فاران يعتبر خطأً ج

ألصبح ) شمال شرق كنعان(إلى حماة ، أما لو علمنا أن كاتب التوراة لم يكن موسى ، بل كتب أثناء سبى بابل 
 .قاصدين كنعان) اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا إِلى الَجُنوبِ (من السهل تقبل كلمة 

 
 

 أين تقع قادش ؟ -314س

ِة َفاَراَن 26( 26: 13يقول سفر العدد  يَّ َفَساُروا َحتَّى أَُتوا إِلى ُموَسى َوَهاُروَن َوُكلِّ َجَماَعِة َبنِي إِْسَرائِيل إِلى َبرِّ
وا إِلْيِهَما َخَبراً َوإِلى ُكلِّ الَجَماَعِة َوأَُروُهْم َثَمَر األَْرِض   )إِلى َقاِدَش َوَردُّ

لِ وَ 1( 1: 20ويقول سفر العدد  ْهِر األَوَّ ِة ِصيَن فِي الشَّ يَّ ْعُب . أََتى َبُنو إِْسَرائِيل الَجَماَعُة ُكلَُّها إِلى َبرِّ َوأََقاَم الشَّ
 .)َوَماَتْت ُهَناَك َمْرَيُم َوُدفَِنْت ُهَناكَ . فِي َقاِدشَ 

 
 

 متى كان يعيش نحشون؟ هل فى زمن موسى أم فى بعد داود بأربعة أجيال؟ -315س

َجاِل 5( دد أن نحشون بن عميناداب كان يعيش فى عصر موسى عليه السالمذكر سفر الع َوَهِذِه أَْسَماُء الرِّ
اي6. لَِرأُوَبْيَن أَلِيُصوُر ْبُن َشَدْيُئورَ . الِذيَن َيقُِفوَن َمَعُكَما لَِيُهوَذا َنْحُشوُن ْبُن 7. لَِشْمُعوَن َشلُوِميئِيلُ ْبُن ُصوِريَشدَّ

يَناَدابَ    7-5: 1عدد .) َعمِّ
 



ى أَبِي َداُودَ . َوَدَعْوَن اْسَمُه ُعوبِيدَ (: بينما نجد فى سفر راعوث أن جاء بعد داود بأربعة أجيال فقط . ُهَو أَُبو َيسَّ
يَناَدابَ , َوَحْصُروُن َولََد َرامَ 19, َفاِرُص َولََد َحْصُرونَ : َوَهِذِه َمَوالِيُد َفاِرصَ 18 ينَ 20, َوَراُم َولََد َعمِّ اَداُب َولََد َوَعمِّ

سنة تبعاً  450، مع أن الفارق الزمنى بين موسى وداود  20: 4راعوث ) َوَنْحُشوُن َولََد َسْلُمونَ , َنْحُشونَ 
 20: 13ألعمال الرسل 

 
 

 بينما هو ابن أخيمعص فى أخبار األيام األول) عند عزرا(ابن من عزريا؟ عزريا بن مرايوث -316س
 
 

 بينما هو ابن مرايوث فى أخبار األيام األول) عند عزرا(بن عزريا  ابن من أمريا؟ أمريا -317س
 
 

أن ) عند عزرا(ما اسم ابن سرايا الذى تولى رئاسة الكهنة وحدث فى عهده السبى البابلى؟  -318س
 سرايا ولد عزرا ، بينما ولد يهوصاداق فى أخبار األيام األول

 
 

 فى أخبار األيام األول ابن سراياابن من يهوصاداق؟ لم يذكره عزرا ، وهو  -319س
 
 

فى أخبار األيام (، و أخيمعص ) عند عزرا(من هو ابن صادوق الذى جاء منه النسب؟ شلّوم  -320س
 ).األول

 
 فهل لم يحفظ هللا أسماء رؤساء كهنته؟ 

 
أَلَِعاَزاُر َولََد 4. َوأَلِيَعاَزاُر َوإِيَثاَمارُ  َناَداُب َوأَبِيُهو: َوَبُنو َهاُرونَ . َهاُروُن َوُموَسى َوَمْرَيمُ : َوَبُنو َعْمَرامَ 3(

يَ , َوأَبِيُشوُع َولََد ُبقِّيَ 5, َوفِيَنَحاُس َولََد أَبِيُشوعَ , فِيَنَحاسَ  ي َولََد َزَرْحَيا َوَزَرْحَيا َوَلَد 6, َوُبقِّي َولََد ُعزِّ َوُعزِّ
, َوَصاُدوُق َولََد أَِخيَمَعصَ , َوأَِخيُطوُب َولََد َصاُدوقَ 8, لََد أَِخيُطوبَ َوأََمْرَيا وَ , َوَمَراُيوُث َولََد أََمْرَيا7, َمَراُيوثَ 

َوُهَو الَِّذي َكَهَن فِي اْلَبْيِت الَِّذي َبَناهُ (َوُيوَحاَناُن َوَلَد َعَزْرَيا 10, َوَعَزْرَيا َولََد ُيوَحاَنانَ , َوأَِخيَمَعُص َولََد َعَزْرَيا9
َوَلَد , َوأَِخيُطوُب َولََد َصاُدوَق َوَصاُدوقُ 12, َوأََمْرَيا َولََد أَِخيُطوبَ , َوَعَزْرَيا َولََد أََمْرَيا11) مَ ُسلَْيَماُن فِي أُوُرَشلِي

ا13, َشلُّومَ  ا َولََد َعَزْرَيا, َوَشلُّوُم َولََد ِحْلِقيَّ , َوَسَراَيا َولََد َيُهوَصاَداقَ , َوَعَزْرَيا َولََد َسَراَيا14, َوِحْلقِيَّ
رَ 15 بِّ َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم بَِيِد َنُبوَخْذَنصَّ  15-3: 6أخبار األيام األولى .) َوَيُهوَصاَداُق َساَر فِي َسْبيِ الرَّ

 
هارون ولد ألعازار ، : (فإن النسب عند عزرا يسير كاآلتى! قارن هذا النسب بنسب أخبار األيام األولى

ى ولد زرحيا ،  وألعازار ولد فينحاس، وفينحاس ولد أبيشوع ، ى، وُعزِّ وأبيشوع ولد ُبقِّى ، وُبقِّى ولد ُعزِّ
وزرحيا ولد مرايوث ، ومرايوث ولد عزريا ، وعزريا ولد أمريا ، وأمريا ولد أخيطوب ، وأخيطوب ولد 

صادوق ، وصادوق ولد شلُّوم ، وشلُّوم ولد ِحلقيا ، وِحلقيا ولد عزريا ، وعزريا ولد سرايا ، وسرايا ولد 
 )عزرا

 
ا 1(وهذا نص عزرا  َوَبْعَد َهِذِه األُُموِر فِي ُمْلِك أَْرَتْحَشْسَتا َملِِك َفاِرَس َعْزَرا ْبُن َسِ◌َراَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن ِحْلقِيَّ

َبِن 5ي ْبِن ُبقِّي ْبِن َزَرْحَيا ْبِن ُعزِّ 4ْبِن أََمْرَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن َمَراُيوَث 3ْبِن َشلُّوَم ْبِن َصاُدوَق ْبِن أَِخيُطوَب 2
ْأسِ   5-1: 7عزرا ) أَبِيُشوَع ْبِن فِيَنَحاَس ْبِن أَلَِعاَزاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن الرَّ

 
 

 هل من الرحمة أن ينتقم الرب من ذنوب اآلباء فى األبناء؟ -321س

وِح َكثِيُر اإلِْحَسانِ 18(: وللسؤال هذا إجابتان متناقضتان بُّ َطِويلُ الرُّ ُه ال ُيْبِرئُ  الرَّ َئَة لِكنَّ يِّ ْنَب َوالسَّ َبل . َيْغفُِر الذَّ
ابِعِ  الِِث َوالرَّ  18: 14عدد .) َيْجَعلُ َذْنَب اآلَباِء َعلى األَْبَناِء إِلى الِجيِل الثَّ



 
. .. .. .. ْخِطُئ ِهَي َتُموتُ النَّْفُس الَّتِي تُ . ِكالَُهَما لِي. َنْفُس األَِب َكَنْفِس االِْبنِ . َها ُكلُّ النُّفُوِس ِهَي لِي4(

ْفُس الَّتِي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 20 بِرُّ اْلَبارِّ َعلَْيِه َيُكوُن . االِْبُن الَ َيْحِملُ ِمْن إِْثِم األَِب َواألَُب الَ َيْحِملُ ِمْن إِْثِم االِْبنِ . اَلنَّ
يِر َعلَْيِه َيُكونُ  رِّ ي21. َوَشرُّ الشِّ رِّ ُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَّتِي َفَعلََها َوَحفَِظ ُكلَّ َفَرائِِضي َوَفَعلَ َحّقاً َفإَِذا َرَجَع الشِّ

ِه الَِّذي َعِملَ َيْحَيا. ُكلُّ َمَعاِصيِه الَّتِي َفَعلََها الَ ُتْذَكُر َعلَْيهِ 22. الَ َيُموتُ . َوَعْدالً َفَحَياًة َيْحَيا ًة 23. فِي بِرِّ َهلْ َمَسرَّ
؟ أَالَ بُِرُجوِعِه َعْن ُطُرقِِه َفَيْحَيا؟ أَُسرُّ بَِموْ  بُّ ُد الرَّ يِّ يِر َيقُولُ السَّ رِّ ِه َوَعِملَ إِْثماً 24ِت الشِّ َوإَِذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن بِرِّ

يرُ  رِّ َجاَساِت الَّتِي َيْفَعلَُها الشِّ ِه الَِّذي َعِملَهُ , َوَفَعلَ ِمْثلَ ُكلِّ الرَّ فِي ِخَياَنتِِه الَّتِي َخاَنَها َوفِي . الَ ُيْذَكرُ  أََفَيْحَيا؟ ُكلُّ بِرِّ
تِِه الَّتِي أَْخَطأَ بَِها َيُموتُ   24-20و  4: 18حزقيال .) َخِطيَّ

 
 

 هل كانا موسى وهارون من المؤمنين؟ -322س

بُّ َفَقال الرَّ 12(: فالكتاب المقدس يتهم موسى وهارون وشعبهما بعدم اإليمان ويحرمهم هللا من أرض الميعاد
َسانِي أََماَم أَْعُيِن َبنِي إِْسَرائِيل لَِذلَِك ال ُتْدِخالِن َهِذهِ «: لُِموَسى َوَهاُرونَ  ُكَما لْم ُتْؤِمَنا بِي َحتَّى ُتَقدِّ  ِمْن أَْجِل أَنَّ

اَها  12: 20عدد .)»الَجَماَعَة إِلى األَْرِض التِي أَْعَطْيُتُهْم إِيَّ
 

لهارون فقد اتهمه الكتاب ببناء مذبح للعجل وإضالل بنى إسرائيل والكفر هذا بالنسبة لموسى أما بالنسبة 
ْعُب َعلَى َهاُروَن َوَقالُوا 1( :وعبادة األوثان ْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبَطأَ فِي النُُّزوِل ِمَن اْلَجَبِل اْجَتَمَع الشَّ ا َرأَى الشَّ َولَمَّ

ُجلَ الَِّذي أَْصَعَدَنا ِمْن أَْرِض ِمْصَر الَ َنْعلَُم َماَذا أََصاَبهُ قُِم اْصَنْع لََنا آلَِهًة َتِسيُر أََمامَ «: لَهُ  . »َنا ألَنَّ َهَذا ُموَسى الرَّ
َهِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوَبنِيُكْم َوَبَناتُِكْم َوْأُتونِي بَِها«: َفَقالَ لَُهْم َهاُرونُ 2 َفَنَزَع ُكلُّ 3. »اْنِزُعوا أَْقَراَط الذَّ
َهِب الَّتِي فِي آَذانِِهْم َوأَُتوا بَِها إِلَى َهاُرونَ ال ْعِب أَْقَراَط الذَّ َرهُ ِباْإلِْزِميِل َوَصَنَعُه 4. شَّ َفأََخَذ َذلَِك ِمْن أَْيِديِهْم َوَصوَّ

ا َنَظَر َهاُروُن َبَنى َمْذَبحاً 5» !رَ َهِذِه آلَِهُتَك َيا إِْسَرائِيلُ الَّتِي أَْصَعَدْتَك ِمْن أَْرِض ِمصْ «: َفَقالُوا. ِعْجالً َمْسُبوكاً  َفلَمَّ
بِّ «: أََماَمُه َوَناَدى َهاُروُن َوَقالَ  ُموا َذَبائَِح َسالََمةٍ 6. »َغداً ِعيٌد لِلرَّ ُروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا ُمْحَرَقاٍت َوَقدَّ . َفَبكَّ

ْعُب لِألَْكِل َوالشُّْرِب ُثمَّ َقاُموا لِلَِّعب  6-1: 32خروج .) َوَجلََس الشَّ
 
 

غريبة جداً أعداد بنى إسرائيل قبل فترة التيه وبعده ، فعلى سبيل المثال يذكر سفر العدد أن  -323س
 53 400سنة فصاعداً وفى نهاية فترة التيه كانوا  20فرداً من  41 500أشير كانوا فى بداية فترة التيه 

فإذا كان جيل الخروج قد فنى كله ، فهذا يعنى . فرداً  11 900سنة فصاعداً ، أى بزيادة قدرها  20فرداً من 
فرداً ، فهل من  11 900) سنة وهى المدة الفعلية 38(فرداً تناسلوا وأنجبوا فى فترة التيه  41 500أن 

 سنة؟ 40سنة أو حتى  38فرد فى  53 400الممكن بعد أن موت جيل الخروج كله أن يصل العدد إلى 
 
 

 ندما ذهب إلى مديان ليرى إخوته؟كم كان عمر موسى ع -324س

ةُ أَْرَبِعيَن َسَنًة 23(: سنة 40أن عمر موسى وقتها كان  23: 7يقول سفر أعمال الرسل  ا َكِملَْت لَُه ُمدَّ َولَمَّ
 .) َخَطَر َعَلى َبالِِه أَْن َيْفَتقَِد إِْخَوَتُه َبنِي إِْسَرائِيلَ 

 
نة فى الكتا سنة ،  80ب، ألن موسى أخرج بنى إسرائيل من مصر وعمره وهذا فى الحقيقة من األخطاء البيِّ

سنة، وكان يشوع خادم موسى منذ حداثته  30وكان عمر يشوع بن نون وقت خروج بنى إسرائيل من مصر 
سنة  60سنوات ، إذن فقد ذهب مع موسى إلى مديان وعمر موسى  10أى وعمره حوالى  )28: 11عدد(

 .الرسل سنة كما ورد فى سفر أعمال 40وليس 
 
 

 ما ُحكم من اضطجع مع فتاة عذراء مخطوبة؟ -325س



إَِذا َكاَنْت َفَتاةٌ َعْذَراُء َمْخُطوَبًة لَِرُجٍل َفَوَجَدَها َرُجلٌ فِي الَمِديَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها «23(: يقتالن رجماً بالحجارة
َها لْم َتْصُرْخ . ُموُهَما بِالِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَتاَفأَْخِرُجوُهَما ِكلْيِهَما إِلى َباِب ِتلَك الَمِديَنِة َواْرجُ 24 الَفَتاةُ ِمْن أَْجِل أَنَّ

ُه أََذل اْمَرأََة َصاِحبِهِ  ُجلُ ِمْن أَْجِل أَنَّ رَّ ِمْن َوَسِطكَ . فِي الَمِديَنِة َوالرَّ  24-23: 22تثنية .) َفَتْنِزُع الشَّ

َم ذبيحة  َبا فقط وُيغفر للفاعل إذا قدَّ َوإَِذا اْضَطَجَع َرُجلٌ َمَع اْمَرأٍَة اْضِطَجاَع َزْرٍع َوِهَي أََمٌة َمْخُطوَبٌة 20(: إثمُيؤدَّ
َتَها َفْلَيُكْن َتأِْديبٌ  يَّ َها لَْم ُتْعَتقْ . لَِرُجٍل َولَْم ُتْفَد ِفَداًء َوالَ أُْعِطَيْت ُحرِّ بِّ بَِذبِيَحٍة إلِ 21. الَ ُيْقَتالَ ألَنَّ ْثِمِه َوَيأْتِي إِلَى الرَّ

تِِه الَّتِي أَْخَطأَ 22. َكْبشاً َذبِيَحَة إِْثمٍ : إِلَى َباِب َخْيَمِة االْجتَِماعِ  بِّ ِمْن َخِطيَّ َفُيَكفُِّر َعْنُه اْلَكاِهُن بَِكْبِش اْإلِْثِم أََماَم الرَّ
تِِه الَّتِي أَْخَطأَ   22-20: 19الويين .) َفُيْصَفُح لَُه َعْن َخِطيَّ

 
 

 ن اضطجع مع امرأة طامس؟ما حكم م -326س

امٍ 24(: يكون نجساً سبعة أيام َوُكلُّ فَِراٍش . َوإِِن اْضَطَجَع َمَعَها َرُجلٌ َفَكاَن َطْمُثَها َعلَْيِه َيُكوُن َنِجساً َسْبَعَة أَيَّ
 24: 15الويين .) َيْضَطِجُع َعلَْيِه َيُكوُن َنِجساً 

 
ى َيْنُبوَعَها َوَكَشَفْت  َوإَِذا اْضَطَجعَ 18(: يقطعان كالهما من شعبهما َرُجلٌ َمَع اْمَرأٍَة َطاِمٍث َوَكَشَف َعْوَرَتَها َعرَّ

 18: 20الويين .) ِهَي َيْنُبوَع َدِمَها ُيْقَطَعاِن ِكالَُهَما ِمْن َشِعْبِهَما
 
 

كيف لم يقم نبى فى إسرائيل بعد موسى مثله فى المعجزات ، إذا كان السحرة أنفسهم عملوا  -327س
َولْم َيقُْم 10(: ورد فى سفر التثنية: ات مثل معجزات موسى ، ما عدا فلق البحر فقد كانت أكبر معجزاتهمعجز

بُّ َوْجهاً لَِوْجٍه  بُّ 11َبْعُد َنبِيٌّ فِي إِْسَرائِيل ِمْثلُ ُموَسى الِذي َعَرَفُه الرَّ فِي َجِميِع اآلَياِت َوالَعَجائِِب الِتي أَْرَسلُه الرَّ
 12-10: 34تثنية ) ا فِي أَْرِض ِمْصَر بِفِْرَعْوَن َوبَِجِميِع َعبِيِدِه َوُكلِّ أَْرِضهِ لَِيْعَملهَ 

 
 

 هل أفنى يشوع العناقيين؟ -328س

يَن ِمَن اْلَجَبلِ 21(: نعم ْن ِمْن َحْبُروَن َوِمْن َدبِيَر َوِمْن َعَناَب َومِ , َوَجاَء َيُشوُع فِي َذلَِك اْلَوْقِت َوَقَرَض اْلَعَناِقيِّ
َمُهْم َيُشوُع َمَع ُمُدنِِهمْ . َجِميِع َجَبِل َيُهوَذا َوِمْن ُكلِّ َجَبِل إِْسَرائِيلَ  َفلَْم َيَتَبقَّ َعَناقِيُّوَن فِي أَْرِض َبنِي 22. َحرَّ

َة َوَجتَّ َوأَْشُدودَ , إِْسَرائِيلَ   22-21: 11يشوع .) لَِكْن َبقُوا فِي َغزَّ
 
بُّ فِي َذلَِك اْلَيْومِ َفاآلَن أَْعِطنِي َهذَ 12(: ال َك أَْنَت َسِمْعَت فِي َذلَِك اْلَيْوِم أَنَّ . ا اْلَجَبلَ الَِّذي َتَكلََّم َعْنُه الرَّ ألَنَّ

يَن ُهَناكَ  َنةٌ , اْلَعَناقِيِّ بُّ . َواْلُمُدُن َعِظيَمٌة ُمَحصَّ بَّ َمِعي َفأَْطُرَدُهْم َكَما َتَكلََّم الرَّ  12: 14يشوع .) »لََعلَّ الرَّ
 
 

 هل أنهى موسى كتابة التوراة قبل موته؟ -329س

ُدوا ِجّداً لَِتْحَفُظوا َوَتْعَملُوا ُكلَّ اْلَمْكُتوِب فِي ِسْفِر َشِريَعِة ُموَسى َحتَّى الَ َتِحيُدوا َعْنَها يَ 6( .) ِميناً أَْو ِشَماالً َفَتَشدَّ
 6: 23يشوع 

ِ 26(؟ فما الذى كتبه يشوع والقضاة بعد ذلك فى نفس السفر .) َوَكَتَب َيُشوُع َهَذا اْلَكالََم فِي ِسْفِر َشِريَعِة هللاَّ
 6: 24يشوع 

 
 

يقول سفر يشوع إن إسرائيل عبدت هللا كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ التى طالت بعد يشوع  -330س
اِم َيُشوعَ 31( بَّ ُكلَّ أَيَّ اِم الشُُّيوخِ , َوَعَبَد إِْسَرائِيلُ الرَّ اُمُهْم َبْعَد َيُشوَع َوالَِّذيَن َعَرفُوا ُكلَّ  َوُكلَّ أَيَّ الَِّذيَن َطالَْت أَيَّ

بِّ الَِّذي َعِملَُه إلِْسَرائِيلَ    31: 24يشوع .) َعَمِل الرَّ
 



 :إال أن سفر القضاة يتحدث عن جيل من بنى إسرائيل أتى بعد يشوع وعبد البلعيم وسار وراء آلهة أخرى
بِّ اْبَن ِمَئٍة َوَعَشَر ِسنِينَ َوَماَت َيُشوُع ْبُن نُ 8( َفَدَفُنوهُ فِي ُتُخِم ُمْلِكِه فِي تِْمَنَة َحاَرَس فِي َجَبِل 9. وَن َعْبُد الرَّ

بَّ َوالَ َوَقاَم َبْعَدُهْم ِجيلٌ آَخُر لَْم َيْعرِ , َوُكلُّ َذلَِك اْلِجيِل أَْيضاً اْنَضمَّ إِلَى آَبائِهِ 10. ِشَمالِيَّ َجَبِل َجاَعشَ , أَْفَرايِمَ  ِف الرَّ
بِّ َوَعَبُدوا اْلَبْعلِيمَ 11. اْلَعَملَ الَِّذي َعِملَ إلِْسَرائِيلَ  رَّ فِي َعْيَنيِ الرَّ بَّ إِلََه 12, َوَفَعلَ َبُنو إِْسَرائِيلَ الشَّ َوَتَرُكوا الرَّ

َوَسَجُدوا لََها , ى ِمْن آلَِهِة الشُُّعوِب الَِّذيَن َحْولَُهمْ آَبائِِهِم الَِّذي أَْخَرَجُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر َوَساُروا َوَراَء آلَِهٍة أُْخرَ 
بَّ  بَّ َوَعَبُدوا اْلَبْعلَ َوَعْشَتاُروثَ 13. َوأََغاُظوا الرَّ  13-8: 2قضاة .) َتَرُكوا الرَّ

 
 

َفأََخَذَها 17. »تِي اْمَرأَةً َمْن َيْضِرُب َقْرَيَة ِسْفٍر َوَيأُْخُذَها أُْعِطيِه َعْكَسَة اْبنَ «: َوَقالَ َكالِبُ 16( -331س
وبذلك تكون عكسة قد تزوجت ,  17-16: 15يشوع .) َفأَْعَطاهُ َعْكَسَة اْبَنَتُه اْمَرأَةً . ُعْثنِيئِيلُ ْبُن َقَناَز أَُخو َكالِبَ 

َرأَتِِه الَ إِلَى امْ . َعْوَرَة أَِخي أَبِيَك الَ َتْكِشفْ 14( 14: 18عمها ، وهذا مخالف للشريعة كما ورد فى الويين 
ُتكَ . َتْقَتِربْ  َها َعمَّ ، فكيف يخالف خليفة موسى ويشوع شريعة هللا؟ وإذا كان القاضى النبى يخالف شرع .) إِنَّ

 هللا ، فمن الذى يحافظ عليه؟
 
 

َفأََخَذَها 17. »ةً َمْن َيْضِرُب َقْرَيَة ِسْفٍر َوَيأُْخُذَها أُْعِطيِه َعْكَسَة اْبَنتِي اْمَرأَ «: َوَقالَ َكالِبُ 16( -332س
 17-16: 15يشوع .) َفأَْعَطاهُ َعْكَسَة اْبَنَتُه اْمَرأَةً . ُعْثنِيئِيلُ ْبُن َقَناَز أَُخو َكالِبَ 

 
أى أن عثنيئيل قد حارب فى كنعان منذ أيام يشوع ، وهذا يتناقض مع ما قيل من قبل من أن الرب قد ترك 

روب كنعان ولتعليمهم الحرب ، ويعنى أيضاً أن عثنيئيل قد قضى األمم المتحان بنى إسرائيل الذين لم يعرفوا ح
 .لسبط يهوذا فى أثناء حكم يشوع وليس بعد وفاته

 
بُّ لَِيْمَتِحَن بِِهْم إِْسَرائِيلَ 1( َما (2ُكلَّ الَِّذيَن لَْم َيْعِرفُوا َجِميَع ُحُروِب َكْنَعاَن , َفَهُؤالَِء ُهُم األَُمُم الَِّذيَن َتَرَكُهُم الرَّ إِنَّ

يَن اْلَخْمَسُة َوَجِميُع 3) الَِّذيَن لَْم َيْعِرفُوَها َقْبلُ َفَقطْ . لَِمْعِرَفِة أَْجَياِل َبنِي إِْسَرائِيلَ لَِتْعلِيِمِهِم اْلَحْربَ  أَْقَطاُب اْلِفلِْسِطينِيِّ
اِن َجَبِل لُْبَنانَ  يَن ُسكَّ ِويِّ يَن َواْلحِّ ْيُدونِيِّ يَن َوالصَّ َكاُنوا الِْمتَِحاِن 4. ِمْن َجَبِل َبْعِل َحْرُموَن إِلَى َمْدَخِل َحَماةَ  اْلَكْنَعانِيِّ

بِّ الَّتِي أَْوَصى بَِها آَباَءُهْم َعْن َيِد ُموَسى, إِْسَرائِيلَ بِِهمْ   4-1: 3قضاة .) لُِيْعلََم َهلْ َيْسَمُعوَن َوَصاَيا الرَّ
 
 

، وهذا اللفظ نفسه هو الذى استخدمه بنو ” المخلِّص“الحظ أن القضاة جميعاً كان ُيطلَق عليهم  -333س
إسرائيل فى وصف عيسى عليه السالم فى األناجيل األربعة ، وهذا يعنى أنهم لم يعرفوا عيسى باعتباره إلهاً ، 

رهم بالقضاة المخلصين بِّ 9(: بل ذكَّ بُّ ُمَخلِّصاً لِ , َوَصَرَخ َبُنو إِْسَرائِيلَ إِلَى الرَّ . َبنِي إِْسَرائِيلَ َفَخلََّصُهمْ َفأََقاَم الرَّ
بِّ 10. ُعْثنِيئِيلَ ْبَن َقَناَز أََخا َكالَِب األَْصَغرَ   10-9: 3قضاة .) َوَقَضى إلِْسَرائِيلَ , َفَكاَن َعلَْيِه ُروُح الرَّ

 
 

 من الذى يتكلم؟ هل هو الرب أم مالك الرب؟ -334س

بِّ َوَجلََس َتْحَت اْلُبطْ 11( َواْبُنُه ِجْدُعوُن َكاَن َيْخبُِط . َمِة الَّتِي فِي َعْفَرَة الَّتِي لُِيوآَش األَبِيَعَزِريِّ َوأََتى َمالَُك الرَّ
ينَ  َبَها ِمَن اْلِمْدَيانِيِّ بِّ َوَقالَ لَهُ 12. ِحْنَطًة فِي اْلِمْعَصَرِة لُِيَهرِّ اَر اْلَبأْسِ «: َفَظَهَر لَُه َمالَُك الرَّ بُّ َمَعَك َيا َجبَّ » !الرَّ

بُّ َمَعَنا َفلَِماَذا أََصاَبْتَنا ُكلُّ َهِذهِ , أَْسأَلَُك َيا َسيِِّدي«: َقالَ لَُه ِجْدُعونُ فَ 13 َوأَْيَن ُكلُّ َعَجاِئبِِه الَّتِي , إَِذا َكاَن الرَّ
بُّ ِمْن ِمْصَر؟ َواآلَن َقْد َرَفَضَنا ا: أَْخَبَرَنا بَِها آَباُؤَنا َقاِئلِينَ  بُّ َوَجَعلََنا فِي َكفِّ ِمْدَيانَ أَلَْم ُيْصِعْدَنا الرَّ . »لرَّ

بُّ َوَقالَ 14 : َفَقالَ لَهُ 15» أََما أَْرَسْلُتَك؟. اْذَهْب بِقَُّوتَِك َهِذِه َوَخلِّْص إِْسَرائِيلَ ِمْن َكفِّ ِمْدَيانَ «: َفاْلَتَفَت إِلَْيِه الرَّ
ىبَِماَذا أَُخلُِّص إِْسَرائِيلَ؟ َها , أَْسأَلَُك َيا َسيِِّدي« لَّى فِي َمَنسَّ . »َوأََنا األَْصَغُر فِي َبْيِت أَبِي, َعِشيَرتِي ِهَي الذُّ

بُّ 16 يَن َكَرُجٍل َواِحدٍ , إِنِّي أَُكوُن َمَعكَ «: َفَقالَ لَُه الرَّ إِْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت «: َفَقالَ لَهُ 17. »َوَسَتْضِرُب اْلِمْدَيانِيِّ
َك أَْنَت ُتَكلُِّمنِينِْعَمًة فِي َعْيَنْيَك َفاْصَنْع لِ  الَ َتْبَرْح ِمْن َهُهَنا َحتَّى آتَِي إِلَْيَك َوأُْخِرَج َتْقِدَمتِي 18. ي َعالََمًة أَنَّ

ا أَ . َفَدَخلَ ِجْدُعوُن َوَعِملَ َجْدَي ِمْعزًى َوإِيَفَة َدقِيٍق َفِطيراً 19. »إِنِّي أَْبَقى َحتَّى َتْرِجعَ «: َفَقالَ . »َوأََضَعَها أََماَمكَ  مَّ
َمَها, اللَّْحُم َفَوَضَعُه فِي َسلٍّ  ا اْلَمَرُق َفَوَضَعُه فِي قِْدٍر َوَخَرَج بَِها إِلَْيِه إِلَى َتْحِت اْلُبْطَمِة َوَقدَّ َفَقالَ لَُه َمالَُك 20. َوأَمَّ

 ِ ْخَرِة َواْسُكِب اْلَمرَ «: هللاَّ بِّ َطَرَف 21. َفَفَعلَ َكَذلِكَ . »قَ ُخِذ اللَّْحَم َواْلَفِطيَر َوَضْعُهَما َعلَى ِتْلَك الصَّ َفَمدَّ َمالَُك الرَّ
اِز الَِّذي بَِيِدِه َوَمسَّ اللَّْحَم َواْلَفِطيرَ  ْخَرِة َوأََكلَِت اللَّْحَم َواْلَفِطيرَ , اْلُعكَّ بِّ َعْن . َفَصِعَدْت َناٌر ِمَن الصَّ َوَذَهَب َمالَُك الرَّ



بِّ َفَرأَى ِجْدُعوُن أَنَّ 22. َعْيَنْيهِ  بَّ «: َفَقالَ ِجْدُعونُ , ُه َمالَُك الرَّ ِدي الرَّ بِّ َوْجهاً ! آِه َيا َسيِّ ألَنِّي َقْد َرأَْيُت َمالََك الرَّ
بُّ 23» !لَِوْجهٍ  الَُم لَكَ «: َفَقالَ لَُه الرَّ  23-11: 6قضاة .) »الَ َتُموتُ . الَ َتَخفْ . السَّ

 
 

 نى إسرائيل لغير هللا؟هل من تلبسه روح هللا يتسبب فى عبادة ب -335س

بِّ ِجْدُعوَن َفَضَرَب بِاْلُبوقِ 34(: لقد لبس روح هللا جدعون : 6قضاة .) َفاْجَتَمَع أَبِيَعَزُر َوَراَءهُ , َولَبَِس ُروُح الرَّ
34  

إال أن جدعون هذا تتهمه التوراة بصناعة مذبحاً أو صرحاً وجعل فيه تماثيل أو شيئاً من هذا القبيل لعبادة 
: هللا ، وهو بذلك ـ الرجل الذى عنده رزح هللا ، نبى هللا الذى أوحى إليه ـ قد ضلَّ وأضلّض بنى إسرائيلغير 

ُه َكاَن لَُهْم أَْقَراُط َذَهٍب . »أَْن ُتْعُطونِي ُكلُّ َواِحٍد أَْقَراَط َغنِيَمتِهِ : أَْطلُُب ِمْنُكْم ِطْلَبةً «: ُثمَّ َقالَ لَُهْم ِجْدُعونُ 24( ألَنَّ
ُهْم إِْسَماِعيلِيُّونَ ألَ  َنا ُنْعِطي«: َفَقالُوا25. نَّ َوَكاَن 26. َوَفَرُشوا ِرَداًء َوَطَرُحوا َعلَْيِه ُكلُّ َواِحٍد أَْقَراَط َغنِيَمتِهِ . »إِنَّ

َهِب الَّتِي َطلََب أَْلفاً َوَسْبَع ِمَئِة َشاقٍِل َذَهباً  ْلَحلََق َوأَْثَواَب األُْرُجواِن الَّتِي َعلَى َما َعَدا األَِهلََّة َوا, َوْزُن أَْقَراِط الذَّ
َفَصَنَع ِجْدُعوُن ِمْنَها أَفُوداً َوَجَعلَُه فِي َمِديَنتِِه فِي 27. َوَما َعَدا اْلَقالَئَِد الَِّتي فِي أَْعَناِق ِجَمالِِهمْ , ُملُوِك ِمْدَيانَ 

 27-24: 8قضاة .) اَن َذلَِك لِِجْدُعوَن َوَبْيتِِه َفّخاً َفكَ , َوَزَنى ُكلُّ إِْسَرائِيلَ َوَراَءهُ ُهَناكَ . َعْفَرةَ 
 

 وكذلك في )14: 18، 5: 17سفر القضاة (أما األفود المذكورة في “:وفى ذلك تقول دائرة المعارف الكتابية
مرتبطة بالترافيم والتماثيل الوثنية فال نعرف شيئا عن شكلها أو حجمها ، أو كيفية استخدام ) 4:  3هوشع (

وهذا أيضاً . فود في تلك الحاالت ، مع أنه من الجائز أن األفود المذكورة هنا كانت أيضا ثياباً كهنوتيةاأل
 )27:  8قض (ينطبق علي األفود الذى صنعه جدعون والذى أصبح موضوعا للعبادة الوثنية في اسرائيل 

الذهب ، لكن من الممكن أن  ويعترض البعض بالقول بأن الرداء ال يمكن أن يكلف ألفا وسبع مئة شاقل من
جدعون أقام صرحا للعبادة محتويا على أشياء أخرى ، تماما مثلما فعلت أم ميخا التي بدأت بالوعد بأن تصنع 

، ثم إذا كانت الجواهر  )5-1:  17قض ( تمثاال منحوتا وتمثاال مسبوكا ، وبعد ذلك أضافت أفودا وترافيم 
 ”من يقول إنها لم تكلف ألفا وسبع مئة شاقل من الذهب؟والماس الثمين وضعت في أفود جدعون ف

 
 

اَر َبأْسٍ 1(. زنى جلعاد بامرأة زانية وأنجب منها يفتاح -336س َوُهَو اْبُن اْمَرأٍَة , َوَكاَن َيْفَتاُح اْلِجْلَعاِديُّ َجبَّ
َوَقَضى َيْفَتاُح 7(من جماعة الرب؟  ، فكيف حكم إلسرائيل وهو ليس 1: 11قضاة .) َوِجْلَعاُد َوَلَد َيْفَتاحَ . َزانَِيةٍ 

ال 2(، ألم تقل التوراة  7: 12قضاة .) َوَماَت َيْفَتاُح اْلِجْلَعاِديُّ َوُدفَِن فِي إِْحَدى ُمُدِن ِجْلَعادَ . إلِْسَرائِيلَ ِستَّ ِسنِينٍ 
بِّ  بِّ َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل مِ . َيْدُخِل اْبُن ِزنًى فِي َجَماَعِة الرَّ ، فكيف  2: 23تثنية .) ْنُه أََحٌد فِي َجَماَعِة الرَّ

بِّ َعلَى َيْفَتاحَ 29(إذن كانت روح الرب على يفتاح؟   29: 11قضاة ) َفَكاَن ُروُح الرَّ
 
 

فلماذا نذر يفتاح . أين هو نص شريعة موسى التى يجوز فيها تقديم أضحية من البشر؟ ال يوجد -337س
بِّ َقائِالً  َوَنَذرَ 30( الجلعادى للرب وَن لَِيِدي «: َيْفَتاُح َنْذراً لِلرَّ َفاْلَخاِرُج الَِّذي َيْخُرُج ِمْن 31إِْن َدَفْعَت َبنِي َعمُّ

بِّ  وَن َيُكوُن لِلرَّ الََمِة ِمْن ِعْنِد َبنِي َعمُّ  :11قضاة .) »َوأُْصِعُدهُ ُمْحَرَقةً , أَْبَواِب َبْيتِي لِلَِقائِي ِعْنَد ُرُجوِعي بِالسَّ
30-31. 

 
ُثمَّ أََتى َيْفَتاُح إِلَى 34(: فالقارىء لسفر القضاة اإلصحاح الحادى عشر يتأكد أن يفتاح لم يكن له إال إبنة واحدة

.  اْبَنٌة َغْيَرَهالَْم َيُكْن لَُه اْبٌن َوالَ . َوِهَي َوِحيَدةٌ . َوإَِذا بِاْبَنتِِه َخاِرَجًة لِلَِقائِِه بُِدفُوٍف َوَرْقٍص , اْلِمْصَفاِة إِلَى َبْيتِهِ 
َزَق ثَِياَبُه َوَقالَ 35 ُه مَّ ا َرآَها أَنَّ ِريَّ ! آِه َيا اْبَنتِي«: َوَكاَن لَمَّ ألَنِّي َقْد َفَتْحُت , َقْد أَْحَزْنتِِني ُحْزناً َوِصْرِت َبْيَن ُمَكدِّ

ُجوعُ  بِّ َوالَ ُيْمِكُننِي الرُّ ينوى أن يقدمه غيرها أضحية بشرية؟  ، فمن كان 35-34: 11قضاة .) »َفِمي إِلَى الرَّ
 !إال إذا كان يتمنى أن تقابله زوجته أو أمه

 
َها َرَجَعْت إِلَى أَبِيَها39(وطلبت منه أن يمهلها شهرين  ْهَرْيِن أَنَّ . َفَفَعلَ بَِها َنْذَرهُ الَِّذي َنَذرَ , َوَكاَن ِعْنَد نَِهاَيِة الشَّ

 39: 11قضاة .) َوِهَي لَْم َتْعِرْف َرُجالً 
أليس هذا تقليداً لألمم الوثنية التى عاشت بينها بنو إسرائيل؟ أليس صحيحاً أن اإلسرائيليون آمنوا بإله 

 إسرائيل ، ولكنهم لم ينكروا آلهة الشعوب الوثنية األخرى؟



 
 

ْلَعاِديُّ َوُدفَِن فِي إِْحَدى َوَماَت َيْفَتاُح اْلجِ . َوَقَضى َيْفَتاُح إلِْسَرائِيلَ ِستَّ ِسنِينٍ 7(يقول سفر القضاة  -338س
 7: 12قضاة .) ُمُدِن ِجْلَعادَ 

كيف لم يعرف كتبة التوراة مكان دفن يفتاح الجلعادى؟ على الرغم من إسهابهم فى سرد تفاصيل المراسالت 
 !وانتقاء المحاربين وعدد القتلى حتى احتلت القصة أربعة صفحات

 
 

بُّ إِلَ 30( -339س َواآلَن . إِنِّي قُْلُت إِنَّ َبْيَتَك َوَبْيَت أَبِيَك َيِسيُروَن أََماِمي إِلَى األََبدِ : ُه إِْسَرائِيلَ لَِذلَِك َيقُولُ الرَّ
بُّ  اٌم أَْقطَ 31. َوالَِّذيَن َيْحَتِقُروَننِي َيْصُغُرونَ , َفإِنِّي أُْكِرُم الَِّذيَن ُيْكِرُموَننِي! َحاَشا لِي: َيقُولُ الرَّ ُع فِيَها ُهَوَذا َتأْتِي أَيَّ

َوَتَرى ِضيَق اْلَمْسَكِن فِي ُكلِّ َما ُيْحَسُن بِِه إِلَى 32. ِذَراَعَك َوِذَراَع َبْيِت أَبِيَك َحتَّى الَ َيُكوَن َشْيٌخ فِي َبْيتِكَ 
امِ , إِْسَرائِيلَ   32-30: 2صموئيل األول .) َوالَ َيُكوُن َشْيٌخ فِي َبْيتَِك ُكلَّ األَيَّ

 
امره التى تقضى أن يسير بيت هارون وعالى أمامه ، بقوله أنه سيطرد ساللة هارون أى لقد نسخ الرب أو

فقد كان ابنا عالى كهنة من ” عالى“وفى الحقيقة لم يحدث هذا ال لساللة هارون وال لساللة . من الكهانة
بِّ , ُحْفنِي َوفِيَنَحاسُ : َوَكاَن ُهَناَك اْبَنا َعالِي(: بعده َوَكاَن ُهَناَك اْبَنا َعالِي (،  3: 1ل األول صموئي.) َكاِهَنا الرَّ

 ِ واستمر حفيده أخيا بن أخيطوب الذى طلب منه  4: 4صموئيل األول .) ُحْفنِي َوفِيَنَحاُس َمَع َتاُبوِت َعْهِد هللاَّ
ا18(شاول أن يقدم تابوت هللا  ْم َتاُبوَت هللاَِّ «: َفَقالَ َشاُولُ ألَِخيَّ ِ َكاَن فِي َذلَِك اْلَيْوِم َمَع َبنِي ألَنَّ َتاُبوَت . (»َقدِّ هللاَّ

 .18: 14صموئيل األول ).) إِْسَرائِيلَ 
 
 

 كم من البشر ضربهم الرب من أهل بيت شمس؟ -340س

بِّ 19(يقول الكتاب  ُهْم َنَظُروا إِلَى َتاُبوِت الرَّ ْعِب َخْمِسيَن أَلْ . َوَضَرَب أَْهلَ َبْيَتَشْمَس ألَنَّ َف َرُجٍل َوَضَرَب ِمَن الشَّ
 19: 6صموئيل األول .) َوَسْبِعيَن َرُجالً 

إال أن تراجم الكتاب المقدس اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية وكذلك كتاب الحياة قد رأوا أن ذلك ال يتناسب مع 
لوها إلى   .رجالً فقط) 70(رحمة الرب فعدِّ

 على التحريفات التى وقعت لهذا الكتاب؟فمن الذى أعطى لنفسه هذا الحق لتغيير كلمة الرب؟ أال يدل ذلك 
 
 

بِّ 9(: يقول الكتاب -341س َوَصَرَخ َصُموئِيلُ إِلَى . َفأََخَذ َصُموئِيلُ َحَمالً َرِضيعاً َوأَْصَعَدهُ ُمْحَرَقًة بَِتَماِمِه لِلرَّ
بُّ  بِّ ِمْن أَْجِل إِْسَرائِيلَ َفاْسَتَجاَب لَُه الرَّ  9: 7صموئيل األول .) الرَّ

صعد صموئيل محرقة للرب وهو ليس من نسل هارون؟ فال يستطيع أحد غير الكهنة من بنى هارون أن كيف أ
، وصموئيل ليس من بنى هارون وبالتالى فهو ليس كاهناً وليس من )18عدد اإلصحاح ( يصعد محرقات للرب

 .اختصاصاته إصعاد المحرقات ، إال إذا كان قد اغتصب الكهانة
 
 

اً؟متى ُيطلَق ال -342س  عبد اإلسرائيلى ُحرَّ

 )13-12: 15و تثنية  2: 21خروج (: فى السنة السابعة
 )40-39: 25الويين (: فى سنة اليوبيل

 
 

إذا كان هللا قد اختار األنبياء والقضاة الذين يمثلون حكمه وهديه على األرض، فكيف ولماذا  -343س
 :نا نبى أو قاضى إال وكان فاسقاً أو كافراً ولمصلحة َمْن ِمَن البشر أن يختارهم فاسقين؟ فلم يمر علي



لَِكِن اْلَبَهائُِم َوَغنِيَمُة تِْلَك اْلَمِديَنِة َنَهَبَها إِْسَرائِيلُ ألَْنفُِسِهْم َحَسَب َقْوِل 27(: نبى هللا يعقوب ينهب ويسرق: اقرأ
بِّ الَِّذي أََمَر بِِه َيُشوعَ   27: 8يشوع .) الرَّ

 
ب على أبيه ويسرق البركة والنبوة من أخيه وبذلك فرض على هللا أن يوحى إليه أو نبى هللا يعقوب يكذ: اقرأ

 )27تكوين صح (: اتهم هللا بالجهل وعدم علم هذه الحادثة
 

 )20: 24تكوين () دينة(شكيم يزنى بابنة نبى هللا يعقوب : اقرأ
 

ى َداِخلَ ِخَبائِهِ  َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر َفَسِكرَ 21( :نبى هللا نوح يسكر ويتعرى: اقرأ َفأَْبَصَر َحاٌم أَُبو َكْنَعاَن 22. َوَتَعرَّ
َداَء َوَوَضَعاهُ َعَلى أَْكَتافِِهَما َوَمَشَيا إِلَى اْلَوَراِء َوَسَتَرا 23. َعْوَرَة أَبِيِه َوأَْخَبَر أََخَوْيِه َخاِرجاً  َفأََخَذ َساٌم َوَياَفُث الرِّ

ا اْسَتْيَقَظ ُنوٌح ِمْن َخْمِرِه َعلَِم َما َفَعلَ بِِه 24. َفلَْم ُيْبِصَرا َعْوَرَة أَبِيِهَما. ا إِلَى اْلَوَراءِ َعْوَرَة أَبِيِهَما َوَوْجَهاُهمَ  َفلَمَّ
ِغيُر  ، ُترى ما الذى فعله  25-21: 9تكوين .) »َعْبَد اْلَعبِيِد َيُكوُن إلِْخَوتِهِ . َمْلُعوٌن َكْنَعانُ «: َفَقالَ 25اْبُنُه الصَّ

 بأبيه؟ هل زنى بأبيه كما صرح أحد قساوسة أمريكا؟حام 
 

ُه َخاَف 30(: نبى هللا لوط يسكر ويزنى بابنتيه: اقرأ َوَصِعَد لُوٌط ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجَبِل َواْبَنَتاهُ َمَعُه ألَنَّ
ِغيَرةِ َوَقالَ 31. َفَسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ُهَو َواْبَنَتاهُ . أَْن َيْسُكَن فِي ُصوَغرَ  أَُبوَنا َقْد َشاَخ َولَْيَس فِي «: ِت اْلبِْكُر لِلصَّ

. »َهلُمَّ َنْسقِي أََباَنا َخْمراً َوَنْضَطِجُع َمَعُه َفُنْحيِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً 32. األَْرِض َرُجلٌ لَِيْدُخلَ َعلَْيَنا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرِض 
. اللَّْيلَِة َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضَطَجَعْت َمَع أَبِيَها َولَْم َيْعلَْم بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِقَِياِمَها َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمراً فِي تِْلكَ 33
ِغيَرةِ 34 أَْيضاً َنْسقِيِه َخْمراً اللَّْيلََة . إِنِّي َقِد اْضَطَجْعُت اْلَباِرَحَة َمَع أَبِي«: َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر َقالَْت لِلصَّ

ِغيَرةُ 35. »َفاْدُخلِي اْضَطِجِعي َمَعُه َفُنْحيَِي ِمْن أَبِيَنا َنْسالً  َفَسَقَتا أََباُهَما َخْمراً فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيضاً َوَقاَمِت الصَّ
َفَولََدِت اْلِبْكُر اْبناً َوَدَعِت 37. ِمْن أَبِيِهَما َفَحبِلَِت اْبَنَتا لُوطٍ 36َواْضَطَجَعْت َمَعُه َولَْم َيْعلَْم بِاْضِطَجاِعَها َوالَ بِِقَياِمَها 

يَن إِلَى اْلَيْومِ  -» ُموآبَ «اْسَمُه  ِغيَرةُ أَْيضاً َولََدِت اْبناً َوَدَعِت اْسَمُه 38. َوُهَو أَُبو اْلُموآبِيِّ  -» بِْن َعمِّي«َوالصَّ
وَن إِلَى اْلَيْومِ    38-30: 19تكوين.)َوُهَو أَُبو َبنِي َعمُّ

 
نبى هللا إبراهيم ال يخشى هللا ويضحى بشرفه وشرف زوجته سارة خوفاً على نفسه من القتل ولتحقيق : اقرأ

ُه َقالَ لَِساَراَي اْمَرأَتِهِ 11(: مكاسب دنيوية، ويأمر زوجته بالكذب ا َقُرَب أَْن َيْدُخلَ ِمْصَر أَنَّ إِنِّي َقْد «: َوَحَدَث لَمَّ
ِك اْمَرأَةٌ  ُهْم َيقُولُونَ 12. َحَسَنُة اْلَمْنَظرِ  َعلِْمُت أَنَّ َفَيْقُتلُوَننِي . َهِذِه اْمَرأَُتهُ : َفَيُكوُن إَِذا َرآِك اْلِمْصِريُّوَن أَنَّ

ِك أُْختِي لَِيُكوَن لِي َخْيٌر بَِسَبِبِك َوَتْحَيا َنْفِسي ِمْن أَْجلِكِ 13. َوَيْسَتْبقُوَنكِ  ا َدَخلَ 14. »قُولِي إِنَّ أَْبَراُم إِلَى  َفَحَدَث لَمَّ
َها َحَسَنٌة ِجّداً  يَن َرأَُوا اْلَمْرأََة أَنَّ َوَرآَها ُرَؤَساُء فِْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفأُِخَذِت 15. ِمْصَر أَنَّ اْلِمْصِريِّ

لَُه َغَنٌم َوَبَقٌر َوَحِميٌر َوَعبِيٌد َوإَِماٌء َوأُُتٌن َفَصَنَع إِلَى أَْبَراَم َخْيراً بَِسَببَِها َوَصاَر 16اْلَمْرأَةُ إِلَى َبْيِت فِْرَعْوَن 
 16-11: 12تكوين .) َوِجَمالٌ 

 
تزوج نبى هللا إبراهيم عليه السالم من سارة وهى أخته من أبيه : نبى هللا إبراهيم يتزوج من أخته ألبيه: اقرأ

 !اج من األخت لألب أو لألميحرم الزو ) 9: 18سفر الالويين (؛ على الرغم من أن  )12: 20تكوين (
 

فأنكرت .. فقال الرب إلبراهيم لماذا ضحكت سارة .. فضحكت سارة فى باطنها (: سارة تكذب على هللا: اقرأ
 15-12: 18تكوين) فقال ال بل ضحكت. ألنها خافت. سارة قائلة لم أضحك

 
) 30-23: 29تكوين (وأنجب منهما فقد تزوج ليئة وراحيل األختين : نبى هللا يعقوب يجمع بين األختين: اقرأ

 )18: 18الويين (؛ ويحرم سفر الالويين الجمع بين األختين 
 

عورة أخت ( 12: 18يقول سفرالالويبن): زواج غير شرعى(نيى هللا موسى وأخوه هارون أوالد حرام : اقرأ
وأخذ عمرام يوكابد عمته (: ؛ إال أن عمرام أبو نبى هللا موسى قد تزوج عمته )أبيك ال تكشف إنها قريبة أبيك

  20:  6الخروج ) زوجة له فولدت له هارون وموسى
 

 )26-24: 4خروج (: الرب يصطفى موسى نبياً ثم ال يتبع شرعه وال يختن ابنه: اقرأ
 

َوَفَعلَ َبُنو 35(: الرب يأمر موسى أن يأمر بنى إسرائيل بسرقة ذهب المصريين عند خروجهم من مصر: اقرأ
ٍة َوأَْمتَِعَة َذَهٍب َوثَِياباً . بَِحَسِب َقْوِل ُموَسىإِْسَرائِيلَ  يَن أَْمتَِعَة فِضَّ بُّ نِْعَمًة 36. َطلَُبوا ِمَن اْلِمْصِريِّ َوأَْعَطى الرَّ

يَن َحتَّى أََعاُروُهمْ  ْعِب فِي ُعِ◌ُيوِن اْلِمْصِريِّ ينَ . لِلشَّ  )36-35: 12؛ خروج  22: 3خروج .) (َفَسلَُبوا اْلِمْصِريِّ



 ).38تكوين اإلصحاح (: نبى هللا يهوذا عليه السالم يزنى بثامار زوجة ابنه: قرأا
 

فى : وخيانته العظمى للتخلص من زوجها وقتله” امرأة أوريا“نبى هللا داوود عليه السالم يزنى بجارته : اقرأ
 !!!) 11صموئيل الثانى صح (
 

وقد  )9-8: 21صموئيل الثاني (: إلرضاء الربنبى هللا داود يقتل أوالده الخمس من زوجته ميكال : اقرأ
لَت فى التراجم الحديثة من ميكال إلى ميراب ومن المسلم به أن ميكال زوجة داود وأخت ميراب الصغرى، . ُعدِّ

لَت حتى ال يكون داود قد قتل أوالده، بل أوالد ميراب إبنة شاول الذي أراد اإلمساك به وقتله  .فُعدِّ
 

: 12صموئيل الثانى ( : تقم من نبيه داوود عليه السالم على زناه فيسلم أهل بيته للزنىرب األرباب ين: اقرأ
11-12(  !!! 

 
 !!! ) 21-19: 22ملوك األول ( : رب األرباب يتفق مع الشيطان لإلنتقام من نبيه: اقرأ

 
قرأ سيناريو هذا ا) أمنون بن داود يزنى بأخته ثامار: (الكتاب المقدس يعلمك كيف يزنى األخ بأخته: اقرأ

 ).13صموئيل الثانى صح (الفيلم فى 
 

 )4-3: 49؛  22: 35تكوين (: نبى هللا رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: اقرأ
 

 )1: 16قضاة ( نبى هللا شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها : اقرأ
 

 )34-33: 16قيال حز(نبى هللا حزقيال يشجع النساء على الزنى والفجور: اقرأ
 

بِّ إِلَِه إِْسَرائِيلَ الَِّذي 9(: نبى هللا سليمان يعبد األوثان: اقرأ بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن ألَنَّ َقْلَبُه َمالَ َعِن الرَّ َفَغِضَب الرَّ
َتْيِن،  بَِع آلَِهًة أُْخَرى10َتَراَءى لَُه َمرَّ بُّ  َفلَمْ . َوأَْوَصاهُ فِي َهَذا األَْمِر أَْن الَ َيتَّ الملوك .) َيْحَفْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ

 10-9: 11األول 
 

 ) 6-1: 32خروج (: نبى هللا هارون يعبد العجل ويدعوا لعبادته: اقرأ
 

 )27-24: 8(: نبى هللا جدعون يبنى مذبحاً لغير هللا وُيضلِّل بنى إسرائيل: اقرأ
 

 ) 4-2: 28أخباراأليام الثانى( ، وأيضاً  ) 4-2: 16ملوك الثانى( نبى هللا آحاز يعبد األوثان : اقرأ
 

 ) 9: 14ملوك األول (: نبى هللا يربعام يعبد األوثان: اقرأ
 

 )31-30: 11قضاة (نبى هللا يفتاح الجلعادى يقدم أضحية لألوثان : اقرأ
 

 )30-22: 32تكوين (: نبى هللا يعقوب يصارع هللا ويهزمه: اقرأ
 

َجالُ الِذيَن ِعْنَدَك؟«: َفأََتى هللاُ إِلى َبلَعاَم َوَقال9(: يسجد ل نبى هللا يسجد للملك وال: اقرأ ) »َمْن ُهْم َهُؤالِء الرِّ
ِريِق َوَسْيفُُه َمْسلُولٌ فِي َيدِ 31(؛ 9: 22عدد  بِّ َواقِفاً فِي الطَّ بُّ َعْن َعْيَنْي َبلَعاَم َفأَْبَصَر َمالَك الرَّ ِه ُثمَّ َكَشَف الرَّ

 31: 22عدد .) اً َعلى َوْجِههِ َفَخرَّ َساِجد
 

بُّ َعْن َيِد إَِشْعَياَء ْبِن آُموصَ 2(: الرب يأمر نبيه حزقيال أن يمشى حافياً عارياً : اقرأ : فِي َذلَِك اْلَوْقِت َقالَ الرَّ
ى َوَحافِياً َفَفَعلَ َهَكَذا َومَ . »اْذَهْب َوُحلَّ اْلِمْسَح َعْن َحَقَوْيَك َواْخلَْع ِحَذاَءَك َعْن ِرْجلَْيكَ « : 20حزقيال .) َشى ُمَعّرً
2 
 
 

ُه َجَعلَ َبنِيِه قَُضاًة إلِْسَرائِيلَ 1( -344س ا َشاَخ َصُموئِيلُ أَنَّ َواْسُم , َوَكاَن اْسُم اْبنِِه اْلبِْكِر ُيوئِيلَ 2. َوَكاَن لَمَّ
ا َجا , َناهُ فِي َطِريِقِه َبلْ َماالَ َوَراَء اْلَمْكَسبِ َولَْم َيْسلُِك ابْ 3. َكاَنا َقاِضَيْيِن فِي بِْئِر َسْبعٍ . َثانِيِه أَبِيَّ َوأََخَذا َرْشَوًة َوَعوَّ



اَمِة 4. اْلَقَضاءَ  , ُهَوَذا أَْنَت َقْد ِشْختَ «: َوَقالُوا لَهُ 5َفاْجَتَمَع ُكلُّ ُشُيوِخ إِْسَرائِيلَ َوَجاُءوا إِلَى َصُموئِيلَ إِلَى الرَّ
َفَساَء األَْمُر فِي َعْيَنْي َصُموئِيلَ 6. »َفاآلَن اْجَعلْ لََنا َملِكاً َيْقِضي لََنا َكَساِئِر الشُُّعوبِ . ِريقِكَ َواْبَناَك لَْم َيِسيَرا فِي طَ 

بِّ . »أَْعِطَنا َملِكاً َيْقِضي لََنا«: إِْذ َقالُوا  5-1: 8صموئيل األول .) َوَصلَّى َصُموئِيلُ إِلَى الرَّ
 

حق من حقوق هللا، وليس للنبى أو الشعب ) األنبياء(علم أن تنصيب القضاة ألم ي! غريب جداً كاتب هذا السفر
فهل كان يريد استمرار ابنيه فى الحكم ! دور فيه؟ واألغرب من ذلك أن يسوء األمر فى عينى النبى صموئيل

ئيل فى والقضاء على الرغم من فسادهما؟ أم هو التشويه المتعمد لألنبياء وقدوة الناس الذى يتبعه بنى إسرا
كتابهم؟ واألغرب من ذلك هو تعاطف الرب معهم ودفاعه عنهم وتوعده بنى إسرائيل نتيجة رفضهم هؤالء 

هل أدركتم أن معنى ذلك أن بنى إسرائيل أعدل من الرب وأنبيائه وأحكم منهم؟ هل يليق ! الظالمين المرتشيين
 هذا بجالل هللا وقدسيته؟

 
 

أَْعِطَنا َملِكاً «: َفَساَء األَْمُر فِي َعْيَنْي َصُموئِيلَ إِْذ َقالُوا6(: سيهالرب يستخف بعقل صموئيل ويوا -345س
بِّ . »َيْقِضي لََنا بُّ لَِصُموئِيلَ 7. َوَصلَّى َصُموئِيلُ إِلَى الرَّ ْعِب فِي ُكلِّ َما َيقُولُوَن لَكَ «: َفَقالَ الرَّ . اْسَمْع لَِصْوِت الشَّ

ُهْم لَْم َيْرفُُضوَك أَنْ  اَي َرَفُضوا َحتَّى الَ أَْملَِك َعلَْيِهمْ ألَنَّ َحَسَب ُكلِّ أَْعَمالِِهِم الَّتِي َعِملُوا ِمْن َيْوِم أَْصَعْدُتُهْم 8. َت َبلْ إِيَّ
. ْع لَِصْوتِِهمْ َفاآلَن اْسمَ 9. أُْخَرى َهَكَذا ُهْم َعاِملُوَن بَِك أَْيضاً , ِمْن ِمْصَر إِلَى َهَذا اْلَيْوِم َوَتَرُكونِي َوَعَبُدوا آلَِهةً 

 9-6: 8صموئيل األول .) »َولَِكْن أَْشِهَدنَّ َعلَْيِهْم َوأَْخِبْرُهْم بَِقَضاِء اْلَملِِك الَِّذي َيْملُِك َعَلْيِهمْ 
 

فكيف . فإذا كان الرب هو الذى عيَّن صموئيل قاضياً عليهم ، فبرفضهم ل ، يرفضون أيضاً حكم هللا وأنبياءه
راسل األنبياء وُمعيِّن القضاة ، ويقبلون صموئيل الذى عينه نفس الرب الذى رفضوه؟ يرفضون الرب اإلله 

فهل يستخف الرب بعقل نبيه أم يكذب عليه ويقنعه بما يرفضه العقل والمنطق السليم؟ هل هو إله غبى أم إله 
اب؟  يف يرفض الناس اإلله ألم يكن صموئيل من أنبياء هللا؟ فك) سبحان هللا وتعالى عن ذلك علواً كبيرا(كذَّ

بُّ َيَتَراَءى فِي ِشيلُوهَ 21(ويقبلون نبيه؟  بِّ , َوَعاَد الرَّ بَّ اْسَتْعلََن لَِصُموئِيلَ فِي ِشيلُوَه بَِكلَِمِة الرَّ .) ألَنَّ الرَّ
اِم َحَياتِهِ 15(،  21: 3صموئيل األول   15: 7صموئيل األول .) َوَقَضى َصُموئِيلُ إلِْسَرائِيلَ ُكلَّ أَيَّ

 
 

بُّ فِي َفَتْصُرُخوَن ِفي َذلَِك اْلَيْوِم ِمْن َوْجِه َملِِكُكُم الَِّذي اْخَتْرُتُموهُ ألَْنفُِسُكْم َفالَ َيْسَتِجيُب لَُكُم الرَّ 18( -346س
ْعُب أَْن َيْسَمُعوا لَِصْوِت َصُموئِيلَ َوَقالُوا19. »َذلَِك اْلَيْومِ  َفَنُكوُن َنْحُن 20, َنا َملِكٌ الَ َبلْ َيُكوُن َعلَيْ «: َفأََبى الشَّ

َفَسِمَع َصُموئِيلُ ُكلَّ َكالَِم 21. »َوَيْقِضي لََنا َملُِكَنا َوَيْخُرُج أََماَمَنا َوُيَحاِرُب ُحُروَبَنا, أَْيضاً ِمْثلَ َسائِِر الشُُّعوبِ 
بِّ  ْعِب َوَتَكلََّم بِِه فِي أُُذَنيِ الرَّ بُّ لَِصُموئِيلَ 22. الشَّ َفَقالَ َصُموئِيلُ . »اْسَمْع لَِصْوتِِهْم َوَملِّْك َعلَْيِهْم َملِكاً «: َفَقالَ الرَّ

 22-18: 8صموئيل األول .) »اْذَهُبوا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َمِديَنتِهِ «: لِِرَجاِل إِْسَرائِيلَ 
 

ذا اإلله فى لماذا إذاً؟ ما حكمة ه! ال ُيعِجب الرب أن يتمرد بنى إسرائيل على أنبيائه الظالمين المرتشيين
َنهم بل أبوهم صموئيل ، الذى لم يكن بدوره من نسل  اإلبقاء عليهم ، على الرغم من أنه ليس هو الذى عيَّ

وياله من شعب َيملك إلهه وُيملى ! هارون؟ وياله من إله يخنع ويخضع إلرادة من خلقهم ويملك أرواحهم بيده
 ! عليه إرادته

 
 

بُّ لَِمْسِحَك َملِكاً َعلَى َشْعبِِه إِْسَرائِيلَ «: لَ َوَقالَ َصُموئِيلُ لَِشاوُ 1( -347س اَي أَْرَسلَ الرَّ َواآلَن َفاْسَمْع . إِيَّ
بِّ  على الرغم من أنه ذكر من قبل أن الرب قد أزال المملكة عن ,  1: 15صموئيل األول .) َصْوَت َكالَِم الرَّ

َة ! َقِد اْنَحَمْقتَ «: َصُموئِيلُ لَِشاُولَ  َفَقالَ 13(: شاول وأنه قد اختار رجالً آخر ليترأس على شعبه لَْم َتْحَفْظ َوِصيَّ
بِّ إِلَِهَك الَّتِي أََمَرَك بَِها َت َمْملََكَتَك َعلَى إِْسَرائِيلَ إِلَى األََبدِ , الرَّ بُّ َقْد َثبَّ ُه اآلَن َكاَن الرَّ ا اآلَن َفَمْملََكُتَك 14. ألَنَّ َوأَمَّ

بُّ لَِنْفِسِه َرُجالً َحَسَب َقْلبِهِ َقِد اْنَتخَ . الَ َتقُومُ  بُّ أَْن َيَتَرأََّس َعلَى َشْعبِهِ , َب الرَّ َك لَْم َتْحَفْظ َما أََمَرَك بِِه . َوأََمَرهُ الرَّ ألَنَّ
بُّ    14-13: 13صموئيل األول .) »الرَّ

 
 

 هل داود االبن السابع ألبيه يّسى أم االبن الثامن؟ -348س



ى َولَدَ َويَ 13(: االبن السابع الَِث : سَّ انِي َوَشْمَعى الثَّ اَي اْلَخاِمَس 14بِْكَرهُ أَلِيآَب َوأَبِيَناَداَب الثَّ ابَِع َوَردَّ َوَنْثنِئِيلَ الرَّ
ابِعَ 15 اِدَس َوَداُوَد السَّ  13: 2أخبار األيام األول .) َوأُوَصَم السَّ

 
ْبَعَة أَ 10(: االبن الثامن ى َبنِيِه السَّ َر َيسَّ ى, َماَم َصُموئِيلَ َوَعبَّ بُّ لَْم َيْخَتْر َهُؤالَءِ «: َفَقالَ َصُموئِيلُ لَِيسَّ . »الرَّ

ى11 ِغيُر َوُهَوَذا َيْرَعى اْلَغَنمَ «: َفَقالَ » َهلْ َكُملَ اْلِغْلَماُن؟«: َوَقالَ َصُموئِيلُ لَِيسَّ َفَقالَ َصُموئِيلُ . »َبقَِي َبْعُد الصَّ
ى َنا الَ َنْجلُِس َحتَّى َيأْتَِي إِلَى َهُهَنا, أَْرِسلْ َوْأِت بِهِ «: لَِيسَّ َوَكاَن أَْشَقَر َمَع َحالََوِة . َفأَْرَسلَ َوأََتى بِهِ 12. »ألَنَّ

بُّ . اْلَعْيَنْيِن َوَحَسَن اْلَمْنَظرِ  ْهِن َوَمَسَحهُ 13. »قُِم اْمَسْحُه ألَنَّ َهَذا ُهوَ «: َفَقالَ الرَّ فِي َوَسِط  َفأََخَذ َصُموئِيلُ َقْرَن الدُّ
بِّ َعلَى َداُوَد ِمْن َذلَِك اْلَيْوِم َفَصاِعداً . إِْخَوتِهِ  اَمةِ . َوَحلَّ ُروُح الرَّ صموئيل األول .) ُثمَّ َقاَم َصُموئِيلُ َوَذَهَب إِلَى الرَّ

16 :10-13 
 
 

 من هى أبيجايل؟ -349س
ى، ومرة  تكون هى نفسها زوجته ومرة يكون إنها شخصية غريبة ُتحيِّر ، فمرة تكون أخت داود وابنة يسِّ

 .داود خالها وتكون هى ابنة أخته
 
ى وأخت داود -1 . َوَبُنو َصُروَيَة أَْبَشاُي َوُيوآُب َوَعَسائِيلُ َثالََثةٌ . َوأُْخَتاُهْم َصُروَيُة َوأَبِيَجاِيلُ 16(: ابنة يسِّ

 17-15: 2أخبار األيام األول .)َماِعيلِيُّ َوأَُبو َعَماَسا َيْثُر اإلِسْ , َوأَبِيَجايِلُ َولََدْت َعَماَسا17
 
َوَكاَن َعَماَسا اْبَن َرُجٍل اْسُمُه . َوأََقاَم أَْبَشالُوُم َعَماَسا َبَدلَ ُيوآَب َعلَى اْلَجْيشِ 25(: ابنة ناحاش أخت صروية -2

 25: 17صموئيل الثانى .) ُروَيَة أُمِّ ُيوآبَ يِْثَرا اإلِْسَرائِيلِيُّ الَِّذي َدَخلَ إِلَى أَِبيَجايِلَ بِْنِت َناَحاَش أُْخِت صَ 
 

 فهل نسى الرب األنساب التى خلقها هو أم هى من أخطاء الكتاب المقدس؟

أخت داود وأم عماسا الذي كان في وقت من األوقات قائداً : (وتحل دائرة المعارف الكتابية هذه المشكلة بقولها
وفي األخبار يقال عنها أخت داود مع صروية ، .  ) 25:  17صم  2،  17و  16:  2أخ  1( لجيش داود 

: وهناك جملة افتراضات لحل هذه المشكلة حالً مرضياً " . بنت ناحاش: "بينما في صموئيل الثاني يقال عنها 
أن ناحاش ) ج(أن ناحاش كانت زوجة ليسى وأما ألبيجايل ، أو ) ب(أن ناحاش كان اسماً آخر ليسى ، أو ) أ(

هكذا ُيِحل العلماء العباقرة المشكلة .) روية مات وأصبحت أرملته زوجة ليسى وولدت له بنينأبا أبيجايل وص
 !التى فعلها رب األرباب وملك الملوك فى كتابه

 
ُجلُ َعِظيماً ِجّداً َوَلُه َثالَ . َوَكاَن َرُجلٌ فِي َمُعوٍن َوأَْمالَُكُه فِي اْلَكْرَملِ 2(زوجة نابال الكرملى  -3 َثُة آالٍَف َوَكاَن الرَّ

ُ 3. ِمَن اْلَغَنِم َوأَْلٌف ِمَن اْلَمْعِز َوَكاَن َيُجزُّ َغَنَمُه فِي اْلَكْرَملِ  ُجِل َناَبالُ َواْسُم اْمَرأَتِِه أَبِيَجايِل صموئيل .) َواْسُم الرَّ
  3-2: 25األول 

 
ِخَذَها لَُه اْمَرأَةً َوأَْرَسلَ َداُوُد َوَتَكلََّم َمَع أَ ( :وقد تزوجها داود بعد موت زوجها بقليل ُثمَّ 42. .. .. بِيَجايِلَ لَِيتَّ

َوَساَرْت َوَراَء ُرُسِل َداُوَد َوَصاَرْت لَُه , َباَدَرْت َوَقاَمْت َوَرِكَبِت اْلِحَماَر َمَع َخْمِس َفَتَياٍت لََها َذاِهَباٍت َوَراَءَها
 42و  39: 25صموئيل األول .) اْمَرأَةً 

 
 ابن من عماسا ؟ -350س

ُ 16(: ابن أبيجايل ابنة داود من يثر اإلسماعيلى َوَبُنو َصُروَيَة أَْبَشاُي َوُيوآُب . َوأُْخَتاُهْم َصُروَيُة َوأَبِيَجايِل
 17-15: 2أخبار األيام األول .) َوأَُبو َعَماَسا َيْثُر اإلِْسَماِعيلِيُّ , َوأَبِيَجايِلُ َوَلَدْت َعَماَسا17. َوَعَسائِيلُ َثالََثةٌ 

 
َوَكاَن َعَماَسا . َوأََقاَم أَْبَشالُوُم َعَماَسا َبَدلَ ُيوآَب َعلَى اْلَجْيشِ 25(: بن ابيجايل بنت ناحاش من يثر اإلسرائيلىا

يل الثانى صموئ.) اْبَن َرُجٍل اْسُمُه يِْثَرا اإلِْسَرائِيلِيُّ الَِّذي َدَخلَ إِلَى أَبِيَجايِلَ بِْنِت َناَحاَش أُْخِت َصُروَيَة أُمِّ ُيوآبَ 
17 :25 

 
 ) 17و  16:  2أخ  1( وكان اسم زوجها يثرا اإلسماعيلي : (تقول دائرة المعارف الكتابية تحت كلمة أبيجايل



يمكن أن تكون " اإلسرائيلي"أو " اإلسماعيلي"وحيث أن  )25:  7صم  2(أو يثرا اإلسرائيلي كمـــا في 
 .)ينتسب إليهم، فكالهما إذاً صحيح إشارة إلى الموطن الذي عاش فيه، أو القوم الذين 

 
فهو هنا ال ُيحلُّ المشكلة حيث ُينسب إلى ذاك أو تلك ، لكنه نفس الشخص ؛ إال أن دائرة المعارف تراجعت فى 

 :كالمها وجعلتهما شخصين 

صم  2(ويثرا ) أخت غير شقيقة لداود(عماسا بن أبيجايل : (تقول دائرة المعارف الكتابية تحت كلمة عماسا
 ). 18-16: 12أخ  1(ويرى البعض أنه هو نفسه عماساي ) 17: 2أخ  1(، أو يثر اإلسماعيلي  )25: 17
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ى  -351س َط ) شمعى(ابن أخى داود ) يوناداب(الرب يسمِّ حكيم جداً ، على الرغم من أنه نصح وخطَّ

َب فى إشعال الحرب بين ) ثامار ابنة داود(ن داود ليزنى بأخته ألمنون اب وأخت أبشالوم ، وبهذا العمل تسبَّ
َوَكاَن ُيوَناَداُب َرُجالً َحِكيماً . َوَكاَن ألَْمُنوَن َصاِحٌب اْسُمُه ُيوَناَداُب ْبُن َشْمَعى أَِخي َداُودَ 3(. أبشالوم وداود أبيه

: َفَقالَ لَُه أَْمُنونُ » ا َيا اْبَن اْلَملِِك أَْنَت َضِعيٌف َهَكَذا ِمْن َصَباٍح إِلَى َصَباٍح؟ أََما ُتْخبُِرنِي؟لَِماذَ «: َفَقالَ لَهُ 4. ِجّداً 
َوإَِذا َجاَء أَُبوَك . اْضَطِجْع َعلَى َسِريِرَك َوَتَماَرضْ «: َفَقالَ ُيوَناَدابُ 5. »إِنِّي أُِحبُّ َثاَماَر أُْخَت أَْبَشالُوَم أَِخي«
َعاَم ألََرى َفآُكلَ ِمْن َيِدَها: َيَراَك َفقُلْ لَهُ لِ  َفاْضَطَجَع 6. »َدْع َثاَماَر أُْختِي َفَتأْتَِي َوُتْطِعَمنِي ُخْبزاً َوَتْعَملَ أََماِمي الطَّ

َتأْتَِي َوَتْصَنَع أََماِمي َكْعَكَتْيِن َفآُكلَ ِمْن َدْع َثاَماَر أُْختِي فَ «: َفَقالَ أَْمُنوُن لِْلَملِكِ . أَْمُنوُن َوَتَماَرَض، َفَجاَء اْلَملُِك لَِيَراهُ 
َفَذَهَبْت 8. »اْذَهبِي إِلَى َبْيِت أَْمُنوَن أَِخيِك َواْعَملِي لَُه َطَعاماً «: َفأَْرَسلَ َداُوُد إِلَى َثاَماَر إِلَى اْلَبْيِت َقائِالً 7. »َيِدَها

َوأََخَذِت اْلَعِجيَن َوَعَجَنْت َوَعِملَْت َكْعكاً أََماَمُه َوَخَبَزِت اْلَكْعَك . ْضَطِجعٌ َثاَماُر إِلَى َبْيِت أَْمُنوَن أَِخيَها َوُهَو مُ 
َفَخَرَج ُكلُّ إِْنَساٍن . »أَْخِرُجوا ُكلَّ إِْنَساٍن َعنِّي«: َوَقالَ أَْمُنونُ . َوأََخَذِت اْلِمْقالََة َوَسَكَبْت أََماَمُه، َفأََبى أَْن َيأُْكلَ 9

َعاِم إِلَى اْلَمْخَدِع َفآُكلَ ِمْن َيِدكِ «: مَّ َقالَ أَْمُنوُن لَِثاَمارَ ثُ 10. َعْنهُ  َفأََخَذْت َثاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِملَْتُه . »ِايتِي بِالطَّ
َمْت لَُه لَِيأُْكلَ، َفأَْمَسَكَها َوَقالَ لََها11. َوأََتْت بِِه أَْمُنوَن أََخاَها إِلَى اْلَمْخَدعِ  . »َتَعالَيِ اْضَطِجِعي َمِعي َيا أُْختِي«: َوَقدَّ

ُه الَ ُيْفَعلُ َهَكَذا فِي إِْسَرائِيلَ «: َفَقالَْت لَهُ 12 ا أََنا َفأَْيَن أَْذَهُب 13. الَ َتْعَملْ َهِذِه اْلَقَباَحةَ . الَ َيا أَِخي، الَ ُتِذلَّنِي ألَنَّ أَمَّ
ا أَْنَت َفَتُكوُن َكَواِحٍد ِمَن  َفَهاِء فِي إِْسَرائِيلَ بَِعاِري، َوأَمَّ ُه الَ َيْمَنُعنِي ِمْنكَ ! السُّ َفلَْم َيَشأْ 14. »َواآلَن َكلِِّم اْلَملَِك ألَنَّ

َن ِمْنَها َوَقَهَرَها َواْضَطَجَع َمَعَها  14-3: 13صموئيل الثانى .) أَْن َيْسَمَع لَِصْوتَِها، َبلْ َتَمكَّ
 

لقذرة التى تدعونا لزنى المحارم ، وإشعال الفتنة بين االبن فهل يريد الرب أن نقتدى بمثل هذه الشخصية ا
وأبيه لدرجة تصل إلى تجييش الجيوش والحرب؟ أم هل فقد ُرشده وال يستطيع التمييز بين الصالح لتعليم 

 البشر وهدايتهم وبين الغث الذى ُيفِسد البشرية؟

ِه َوَرأَى َعْوَرَتَها َوَرأَْت ِهَي َوإَِذا أََخَذ َرُجلٌ أُْختَ 17(وما جزاء من يزنى بابنة أخيه؟  ُه بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ
 17: 20الويين .) َيْحِملُ َذْنَبهُ . َقْد َكَشَف َعْوَرَة أُْختِهِ . ُيْقَطَعاِن أََماَم أَْعُيِن َبنِي َشْعبِِهَما. َعْوَرَتُه َفَذلَِك َعارٌ 
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ا َرأَى َشاُولُ َداُوَد َخاِرجاً لِلَِقاِء اْلفِلِْسِطينِيِّ َقالَ ألَْبَنْيَر َرئِيِس اْلَجْيشِ 55( » اْبُن َمْن َهَذا اْلُغالَُم َيا أَْبَنْيُر؟«: َولَمَّ
َها اْلَملُِك لَْسُت أَعْ «: َفَقالَ أَْبَنْيرُ  ا َرَجَع َداُوُد 57. »اْسأَِل اْبُن َمْن َهَذا اْلُغالَمُ «: َفَقالَ اْلَملِكُ 56» !لَمُ َوَحَياتَِك أَيُّ َولَمَّ

اْبُن َمْن أَْنَت «: َفَقالَ لَُه َشاُولُ 58. ِمْن َقْتِل اْلفِلِْسِطينِيِّ أََخَذهُ أَْبَنْيُر َوأَْحَضَرهُ أََماَم َشاُولَ َوَرْأُس اْلفِلِْسِطينِيِّ بَِيِدهِ 
ى اْلَبْيَتلَْحِميِّ «: َفَقالَ َداُودُ » ُغالَُم؟ َيا  58-55: 17صموئيل األول .) »اْبُن َعْبِدَك َيسَّ
 

: فكيف لم يعرفه شاول ، وقد كان يحبه ويحمل سالحه ويعزف له على العود كما ُذِكَر فى اإلصحاح الذى قبله؟
اَمُه أَْن ُيَفتِّ 16( ُدَنا َعبِيَدهُ ُقدَّ ْرَب بِاْلُعودِ َفْلَيأُْمْر َسيِّ وُح . ُشوا َعلَى َرُجٍل ُيْحِسُن الضَّ َوَيُكوُن إَِذا َكاَن َعلَْيَك الرُّ

ُه َيْضِرُب بَِيِدِه َفَتِطيبُ  ِ أَنَّ ِديُء ِمْن قَِبِل هللاَّ ْرَب َوْأُتوا «: َفَقالَ َشاُولُ لَِعبِيِدهِ 17. »الرَّ اْنُظُروا لِي َرُجالً ُيْحِسُن الضَّ
ْربَ «: َفأََجاَب َواِحٌد ِمَن اْلِغْلَمانِ 18. »بِِه إِلَيَّ  ى اْلَبْيَتَلْحِميِّ ُيْحِسُن الضَّ اُر َبأٍْس , ُهَوَذا َقْد َرأَْيُت اْبناً لَِيسَّ َوُهَو َجبَّ

بُّ َمَعهُ , َوَرُجلُ َحْرٍب َوَفِصيٌح َوَرُجلٌ َجِميلٌ  ى َيقُولُ 19. »َوالرَّ ْرِسلْ إِلَيَّ َداُوَد أَ «: َفأَْرَسلَ َشاُولُ ُرُسالً إِلَى َيسَّ
ى ِحَماراً َحاِمالً ُخْبزاً َوِزقَّ َخْمٍر َوَجْدَي ِمْعزًى َوأَْرَسَلَها بَِيِد َداُوَد اْبنِِه إِلَى 20. »اْبَنَك الَِّذي َمَع اْلَغَنمِ  َفأََخَذ َيسَّ



ُه ِجّداً , َفَجاَء َداُوُد إِلَى َشاُولَ َوَوَقَف أََماَمهُ 21. َشاُولَ  ى 22. َوَكاَن َلُه َحاِملَ ِسالَحٍ َفأََحبَّ َفأَْرَسلَ َشاُولُ إِلَى َيسَّ
ُه َوَجَد نِْعَمًة فِي َعْيَنيَّ «: َيقُولُ  ِ َعَلى َشاُولَ أَنَّ 23. »لَِيقِْف َداُوُد أََماِمي ألَنَّ وُح ِمْن قَِبِل هللاَّ َوَكاَن ِعْنَدَما َجاَء الرُّ

ِديءُ , َداُوَد أََخَذ اْلُعوَد َوَضَرَب بَِيِدهِ  وُح الرَّ : 16صموئيل األول .) َفَكاَن َشاُولُ َيْرَتاُح َوَيِطيُب َوَيْذَهُب َعْنُه الرُّ
16-23 

 
 

 أيدعى نبى هللا الجنون؟ ما هذه المسرحية الرخيصة؟ -353س

: َفَقالَ َعبِيُد أَِخيَش لَهُ 11. َجتَّ  َوَقاَم َداُوُد َوَهَرَب فِي َذلَِك اْلَيْوِم ِمْن أََماِم َشاُولَ َوَجاَء إِلَى أَِخيَش َملِكِ 10(
ْقِص َقائِالَتٍ « يَن فِي الرَّ . »َضَرَب َشاُولُ أُلُوَفُه َوَداُوُد َرَبَواتِِه؟: أَلَْيَس َهَذا َداُوَد َملَِك األَْرِض؟ أَلَْيَس لَِهَذا ُكنَّ ُيَغنِّ

َر َعْقلَُه فِي أَْعُينِِهمْ 13. ْن أَِخيَش َملِِك َجتَّ َفَوَضَع َداُوُد َهَذا اْلَكالََم فِي َقْلبِِه َوَخاَف ِجّداً مِ 12 َوَتَظاَهَر , َفَغيَّ
: َفَقالَ أَِخيُش لَِعبِيِدهِ 14. َوأََخَذ ُيَخْرِبُش َعلَى َمَصاِريِع اْلَباِب َوُيِسيلُ ِريَقُه َعلَى لِْحَيتِهِ , بِاْلُجُنوِن َبْيَن أَْيِديِهمْ 

ُجلَ َمْجنُ « ؟ , وناً ُهَوَذا َتَرْوَن الرَّ ؟ 15َفلَِماَذا َتأُْتوَن بِِه إِلَيَّ َن َعلَيَّ أَلََعلِّي ُمْحَتاٌج إِلَى َمَجانِيَن َحتَّى أََتْيُتْم بَِهَذا لَِيَتَجنَّ
 15-10: 21صموئيل األول .) »أََهَذا َيْدُخلُ َبْيتِي؟

 
 

 ماه وأواه؟هل خان داود بنى إسرائيل؟ أم كذَب على أخيش وغدر به وحاربه بعد أن ح -354س

ف عليه رجاله خاف وادعى الجنون ، فرفضه أخيش أن ) أخيش(سبق ذكر أن داود قد ذهب إلى  ا تعرَّ ولمَّ
يدخل بيته ، ولم يذكر السفر هنا ما الذى حدث ليقبله أخيش لإلقامة معه ، إال أن سياق الحديث التالى يبدو 

: 14بمستغَرب ، فقد ورَد فى صموئيل األول منه أنه أقنع أخيش بأنه سيحارب بنى إسرائيل ، وهذا ليس 
يَن ُمْنُذ أَْمِس َوَما َقْبلَهُ 21(: 21 الَِّذيَن َصِعُدوا َمَعُهْم إِلَى اْلَمَحلَِّة ِمْن , َواْلِعْبَرانِيُّوَن الَِّذيَن َكاُنوا َمَع اْلفِلِْسِطينِيِّ

أن هناك عبرانيين قد انضموا للفلسطينيين  . )َمَع َشاُولَ َوُيوَناَثانَ  َصاُروا ُهْم أَْيضاً َمَع إِْسَرائِيلَ الَِّذينَ , َحَوالَْيِهمْ 
 .لمحاربة إسرائيل

 
فباإلضافة إلى وصف كتاب دائرة المعارف الكتابية عمل نبى هللا داود هذا بالطيش وضعف اإليمان ، كما تصفه 

نما كانت لمحاربة أعداء حيث أقنعه بالكذب أن الحروب التى قام بها إ) أخيش(بالكذب وخداع ملك جت 
الفلسطينيين ، وتصفه أيضاً بأنه همَّ بمحاربة نبى هللا شاول ، ولم يعترض على ذهابه للحرب إال الفلسطينيون 

 :الذين لم يثقوا أنه سيحارب فى صفوفهم
 

 كان لجوء داود إلى أخيش ملك جت عمالً يتصف بعدم الروية، بل نتج عن: (تقول دائرة المعارف الكتابية
وسرعان ما اكتشف أنه غير مرغوب فيه بين أعدائه، مما جعل إقامته في بالط أخيش قصيرة، . ضعف إيمان

سبباً في إثارة الفلسطينيين، ولم ينقذه من يدهم إال  )9: 21صم 1(وربما كان وجود سيف جليات في يده 
، ويشير )13: 21صم 1(" أخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته"تظاهره بالجنون إذ 
إلى هذه الواقعة ومنها نعلم أن الفلسطينيين قد سجنوه ولكن أخيش أطلق  34، 56عنوانا المزمورين 

 .)سراحه
 

واقتربت حياة داود في المنفى من نهايتها، إذ يبدو أنه كان قد مل الحياة طريداً، وفي يأسه (: وتقول أيضاً 
و أخيش ملك جت، ولكنه في هذه المرة لم يأت إلى أخيش كطريد ألقى بنفسه تحت رحمة العدو التقليدي، وه

وليضمن ,  )4، 3: 27صم 1(هارب، بل كقائد لجماعة كبيرة مرهوبة الجانب تصحبهم زوجاتهم وأوالدهم 
، وهي مدينة على الحدود الجنوبية الغربية لمملكة يهوذا، ولعلها كانت "صقلغ"أخيش صداقة داود، أعطاه 

ولكنه في . لك الحين، إال أن داود قبلها وأقام فيها مع زوجتيه وعاش فيها ستة عشر شهراً غير مأهولة في ذ
وبناء على ما جاء في سفر . ذهابه إلى الفلسطينيين، أقحم نفسه في سلسلة طويلة من أعمال العنف والخداع
ى بالعديد من الرجال جببرة البأس من إسرائيل، ال  ). 12أخ 1(ذين انضموا إليه أخبار األيام، نجد أن داود تقوَّ

 
ومن األمور الجديرة بالمالحظة أنه في تلك الفترة، نجح داود في إقناع أخيش بأنه في الغزوات التي كان يقوم 

يمهد  -بها بين الحين واآلخر، إنما كان يحارب أعداء الفلسطينيين، بينما كان في الواقع وبصورة أساسية 
لجأ إلى  -في كل هذه األعمال  -ولعل داود . استئصال أعداء إسرائيلالطريق لحكمه هو كلملك عن طيرق 

فقد كان يحارب أعداء يهوذا طوال الوقت متظاهراً أمام أخيش  )12-8: 27صم 1(أساليب المكر والخداع 



ومع هذا ظل أخيش يثق فيه ثقة عمياء حتى . وحتى يحفظ المر سراً، لم يحتفظ بأي أسرى. بأنه يحارب يهوذا
إال أن رؤساء . دعا داود لمرافقته -الذي انتهى بموقعة جلبوع  -ندما أعد نفسه لهجوم عارم على شاول أنه ع

ويقول . الفلسطينيين لم يشاركوا ملكهم في ثقته، واحتجوا ضد ذهاب داود معهم، وأجبروه على الرجوع
 .)ون مرافقة أخيش لقتال شعبهلعل داود لم يشكر ربه بحرارة مثلما شكره عندما عاد إلى بيته د": ( كورنيل"
 
 

َم جميع  -355س يقول الكتاب إن شاول قتل العمالقة من حويلة إلى أشور التى أمام مصر وأنه حرَّ
الشعب بحد السيف ، أى لم يتبق أى من العماليق بعد ، فكيف حاربهم داود بعد ذلك بفترة قصيرة جداً؟ فهل 

 ُتخلَق العماليق من العدم؟
 
َوأَْمَسَك أََجاَج َملَِك َعَمالِيَق 8. ُولُ َعَمالِيَق ِمْن َحِويلََة َحتَّى َمِجيئَِك إِلَى ُشوَر الَّتِي ُمَقاِبَ◌لَ ِمْصرَ َوَضَرَب َشا7(

ْيفِ , َحّياً  ْعِب بَِحدِّ السَّ َم َجِميَع الشَّ  8-7: 15صموئيل األول .) َوَحرَّ
 
اُن األَْرِض ِمْن ِعْنِد َوَصِعَد َداُوُد َوِرَجالُُه َوَغُزوا اْلَجُشوِريِّ 8( يَن َواْلَعَمالَِقَة ألَنَّ َهُؤالَِء ِمْن َقِديٍم ُسكَّ يِّ يَن َواْلَجِرزِّ

َوأََخَذ َغَنماً َوَبَقراً َوَحِميراً َوِجَماالً , َولَْم َيْسَتْبِق َرُجالً َوالَ اْمَرأَةً , َوَضَرَب َداُوُد األَْرضَ 9. ُشوٍر إِلَى أَْرِض ِمْصرَ 
َعلَى َجُنوبِيِّ َيُهوَذا . َبلَى«: َفَقالَ َداُودُ . »إِذاً لَْم َتْغُزوا اْلَيْومَ «: َفَقالَ أَِخيشُ 10. َوَرَجَع َوَجاَء إِلَى أَِخيشَ  َوثَِياباً 

ينَ  يَن َوَجُنوبِيِّ اْلقِينِيِّ لَِئالَّ «: تَّى َيأْتَِي إِلَى َجتٍّ إِْذ َقالَ َفلَْم َيْسَتْبِق َداُوُد َرُجالً َوالَ اْمَرأًَة حَ 11. »َوَجُنوبِيِّ اْلَيْرَحْمئِيلِيِّ
ا َقائِلِينَ  ينَ . »َهَكَذا َفَعلَ َداُودُ : ُيْخبُِروا َعنَّ اِم إَِقاَمتِِه فِي بِالَِد اْلفِلِْسِطينِيِّ َق أَِخيُش َداُوَد 12. َوَهَكَذا َعاَدُتُه ُكلَّ أَيَّ َفَصدَّ

 12-8: 27صموئيل األول .) »َفَيُكوُن لِي َعْبداً إِلَى األََبدِ , بِِه إِْسَرائِيلَ َقْد َصاَر َمْكُروهاً لََدى َشعْ «: َقائِالً 
 

واألدهى من ) جوليات(فالقصة تظهر أخيش كملك ساذج أو مختل العقل، بحيث يطمئن إلى رجل قتل بطلهم 
نائم على  ذلك أن ُيقال إن هذه كانت عادته طوال مدة إقامته فى فلسطين ، أى سنة وأربعة شهور وأخيش

 !أذنه
 
 

العجب الُعجاب فى قصة شاول مع داود ، أن الشعب كان يعلم أن الرب كلم داود واختاره نبياً ،  -356س
ر الجان والرجالن الذين  وأن الرب رفض شاول وطرده من رحمته ، وشهد على ذلك المرأة التى كانت تحضِّ

ب بذلك إال أنك تجد بنى إسرائيل كانت تحارب نبى أخذهما شاول معه وذهبا إليها ، وعلى الرغم من علم الشع
فهل كانوا يحاربون الرب أم أعلنوا عصيانه والخروج على إرامته؟ وهل هذا . هللا فى صف من رفضه هللا

 شعب يعرف هللا أو يهابه؟ وأين القدوة التى يقدمها اإلسرائيليون ألبنائهم فى هذه القصة؟
 
 

اِر َوال َمْن َيْعُرُف ِعَراَفًة َوال ال يُ 10(: يقول سفر التثنية -357س وَجْد فِيَك َمْن ُيِجيُز اْبَنُه أَِو اْبَنَتُه فِي النَّ
ألَنَّ 12. َوال َمْن َيْرقِي ُرْقَيًة َوال َمْن َيْسأَلُ َجاّناً أَْو َتابَِعًة َوال َمْن َيْسَتِشيُر الَمْوَتى11َعائٌِف َوال ُمَتَفائِلٌ َوال َساِحٌر 

بِّ ُكل َمْن  بُّ إِلُهَك َطاِرُدُهْم ِمْن أََماِمكَ . َيْفَعلُ َذلَِك َمْكُروهٌ ِعْنَد الرَّ  12-10: 18تثنية .) َوبَِسَبِب َهِذِه األَْرَجاِس الرَّ
 

افة  َر نبى هللا، وذهب إلى عرَّ َفَسأَلَ َشاُولُ 6(وطلب منها أن يتكلم مع روح صموئيل؟ ) صاحبة جان(فلماذا تنكَّ
بِّ  بُّ الَ بِاألَْحالَِم َوالَ بِاألُوِريِم َوالَ بِاألَْنبَِياءِ , ِمَن الرَّ ُشوا لِي َعلَى اْمَرأٍَة «: َفَقالَ َشاُولُ لَِعبِيِدهِ 7. َفلَْم ُيِجْبُه الرَّ َفتِّ

َر َشاُولُ 8. »انٍّ فِي َعْيِن ُدورٍ ُهَوَذا اْمَرأَةٌ َصاِحَبُة جَ «: َفَقالَ لَُه َعبِيُدهُ . »َصاِحَبِة َجانٍّ َفأَْذَهَب إِلَْيَها َوأَْسأَلََها َفَتَنكَّ
اْعِرفِي لِي بِاْلَجانِّ َوأَْصِعِدي لِي «: َوَقالَ . َوَذَهَب ُهَو َوَرُجالَِن َمَعُه َوَجاُءوا إِلَى اْلَمْرأَِة لَْيالً , َولَبَِس ثَِياباً أُْخَرى

َوابِِع ِمَن , َت َتْعلَُم َما َفَعلَ َشاُولُ ُهَوَذا أَنْ «: َفَقالَْت لَُه اْلَمْرأَةُ 9. »َمْن أَقُولُ لَكِ  َكْيَف َقَطَع أَْصَحاَب اْلَجانِّ َوالتَّ
بِّ 10» َفلَِماَذا َتَضُع َشَركاً لَِنْفِسي لُِتِميَتَها؟. األَْرِض  بُّ «: َفَحلََف لََها َشاُولُ بِالرَّ ُه الَ َيْلَحقُِك إِْثٌم فِي , َحيٌّ ُهَو الرَّ إِنَّ

ا َرأَِت اْلَمْرأَةُ َصُموئِيلَ 12. »أَْصِعِدي لِي َصُموئِيلَ «: َفَقالَ » َمْن أُْصِعُد لََك؟«: َفَقالَِت اْلَمْرأَةُ 11 .»َهَذا األَْمرِ  َفلَمَّ
َفَماَذا  .الَ َتَخافِي«: َفَقالَ لََها اْلَملِكُ 13» لَِماَذا َخَدْعَتنِي َوأَْنَت َشاُولُ؟«: َوَقالَِت لَِشاُولَ , َصَرَخْت بَِصْوٍت َعِظيمٍ 

: َفَقالَتْ » َما ِهَي ُصوَرُتُه؟«: َفَقالَ لََها14. »َرأَْيُت آلَِهًة َيْصَعُدوَن ِمَن األَْرِض «: َفَقالَِت اْلَمْرأَةُ لَِشاُولَ » َرأَْيِت؟
ةٍ « ى ِبُجبَّ ُه َصُموئِيلُ . »َرُجلٌ َشْيٌخ َصاِعٌد َوُهَو ُمَغّطً َفَقالَ 15. ِهِه إِلَى األَْرِض َوَسَجدَ َفَخرَّ َعَلى َوجْ , َفَعلَِم َشاُولُ أَنَّ

اَي؟«: َصُموئِيلُ لَِشاُولَ  اْلفِلِْسِطينِيُّوَن . َقْد َضاَق بِي األَْمُر ِجّداً «: َفَقالَ َشاُولُ » لَِماَذا أَْقلَْقَتنِي بِإِْصَعاِدَك إِيَّ
بُّ َفاَرَقنِي َولَْم َيُعْد ُيِجيُبنِي الَ بِاألَ , ُيَحاِرُبوَننِي َفَقالَ 16. »َفَدَعْوُتَك لُِتْعلَِمنِي َماَذا أَْصَنعُ . ْنبَِياِء َوالَ بِاألَْحالَمِ َوالرَّ

َك؟«: َصُموئِيلُ  بُّ َقْد َفاَرَقَك َوَصاَر َعُدوَّ  16-6: 28صموئيل األول ) َولَِماَذا َتْسأَلُنِي َوالرَّ



 
الحسنة هنا فى نبى كرهه هللا وطرده من  فإذا كان هذا سلوك نبى هللا ، فكيف يكون سلوك الكفَّار؟ وأين القدوة

رحمته؟ ألم ُيحِسن الرب اختيار أنبيائه؟ أترك الرب نبيه يفعل هذا ليقتدى به شعب هللا ويضل؟ ولو كانت هذه 
ر روح موسى وروح عيسى عليهما السالم ويسألهما  الحكاية سليمة ، فلماذا ال يحاول أحد المؤمنين أن يحضِّ

ح من تسمونهم علماء الكتاب المقدس كلمة هللا من عند أنفسهم؟ ألم يُك من عن كتابهما الصحيح؟ ل ماذا ُيصحِّ
األسهل تحضير روح عيسى ليخبركم عن رسالته الحقَّة؟ ثم أيسجد نبى هللا لروح أخيه فى النبوة؟ أيسجد 

ُثمَّ َتَكلََّم هللاُ بَِجِميِع 1(لروح نبى هللا صموئيل؟ ألم ُيعلِّمه الرب السجود له وحده؟ أليست هذه أولى الوصايا؟ 
ةِ «2: َهِذِه اْلَكلَِماتِ  بُّ إِلَُهَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّ الَ َيُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى 3. أََنا الرَّ

ا ف4ِ. أََماِمي َماِء ِمْن َفْوُق َوَما فِي األَْرِض ِمْن َتْحُت َوَما فِي الَ َتْصَنْع لََك تِْمَثاالً َمْنُحوتاً َوالَ ُصوَرًة َما ِممَّ ي السَّ
بَّ إِلََهَك إِلٌَه َغُيوٌر أَْفَتقُِد ُذُنوَب اآلَباِء فِي األَبْ 5. اْلَماِء ِمْن َتْحِت األَْرِض  َناِء الَ َتْسُجْد لَُهنَّ َوالَ َتْعُبْدُهنَّ ألَنِّي أََنا الرَّ

الِِث وَ  ابِِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ فِي اْلِجيِل الثَّ  5-1: 20خروج ) الرَّ
 
 

 ما مدة حكم شاول؟ -358س

مع كل التاريخ الذى سجله الكتاب عنه والحروب التى خاضها ضد أعدائه ومطارداته لداود يقول الكتاب إن 
 . مدة حكمه سنتين فقط ، األمر الذى ال يستريح إليه علماء الكتاب المقدس أنفسهم

 1: 13صموئيل األول .) َوَملََك َسَنَتْيِن َعلَى إِْسَرائِيلَ , َكاَن َشاُولُ اْبَن َسَنٍة فِي ُمْلِكهِ 1(: الكتاب المقدس

.) َوِمْن َثمَّ َطلَُبوا َملِكاً َفأَْعَطاُهُم هللاُ َشاُولَ ْبَن َقْيٍس َرُجالً ِمْن ِسْبِط بِْنَياِميَن أَْرَبِعيَن َسَنةً 21(: الكتاب المقدس
 21: 13أعمال الرسل 

تترك  1990الطبعة السادسة لسنة ) Einheitsübersetzung(وترجمة الكتاب المقدس األلمانية 
 .فراغات بعد األرقام وتكتب فى حاشية الصفحة أن بقية األرقام لم ُتسَجل

 
 .سكتت عن الكالم فى هذا الموضوع: دائرة المعارف الكتابية

 
أن مدة حكم ساول فى  1203صفحة ) Lexikon zur Bibel(ويقول قاموس الكتاب المقدس األلمانى 

 40النص العبرى تالفة وال يمكننا تحديد مدة حكمه بدقة ، إال أن سفر أعمال الرسل قد أشار إلى أنه حكم 
 .سنة

 
بون كلمة الرب ، ويرفضون أنها  ، ) 40(ويرفضون أنها ) 2(فانظر إلى علماء الكتاب المقدس الذين ُيكذِّ

 - 1025سنة فى الفترة بين  20أن شاول قد حكم لمدة  18ص ) Oxford Bible Atlas(فيحددها 
 .م. ق 1005

 
 

 كيف مات شاول ومن الذى قتله؟ -359س

َماةُ ِرَجالُ اْلقِِسيِّ 3(: انتحر ِت اْلَحْرُب َعلَى َشاُولَ َفأََصاَبُه الرُّ َماةِ , َواْشَتدَّ َفَقالَ َشاُولُ 4. َفاْنَجَرَح ِجّداً ِمَن الرُّ
ُحونِي«: َحاِمِل ِسالَِحهِ لِ  َفلَْم َيَشأْ َحاِملُ ِسالَِحِه . »اْسَتلَّ َسْيَفَك َواْطَعنِّي بِِه لَِئالَّ َيأْتَِي َهُؤالَِء اْلُغْلُف َوَيْطَعُنونِي َوُيَقبِّ

ُه َخاَف ِجّداً  ْيَف َوَسَقَط َعلَْيهِ . ألَنَّ  5-3: 31صموئيل األول .) َفأََخَذ َشاُولُ السَّ
 

ْعَب َقْد َهَرَب ِمَن اْلقَِتاِل، َوَسَقَط أَْيضاً «: َفَقالَ . »َكْيَف َكاَن األَْمُر؟ أَْخبِْرنِي«: َفَقالَ لَُه َداُودُ 4(: قُتِلَ  إِنَّ الشَّ
ْعِب َوَماُتوا، َوَماَت َشاُولُ َوُيوَناَثاُن اْبُنُه أَْيضاً  َكْيَف َعَرْفَت «: ي أَْخَبَرهُ َفَقالَ َداُوُد لِْلُغالَِم الَّذِ 5. »َكثِيُروَن ِمَن الشَّ

ُه َقْد َماَت َشاُولُ َوُيوَناَثاُن اْبُنُه؟ أُ «: َفَقالَ اْلُغالَُم الَِّذي أَْخَبَرهُ 6» أَنَّ َفَق أَنِّي ُكْنُت فِي َجَبِل ِجْلُبوَع َوإَِذا َشاُولُ َيَتَوكَّ اتَّ
وَن َوَراَءهُ َعلَى ُرْمِحِه، َوإَِذا بِاْلَمْرَكَباِت َواْلُفْرَساِن َيشُ  َفَقالَ 8. َهَئَنَذا: َفاْلَتَفَت إِلَى َوَرائِِه َفَرآنِي َوَدَعانِي َفقُْلتُ 7. دُّ

َواُر ألَنَّ ُكلَّ َنْفِسي َبْعدُ : َفَقالَ لِي9. َعَمالِيقِيٌّ أََنا: َمْن أَْنَت؟ َفقُْلُت لَهُ : لِي ُه َقِد اْعَتَرانَِي الدُّ  قِْف َعلَيَّ َواْقُتْلِني ألَنَّ
ُه الَ َيِعيُش َبْعَد ُسقُوِطِه، َوأََخْذُت اإلِْكلِيلَ الَِّذي َعلَى 10. فِيَّ  واَر َفَوَقْفُت َعلَْيِه َوَقَتْلُتُه ألَنِّي َعلِْمُت أَنَّ َرْأِسِه َوالسِّ



ِدي َهُهَنا َجاِل الَِّذيَن َمَعهُ َفأَْمَسَك َداُوُد ثَِياَبُه وَ 11. »الَِّذي َعَلى ِذَراِعِه َوأََتْيُت بِِهَما إِلَى َسيِّ َقَها َوَكَذا َجِميُع الرِّ .) َمزَّ
 11-4: 1صموئيل الثانى 

 
جرح شاول جرحاً مميتا في معركة جلبوع ، وخشي أن : موت شاول: (وتعترف بذلك دائرة المعارف الكتابية

أبى ذلك ، يأتي الفلسطينيون ويفعلون به ما يشاءون ، فطلب من حامل سالحه أن يستل سيفه ويطعنه ، ف
ويبدو أن هناك تعارضا بين هذه الرواية وبين ما ذكره .  )4.3: 31صم1(فأخذ شاول السيف وسقط عليه 

الرجل العماليقي لداود ، من أن شاول طلب منه أن يقف عليه ويقتله ، فقتله وأخذ اإلكليل الذى على رأسه 
 ) .10-2: 1صم2(والسور الذي على ذراعه وأتى بهما إلى داود 

 
 

 كم عدد أوالد ميكال؟ -360س

 23: 6صموئيل الثانى .) َولَْم َيُكْن لِِميَكالَ بِْنِت َشاُولَ َولٌَد إَِلى َيْوِم َمْوتَِها23(ليس عندها أوالد 
َة اللََّذْيِن َولََدْتُهَما لَِشاُولَ 8(: عندها خمسة أوالد َوَمفِيُبوَشَث، َوَبنِي  أَْرُمونِيَ : َفأََخَذ اْلَملُِك اْبَنْي ِرْصَفَة اْبَنِة أَيَّ

،  8: 21صموئيل الثانى ) ِميَكالَ اْبَنِة َشاُولَ اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َولََدْتُهْم لَِعْدِرئِيلَ ْبِن َبْرِزالََّي اْلَمُحولِيِّ
 
 

ما هى النبوءة الحقيقية؟ وكيف كان نصها؟ وهل ُنِسَخت زمن عيسى عليه السالم؟ أم هذه  -361س
 ام بنى إسرائيل ليرفضوا نبوة محمد خاتم األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم أجمعين؟النبوءة من أوه

 
بَّ َيْصَنُع لََك َبْيتاً (: يقول سفر صموئيل الثانى بُّ ُيْخبُِرَك أَنَّ الرَّ اُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آَبائَِك 12. َوالرَّ َمَتى َكِملَْت أَيَّ

ُت َمْملََكَتهُ أُقِيُم َبْعَدَك َنْسلََك الَّ  ُت ُكْرِسيَّ َمْملََكتِِه إِلَى 13. ِذي َيْخُرُج ِمْن أَْحَشائَِك َوأَُثبِّ ُهَو َيْبنِي َبْيتاً الِْسِمي، َوأََنا أَُثبِّ
اِس َوبَِضرَ . أََنا أَُكوُن لَُه أَباً َوُهَو َيُكوُن لَِي اْبناً 14. األََبدِ  ْبُه بَِقِضيِب النَّ َج أَُؤدِّ َولَِكنَّ 15. َباِت َبنِي آَدمَ إِْن َتَعوَّ

. َوَيأَْمُن َبْيُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى األََبِد أََماَمكَ 16. َرْحَمتِي الَ ُتْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشاُولَ الَِّذي أََزْلُتُه ِمْن أََماِمكَ 
َك َيُكوُن َثابِتاً إِلَى األََبدِ   16-11: 7صموئيل الثانى .) »ُكْرِسيُّ

 
, َوأُِريُحُه ِمْن َجِميِع أَْعَدائِِه َحَوالَْيهِ , ُهَوَذا ُيولَُد لََك اْبٌن َيُكوُن َصاِحَب َراَحةٍ 9(: ويقول سفر أخبار األيام األول

اِمهِ . ألَنَّ اْسَمُه َيُكوُن ُسلَْيَمانَ  َوُهَو َيُكوُن لَِي , َبْيتاً الِْسِميُهَو َيْبنِي 10. َفأَْجَعلُ َسالَماً َوَسِكيَنًة فِي إِْسَرائِيلَ فِي أَيَّ
ُت ُكْرِسيَّ ُمْلِكِه َعلَى إِْسَرائِيلَ إِلَى األََبدِ , اْبناً   10-9: 22أخبار األيام األول .) َوأََنا لَُه أَباً َوأَُثبِّ

 
لى أن فلم يحدد سفر صموئيل الثانى اسم اإلبن موضوع النبوءة ، وحددها سفر أخبار األيام األول ، كما أشار إ

وهذا . الرب هو الذى سيبنى بيت لداود، ثم بعدها مباشرة قال إن هذا النبى االبن هو الذى سيبنى البيت
ة الذى ال تأخذه سنة وال نوم لوجدناهما متطابقتين تمام  تضارب بين النبوءتين ، فلو صدرتا عن رب العزِّ

 .االنطباق
 

حوال ، ألنه كما يقول الكتاب ضلَّ فى نهاية حياته وعبد وهذه النبوءة ال تنطبق على سليمان بأى حال من األ
َراِريِّ 3(: األوثان َداِت، َوَثالَُث ِمَئٍة ِمَن السَّ يِّ َساِء السَّ َوَكاَن فِي 4. َفأََمالَْت نَِساُؤهُ َقْلَبهُ . َوَكاَنْت لَُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النِّ

بِّ إِلَِهِه َكَقْلِب َداُوَد َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ أَ  َمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى، َولَْم َيُكْن َقْلُبُه َكاِمالً َمَع الرَّ
ينَ 5. أَبِيهِ  ونِيِّ يَن َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ ْيُدونِيِّ رَّ فِي َوَعِملَ ُسلَْيَماُن الشَّ 6. َفَذَهَب ُسلَْيَماُن َوَراَء َعْشُتوَرَث إِلََهِة الصَّ

بَّ َتَماماً َكَداُوَد أَبِيهِ  ، َولَْم َيْتَبِع الرَّ بِّ يَن َعلَى اْلَجَبِل 7. َعْيَنيِ الرَّ ِحيَنئٍِذ َبَنى ُسلَْيَماُن ُمْرَتَفَعًة لَِكُموَش ِرْجِس اْلُموآبِيِّ
ونَ   7-3: 11ملوك األول.)الَِّذي ُتَجاَه أُوُرَشلِيَم، َولُِموَلَك ِرْجِس َبنِي َعمُّ

 
ا  من نسل داود لقول داود ) المسيح الرئيس(من ناحية أخرى نفى عيسى عليه السالم تماماً أن يكون المسيَّ

ألَنَّ َداُوَد َنْفَسُه 36َكْيَف َيقُولُ اْلَكَتَبُة إِنَّ اْلَمِسيَح اْبُن َداُوَد؟ «: ُثمَّ َسأَلَ َيُسوُع َوُهَو ُيَعلُِّم فِي اْلَهْيَكلِ 35(: نفسه
وِح اْلُقُدسِ َقالَ بِا بُّ لَِربِّي: لرُّ َفَداُوُد َنْفُسُه 37. اْجلِْس َعْن َيِمينِي َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً لَِقَدَمْيكَ : َقالَ الرَّ

 37-35: 12مرقس .) َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكثِيُر َيْسَمُعُه بُِسُرورٍ » َفِمْن أَْيَن ُهَو اْبُنُه؟. َيْدُعوهُ َرّباً 
 
 

 كم من الجنود والمركبات أسرها داود حين كان يسترد سلطته على نهر الفرات؟ -362س



َفأََخَذ َداُوُد ِمْنُه أَْلفاً 4. َوَضَرَب َداُوُد َهَدَد َعَزَر ْبَن َرُحوَب َملَِك ُصوَبَة ِحيَن َذَهَب لَِيُردَّ ُسْلَطَتُه ِعْنَد َنْهِر اْلفَُراتِ 3(
صموئيل ) َوَعْرَقَب َداُوُد َجِميَع َخْيِل اْلَمْرَكَباِت َوأَْبَقى ِمْنَها ِمَئَة َمْرَكَبةٍ . ِريَن أَْلَف َراِجلٍ َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعشْ 

 4-3: 8الثانى 
 
َخَذ َداُوُد ِمْنُه أَْلَف َوأَ 4, َوَضَرَب َداُوُد َهَدَد َعَزَر َملَِك ُصوَبَة فِي َحَماَة ِحيَن َذَهَب لُِيقِيَم ُسْلَطَتُه ِعْنَد َنْهِر اْلُفَراتِ 3(

.) َوَعْرَقَب َداُوُد ُكلَّ َخْيِل اْلَمْرَكَباِت َوأَْبَقى ِمْنَها ِمَئَة َمْرَكَبةٍ , َمْرَكَبٍة َوَسْبَعَة آالَِف َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف َراِجلٍ 
 4-3: 18أخبار األيام األول 

 
 .لى أن هذا الكتاب غير موحى به من هللاوهنا يتضح الخالف الكبير بين النصين ، الذان يؤكدان ع

 .فارس ، ولم يأسر مراكب 1700: فتبعاً لسفر صموئيل الثانى
 .فارس 700مركبة و  1000إنه أسَر : بينما يقول أخبار األيام األول

 
 

وَن َماَت، َوَملََك َحاُنوُن ابْ 1(: يقول الكتاب -363س َفَقالَ 2. ُنُه ِعَوضاً َعْنهُ َوَكاَن َبْعَد َذلَِك أَنَّ َملَِك َبنِي َعمُّ
 2-1: 10صموئيل الثانى .) »أَْصَنُع َمْعُروفاً َمَع َحاُنوَن ْبِن َناَحاَش َكَما َصَنَع أَُبوهُ َمِعي َمْعُروفاً «: َداُودُ 

 
فما هو المعروف الذى فعله ناحاش مع داود؟ يذكر الكتاب أن الذى فعل المعروف مع داود هو ملك موآب حين 

ي إِلَْيُكْم «: َوَذَهَب َداُوُد ِمْن ُهَناَك إِلَى ِمْصَفاِة ُموآَب َوَقالَ لَِملِِك ُموآبَ 3(والدى داود استضاف  لَِيْخُرْج أَبِي َوأُمِّ
 ُ اِم إَِقاَمةِ 4. »َحتَّى أَْعلََم َماَذا َيْصَنُع لَِي هللاَّ .) َداُوَد فِي اْلِحْصنِ  َفَوَدَعُهَما ِعْنَد َملِِك ُموآَب َفأََقاَما ِعْنَدهُ ُكلَّ أَيَّ

، أما ناحاش فقد كان عدواً إلسرائيل ، واشترط أن يقّور عين كل إسرائيلى ليكون  4-3: 22صموئيل األول 
 .ذلك عاراً على جميع إسرائيل ، ولم يرد ما يدل على أنه عمل معروفاً مع داود

 
 

ى وأخت داود  كيف تكون أبيجايل ابنة ناحاش عدو بنى إسرائيل وهى فى نفس -364س الوقت ابنة يسَّ
 نبى هللا؟ 

وَيَة َوَكاَن َعَماَسا اْبَن َرُجٍل اْسُمُه يِْثَرا اإلِْسَرائِيلِيُّ الَِّذي َدَخلَ إِلَى أَبِيَجايِلَ بِْنِت َناَحاَش أُْخِت َصرُ (: يقول الكتاب
 25:  17صموئيل الثانى .) أُمِّ ُيوآبَ 

 
ى َوَلدَ 13(ويقول أيضاً  الَِث بِ : َوَيسَّ انِي َوَشْمَعى الثَّ اَي اْلَخاِمَس 14ْكَرهُ أَلِيآَب َوأَبِيَناَداَب الثَّ ابَِع َوَردَّ َوَنْثنِئِيلَ الرَّ

ابِعَ 15 اِدَس َوَداُوَد السَّ َوَبُنو َصُروَيَة أَْبَشاُي َوُيوآُب َوَعَسائِيلُ . َوأُْخَتاُهْم َصُروَيُة َوأَبِيَجاِيلُ 16. َوأُوَصَم السَّ
 16-13: 2أخبار األيام األولى .) ةٌ َثالَثَ 

 
 

هل نبى هللا داود قاتل؟ هل يقتل نبى هللا ليخفى جريمة زناه؟ هل نبى هللا داود خسيس ليزنى  -365س
 بجارته؟ هل نبى هللا داود خان جنوده ودفعهم للقتال للتخلص من زوج جارته؟

ْطِح اْمَرأًَة َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد َقاَم َعْن سَ 2( ِريِرِه َوَتَمشَّى َعلَى َسْطِح َبْيِت اْلَملِِك، َفَرأَى ِمْن َعلَى السَّ
أَلَْيَسْت َهِذِه َبْثَشَبَع «: َفأَْرَسلَ َداُوُد َوَسأَلَ َعِن اْلَمْرأَِة، َفَقالَ َواِحدٌ 3. َوَكاَنِت اْلَمْرأَةُ َجِميلََة اْلَمْنَظِر ِجّداً . َتْسَتِحمُّ 

؟بِْنَت  ا اْلِحثِّيِّ َرةٌ ِمْن 4» أَلِيَعاَم اْمَرأََة أُوِريَّ َفأَْرَسلَ َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذَها، َفَدَخلَْت إِلَْيِه َفاْضَطَجَع َمَعَها َوِهَي ُمَطهَّ
َفأَْرَسلَ َداُوُد إِلَى 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: الَتْ َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، َفأَْرَسلَْت َوأَْخَبَرْت َداُوَد َوقَ 5. ُثمَّ َرَجَعْت إِلَى َبْيتَِها. َطْمثَِها

ا اْلِحثِّيَّ «: ُيوآَب َيقُولُ  ا إِلَى َداُودَ . »أَْرِسلْ إِلَيَّ أُوِريَّ ا إِلَْيِه، َفَسأَلَ َداُوُد َعْن َسالََمِة 7. َفأَْرَسلَ ُيوآُب أُوِريَّ َفأََتى أُوِريَّ
ْعِب َوَنَجاِح اْلحَ  ا8. ْربِ ُيوآَب َوَسالََمِة الشَّ ا ِمْن . »اْنِزلْ إِلَى َبْيتَِك َواْغِسلْ ِرْجلَْيكَ «: َوَقالَ َداُوُد ِألُوِريَّ َفَخَرَج أُوِريَّ

ٌة ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  ِدهِ 9. َبْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ ا َعلَى َباِب َبْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َعبِيِد َسيِّ َولَْم  َوَناَم أُوِريَّ
ا إِلَى َبْيتِهِ «: َفَقالُوا لَِداُودَ 10. َيْنِزلْ إِلَى َبْيتِهِ  ا. »لَْم َيْنِزلْ أُوِريَّ َفِر؟ َفلَِماَذا لَْم «: َفَقالَ َداُوُد ِألُوِريَّ أََما ِجْئَت ِمَن السَّ

ا لَِداُودَ 11» َتْنِزلْ إِلَى َبْيتَِك؟ اُبوَت َوإِْسرَ «: َفَقالَ أُوِريَّ ِدي ُيوآُب إِنَّ التَّ ائِيلَ َوَيُهوَذا َساِكُنوَن فِي اْلِخَياِم، َوَسيِّ
ْحَراِء، َوأََنا آتِي إِلَى َبْيتِي ِآلُكلَ َوأَْشَرَب َوأَْضَطِجَع َمَع اْمرَ  ِدي َناِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ َوَحَياتَِك ! أَتِيَوَعبِيُد َسيِّ

ا12. »َوَحَياِة َنْفِسَك الَ أَْفَعلُ َهَذا األَْمرَ  ا فِي . »أَقِْم ُهَنا اْلَيْوَم أَْيضاً، َوَغداً أُْطلِقُكَ «: َفَقالَ َداُوُد ِألُوِريَّ َفأََقاَم أُوِريَّ
 َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لَِيْضَطِجَع فِي. َوَدَعاهُ َداُوُد َفأََكلَ أََماَمُه َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. أُوُرَشلِيَم َذلَِك اْلَيْوَم َوَغَدهُ 



ِدِه، َوإِلَى َبْيتِِه لَْم َيْنِزلْ  ا14. َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسيِّ َباِح َكَتَب َداُوُد َمْكُتوباً إِلَى ُيوآَب َوأَْرَسَلُه بَِيِد أُوِريَّ . َوفِي الصَّ
ِديَدِة، َواْرجِ «: َوَكَتَب فِي اْلَمْكُتوِب َيقُولُ 15 ا فِي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ . »ُعوا ِمْن َوَرائِِه َفُيْضَرَب َوَيُموتَ اْجَعلُوا أُوِريَّ
ا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ ِرَجالَ اْلَبأِْس ف16ِ ُه َجَعلَ أُوِريَّ َفَخَرَج 17. يهِ َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة ُيوآَب اْلَمِديَنَة أَنَّ

ْعِب مِ  ا اْلِحثِّيُّ أَْيضاً ِرَجالُ اْلَمِديَنِة َوَحاَرُبوا ُيوآَب، َفَسَقَط َبْعُض الشَّ صموئيل الثانى .) ْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت أُوِريَّ
11 :2-17 

 
ى القائد بجنده من أجل خسته وندالته وزناه مع امرأة أحد جنوده الشرفاء ،  يا لها من خيانة ُعظمى أن ُيضحَّ

هللا وقائده األعلى لحراسته ، ثم  الذى ضنَّ على نفسه بالتنعم فى فراشه وأبى إال أن يبيت الليل على باب نبى
 ! يتخلَّص منه نبى هللا ويقتله

 لشعبه؟ ) على زعمكم(أين القدوة التى أتى بها هذا النبى 
 

وإذا كانت هذه تصرفات كل أنبياء بنى إسرائيل ـ القتل أو الزنى أو عبادة األوثان ـ فأين علم هللا األزلى فى 
 انتقاء أنبيائه؟ 

 
نتقاء أردأ خلقه ليمثلوا حكمه على األرض وليبلغوا رسالته إلى الناس؟ هل يريد من وما غرض الرب من ا

 حرفوا الكتاب بذلك أن يخبرونا أن شرع هللا غير مناسب للناس حتى إنه فشل فى هداية األنبياء أنفسهم؟ 
 

ة فى اآلخرة على خالقهم أنه  هو الذى أفسدهم متعمداً أال تدرى أنه لو كان هذا الكالم صحيح ألقام الناس الُحجَّ
 عن طريق إرساله شرار خلقه ليكونوا قدوة لهم ، فاقتدوا بهم؟

 
 أال تدرى أن هذا الكالم يعتبر ُسبَّة وقدح فى جالل هللا وقدسيته؟ 

 
 أال تتهمون هللا بذلك بالجهل وعدم كفاءته فى إدارة خلقه وإفساده لخلقه عن عمد؟ 

 رة أال يؤمنوا بال؟ فكيف يقيم عليهم ربهم الحجة يوم القيامة؟ أليست هذه األقاصيص تعطى الحق للكف
 

َم ، لكان هللا بذلك قد ظلمه  ؟ أليست ) على زعم كتابكم(ألست معى أن هللا لو حاسب عبداً زنى وألقاه فى جهنَّ
 هذه هى القدوة التى إنتقاها هللا له؟

 
إَِذا ُوِجَد َرُجلٌ ُمْضَطِجعاً َمَع «22(وارأة أوريا؟  ألست معى أنكم بذلك تحكمون على نبى هللا داود بالقتل هو

ُجلُ الُمْضَطِجُع َمَع الَمْرأَِة َوالَمْرأَةُ : اْمَرأٍَة َزْوَجِة َبْعٍل ُيْقَتلُ االِْثَنانِ  رَّ ِمْن إِْسَرائِيل. الرَّ : 22تثنية .) َفَتْنِزُع الشَّ
 حارب معه؟ ألم يعلم الشعب بذلك؟ فلماذا أبقى الشعب عليه و,   22

 
 

 ما اسم امرأة أوريا التى يفترى الكتاب على نبى هللا داود أنه زنى بها؟ -366س

؟«: َفأَْرَسلَ َداُوُد َوَسأَلَ َعِن اْلَمْرأَِة، َفَقالَ َواِحدٌ 3( ا اْلِحثِّيِّ صموئيل ) »أَلَْيَسْت َهِذِه َبْثَشَبَع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأََة أُوِريَّ
 3: 11الثانى 

 
. َشْمَعى َوُشوَباُب َوَناَثاُن َوُسلَْيَمانُ . َوَهُؤالَِء ُولُِدوا لَُه فِي أُوُرَشلِيمَ 5(: وقد ورد اسمها من قبل بصورة مختلفة

يئِيلَ   5: 3أخبار األيام األول .) أَْرَبَعٌة ِمْن َبْثُشوَع بِْنِت َعمِّ
 
 

 هل ألبشالوم أوالد؟ -367س

.) ْبَشالُوَم َثالََثُة َبنِيَن َوبِْنٌت َواِحَدةٌ اْسُمَها َثاَماُر، َوَكاَنِت اْمَرأًَة َجِميلََة اْلَمْنَظرِ َوُولَِد ألَ 27( :عنده أوالد. نعم
 27: 14صموئيل الثانى 

 
ُه َقالَ َوَكاَن أَْبَشالُوُم َقْد أََخَذ َوأََقاَم لَِنْفِسِه َوُهَو َحيٌّ النََّصَب الَِّذي فِي َواِدي اْلمَ 18(: ليس عنده أوالد. ال : لِِك، ألَنَّ



صموئيل .) إِلَى َهَذا اْلَيْومِ » َيَد أَْبَشالُومَ «َوَدَعا النََّصَب بِاْسِمِه، َوُهَو ُيْدَعى . »لَْيَس لَِي اْبٌن ألَْجِل َتْذِكيِر اْسِمي«
 18: 18الثانى 

 
 

 ذى أُرِسل لهم؟فكيف سينجح إذن فى هداية باقى الشعب ال. لقد فشلَ نبى هللا فى هداية ابنه -368س
 

، كما قام بعمل مؤامرة ضد أبيه  ) 29-1: 13سفر صموئيل الثانى ( لقد قتلَ أبشالوم أخيه أمنون كما يقول 
وجيََّش جيشاً ضده مات هو فيه ، ومات معه أكثرمن عشرين ألف من بنى إسرائيل ، كما زاد الذين أكلهم 

، وكان من بين أولئك أبشالوم )8و  7: 18(اليوم  الوعر من جيش أبشالوم عن الذين أكلهم السيف في ذلك
فعلق بين السماء واألرض والبغل "نفسه إذ كان راكباً على بغل فدخل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة ، 

رغم كل  -، فرآه رجل على هذه الصورة فجرى وأخبر يوآب، الذي لم يتردد لحظة )9: 18" (الذي تحته مر
ثالثة سهام بيده وأنشبها في قلب أبشالوم، وأحاط به عشرة غلمان من رجال يوآب  بل أخذ -توصيات داود 

ثم طرحوه في الجب العظيم بالقرب من المكان الذي قتل فيه وأقاموا ) 15: 18(وضربوا أبشالوم وأماتوه 
 ). 17: 18(عليه رجمة عظيمة جداً من الحجارة 

 
 

 جشور وتمرده على أبيه؟كم من الزمن قضى أبشالوم بين عودته من  -369س

بِّ فِي «: َوفِي نَِهاَيِة أَْرَبِعيَن َسَنًة َقالَ أَْبَشالُوُم لِْلَملِكِ 7(: سنة 40 َدْعنِي َفأَْذَهَب َوأُوفَِي َنْذِري الَِّذي َنَذْرُتُه لِلرَّ
بُّ إِلَى أُوُرَشلِيَم َفإِنِّي أَْعُبُد : ِئالً ألَنَّ َعْبَدَك َنَذَر َنْذراً ِعْنَد ُسْكَناَي فِي َجُشوَر فِي أََراَم َقا8َحْبُروَن،  إِْن أَْرَجَعنِي الرَّ

بَّ   7: 15صموئيل الثانى .) »الرَّ

وال ندري بالتحديد كم من الزمن : (تقول دائرة المعارف الكتابية: سنوات فى النسخ السريانية والسبعينية 4
صموئيل الثانى (ى أن األصح أن نقرأ بعض الدارسين ير. مضى بين عودته من جشور وتمرده على أبيه 

 .)على أنها أربع سنوات كما جاءت في النسخ السريانية والسبعينية وليست أربعين سنة) 7: 15
 
 

اِم َداُوَد َثالََث ِسنِيَن، َسَنًة َبْعَد َسَنةٍ 1( -370س بِّ . َوَكاَن ُجوٌع فِي أَيَّ بُّ . َفَطلََب َداُوُد َوْجَه الرَّ : َفَقالَ الرَّ
ينَ « ُه َقَتلَ اْلِجْبُعونِيِّ َماِء، ألَنَّ َواْلِجْبُعونِيُّوَن لَْيُسوا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ َبلْ ِمْن (2. »ُهَو ألَْجِل َشاُولَ َوألَْجِل َبْيِت الدِّ

يَن، َوَقْد َحلََف لَُهْم َبُنو إِْسَرائِيلَ، َوَطلََب َشاُولُ أَْن َيْقُتلَُهْم ألَ  ) ْجِل َغْيَرتِِه َعلَى َبنِي إِْسَرائِيلَ َوَيُهوَذاَبَقاَيا األَُموِريِّ
يَن َوَقالَ َلُهمْ 3 ؟«: َفَدَعا اْلَملُِك اْلِجْبُعونِيِّ بِّ َفَقالَ َلُه 4» َماَذا أَْفَعلُ لَُكْم َوبَِماَذا أَُكفُِّر َفُتَباِرُكوا َنِصيَب الرَّ

ٌة َوالَ َذَهٌب «: اْلِجْبُعونِيُّونَ  : َفَقالَ . »ِعْنَد َشاُولَ َوالَ ِعْنَد َبْيتِِه، َولَْيَس لََنا أَْن ُنِميَت أََحداً فِي إِْسَرائِيلَ لَْيَس لََنا فِضَّ
ُجلُ الَِّذي أَْفَناَنا َوالَِّذي َتآَمَر َعلَْيَنا لُِيبِيَدَنا لَِكْي الَ ُنقِيَم فِي«: َفَقالُوا لِْلَملِكِ 5. »َمْهَما قُْلُتْم أَْفَعلُُه لَُكمْ « ُكلِّ ُتُخوِم  الرَّ

بِّ 6إِْسَرائِيلَ،  بِّ فِي ِجْبَعِة َشاُولَ ُمْخَتاِر الرَّ أََنا «: َفَقالَ اْلَملِكُ . »َفْلُنْعَط َسْبَعَة ِرَجاٍل ِمْن َبنِيِه َفَنْصلَِبُهْم لِلرَّ
بِّ الَّتِي َبْيَن َداُوَد َوُيوَناَثاَن ْبِن  َوأَْشَفَق اْلَملُِك َعلَى َمفِيُبوَشَث ْبِن ُيوَناَثاَن ْبِن َشاُولَ ِمْن أَْجلِ 7. »أُْعِطي َيِميِن الرَّ
َة اللََّذْيِن َولََدْتُهَما لَِشاُولَ 8. َشاُولَ  أَْرُمونَِي َوَمفِيُبوَشَث، َوَبنِي ِميَكالَ اْبَنِة َشاُولَ : َفأََخَذ اْلَملُِك اْبَنْي ِرْصَفَة اْبَنِة أَيَّ

، اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َولََدْتُهْم لِ  يَن َفَصلَُبوُهْم َعلَى اْلَجَبِل أََماَم 9َعْدِرئِيلَ ْبِن َبْرِزالََّي اْلَمُحولِيِّ َوَسلََّمُهْم إِلَى َيِد اْلِجْبُعونِيِّ
بِّ  ِعيرِ . الرَّ لَِها فِي اْبِتَداِء َحَصاِد الشَّ اِم اْلَحَصاِد فِي أَوَّ ْبَعُة َمعاً َوقُتِلُوا فِي أَيَّ -1: 21يل الثانى صموئ.) َفَسَقَط السَّ
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ة   فهل ينتقم إله إسرائيل من بنى إسرائيل بسبب شعب وثنى غير إسرائيلى؟ ! عجيبة هذه القصَّ

 أليس هذا هو نفس اإلله الذى وعدهم بإفناء الشعوب التى تسكن فى أرض الميعاد ومنهم األموريين؟ 

َفَقالَ َيُشوُع 9(التى أفناها بنو إسرائيل؟ ولماذا انحاز هذا اإلله للجبعونيين بالذات دون غيرهم من الشعوب 
بِّ إِلَِهُكمْ «: لَِبنِي إِْسَرائِيلَ  ُموا إِلَى ُهَنا َواْسَمُعوا َكالََم الرَّ َ اْلَحيَّ فِي «: ُثمَّ َقالَ َيُشوعُ 10. »َتَقدَّ بَِهَذا َتْعلَُموَن أَنَّ هللاَّ

يَن َوَطْرداً َيْطُرُد ِمْن أََماِمُكُم اْلكَ , َوَسِطُكمْ  يَن َواألَُموِريِّ يَن َواْلِجْرَجاِشيِّ يِّ يَن َواْلفِِرزِّ يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ يَن َواْلِحثِّ ْنَعانِيِّ
ينَ   10-9: 3هوشع .) َواْلَيُبوِسيِّ

 



ألم يقتلهم يشوع من قبل؟ ألم يصلب وُيِذلّ ملوك األموريين من قبل؟ فلماذا لم ينتقم الرب منه؟ ألم يوقف الرب 
َفأَْرَسلَ 3(غروب حتى يتم ليشوع وجنوده قتل األموريين؟ ألم يحارب الرب نفسه األموريين؟ الشمس عن ال

َوَدِبيَر َملِِك , َوَيافِيَع َملِِك لَِخيشَ , َوفِْرآَم َملِِك َيْرُموتَ , أَُدونِي َصاِدَق َملُِك أُوُرَشلِيَم إِلَى ُهوَهاَم َملِِك َحْبُرونَ 
َها َصالََحْت َيُشوَع َوَبنِي إِْسَرائِيلَ , ا إِلَيَّ َوأَِعيُنونِياْصَعُدو«4: َعْجلُوَن َيُقولُ  َفاْجَتَمَع 5. »َفَنْضِرَب ِجْبُعوَن ألَنَّ

يَن اْلَخْمَسةُ   َوَصِعُدوا ُهمْ , َملُِك أُوُرَشلِيَم َوَملُِك َحْبُروَن َوَملُِك َيْرُموَت َوَملُِك لَِخيَش َوَملُِك َعْجلُونَ : ُملُوُك األَُموِريِّ
. َصِعَد اللَّْيلَ ُكلَُّه ِمَن اْلِجْلَجالِ . َفأََتى إِلَْيِهْم َيُشوُع َبْغَتةً 9. .. .. .. َوُكلُّ ُجُيوِشِهْم َوَنَزلُوا َعلَى ِجْبُعوَن َوَحاَرُبوَها

بُّ أََماَم إِْسَرائِيلَ 10 , َدُهْم فِي َطِريِق َعَقَبِة َبْيِت ُحوُرونَ َوَطرَ , َوَضَرَبُهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة فِي ِجْبُعونَ , َفأَْزَعَجُهُم الرَّ
َرَماُهُم , َوَبْيَنَما ُهْم َهاِرُبوَن ِمْن أََماِم إِْسَرائِيلَ َوُهْم فِي ُمْنَحَدِر َبْيِت ُحوُرونَ 11. َوَضَرَبُهْم إِلَى َعِزيَقَة َوإِلَى َمقِّيَدةَ 

َماِء إِلَى َعزِ  بُّ بِِحَجاَرٍة َعِظيَمٍة ِمَن السَّ َوالَِّذيَن َماُتوا بِِحَجاَرِة اْلَبَرِد ُهْم أَْكَثُر ِمَن الَِّذيَن َقَتلَُهْم َبُنو . يَقَة َفَماُتواالرَّ
ْيفِ  بَّ 12. إِْسَرائِيلَ بِالسَّ يَن أََماَم َبنِي إِْسَرائِيلَ , ِحيَنئٍِذ َقالَ َيُشوُع لِلرَّ بُّ األَُموِريِّ أََماَم ُعُيوِن , َيْوَم أَْسلََم الرَّ

لُونَ , َيا َشْمُس ُدوِمي َعلَى ِجْبُعونَ «: َرائِيلَ إِسْ  ْمُس َوَوَقَف اْلَقَمُر َحتَّى 13. »َوَيا َقَمُر َعَلى َواِدي أَيَّ َفَداَمِت الشَّ
ْعُب ِمْن أَْعَدائِهِ  مَ . اْنَتَقَم الشَّ ْمُس فِي َكبِِد السَّ اِء َولَْم َتْعَجلْ لِْلُغُروِب أَلَْيَس َهَذا َمْكُتوباً فِي ِسْفِر َياَشَر؟ َفَوَقَفِت الشَّ

بُّ َصْوَت إِْنَسانٍ 14. َنْحَو َيْوٍم َكاِملٍ  بَّ َحاَرَب َعْن . َولَْم َيُكْن ِمْثلُ َذلَِك اْلَيْوِم َقْبلَُه َوالَ َبْعَدهُ َسِمَع فِيِه الرَّ ألَنَّ الرَّ
َفَهَرَب أُولَئَِك اْلَخْمَسُة اْلُملُوِك 16. إِلَى اْلَمَحلَِّة فِي اْلِجْلَجالِ ُثمَّ َرَجَع َيُشوُع َوَجِميُع إِْسَرائِيلَ َمَعُه 15. إِْسَرائِيلَ 

. »َقْد ُوِجَد اْلُملُوُك اْلَخْمَسُة ُمْخَتبِئِيَن فِي َمَغاَرٍة فِي َمقِّيَدةَ «: َفأُْخبَِر َيُشوعُ 17. َواْخَتَبأُوا فِي َمَغاَرٍة فِي َمقِّيَدةَ 
ا أَْنُتْم 19. َوأَقِيُموا َعلَْيَها ِرَجاالً ألَْجِل ِحْفِظِهمْ , وا ِحَجاَرًة َعِظيَمًة َعلَى َفِم اْلَمَغاَرةِ َدْحِرجُ «: َفَقالَ َيُشوعُ 18 َوأَمَّ

َرُهمْ , َفالَ َتقِفُوا بَّ إِلَ , الَ َتَدُعوُهْم َيْدُخلُوَن ُمُدَنُهمْ . َبِل اْسُعوا َوَراَء أَْعَدائُِكْم َواْضِرُبوا ُمَؤخَّ َهُكْم َقْد أَْسلََمُهْم ألَنَّ الرَّ
ا اْنَتَهى َيُشوُع َوَبُنو إِْسَرائِيلَ ِمْن َضْربِِهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة ِجّداً َحتَّى َفُنوا20. »بَِيِدُكمْ  َرُد الَِّذيَن َشَرُدوا , َولَمَّ َوالشَّ

َنةَ  ْعِب إِلَى الْ 21, ِمْنُهْم َدَخلُوا اْلُمُدَن اْلُمَحصَّ لَْم َيُسنَّ أََحٌد لَِساَنُه . َمَحلَِّة إِلَى َيُشوَع فِي َمقِّيَدَة بَِسالَمٍ َرَجَع َجِميُع الشَّ
. »اْفَتُحوا َفَم اْلَمَغاَرِة َوأَْخِرُجوا إِلَيَّ َهُؤالَِء اْلَخْمَسَة اْلُملُوِك ِمَن اْلَمَغاَرةِ «: َفَقالَ َيُشوعُ 22. َعلَى َبنِي إِْسَرائِيلَ 

َملَِك أُوُرَشلِيَم َوَملَِك َحْبُروَن َوَملَِك َيْرُموَت : َرُجوا إِلَْيِه أُولَئَِك اْلُملُوَك اْلَخْمَسَة ِمَن اْلَمَغاَرةِ َوأَخْ , َفَفَعلُوا َكَذلِكَ 23
ا أَْخَرُجوا أُولَئَِك اْلُملُوَك إِلَى َيُشوَع أَنَّ َيُشوَع َدَعا ُكلَّ ِرجَ 24. َوَملَِك لَِخيَش َوَملَِك َعْجلُونَ  اِل إِْسَرائِيلَ َوَكاَن لَمَّ

اِد ِرَجاِل اْلَحْرِب الَِّذيَن َساُروا َمَعهُ  ُموا َوَضُعوا أَْرُجلَُكْم َعَلى أَْعَناِق َهُؤالَِء اْلُملُوكِ «: َوَقالَ لِقُوَّ ُموا . »َتَقدَّ َفَتَقدَّ
يشوع .) َوَقَتلَُهْم َوَعلََّقُهْم َعلَى َخْمِس َخَشبٍ  َوَضَرَبُهْم َيُشوُع َبْعَد َذلِكَ 26. .. .. َوَوَضُعوا أَْرُجلَُهْم َعَلى أَْعَناقِِهمْ 

10 :3-26 

 وأين سفر ياشر المكتوب فيه هذا الكالم؟
 

ْهِل َوُكلَّ َمْملََكِة ِسيُحوَن 21(: وكذلك ضربهم موسى من قبل ولم ينتقم الرب من شعبه بمجاعة َوُكلَّ ُمُدِن السَّ
يَن الَِّذي َملََك فِي   21: 13يشوع ) الَِّذي َضَرَبُه ُموَسى َمَع ُرَؤَساِء ِمْدَيانَ , َحْشُبونَ َملِِك األَُموِريِّ

 
ُثمَّ أََتْيُت بُِكْم 8(فهل حدثت المجاعة فعالً من أجل هذا الهراء أم ألن بنى إسرائيل تركت الرب وعبدت األوثان؟ 

اِكنِيَن ِفي َعْبِر األُْرُدنِّ َفَحارَ  يَن السَّ . َوَدَفْعُتُهْم بَِيِدُكْم َفَملَْكُتْم أَْرَضُهْم َوأَْهلَْكُتُهْم ِمْن أََماِمُكمْ , ُبوُكمْ إِلَى أَْرِض األَُموِريِّ
َولَْم أََشأْ أَْن أَْسَمَع 10. َوأَْرَسلَ َوَدَعا َبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر لَِيْلَعَنُكمْ , َوَقاَم َباالَُق ْبُن ِصفُّوَر َملُِك ُموآَب َوَحاَرَب إِْسَرائِيلَ 9
: َفَحاَرَبُكْم أَْصَحاُب أَِريَحا. ُثمَّ َعَبْرُتُم األُْرُدنَّ َوأََتْيُتْم إِلَى أَِريَحا11. َفَباَرَكُكْم َبَرَكًة َوأَْنَقْذُتُكْم ِمْن َيِدهِ , ْلَعامَ لِبَ 

يُّوَن َواْلِجْرَجاِشيُّوَن َواْلحِ  يُّوَن َواْلَكْنَعانِيُّوَن َواْلِحثِّ يُّوَن َواْلَيُبوِسيُّونَ األَُموِريُّوَن َواْلفِِرزِّ . َفَدَفْعُتُهْم بَِيِدُكمْ , وِّ
ينَ 12 َنابِيَر َوَطَرْدُت ِمْن أََماِمُكْم َملَِكيِ األَُموِريِّ اَمُكُم الزَّ َوأَْعَطْيُتُكْم أَْرضاً لَْم 13. الَ بَِسْيفَِك َوالَ بَِقْوِسكَ , َوأَْرَسْلُت قُدَّ

بَّ 14. َوِمْن ُكُروٍم َوَزْيُتوٍن لَْم َتْغِرُسوَها َتأُْكلُونَ , ْبُنوَها َوَتْسُكُنوَن بَِهاَتْتَعُبوا َعلَْيَها َوُمُدناً لَْم تَ  َفاآلَن اْخُشوا الرَّ
ْهِر َوفِي ِمْصرَ , َواْعُبُدوهُ بَِكَماٍل َوأََماَنةٍ  بَّ َواْعُبُدوا ال, َواْنِزُعوا اآللَِهَة الَِّذيَن َعَبَدُهْم آَباُؤُكْم فِي ِعَ◌ْبِر النَّ .) رَّ

 14-8: 24يشوع 
 

ألم يفطن نبى هللا داود إلى غضب هللا على شعبه إال بعد ثالث سنوات من الجوع حتى يسأله داود بعد ثالث 
 سنوات عن سبب هذه المصيبة؟ ألم يدرك نبى هللا لمدة ثالث سنوات أن هللا غاضب على شعبه؟

 
من بنى إسرائيل فى ) أربعين ألف( 40 000ر من أيغضب إله إسرائيل من قتل أعدائه ولم يغضب من قتل أكث

 قتال بين داود وإبنه أبشالوم؟
أيغضب إله إسرائيل من قتل أعدائه ولم يغضب من قتل بعض جنود جيشه بسبب خيانة داود لجاره أوريا 

 الحثِّى؟
 

اد األوثان لم يغضب إله إسرائيل لزنى أنبيائه ، ولم يغضب لعبادتهم األوثان ، لكنه َغِضَب من أجل قت ل ُعبَّ



 !أنفسهم ، الذين وعَد هو نفسه قاتليهم برقابهم
 هل هذا عدل إلهى أم وهم مزورى الكتاب؟! واألعجب أن غضب هللا زالَ بعد أن قُتِلَ سبعة أشخاص أبرياء

 
أين الحكمة فى أن ! هل تعرفون من هى ميكال ابنة شاول التى قتل داود أوالدها الخمسة؟ إنها زوجة داود

من الفلسطينيين قتلهم  200تل نبى هللا أوالده الخمسة من زوجته ميكال؟ إنها زوجته التى دفع مهرها يق
يَن ِمَئَتْي َرُجلٍ 27(. وأسلم إلى شاول غلفهم َوأََتى َداُوُد , َحتَّى َقاَم َداُوُد َوَذَهَب ُهَو َوِرَجالُُه َوَقَتلَ ِمَن اْلفِلِْسِطيِنيِّ

  27: 18صموئيل األول .) َفأَْعَطاهُ َشاُولُ ِميَكالَ اْبَنَتُه اْمَرأَةً . وَها لِْلَملِِك لُِمَصاَهَرِة اْلَملِكِ بُِغلَفِِهْم َفأَْكَملُ 

ة؟   ثم ما الفائدة التربوية التى تعود على أبناء هذا الكتاب عند قراءة هذه القصَّ
 
 

 ؟هل كان لميكال أوالد فعالً أم أن قصة قتل أوالدها قصة وهمية -371س

َة اللََّذْيِن َولََدْتُهَما لَِشاُولَ 8(: لقد قتل داود أبناءها الخمسة أَْرُمونَِي َوَمفِيُبوَشَث، : َفأََخَذ اْلَملُِك اْبَنْي ِرْصَفَة اْبَنِة أَيَّ
، َوَبنِي ِميَكالَ اْبَنِة َشاُولَ اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َولََدْتُهْم لَِعْدِرئِيلَ ْبِن َبْرِزالََّي اْلَمحُ  يَن 9ولِيِّ َوَسلََّمُهْم إِلَى َيِد اْلِجْبُعونِيِّ

بِّ  ِعيرِ . َفَصلَُبوُهْم َعلَى اْلَجَبِل أََماَم الرَّ لَِها فِي اْبتَِداِء َحَصاِد الشَّ اِم اْلَحَصاِد فِي أَوَّ ْبَعُة َمعاً َوقُتِلُوا فِي أَيَّ .) َفَسَقَط السَّ
 9-8: 21صموئيل الثانى 

 
: 6صموئيل الثانى .) َولَْم َيُكْن لِِميَكالَ بِْنِت َشاُولَ َولٌَد إِلَى َيْوِم َمْوتَِها23(: إلى يوم موتها لم يُك عندها أوالد

23 
 
 

َع نبى هللا  -372س هل طلَّق داود امرأته قبل أن يزوجها أبوها شاول من فلطئيل بن اليش؟ أم هل شرَّ
د األزواج للزوجة الواحدة؟  شاول تعدُّ

. األرجح أن شاول شك فى رواية ميكال عن هروب داود: زواجها الثاني: (عارف الكتابيةتقول دائرة الم
َفأَْعَطى َشاُولُ ِميَكالَ اْبَنَتُه اْمَرأََة َداُوَد 44(وعندما اشتدت عداوة شاول لداود وأصبح الجرح غير قابل لاللتئام، 

 )44: 25ل صموئيل األو.) (لَِفْلِطي ْبِن الَيَِش الَِّذي ِمْن َجلِّيمَ 

جها دون أن ُتطلَّق ودون رغبتها إلى فلطئيل بن  ولكنها لم توضح إذا كان نبى هللا شاول أخذ ابنته عنوة وزوَّ
ة   :شاول ، إلى أن استردها داود بالقوَّ

اْقَطْع َعْهَدَك َمِعي، َوُهَوَذا َيِدي : لَِمْن ِهَي األَْرُض؟ َيقُولُونَ «: َفأَْرَسلَ أَْبَنْيُر ِمْن َفْوِرِه ُرُسالً إِلَى َداُوَد َقائِالً 12(
أََنا أَْقَطُع َمَعَك َعْهداً، إِالَّ إِنِّي أَْطلُُب ِمْنَك أَْمراً َواِحداً، َوُهَو أَْن . َحَسناً «: َفَقالَ 13. »َمَعَك لَِردِّ َجِميِع إِْسَرائِيلَ إِلَْيكَ 

الً بِِميَكالَ بِنْ  َوأَْرَسلَ َداُوُد ُرُسالً إِلَى 14. »ِت َشاُولَ ِحيَن َتأْتِي لَِتَرى َوْجِهيالَ َتَرى َوْجِهي َما لَْم َتأِْت أَوَّ
ينَ «: إِيْشُبوَشَث ْبِن َشاُولَ َيقُولُ  . »أَْعِطنِي اْمَرأَتِي ِميَكالَ الَّتِي َخَطْبُتَها لَِنْفِسي بِِمَئِة ُغْلَفٍة ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ

َوَكاَن َرُجلَُها َيِسيُر َمَعَها َوَيْبِكي 16. ا ِمْن ِعْنِد َرُجلَِها، ِمْن َفْلِطيِئيلَ ْبِن الَيِشَ َفأَْرَسلَ إِيْشُبوَشُث َوأََخَذهَ 15
 .16-12: 3صموئيل الثانى .) َفَرَجعَ . »اْذَهِب اْرِجعْ «: َفَقالَ لَُه أَْبَنْيرُ . َوَراَءَها إِلَى َبُحوِريمَ 

 
 

 ل؟من الذى أمر داود أن ُيحصى شعب إسرائي -373س

بِّ َعلَى إِْسَرائِيلَ َفأََهاَج َعَلْيِهْم َداُوَد َقائِالً 1(: الرب نفسه اْمِض َوأَْحِص إِْسَرائِيلَ «: َوَعاَد َفَحِمَي َغَضُب الرَّ
 1: 24صموئيل الثانى .) »َوَيُهوَذا

ْيَطاُن ِضدَّ إِْسَرائِيلَ َوأَْغَوى َداُوَد لُِيْحِصَي إِْسرَ 1(: الشيطان  1: 21أخبار األيام األول .) ائِيلَ َوَوَقَف الشَّ



. فى الحقيقة ال أفهم ما عالقة غضب الرب بالتعداد الذى يقوم به داود سواء بأمر الرب أم بإغواء الشيطان
فقد أمر الرب موسى من قبل أن يحصى بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر أكثر من مرة ، ويشهد على ذلك 

الثانى هو الذى أمر داود أن ُيحصى بنى إسرائيل ، فما الذى أغضب  كما أنه هنا فى صموئيل. سفر العدد
 الرب؟ وما هو إثم داود؟

 
 

 وكم كان عدد بنى إسرائيل وقتئذ؟ -374س

َوَطافُوا ُكلَّ األَْرِض، َوَجاُءوا ِفي نَِهاَيِة 8(: من رجال يهوذا 500 000رجل مستل السيف و  800 000
ْعِب إِلَى اْلَملِِك، َفَكاَن إِْسَرائِيلُ َثَماَن ِمَئِة 9. ْوماً إِلَى أُوُرَشلِيمَ تِْسَعِة أَْشُهٍر َوِعْشِريَن يَ  َفَدَفَع ُيوآُب ُجْملََة َعَدِد الشَّ

ْيِف، َوِرَجالُ َيُهوَذا َخْمَس ِمَئِة أَْلِف َرُجلٍ   9-8: 24صموئيل الثانى .) أَْلِف َرُجٍل ِذي َبأٍْس ُمْسَتلِّ السَّ
 

ْعبِإِلَى َداُودَ 5(: من رجال يهوذا 470 000ستل السيف و رجل مُ  1 100 000 , َفَدَفَع ُيوآُب ُجْملََة َعَدِد الشَّ
ْيِف َوَيُهوَذا أَْرَبَع ِمَئٍة َوَسْبِعيَن أَلْ  ْيفِ َفَكاَن ُكلُّ إِْسَرائِيلَ ِمْلُيوناً َوِمَئَة أَْلِف َرُجٍل ُمْسَتلِّي السَّ , َف َرُجٍل ُمْسَتلِّي السَّ

ُهْم َمَعُهْم ألَنَّ َكالََم اْلَملِِك َكاَن َمْكُروهاً لََدى ُيوآبَ َوأَمَّ 6  6-5: 21أخبار األيام األول .) ا الَِوي َوبِْنَياِميُن َفلَْم َيُعدَّ
 
 

 هل الرب إنسان فيندم؟ أم إن الكاتب أحمق ولم ُيميِّز؟ -375س

َبا15( بُّ َوَبأً فِي إِْسَرائِيلَ ِمَن الصَّ ْعِب ِمْن َداٍن إِلَى بِْئِر َسْبٍع َسْبُعوَن أَْلَف َفَجَعلَ الرَّ ِح إِلَى اْلِميَعاِد، َفَماَت ِمَن الشَّ
رِّ َوَقالَ لِْلَمالَِك اْلُمْهلِِك 16. َرُجلٍ  بُّ َعِن الشَّ ْعبَ َوَبَسَط اْلَمالَُك َيَدهُ َعلَى أُوُرَشلِيَم لُِيْهلَِكَها، َفَنِدَم الرَّ ! َكَفى«: الشَّ

بِّ ِعْنَد َبْيَدِر أَُروَنَة اْلَيُبوِسيِّ . »َيَدكَ  اآلَن ُردَّ   16-15: 24صموئيل الثانى .) َوَكاَن َمالَُك الرَّ
 

 فمن يسامح الرب على شروره؟ ! هل يفعل الرب الشر؟ لقد ندَم الرب عن الشر

أين أصحاب : لكن األعجب من ذلك هو. يبدو أن كاتب التوراة كان له خيال وثنى خصب فكتب تهيؤاته كلها
 .العقول من اليهود؟ كيف يرتضى إنسان يؤمن بال ويحبه أن تكون صورة هللا بهذا الدنو واإلزدراء

 
ر ، يفعل أشياء بانفعال دون روية ثم  ويبدو أيضاً أن هذا الرب كان كثير الندم ، فهو على حد تصوره إله متهوِّ

 :ُيفاجأ بنتيجة غير التى كان يتمناها 

َف فِي َقْلبِهِ َفَحِزَن الرَّ 6( ُه َعِملَ اإلِْنَساَن فِي األَْرِض َوَتأَسَّ بُّ 7. بُّ أَنَّ أَْمُحو َعْن َوْجِه األَْرِض اإلِْنَساَن «: َفَقالَ الرَّ
َماءِ : الَِّذي َخَلْقُتهُ  اَباٍت َوُطُيوِر السَّ   7-6: 6تكوين .) »ألَنِّي َحِزْنُت أَنِّي َعِمْلُتُهمْ . اإلِْنَساَن َمَع َبَهائَِم َوَدبَّ

ُه َيْفَعلُُه بَِشْعبِهِ 14( وأيضاً  رِّ الَِّذي َقالَ إِنَّ بُّ َعَلى الشَّ   14: 32خروج .) َفَنِدَم الرَّ

ُه َملََّك َشاُولَ َعلَى إِْسَرائِيلَ (وأيضاً  بُّ َنِدَم ألَنَّ  35: 15صموئيل األول .) َوالرَّ
 

 19: 23عدد .) لْيَس هللاُ إِْنَساناً َفَيْكِذَب َوال اْبَن إِْنَساٍن َفَيْنَدمَ 19: (إال أن نص سفر العدد ُيسفِّه هذا الكالم بقوله
 ، فهل نِدَم الرب أم أن هذه النصوص دخيلة على الكتاب؟

 
 

ومن ! أنبى هللا قدوة البشر ال ينام إال فى ُحضن فتاة عذراء؟ والعجيب أنها البد أن تكون عذراء -376س
نهم مستشاروه ، فإذا كنتم قلتم عنه من قبل إنه فاسد وزانى وقاتل ، فال ُيستبعد الذين أشاروا عليه بهذا؟ إ

 !والكاتب أراد أن ُيظهر تقوى الملك وورعه فأضاف أنه لم يعرفها أى لم يزن بها! عليكم شىء بعد ذلك

امِ . َوَشاَخ اْلَملُِك َداُودُ 1( َم فِي األَيَّ يَ . َتَقدَّ وَنُه بِالثِّ ِدَنا اْلَملِِك : [َفَقالَ لَُه َعبِيُدهُ 2. اِب َفلَْم َيْدَفأْ َوَكاُنوا ُيَغطُّ ُشوا لَِسيِّ لُِيَفتِّ
دُ  ُشوا َعلَى 3]. َنا اْلَملِكُ َعلَى َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتقِْف أََماَم اْلَملِِك َوْلَتُكْن لَُه َحاِضَنًة َوْلَتْضَطِجْع فِي ِحْضنَِك َفَيْدَفأَ َسيِّ َفَفتَّ



َة َفَجاُءوا بَِها إِلَى اْلَملِكِ َفَتاٍة َجمِ  َوَكاَنِت اْلَفَتاةُ َجِميلًَة 4. يلٍَة فِي َجِميِع ُتُخوِم إِْسَرائِيلَ، َفَوَجُدوا أَبِيَشَج الشُّوَنِميَّ
 4-1: 1ملوك األول .) َوَكاَنْت َتْخِدُمُه َولَِكنَّ اْلَملَِك لَْم َيْعِرْفَها. ِجّداً، َفَكاَنْت َحاِضَنَة اْلَملِكِ 

 
 

نبى هللا ناثان ينصب على أبيه داود ويتآمر مع أم نبى هللا سليمان لسرقة النبوة لصالح سليمان  -377س
فكيف سرقوا الوحى من هللا؟ كيف أجبروا هللا على ! بعد موته مستغلين بذلك كبر سن داود وضعف ذاكرته

فيه؟ وهل ُيملِّك داود نبياً بعده دون  تقبل سليمان نبياً؟ بل كيف وافقهم هللا على هذا الخداع وبارك لهم
 استشارة هللا ورضاه؟

ُدَنا َداُوُد الَ َيْعلَُم؟ : [َفَقالَ َناَثاُن لَِبْثَشَبَع أُمِّ ُسلَْيَمانَ 11( يَث َقْد َملََك، َوَسيِّ ا اْبَن َحجِّ َفاآلَن 12أََما َسِمْعِت أَنَّ أَُدونِيَّ
ي َنْفَسِك َوَنْفَس اْبنِِك ُسلَْيَمانَ َتَعالَْي أُِشيُر َعلَْيِك َمُشوَرًة فَ  أََما : ِاْذَهبِي َواْدُخلِي إِلَى اْلَملِِك َداُوَد َوقُولِي لَهُ 13. ُتَنجِّ

ِدي اْلَملُِك ألََمتَِك أَنَّ ُسلَْيَماَن اْبَنِك َيْملُِك َبْعِدي، َوُهَو َيْجلُِس َعلَى ُكْرِسيِّي ا؟ َفلَِماَذا مَ . َحلَْفَت أَْنَت َيا َسيِّ لََك أَُدونِيَّ
لُ َكالََمكِ 14 . َفَدَخلَْت َبْثَشَبُع إِلَى اْلَملِِك إِلَى اْلَمْخَدعِ 15]. َوفِيَما أَْنِت ُمَتَكلَِّمٌة ُهَناَك َمَع اْلَملِِك أَْدُخلُ أََنا َوَراَءِك َوأَُكمِّ

ُة َتخْ  ْت َبْثَشَبُع َوَسَجَدْت لِْلَملِكِ 16. ِدُم اْلَملِكَ َوَكاَن اْلَملُِك َقْد َشاَخ ِجّداً َوَكاَنْت أَبِيَشُج الشُّوَنِميَّ : َفَقالَ اْلَملِكُ . َفَخرَّ
بِّ إِلَِهَك ألََمتَِك أَنَّ ُسلَْيَماَن اْبَنِك َيْملُِك َبْعِدي َوُهَو َيْجلُِس َعلَى : [َفَقالَْت لَهُ 17] َما لَِك؟[ ِدي َحَلْفَت بِالرَّ أَْنَت َيا َسيِّ

ا َقْد َملَكَ َواآل18. ُكْرِسيِّي ِدي اْلَملُِك الَ َتْعلَُم َذلِكَ . َن ُهَوَذا أَُدونِيَّ َوَقْد َذَبَح ثِيَراناً َوَمْعلُوَفاٍت 19. َواآلَن أَْنَت َيا َسيِّ
َوأَْنَت 20. ُع ُسلَْيَماَن َعْبَدكَ َوَغَنماً بَِكْثَرٍة، َوَدَعا َجِميَع َبنِي اْلَملِِك، َوأَبَِياَثاَر اْلَكاِهَن َوُيوآَب َرئِيَس اْلَجْيِش، َولَْم َيدْ 

ِدي اْلَملِكِ  ِدي اْلَملُِك أَْعُيُن َجِميِع إِْسَرائِيلَ َنْحَوَك لُِتْخبَِرُهْم َمْن َيْجلُِس َعلَى ُكْرِسيِّ َسيِّ َفَيُكوُن إَِذا 21. َبْعَدهُ  َيا َسيِّ
ِدي اْلَملُِك َمَع آَبائِِه أَنِّي أََنا َواْبنِي سُ  َوَبْيَنَما ِهَي ُمَتَكلَِّمٌة َمَع اْلَملِِك إَِذا 22]. لَْيَماَن ُنْحَسُب ُمْذنَِبْينِ اْضَطَجَع َسيِّ

بِيُّ َداِخلٌ  بِيُّ : [َفأَْخَبُروا اْلَملِكَ 23. َناَثاُن النَّ َفَدَخلَ إِلَى أََماِم اْلَملِِك َوَسَجَد لِْلَملِِك َعَلى َوْجِهِه إِلَى ]. ُهَوَذا َناَثاُن النَّ
ا َيْملُِك َبْعِدي َوُهَو َيْجلُِس َعَلى ُكْرِسيِّي؟ : [َوَقالَ َناَثانُ 24. األَْرِض  ِدي اْلَملَِك، أَأَْنَت قُْلَت إِنَّ أَُدونِيَّ ُه 25َيا َسيِّ ألَنَّ

اَء اْلَجْيِش َوأَبَِياَثاَر اْلَكاِهَن، َوَها َنَزلَ اْلَيْوَم َوَذَبَح ثِيَراناً َوَمْعلُوَفاٍت َوَغَنماً بَِكْثَرٍة، َوَدَعا َجِميَع َبنِي اْلَملِِك َوُرَؤسَ 
ا: ُهْم َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن أََماَمُه َوَيقُولُونَ  ا أََنا َعْبُدَك َوَصاُدوُق اْلَكاِهُن َوَبَناَياُهو ْبُن 26. لَِيْحَي اْلَملُِك أَُدونِيَّ َوأَمَّ

ِدي اْلَملِِك َكاَن َهَذا األَْمُر َولَْم ُتْعلِْم َعْبَدَك َمْن َيْجلُِس َعلَى 27 .َيُهوَياَداَع َوُسلَْيَماُن َعْبُدَك َفلَْم َيْدُعَنا َهلْ ِمْن قَِبِل َسيِّ
ِدي اْلَملِِك َبْعَدهُ؟ يِ َفَدَخلَْت إَِلى أََماِم اْلَملِِك َوَوَقَفْت َبْيَن َيدَ ]. اْدُع لِي َبْثَشَبعَ : [َفأََجاَب اْلَملُِك َداُودُ 28] ُكْرِسيِّ َسيِّ

بُّ الَِّذي َفَدى َنْفِسي ِمْن ُكلِّ ِضيَقٍة : [َفَحلََف اْلَملِكُ 29. اْلَملِكِ  بِّ إِلَِه إِْسَرائِيلَ 30َحيٌّ ُهَو الرَّ ُه َكَما َحلَْفُت لَِك بِالرَّ إِنَّ
ْت َبْثَشَبُع 31]. لَِك أَْفَعلُ َهَذا اْلَيْومَ أَنَّ ُسلَْيَماَن اْبَنِك َيْملُِك َبْعِدي َوُهَو َيْجلُِس َعلَى ُكْرِسيِّي ِعَوضاً َعنِّي، َكذَ  َفَخرَّ

ِدي اْلَملُِك َداُوُد إِلَى األََبدِ : [َعلَى َوْجِهَها إِلَى األَْرِض َوَسَجَدْت لِْلَملِِك َوَقالَتْ   31-11: 1ملوك األول ].) لَِيْحَي َسيِّ

 :وكيف ُتصنع كتبهم وأنبياؤهم وهنا نجد عدة أمور تبين لك كيف كان الوحى فى خيال بنى إسرائيل ، 

ة ، فما بالك بالكتبة والكهنة الذين هم أقل من مراتب األنبياء؟ اب لتحقيق مصلحة شخصيَّ  النبى ناثان نصَّ
 

أخبار األيام (إن اسم سليمان لم يرد فى النبوءة التى ذكرها ناثان ، وإنما ذكر اسم سليمان بعد ذلك فى نبوءة 
 .ا هللا لداودالتى أوحاه )9: 21األولى 

 
على بنى إسرائيل ، سحب النبوة منه ، هكذا دون الرجوع ل ، بل لنزوة ) نبياً (بعد أن عيَّن داود أدونيا ملكاً 

ف كفيل بوقوع مقتلة وفتنة عظيمة بين الطائفتين وأنصارهما. عنده ، وأعطاها لسليمان  .وهذا التصرُّ
 

وال يمكن . نوا فريقين أحدهما مع أدونيا واآلخر مؤيد لسليمانكا) وهم المتحدثين باسم الرب(إن كبار الكهنة 
أن يكون الرب عمل هذه الفتنة وجعل هؤالء يتكلمون باسمه لصالح أدونيا ، وأوحى إلى اآلخرين أن يدافعوا 

وبذلك ترى أن المتحدثين باسم الرب كانوا يتصرفون ويتكلمون بما لم يوحى به الرب ، ويفعلون . عن سليمان
 .فيد مصالحهم الشخصيةما ي

 
إن داود هو الذى أمر بمسح سليمان نبيا وليس الرب ، لكن المتابع لباقى قصة سليمان، يجد أن الرب قبل هذا 

 ).9: 11ملوك األول (الوضع الذى فُِرَض عليه ، أوحى إلى سليمان ، بل تراءى له مرتين 
 

ان لزوجها نبى هللا داود ، ولو علم فلماذا وافق على إن علم هللا ليس بأزلى ، فلم يعلم بخداع ناثان وأم سليم
مسح سليمان نبياً؟ فهل كان يعلم أنه سيضل ويميل قلبه لعبادة األوثان؟ ولو كان يعلم فما هى الحكمة التربوية 

 )9: 11ملوك األول (أن يرسل نبياً فاسداً لهداية البشر ، وهو أحوج الناس لهداية؟ 



 
اإلصحاح (بالسطل والخبل أوعصيان أوامر هللا ، فقد ورَد فى سفر أخبار األيام األول  يتَّهُم الكتاب داود بذلك

أن الرب قد أعلَن لداود أن ابنه سليمان سيخلفه على العرش ، فهذا إذن أمر إالهى ، ومع ) الثانى والعشرين
 . صيب أدونيا ملكاً خلفههذا األمر اإللهى الداعى لهذه المسرحية ، وال ضرورة أيضاً ألن يوافق داود على تن

 
يتَّهم الكتاب أيضاً الكاهن أبيثار وأبناء الملك كلهم الذين ُدعوا إلى مأدبة تنصيب أدونيا بأنهم عصوا أوامر هللا 

وهو نفس الذى فعله نبى هللا شاول من . التى أعلنها ألبيهم داود ، وهى أن سليمان سيخلف أباهم على العرش
أمجنون هو . راد قتله عندما علم أنَّ هللا قد اختاره لحمل رسالته إلى بنى إسرائيلقبل ، إذ قد حارب داود وأ

الذى كتب هذا الكالم؟ أال ُيدرك أن أمر هللا نافذ ولو كره أنياؤه وكل خلقه؟ ماذا يريد كتبة التوراة من تشويه 
ن الثقة بال؟ أم إلى التطاول على صورة األنبياء جميعاً؟ هل يريدون أن ُيرشدوا الناس إلى اإللحاد؟ أم إلى فقدا

 ؟)تبعاً لقول كتابهم(الذات اإللهية وعصيان هللا كما فعل أنبياؤه من قبل 
 

ة شخص ما على  ة لُعبة فى أيدى الناس حتى ولو كانوا أنبياء هللا أو عائالتهم؟ هل ُتفَرض نبوَّ ثم ، هل النبوَّ
ة ، فتارة رت هذه الواقعة أكثر من مرَّ يتصارع يعقوب مع خالق السماوات واألرض ، ورفض يعقوب  هللا؟ تكرَّ

ة من أخيه عيسو! أن يترك الرب حتى أجبره على أن يباركه تخيَّل أن هذه ! وهذا تمَّ بعد أن سرق يعقوب النبوَّ
 !أخالق أنبياء ، أرسلهم الرب لهداية عباده

 
موافقة صريحة منه ، لدلَّ هذا على ضعف ولو فعل أدونيا هذا اإلحتفال بتنصيبه عقباً عن داود دون إذن أو 

 .شخصية النبى وأنه كان بالفعل يهذى فى آخر أيامه ، وال يدرى ما يفعله أو ما يقوله
 

ولو فعل أدونيا هذه الحركة مكراً وخداعاً ليتولى الحكم عقباً عن داود، فهل رضى الرب ليس له دوراً فى 
اً تنصيب األنبياء؟ وكيف لم يعرف داود بهذا؟ فه  !ذا االحتفال لم يُك سريَّ

 
وإذا كانت هذه أخالق زوجات وأبناء األنبياء ، فما هى رسالة األنبياء إذن ، ولماذا أرسلهم هللا ، إذا كان 

الفشل الذريع حليفهم فى بيوتهم أنفسهم؟ أين القدوة التى يقدمها عملياً بنفسه وأسرته للناس؟ أما كان يقول 
 ).بالبِر وَتْنَسْوَن أنفسكم وأنتم تتلوَن الكتاب أفال تعقلون أتأمرون النَّاسَ (له الناس 

 
 

َر الرب أن يقطع ذراع بيت أبى عالى الكاهن وأن جميع ذريته يموتون شباناً  -378س لَِذلَِك 30(: لقد قرَّ
بُّ إِلَُه إِْسَرائِيلَ  بُّ . أََماِمي إِلَى األََبدِ إِنِّي قُْلُت إِنَّ َبْيَتَك َوَبْيَت أَبِيَك َيِسيُروَن : َيقُولُ الرَّ ! َحاَشا لِي: َواآلَن َيقُولُ الرَّ

اٌم أَْقَطُع فِيَها ِذَراَعَك َوِذَراَع َبْيِت 31. َوالَِّذيَن َيْحَتقُِروَننِي َيْصُغُرونَ , َفإِنِّي أُْكِرُم الَِّذيَن ُيْكِرُموَننِي ُهَوَذا َتأْتِي أَيَّ
َوالَ َيُكوُن َشْيٌخ , َوَتَرى ِضيَق اْلَمْسَكِن فِي ُكلِّ َما ُيْحَسُن بِِه إِلَى إِْسَرائِيلَ 32. َبْيتِكَ  أَبِيَك َحتَّى الَ َيُكوَن َشْيٌخ فِي

امِ   32-30: 2صموئيل األول .) فِي َبْيتَِك ُكلَّ األَيَّ
 

سالم بعد توليه كاهناً يتكلم باسم الرب ، وطرده سليمان عليه ال) حفيد عالى(إال أنه أيام داود النبى كان أبياثار 
َوَطَرَد ُسلَْيَماُن 27( فهل بذلك فعل سليمان كما أمر الرب من قبل وخالف أبوه داود أوامر الرب؟. مهام منصبه

بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعلَى َبْيِت َعالِي فِي  بِّ إلِْتَماِم َكالَِم الرَّ : 2لوك األول م.) ِشيلُوهَ أَبَِياَثاَر َعْن أَْن َيُكوَن َكاِهناً لِلرَّ
27 

 
َن أبياثار وصادوق كاهنين َؤَساُء الَِّذيَن لَهُ 2(: بينما نجده بعد ذلك بإصحاحين قد عيَّ َعَزْرَياُهو : َوَهُؤالَِء ُهُم الرُّ

ا اْبَنا ِشيَشا َكاتَِبانِ 3ْبُن َصاُدوَق اْلَكاِهِن،  لُ، َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن أَِخيلُوَد اْلُمسَ . َوأَلِيُحوَرُف َوأَِخيَّ َوَبَناَياُهو ْبُن 4جِّ
فما الذى حدث حتى يطرده ثم ,  4-2: 4ملوك األول .) َيُهوَياَداَع َعَلى اْلَجْيِش، َوَصاُدوُق َوأَبَِياَثاُر َكاِهَنانِ 

اه وعصى أوامره وهو نبيه  ى أوامر هللا؟ وهل رضى الرب وسكت على من تحدَّ يعيده؟ هل ضلَّ نبى هللا أم تحدَّ
 ورسوله؟

 
 

لقد حلت لعنة هللا على عالى وبيته وحرمهم من الكهانة ، ألن بنيه أوجبوا على أنفسهم لعنة هللا  -379س
لُ . فِي َذلَِك اْلَيْوِم أُقِيُم َعلَى َعالِي ُكلَّ َما َتَكلَّْمُت بِِه َعلَى َبْيتِهِ 12(. وغضبه ولم يردعهم َوَقْد 13. أَْبَتِدُئ َوأَُكمِّ

رِّ الَِّذي َيْعلَُم أَنَّ َبنِيِه َقْد أَْوَجُبوا بِِه اللَّْعَنَة َعلَ أَْخَبْرُتُه بِأَنِّي أَ  َولَْم , ى أَْنفُِسِهمْ ْقِضي َعلَى َبْيتِِه إَِلى األََبِد ِمْن أَْجِل الشَّ



ُه الَ ُيَكفَُّر َعْن َشرِّ َبْيِت َعالِي بَِذبِ 14. َيْرَدْعُهمْ  صموئيل .) »يَحٍة أَْو بَِتْقِدَمٍة إِلَى األََبدِ َولَِذلَِك أَْقَسْمُت لَِبْيِت َعالِي أَنَّ
  14-12: 3األول 

إذا كان هذا هو حكم هللا على عالى وبيته بسبب ذنوب أبنائه فما حكم هللا إذن فيمن يجلب اللعنة على نفسه أى 
األخص  فى مقترف اإلثم نفسه؟ فما حكم هللا إذن على من عرف عن ابنه ُجرماً ولم يحاكمه أو يقومه ، على

لو كان نبياً؟ أقصد ما حكم هللا فى داود الذى زنى ابنه بأخته؟ وما حكمه على داود الذى زنى بامرأة أوريا 
جارته؟ وما حكم هللا على يهوذا الذى زنى بامرأة أوالده؟ وما حكم التوراة على األنبياء الذين عبدوا األوثان؟ 

م هللا على أنسالهم النبوة من بع ة بسبب ذنوب أبيه؟ لماذا لم يحرِّ  د؟ لماذا لم يحرم سليمان من النبوَّ
 

ال يستحق اللعن أو الطرد من رحمة ) عليهم الصالة والسالم أجمعين(ولو تتبعت باقى السلسلة فلن تجد نبياً 
ب اإلفتراءات المنسوبة إليهم ويؤكد كذب التورا. هللا ة وبما أن هذا هو قانون هللا ، ولم ُيطردوا ، فهذا ُيكذِّ

 !واإلنجيل وتحريفهم 
 
 

 هل عدم وجود بيت للعبادة دفع سليمان وبنى إسرائيل لعبادة األوثان؟ -380س

ْكَملَ َوَصاَهَر ُسلَْيَماُن فِْرَعْوَن َملَِك ِمْصَر َوأََخَذ بِْنَت فِْرَعْوَن َوأََتى بَِها إِلَى َمِديَنِة َداُوَد إَِلى أَْن أَ 1(: يقول الكتاب
بِّ َوُسوِر أُوُرَشلِيَم َحَوالَْيَها بَِناَء َبْيتِهِ  ُه لَْم ُيْبَن َبْيٌت 2. َوَبْيِت الرَّ ْعَب َكاُنوا َيْذَبُحوَن فِي اْلُمْرَتَفَعاِت، ألَنَّ إِالَّ أَنَّ الشَّ

امِ  بِّ إِلَى تِْلَك األَيَّ بَّ َسائِراً فِي َفَراِئِض َداُوَد أَ 3. الِْسِم الرَّ ُه َكاَن َيْذَبُح َوُيوقُِد فِي َوأََحبَّ ُسلَْيَماُن الرَّ بِيِه، إِالَّ أَنَّ
َها ِهَي اْلُمْرَتَفَعُة اْلُعْظَمى4. اْلُمْرَتَفَعاتِ  َوأَْصَعَد ُسلَْيَماُن أَْلَف ُمْحَرَقٍة . َوَذَهَب اْلَملُِك إِلَى ِجْبُعوَن لَِيْذَبَح ُهَناَك، ألَنَّ

 ، 4-2: 3ملوك األول .) َعلَى َذلَِك اْلَمْذَبحِ 
 

وقد نصَّ سفر التثنية على ضرورة تخريب جميع . علماً بأنَّ هذه المرتفعات كانت أماكن عبادة آلهة الوثنيين
َهِذِه ِهَي الَفَرائُِض َواألَْحَكاُم التِي َتْحَفُظوَن لَِتْعَملُوَها فِي األَْرِض «1(أماكن عبادة األوثان ، ومنها المرتفعات 

بُّ إِلهُ  اِم التِي َتْحُيوَن َعلى األَْرِض  التِي أَْعَطاَك الرَّ ُتْخِرُبوَن َجِميَع األََماِكِن َحْيُث 2(: آَبائَِك لَِتْمَتلَِكَها؛ ُكل األَيَّ
الِل َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراءَ  اِمَخِة َوَعلى التِّ  َوَتْهِدُمونَ 3. َعَبَدِت األَُمُم التِي َتِرُثوَنَها آلَِهَتَها َعلى الِجَباِل الشَّ

ُعوَن َتَماثِيل آلَِهتِِهْم َوَتمْ  اِر َوُتَقطِّ ُروَن أَْنَصاَبُهْم َوُتْحِرقُوَن َسَواِرَيُهْم ِبالنَّ ُحوَن اْسَمُهْم ِمْن َذلَِك َمَذابَِحُهْم َوُتَكسِّ
 ،  3-1: 12تثنية .) الَمَكانِ 

 
بعة من حكمه عندما بنى بيت ولذا ُيفهم من نص ملوك األول أن سليمان لم يعمل بشريعة الرب حتى السنة الرا

ابِعَ 1( :الرب َنِة الرَّ َمانِيَن لُِخُروِج َبنِي إِْسَرائِيلَ ِمْن أَْرِض ِمْصَر، فِي السَّ ِة لُِمْلِك َوَكاَن فِي َسَنِة األَْرَبِع ِمَئٍة َوالثَّ
هُ  انِي، أَنَّ ْهُر الثَّ بِّ  ُسلَْيَماَن َعلَى إِْسَرائِيلَ، فِي َشْهِر ِزُيو َوُهَو الشَّ  1: 6ملوك األول .) َبَنى اْلَبْيَت لِلرَّ

 
 

لكن كيف طلب الرب من سليمان فى رؤيا أن يطلب ما يتمنى، فى الوقت الذى يعبد فيه األوثان؟  -381س
وكيف استجاب له؟ بل كيف أنعَم عليه بأكثر منما طلب وهو يذبح لألوثان؟ وإذا كان الرب يرضى عن عبادة 

 ى عباده؟ األوثان فلماذا حرمها عل
 
ُه َكاَن َيْذَبُح َوُيوقُِد فِي اْلُمْرَتفَ 3( بَّ َسائِراً ِفي َفَرائِِض َداُوَد أَبِيِه، إِالَّ أَنَّ َوَذَهَب اْلَملُِك إِلَى 4. َعاتِ َوأََحبَّ ُسلَْيَماُن الرَّ

َها ِهَي اْلُمْرَتَفَعُة اْلُعْظَمى فِي ِجْبُعوَن 5. ُسلَْيَماُن أَْلَف ُمْحَرَقٍة َعلَى َذلَِك اْلَمْذَبحِ َوأَْصَعَد . ِجْبُعوَن لَِيْذَبَح ُهَناَك، ألَنَّ
بُّ لُِسلَْيَماَن فِي ُحْلٍم لَْيالً  ُ . َتَراَءى الرَّ َك َقْد َفَعْلَت َمَع َعْبِدَك : [َفَقالَ ُسلَْيَمانُ 6]. اْسأَلْ َماَذا أُْعِطيكَ : [َوَقالَ هللاَّ إِنَّ

ْحَمَة اْلَعِظيَمةَ َداُوَد أَبِي َرْحَمًة َعِظيمَ   ًة َحْسَبَما َساَر أََماَمَك بِأََماَنٍة َوبِرٍّ َواْستَِقاَمِة َقْلٍب َمَعَك، َفَحفِْظَت لَُه َهِذِه الرَّ
ِه َكَهَذا اْلَيْومِ  بُّ إِلَِهي، أَْنَت َملَّْكَت َعْبَدكَ 7. َوأَْعَطْيَتُه اْبناً َيْجلُِس َعَلى ُكْرِسيِّ َها الرَّ َمَكاَن َداُوَد أَبِي، َوأََنا  َواآلَن أَيُّ

ُخولَ  َوَعْبُدَك فِي َوَسِط َشْعبَِك الَِّذي اْخَتْرَتُه َشْعٌب َكثِيٌر الَ ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمَن 8. َفتًى َصِغيٌر الَ أَْعلَُم اْلُخُروَج َوالدُّ
ُه َمْن َيْقُدِ◌ُر أَْن َيْحُكَم َعلَى  َفأَْعِط َعْبَدَك َقْلباً َفِهيماً ألَْحُكَم َعلَى َشْعبِكَ 9. اْلَكْثَرةِ  ، ألَنَّ رِّ َز َبْيَن اْلَخْيِر َوالشَّ َوأَُميِّ

، ألَنَّ ُسلَْيَماَن َسأَلَ َهَذا األَْمرَ 10] َشْعبَِك اْلَعِظيِم َهَذا؟ بِّ ُ 11. َفَحُسَن اْلَكالَُم فِي َعْيَنيِ الرَّ ِمْن أَْجِل : [َفَقالَ لَُه هللاَّ
َك َقْد َسأَلْ  اماً َكثِيَرًة َوالَ َسأَْلَت لَِنْفِسَك ِغًنى َوالَ َسأَْلَت أَْنفَُس أَعْ أَنَّ َدائَِك، َبلْ َسأَْلَت َت َهَذا األَْمَر َولَْم َتْسأَلْ لَِنْفِسَك أَيَّ

ُه لَْم َيُكْن ُهَوَذا أَْعَطْيُتَك . ُهَوَذا َقْد َفَعْلُت َحَسَب َكالَِمكَ 12لَِنْفِسَك َتْميِيزاً لَِتْفَهَم اْلُحْكَم،  َقْلباً َحِكيماً َوُمَميِّزاً َحتَّى إِنَّ
ُه الَ َيُكوُن َرُجلٌ ِمْثلََك 13. ِمْثلَُك َقْبلََك َوالَ َيقُوُم َبْعَدَك َنِظيُركَ  َوَقْد أَْعَطْيُتَك أَْيضاً َما لَْم َتْسأَْلُه، ِغًنى َوَكَراَمًة َحتَّى إِنَّ

اِمكَ  َفإِْن َسلَْكَت فِي َطِريقِي َوَحِفْظَت َفَرائِِضي َوَوَصاَياَي َكَما َسلََك َداُوُد أَُبوَك َفإِنِّي أُِطيلُ 14. فِي اْلُملُوِك ُكلَّ أَيَّ



اَمكَ   14-3: 3ملوك األول ].) أَيَّ
 
 

مرة فى العهد الجديد، ولكن العجيب  12مرة فى العهد القديم و 300ُذِكَر اسم النبى سليمان  -382س 
أ وغير مراد هللا؟ أن الرب عند والدته  أ وكيف تجرَّ ا ، فمن الذى تجرَّ اه َيِديِديَّ اه سليمان ، بل سمَّ ما سمَّ

ى َداُوُد َبْثَشَبَع اْمَرأََتُه َوَدَخلَ إِلَْيَها َواْضَطَجَع َمَعَها َفَولََدِت اْبناً، َفَدَعا اْسَمُه ُسلَْيَمانَ 24( ُه، َوَعزَّ بُّ أََحبَّ ، َوالرَّ
بِيِّ َوَدَعا اْسَمُه َوأَْرَسلَ بِيَ 25 ا«ِد َناَثاَن النَّ بِّ » َيِديِديَّ  25-24: 12صموئيل الثانى .) ِمْن أَْجِل الرَّ

 
 

 كم مذود خيل كان يمتلكها سليمان عليه السالم؟ -383س

ملوك .) َشَر أَْلَف َفاِرسٍ َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْرَبُعوَن أَْلَف ِمْذَوٍد لَِخْيِل َمْرَكَباتِِه، َواْثَنا عَ 26( :مذود خيل 40 000
 26: 4األول 

َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْرَبَعُة آالَِف ِمْذَوِد َخْيٍل َوَمْرَكَباٍت َواْثَنا َعَشَر أَْلَف َفاِرٍس َفَجَعلََها فِي 25(: مذود خيل فقط 4000
 25: 9 أخبار األيام الثانى.) ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت َوَمَع اْلَملِِك فِي أُوُرَشلِيمَ 

 
أن إسطبالت سليمان قد اكُتِشَفت حديثاً حيث  206ص ” تاريخ سوريا“ويقول دكتور فيليب حتى فى كتابه 

كان يضع مركباته مرابط بصفوف مزدوجة يمكن أن تتسع ألربعمائة وخمسين حصاناً ، أى إن الحفريات 
 .أثبتت كذب الكتابين

 
 

 الين الحجارة فى الجبل لتأسيس البيت؟كم كان عدد رؤساء الوكالء على تسخير حمَّ  -384س

ْعِب َما َعَدا ُرَؤَساَء اْلُوَكالَِء لُِسلَْيَماَن الَِّذيَن َعلَى اْلَعَمِل َثالََثَة آالٍَف َوَثالََث ِمَئٍة اْلُمَتَسلِِّطيَن 16(: 3300 َعلَى الشَّ
 16: 5ملوك األول .) اْلَعاِملِيَن اْلَعَملَ 

 
اٍع َعلَى اْلَجَبِل َوَثالََثَة آالٍَف َوِستَّ ِمَئٍة ُوَكالََء  َفَجَعلَ ِمْنُهمْ 18(: 3600 اٍل َوَثَمانِيَن أَْلَف َقطَّ َسْبِعيَن أَْلَف َحمَّ

ْعبِ   18: 2أخبار األيام الثانى .) لَِتْشِغيِل الشَّ
 
 

 ما هو عرض الرواق الذى بناه سليمان أمام هيكل بيت الرب؟ -385س

اَم َهيْ 3( َواُق قُدَّ اَم اْلَبْيتِ َوالرِّ .) َكِل اْلَبْيِت ُطولُُه ِعْشُروَن ِذَراعاً َحَسَب َعْرِض اْلَبْيِت، َوَعْرُضُه َعَشُر أَْذُرٍع قُدَّ
 3: 6ملوك األول 

وِل َحَسَب َعْرِض اْلَبْيِت ِعْشُروَن ِذَراعاً َواْرتَِفاُعُه ِمَئٌة َوِعْشُروَن َوَغشَّ 4( اَم الطُّ واُق الَِّذي ُقدَّ اهُ ِمْن َداِخٍل َوالرِّ
 4: 3أخبار األيام الثانى .) بَِذَهٍب َخالٍِص 

 !فهذا رقم غير واقعى ، وغير سليم هندسياً ، حيث ال ُيناسب طول وعرض الرواق 120أما أن يبلغ ارتفاعه 
 
 

ماذا قال الرب بالضبط عن حيرام من صور؟ وهل ايمه حيرام أم حورام؟ وهل ذكر اسم أبيه أم  -386س
اس فقط أم يفهم فى كل ما ذكره سفر أخبار األيام الثانى؟ اسم أمه؟  وهل هو نحَّ

اٌس، 14. َوأَْرَسلَ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوأََخَذ ِحيَراَم ِمْن ُصورَ 13( َوُهَو اْبُن أَْرَملٍَة ِمْن ِسْبِط َنْفَتالِي، َوأَُبوهُ ُصوِريٌّ َنحَّ
ملوك .) َفأََتى إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن َوَعِملَ ُكلَّ َعَملِهِ . ِرَفًة لَِعَمِل ُكلِّ َعَمٍل فِي النَُّحاسِ َوَكاَن ُمْمَتلِئاً ِحْكَمًة َوَفْهماً َوَمعْ 



 14-13: 7األول 
 
) لٌ ُصوِريٌّ اْبَن اْمَرأٍَة ِمْن َبَناِت َداَن َوأَُبوهُ َرجُ (14َواآلَن أَْرَسْلُت َرُجالً َحِكيماً َصاِحَب َفْهٍم اْسُمُه ُحوَراَم أَبِي 13(

ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد َواْلِحَجاَرِة َواْلَخَشِب َواألُْرُجواِن َواألَْسَمانْ  َهِب َواْلفِضَّ اِن َماِهٌر فِي َصَناَعِة الذَّ ُجونِيِّ َواْلَكتَّ
ْقِش َواْختَِراِع ُكلِّ اْختَِراٍع ُيْلَقى َعلَ  ِدي َداُوَد أَبِيكَ َواْلقِْرِمِز َوَنْقِش ُكلِّ َنْوٍع ِمَن النَّ .) ْيِه َمَع ُحَكَمائَِك َوُحَكَماِء َسيِّ

 14-13: 2أخبار األيام الثانى 
 
 

ُتسِرف التوراة فى استخدام كلمة إلى األبد ، وخاصة فى عهود هللا ووعوده ، وهى مع ذلك ال  -387س
 :ُتنفَّذ

بُّ 10(: فقد نال فينحاس وذريته ميثاق الكهنوت إلى األبد فِيَنَحاُس ْبُن أَلَِعاَزاَر ْبِن «11: لُِموَسى َفَقال الرَّ
ي إِْسَرائِيل َهاُروَن الَكاِهُنِ◌ َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبنِي إِْسَرائِيل بَِكْونِِه َغاَر َغْيَرتِي فِي َوَسِطِهْم َحتَّى لْم أُْفِن َبنِ 

الِم لَِذلَِك قُل َهَئَنَذا أُْعِطيِه ِميَثاقِي ِميَثاَق 12. بَِغْيَرتِي َفَيُكوُن لُه َولَِنْسلِِه ِمْن َبْعِدِه ِميَثاَق َكَهُنوٍت أََبِديٍّ 13السَّ
ُه َغاَر ِلِ َوَكفََّر َعْن َبنِي إِْسَرائِيل  13-10: 25عدد .) »ألَْجِل أَنَّ

 
بُّ إِلَُه إِْسَرائِيلَ 30(: ثم يتراجع الرب فى وعده قائالً  إِنَّ َبْيَتَك َوَبْيَت أَبِيَك َيِسيُروَن إِنِّي قُْلُت : لَِذلَِك َيقُولُ الرَّ

بُّ . أََماِمي إِلَى األََبدِ   30: 2صموئيل األول !) َحاَشا لِي: َواآلَن َيقُولُ الرَّ
 

. فِي َذلَِك اْلَيْوِم أُقِيُم َعلَى َعالِي ُكلَّ َما َتَكلَّْمُت بِِه َعلَى َبْيتِهِ 12( :ثم ُيقسم الرب أن يقضى على بيت عالى كله
لُ أَ  رِّ الَِّذي َيْعلَُم أَنَّ َبنِيِه َقْد أَ 13. ْبَتِدُئ َوأَُكمِّ ْوَجُبوا بِِه َوَقْد أَْخَبْرُتُه بِأَنِّي أَْقِضي َعلَى َبْيتِِه إِلَى األََبِد ِمْن أَْجِل الشَّ

ُه الَ ُيَكفَُّر َعْن َشرِّ َبْيِت َعالِي بَِذبِيَحٍة أَْو َولَِذلَِك أَْقَسْمُت لَِبْيِت َعالِ 14. َولَْم َيْرَدْعُهمْ , اللَّْعَنَة َعلَى أَْنفُِسِهمْ  ي أَنَّ
 14-12: 3صموئيل األول .) »بَِتْقِدَمٍة إِلَى األََبدِ 

 
فقد تولى بعد عالى ابنه حفنى . ومع ذلك استمرت الكهانة فى نسله حتى الجيل الخامس على األقل من القضاة

،  )صموئيل األول (، ثم إيخابود بن فينحاس  )3: 1ئيل األول صمو(، وابنه فينحاس  )3: 1صموئيل األول (
ثم أخيمالك بن أخيطوب بن فينحاس  )18و  3: 14صموئيل األول (ثم أخيا بن أخيطوب بن فينحاس بن عالى 

، ثم أبياثار بن أخيمالك بن أخيطوب بن فينحاس بن عالى ) 20و 18و 11: 22صموئيل األول ( بن عالى
، ثم أخيمالك بن أبياثار بن أخيمالك بن أخيطوب بن فينحاس بن عالى  )7: 30،  23: 22صموئيل األول (
، وكذلك كان صادوق بن أبياثار بن أخيمالك بن أخيطوب بن فينحاس بن عالى  )17: 8صموئيل الثانى (
لى ، وكذلك كان يوناثان بن أبياثار بن أخيمالك بن أخيطوب بن فينحاس بن عا) 17: 8صموئيل الثانى (
 )36،  28،  27: 15صموئيل الثانى (
 
 

 من الذى أعطى من المدن التى ُدِعَيت كابول؟ -388س

َوَكاَن ِحيَراُم َملُِك ُصوَر َقْد َساَعَد ُسَلْيَماَن بَِخَشِب أَْرٍز َوَخَشِب َسْرٍو، َوَذَهٍب، َحَسَب 11(: سليمان أعطى حيرام
تِهِ  َفَخَرَج ِحيَراُم ِمْن ُصوَر 12. ُك ُسلَْيَماُن ِحيَراَم ِعْشِريَن َمِديَنًة فِي أَْرِض اْلَجلِيلِ أَْعَطى ِحيَنئٍِذ اْلَملِ . ُكلِّ َمَسرَّ

اَها ُسَلْيَماُن، َفلَْم َتْحُسْن فِي َعْيَنْيهِ   ]َما َهِذِه اْلُمُدُن الَّتِي أَْعَطْيَتنِي َيا أَِخي؟: [َفَقالَ 13. لَِيَرى اْلُمُدَن الَّتِي أَْعَطاهُ إِيَّ
 13-11: 9ملوك األول .) إِلَى َهَذا اْلَيْومِ ] أَْرَض َكاُبولَ [َوَدَعاَها 

 
أخبار .) َبَنى ُسَلْيَماُن اْلُمُدَن الَّتِي أَْعَطاَها ُحوَراُم لُِسلَْيَماَن َوأَْسَكَن فِيَها َبنِي إِْسَرائِيلَ 2(: حيرام أعطى سليمان

 2: 8األيام الثانى 
 
 

 عبيد حيرام وعبيد سليمان من أوفير؟كم وزنة ذهب أخذها  -389س

َفأَُتوا إِلَى أُوفِيَر، َوأََخُذوا ِمْن ُهَناَك َذَهباً أَْرَبَع ِمَئِة َوْزَنٍة َوِعْشِريَن َوْزَنًة، َوأَُتوا بَِها إِلَى 28(: وزنة ذهب 420
 28: 9ملوك األول .) اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ 



 
اُم بَِيِد َعبِيِدِه ُسفُناً َوَعبِيداً َيْعِرفُوَن اْلَبْحَر َفأَُتوا َمَع َعبِيِد ُسلَْيَماَن إِلَى َوأَْرَسلَ لَُه ُحورَ 18(: وزنة ذهب 450

: 8أخبار األيام الثانى .) أُوفِيَر َوأََخُذوا ِمْن ُهَناَك أَْرَبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنَة َذَهٍب َوأَُتوا بَِها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ 
18 

 
 

 ماذا كان حال بنى إسرائيل فى عصر سليمان؟ -390س

ِة أَبِيَك اْلَقاِسَيِة َوِمْن نِيِرِه [4(: قاسى واستعبد بنى إسرائيل ا أَْنَت َفَخفِِّف اآلَن ِمْن ُعُبوِديَّ ى نِيَرَنا َوأَمَّ إِنَّ أََباَك َقسَّ
قِيِل الَِّذي َجَعلَُه َعلَْيَنا َفَنْخِدَمكَ   4: 12ملوك األول ].) الثَّ

 
يَن 20(: لم يستعبد بنى إسرائيل يَن َواْلَيُبوِسيِّ يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ يَن َواْلِفِرزِّ يِّ يَن َواْلِحثِّ ْعِب اْلَباقِيَن ِمَن األَُموِريِّ َجِميُع الشَّ

ِذيَن لَْم َيْقِدْر َبُنو إِْسَرائِيلَ أَْن أَْبَناُؤُهُم الَِّذيَن َبقُوا َبْعَدُهْم فِي األَْرِض، الَّ 21الَِّذيَن لَْيُسوا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ، 
ُموُهْم، َجَعلَ َعلَْيِهْم ُسلَْيَماُن َتْسِخيَر َعبِيٍد إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  ا َبُنو إِْسَرائِيلَ َفلَْم َيْجَعلْ ُسلَْيَماُن ِمْنُهْم َعبِيداً 22. ُيَحرِّ َوأَمَّ

اُمُه َوأُ  ُهْم ِرَجالُ اْلقَِتاِل َوُخدَّ  22-20: 9ملوك األول .) َمَراُؤهُ َوَثَوالُِثُه َوُرَؤَساُء َمْرَكَباتِِه َوُفْرَساُنهُ ألَنَّ
 

ْمِل الَِّذي َعلَى اْلَبْحِر فِي اْلَكْثَرةِ 20(: كانوا آمنين فرحين َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن . َوَكاَن َيُهوَذا َوإِْسَرائِيلُ َكثِيِريَن َكالرَّ
َوَسَكَن َيُهوَذا َوإِْسَرائِيلُ آِمنِيَن ُكلُّ َواِحٍد َتْحَت َكْرَمتِِه َوَتْحَت تِيَنتِِه ِمْن َداَن إِلَى بِْئِر َسْبٍع 25. .. .. .. َوَيْفَرُحونَ 

اِم ُسلَْيَمانَ   25،  20: 4ملوك األول .) ُكلَّ أَيَّ
 
 

 ما اسم أم أبيا؟ -391س

اِمَنِة َعَشَرةَ 1( معكة بنت أبشالوم  َنِة الثَّ َملََك َثالََث 2. لِْلَملِِك َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط، ملََك أَبَِياُم َعَلى َيُهوَذا َوفِي السَّ
ِه َمْعَكُة اْبَنُة أَْبَشالُومَ . ِسنِيٍن فِي أُوُرَشلِيمَ   2-1: 15ملوك األول .) َواْسُم أُمِّ

 
اَي َوِزيَزا َوَشلُوِميثَ ُثمَّ َبْعَدَها أََخَذ َمْعَكَة بِْنَت أَْبَشالُوَم فَ 20(: معكة بنت أبشالوم ا َوَعتَّ َوأََحبَّ 21. َولََدْت لَُه أَبِيَّ

َخَذ َثَمانَِي َعَشَرَة امْ  ُه اتَّ ًة َوَولََد َرُحْبَعاُم َمْعَكَة بِْنَت أَْبَشالُوَم أَْكَثَر ِمْن َجِميِع نَِسائِِه َوَسَراِريِه ألَنَّ يَّ يَن ُسرِّ َرأًَة َوِستِّ
يَن اْبَنةً  َثَمانَِيًة َوِعْشِرينَ   21-20: 11أخبار األيام الثانى .) اْبناً َوِستِّ

 
ا َعلَى َيُهوَذا1(: ميخايا بنت أوريئيل اِمَنَة َعَشَرَة لِْلَملِِك َيُرْبَعاَم َمَلَك أَبِيَّ َنِة الثَّ َملََك َثالََث ِسنِيَن فِي 2. فِي السَّ

ِه ِميَخاَيا بِْنُت أُوِريئِ. أُوُرَشلِيمَ  ا َوَيُرْبَعامَ . يلَ ِمْن َجْبَعةَ َواْسُم أُمِّ  2: 13أخبار األيام الثانى .) َوَكاَنْت َحْرٌب َبْيَن أَبِيَّ
 
 

ملوك (، كما ُذِكَر فى  )2: 15ملوك األول (ُذِكَر من قبل أن اسم أم أبيا هو معكة بنت أبشالوم  -392س
ا ، فكيف تكون معكة أمه وأم أبيه  )8: 15األول  ه؟أن آسا هو ابن أبيَّ َج آسا أمَّ  فى نفس الوقت؟ فهل تزوَّ

َنِة اْلِعْشِريَن لَِيُرْبَعاَم َملِِك إِْسَرائِيلَ َملََك آَسا َعلَى َيُهوَذا9( :معكة بنت أبشالوم َملََك إِْحَدى َوأَْرَبِعيَن 10. َوفِي السَّ
ِه َمْعَكُة اْبَنُة أَْبَشالُومَ . َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ  أخبار األيام الثانى (، وكذلك فى  10-9: 15األول  ملوك.) َواْسُم أُمِّ

15 :16( 
 
 

 متى تولَّى يهوشافاط الحكم على بنى إسرائيل؟ -393س

الَِثِة َنَزلَ َيُهوَشاَفاُط َملُِك َيُهوَذا إِلَى َملِِك إِْسَرائِيلَ 2(: فى السنة الثالثة لحكم آخاب َنِة الثَّ ملوك األول .) َوفِي السَّ
22 :2 

ابَِعِة ألَْخآَب َملِِك 41(: الرابعة لحكم آخاب فى السنة َنِة الرَّ َوَملََك َيُهوَشاَفاُط ْبُن آَسا َعَلى َيُهوَذا فِي السَّ
 41: 22ملوك األول .) إِْسَرائِيلَ 



 
 

بِّ : [َوَقالَ 19( -394س ِه، َوكُ : َفاْسَمْع إِذاً َكالََم الرَّ بَّ َجالِساً َعلَى ُكْرِسيِّ َماِء ُوقُوٌف َقْد َرأَْيُت الرَّ لُّ ُجْنِد السَّ
بُّ 20. لََدْيِه َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَساِرهِ  َمْن ُيْغِوي أَْخآَب َفَيْصَعَد َوَيْسقَُط فِي َراُموَت ِجْلَعاَد؟ َفَقالَ َهَذا َهَكَذا : َفَقالَ الرَّ

بِّ وَ 21. َوَقالَ َذاَك َهَكَذا وُح َوَوَقَف أََماَم الرَّ بُّ . أََنا أُْغِويهِ : َقالَ ُثمَّ َخَرَج الرُّ أَْخُرُج : َفَقالَ 22بَِماَذا؟ : َوَسأَلَُه الرَّ
َك ُتْغِويِه َوَتْقَتِدرُ : َفَقالَ . َوأَُكوُن ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبَِيائِهِ  َواآلَن ُهَوَذا َقْد َجَعلَ 23. َفاْخُرْج َواْفَعلْ َهَكَذا. إِنَّ

بُّ ُروَح َكِذبٍ  بُّ َتَكلََّم َعلَْيَك بَِشرٍّ  الرَّ ا ْبُن َكْنَعَنَة َوَضَرَب 24]. فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبَِيائَِك َهُؤالَِء، َوالرَّ َم ِصْدقِيَّ َفَتَقدَّ
بِّ ِمنِّي لُِيَكلَِّمَك؟: [ِميَخا َعلَى اْلَفكِّ َوَقالَ   24-19: 22ملوك األول ]) ِمْن أَْيَن َعَبَر ُروُح الرَّ

 
ان الرب قد أغوى آخاب ووضح روح كذب فى فم أنبيائه ، فلماذا وضع الكالم الصادق فى فم ميخا؟ هل إذا ك

ى أنبياء؟  أراد أن ُيِضل أنبياء وُينجِّ
 

أيجتمع الرب مع المالئكة والشيطان إلضالل عباد هللا؟ فما الفرق إذن بين الرب والشيطان إذا كان الشيطان 
تعاون مشترك على اإلثم والعدوان؟ وما الفرق بين المالئكة والشياطين؟ كلهم  ُيجالس الرب ومالئكته وبينهما

 !ُمِضلُّون
 

وهل يحتاج الرب إلى إجتماع مع كل مالئكته ليرى من الذى يمكنه إضالل أنبيائه؟ أيفشل الرب فى إيجاد حل 
ه وينجح الشيطان فى لتنفيذ قراراته ، لكى يتباحث مع مالئكته فى الوصول إلى حل؟ أيفشل الرب ومالئكت

 إيجاد الحل؟
 

هل الكذب من الفضائل عند الرب لكى يقوم بها؟ وإذا كانت من الرذائل ومن عمل الشيطان فلماذا كذب هو 
َع على الكذب؟ لمصلحة َمن ِمَن البشر يتآمر الرب مع الشيطان ضد عباده ، بل ضد أنبيائه؟  وشجَّ

 
أ بكذب؟ سيفقد الناس الثقة فى رسوله إليهم ولن يسمعوا لهم ألم ُيدِرك الرب ما نتيجة أن يكذب نبى أو  يتنبَّ

وبذلك يضلون عن الطريق المستقيم بسبب إضالل الرب لنبيهم ولهم؟ فكيف سيحاسبهم الرب فى اآلخرة؟ 
ع على الكذب ، بل ويتعاون مع  وكيف يكون هو اإلله الكامل الذى له كل الصفات الحسنى وهو يكذب وُيشجِّ

 د صفوة خلقه وهم األنبياء؟الشيطان ض

 وإذا كان قدر هللا نافذ وسيحدث ، فلماذا وضع الكالم الكذب فى فم أنبيائه األربعمائة؟
 

ألم يوحى الرب أنه من فضلة القلب يتكلم الفم؟ فماذا يقول الناس على رسل هللا؟ أيرضى الرب أن يوًصف 
َكْيَف َتْقِدُروَن ! َيا أَْوالََد األََفاِعي34(ويكون قد خدعهم؟ أنبياؤه بالكذب؟ أال يتجنَّى الرب بذلك على من أرسلهم 

ُه ِمْن َفْضلَِة اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم اْلَفمُ  الَِحاِت َوأَْنُتْم أَْشَراٌر؟ َفإِنَّ الِِح فِي 35. أَْن َتَتَكلَُّموا بِالصَّ الُِح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ اَإلِْنَساُن الصَّ
يِر ُيْخِرُج الشُُّرورَ اْلَقْلِب ُيْخِرُج الصَّ  رِّ يُر ِمَن اْلَكْنِز الشِّ رِّ إِنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة : َولَِكْن أَقُولُ لَُكمْ 36. الَِحاِت َواإلِْنَساُن الشِّ

ينِ  اُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَساباً َيْوَم الدِّ الٍَة َيَتَكلَُّم ِبَها النَّ ُر وَ 37. َبطَّ َك بَِكالَِمَك َتَتَبرَّ متى .) »بَِكالَِمَك ُتَدانُ ألَنَّ
12 :34-37 

 
أال يعلم الرب أن من تكلََّم بالكذب فهو من الشياطين؟ فهل أراد بذلك تحويل أنبياءه إلى شياطين؟ ومع من 

اب من الشياطين، فبما يصف األنبياء ربهم ، وبما ! تعاون الرب لتحقيق ذلك؟ مع الشيطان نفسه فإذا كان الكذَّ
أَْنُتْم ِمْن أٍَب ُهَو إِْبلِيُس َوَشَهَواِت أَبِيُكْم ُتِريُدوَن أَْن 44(ذه صفة تليق بجالل الرب وقدسيته؟ يصفه عباُده؟ هل ه

ُه لَْيَس فِيِه َحقٌّ . َتْعَملُوا اِس ِمَن اْلَبْدِء َولَْم َيْثُبْت فِي اْلَحقِّ ألَنَّ االً لِلنَّ ا َمَتى َتَكلََّم بِاْلَكِذِب َفإِ . َذاَك َكاَن َقتَّ َما َيَتَكلَُّم ِممَّ نَّ
ابِ  اٌب َوأَُبو اْلَكذَّ ُه َكذَّ  44: 8يوحنا .) لَُه ألَنَّ

 
 

 هل اتحد يهوشافاط مع أخزيا لعمل سفن فى عصيون جابر؟ -395س

َحَد َيُهوَشاَفاُط َملُِك َيُهوَذا َمَع أََخْزَيا َملِِك إِْسَرائِيلَ الَّ 35(: نعم لقد اتحدا . ِذي أََساَء فِي َعَملِهِ ُثمَّ َبْعَد َذلَِك اتَّ
فَُن فِي ِعْصُيوَن َجابِرَ 36 َحَد َمَعُه فِي َعَمِل ُسفٍُن َتِسيُر إِلَى َتْرِشيَش َفَعِمالَ السُّ أَ أَلِيَعَزُر ْبُن ُدوَداَوا 37. َفاتَّ َوَتَنبَّ



َحْدَت َمَع أََخْزَيا قَ : [ِمْن َمِريَشَة َعلَى َيُهوَشاَفاَط َقائِالً  َك اتَّ بُّ أَْعَمالَكَ ألَنَّ ُفُن َولَْم َتْسَتِطِع ]. ِد اْقَتَحَم الرَّ َرِت السُّ َفَتَكسَّ
ْيَر إِلَى َتْرِشيشَ   37-35: 20أخبار األيام الثانى .) السَّ

َوَعِملَ َيُهوَشاَفاُط ُسفَُن َتْرِشيَش لَِتْذَهَب إِلَى أُوفِيَر 48(: ال لم يتحدا ، ولم ُيرد يهوشافاط أن يتحد مع أخاب
َرْت فِي ِعْصُيوَن َجاِبرَ ألَ  فَُن َتَكسَّ َهِب َفلَْم َتْذَهْب، ألَنَّ السُّ : ِحيَنئٍِذ َقالَ أََخْزَيا ْبُن أَْخآَب لَِيُهوَشاَفاطَ 49.ْجِل الذَّ
فُنِ [  49-48: 22ملوك األول .) َفلَْم َيَشأْ َيُهوَشاَفاُط ]. لَِيذَهْب َعبِيِدي َمَع َعبِيِدَك فِي السُّ
 
 

ا ليهورام بن يهوشافاط؟ فهل نسى الرب الذى أوحى هذا الكتاب أنه  كيف -396س أَ الرجل الميت إيليَّ تنبَّ
 أماته قبل ذلك بسنوات؟

ا فى العاصفة فى أيام يهوشافاط  ، ثمَّ بعد ذلك تولى يهورام بن  )1: 3و  11: 2ملوك الثانى (لقد أخذ هللا إيليَّ
اِمَنَة  َوَملَكَ 1( يهوشافاط الملك على بنى إسرائيل َنِة الثَّ اِمَرِة، فِي السَّ ُيوَراُم ْبُن أَْخآَب َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ

 1: 3ملوك الثانى .) َملََك اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً . َعَشَرَة لَِيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا
 
 

 كيف خلط الرب األنساب ونسى من خلق؟ -397س

ِه َعَثْلَيا بِْنُت . َتْيِن َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك َسَنًة َواِحَدًة فِي أُوُرَشلِيمَ َوَكاَن أََخْزَيا اْبَن اْثنَ 26( َواْسُم أُمِّ
 26: 8ملوك الثانى .) ُعْمِري َملِِك إِْسَرائِيلَ 

 أى أن عثليا بنت ُعمرى هى أم أخزيا

لُوِك إِْسَرائِيلَ َكَما َفَعلَ َبْيُت أَْخآَب، ألَنَّ بِْنَت أَْخآَب َوَساَر فِي َطِريِق مُ 18(: تزوج يهورام من عثليا بنت ُعمرى
بِّ . َكاَنْت لَُه اْمَرأَةً  رَّ فِي َعْيَنيِ الرَّ  18: 8ملوك الثانى .) َوَعِملَ الشَّ

اِمَرِة، َوَملََك أَْخآُب اْبُنُه ِعَوضاً َعْنهُ 28( إذن ,  28: 16ملوك األول .) َواْضَطَجَع ُعْمِري َمَع آَبائِِه َوُدفَِن فِي السَّ
 . فأخاب هو ابن ُعمرى ، وبذلك تكون عثليا بنت ُعمرى أخته وليست ابنته

 
 

 من الذى نجا من أوالد يهورام من القتل؟ -398س

َمَع َبنِيِه َونَِسائِِه أَْيضاً  َفَصِعُدوا إِلَى َيُهوَذا َواْفَتَتُحوَها َوَسُبوا ُكلَّ األَْمَواِل اْلَمْوُجوَدِة فِي َبْيِت اْلَملِكِ 17(: يهوآحاز
 17: 21أخبار األيام الثانى .) َولَْم َيْبَق لَُه اْبٌن إِالَّ َيُهوآَحاُز أَْصَغَر َبنِيهِ 

 
لِيَن َقَتلَُهُم اْلُغزَ 1(: أخزيا اُن أُوُرَشلِيَم أََخْزَيا اْبَنُه األَْصَغَر ِعَوضاً َعْنُه ألَنَّ َجِميَع األَوَّ اةُ الَِّذيَن َجاُءوا َمَع َوَملََّك ُسكَّ

 1: 22أخبار األيام الثانى .) َفَملََك أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملِِك َيُهوَذا. اْلَعَرِب إِلَى اْلَمَحلَّةِ 
 
 

 كم كان عمر أخزيا عندما تولى الحكم؟ -399س

ِه َعَثْلَيا بِْنُت  َكاَن أََخْزَيا اْبَن اْثَنَتْيِن َوأَْرَبِعيَن َسَنًة ِحيَن َملَكَ 2(: سنة 42 َوَملََك َسَنًة َواِحَدًة فِي أُوُرَشلِيَم َواْسُم أُمِّ
 2: 22أخبار األيام الثانى .) ُعْمِري

 
ِه . َوَكاَن أََخْزَيا اْبَن اْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك َسَنًة َواِحَدًة فِي أُوُرَشلِيمَ 26(: سنة 22 َواْسُم أُمِّ

 26: 8ملوك الثانى .) َثْلَيا بِْنُت ُعْمِري َملِِك إِْسَرائِيلَ عَ 
 



 
 كيف أنجب األب ابناً يكبره بسنتين؟ -400س

 َكاَن اْبَن اْثَنَتْيِن َوَثالَثِيَن َسَنًة ِحيَن َملََك َوَملََك َثَمانَِي ِسنِيَن فِي أُوُرَشلِيَم َوَذَهَب َغْيَر َمأُْسوفٍ 20( كان يهورام
اُن 1(،  20: 21أخبار األيام الثانى .) َوَدَفُنوهُ فِي َمِديَنِة َداُوَد َولَِكْن لَْيَس فِي قُُبوِر اْلُملُوكِ َعلَْيِه  َوَملََّك ُسكَّ

لِيَن َقَتلَُهُم اْلُغَزاةُ الَِّذيَن َجاُءوا  . ْلَعَرِب إِلَى اْلَمَحلَّةِ َمَع اأُوُرَشلِيَم أََخْزَيا اْبَنُه األَْصَغَر ِعَوضاً َعْنُه ألَنَّ َجِميَع األَوَّ
َكاَن أََخْزَيا اْبَن اْثَنَتْيِن َوأَْرَبِعيَن َسَنًة ِحيَن َملََك َوَملََك َسَنًة َواِحَدًة فِي 2. َفَملََك أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملِِك َيُهوَذا

ِه َعَثْلَيا بِْنُت ُعْمِري  2-1: 22أخبار األيام الثانى .) أُوُرَشلِيَم َواْسُم أُمِّ
 

وكان ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك ، وملك سنة واحدة : (وفى هذه الكارثة تقول دائرة المعارف الكتابية
فال شك أنها خطأ من  )2: 22أخبار األيام الثانى " (اثنتين وأربعين سنة"أما عبــــارة  )26: 8ملوك الثانى (

أن يهورام أباه كان ابن أربعين سنة عندما مات  )20و  5: 21أخبار األيام الثانى (الناسخ حيث أننا نعلم من 
في " وابن عشرين سنة"في النسختين السريانية والعربية ،  "ابن اثنتين وعشرين سنة"كما أنها جاءت . 

 .)الترجمة السبعينية
 
 

 متى تولَّى أخزيا بن يهورام الحكم؟ -401س

انَِيَة َعَشَرَة لُِيوَراَم ْبِن أَْخآَب َملِِك 25(: فى السنة الثانية عشر من ُحكم يهورام ملك إسرائيل َنِة الثَّ فِي السَّ
 25: 8ملوك الثانى .) إِْسَرائِيلَ، َملََك أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملِِك َيُهوَذا

َنِة اْلَحاِدَيَة َعَشَرَة لُِيوَراَم بْ 29(: فى السنة الحادية عشر من ُحكم يهورام ملك إسرائيل ِن أَْخآَب، َملََك فِي السَّ
 29: 9ملوك الثانى .) أََخْزَيا َعَلى َيُهوَذا

 
وتؤكد دائرة المعارف الكتابية هذا الخطأ فى الكتاب وتضارب النسخ المختلفة مع بعضها البعض، األمر الذى 

بن األصغر وأخزيا هو اال: (يؤكد أنها لم تصدر عن هللا سبحانه وتعالى، وإنها ُكتَِبت من ذاكرة الكتبة، فتقول
: 8ملوك الثانى (للملك يهورام بن يهوشافاط ، وقد بدأ حكمه في السنة الثانية عشرة ليورام ملك إسرائيل 

يذكر أنه ملك في السنة الحادية عشرة ليورام بن أخآب، ويبدو أن  )29: 9ملوك الثانى (، لكن في )25
ناني في حساب السنين ، إذ يذكر في الترجمة األولي حسب األسلوب العبري ، أما الثانية فحسب األسلوب اليو

 ").ملك في السنة الحادية عشرة "على أنه  )25: 8ملوك الثانى (السبعينية في 
 

أخزيا بن يهورام ، الملك السادس من ملوك (وتؤكد نفس دائرة المعارف تضارب آخر فى الكتاب ، فتقول 
ويذكر أيضاً باسم يهوآحاز  )9-1: 22يام الثانى ، أخبار األ 29-16: 9،  29-25: 8ملوك الثانى (يهوذا 

ويسمي . بأحداث تقديم وتأخير في المقطعين المكون منها االسم  ) 23: 25،  27: 21أخبار األيام الثانى (
وإن كانت هناك خمس عشرة مخطوطة عبرية تذكره باسم   )6: 22أخبار األيام الثانى (أيضاً عزريا في 

 ). أخزيا في هذا الموضع
 

والغريب فى تبريرات هذا الكتاب أنه يضع فى المقدمة جهل من يقرأ موسوعته وأنه ال يوجد باحث واحد 
يمكنه تتبع صدق كالمه من كذبه ، ففى الموضع األخير الذى استشهد به ال تجد بالمرة أى اسم ال ليهوآحاز 

رَ 6(: وال لعزريا اَمِة ِعْنَد ُمَحاَرَبتِِه َحَزائِيلَ َملَِك َفَرَجَع لَِيْبَرأَ فِي َيْزَرِعيلَ بَِسَبِب الضَّ َباِت الَّتِي َضَرُبوهُ بَِها فِي الرَّ
ُه َكاَن َمِريضاً . أََرامَ  أخبار األيام .) َوَنَزلَ أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملُِك َيُهوَذا لَِيُزوَر ُيوَراَم ْبِن أَْخآَب فِي َيْزَرِعيلَ ألَنَّ

 6: 22الثانى 
 

أنه ال يعى تضارب وتعدد النسخ للموضوع الواحد ، ال يهتم باإلختالفات الجلية بين هذه  الغريب أيضاً 
 !المخطوطات، وال ُيدرك أن الموحى به من عند هللا ال يمكن أن يختلف ولو فى نقطة واحدة 

 
 

 متى تولى أخزيا بن أخآب وإيزابل الملك على بنى إسرائيل؟ -402س



 -51: 22ملوك األول (أخزيا بن أخآب وإيزابل هو الملك الثامن إلسرائيل (إنَّ  :تقول دائرة المعارف الكتابية
 ) .18: 1ملوك الثانى 

حوالي ( ملك على إسرائيل في السنة السابعة عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا، وملك سنتين على إسرائيل (و
ملوك ، فقد بدأ يهوشافاط ، وهناك ثمة صعوبة في الترتيب الزمني ومدة حكم هؤالء ال) م .ق 850 - 852

،  )29: 16ملوك األول (سنة  22، وملك أخآب ) 41: 22ملوك األول (الحكم في السنة الرابعة ألخآب 
واألرجح أن . وبناء عليه يجب أن تكون السنة األولي للملك أخزيا هي السنة التاسعة عشرة ليهوشافاط

ريانية ، فكالهما يتفق في طريقة الحساب المتبعة في أخذت عن الس )17: 1ملوك الثانى (العبارة الواردة في 
 .)بعض المخطوطات اليونانية

 
حون كلمة الرب، ألن الرب أخطأ، وربما كان قصده أن يقول إن أخزيا  س ُيصحِّ انظر إلى علماء الكتاب المقدَّ

اَفَماَت َحَسَب َكالَِم 17(: بدأ حكمه فى السنة التاسعة عشر ليهوشافاط بدالً من قوله بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه إِيلِيَّ . الرَّ
ُه لَْم يَ  انَِيِة لَِيُهوَراَم ْبِن َيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا، ألَنَّ َنِة الثَّ ملوك الثانى .) ُكْن لَُه اْبنٌ َوَملََك ُيوَراُم ِعَوضاً َعْنُه فِي السَّ

1 :17 
 
 

الذى أقره هو؟ هل نسخ الرب مبدأه من العدل أين العدل اإللهى فى اإلنتقام من المذنب فقط و -403س
 للظلم أو العكس؟ 

 8: 9ملوك الثانى .) َفَيبِيُد ُكلُّ َبْيِت أَْخآَب، َوأَْسَتأِْصلُ ألَْخآَب ُكلَّ َذَكٍر َوَمْحُجوٍز َوُمْطَلٍق فِي إِْسَرائِيلَ 8(

بِّ 1( :قارن ذلك بقوله لنبيه حزقيال , ا لَُكْم أَْنُتْم َتْضِرُبوَن َهَذا اْلَمَثلَ َعلَى أَْرِض إِْسَرائِيلَ مَ [2: َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ
بُّ 3اآلَباُء أََكلُوا اْلِحْصِرَم َوأَْسَناُن األَْبَناِء َضِرَسْت؟ : َقاِئلِينَ  ُد الرَّ يِّ الَ َيُكوُن لَُكْم ِمْن َبْعُد أَْن , َحيٌّ أََنا َيقُولُ السَّ

ْفُس الَّتِي . ِكالَُهَما لِي. َنْفُس األَِب َكَنْفِس االِْبنِ . َها ُكلُّ النُّفُوِس ِهَي لِي4. ي إِْسَرائِيلَ َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثلَ فِ النَّ
َنْيِه إِلَى لَْم َيأُْكلْ َعلَى اْلِجَباِل َولَْم َيْرَفْع َعيْ 6, َواإلِْنَساُن الَِّذي َكـاَن َباّراً َوَفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً 5. ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 

ِس اْمَرأََة َقِريبِِه َولَْم َيْقُرِب اْمَرأًَة َطاِمثاً , أَْصَناِم َبْيِت إِْسَرائِيلَ  , َبلْ َردَّ لِْلَمْدُيوِن َرْهَنهُ , َولَْم َيْظلِْم إِْنَساناً 7, َولَْم ُيَنجِّ
َبا8, ُعْرَياَن َثْوباً َولَْم َيْغَتِصِب اْغتَِصاباً َبلْ َبَذلَ ُخْبَزهُ لِْلَجْوَعاِن َوَكَسا الْ  َوَكفَّ , َولَْم َيأُْخْذ ُمَراَبَحةً , َولَْم ُيْعِط بِـالرِّ

َوَسلََك فِي َفَرائِِضي َوَحِفَظ أَْحَكـاِمي لَِيْعَملَ بِـاْلَحقِّ 9َواإلِْنَساِن , َوأَْجَرى اْلَعْدلَ اْلَحقَّ َبْيَن اإلِْنَسانِ , َيَدهُ َعِن اْلَجْورِ 
بُّ حَ . َفُهَو َبارٌّ  ُد الرَّ يِّ َولَْم َيْفَعلْ ُكلَّ 11َفَفَعلَ َشْيئاً ِمْن َهِذِه , َفإِْن َولََد اْبناً ُمْعَتنِفاً َسفَّاَك َدمٍ [10. َياًة َيْحَيا َيقُولُ السَّ

َس اْمَرأََة َقِريبِِه , تِْلكَ  ْهنَ , ْغَتَصَب اْغتَِصاباً َوا, َوَظلََم اْلَفقِيَر َواْلِمْسِكينَ 12َبلْ أََكلَ َعلَى اْلِجَباِل َوَنجَّ , َولَْم َيُردَّ الرَّ
ْجسَ  َبا َوأََخَذ اْلُمَراَبَحةَ 13, َوَقْد َرَفَع َعْيَنْيِه إِلَى األَْصَناِم َوَفَعلَ الرِّ َقْد َعِملَ ُكلَّ َهِذِه ! أََفَيْحَيا؟ الَ َيْحَيا, َوأَْعَطى بِـالرِّ

َجاَساِت َفَمْوتاً َيُموتُ  َوإِْن َولََد اْبناً َرأَى َجِميَع َخَطاَيا أَبِيِه الَّتِي َفَعَلَها َفَرآَها َولَْم [14! ُن َعلَى َنْفِسهِ َدُمُه َيُكو. الرَّ
َس اْمَرأََة َقِريبِ 15. َيْفَعلْ ِمْثلََها َوالَ َظلََم 16 هِ لَْم َيأُْكلْ َعَلى اْلِجَباِل َولَْم َيْرَفْع َعْيَنْيِه إِلَى أَْصَناِم َبْيِت إِْسَرائِيلَ َوالَ َنجَّ

َوَرَفَع َيَدهُ َعِن 17َبلْ َبَذلَ ُخْبَزهُ لِْلَجْوَعاِن َوَكَسا اْلُعْرَياَن َثْوباً , إِْنَساناً َوالَ اْرَتَهَن َرْهناً َوالَ اْغَتَصَب اْغتَِصاباً 
ُه الَ َيُموُت بِإِْثِم أَبِيهِ , ي َفَرائِِضيَبلْ أَْجَرى أَْحَكـاِمي َوَسلََك فِ, اْلَفقِيِر َولَْم َيأُْخْذ ِرباً َوالَ ُمَراَبَحةً  . َحَياًة َيْحَيا. َفإِنَّ

ُه َظلََم ُظْلماً َواْغَتَصَب أََخاهُ اْغتَِصاباً 18 ا أَُبوهُ َفألَنَّ الِِح َبْيَن َشْعبِهِ , أَمَّ . َفُهَوَذا َيُموُت بِإِْثِمهِ , َوَعِملَ َغْيَر الصَّ
ا االِْبُن َفَقْد َفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً لَِماَذا : َوأَْنُتْم َتقُولُونَ [19 َحِفَظ َجِميَع َفَرائِِضي َوَعِملَ . الَ َيْحِملُ االِْبُن ِمْن إِْثِم األَِب؟ أَمَّ

ْفُس الَّتِي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 20. بَِها َفَحَياًة َيْحَيا بِرُّ . ِمْن إِْثِم االِْبنِ  االِْبُن الَ َيْحِملُ ِمْن إِْثِم األَِب َواألَُب الَ َيْحِملُ . اَلنَّ
يِر َعلَْيِه َيُكونُ  رِّ يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياهُ الَّتِي َفَعلََها َوَحفَِظ ُكلَّ 21. اْلَبارِّ َعلَْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّ رِّ َفإَِذا َرَجَع الشِّ

ِه الَِّذي َعِملَ . َمَعاِصيِه الَّتِي َفَعلََها الَ ُتْذَكُر َعلَْيهِ  ُكلُّ 22. الَ َيُموتُ . َفَرائِِضي َوَفَعلَ َحّقاً َوَعْدالً َفَحَياًة َيْحَيا فِي بِرِّ
؟ أَالَ بُِرُجوِعِه َعْن ُطُرقِِه َفَيْحَيا؟ 23. َيْحَيا بُّ ُد الرَّ يِّ يِر َيقُولُ السَّ رِّ ًة أَُسرُّ بَِمْوِت الشِّ َوإَِذا َرَجَع اْلَبارُّ 24َهلْ َمَسرَّ

ِه َوَعِملَ  يرُ َعْن بِرِّ رِّ َجاَساِت الَّتِي َيْفَعلَُها الشِّ ِه الَِّذي َعِملَُه الَ ُيْذَكرُ , إِْثماً َوَفَعلَ ِمْثلَ ُكلِّ الرَّ فِي . أََفَيْحَيا؟ ُكلُّ بِرِّ
تِِه الَّتِي أَْخَطأَ بَِها َيُموتُ  بِّ ُمْسَتِوَيةً لَْيَسْت َطرِ : َوأَْنُتْم َتقُولُونَ [25. ِخَياَنتِِه الَّتِي َخاَنَها َوفِي َخِطيَّ َفـاْسَمُعوا . يُق الرَّ

ِه َوَعِملَ 26أََطِريقِي ِهَي َغْيُر ُمْسَتِوَيٍة؟ أَلَْيَسْت ُطُرقُُكْم َغْيَر ُمْسَتِوَيٍة؟ . اآلَن َيا َبْيَت إِْسَرائِيلَ  إَِذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن بِرِّ
ِه الَِّذي َفَعلَ 27. وتُ َفبِإِْثِمِه الَِّذي َعِملَُه َيمُ , إِْثماً َوَماَت فِيهِ  يُر َعْن َشرِّ رِّ َفُهَو , َوَعِملَ َحّقاً َوَعْدالً , َوإَِذا َرَجَع الشِّ

لَْيَسْت : َوَبْيُت إِْسَرائِيلَ َيقُولُ 29. الَ َيُموتُ . َرأَى َفَرَجَع َعْن ُكلِّ َمَعاِصيِه الَّتِي َعِملََها َفَحَياًة َيْحَيا28. ُيْحيِي َنْفَسهُ 
بِّ ُمْسَتِوَيةً َطِريُق ال ِمْن أَْجِل َذلَِك 30أَُطُرقِي َغْيُر ُمْسَتقِيَمٍة َيا َبْيَت إِْسَرائِيلَ؟ أَلَْيَسْت ُطُرقُُكْم َغْيَر ُمْسَتقِيَمٍة؟ . رَّ

بُّ  ُد الرَّ يِّ َوالَ َيُكوُن , وا َعْن ُكلِّ َمَعاِصيُكمْ ُتوُبوا َواْرِجعُ . أَْقِضي َعلَْيُكْم َيا َبْيَت إِْسَرائِيلَ ُكلِّ َواِحٍد َكُطُرقِِه َيقُولُ السَّ
. َواْعَملُوا ألَْنفُِسُكْم َقْلباً َجِديداً َوُروحاً َجِديَدةً , ِاْطَرُحوا َعْنُكْم ُكلَّ َمَعاِصيُكُم الَّتِي َعِصْيُتْم بَِها31. لَُكُم اإلِْثُم َمْهلََكةً 

بُّ  ألَنِّي32َفلَِماَذا َتُموُتوَن َيا َبْيَت إِْسَرائِيلَ؟  ُد الرَّ يِّ ].) َفـاْرِجُعوا َواْحُيوا. الَ أَُسرُّ بَِمْوِت َمْن َيُموُت َيقُولُ السَّ



 32-1: 18حزقيال 
 
 

 كم كان ُعمر يهوآش حين ملك على إسرائيل؟ -404س

ُعقالء  فأين! ، ملوك أطفال  21: 11ملوك الثانى .) َكاَن َيُهوآُش اْبَن َسْبِع ِسنِيَن ِحيَن َملَكَ 21(: سبع سنوات
 األمة؟ أين أنبياؤهم؟ هل رضى الرب أن يحكم طفل فى السابعة على شعبه المختار وأنبيائه المصطفين؟

 
 

 من الذى قتل يهوآش بن أخزيا الملك التاسع على إسرائيل؟ -405س

ُهْم َتَرُكوهُ بِأَمْ  -َوِعْنَد َذَهابِِهْم َعْنُه 25. َفأَْجُروا َقَضاًء َعلَى َيُهوآشَ ( َفَتَن َعلَْيِه َعبِيُدهُ ِمْن أَْجِل  -َراٍض َكثِيَرٍة ألَنَّ
. َفَدَفُنوهُ ِفي َمِديَنِة َداُوَد َولَْم َيْدفُِنوهُ فِي قُُبوِر اْلُملُوكِ . ِدَماِء َبنِي َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن َوَقَتلُوهُ َعلَى َسِريِرِه َفَماتَ 

ةِ َزابَ : َوَهَذاِن ُهَما اْلَفاتَِناِن َعلَْيهِ 26 ِة َوَيُهوَزاَباُد ْبُن ِشْمِريَت اْلُموآبِيَّ ونِيَّ أخبار األيام الثانى .) اُد ْبُن ِشْمَعَة اْلَعمُّ
24 :24-26 

َعَة ألَنَّ ُيوَزاَكاَر ْبَن ِشمْ 21. َوَقاَم َعبِيُدهُ َوَفَتُنوا فِْتَنًة َوَقَتلُوا َيُهوآَش فِي َبْيِت اْلَقْلَعِة َحْيُث َيْنِزلُ إِلَى َسلَّى20(
 21-20: 12ملوك الثانى )َوَيُهوَزاَباَد ْبَن ُشوِميَر َعْبَدْيِه َضَرَباهُ َفَماتَ 

 
 

يَن أََتى بِآلَِهِة َبنِي َساِعيَر َوأََقاَمُهْم لَُه 14(: يقول الكتاب -406س ُثمَّ َبْعَد َمِجيِء أََمْصَيا ِمْن َضْرِب األَُدوِميِّ
 14: 25أخبار األيام الثانى .) َد لَُهمْ آلَِهًة َوَسَجَد أََماَمُهْم َوأَْوقَ 

 !فكيف يعبد المنتصر آلهة المنهزمين؟ فهذا ُمخالف لكل عقل ومنطق
 
 

 ماذا فعل أمصيا باألسرى؟ -407س

َد َواْقَتاَد َشْعَبُه َوَذَهَب إِلَى َواِدي اْلِمْلِح َوَضَرَب ِمْن َبن11ِ( :لقد أماتهم جميعاً  ا أََمْصَيا َفَتَشدَّ ي َساِعيَر َعَشَرَة َوأَمَّ
ُروا َوَعَشَرَة آالٍَف أَْحَياَء َسَباُهْم َبُنو َيُهوَذا َوأَُتوا بِِهْم إِلَى َرْأِس َسالَِع َوَطَرُحوُهْم َعْن َرْأِس َسالَِع فَ 12آالٍَف  َتَكسَّ

 12-11: 25أخبار األيام الثانى .) أَْجَمُعونَ 
 

ا أََمْصَيا َملُِك َيُهوَذا َفأَْمَسَكُه ُيوآُش 23(: لهم أمصيا جميعاً فكيف استردَّ يهوآش عبيد أدوم والرهناء وقد قت َوأَمَّ
اِوَيِة أَْرَبَع َملُِك إِْسَرائِيلَ فِي َبْيِت َشْمٍس َوَجاَء بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَهَدَم ُسوَر أُوُرَشلِيَم ِمْن َباِب أَْفَرايَِم إِلَ  ى َباِب الزَّ

ِ َمَع ُعوبِيَد أَُدوَم َوَخَزائِِن َبْيِت الْ  َوأََخذَ 24. ِمَئِة ِذَراعٍ  ِة َوُكلَّ اآلنَِيِة اْلَمْوُجوَدِة فِي َبْيِت هللاَّ َهِب َواْلفِضَّ َملِِك ُكلَّ الذَّ
اِمَرةِ  َهَناَء َوَرَجَع إَِلى السَّ  24: 25أخبار األيام الثانى .) َوالرُّ

 
 

 ما الذى فعله أمصيا بعد ذلك؟ -408س

ُة أُُموِر أََمْصَيا األُولَى َواألَِخيَرِةُ◌ َمْكُتوَبٌة فِي ِسْفِر ُملُوِك َيُهوَذا َوإِْسَرائِيلَ 26(األيام  يقول سفر أخبار .) َوَبقِيَّ
 26: 25أخبار األيام الثانى 

َملِِك إِْسَرائِيلَ َخْمَس  َوَعاَش أََمْصَيا ْبُن َيُهوآَش َملُِك َيُهوَذا َبْعَد َوَفاِة ُيوآَش ْبِن َيُهوأََحازَ 17(ويقول سفر الملوك 
اِم لُِملُوِك َيُهوَذا18. َعَشَرَة َسَنةً  ُة أُُموِر أََمْصَيا َمْكُتوَبٌة فِي ِسْفِر أَْخَباِر األَيَّ  18-17: 14ملوك الثانى .) َوَبقِيَّ



ى؟ فكيف ما هذا التهريج؟ فأى األسفار أوحى بها الرب أوالً؟ وكم من الزمن مرَّ حتى أوحى الرب السفر الثان
 يشير الرب إلى سفر لم يكن قد أوحى به بعد؟

 
 

 هل عبد أمصيا األوثان فعالً؟ -409س

يَن أََتى بِآلَِهِة َبنِي َساِعيَر َوأََقاَمُهْم لَُه آلَِهًة َوَسَجدَ 14(: نعم أََماَمُهْم  ُثمَّ َبْعَد َمِجيِء أََمْصَيا ِمْن َضْرِب األَُدوِميِّ
 14: 25األيام الثانى  أخبار.) َوأَْوَقَد لَُهمْ 

 
ا اْبَن ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِحيَن َملََك َوَملََك اْثَنَتْيِن َوَخْمِسيَن َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ 3(: ال  يَّ ِه َيُكْلَيا ِمْن . َكاَن ُعزِّ َواْسُم أُمِّ

بِّ َحَسَب ُكلِّ َما عَ 4. أُوُرَشلِيمَ   4-3: 25أخبار األيام الثانى .) ِملَ أََمْصَيا أَُبوهُ َوَعِملَ اْلُمْسَتقِيَم فِي َعْيَنيِ الرَّ

 فهل رضَى الرب عن أمصيا ألنه تركه وعبد األوثان؟ أم لم يوحى هللا بمثل هذه الخرافات؟
 
 

 ما اسم الملك الذى خلف أباه أمصيا على أورشليم؟ -410س

ا َوُهَو اْبُن سِ 1(: ُعّزّيا  يَّ ُهَو َبَنى أَْيلََة 2. تَّ َعَشَرَة َسَنًة َوَملَُّكوهُ ِعَوضاً َعْن أَبِيِه أََمْصَياَوأََخَذ ُكلُّ َشْعِب َيُهوَذا ُعزِّ
َها لَِيُهوَذا َبْعَد اْضِطَجاِع اْلَملِِك َمَع آَبائِهِ   1: 26أخبار األيام الثانى .) َوَردَّ

 
ملوك .) َة َسَنًة َوَملَُّكوهُ ِعَوضاً َعْن أَبِيِه أََمْصَياَوأََخَذ ُكلُّ َشْعِب َيُهوَذا َعَزْرَيا َوُهَو اْبُن ِستَّ َعَشرَ 21(: عزريا
 21: 14الثانى 

 
 

 هل ساعد فالسر ملك أشور آحاز بن يوثام؟ -411س

. أََنا َعْبُدَك َواْبُنكَ : [َوأَْرَسلَ آَحاُز ُرُسالً إِلَى َتْغَلَث َفالَِسَر َملِِك أَشُّوَر َقائِالً 7(: نعم ساعده بناء على استغاثة منه
َهَب اْلَمْوُجوَدَة 8]. اْصَعْد َوَخلِّْصنِي ِمْن َيِد َملِِك أََراَم َوِمْن َيِد َملِِك إِْسَرائِيلَ اْلَقائَِمْيِن َعلَيَّ  َة َوالذَّ َفأََخَذ آَحاُز اْلفِضَّ

بِّ َوفِي َخَزائِِن َبْيِت اْلَملِِك َوأَْرَسلََها إَِلى َملِِك أَشُّوَر َهِديَّ  َفَسِمَع لَُه َملُِك أَشُّوَر، َوَصِعَد َملُِك أَشُّوَر 9. ةً فِي َبْيِت الرَّ
 9-7: 16ملوك الثانى .) إِلَى ِدَمْشَق َوأََخَذَها َوَسَباَها إَِلى ِقيَر، َوَقَتلَ َرِصينَ 

 
ُه أَْجمَ 19(: ال ، لم يساعده بَّ َذلَّلَ َيُهوَذا بَِسَبِب آَحاَز َملِِك إِْسَرائِيلَ ألَنَّ بَّ ِخَياَنةً ألَنَّ الرَّ . َح َيُهوَذا َوَخاَن الرَّ

ْدهُ 20 بِّ َوِمْن َبْيِت 21. َفَجاَء َعلَْيِه َتْغلََث َفالََسُر َملُِك أَشُّوَر َوَضاَيَقُه َولَْم ُيَشدِّ ألَنَّ آَحاَز أََخَذ قِْسماً ِمْن َبْيِت الرَّ
َؤَساِء َوأَْعَطاهُ لَِملِِك أَشُّوَر َولَ  ُه لَْم ُيَساِعْدهُ اْلَملِِك َوِمَن الرُّ بِّ 22. ِكنَّ ) اْلَملُِك آَحاُز َهَذا(َوفِي ِضيقِِه َزاَد ِخَياَنًة لِلرَّ

ا ]. ألَنَّ آلَِهَة ُملُوِك أََراَم ُتَساِعُدُهْم أََنا أَْذَبُح لَُهْم َفُيَساِعُدوَننِي: [َوَذَبَح آللَِهِة ِدَمْشَق الَِّذيَن َضاَرُبوهُ َوَقالَ 23 َوأَمَّ
 23-20: 28أخبار األيام الثانى .) َكاُنوا َسَبَب ُسقُوٍط لَُه َولُِكلِّ إِْسَرائِيلَ ُهْم فَ 

 
 

َر يوشيا بن آمون المرتفعات والسوارى والتماثيل والمسبوكات؟ -412س  متى طهَّ

ُر َيُهوَذا وَ (: قبل أن يعثر على سفر الشريعة انَِيِة َعَشَرَة اْبَتَدأَ ُيَطهِّ َنِة الثَّ أُوُرَشلِيَم ِمَن اْلُمْرَتَفَعاِت َوفِي السَّ
َماثِيِل َواْلَمْسُبوَكاتِ  َواِري َوالتَّ  3: 34أخبار األيام الثانى .) َوالسَّ

ا اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم لَِشاَفاَن اْلَكاتِبِ 8( بِّ : [َفَقالَ ِحْلِقيَّ ِريَعِة فِي َبْيِت الرَّ ا ا]. َقْد َوَجْدُت ِسْفَر الشَّ ْفَر َوَسلََّم ِحْلِقيَّ لسِّ
َق ثَِياَبهُ 11. .. .. .. .. لَِشاَفاَن َفَقَرأَهُ  ِريَعِة َمزَّ ا َسِمَع اْلَملُِك َكالََم ِسْفِر الشَّ  11: 22ملوك الثانى .) َفلَمَّ

 
َوأَْرَسلَ اْلَملُِك، َفَجَمُعوا إِلَْيِه ُكلَّ 1( :بعد أن وجد سفر شريعة الرب وقرأها على كل شيوخ يهوذا وأورشليم

اِن أُوُرَشلِيَم َمَعُه، َواْلَكَهَنُة 2. ِخ َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيمَ ُشُيو بِّ َوَجِميُع ِرَجاِل َيُهوَذا َوُكلُّ ُسكَّ َوَصِعَد اْلَملُِك إِلَى َبْيِت الرَّ



ِغيِر إِلَى اْلَكبِيِر، َوَقَرأَ فِي آَذانِِهْم ُكلَّ َكالَِم سِ  ْعِب ِمَن الصَّ بِّ َواألَْنبَِياُء َوُكلُّ الشَّ ِريَعِة الَِّذي ُوِجَد ِفي َبْيِت الرَّ . ْفِر الشَّ
بِّ َولِِحْفِظ َوَصاَياهُ َوشَ 3 َهاِب َوَراَء الرَّ بِّ لِلذَّ َهاَداتِِه َوَفَرائِِضِه بُِكلِّ َوَوَقَف اْلَملُِك َعلَى اْلِمْنَبِر َوَقَطَع َعْهداً أََماَم الرَّ

ْفِس، إلَِقاَمِة كَ  ْفرِ اْلَقْلِب َوُكلِّ النَّ ْعِب ِعْنَد اْلَعْهدِ . الَِم َهَذا اْلَعْهِد اْلَمْكُتوِب فِي َهَذا السِّ َوأََمَر 4. َوَوَقَف َجِميُع الشَّ
اَس اْلَباِب أَْن ُيْخِرُجوا ِمْن َهْيكَ  انَِيِة َوُحرَّ ا اْلَكاِهَن اْلَعِظيَم َوَكَهَنَة اْلفِْرَقِة الثَّ بِّ َجِميعَ اْلَملُِك ِحْلقِيَّ اآلنَِيِة  ِل الرَّ

َماِء، َوأَْحَرَقَها َخاِرَج أُوُرَشلِيَم فِي ُحُقوِل َقدْ  اِرَيِة َولُِكلِّ أَْجَناِد السَّ ُروَن، َوَحَملَ َرَماَدَها إِلَى اْلَمْصُنوَعِة لِْلَبْعِل َولِلسَّ
وِقُدوا َعلَى اْلُمْرَتَفَعاِت فِي ُمُدِن َيُهوَذا َوَما ُيِحيُط َوالََشى َكَهَنَة األَْصَناِم الَِّذيَن َجَعلَُهْم ُملُوُك َيُهوَذا لِيُ 5. َبْيِت إِيلَ 

َماءِ : بِأُوُرَشلِيَم، َوالَِّذيَن ُيوِقُدوَن لِْلَبْعلِ  ْمِس َواْلَقَمِر َواْلَمَناِزِل، َولُِكلِّ أَْجَناِد السَّ اِرَيَة ِمْن َبْيِت 6. لِلشَّ َوأَْخَرَج السَّ
بِّ َخاِرَج أُوُرَشلِيَم إِ  ى اْلُغَباَر الرَّ َلى َواِدي َقْدُروَن َوأَْحَرَقَها فِي َواِدي َقْدُروَن، َوَدقََّها إِلَى أَْن َصاَرْت ُغَباراً، َوَذرَّ

ْعبِ  ِة الشَّ َساُء َيْنِسْجَن بُ 7. َعلَى قُُبوِر َعامَّ بِّ َحْيُث َكاَنِت النِّ اِرَيةِ َوَهَدَم ُبُيوَت اْلَمأُْبونِيَن الَّتِي ِعْنَد َبْيِت الرَّ . ُيوتاً لِلسَّ
َس اْلُمْرَتَفَعاِت َحْيُث َكاَن اْلَكَهَنُة ُيوقُِدوَن ِمْن َجْبعَ 8  إِلَى ِبْئِر َسْبٍع، َوَجاَء بَِجِميِع اْلَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا، َوَنجَّ

 .)ِديَنِة الَّتِي َعِن اْلَيَساِر فِي َباِب اْلَمِديَنةِ َوَهَدَم ُمْرَتَفَعاِت األَْبَواِب الَّتِي ِعْنَد َمْدَخِل َباِب َيُشوَع َرئِيِس اْلمَ 
 
 

ا اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم لَِشاَفاَن 8(: ورد فى الكتاب أن حلقيا وجد سفر الشريعة فى بيت الرب -413س َفَقالَ ِحْلقِيَّ
بِّ : [اْلَكاتِبِ  ِريَعِة فِي َبْيِت الرَّ ْفَر لَِشاَفاَن َفَقَرأَهُ َوَسلََّم ِحْلقِ]. َقْد َوَجْدُت ِسْفَر الشَّ ا السِّ ,  8: 22ملوك الثانى .) يَّ

 فكيف وجد حلقيا سفر الشريعة وهو لم يكن موجوداً أصالً فى تابوت العهد الذى وضعه سليمان فى الهيكل؟
 

َة  َوِعْنَد إِْخَراِجِهمِ 14(: وزيادة فى التضليل كتب كاتب السفر أن هذا السفر الذى وجدوه مكتوباً بيد موسى اْلفِضَّ
بِّ بَِيِد ُموَسى َيا اْلَكاِهُن ِسْفَر َشِريَعِة الرَّ بِّ َوَجَد ِحْلقَّ ، كيف  14: 34أخبار األيام الثانى .) اْلُمْدَخلََة إِلَى َبْيِت الرَّ

اُبوِت إِ 9: (وقد ورد فى سفر الملوك األول أن سليمان حينما وضع التابوت فى قدس األقداس الَّ لَْم َيُكْن فِي التَّ
بُّ َبنِي إِْسَرائِيلَ ِعْنَد ُخُروجِ  ِهْم ِمْن أَْرِض لَْوَحا اْلَحَجِر اللََّذاِن َوَضَعُهَما ُموَسى ُهَناَك فِي ُحوِريَب ِحيَن َعاَهَد الرَّ

 9: 8ملوك األول .) ِمْصرَ 
 
 

 لسفر؟ما اسم بن ميخا الذى طلب الملك ِحْلقَِيا منه مع آخرين أن يسألوا الرب عن هذا ا -414س

اْذَهُبوا [21: لِكِ َوأََمَر اْلَملُِك ِحْلقَِيا َوأَِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْبُدوَن ْبَن ِميَخا َوَشاَفاَن اْلَكاتَِب َوَعَساَيا َعْبَد اْلمَ 20(
بَّ ِمْن أَْجلِي َوِمْن أَْجِل َمْن َبقَِي ِمْن إِْسَرائِيلَ َوَيُهوَذا َعْن َكالَِم السِّ  ُه َعِظيٌم َغَضُب اْسأَلُوا الرَّ ْفِر الَِّذي ُوِجَد ألَنَّ

بِّ لَِيْعَملُوا َحَسَب ُكلِّ مَ  بِّ الَِّذي اْنَسَكَب َعلَْيَنا ِمْن أَْجِل أَنَّ آَباَءَنا لَْم َيْحَفُظوا َكالََم الرَّ ا ُهَو َمْكُتوٌب فِي َهَذا الرَّ
ْفرِ   21-20: 34أخبار األيام الثانى ].) السِّ

 
ا اْلَكاِهَن َوأَِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْكُبوَر ْبَن ِميَخا َوَشاَفاَن اْلَكاتَِب َوَعَساَيا َعْبَد الْ َوأََمَر ا12( : َملِكِ ْلَملُِك ِحْلقِيَّ

ْفِر ا[13 ْعِب َوألَْجِل ُكلِّ َيُهوَذا ِمْن ِجَهِة َكالَِم َهَذا السِّ بَّ ألَْجلِي َوألَْجِل الشَّ ُه َعِظيٌم . لَِّذي ُوِجدَ اْذَهُبوا اْسأَلُوا الرَّ ألَنَّ
ْفِر لَِيعْ  بِّ الَِّذي اْشَتَعلَ َعلَْيَنا ِمْن أَْجِل أَنَّ آَباَءَنا لَْم َيْسَمُعوا لَِكالَِم َهَذا السِّ َملُوا َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو ُهَو َغَضُب الرَّ

 13-12: 22ملوك الثانى ].) َمْكُتوٌب َعلَْيَنا
 
 

 ؟ ولماذا لم يأت يهوآحاز ضمنهم؟من هم أبناء يوشيا -415س

ا َوَملَُّكوهُ ِعَوضاً َعْن أَبِيِه فِي أُوُرَشلِيمَ 1(  1: 36أخبار األيام الثانى .) َوأََخَذ َشْعُب األَْرِض َيُهوآَحاَز ْبَن ُيوِشيَّ
ا15( انِي َيُهوَياقِيمُ , اْلبِْكُر ُيوَحاَنانُ : َوَبُنو ُيوِشيَّ ا, الثَّ الُِث ِصْدقِيَّ ابُِع َشلُّومُ  ,الثَّ  15: 3أخبار األيام األول .) الرَّ
 
 

 فأين عزله؟. لقد عزل ملك مصر يهوآحاز لكى ال يملك على أورشليم -416س

َهبِ 3( ِة َوبَِوْزَنٍة ِمَن الذَّ َم األَْرَض بِِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلفِضَّ الثانى أخبار األيام .) َوَعَزلَُه َملُِك ِمْصَر فِي أُوُرَشلِيَم َوَغرَّ
36 :3 

َم األَْرَض بِِمَئِة وَ 33( ِة َوأََسَرهُ فِْرَعْوُن َنُخو فِي َرْبَلَة فِي أَْرِض َحَماَة لَِئالَّ َيْملَِك فِي أُوُرَشلِيَم، َوَغرَّ ْزَنٍة ِمَن اْلفِضَّ



َهبِ   33: 23ملوك الثانى .) َوَوْزَنٍة ِمَن الذَّ
 
 

 فى أورشليم؟ كم كان عمر يهوياكين عندما تولى الحكم -417س

اٍم فِي أُوُرَشلِيمَ 9(: سنوات 8 أخبار .) َكاَن َيُهوَياِكيُن اْبَن َثَمانِي ِسنِيَن ِحيَن َملََك َوَملََك َثالََثَة أَْشُهٍر َوَعَشَرَة أَيَّ
 9: 36األيام الثانى 

ملوك الثانى .) َثالََثَة أَْشُهٍر فِي أُوُرَشلِيمَ  َكاَن َيُهوَياِكيُن اْبَن َثَمانِي َعَشَرَة َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملَكَ 8(: سنة  18
24 :8 

 
 

 من هو صدقيا الذى خلف يهوياكين؟ هل هو أخو يهوياكين أم عمه؟ وما اسم أبوه؟ -418س

ا17( َر اْسَمُه إِلَى ِصْدقِيَّ ُه ِعَوضاً َعْنُه، َوَغيَّ ا َعمَّ نِيَّ  17: 24ملوك الثانى .) َوَملََّك َملُِك َبابِلَ َمتَّ
مِ 10( بِّ الثَّ ُر َفأََتى بِِه إِلَى َبابِلَ َمَع آنَِيِة َبْيِت الرَّ َنِة أَْرَسلَ اْلَملُِك َنُبوَخْذَنصَّ ا أََخاهُ َوِعْنَد ُرُجوِع السَّ يَنِة َوَملََّك ِصْدقِيَّ

 10: 36أخبار األيام الثانى .) َعلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيمَ 

 ولم ُيعرف ألبيه اسماً 
 
 

 كم من الزمن حكم ناداب بن يربعام إسرائيل؟ -419س

َنِة 28(: فقد حكم فى السنة الثانية لملك آسا ومات فى السنة الثالثة لحكمه: سنة واحدة َوأََماَتُه َبْعَشا فِي السَّ
الَِثِة ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َوَملََك ِعَوضاً َعْنهُ   28: 15ملوك األول .) الثَّ

انَِيِة ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا، َفَملََك َعلَى إِْسَرائِيلَ َوَملََك َنادَ 25(: سنتين  َنِة الثَّ اُب ْبُن َيُرْبَعاَم َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ
 25: 15ملوك األول .) َسَنَتْينِ 

 
 

فقد تولى بعشا الحكم فى السنة ! ونفس الخطأ وقع فيه كاتب الكتاب مع فترة حكم بعشا بن أخيا -420س
م آسا وأعطى الحكم إلبنه فى السنة السادسة والعشرين ، وعلى ذلك تكون فترة حكمه ثالثة الثالثة لحك

 .وعشرين سنة وليست أربعة وعشرين

ا َعلَى َجِميِع إِْسَرائِيلَ فِي تِْرَصَة 33(فقد تولى بعشا الحكم  الَِثِة ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك َبْعَشا ْبُن أَِخيَّ َنِة الثَّ فِي السَّ
 33: 15ملوك األول .) ْرَبعاً َوِعْشِريَن َسَنةً أَ 

اِدَسِة َواْلِعْشِريَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك أَْيلَُة ْبُن َبْعَشا َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي تِْرصَ 8( َنِة السَّ ملوك .) َة َسَنَتْينِ َوفِي السَّ
 8: 16األول 

 
 

 ما المدة التى حكمها أيلة على إسرائيل؟ -421س

اِدَسِة َواْلِعْشِريَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك أَْيلَُة ْبُن َبْعَشا َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي تِْرصَ 8( َنِة السَّ ملوك .) َة َسَنَتْينِ َوفِي السَّ
 8: 16األول 

ابَِعِة َواْلِعْشِريَن ِآلَسا َملِكِ 10( َنِة السَّ ملوك .) َيُهوَذا، َوَملََك ِعَوضاً َعْنهُ  َفَدَخلَ ِزْمِري َوَضَرَبُه، َفَقَتلَُه فِي السَّ
 10: 16األول 



 من حكم نفس الملك؟ 27آلسا وقُتِلَ فى السنة  26فكيف يكون قد حكَم سنتين وهو تولى الحكم فى السنة 
 
 

 ما مدة حكم الملك ُعمرى على إسرائيل؟ -422س

ح الكتاب أنه حكم  َنِة اْلَواِحَدِة َوا23(: سنة 12يصرِّ لثَّالَثِيَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َملََك ُعْمِري َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ
 23: 16ملوك األول .) َملََك فِي تِْرَصَة ِستَّ ِسنِينَ . اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً 

اِمَرِة، َوَملََك أَْخآُب اْبُنُه ِعَوضاً َعْنهُ 28( َوأَْخآُب ْبُن ُعْمِري َملََك 29. َواْضَطَجَع ُعْمِري َمَع آَبائِِه َوُدفَِن فِي السَّ
اِمَنِة َوالثَّالَثِيَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا َنِة الثَّ  29-28: 16ملوك األول ) َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ

 
سنة ، فقد حكم فى السنة الواحدة والثالثين آلسا ومات فى السنة الثامنة والثالثين ،  11فى الواقع إنه حكم 
سنوات فى ترصة ، فتكون فترة حكمه إحدى عشر سنوات وليس إثنى  6سنة منهم  17 أى إن فترة حكمه

 .عشر سنة
 
 

اِمَرِة، َوَملََك أَْخآُب اْبُنُه ِعَوضاً َعْنهُ 28( -423س َوأَْخآُب ْبُن 29. َواْضَطَجَع ُعْمِري َمَع آَبائِِه َوُدفَِن فِي السَّ
نَ  اِمَنِة َوالثَّالَثِيَن ِآلَسا َملِِك َيُهوَذا، َوَملََك أَْخآُب ْبُن ُعْمِري َعلَى إِْسَرائِيلَ ُعْمِري َملََك َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ ِة الثَّ
اِمَرِة اْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن َسَنةً   29-28: 16ملوك األول .) فِي السَّ

 
 

 هل ُيمثِّل إله الرحمة والمحبَّة بجثث الموتى؟  -424س

بُّ 23(! فاقرأ َمْن َماَت ألَْخآَب فِي 24. إِنَّ اْلِكالََب َتأُْكلُ إِيَزاَبلَ ِعْنَد ِمْتَرَسِة َيْزَرِعيلَ : [َعْن إِيَزاَبلَ أَْيضاً  َوَقالَ الرَّ
َماءِ   23: 21ملوك األول ].) اْلَمِديَنِة َتأُْكلُُه اْلِكالَُب، َوَمْن َماَت فِي اْلَحْقِل َتأُْكلُُه ُطُيوُر السَّ

 
 

 وآحاز على إسرائيل؟ما مدة حكم يه -425س

الَِثِة َواْلِعْشِريَن لَِيُهوآَش ْبِن أََخْزَيا َملِِك َيُهوَذا، َملََك َيُهوأََحاُز ْبُن َياُهو َعلَى إِ 1( َنِة الثَّ اِمَرِة فِي السَّ ْسَرائِيلَ فِي السَّ
 1: 13ملوك الثانى .) َسْبَع َعَشَرَة َسَنةً 

ابَِعِة 10(: من حكم يهواش ملك يهوذا 37فى العام  ثم تولى ابنه عقب موته مباشرة ، وكان ذلك َنِة السَّ فِي السَّ
اِمَرِة ِستَّ َعَشَرةَ  ملوك .)  َسَنةً َوالثَّالَثِيَن لَِيُهوآَش َملِِك َيُهوَذا، َملََك ُيوآُش ْبُن َيُهوأََحاَز َعلَى إِْسَرائِيلَ فِي السَّ

 .سنة 17يست سنة ول 14، والمدة بين التاريخين هى 10: 13الثانى 
 
 

َوَملََك ُيوَراُم ْبُن أَْخآَب َعلَى 1: (يقول الكتاب إن يورام تولى الحكم فى عصر الملك يهوشافاط -426س
اِمَنَة َعَشَرَة لَِيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا َنِة الثَّ اِمَرِة، فِي السَّ ثانى ملوك ال.) َملََك اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً . إِْسَرائِيلَ فِي السَّ

3 :1 

ا17(: ويقول أيضاً إنه حكم بعد موت يهوشافاط بسنتين بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه إِيلِيَّ َوَملََك ُيوَراُم . َفَماَت َحَسَب َكالَِم الرَّ
ُه لَْم َيُكْن لَ  انَِيِة لَِيُهوَراَم ْبِن َيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا، ألَنَّ َنِة الثَّ  17: 1ملوك الثانى .) ُه اْبنٌ ِعَوضاً َعْنُه فِي السَّ

 
 1: 3ملوك الثانى ( فهذا ُيخالف من ناحية قول . ومعنى هذا أن يورام تولى الحكم بعد موت يهوشافاط بسنتين

، ألن يورام بن آخاب تحالف مع يهوشافاط نفسه أثناء حربه مع  )17: 1ملوك الثانى ( ، وُيخالِف أيضاً ) 
يتحالف معه بعد أن توفى وملك ابنه مكانه ، أو أن يتحالف مع يهوشافاط ملك موآب ، وليس من المعقول أن 

 .قبل أن يتولى الحكم
 



 
 سنة فقط؟ 16كيف ملك هوشع فى السنة العشرين لملك يوثام بينما ملك يوثام  -427س

َنِة اْلِعْشِريَن لُِيوَثاَم ْبِن  َوَفَتَن ُهوَشُع ْبُن أَْيلََة َعلَى َفْقَح ْبِن َرَمْلَيا َوَضَرَبُه َفَقَتلَُه، َوَملَكَ 30( ِعَوضاً َعْنُه فِي السَّ
ا يَّ  30: 15ملوك الثانى .) ُعزِّ

ا َملِِك َيُهوَذا32( يَّ انَِيِة لَِفْقَح ْبِن َرَمْلَيا َملِِك إِْسَرائِيلَ َملََك ُيوَثاُم ْبُن ُعزِّ َنِة الثَّ َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِريَن 33. فِي السَّ
 33-32: 15ملوك الثانى .) َملََك، َوَملََك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ  َسَنًة ِحينَ 

 
 

 كم كان ُعمر يوشيا عندما تولى الُحكم؟ -428س

ا اْبَن َثَمانَِي ِسنِيَن ِحيَن َملََك َوَملََك إِْحَدى َوَثالَثِيَن َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ 1( :ثمان سنين أليام أخبار ا.) َكاَن ُيوِشيَّ
 1: 34الثانى 

 
 

. سنة على أورشليم ، ثم مات 16لقد حكم يوثام بن ُعزّيا فى السنة الثانية لفقح بن رمليا وملك  -429س
أى مات فى السنة الثامنة عشر لحكم فقح بن رمليا ، ثم عقبه ابنه على ملك أورشليم ، وكان ذلك فى السنة 

لمفروض أن يقول فى السنة الثامنة عشر أو التاسعة عشر وكان ا. وهذا خطأ. السابعة عشر لفقح بن رمليا
 .لفقح بن رمليا

 
ا َملِِك َيُهوَذا32( يَّ انَِيِة لَِفْقَح ْبِن َرَمْلَيا َملِِك إِْسَرائِيلَ َملََك ُيوَثاُم ْبُن ُعزِّ َنِة الثَّ َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِريَن 33. فِي السَّ

ِه َيُروَشا اْبَنُة َصاُدوقَ . َعَشَرَة َسَنًة فِي أُوُرَشلِيمَ  َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَملََك ِستَّ  -32: 15ملوك الثانى .) َواْسُم أُمِّ
33 

ابَِعَة َعْشَرَة لَِفْقَح ْبِن َرَمْلَيا، َملََك آَحاُز ْبُن ُيوَثاَم َملِِك َيُهوَذا1( َنِة السَّ  1: 16ملوك الثانى .)فِي السَّ

 أبو بكر/ كتبه األخ 
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 البهريز فى الكالم اللى يغيظ
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمة
تحتـــل مقارنـــة األديـــان ، وحـــوار الحضـــارات ، ومحاولـــة فهـــم كـــل أتبـــاع ديـــن لآلخـــر 
مســاحة إعالميــة كبيــرة ، تظهــر أحيانــًا ، فــى وســائل اإلعــالم المرأيــة ، وتطــل علينــا فــى 

 . اإلعالم المقروءة كثير من األحيان فى وسائل

وفــى الحقيقــة فأنــا مــن المؤيــدين للجلــوس مــع الطــرف اآلخــر ، وتبــادل اآلراء بصــورة 
ودية ، حتى يفهم كـل منـا اآلخـر ، وحتـى نـتعلم أن نختلـف فـى الـرأى والعقيـدة ، ويـتعلم 
منا الصغار والكبار من المسلمين كيفية التعامل مع مسـيحى يـرى المسـلم كـافرًا بعقيدتـه 

ال يـــؤمن بعقيدتـــه ، ويـــتعلم المســـيح كيـــف يتعامـــل مـــع مســـلم يـــرى أنـــه كـــافرًا فـــى ، أى 
ـــة بـــين جـــانبى الحـــوار ،  ـــك الـــود والمحب ـــه ، أى ال يـــؤمن بهـــا ، دون أن يفســـد ذل عقيدت

 .ويصافح كل منا اآلخر فى نهاية جلساتنا ، وفى طرقاتنا

ـــ ذى قـــرر فكـــم أعجبنـــى المثـــل الـــذى ضـــربه األســـتاذ الداعيـــة عمـــر خالـــد للمـــدرس ال
فرســم . مكافئــة ألحــد الطــالب ، الــذى يمكنــه أن يقــرب وجهــات النظــر بينــه وبــين زميلــه

، ووقف كل من التلميـذين فـى جهـة مـن الـرقم ، بحيـث يقرأهـا ) سبعة(على األرض رقم 
وأخـذ كـل منهمـا يجـادل اآلخـر ويتمسـك كـل منهمـا بمـا . أحدهما سـبعة ، واآلخـر ثمانيـة

خر ، وأراه أن هذا الرقم من الجانب اآلخر له رؤية أخـرى حتى أمسك أحدهما باآل. يراه
 .وبذلك اتفق المتحاوران. أيضاً 

لذلك أكتب كتـابى هـذا مؤمنـًا بحريـة التعبيـر عـن الـرأى ، منتظـرًا ردودًا كتابيـة أيضـًا 
مــن الجانــب اآلخــر ، الــذى ســيتمكن مــن الــرد علــى فــى كتــاب أيضــًا ، ولــن تمنعــه جهــة 

نحـن نعـيش فـى عصـر تمكنـت فيـه الكنيسـة المصـرية أن تعبـر فهـم و . أمنية أو صـحفية
مقـــاًال  1997/  10/  8عـــن رأيهـــا، وأن تنشـــر فـــى جريـــدة الدســـتور األســـبوعية بتـــاريخ 

ــة “ لألســتاذ عــادل جــرجس عطيــة بعنــوان وهــذه أدلتنــا مــن .. التــوراة ليســت محرف
 .”القرآن الكريم
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 هل الكتاب المقدس حقًا كلمة اهللا

اب علــى تبيــان أخطــاء واتهامــات موجهــة للكتــاب المقــدس ، وهــى فــى يقــوم هــذا الكتــ
نفس الوقت نقاط ُيسائل فيها النصرانى نفسه ، وتزيد من قوة إيمان المسلم بدينه، وتبين 
لــــه أن اإلســــالم الــــذى بيــــده جــــوهرة مكنونــــة يجــــب عليــــه اإلحتفــــاظ بهــــا والحفــــاظ عليهــــا 

 .وصيانتها واالعتزاز بها

 :المدعو مقدس والذى ُيعَزى إليه أن اهللا قد أوحى بهولنبدأ بعصمة الكتاب 

 كيــف تــدعون عصــمة كتــابكم وقدســيته إذا كــان هــو نفســه يشــهد بغيــر ذلــك؟  -1س
فهناك أسفار مفقـودة يـتكلم عنهـا الكتـاب ، فقـد ضـيعها اليهـود ، سـواء قصـدًا أم عمـدًا ، 

 . ولم يحفظوا كلمة اهللا

 : األسفار الضائعـــة والمفقوده

 ) .  14: 21العدد (ر حروب الرب وقد جاء ذكره في سف -1  

 )17: 1وصموئيل الثانى  13: 10يشوع ( سفر ياشر وقد جاء ذكره في  -2  

 )  41: 11الملوك األول(سفر أمور سليمان جاء ذكره في  -3  

 ) 25: 35أخبار األيام الثاني (سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم  -4  

 )25: 35األيام الثانيأخبار (يوشيا سفر أمور  -5  

 )25: 35األيام الثانيأخبار (سفر مراحم يوشيا  -6  

 )29: 9أخبار األيام الثاني(سفر أخبار ناثان النبي  -7  

 )29: 9أخبار األيام الثاني(سفر أخيا النبي الشيلوني  -8  

 ) 29: 9أخبار األيام الثاني(وسفر رؤيا يعدو الرائي وجاء ذكره في  -9  

 )  31-29: 29أخبار األيام األول (سفر أخبار جاد الرائي وقد جاء ذكره في  -10

 ) 25: 21و 5: 24ملوك الثاني (ورد ذكره في : سفر أخبار أيام ملوك يهوذا  -11

 ) .  7: 27أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ إسرائيل ويهوذا -12
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 ). 22: 13(و) 15: 12أخبار األيام الثاني (ي ذكر ف: سفر تاريخ عدو النبي -13

 ) . 15: 12أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ شمعيا النبي  -14

 ). 22: 26أخبار الثاني (ذكر في : سفر كتاب إشعياء النبي عن الملك عّزيا -15

 ) . 27: 24أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ الملوك  -16

 ) . 19: 33أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر أخبار األنبياء  -17

 ) . 16: 34(ورد ذكره في اشعياء : سفر الرب  -18

 ) . 34: 20أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ ياهو بن حناني  -19

  ).8: 36أخبار الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا -20

 ) . 25: 10صموئيل األول (ورد ذكره في : سفر سنن الملك  -21

) 5: 16و ) 19: 14ملـوك األول (ورد ذكـره فـي : سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل -22
 ) .14: 16و 

 ) 26: 24يشوع (سفر شريعة اهللا  -23

 )31: 8يشوع (سفر توراة موسى  -24

  )6: 23يشوع (سفر شريعة موسى  -25

 ). 23: 12نحميا   (ورد ذكره في : ر األيامسفر أخبا -26

 )8: 1تسالونيكى الثانية (سفر يسوع  -27

 ) 29: 29أخبار األيام األول (سفر أخبار صموئيل الرائى  -28

 ) 27: 21و  8: 13رؤيا يوحنا الالهوتي ( سفر حياة الخروف  -29

 )7: 24الخروج (كتاب العهد لموسى عليه السالم   -30

 ]ولم أعثر عليها) [32: 4ملوك األول (خ المخلوقات سفر تاري -31

 ) 16: 4كولسي (ورد ذكرها في : رسالة بولس إلى أهل الالذقية -32
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الموجـودة فـي ) 1: 3فيلبـي (ورد ذكرهـا فـي : رسالة بـولس األولـى إلـى أهـل فيلبـي -33
 ) . 771هامش صفحة ) بولس باسيم(انظر العهد الجديد .. ( العهد الجديد 

 ) 8: 7ورد ذكرها في كورنثوس الثانية : سالة لبولس إلى أهل كورنثوسر  -34

إن هنــــاك رســــالة مفقــــودة إلــــى ): كلمــــة أبوكريفــــا(وتقــــول دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة  -35
يذكر الرسول رسالة إلى الكورنثيين يبدو أنها ) 9: 5كورنثوس األولى (ففى : الكورنثيين
 . قد فقدت

 تعلــم أن التحريــف يكــون بــالنقص أو الزيــادة ، أو  أنــت: فقــل لــى بــاهللا عليــك -2س
هـــؤالء الثالثـــة ينتمـــى فقـــدان هـــذه فـــإلى أى مـــن . الحـــذف والتبـــديل أو الطمـــس والتحـــوير

 الكتب؟ 

 ما معنى أن ينزل الرب كتابًا ويشير فيـه إلـى كتـاب آخـر كمرجـع يرجـع إليـه  -3س
 العلماء والدارسون وال وجود لهذا الكتاب؟ وما رأيكم فى ذلك؟

 هل تعلم أن معنى هذا إما أن يكون الرب كاذبَا ومضلًِّال ، أو ناسيًا ، أو ال  -4س
يــدرى أن هــذه الكتــب غيــر موجــودة وأخطــأ بــذكرها؟ وســبحانه عــن ذلــك ، ال يقــول بهــذا 

 .نعرف تعليقكم على ذلك. عاقل من أهل األرض

 رسـين فـى وهل تعلم أنه بعدم وجود هذه الكتب التى ذكرهـا الـرب كمرجـع للدا -5س
الكتاب المقدس أنه ال يعنيه هذا الكتاب ال من قريب وال من بعيد وتركه فى أيدى أناس 
، يعلــم أنهــم غيــر أمنــاء قتلــوا أنبيــاءه ، وَســبُّوا اإللــه نفســه ،ووصــفوه بــأفظع الصــفات ، 
وذلـك ليقـيم علـيهم الحجـة فـى اآلخـرة ، ولعلمـه كـذلك أنـه سـينزل كتابـًا آخـر سـيكون هـو 

ْلنا الذِّكَر ، وٕانَّا له لحافظون(عليه ، وهو القرآن؟  نفسه حفيظاً   9: الحجر) إنَّا نحُن نزَّ
ولكـن . ألننـا نعلـم بعـض العلـم ونتنبـأ بعـض التنبـؤ(: وهذا مـا قالـه بـولس أيضـاً 

  9: 13كورنثوس األولى ) متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض

يـع األمـم؟ مـن هـو الـذى لـم تتـرك فمن هو ذلك الكامل الذى تكون رسالته كاملـة لجم
رســالته صــغيرة أو كبيــرة إال وتكلــم عنهــا؟ مــن هــو ذلــك الكامــل الــذى شــملت رســالته كــل 
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األنبياء السابقين؟ وحتى لو لم يحرفوا كلمة الرب فقد كانت مؤقتة وُينَتظر النبـى الكامـل 
 .كالهما مؤقت: العهدان إذاً ف. بشريعته التى ستنسخ تعاليم تلك الشريعة

 انظـر كـم كتـاب وكـم رسـالة قـد ! انظر إلى التحريف الـذى كـان منتشـرًا وقتهـا -6س
األمـــر الـــذى دفعـــه لكتابـــة هـــذه ! تـــم تأليفهـــا علـــى غيـــر المـــألوف أو المشـــهور عنـــد لوقـــا

ــر فــى هــذه النصــوص ، ثــم بــيِّن لــى رأيــك ، بعــد أن تســأل أهــل العلــم مــن ! الرســالة وتفكَّ
متــه الكنيســة فــى نصــوص ترجمــة فانــديك إلنجيــل القساوســة واألســاقفة ، وتقــارن مــا ترج

 :، وبين الترجمة الحديثة التى اعتمدتها الكنيسة المصرية4-1: 1لوقا 

ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنـَدَنا 1) (1 َكَمـا 2ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
ِإْذ قَـْد َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا 3ُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمنْ 

ــاُوِفيُلُس  ــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز َث ــَب َعَلــى التَّــَواِلي ِإَلْي ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ  َتَتبَّْعــُت ُكــلَّ َشــْيٍء ِم
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّ 4  4-1: 1لوقا  .)ْمَت ِبهِ ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ونــص الترجمــة الحديثــة التــى تســمى الترجمــة العربيــة المبســطة والتــى كانــت توزعهــا 
إذ َحــاَوَل َكثيــروَن أْن ُيؤرِّخــوا : (المكتبــات المســيحية فــى معــرض القــاهرة للكتــاب هــو

 وهــى األحــداُث التــى َنَقَلهــا إلينــا األشــخاُص 2. لَألْحــداِث التــى َحصــلت فيمــا َبْيَنَنــا
. الــذيَن كــاُنوا ُشــهوَد ِعيــان َلهــا منــُذ البدايــة، وُخــدامًا ُيعلنــون رَســالَة اهللا للنَّــاسِ 

وحيــُث إنِّــى قــد َتحقَّْقــُت ِمــن كــلِّ شــىء ِبدقــة، رأيــُت أْن أكتُــب إليــَك، يــا صــاحَب 3
لكـى َتتَـيقَّن ِمـن 4السَّعادِة ثاوفيلس، وصفًا ُمَتسْلِسًال لتلَك األحداِث ُمنـُذ البدايـِة، 

 .)نَّ ما َتعلَّْمَته َصحيحأ
 : ويمكنك بكل هدوء مقارنة النصين كاآلتى

 الترجمة العربية المبسطة )فانديك(ترجمة الشرق األوسط 
ةٍ 1(  )إذ َحاَوَل َكثيروَن أْن ُيؤرِّخوا لَألْحداثِ ( )ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ

غيــر حقيقيــة ، (ثيــرون قــد أخــذوا بتــأليف قصــة فبينمــا تجــد نــص فانــديك يؤكــد أن ك
، بينمــا تجــد أن الترجمــة المبســطة قــد غيــرت المعنــى مــن تــأليف ) تحريفــًا لمــا ُأِثــَر عنــدنا

إلــى تــأريخ ، ومــن أنهــم قــد أخــذوا بالتــأليف إلــى أنهــم حــاولوا ، التــى تثيــر الجــدال ، فقــد 
 !!ثم يدعونه مقدساً  وهكذا يتعاملون مع الكتاب ،. يكونوا قد حاولوا ولم يفلحوا
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َســـاِئِل ُكلَِّهـــا َأْيضـــًا، ُمَتَكلِّمـــًا ِفيَهـــا َعـــْن َهـــِذِه اُألُمـــوِر، 16() 2 الَِّتـــي ِفيَهـــا َكَمـــا ِفـــي الرَّ
ُفَهــا َغْيــُر اْلُعَلَمــاِء َوَغْيــُر الثَّــاِبِتيَن َكَبــاِقي اْلُكُتــِب َأْيضــًا،  َأْشــَياُء َعِســَرُة اْلَفْهــِم، ُيَحرِّ

 16: 3بطرس الثانية ) .ِهمْ ِلَهَالِك َأْنُفسِ 

ولــم لكــن هــدد اهللا مــن يحرفــون كتابــه ، ومــن يــأتى بشــىء مــن عنــده وينســبه هللا ، ) 3
 :يتعهد مطلقًا بحفظه

ِإْن َزاَد َأَحٌد َشْيئًا َعَلى : َوإِنَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهـَذا( 
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَهاَما ُكِتَب ِفيِه، 

ــِة  ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت َأْق
 18: 22رؤيا يوحنا ") َهَذا اْلِكَتاباْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي 

وُينسب إلى يسوع إلغائه لكل األنبياء قبله ، إذ اتهمهم بالسرقة واللصوصية ، وأمثال 
هؤالء ليسوا بأنبياء ،  وال عصـمة ألقـوالهم ، كمـا أن خرجـت أفعـالهم عـن عصـمة اهللا ، 

ِذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َجِميُع الَّ 8: (وبالتالى يكون قد قام بإلغاء كتبهم وأقوالهم أيضاً 
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

َفِإنَّـــُه ِإْن َكـــاَن ِصـــْدُق اِهللا َقـــِد اْزَداَد ِبَكـــِذِبي ِلَمْجـــِدِه َفِلَمـــاَذا ُأَداُن َأَنـــا َبْعـــُد 7(
فهـل فكـرت ! ال يـزداد إال بالكـذبفلك أن تتخيل أن صدق اهللا . 7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

لماذا؟ وهـل فكـرت كيـف ُيطَلـق علـى الكـاذب رسـوًال؟ وكيـف يكـون هـذا الكـاذب قـدوة لـك 
ولــذريتك مــن بعــدك؟ هــل كلمــة الــرب صــعبة الفهــم واإلســتيعاب لدرجــة أنــه يرســل كاذبــًا 

وٕاذا كــان الكــذب مــن اآلفــات األخالقيــة التــى سيحاســب ! ليكســب النــاس لدينــه بالكــذب؟
ع عليهـا بإرسـاله نبيـًا كاذبـًا ، علي ها العبد فى اآلخرة ، فكيف يقترفها الرب نفسه أو ُيشـجِّ

 ويوافقه على نشر تعاليمه بالكذب؟

اتفـق العـالم علـى أن الكتـب المفقـودة مـن الكتــاب : "ويقـول طـامس أنكلـس الكـاثوليكي
 .توفى الحقيقة هم أكثر من ثالثين كما ذكر ". المقدسة ليست بأقل من عشرين

 كيف يستحفظ الرب أنبياء لصوص وكذبة ونجسة على كلمته؟ -7س 

 :أنبياء كذبة ونجسة ، فكيف يكون كالمهم وحى اهللا
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. ألنهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح مـن النبـي إلـى الكـاهن(
  10: 8إرميا .) كل واحد يعمل بالكذب

كـان عـالم الغيـوب قـد وصـفهم  فكيف تثقـون بعـد ذلـك فـى كـالم أنبيـائكم وكهنـتكم إذا
أليس هذا دليل على . بالكذب؟ أى يقولون ما لم يقله الرب، وَيدَّعوَن أنه منزٌل من عنده

 التحريف؟ أليس هذا أكبر دليل على سحب الثقة من هذا الكتاب وهؤالء األنبياء؟

. ألنهـــم جميعـــًا زنـــاة جماعـــة خـــائنين. فـــأترُك شـــعبي وأنطلـــق مـــن عنـــدهم( 
 3: 9إرميا   )هم كِقسِّيِّهم للكذب ، ال للحق قووا فى األرضيمدون ألسنت

أال يذكر هذا النص قـرار اهللا بسـحب شـريعته مـن هـذا الشـعب وعـدم جعـل النبـوة فـى 
نسلهم بسبب ما اقترفوه من الزنا والكذب؟ فقـد سـحب اهللا ثقتـه مـنهم ، فكيـف تقنعنـى أنـا 

ا تحذون حـذو بنـى إسـرائيل فـى إنكـار فـى اليوم بالثقة فيهم وفى كتاباتهم وأقوالهم؟ ولماذ
 نسل إسماعيل؟

ــأ األنبيــاء باســمي: فقــال الــرب لــى( لــم أرســلهم وال أمــرُتهم وال . بالكــذب يتنب
 14: 14إرميا)برؤيا كاذبة وَعَراَفٍة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم. كلمُتهم

مقـدس حتـى يكـون من هم هؤالء األنبياء الكذبة حتـى نسـتثنى كتابـاتهم مـن الكتـاب ال
 اسم الكتاب على ما ُيسمَّى؟ 

تكـوين (ولـوط ) 11صـموئيل الثـانى (هل هى كتابـات الزنـاة مـن األنبيـاء أمثـال داود 
 ؟ ..و.. ويهوذا ويعقوب و) 38 -30: 19

 ؟ )10–  9: 11الملوك األول (أم هل هى كتابات سليمان الذى عبد األوثان 

ى األنبياء الذى يتهمه الكتاب المقدس بـالتربح أم هل هى كتابات نبى اهللا إبراهيم وأب
 ؟)16-11: 12تكوين (من عرض زوجته وشرفها وشرفه 

نبــــى اهللا الــــذى يتهمــــه الكتــــاب أم هــــل هــــى كتابــــات أنبيــــاء لصــــوص أمثــــال يعقــــوب 
ولـم يكتفـى بـذلك ) 27تكـوين ( المقدس بالكذب على أبيه وسرقة البركة والنبوة مـن أخيـه

: 8يشــوع (!!!) حســب قــول الــرب(ان عــاى قــد نهبهــا لنفســه بــل نهــب بهــائم وغنيمــة ســك
وموســى الــذى يتهمــه الكتــاب المقــدس بســرقة ذهــب المصــريين عنــد خــروجهم مــن ) 27
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ـــون علـــوًا ؟ )36–  35: 12وأيضـــًا خـــروج  22: 3خـــروج (مصـــر  تعـــالى اهللا عمـــا تقول
 .كبيرا

حينئـذ ولكـن متـى جـاء الكامـل ف. ألننا نعلم بعض العلـم ونتنبـأ بعـض التنبـؤ(
  9: 13كورنثوس األولى ) يبطل ما هو بعض

فمن هو ذلك الكامل الذى تكون رسالته كاملـة لجميـع األمـم؟ مـن هـو الـذى لـم تتـرك 
رســالته صــغيرة أو كبيــرة إال وتكلــم عنهــا؟ مــن هــو ذلــك الكامــل الــذى شــملت رســالته كــل 

نَتظر النبـى الكامـل األنبياء السابقين؟ وحتى لو لم يحرفوا كلمة الرب فقد كانت مؤقتة ويُ 
 .كالهما مؤقت: العهدان إذاً ف. بشريعته التى ستنسخ تعاليم تلك الشريعة

ــوُل 11( ــْدُت َشــرَُّهْم َيُق ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن َألنَّ اَألْنِبَي
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 

ـــا13( ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــةً َوَق ـــْعِبي . ِمَرِة َحَماَق ـــلُّوا َش ـــِل َوَأَض ـــُأوا ِباْلَبْع َتَنبَّ
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً 11(الشـيطان،  بَّـُأ َلـَك َعـِن َأَتنَ : َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ

 11: 2ميخا ) !اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ 

َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق 8: (وُينســب إلــى عيســى عليــه الســالم القــول
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

كتابية تدفع أى عاقل إلى تجاهل هذا الكتاب ، ويفعل كما قال برنارد وهذه الفقرات ال
 . شو ، أى يضعه فى خزانة حديدية وال يفتحه أبداً 

 أن هـــذا الكتـــاب لـــيس كتـــاب اهللا، : مـــن أدلتنـــا علـــى تحريـــف الكتـــاب المقـــدس -8س
ب استشهادات قام بها كتبة األناجيل من عند أنفسـهم ونسـبوها للكتـا) وليست كلها(منها 

 :المقدس
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َوَأَتى َوَسَكَن ِفي َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها َناِصَرُة ِلَكْي َيِتمَّ َمـا ِقيـَل 23( 23: 2يقول متـى 
 فأين كتاب األنبياء الذى ذكر فيه هذا؟) .»ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ِباَألْنِبَياءِ 

 وهل مازلت ُتطلق عليه الكتاب المقدس؟ 

 ية تمامًا فى الكتاب، واعترف أنها ليسـت مـن وحـى بولس وضع آراءًا شخص -9س
 اهللا، فلماذا تعتبرها الكنيسة من وحى اهللا؟ هل سألت قسيسك عن ذلك من قبل؟

آراء شخصــية وخطابــات شخصــية كتبهــا بــولس ألشــخاص مــا ، فلمــاذا اعتبــرت مــن 
 وحى اهللا؟ وما الحكمة منها؟ 

ـــ38( -1 ـــُل َوَم ـــْن َزوََّج َفَحَســـنًا َيْفَع ـــُل َأْحَســـنَ ِإذًا َم ـــَزوُِّج َيْفَع ـــْرَأُة ُمْرَتِبَطـــٌة 39. ْن َال ُي اْلَم
َوَلِكـْن ِإْن َمـاَت َرُجُلهَـا َفِهـَي ُحـرٌَّة ِلَكـْي َتتَـَزوََّج ِبَمـْن ُتِريـُد ِفـي . ِبالنَّاُموِس َمـا َداَم َرُجُلهَـا َحّيـاً 

َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا . َذا ِبَحَسِب َرْأِييَوَلِكنََّها َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت َهكَ 40. الرَّبِّ َفَقطْ 
 40-38: 7كورنثوس األولى ) .ِعْنِدي ُروُح اهللاِ 

ــا اْلَعــَذاَرى َفَلــْيَس ِعْنــِدي َأْمــٌر ِمــَن الــرَّبِّ ِفــيِهنَّ َوَلِكنَِّنــي ُأْعِطــي َرْأيــًا 25( -2 َوَأمَّ
ـيِق اْلَحاِضـرِ ُظنُّ َفـأَ 26. َكَمْن َرِحَمُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـوَن َأِمينـاً  . َأنَّ َهـَذا َحَسـٌن ِلَسـَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى :) َأنَُّه َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا

ِإْن َكاَن َأٌخ َلُه اْمَرَأٌة َغْيُر ُمْؤِمَنٍة َوِهَي : َفَأُقوُل َلُهْم َأَنا َال الرَّبُّ َوَأمَّا اْلَباُقوَن 12( -3
َواْلَمـْرَأُة الَّتِـي َلهَـا َرُجـٌل َغْيـُر ُمـْؤِمٍن َوُهـَو َيْرَتِضـي 13. ِضي َأْن َتْسـُكَن َمَعـُه فَـَال َيْتُرْكهَـاَتْرتَ 

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َأْن َيْسُكَن َمَعَها َفَال َتْتُرْكهُ 

غالطيـة ) !ُعُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً ِإنَّـُه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنفَ : َها َأَنا ُبوُلُس َأُقـوُل َلُكـمْ 2( -4
 .، وهو نفس األمر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفروه بسببه 2: 5

 ِحيَنَمـا 12(فهـل هـذا مـن وحـى اهللا؟ ! بولس ينوى أن يشتِّى فـى نيكوبـوليس -10س
وُبــوِليَس، َألنِّــي ُأْرِســُل ِإَلْيــَك َأْرِتيَمــاَس َأْو ِتيِخــيُكَس َبــاِدْر َأْن تَــْأِتَي ِإَلــيَّ ِإَلــى ِنيكُ 

، فمـا هـو الهـدف التربـوى ليـوحى الـرب إلـيكم 12: 3تـيطس .) َعَزْمُت َأْن ُأَشـتَِّي ُهَنـاكَ 
المكان الذى سيستخدمه بولس مشتى له؟ وٕاذا كـان ذكرهـا مهـم لهـذه الدرجـة ، فلمـاذا لـم 

 يذكر الكتاب مشاتى التالميذ أيضًا؟ 
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 يها على معارفه وأحبابـه ، فهـل كتب بولس خطابات شخصية تمامًا يسلم ف -11س
 ينزل الرب كتابًا فيه سالمات وتحيات وقبالت شخصية؟ 

. َســـلُِّموا َعَلـــى اِإلْخـــَوِة َجِميعـــًا ِبُقْبَلـــٍة ُمَقدََّســـةٍ 26. َأيَُّهـــا اِإلْخـــَوُة َصـــلُّوا َألْجِلَنـــا25(
تسـالونيكى  )ِع اِإلْخـَوِة اْلِقدِّيِسـينَ ُأَناِشُدُكْم ِبالرَّبِّ َأْن ُتْقَرَأ َهِذِه الرَِّساَلُة َعَلـى َجِميـ27

 27-25: 5األولى 

َكـْي 2ُأوِصي ِإَلْيُكْم ِبُأْخِتَنا ِفيِبي الَِّتي ِهَي َخاِدَمُة اْلَكِنيَسِة الَّتِـي ِفـي َكْنَخِرَيـا 1: (وأيضاً 
ٍء اْحَتاَجتْــُه ِمــْنُكْم َألنََّهـــا َتْقَبُلوَهــا ِفــي الــرَّبِّ َكَمـــا َيِحــقُّ ِلْلِقدِّيِســيَن َوَتُقوُمـــوا َلهَــا ِفــي َأيِّ َشـــيْ 

َسلُِّموا َعَلى ِبِريْسِكالَّ َوَأِكيَال اْلَعـاِمَلْيِن َمِعـي ِفـي 3. َصاَرْت ُمَساِعَدًة ِلَكِثيِريَن َوِلي َأَنا َأْيضاً 
َوْحــِدي  اللَّــَذْيِن َوَضــَعا ُعُنَقْيِهَمــا ِمــْن َأْجــِل َحَيــاِتي اللَّــَذْيِن َلْســُت َأَنــا4اْلَمِسـيِح َيُســوَع 

َسلُِّموا َعَلى . َوَعَلى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْيِتِهَما5َأْشُكُرُهَما َبْل َأْيضًا َجِميُع َكَناِئِس اُألَمِم 
َسلُِّموا َعَلى َمْرَيَم الَِّتي َتِعَبـْت 6. َأَبْيِنُتوَس َحِبيِبي الَِّذي ُهَو َباُكوَرُة َأَخاِئَيَة ِلْلَمِسيحِ 

َسلُِّموا َعَلى َأْنَدُروِنُكوَس َوُيوِنَياَس َنِسيَبيَّ اْلَمْأُسوَرْيِن َمِعـي اللَّـَذْيِن 7. يراً َألْجِلَنا َكثِ 
َسـلُِّموا َعَلـى َأْمِبِلَيـاَس 8. ُهَما َمْشـُهوَراِن َبـْيَن الرُُّسـِل َوَقـْد َكاَنـا ِفـي اْلَمِسـيِح َقْبِلـي

اْلَعاِمـــِل َمَعَنــا ِفـــي اْلَمِســيِح َوَعَلـــى  َســلُِّموا َعَلـــى ُأوْرَبــاُنوَس 9. َحِبيِبــي ِفــي الـــرَّبِّ 
َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِمْن . َسلُِّموا َعَلى َأَبلَِّس اْلُمَزكَّى ِفي اْلَمِسيحِ 10. ِإْسَتاِخيَس َحِبيِبي
ِمــْن َأْهــِل  َســلُِّموا َعَلــى الَّــِذيَن ُهــمْ . َســلُِّموا َعَلــى ِهيُروِدُيــوَن َنِســيِبي11. َأْهــِل َأِرْســُتوُبوُلوَس 

َسـلُِّموا . َسلُِّموا َعَلى َتِريَفْيَنا َوَتِريُفوَسا التَّاِعَبَتْيِن ِفي الرَّبِّ 12. َنْرِكسُّوَس اْلَكاِئِنيَن ِفي الرَّبِّ 
ُروفُـَس اْلُمْختَـاِر ِفـي َسلُِّموا َعَلـى 13. َعَلى َبْرِسيَس اْلَمْحُبوَبِة الَِّتي َتِعَبْت َكِثيرًا ِفي الـرَّبِّ 

ــــيلــــرَّبِّ ا ــــِه ُأمِّ َســــلُِّموا َعَلــــى َأِســــيْنِكِريُتَس َوِفِليُغــــوَن َوَهْرَمــــاَس َوَبْتُروَبــــاَس 14. َوَعَلــــى ُأمِّ
َســلُِّموا َعَلــى ِفيُلولُــوُغَس َوُجوِلَيــا َوِنيِرُيــوَس َوُأْخِتــِه 15. َوَهــْرِميَس َوَعَلــى اِإلْخــَوِة الَّــِذيَن َمَعُهــمْ 

َســلُِّموا َبْعُضــُكْم َعَلــى َبْعــٍض ِبُقْبَلــٍة 16. اْلِقدِّيِســيَن الَّــِذيَن َمَعُهــمْ َوُأوُلْمَبــاَس َوَعَلــى َجِميــِع 
 16 -7: 16رومية .) َكَناِئُس اْلَمِسيِح ُتَسلُِّم َعَلْيُكمْ . ُمَقدََّسةٍ 

 .وأكتفى بهذا ألن اإلصحاح كله سالمات

 تها؟لكن ما هذه القبلة المقدسة التى سيتبادلها الرجال والنساء؟ وما كيفي
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 هـــل تعتقـــدون أن رداء بـــولس كـــان يشـــغل الـــرب لدرجـــة أنـــه أوحـــى بـــه فـــى  -12س
 كتابه؟

َأمَّـا 12. ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضـْرُه َمَعـَك َألنَّـُه َنـاِفٌع ِلـي ِلْلِخْدَمـةِ . ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي11(
ــ13. ِتيِخــيُكُس َفَقــْد َأْرَســْلُتُه ِإَلــى َأَفُســَس  َداَء الَّــِذي َتَرْكُت ــَد َكــاْرُبَس َالــرِّ ــُرواَس ِعْن ُه ِفــي َت

ـاُس َأْظهَـَر ِلـي 14. َأْحِضْرُه َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب َأْيضـًا َوَال ِسـيََّما الرُُّقـوقَ  ِإْسـَكْنَدُر النَّحَّ
 14-11: 4ثيموثاوس الثانية .) ِلُيَجاِزِه الرَّبُّ َحَسَب َأْعَماِلهِ . ُشُرورًا َكِثيَرةً 

 اللغــوى ، ثــم أخبرنــى هــل هــذا مــن وحــى الــرب ، ومــا انظــر إلــى اإلســفاف  -13س
 الغرض منه؟

. َلمَّا ُكْنُت ِطْفًال َكِطْفـٍل ُكْنـُت َأَتَكلَّـُم َوَكِطْفـٍل ُكْنـُت َأْفَطـُن َوَكِطْفـٍل ُكْنـُت َأْفَتِكـرُ 11(
ْرآٍة ِفـي ُلْغـٍز َلِكـْن َفِإنََّنـا َنْنظُـُر اآلَن ِفـي ِمـ12. َوَلِكْن َلمَّا ِصْرُت َرُجـًال َأْبَطْلـُت َمـا ِللطِّْفـلِ 

َأمَّـا 13. اآلَن َأْعـِرُف َبْعـَض اْلَمْعِرفَـِة َلِكـْن ِحيَنئِـٍذ َسـَأْعِرُف َكَمـا ُعِرْفـتُ . ِحيَنِئٍذ َوْجهًا ِلَوْجـهٍ 
ــةُ  ــِذِه الثََّالثَــُة َوَلِكــنَّ َأْعَظَمهُــنَّ اْلَمَحبَّ ــُت اِإليَمــاُن َوالرََّجــاُء َواْلَمَحبَّــُة َه كورنثــوس  .)اآلَن َفَيْثُب

 من المتكلم الذى كان طفًال؟ ومن الذى ينظر فى المرآة؟. 13-11: 13األولى 

 هــل تعــرف أيهــا النصــرانى كيفيــة اختيــار الكتــب المقدســة؟ وهــل تعلــم مــن  -14س
الذى اختارها وما هى أخالقه وبأى حق فعل هذا؟ يعلمونك فى الكنيسة أن هؤالء الذين 

فمــا الـدليل علــى . بكتابتهــا مسـوقين مــن الـروح القـدسُينسـب إلـيهم الكتــب المقدسـة قـاموا 
ذلك؟ هل تعلم أن كل الكتب تم تجميعهـا ، واختـارت الكنيسـة مـا يتناسـب مـع معتقـداتها 

 ، وأطلقت عليها كتبًا مقدسة ، والباقى هرطوقية؟

عنــدى طريقــة يســيرة توصــلك للبحــث عــن الحقيقــة ، إضــافة إلــى أنــك ســتقرأ وتبحــث 
إذًا مـا هـى الثمـار . مـن أثمـارهم تعرفـونهم: يقول عيسى عليـه السـالم .عنها بالعلم الجاد

 . التى يقدمها الكتاب المقدس فى كل مناح الحياة؟ وعلى األخص فى األخالق

 هل تعتقد حقًا أن القساوسة واألساقفة الذين اختـاروا الكتـب لتكـون مقدسـة،  -15س
ُخلقـــًا وأفضــــل أخالقــــًا مــــن  أو حتـــى الــــذين كتبوهــــا مســــوقين بـــالروح القــــدس كــــانوا أرفــــع
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األنبياء؟ فـإن كـانوا كـذلك ، فلمـاذا لـم يـوح اهللا إلـيهم؟ وٕان كـانوا فـى مرتبـة األنبيـاء فقلمـا 
فـــإن كانـــت الثقـــة منعدمـــة فـــى أنبيـــائكم وفـــى . تجـــد فـــى كتابـــك نبيـــًا محترمـــًا ذا فضـــيلة

 أخالقهم فكيف تثق فى كتاباتهم أو فى كتابات من هم أقل منهم ُخلقًا؟

لفك باهللا أن تقرأ فى أخالقيات قسطنطين الوثنى الذى كان يـرأس مجمـع نيقيـة، أستح
أى لقــد كــان وثنيــًا يــرأس مجمــع ! يــوم 18وُيشــك فــى اعتناقــه النصــرانية قبــل موتــه ب 

ـــه اختيـــرت الكتـــب التـــى يحتويهـــا العهـــد  ـــانون اإليمـــان ، وبنـــاء علي ـــذى قـــرر ق ـــة، ال نيقي
 .الجديد

!! ا مصيبة إن وضعت رأسـك فـى التـراب لتظـل أعمـىإنه! إنها كارثة أال تعرف ذلك
لمصلحة من تتعامى عـن الحقيقـة؟ لمصـلحة مـن تـرفض الحقيقـة؟ لمصـلحة مـن تـرفض 
البحــث عــن الحقيقــة؟ أال تعلــم أن مــن تحبــه وتعبــده علــى إنــه إلــه طالبــك بالبحــث عــن 

ابحث ! ارفض أن تكون من أتباع الشيطان!) فتشوا الكتب(الحقيقة لتكون من األحرار؟ 
ستكون حرًا من تبعيتـك ! فلن تكون حرًا إال بالحق! عن الحقيقة لتثبتها لنفسك ولآلخرين

ُرُكمْ 32. (للشيطان  33: 8يوحنا ) .»َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ َواْلَحقُّ ُيَحرِّ

 ما رأيك فى اعتراف الرب فى كتابك أنه محرف؟ -16س 

 :َذَكَر الكتاب المقدس للتحريف الذى وقع لكلمة اهللا
َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1 َحوَّ

 8: 8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، ) 2
ارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل ويطلبون قتله ألنه يع

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5-4: 56مزمور  )َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة 15) (3 َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16–15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 
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اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم  ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

إرميـاء .) َقالَ : َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ 31) (5
23 :31 

ــــى الَّــــِذينَ 32) (6 ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ  َهَئَنــــَذا َعَل ــــوَنَها َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ 

 32 :23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  ُأَعاِقبُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35) (8
؟  اٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـ36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

  9-7: 15متى )َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاسِ () 9

ــاُؤُكُم الَّــِذي) (10 ــُكْم َأْنِبَي َن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِبا31) (11 ْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي َهَكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحرفين ، إذن كان يعلم أن هناك ) 12
 :من حرف ، وهناك من يحرف

ِإْن َزاَد َأَحٌد َشْيئًا َعَلـى : لنُُّبوَءِة َهَذاَوإِنَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب ا( 
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، َما ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَها

ــاِة، وَ  ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت ــِة َأْق ــَن اْلَمِديَن ِم
 18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاب
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ــِم 32) (13 ــا َدْرجــًا آَخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف َفَأَخــَذ ِإْرِمَي
َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم ِذي ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَّ 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , َوْحُي الرَّبِّ َوالرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ : اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (14
 6: 13حزقيال ) .َكِلَمةِ ِإْثَباَت الْ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا َأَنـا , ِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم بِــاْلَبا: ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ 8) (16
 8: 13حزقيال  ).َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ـــوَن 9) (17 ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ـــاِء الَّ ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي َوَتُك
َوإِلَـى َأْرِض , َتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ َوِفي كِ , ِفي َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ . ِبـاْلَكِذبِ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــَدَنا 1() 18 ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ــْأِليِف ِقصَّ ــْد َأَخــُذوا ِبَت ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة كَ 2

ــُز  ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ــى التَّــَواِلي ِإَلْي ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك َتَتبَّْع
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4 ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ــُب َأنَُّكــْم َتْنَتِقلُــوَن َهَكــَذا َســِريعًا َعــِن الَّــِذي َدَعــاُكْم ِبِنْعَمــِة اْلَمِســيِح ِإَلــى 6) (19 ِإنِّــي َأَتَعجَّ
ُلـوا َغْيـَر َأنَّـُه ُيوَجـُد َقـْوٌم يُ لَـْيَس ُهـَو آَخـَر، 7. ِإْنِجيٍل آَخـرَ  ْزِعُجـوَنُكْم َوُيِريـُدوَن َأْن ُيَحوِّ

َوَلِكْن ِإْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َمَالٌك ِمَن السََّماِء ِبَغْيِر َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 8. ِإْنِجيَل اْلَمِسيحِ 
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«

ــُد َفِإنَّــُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد 7) (20 ــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْع ِبَك
  7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

هــل صــدق اهللا ومجــده يحتــاج إلــى كــذب ! انظــر كيــف يتطــاول علــى ذات اهللا العليــا
 بولس ؟ 

 هل يعجز الرب عن نشر كلمته بالفضيلة والصدق؟ 
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 وما حكمة اإلله أن يوحى إلى كذاب بنشر رسالته وتعاليمه؟ 

 يخشى ذلك اإلله من تفشى الكذب بين شعبه؟  أال

 وكيف أثق فى هذا اإلله الذى يرتكن إلى كاذب ومخادع لنشر رسالته؟ 

 وهل سيحاسبنا الرب على الكذب فى الدنيا يوم الحساب؟ 

بإعانتــه هــذا الكــاذب والــوحى ) ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــرا(ألــم يكــذب هــو 
 إليه؟ 

ه هو؟ أليست هذه حجة عليه؟ أليس هذا من الظلـم؟ ألـم يقـل وكيف يأمر بما ال يفعل
 ؟ فلماذا يعين الكاذب ويوحى إليه؟؟؟)ال تكذب(فى الناموس 

 لمـــاذا حـــاكم التالميـــذ : (أســـتحلفك بـــاهللا صـــديقى النصـــرانى أن تســـأل البابـــا -17س
عتقدات بولس ، واتهموه بالكفر والهرطقة ، وكفَّروا معتقداته ، وأرسلوا من ُيصلح هذه الم

الفاســدة التــى نشــرها بــولس؟ وكيــف يكــون الكــافر الــذى ُيخــرج النــاس عــن الطريــق القــويم 
 ألنبيائه قديسًا بعد كل هذا؟

ُدوَن الرَّبَّ 20(  َأْنَت َتَرى َأيُّهَـا اَألُخ َكـْم ُيوَجـُد َرْبـَوًة «: َوَقاُلوا َلهُ . َفَلمَّا َسِمُعوا َكاُنوا ُيَمجِّ
َوَقـْد ُأْخِبـُروا َعْنـَك َأنَّـَك ُتَعلِّـُم 21. آَمُنوا َوُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن ِللنَّـاُموسِ  ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذينَ 

َجِميَع اْلَيُهوِد الَِّذيَن َبْيَن اْألَُمِم اِالْرِتَداَد َعْن ُموَسى َقاِئًال َأْن َال َيْخِتُنوا َأْوَالَدُهـْم َوَال 
ًا َمــاَذا َيُكـوُن؟ َال ُبـدَّ َعلَـى ُكـلِّ َحـاٍل َأْن َيْجَتِمـَع اْلُجْمهُــوُر فَـِإذ22. َيْسـُلُكوا َحَسـَب اْلَعَواِئـدِ 

ِعْنـَدَنا َأْرَبَعـُة ِرَجـاٍل َعلَـْيِهْم : َفاْفَعْل َهَذا الَِّذي َنقُـوُل لَـكَ 23. َألنَُّهْم َسَيْسَمُعوَن َأنََّك َقْد ِجْئتَ 
َعَلــْيِهْم ِلَيْحِلُقــوا ُرُؤوَســُهْم َفــَيْعَلَم اْلَجِميــُع َأْن َلــْيَس  ُخــْذ َهــؤَُالِء َوَتطهَّــْر َمَعُهــْم َوَأْنِفــقْ 24. َنــْذرٌ 

َوَأمَّا ِمْن ِجَهـِة الَّـِذيَن 25. َشْيٌء ِممَّا ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّـاُموسِ 
َأْن َال َيْحَفُظـوا َشـْيئًا ِمْثـَل َذِلـَك ِسـَوى آَمُنوا ِمَن اْألَُمِم َفَأْرَسْلَنا َنْحُن ِإَلـْيِهْم َوَحَكْمَنـا 

َنـــا ـــا ُذِبـــَح ِلَألْصـــَناِم َوِمـــَن الـــدَِّم َواْلَمْخُنـــوِق َوالزِّ . »َأْن ُيَحـــاِفُظوا َعَلـــى َأْنُفِســـِهْم ِممَّ
ــرًا 26 ــَل ُمْخِب ــْم َوَدَخــَل اْلَهْيَك ــِد َوَتَطهَّــَر َمَعُه ــي اْلَغ ــوُلُس الرَِّجــاَل ِف ــٍذ َأَخــَذ ُب ــاِل َأيَّــاِم ِحيَنِئ ِبَكَم

ـا َقاَرَبـِت اَأليَّــاُم السَّـْبَعُة َأْن تَــِتمَّ 27التَّْطِهيـِر ِإَلـى َأْن ُيَقــرََّب َعـْن ُكـلِّ َواِحــٍد ِمـْنُهُم اْلُقْرَبــانُ  َوَلمَّ
ـــــِه  ـــــْوا َعَلْي ـــــِع َوَأْلَق ـــــلَّ اْلَجْم ـــــِل َفَأَهـــــاُجوا ُك ـــــي اْلَهْيَك ـــــْن َأِســـــيَّا ِف ـــــاِدَي َرآُه اْلَيُهـــــوُد الَّـــــِذيَن ِم اَألَي
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َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«: َصاِرِخينَ 28
ِل ُكلِّ َمَكاٍن ِضّدًا ِللشَّْعِب َوالنَّاُموِس َوَهَذا اْلَمْوِضـِع َحتـَّى َأْدَخـَل ُيوَنـاِنيِّيَن َأْيضـًا ِإلَـى اْلَهْيَكـ

َألنَُّهــــْم َكــــاُنوا َقــــْد َرَأْوا َمَعــــُه ِفــــي اْلَمِديَنــــِة تُــــُروِفيُمَس 29. »َوَدنَّــــَس َهــــَذا اْلَمْوِضــــَع اْلُمَقــــدََّس 
َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض 30. اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ 

وُه َخـــاِرَج اْلَهْيَكـــلِ الشَّــْعُب َوأَ  َوَبْيَنَمـــا ُهـــْم 31. َوِلْلَوْقـــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبـــَوابُ . ْمَســـُكوا ُبـــوُلَس َوَجــرُّ
َفِلْلَوْقـِت 32َيْطُلُبـوَن َأْن َيْقُتلُـوُه َنَمـا َخَبـٌر ِإلَـى َأِميـِر اْلَكِتيَبـِة َأنَّ ُأوُرَشـِليَم ُكلَّهَـا قَـِد اْضـَطَرَبْت 

ـــ ـــْيِهمْ َأَخـــَذ َعْســـَكرًا َوُق ـــاٍت َوَرَكـــَض ِإَل ـــَكَر َكفُّـــوا َعـــْن َضـــْرِب . وَّاَد ِمَئ ـــا َرُأوا اَألِميـــَر َواْلَعْس َفَلمَّ
 32 -20 :21الرسل أعمال)ُبوُلَس 

ــُد َأْن 30(ولــم يتركــوه يــدخل بــين الشــعب حتــى ال ُيفســد عقيدتــه  ــوُلُس ُيِري ــا َكــاَن ُب َوَلمَّ
ــْم َيَدْعــُه التَّ  ــْعِب َل ــْيَن الشَّ ــْدُخَل َب ُتــرى مــن أهــم عنــدك ) 30: 19أعمــال الرســل ( .)َالِميــذُ َي

أم بـولس الـذى لـم ) التالميـذ(ومن أكثر معرفة بدين عيسى عليه السالم؟ هل الحـواريين 
 يراه؟ 

 كم من األناجيل والرسائل التـى رفضـتها الكنيسـة األولـى بقيـادة : عندما تقرأ -18س
أُيرَفض إنجيل مـريم وُيقبـل : شةم ، تأخذك الده 325قسطنطين الوثنى فى مجمع نيقية 

إنجيــل لوقــا؟ أُيــرفض زبــور عيســى عليــه الســالم ورســائله؟ أُيــرَفض إنجيــل اإلثنــى عشــر؟ 
وٕاذا كانــــت أعمــــال بــــولس ومتــــى مقبولــــة لــــدى الكنيســــة فلمــــاذا قبلــــت بعضــــها ورفضــــت 
البعض اآلخر؟ وأين كتـب يسـوع التـى كلـن ُيعلـم منهـا؟ هـل ضـاعت؟ ولمـاذا تـرك الـرب 

مــزورين يؤلفــون كتبــًا ُأطِلــَق عليهــا مقدســة؟ أال ُيعــدُّ هــذا دلــيًال علــى أن الــرب لــم هــؤالء ال
 يقرر حفظ كتبه التى أوحى بها إلى أنبيائه ، وترك حفظها للكتبة؟

 

 زبور عيسى الذى كان يعلم منه   -1
 رسالة عيسى إلى بطرس وبولس   -2
 رسالة عيسى إلى أبكرس ملك أديسه   -3
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 إنجيل األبيونيين    -67
 إنجيل أتباع فرقة مانى   -68



 22 

 )مرسيون(إنجيل أتباع مرقيون    -69
 )إنجيل اهللا الحى(إنجيل الحياة    -70
 )تلميذ لماركيون(إنجيل أبللس    -71
 إنجيل تاسينس   -72
 إنجيل هسيشيوس   -73
 إنجيل اشتِهَر باسم التذكرة   -74
 إنجيل يهوذا اإلسخريوطى   -75
 547ص  2إظهار الحق ج / بولس إنجيل    -76
 أعمال بولس   -77
 547ص  2إظهار الحق ج / أعمال تهكله وتنسب لبولس    -78
 رسالة بولس الثالثة إلى أهل تسالونيكى   -79
 رسالة بولس الثالثة إلى أهل كورنثوس   -80
 547ص  2إظهار الحق ج / رسالته إلى الودقيين    -81
 547ص  2هار الحق ج إظ/ رسالته كورنثوس إليه وجوابه عليها    -82
 547ص  2إظهار الحق ج / رسالته إلى سنيكا وجوابه عليها    -83
 547ص  2إظهار الحق ج / مشاهدات بولس    -84
 547ص  2إظهار الحق ج / المشاهدات الثانية لبولس    -85
 547ص  2إظهار الحق ج / ِوَزن بولس    -86
 547ص  2إظهار الحق ج / أنابى كشن بولس    -87
 548ص  2إظهار الحق ج / وعظ بولس    -88
 548ص  2إظهار الحق ج / كتاب رقية الحية    -89
 548ص  2إظهار الحق ج / برى سبت بطرس وبولس    -90
 أعمال بطرس وأندراوس   -91
 أعمال بطرس وبولس   -92
 رؤيا بطرس   -93
 )ذكره أبيفانوس(إنجيل حواء    -94
 مراعى هرماس   -95
 إنجيل يهوذا   -96
 إنجيل مريم   -97
 544ص  2إظهار الحق ج / أكناشس رسالة مريم إلى    -98
 544ص  2إظهار الحق ج / رسالة مريم إلى سى سيليان    -99



 23 

 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب مسقط رأس مريم    -100
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب مريم وظئرها    -101
 544ص  2إظهار الحق ج / تاريخ مريم وحديثها    -102
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب معجزات يسوع    -103
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هذه الكتب لم يكتبها األشخاص المنسوبة إليهم؟ وعلى : لكن ربما تقول لك هواجسك
إليمــان ذلــك فهــى مســميات خادعــة وكاذبــة ، كمــا أن محتوياتهــا ال تتناســب مــع قــانون ا

 .المسيحى

فهـذا . ما تقوله فى هذه الكتب ، قاله علماء الكتاب المقدس عن كتابـك: وسأقول لك
فأنــت تعلــم أن الــذى كــان . وحــده ال يكفــى بالنســبة لــك كباحــث عــن الحقيقــة أن ترفضــها

 84.5أى حــوالى (مــن األســاقفة والبابــاوات  1730يــرأس مجمــع نيقيــة كــان وثنيــًا ، وأن 
ت هـــــذا المجمـــــع قبـــــل أن تصـــــدر قراراتـــــه بتحـــــريم مـــــذهب التوحيـــــد عارضـــــوا قـــــرارا%) 

، وأن عيســى عليــه الســالم لــم يكــن أكثــر مــن نبــى مرســل مــن )نســبة ألريــوس( األريوســى
قـــرارت المجمـــع وهـــى التثليـــث ، %) 15أى حـــوالى (أســـقفًا فقـــط  318وقـــرر . عنـــد اهللا
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جزء منهم التراجع عن  وحاول. وألوهية يسوع ، ونزوله لُيصَلب تكفيرًا عن خطيئة البشر
 .التوقيع ، ولكن دون جدوى

من أساقفة دينك لـم يوافقـوا علـى تأليـه % 15فماذا يعنى هذا بالنسبة لك أن أقل من 
 عيسى عليه السالم؟ 

وســتقول لــك هواجســك إن . إن هواجســك لــن تتركــك ، إنهــا حــرب الشــيطان ضــد اهللا
قين مـــن الــروح القــدس ، الـــذى ال هــؤالء الــذين قـــرروا قــانون اإليمــان والكتـــب كــانوا مســا

 .ُيخطىء من يكون بداخله

أســقفًا اآلخــرين؟ كيــف لــك أن تعلــم أن األغلبيــة  1730ومــاذا عــن ال : وســأقول لــك
كفرت، وتخلى عنهـا الـروح القـدس؟ هـل تعلـم أن التالميـذ لـم يكـن لـديهم علـم عـن الـروح 

َكـاَن َأُبلُّـوُس ِفـي ُكوِرْنثُـوَس َأنَّ َفَحـَدَث ِفيَمـا 1(: وال معمودية بولسالقدس والتعميد باسمه 
َهْل «: َسَأَلُهمْ 2َفِإْذ َوَجَد َتَالِميَذ . ُبوُلَس َبْعَد َما اْجَتاَز ِفي النََّواِحي اْلَعاِلَيِة َجاَء ِإَلى َأَفُسَس 

وَح اْلُقُدَس َلمَّا آَمْنُتمْ  وُح اْلُقـُدُس َوَال َسـِمْعَنا َأنَّـُه ُيوَجـ«: َقاُلوا لَـهُ » ؟َقِبْلُتُم الرُّ . »ُد الـرُّ
ِإنَّ ُيوَحنَّـا «: َفقَـاَل ُبـوُلُس 4. »ِبَمْعُموِديَّـِة ُيوَحنَّـا«: َفقَـاُلوا» ؟َفِبَماَذا اْعَتَمْدُتمْ «: َفَسـَأَلُهمْ 3

ــَدُه َأْي ِباْلَمِســ ــْأِتي َبْع ــوا ِبالَّــِذي َي ــْعِب َأْن ُيْؤِمُن ــاِئًال ِللشَّ ــِة َق ــِة التَّْوَب ــَد ِبَمْعُموِديَّ . »يِح َيُســوعَ َعمَّ
ــا َســـِمُعوا اْعَتَمـــُدوا ِباْســِم الـــرَّبِّ َيُســـوعَ 5 وُح 6. َفَلمَّ ــا َوَضـــَع ُبـــوُلُس َيَدْيــِه َعَلـــْيِهْم َحـــلَّ الـــرُّ َوَلمَّ

 6-1: 19أعمال الرسل ) .اْلُقُدُس َعَلْيِهْم َفَطِفُقوا َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 

بـذة مـن جـرائم مـن تـدعى أن لـديهم الـروح القـدس ولو كالمك صحيح ، فسأسرد لـك ن
 : المنجية من كل زلل

كانــت الفضــائح فــى رومـــا ، ": (ثــورة الفكــر"يقــول الــدكتور لــويس عــوض فــى كتابـــه 
فاألصــــل فــــى العقيــــدة الكاثوليكيــــة أن رجــــال الــــدين ال . مركــــز البابويــــة ، تــــزكم األنــــوف

ينـذرون هللا ثالثـة نـذور يـوم يـدخلون  يتزوجون ، وأن الرهبان ومنهم الكرادلة والباباوات ،
ــا اســكندر وهــا نحــن نــرى . نــذر العفــة ، ونــذر الفقــر ، ونــذر الطاعــة: بــاب الــدير الباب
ســيزار : هــملــه ثالثــة أوالد غيــر شــرعيين جهــارًا نهــارًا، ) 1503-1431(الســادس 
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، ودون )1519-1480(، ولــــوكريس بورجيـــــا )1507-1475(بورجيــــا دوق أوربينـــــو 
 .كانديا

إلـى  1484الـذى اعتلـى الكرسـى البـابوى مـن (ت خالفة البابا اينوتشنتو الثامن وكان
فقـــد . زيـــر النســـاء البابـــا اســـكندر الســـادسفاقعـــة الفســـاد ، كواليـــة خلفـــه ) 1492

اشتهر اينوتشنتو الثامن بأنه كان رجل المحسوبية وخراب الذمة ، كما أنه كـان 
 .)وكان دأبه توسيع أمالك أسرته أول بابا يعترف علنًا بأبنائه غير الشرعيين ،

، وكذلك كان وٕارهاب مخالفيهم بقرارات الحرمان، بيع صكوك الغفرانناهيك عن 
فلقد . يكنزون المال ويقتنون الضياعرجال الدين من رأس الكنيسة إلى أصغر كاهن 

، باعتبـاره شـرعًا ممارسات رجال اإلكليـروس للتسـرى مشـاهدة فـى كـل مكـانكانت 
 .) ، دون أدنى مباالة ا كان ُيتغاضى عن الشذوذ الجنسىكممقبوًال ، 

نقــًال (يقــول الراهــب جيــروم فــى كشــفه عــن منــابع الفســاد فــى مركــز الديانــة النصــرانية 
 ):71-69عن معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير ص 

ولقــد انحطــت إن عــيش القســوس ونعــيمهم كــان يــزرى بتــرف األغنيــاء واألمــراء ـ ( 
خالق البابوية انحطاطًا عظيمـًا، واسـتحوذ علـيهم الجشـع، وحـب المـال، وعـدوا أ

أطــوارهم حتــى كــانوا يبيعــون المناصــب والوظــائف فــى المــزاد العلنــى، ويــؤجرون 
الجنة بالصكوك، ويأذنون بنقض القوانين ويمنحون شهادات النجـاة وٕاجـازة حـل 

 .)والرشوةالمحرمات والمحظورات، وال يتورعن عن التعامل بالربا 

اضطر إلـى أن يـرهن تـاج ) اينوسنت الثـامن(ولقد بلغ من تبذيرهم للمال أن البابا (
أنه أنفق ما ترك سلفه من ثـروة ، ) ليو العاشـر(وُيذَكر عن البابا .. .. ..  البابوية

 .)باإلضافة إلى دخله وٕايراد خليفته المنتظر

بشـع الوسـائل فـى اسـتيفائها علـى النـاس ، ويسـتخدمون أ) اإلتاوات(وكانوا يفرضون (
وال يأنفون من استيفاء هذه اإلتـاوات والضـرائب من األغنياء والفقراء على السـواء، 

حتى من البغايا اللواتى يستخدمن أعراضهن للحصول على المعيشـة ـ بـل كـانوا 
يشـــجعون علـــى البغـــاء العلنـــى بإعطـــاء التـــراخيص واإلجـــازات لمـــن يريـــد مـــن 

 .)لبغاءالعاهرات ممارسة مهنة ا
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وقــد ُأْحِصـــَى عـــدد مـــن حصـــلن علـــى التـــراخيص فـــى عهـــد أحـــد البابـــاوات فوجـــد أن (
 .)امرأة فى مدينة روما وحدها) 16000(عددهن يتجاوز 

كان خليعا ماجنًا اتهم من ِقَبل أربعـين أسـقفا وسـبعة ) يوحنا الثـانى(وأن البابا (
لغــالم كــان ) ودىطــ(عشــر كردينــاًال بأنــه فســق بعــدة نســاء ، وأنــه قلــد مطرانيــة 

سنه عشرين سنة ، ثم ُقِتَل وهو متلبسـًا بجريمـة الزنـا مـع امـرأة ، وكـان القاتـل 
 )71-70معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير ص .) (له زوجها

 .)متهمًا بالرشوة والفسادكان ) اينوسنت الرابع(وأن البابا (

ل فى فيينا وليون لجمع المال كان يجو) اكليمنضوس الخامس عشر(وأن البابا (
 .)مع عشيقته

مـتهم بأنـه سـمَّ سـلفه ، وأنـه بـاع الوظـائف ) يوحنا الثالث والعشرين(وأن البابا (
 .)الكنسية ، وأنه كان كافرًا ولوطياً 

أمـــا شـــيوع الفســـاد واإلباحيـــة فـــى األديـــرة فـــأعظم مـــن أن تحـــيط بســـرده المجلـــدات ، (
إبراهيم سليمان الجبهان ـ أكتفى بما نقلته مـن المراجـع ولكنى ـ مازال الكالم هنا لألستاذ 

 : ما يلى) تثبيت دالئل النبوة(فلقد أورد القاضى عبد الجبار الهمدانى فى كتاب : التالية

ومــن ســيرتهم أن النســاء الــديرانيات العابــدات يطفــن علــى الرهبــان الــذين انقطعــوا فــى 
ل هـــذا مـــنهن كـــان عنـــدهم مشـــكورًا األديـــرة ، ويـــبحنَّ أعراضـــهنَّ رحمـــة بهـــم ، ومـــن فعـــ

 )ال ينسى لِك المسيح هذه الرأفة والرحمة(محمودا ، ويدعى له بالخير وُيقال للفاعلة 

وئـدوا بعـد ) عظام أطفـال(وقد وجد المنقبون عن اآلثار فى بعض األديرة فى فرنسا (
م إال فعــل والدتهــم إذ األمهــات مشــغوالت بالعبــادة ـ أمــا اآلبــاء فــإنهم كالبهــائم ال يعنــيه

 .)الرذيلة وليكن بعد ذلك ما يكون

مقتطفـــات مـــن مقـــال لصـــحفى  353وقــد نشـــرت مجلـــة الـــبالغ الكويتيـــة فـــى عـــددها (
) تيمبـو(وقد أيدت مجلـة . إن البابوات يمارسون عالقات جنسية شاذة: (فرنسى جاء فيه

ليم الكنيسـة اإليطالية هذا النبأ واعتبرته أحد األسـباب التـى دفعـت البابـا إلـى تحريـف تعـا
 .)لصالح اليهود ، خوفا من التشهير والفضائح
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: بعنـــوان) 2001-3-21/نـــت.رومـــا ـ إســـالم أون اليـــن(وفـــى مقالـــة نشـــرها موقـــع 
 )القساوسة يعتدون على الراهبات: الفاتيكان

كشـــف تقريـــر صـــادر مـــن الفاتيكـــان عـــن قيـــام الكثيـــر مـــن القساوســـة واألســـاقفة فـــي 
اء الجنســــي علــــى الراهبــــات واغتصــــابهن وٕاجبــــارهن علــــى الكنــــائس الكاثوليكيــــة باالعتــــد

 .اإلجهاض أو تناول حبوب منع الحمل

اإليطالية الصادرة عن الفاتيكان األربعاء " الريبابليكا"وفى تقرير آخر نشرته صحيفة 
أن هــؤالء القساوســة واألســاقفة يســتغلون ســلطاتهم الدينيــة التــي يتمتعــون  21-3-2001

، خاصة دول العالم النامي لممارسة الجنس مـع الراهبـات رغًمـا بها في العديد من الدول
دولـة، منهـا  23عنهن، مشـيًرا إلـى أنـه تـم الكشـف عـن العديـد مـن حـاالت االعتـداء فـي 

ــــل وداخــــل الكنيســــة  ــــد وأيرلنــــدا، وٕايطاليــــا، ب ــــل، الفليبــــين، الهن الواليــــات المتحــــدة، البرازي
 !!.العديد من الدول اإلفريقية نفسها، باإلضافة إلى) الفاتيكان(الكاثوليكية 

وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه تـــم الكشـــف عـــن عـــدد ال حصـــر لـــه مـــن حـــاالت االعتـــداء 
الجنســي مــن جانــب القساوســة، الــذين يقومــون بإجبــار هــؤالء الراهبــات، إمــا علــى تنــاول 

 .حبوب منع الحمل، أو اإلجهاض لمنع الفضيحة

أقـــّرت بـــأن  -لـــم يـــتم ذكـــر اســـمها-إن إحـــدى الراهبـــات األم بكنيســـة : وقـــال التقريـــر
من الراهبات الموجـودات  29القساوسة في الكنيسة التي تعمل بها قاموا باالعتداء على 

في األسقفية، وعندما أثارت الراهبة هذا األمر مع كبير أسـاقفة الكنسـية، تـم فصـلها مـن 
 .وظيفتها

رســال القساوســة وأشــار التقريــر إلــى أنــه وبعــد اكتشــاف مثــل تلــك الحــاالت فإنــه يــتم إ
المسئولين عن تلك االعتداءات، إما للدراسة خارج الدولة أو إرسالهم لكنيسة أخرى لفترة 

فيــتم إجبــارهن علــى تــرك  -الالتــي يخشــين العــودة إلــى منــازلهن-أمــا الراهبــات . قصــيرة
 .الكنسية، ويتحولن في أغلب األحيان إلى عاهرات

إال أنــه لــم يتخــذ حتــى اآلن أى رد فعــل  إن الفاتيكــان يراقــب الموقــف،: وقــال التقريــر
 .مباشر

طالـــب القساوســـة الموجـــودون بهـــا ، بتـــوفير  -وطبقـــا للتقريـــر -وفـــي كنيســـة أخـــرى 
 !هاللولويا!! راهبات للخدمات الجنسية
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وفي النمسا تتعرض الكنيسـة الكاثوليكيـة حاليـًا لهـزة جديـدة بعـد موجـة الفضـائح غيـر 
األخالقية التـي اجتاحتهـا فـي السـنوات األربـع الماضـية، إذ تجـدد الحـديث عـن الفضـائح 

فــي ســكن كــاثوليكي ) قســيس(الداخليــة إثــر كشــف أجهــزة األمــن النمســاوية قيــام مســؤول 
بتخـــزين وتبـــادل مـــواد إباحيـــة مصـــورة تســـتغل " برامبـــا خكيـــرخن"داخلـــي فـــي بلـــدة 

وذلك بالتعاون مـع أربعـة " إنترنت"األطفال جنسيًا عبر شبكة المعلومات الدولية 
 . أشخاص آخرين

اتهامــات موجهــة إليــه باســتغالل دوره وتحقــق الشــرطة مــع القســيس للنظــر فــي 
نبـاء ، وشـكلت تلـك األكمرب لألطفال في السكن لالعتداء على عدد منهم جنسيًا◌َ 

الواقعـة فـي مقاطعـة النمسـا العليـا، الـذين فوجئـوا " برامبا خكيـرخن"صدمة ألهالي منطقة 
بمــا كشــفت عنــه أجهــزة األمــن داخــل المؤسســة الدينيــة، وقامــت الشــرطة بجمــع إفــادات 

طفـــل مـــن الملتحقـــين بالســـكن الـــداخلي المـــذكور للوقـــوف علـــى حجـــم االعتـــداءات  100
 . الجنسية المرتكبة بحقهم

وج الحادثة الجديدة سلسـلة مـن الفضـائح األخالقيـة التـي تهـز الكنيسـة الكاثوليكيـة وتت
م 1995فـي النمسـا ومؤسسـاتها، إذ مازالـت الكنيسـة تعـاني مـن تبعـات الكشـف فـي عــام 

قيام أسقف فيينا األسـبق هيرمـان جـرور باالعتـداء جنسـيًا علـى أطفـال فـي عن 
ة، واكتفــت بإعفــاء جــرور مــن منصــبه ولــم تبــت الكنيســة فــي القضــي "هــوالبرونش"ديــر 

 .كأسقف للعاصمة النمساوية، مما أضعف الثقة في الكنيسة ورجال الدين النصارى

كشــــف أحــــد كتّــــاب الســــيرة  10/12/2000/إســــالم أون اليــــن  -رومــــا : وفــــى رومــــا
ـــا البابويـــة عـــن أن  ـــي إيطالي ـــة ف ـــان"معظـــم قساوســـة الكنيســـة الكاثوليكي " الفاتيك

 .جنسية الشاذةيمارسون العادات ال

أنــه توجــد " االعتــراف"كاتــب الســيرة البابويــة فــي أحــدث كتبــه " مــاركو بــوليتي"وذكــر 
شــبكة كبيــرة مــن القساوســة ورجــال الــدين بالكنيســة الكاثوليكيــة فــي رومــا فــي 
مناصــب مختلفــة يمارســون العــادات الجنســية الشــاذة ويعيشــون فــي حالــة مــن 

الذي يغطي شئون الفاتيكان في جريدة " يبوليت"وأشار . الرعب خوًفا من كشف أمرهم
أنـه وجـد صــعوبة فـي العثـور علــى ناشـر لنشـر هـذا الكتــاب الـذي بـاع منــه " ال ريبابليكـا"
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أسابيع مشيًرا إلـى أنـه بـالرغم مـن ذلـك فـإن الكتـاب لقـي هجوًمـا  3آالف نسخة في ) 5(
. ســة ومعانــاتهمشــديًدا مــن جانــب الفاتيكــان الــذي زعــم أنــه ال يعنــى كثيــًرا بشــئون القساو 

أحــد قساوســة الفاتيكــان المعــروفين والــذي يــدير جماعــة " أنتــوني مــازي"وقــال 
إنه يعـرف العديـد مـن القساوسـة الـذين يمارسـون مثـل هـذه : لمكافحة المخدرات

العادات الشاذة، ومعظمهم من الشباب، مشدًدا على خطورة هذه الظاهرة اآلخذة 
بعــد الجــدال الحــاد الــذي أثيــر بشــأن مســألة وقــد جــاء نشــر هــذا الكتــاب . فــي االنتشــار

الشذوذ الجنسي في إيطاليا التي روجتها مهرجانات واحتفاالت الشواذ فـي رومـا، وأدانهـا 
 .البابا

ينتظــــر القــــس : وقــــد نشــــرت مفكــــرة اإلســــالم فضــــيحة جديــــدة عــــن قــــس بروتســــتانتى
 الحكــــم عليــــه بعــــد وضــــعه تحــــت -عامــــا 58-' جــــارت ســــتيفن هــــاوكينس'البروتســــتاني 

فـإن ] ذي أسـتراليان[وطبقـا لصـحيفة . جريمة غير أخالقية 26الحراسة لثبوت ارتكابه لـ 
اعتــداًءا مخــل  11جريمــة اغتصــاب، و 13هــاوكينس األســترالي الجنســية مــتهم بارتكــاب 

باآلداب، وُتهَمتين بالتحريض على الفاحشة، ويقول اإلدعـاء إن القـس المـتهم قـد ارتكـب 
موقــع مــذكرة اإلســالم علــى ) ،…1984و 1974: بــين عــامي هــذه الجــرائم فــي الفتــرة مــا

 :شبكة اإلنترنت

0TUhttp://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDnews=12033U0T 
 :من القساوسة باالعتداءات الجنسية على األطفال 2000اتهام 

تـايم األمريكيـة ملفـًا شـامًال عـن هـذا الموضـوع أعدتـه الكاتبـة نشرت مجلـة ال
 :تقول فيه جوانا ماكجيري

بعـــــدما كثـــــرت وتزايـــــدت االتهامـــــات باالعتـــــداءات الجنســـــية التـــــي يرتكبهـــــا الرهبـــــان "
الكاثوليـــك وبعـــد التســـتر الرســـمي عليهـــا ، طالـــب الرومـــان الكاثوليـــك الغاضـــبون قـــادتهم 

فالصـــدمة هـــي أن حـــاالت كثيـــرة مـــن هـــذا القبيـــل . يورؤســـائهم بإصـــالح الـــدين المســـيح
فاألمر لم يعد يقتصر علـى بوسـطن بـل . انتشرت كفيروس قاتل في نظر الرأي العام

ـــالم بيـــتش  ـــا وب ـــويس ومينوســـتا وفيالدلفي ـــوس أنجلـــس وســـانت ل ـــى ل تعـــداه إل
والمريـع فـي كـل . وفلوريدا وواشنطن وبورتالند وماين وبرايـدج بـورت وكونكنتيكـت

ـــل فـــي الشـــبه المرعـــب بينهـــاهـــذه الحـــ ـــيس تفردهـــا بهـــذه القضـــية ب فقـــد تنوعـــت . االت ل

http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDnews=12033
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وتعـــــددت االتهامـــــات الموجهـــــة للرهبـــــان الكاثوليـــــك باالعتـــــداء الجنســـــي علـــــى األطفـــــال 
واتهامات للكنيسة بالتستر عليهـا سـواء القضـايا التـي تـورط فيهـا األب دان أو أوليفـر أو 

 "روكو أو بريت

ة باالعتـداءات الجنسـية علـى األطفـال فـي كـل الـبالد مـن القساوسـ 2000وتم اتهـام 
األمـــر لـــيس كمـــا . وارتفـــاع خطيـــر لعـــدد المكالمـــات الســـاخنة لضـــحايا هـــذه االعتـــداءات

صـوره الكاردينــال بيرنــارد لــو فــي بوســطن بالخطـأ الكــارثي ولكنــه ضــربة قاصــمة للجهــاز 
) الياقــــة(بس المــــالي والروحــــي للمؤسســــة الكنســــية أيضــــًا ، وٕاحبــــاط كبيــــر لكــــل رجــــل يلــــ

وحقيقة دمرت حياة العديد من الناس وتزعزعت الثقـة ومصـداقية الكنيسـة فـي . الرومانية
 .معالجة المشاكل االجتماعية

 110كانون الثاني وافقت الكنيسة الكاثوليكية فـي أيرلنـدا علـى دفـع مبلـغ / ففي يناير
إذ أديـن أكثــر  مليـون دوالر ألطفـال اسـتغلوا جنســيا مـن قبـل رجــال ديـن علـى مــر عقـود،

 . رجل دين وراهبة بإرغام أطفال على ممارسة الجنس 20من 

مليـون دوالر  30مليـون إلـى  15ووافقت أبرشية بوسطن األمريكية على دفع ما بين 
 . إلى عشرات من األشخاص لتسوية دعاوى بأن قسًا استغلهم جنسيًا حين كانوا أطفاال

سنوات بسبب إرغامـه طفـال  10جن وعوقب القس المفصول حاليا جون جيجان بالس
ضـحية، كمـا اتهمـوا قساوسـة آخـرين فـي  200صغيرا على ممارسة الجـنس، وقـد اتهمـه 

ولطخت القضية سمعة كاردينـال بوسـطن برنـارد لـو، الـذي . بوسطن، باستغاللهم جنسيا
 . يقال إن البابا يقدره

ة إن وقــــد قالــــت صــــحيفة بوســـــطن جلــــوب التــــي قــــادت تحقيقـــــًا موســــعًا فــــي القضـــــي
الكاردينـال ُلــو علـم بــأمر جـون جيجــان لكنـه نقلــه مـن أبرشــية إلـى أخــرى، دون أن يبعــده 

 . عن األطفال
0TUhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/new...000/1886569.stmU0T 

 :موضوع هو هذه الفقرةلكن ما لفت نظري في كل هذا ال

 .)رجل دين وراهبة بإرغام أطفال على ممارسة الجنس 20 إذ أدين أكثر من(

 !!فحتى الراهبات مالئكة الرحمة أجبروا األطفال على ممارسة الجنس معهم

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1886000/1886569.stm
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الفاتيكـان يعتـرف  :كما أكد موقع الجزيرة نت على هذا الكالم وأضاف تحت عنوان
 :باغتصاب راهبات من قبل قساوسة

وكانت االتهامات قـد ظهـرت للمـرة األولـى فـي التقريـر الكـاثوليكي القـومي األسـبوعي 
وهي وكالة إيطالية  -آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا / مارس 16في مدينة كانساس في 

 . مما أدى إلى وصوله ألجهزة اإلعالم العامة -دينية صغيرة 

قريــر الــذي تحــدث عــن حــاالت وقــد أعــدت راهبــة وطبيبــة تــدعى مــاورا أودونوهــو الت
محــددة باألســماء وحــاالت تــورط أصــحابها ، وقــدمت الراهبــة تقريرهــا إلــى رئــيس مجمــع 

وقـد . 1995شـباط عـام / الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتينز سومالو في فبراير
أمـــر الكاردينـــال آنـــذاك بإنشـــاء فريـــق عمـــل مـــن المجمـــع لدراســـة المشـــكلة مـــع أودونوهـــو 

وهــي منظمــة دينيــة تابعــة لطائفــة ) كــافود(تــي كانــت تعمــل منســقة اإليــدز فــي منظمــة وال
 . الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرًا لها

وأشارت أودونوهـو إلـى أدلـة واضـحة علـى اتهاماتهـا، وقالـت إنـه فـي إحـدى الحـاالت 
 . هاأجبر قسيس راهبة على اإلجهاض مما أدى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قداس ل

إن الراهبــات ال يســتطعن هنــاك رفــض أوامــر القساوســة : وبشــأن أفريقيــا قــال تقريرهــا
وأكـدت أن عـددًا مـن القساوسـة هنـاك مارسـوا الجـنس مـع الراهبـات بهذا الشـأن، 

، وتــرغم الراهبــات علــى "مارســوه مــع العــاهرات"خوفــا مــن إصــابتهم باإليــدز إذا 
 20 ســة دينيــة اكتشــفت وجــودتنــاول حبــوب لمنــع الحمــل، لكنهــا قالــت إن مؤس

 . حالة حمل دفعة واحدة بين راهباتها العامالت هناك
وأشــار التقريــر إلــى أن األســقف المحلــي إلحــدى المنــاطق طــرد رئيســة ديــر 

راهبة من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن علـى  29عندما اشتكت له من أن 
 . ممارسة الجنس مع القساوسة

تيلو، الذي يترأس حاليا حملة األساقفة األمريكيين من ونقل عن األب روبرت جي في
أجــل التنميــة البشــرية الــذى ألقــى محاضــرة حــول المشــكلة نفســها فــي عــام أربعــة وتســعين 

إنــه ســمع شخصــيًا قصصــًا مأســاوية عــن نســاء متــدينات ُأجِبــرن علــى القــول 
ممارسة الجنس مـع قساوسـة أو رجـال ديـن أقنعـوهم بـأن ممارسـة الجـنس أمـر 

  د للطرفينمفي
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وقــال التقريــر إن النســاء اللــواتي تعرضــن لهــذه المأســاة لــم يجــدن كثيــرًا مــن التعــاطف 
عنـــدما اشـــتكين ، وهـــذا نفـــس مـــا حـــدث فـــى مصـــر مـــن لجـــوء الســـيدة المصـــرية ألرفـــع 
المناصب فى الكنيسة شاكية الراهب برسوم ، ولم تجد التعـاطف أو رد فعـل يمنـع عنهـا 

 .هذه المصيبة

 :الم اليوم تقريبًا فى كل بلد ، فهذه فرنسا أم النهضةونقرأ هذا الك
قال مسؤولون قانونيون في فرنسـا إن أوامـر صـدرت إلـى أسـقف فرنسـي للمثـول أمـام 

حزيران المقبل، لمحاكمته جراء عدم قيامه باإلبالغ عن قسـيس تـابع / القضاء في يونيو
 .سن الخامسة عشرة له أدين في تهم تتعلق باغتصاب وممارسة الجنس مع أطفال دون

وســـيواجه األســـقف بييـــر بيكـــان عقوبـــة الســـجن ثـــالث ســـنوات إذا ثبتـــت إدانتـــه أمـــام 
 . المحكمة

وكان قسيس يدعى رينيه بيزى يعمل تحت بيكان حكم عليه بثماني عشرة سنة سجنا 
عمليــة اغتصـــاب وتحـــرش 11تشــرين األول مـــن العـــام الماضــي، الرتكابـــه / فــي أكتـــوبر

 1996و 1987ثناء فترة عمله في أبرشية نورماندي بين عامي جنسي بأطفال قصر أ

ويتمســـك آبـــاء الضـــحايا بمحاكمـــة بيكـــان لعـــدم تبليغـــه عـــن ممارســـات بيـــزي الشـــاذة، 
وبــدال مــن ذلــك قــام بإرســاله لتلقــي العــالج النفســي لســتة أشــهر، ممــا اعتبــر إســاءة إلــى 

ضـية تمــس حـق األســقف بينمــا يـرى محـامي بيكــان أن الق. أقـارب الضـحايا والــرأي العـام
 .في التكتم على أسرار معاونيه

ويقول أحد آباء الضحايا إنهم ال يرمون من محاكمة بيكان إلى سجنه، وٕانما إلجـراء 
وكــان األســاقفة الفرنســيون قــد وعــدوا بعــد . تغييــرات جذريــة فــي نظــام الكنــائس فــي فرنســا

ل هــذا النــوع مــن الكشــف عــن ممارســات رينيــه بيــزي بــالتبليغ عــن أي قســيس يرتكــب مثــ
 .الجرائم

وشهدت اآلونة األخيرة تورط العديـد مـن القساوسـة الكاثوليـك فـي جـرائم خطيـرة، ففـي 
يوم الثالثاء الماضي رفضت محكمة االستئناف في باريس استئنافا تقدم به األب جيـان 
ماري فينسان الذي حكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات لتحرشه بأحد عشـر 

 .1997و 1992مرتلي القداس بين عامي طفال من 
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عامــا  76كمــا اتهمــت فتاتــان توأمــان األســبوع الماضــي قسيســا يبلــغ مــن العمــر اآلن 
ومــن المقــرر أن يمثــل . عامــا 13عامــا وكــان ســنهما آنــذاك  14باالعتــداء عليهمــا قبــل 

 هذا القـس أمـام المحكمـة يـوم االثنـين المقبـل ليواجـه ضـحيتيه وجهـا لوجـه، كمـا توجهـان
 .اتهامهما ألسقف األبرشية أيضا بالتستر على الجريمة

0TUhttp://www.aljazeera.net/news/europe/2001/2/2-23-5.htmU0T 
امرأة ،  5000ناهيك عن فضائح الراهب المصرى برسوم المتهم بممارسة الزنى مع 

البنات الراغبات فى الزواج جنسيًا ، ووضع يده فى على عوراتهن تحـت زعـم  واستغالل
أنـــه يـــرقيهن لتعجيـــل زواجهـــن ، وممارســـة الـــدجل والشـــعوذة ، وســـرقة عـــدة كيلـــوات مـــن 

 .الذهب ، وممارسته الرذيلة عاريًا داخل قاليته فى الدير

ل المرأة التى وال تصدق أنه كان معزوًال ، فكيف كان يزنى داخل قاليته؟ وكيف أدخ
اتفق معها علـى ممارسـة الرذيلـة إلـى قاليتـه مرتديـة مالبـس الرهبـان؟ وكيـف مسـح ذكـره 
فى ستارة المذبح بعد أن قضى وتره من المرأة المتزوجة التى كان يبتزها بشريط صورها 
: عليه عارية وهى تمارس الرذيلة معه؟ وكيـف اختلـف مـع رئـيس الـدير علـى هـذه المـرأة

 أنه أحق بها؟ كل منهم يدعى

0TUhttp://www.islamonline.net/Arabic/n...Article43.shtml U0T 

ثــم فكــر هــداك اهللا ، هــل كتبــة األناجيــل كــان عنــدهم الــروح القــدس الناجيــة والمنجيــة 
ء؟ أتـؤمن أن مـن األنبيـاء الزانـى ، ومـنهم القاتـل ، من المعاصى ، ولم تكـن عنـد األنبيـا

 ومنهم الديوث، ومنهم الكافر، ثم تؤمن بعصمة الباباوات أو القساوسة أو األساقفة؟

 َوَكاُنوا ُيَغطُّوَنُه ِبالثَِّياِب . َتَقدََّم ِفي اَأليَّامِ . َوَشاَخ اْلَمِلُك َداُودُ 1(: يقول الكتاب -19س
ِلُيَفتُِّشـوا ِلَسـيِِّدَنا اْلَمِلـِك َعَلـى َفتَـاٍة َعـْذَراَء، َفْلَتِقـْف َأَمـاَم : [اَل لَـُه َعِبيـُدهُ َفقَـ2. َفَلْم َيـْدَفأْ 

ملـوك األول ) ].اْلَمِلِك َوْلَتُكْن َلُه َحاِضَنًة َوْلَتْضَطِجْع ِفي ِحْضِنَك َفَيْدَفَأ َسيُِّدَنا اْلَمِلـكُ 
1 :1-2 

اة عـذراء فـى حضـن داود؟ هـل تقبـل ذلــك هـل تـؤمن حقـًا أن الـرب أوحـى أن تنـام فتـف
على أختك؟ هل ترضىذلك إلبنتك؟ ماذا سيكون رد فعلك لو قال لك شخص ما اعطنى 

http://www.aljazeera.net/news/europe/2001/2/2-23-5.htm
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-06/19/Article43.shtml
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اختك لتنام فى حضنى كما أمـر الـرب، وأقسـم لـك أنـه لـن يعبـث بهـا؟ أعتقـد أنـك سـوف 
 .تسبه هو وربه الذى أمر بذلك والذى يحب أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا

أن هذا كان كالم العبيد ، فهل يجرؤ عبد أن يتكلم بهذه الخالعة أمام نبـى وال تفكر 
محتــرم؟ ال يمكــن أن يقتــرح شــخص مــا مثــل هــذه البــذاءات إال إذا كــان طالــب المشــورة 

وبـالطبع وافـق النبـى العظـيم المـوحى إليـه علـى هـذا . مهزأ ، وعنده االستعداد لقبول هـذا
 !!الهراء

ة والفضــيلة بــين عبــاده؟ بــل مــا ذنــب هــذه الفتــاة التــى وأيــن محافظــة الــرب علــى العفــ
وافق الرب علـى تلويـث سـمعتها ، ونشـر قصـتها فـى كتابـه؟ وهـل يـدعو الـرب أن تكـون 
هــذه القصــة قــدوة للشــيوخ فينــامون فــى أحضــان العــذارى، وللفتيــات العــذراوات أن يــتحللن 

ن النـوم، ولآلبـاء أن من العفة والحياء، ويبذلن الغالى والـرخيص ليـتمكن شـيوخ قـومهم مـ
 يديثوا على بناتهم ويسلمونهم لشيوخهم؟

وحتــى لــو لــم يحــدث ذلــك مــن الــرب ، فــأين إدانــة الــرب لمثــل هــذا العمــل فــى الكتــاب 
المقدس؟ ولماذا حكى الرب فضائح أنبيائه ومصطفيه؟ وهل حكى هذه الفضائح ليقتدى 

 بها أتباع الكتاب المقدس وإلفساد عبيده؟ 

فــى النتــائج الــال أخالقيــة التــى ســتؤدى إلــى مثــل هــذه القصــص دون ألــم يفكــر الــرب 
 إدانة مرتكبيها والتنكيل بفاعليها؟ 

أال تقــدح مثــل هــذه الفضــائح فــى علــم الــرب األزلــى؟ إذ كيــف يختــار بعلمــه األزلـــى 
 أسافل الناس ويجعلهم أنبياء قدوة للبشر؟ 

م وأجــــدادكم وقساوســــتكم وٕاذا كـــان هــــؤالء هــــم األنبيــــاء القــــدوة ، فمـــاذا ســــيكون آبــــاؤك
 وأساقفتكم ورجال الدين عندكم؟ وهل هؤالء أشرف وأكثر إيمانًا وطاعة هللا من أنبيائكم؟ 

 . فإن كانت اإلجابة بنعم ، فهذا ُيخالف المنطق والعقل والواقع

وٕان كانــت اإلجابــة بــال ، فســوف يتســاوى رجــال الــدين مــع األنبيــاء فــى الرذيلــة وعــدم 
 ! ض أن يكونوا أكثر رذيلة وفسقًا من األنبياءالتقوى بل من المفتر 

يـا ! وأراد الكاتب أن ُيظهر تقوى الملك وورعه فأضاف أنه لم يعرفهـا أى لـم يـزن بهـا
 !فهل رأيتم رجاًال أكثر من ذلك تقوى؟! له من نبى ورع
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 ماذا ستفعل أيها المسيحى الفاضل المربى لو اقترح عليك ابنك أن يضحى  -20س
 من أجل البحث عن عمل، أو القبول فى وظيفة ما؟ ) كزوجت(بشرف أمه 

أعتقــد أن أقــل مــا ســتفعله أنــك ســتطرده إلــى الشــارع بعــد أن تكيــل لــه مــن كــل أنــواع 
 .أليس كذلك؟ فأنت رجل شريف ومحترم ، ولست ديوثاً . السب والضرب

لكــن مــاذا ســيكون رد فعلــك لــو علمــت أن ابنــك يتمســك بتعــاليم الكتــاب المقــدس فــى 
ألــم يفعــل ذلــك إبــراهيم عليــه الســالم أبــو األنبيــاء؟ هــل تريــد أن تكــون : يقول لــكذلــك؟ ســ

 !!أفضل من أبى األنبياء يا أبى؟ إن الكتاب المقدس يحكى ذلك ، ونقدسه

نبــى اهللا إبــراهيم ال يخشــى اهللا ويضــحى بشــرفه وشــرف زوجتــه : اقــرأ يــا أبــى
يــأمر زوجتـــه ســارة خوفــًا علـــى نفســه مــن القتـــل ولتحقيــق مكاســب دنيويـــة، و 

ِإنِّـي قَـْد َعِلْمـُت «: َوَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْن َيْدُخَل ِمْصـَر َأنَّـُه قَـاَل ِلَسـاَراَي اْمَرَأتِـهِ 11: (بالكذب
. َهــــِذِه اْمَرَأتُــــهُ : َفَيُكــــوُن ِإَذا َرآِك اْلِمْصــــِريُّوَن َأنَُّهــــْم َيُقولُــــونَ 12. َأنَّــــِك اْمــــَرَأٌة َحَســــَنُة اْلَمْنَظــــرِ 

ُقـــوِلي ِإنَّـــِك ُأْخِتـــي ِلَيُكـــوَن ِلـــي َخْيـــٌر ِبَســـَبِبِك َوَتْحَيـــا َنْفِســـي ِمـــْن 13. ُلـــوَنِني َوَيْســـَتْبُقوَنكِ َفَيْقتُ 
. َفَحَدَث َلمَّا َدَخـَل َأْبـَراُم ِإلَـى ِمْصـَر َأنَّ اْلِمْصـِريِّيَن َرَأُوا اْلَمـْرَأَة َأنَّهَـا َحَسـَنٌة ِجـّداً 14. »َأْجِلكِ 

َفَصـَنَع 16ِفْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإلَـى َبْيـِت ِفْرَعـْوَن َوَرآَها ُرَؤَساُء 15
تكــوين .) ِإَلــى َأْبــَراَم َخْيــرًا ِبَســَبِبَها َوَصــاَر َلــُه َغــَنٌم َوَبَقــٌر َوَحِميــٌر َوَعِبيــٌد َوإَِمــاٌء َوُأتُــٌن َوِجَمــالٌ 

12 :11-16 

اهيم ال يخشــى اهللا ويقبــل التضــحية بشــرفه وشــرف نبــى اهللا إبــر : اقــرأ يــا أبــى
َواْنَتَقـَل 1(: زوجته سارة، ولم يتعلم من الدرس الذى أخذه من حكايته مـع فرعـون

َوقَـاَل 2. ِإْبَراِهيُم ِمْن ُهَناَك ِإَلى َأْرِض اْلَجُنوِب َوَسَكَن َبْيَن َقاِدَش َوُشوَر َوَتَغـرََّب ِفـي َجـَرارَ 
َفَجــاَء 3. َفَأْرَســَل َأِبيَماِلــُك َمِلــُك َجــَراَر َوَأَخــَذ َســاَرةَ . »ِهــَي ُأْخِتــي«: َة اْمَرَأِتــهِ ِإْبـَراِهيُم َعــْن َســارَ 

َها َأْنَت َميٌِّت ِمْن َأْجِل اْلَمْرَأِة الَِّتي َأَخْذَتَها َفِإنََّها «: اُهللا ِإَلى َأِبيَماِلَك ِفي ُحْلِم اللَّْيِل َوَقاَل َلهُ 
ـًة َبـارًَّة َتْقتُـُل؟ «: َفَقالَ . َوَلِكْن َلْم َيُكْن َأِبيَماِلُك َقِد اْقَتَرَب ِإَلْيَها4. »ُمَتَزوَِّجٌة ِبَبْعلٍ  َيـا َسـيُِّد َأُأمَّ

َأَلْم َيُقْل ُهَو ِلي ِإنََّها ُأْخِتي َوِهَي َأْيضًا َنْفُسَها َقاَلْت ُهَو َأِخي؟ ِبَسَالَمِة َقْلبِـي َوَنقَـاَوِة َيـَديَّ 5
. َأَنـا َأْيضـًا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِبَسـَالَمِة َقْلبِـَك َفَعْلـَت َهـَذا«: َفقَـاَل لَـُه اُهللا ِفـي اْلُحْلـمِ 6. »َفَعْلُت َهـَذا

فَـاْآلَن ُردَّ اْمــَرَأَة الرَُّجــِل 7. َوَأَنـا َأْيضــًا َأْمَسـْكُتَك َعــْن َأْن ُتْخِطــَئ ِإلَـيَّ ِلــَذِلَك لَـْم َأَدْعــَك َتَمسُّــَها



 37 

َوإِْن ُكْنَت َلْسَت َتُردَُّهـا فَـاْعَلْم َأنَّـَك َمْوتـًا َتُمـوُت َأْنـَت َوُكـلُّ . لَِّي َألْجِلَك َفَتْحَياَفِإنَُّه َنِبيٌّ َفُيصَ 
ـــكَ  ـــْن َل ـــَالِم ِفـــي 8. »َم ـــلِّ َهـــَذا اْلَك ـــَع َعِبيـــِدِه َوَتَكلَّـــَم ِبُك ـــا َجِمي ـــي اْلَغـــِد َوَدَع ـــُك ِف َفَبكَّـــَر َأِبيَماِل
َماَذا َفَعْلَت ِبَنا َوِبَماَذا «: ُثمَّ َدَعا َأِبيَماِلُك ِإْبَراِهيَم َوَقاَل َلهُ 9. ِجّداً  َفَخاَف الرَِّجالُ . َمَساِمِعِهمْ 

َأْخَطـْأُت ِإَلْيــَك َحتـَّى َجَلْبــَت َعلَـيَّ َوَعَلــى َمْمَلَكتِـي َخِطيَّــًة َعِظيَمـًة؟ َأْعَمــاًال َال ُتْعَمـُل َعِمْلــَت 
ــَراهِ   10. »!ِبــي ــُك ِإلْب ــاَل َأِبيَماِل ــْيَء؟«: يمَ َوَق ــَت َهــَذا الشَّ ــَت َحتَّــى َعِمْل ــاَذا َرَأْي ــاَل 11» َم َفَق

ــَراِهيمُ  ــتُ «: ِإْب ــي ُقْل ــوَنِني َألْجــِل اْمَرَأتِــي: ِإنِّ ــي َهــَذا اْلَمْوِضــِع َخــْوُف اِهللا اْلَبتَّــَة َفَيْقُتُل ــْيَس ِف . َل
) .َلْيَسـِت اْبَنـَة ُأمِّـي َفَصـاَرْت ِلـي َزْوَجـةً  َوِباْلَحِقيَقِة َأْيضًا ِهَي ُأْخِتي اْبَنُة َأِبي َغْيـَر َأنَّهَـا12

 12-1: 20تكوين 

ما رأيك يا أبى؟ فلم يكتفى بعمـل ذلـك مـرة واحـدة ، بـل حـاول تكرارهـا مـرة أخـرى مـع 
: ولكـن عنـدما يعمـل عقـل ابنـك الـذكى ويسـألك. أبيمالك ، إال أن الرب نفسـه حفظهـا لـه

من فرعون؟ هل رضى الرب بهـذا التعـريص؟  فلماذا لم ينقذ الرب زوجة إبراهيم أول مرة
كيــف يرضــى الــرب أن يكــون نبيــه ديوثــًا؟ أال يضــرب الــرب بــذلك مــثًال لألخــالق التــى 

 .يريدنا عليها؟ إذن أنا لم أخطىء يا أبى

واألغــرب مــن ذلــك يــا أبــى أن الــرب لــم ينتقــد فعــل إبــراهيم بــل امتدحــه، ورضــى بــه، 
َوَبـــاَرَك الـــرَّبُّ ِإْبـــَراِهيَم ِفـــي ُكـــلِّ (. ه عبـــادهلـــذلك حكـــاه فـــى كتابـــه المقـــدس ، ليقتـــدى بـــ

 1: 24تكوين ) .َشْيءٍ 

َأْســَأُلَك ِإذًا : َفَقــالَ 27: (وحكــى يســوع أنــه فــى الجنــة مــع األبــرار ، المتقــين ، األخيــار
ِلَكـْيَال  َألنَّ ِلـي َخْمَسـَة ِإْخـَوٍة َحتـَّى َيْشـَهَد َلُهـمْ 28 َيا َأَبِت َأْن ُتْرِسَلُه ِإَلـى َبْيـِت َأِبـي

ــَذا ــَذاِب َه ــِع اْلَع ــى َمْوِض ــْم َأْيضــًا ِإَل ــْأُتوا ُه ــَراِهيمُ 29. َي ــُه ِإْب ــاَل َل ــى : َق ــَدُهْم ُموَس ِعْن
َبْل ِإَذا َمَضى ِإَلْيِهْم َواِحٌد ِمَن . َال َيا َأِبي ِإْبَراِهيمَ : َفَقالَ 30. ِلَيْسَمُعوا ِمْنُهمْ . َواَألْنِبَياءُ 

ــونَ  ــَواِت َيُتوُب ــهُ 31. اَألْم ــاَل َل ــاَم : َفَق ــاِء َوَال ِإْن َق ــْن ُموَســى َواَألْنِبَي ِإْن َكــاُنوا َال َيْســَمُعوَن ِم
وٕاال مـــاذا تقـــول أنـــت يـــا أبـــى فيمـــا  31-19: 16لوقـــا ) .»َواِحـــٌد ِمـــَن اَألْمـــَواِت ُيَصـــدُِّقونَ 

 علمته؟

 يـا أبـى أختـى حامـل منـى؟ أسـتحلفك يـا أبـى : ماذا ستفعل لو قـال لـك ابنـك -21س
فأنـت تعلـم يـا أبـى أن األنبيـاء  .تضربنا ، فلم نفعل إال ما علمنا إياه الـرب فـى كتابـهأال 
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هــم قــدوة البشــر علــى األرض ، ومصــطفين اهللا لخلــق اهللا مــن البشــر الــذين يرســلهم اهللا 
 :إليهم ، فإذا كان هذا تصرف نبى اهللا إبراهيم ، فال تعقدها وبارك زواجنا

تـزوج نبـى اهللا إبـراهيم عليـه : إبـراهيم مـن أختـه لقـد تـزوج نبـى اهللا: اقرأ يـا أبـى
 )12: 20تكوين (السالم من سارة وهى أخته من أبيه 

كان هذا فى قديم الزمان يا أحمـق ، ولكـن اهللا حرمهـا فـى سـفر : أعلم أنك ستقول له
ــوَدِة ِفــي 9( 9: 18الالويــين  ــَك اْلَمْوُل ــِت ُأمِّ ــِت َأِبيــَك َأْو ِبْن ــَك ِبْن ــِت َأِو َعــْوَرَة ُأْخِت اْلَبْي

لقـد ضـللتنى يـا : وحينئذ يقفـز ابنـك واقفـًا ويقـول.). اْلَمْوُلوَدِة َخاِرجًا َال َتْكِشْف َعْوَرَتَها
 .أبى، وعلمتنى أنه ال يوجد ناسخ ومنسوخ فى الكتاب، ففعلت ما فعلت

 وأكيد أنك ستسأله كيف فعلتماها؟ وأين ونحن دائما بجواركما؟ فسـيقول لـك  -22س
. أمر علينا يسـير ، لقـد قمنـا بـنفس التمثيليـة التـى قـام بهـا أبنـاء نبـى اهللا داود هذا: ابنك

َوَجَرى َبْعَد َذِلَك َأنَّـُه َكـاَن َألْبَشـاُلوَم ْبـِن َداُوَد ُأْخـٌت َجِميلَـٌة اْسـُمَها ثَاَمـاُر، 1: (اقرأها يا أبى
ْقِم ِمْن َأْجِل ثَاَماَر ُأْخِتِه َألنََّها َكاَنْت َعْذَراَء، َوُأْحِصَر َأْمُنوُن ِللسُّ 2. َفَأَحبََّها َأْمُنوُن ْبُن َداُودَ 

َوَكـاَن َألْمُنـوَن َصـاِحٌب اْسـُمُه ُيوَنـاَداُب ْبـُن 3. َوَعُسَر ِفي َعْيَنْي َأْمُنـوَن َأْن َيْفَعـَل َلهَـا َشـْيئاً 
ِلَماَذا َيا اْبَن اْلَمِلِك َأْنَت «: َلهُ َفَقاَل 4. َوَكاَن ُيوَناَداُب َرُجًال َحِكيمًا ِجّداً . َشْمَعى َأِخي َداُودَ 

ِإنِّـي ُأِحـبُّ ثَاَمـاَر «: َفَقاَل َلُه َأْمُنـونُ » َضِعيٌف َهَكَذا ِمْن َصَباٍح ِإَلى َصَباٍح؟ َأَما ُتْخِبُرِني؟
اَء َوإَِذا َجـــ. اْضـــَطِجْع َعَلـــى َســـِريِرَك َوَتَمـــاَرْض «: َفَقـــاَل ُيوَنـــاَدابُ 5. »ُأْخـــَت َأْبَشـــاُلوَم َأِخـــي
َدْع ثَاَمـاَر ُأْختِـي َفتَـْأِتَي َوُتْطِعَمنِـي ُخْبـزًا َوَتْعَمـَل َأَمـاِمي الطََّعـاَم َألَرى : َأُبوَك ِلَيَراَك َفُقـْل لَـهُ 

: َفَقــاَل َأْمُنــوُن ِلْلَمِلــكِ . َفاْضــَطَجَع َأْمُنــوُن َوَتَمــاَرَض، َفَجــاَء اْلَمِلــُك ِلَيــَراهُ 6. »َفآُكــَل ِمــْن َيــِدَها
ــ« ــِدَهاَدْع ثَاَم ــْن َي ــَل ِم ــاِمي َكْعَكتَــْيِن َفآُك ــْأِتَي َوَتْصــَنَع َأَم ــي َفَت َفَأْرَســَل َداُوُد ِإلَــى 7. »اَر ُأْخِت

َفــَذَهَبْت 8. »اْذَهِبــي ِإَلــى َبْيــِت َأْمُنــوَن َأِخيــِك َواْعَمِلــي َلــُه َطَعامــاً «: ثَاَمــاَر ِإَلــى اْلَبْيــِت َقــاِئالً 
ــوَن َأخِ  ــِت َأْمُن ــى َبْي ــَو ُمْضــَطِجعٌ ثَاَمــاُر ِإَل ــا َوُه ــْت َكْعكــًا . يَه ــْت َوَعِمَل َوَأَخــَذِت اْلَعِجــيَن َوَعَجَن

: َوَقـــاَل َأْمُنـــونُ . َوَأَخـــَذِت اْلِمْقـــَالَة َوَســـَكَبْت َأَماَمـــُه، َفـــَأَبى َأْن َيْأُكـــلَ 9َأَماَمــُه َوَخَبـــَزِت اْلَكْعـــَك 
ــاَل َأْمُنــوُن ِلثَاَمــارَ 10. ٍن َعْنــهُ َفَخــَرَج ُكــلُّ ِإْنَســا. »َأْخِرُجــوا ُكــلَّ ِإْنَســاٍن َعنِّــي« ِايِتــي «: ثُــمَّ َق

َفَأَخَذْت ثَاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِمَلْتُه َوَأَتْت بِـِه َأْمُنـوَن . »ِبالطََّعاِم ِإَلى اْلَمْخَدِع َفآُكَل ِمْن َيِدكِ 
َتَعـاَلِي اْضـَطِجِعي َمِعـي «: قَـاَل َلهَـاَوقَـدََّمْت لَـُه ِلَيْأُكـَل، َفَأْمَسـَكَها وَ 11. َأَخاَها ِإَلى اْلَمْخَدعِ 

ــي ــا ُأْخِت ــهُ 12. »َي ــي ِإْســَراِئيلَ «: َفَقاَلــْت َل ــَذا ِف ــُه َال ُيْفَعــُل َهَك ــِذلَِّني َألنَّ ــا َأِخــي، َال ُت َال . َال َي
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ـا َأْنـَت َفَتُكـوُن كَ 13. َتْعَمْل َهِذِه اْلَقَباَحةَ  ـا َأَنـا فَـَأْيَن َأْذَهـُب ِبَعـاِري، َوَأمَّ َواِحـٍد ِمـَن السُّـَفَهاِء َأمَّ
َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْسَمَع ِلَصـْوِتَها، َبـْل 14. »َواآلَن َكلِِّم اْلَمِلَك َألنَُّه َال َيْمَنُعِني ِمْنكَ ! ِفي ِإْسَراِئيلَ 

 15-1: 13صموئيل الثانى .) َتَمكََّن ِمْنَها َوَقَهَرَها َواْضَطَجَع َمَعَها

: يـا أبـى: لماذا لـم تصـرخى وتسـتغيثين بنـا؟ سـتقول لـك: ثم تلتفت إلى ابنتك وتسألها
قــرأت فــى ســفر نشــيد اإلنشــاد ، وطابــت لــى نفســى أن أفعــل مــا فعلتــه القديســات الالتــى 

 .ضرب لنا الكتاب المقدس مثًال بهن

حفظــك اهللا صــديقى النصــرانى أنــت وأســرتك وبنيــك وبناتــك ، لكننــى أردت أن أضــع 
وهـذا مـن جملـة مـا . لفاسدة مـن دمـار لألسـرة والمجتمـعبين يديك ما تؤدى إليه التعاليم ا

 .يجعلنا نكفر بهذا الكتاب الذى تسميه أنت مقدساً 

مــا : مــاذا ســتفعل لــو وضــعت فــى مثــل هــذه الظــروف؟ فكِّــر: ففكِّــر عزيــزى النصــرانى
ـــر هـــل : هـــى نتيجـــة هـــذه التعـــاليم إال إفســـاد األســـرة والمجتمـــع واســـتمطار لعنـــات اهللا؟ فكِّ

فأنـا أول مـن . ترف هـذه الجريمـة التـى ُتعـد وصـمة علـى جبـين مرتكبهـا؟ اليمكنك أن تق
إذًا . وهل من الممكـن أن يكـون عبـدًا هللا أفضـل مـن نبـى اهللا ومصـطفاه؟ ال. يبرأك منها

 .لم يفعل هذا إبراهيم ، بل هذا من التحريف وتشويه القدوة فى كتابك

 فلمــاذا تحتفظــون بأســفار . لقــد كفــر نبــى اهللا ســليمان علــى حــد قــول كتــابكم -23س
َوَكــاَن ِفــي َزَمــاِن َشــْيُخوَخِة ُســَلْيَماَن َأنَّ ِنَســاَءُه 4(تنســب إليــه فــى الكتــاب المقــدس؟ 

ــٍة ُأْخــَرى ــُه َوَراَء آِلَه ــَن َقْلَب ــُه َكــاِمًال َمــَع الــرَّبِّ ِإَلِهــِه َكَقْلــِب َداُوَد َأِبيــهِ َأَمْل ــْم َيُكــْن َقْلُب . ، َوَل
ــَلْيَمانُ 5 ــَذَهَب ُس ــوِنيِّينَ  َف ــِس اْلَعمُّ ــوَم ِرْج ــْيُدوِنيِّيَن َوَمْلُك ــِة الصَّ ــُتوَرَث ِإَلَه . َوَراَء َعْش
، َولَـْم َيْتَبـِع الـرَّبَّ َتَمامـًا َكـَداُوَد َأِبيـهِ 6 ِحيَنِئـٍذ َبَنـى 7. َوَعِمَل ُسَلْيَماُن الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الـرَّبِّ

ُمــوآِبيِّيَن َعَلــى اْلَجَبــِل الَّــِذي ُتَجــاَه ُأوُرَشــِليَم، ُســَلْيَماُن ُمْرَتَفَعــًة ِلَكُمــوَش ِرْجــِس الْ 
 7-4: 11ملوك األول .) َوِلُموَلَك ِرْجِس َبِني َعمُّونَ 

 ــَرُكْم ِبَعْهــِدِه الــِذي َأَمــَرُكْم َأْن َتْعَمُلــوا ِبــِه الَكِلَمــاِت 13:(يقــول العهــد القــديم -24س َوَأْخَب
 13: 4تثنية  )َوَكَتَبُه َعلى لْوَحْي َحَجرالَعَشِر 
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 لوحى  على فكيف وصل العهد القديم إذن إلى هذا الحجم فالوصايا العشر كتبت
صفحة ، وفى كـل  336فهو مكتوب  فى ) طبعة فانديك(القديم حاليًا  حجر، أما العهد

 كلمة تقريبًا؟ 12سطرًا وفى كل سطر  21صفحة 

 الرب القائـلوهل كل ما عدا المكتوب على لوحى الحجر يدخل فى كالم  -25س :
لـــم أرســـلهم وال أمـــرُتهم وال . بالكـــذب يتنبـــأ األنبيـــاء باســـمي: فقـــال الـــرب لـــى(

: 14إرميـا  ؟.)برؤيا كاذبة وَعَراَفٍة وباطـل ومكـر قلـوبهم هـم يتنبـأون لكـم. كلمُتهم
14 

ُســوا َجِميعــًا َبــْل ِفــي َبْيِتــي َوَجــْدتُ 11: (والقائــل َشــرَُّهْم  َألنَّ اَألْنِبَيــاَء َواْلَكَهَنــَة َتَنجَّ
 11: 23؟ إرمياء ).َيُقوُل الرَّبُّ 

َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخـَراَف َلـْم َتْسـَمْع 8: (والقائـل
 8: 10؟ يوحنا ).َلُهمْ 

 15: 25أيوب ) هِ ُهَوَذا ِقدِّيُسوُه َال َيْأَتِمُنُهْم َوالسََّماَواُت َغْيُر َطاِهَرٍة ِبَعْيَنيْ 15(

وٕاذا كـــان هـــؤالء النـــاس أنجـــاس ولصـــوص وســـراق ، فكيـــف يطلـــق علـــيهم الـــرب إذن 
أنبيـــاء؟ ومـــا الغـــرض التربـــوى الـــذى ســـيعود علـــى مصـــدق نبـــوة هـــؤالء المجـــرمين كمـــا 
يصــورهم الكتــاب المقــدس؟ وكيــف ســيوَثق فــى الــرب وفــى اختيــاره الفاســد ، وفــى علمــه 

 مضى وقت من الزمان؟الجهول بما سيكون عليه عبده بعد 

 ثم من الذى كتب على الحجر؟ هل هو اهللا أم موسى نفسه؟ -26س 

أم  ؟)1: 34خــروج (وســفر ) 2: 10تثنيــة (فهــل كتبــه الــرب نفســه كمــا يقــول ســفر 
 ؟)28–27: 34خروج (هل أمر الرب موسى بكتابته بنفسه كما يقول سفر 

وحين األولــين فأكتــب أنــا علــى اللــوحين الكلمــات التــى كانــت علــى اللــ( -1
 )2: 10، وتثنية  1: 34 خروج) (اللذين كسرتهما

ألننـى بحسـب هـذه الكلمـات . وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات( -2
وكان هناك عند الرب أربعين نهارًا أو أربعـين ليليـًة لـم . قطعت عهدًا معك ومع إسرائيل
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خـروج .) عهـد الكلمـات العشـرفكتـب علـى اللـوحين كلمـات ال. يأكل خبـزًا ولـم يشـرب مـاءً 
34 :27–28 

 ولم يعـرف انسـان قبـره إلـى . ودفنه الرب هناك..فمات موسى هناك( -27س
  5: 34تثنية .) وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات. اليوم
هل كتب موسى سفر التثنية بعد وفاته؟ وهل عرف أيـن دفنـوه قبـل أن يمـوت؟ وهـل ف

أنه لم يعرف أحد قبـره إلـى اآلن؟ ألـيس هـذا دليـل عنـد  تأكد بعد مرور سنوات من وفاته
كل العقالء أن األسفار الخمسة األولى مـن العهـد القـديم لـم يكتبـه موسـى؟ أال يـدل قـول 

أن هذه النصـوص كتبـت فيمـا بعـد ) .ولم يعرف انسان قبره إلى اليوم(النص السابق 
 ؟)إلى اليوم(بزمن ، يسمح للكاتب أن يقول كلمة 

 ابــن مائــة  –عبــد الــرب  –ن بعــد هــذا الكــالم أنــه مــات يشــوع بــن نــون وكــا( -28س
من الواضح أن هنـاك شـخص آخـر غيـر يشـوع هـو الـذى  29: 24يشوع ) وعشر سنين

فمــن أيــن لكــم . ولــم يــدع هــذا الشــخص أن هــذا مــن وحــى اهللا. يحكــى لنــا هــذه األحــداث
 بهذا اإلدعاء؟

 َوَكاَنــِت اَألْرُض 2.  السَّــَماَواِت َواَألْرَض ِفــي اْلَبــْدِء َخَلــَق اهللاُ 1( : يقــول الكتــاب -29س
: َوَقـــاَل اهللاُ 3. َخِرَبـــًة َوَخاِلَيـــًة َوَعَلـــى َوْجـــِه اْلَغْمـــِر ُظْلَمـــٌة َوُروُح اِهللا َيـــِرفُّ َعَلـــى َوْجـــِه اْلِمَيـــاهِ 

ـــَيُكْن ُنـــورٌ « ـــُه َحَســـنٌ 4. َفَكـــاَن ُنـــورٌ » ِل ـــوَر َأنَّ ـــ. َوَرَأى اُهللا النُّ ـــوِر َوَفَصـــَل اُهللا َب ْيَن النُّ
َوَكــاَن َمَســاٌء َوَكــاَن َصــَباٌح . َوَدَعــا اُهللا النُّــوَر َنَهــارًا َوالظُّْلَمــُة َدَعاَهــا َلــْيالً 5. َوالظُّْلَمــةِ 

 .) َيْومًا َواِحداً 

 فمن أين جاءت هذه األنوار ولم يكن اهللا قد خلق النجوم بعد؟ 

 الليـــل عـــن النهـــار  لقـــد خلـــق اهللا الشـــمس والقمـــر فـــى اليـــوم الرابـــع لفصـــل  -30س
فكيــف جــاء الليــل والنهــار إلــى اليــوم الرابــع دون وجــود ). 14: 1تكــوين (وإلنــارة األرض 

 شمس وقمر؟
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 فــى ) غيــر التــى خلقهــا فــى اليــوم األول(ومــا هــى األنــوار التــى خلقهــا اهللا   -31س
اليـــوم الرابـــع فـــى جلـــد الســـماء لتفصـــل بـــين النهـــار والليـــل وتكـــون آليـــات وأوقـــات وأيـــام 

 ين؟وسن

ِلَتُكْن َأْنَواٌر ِفي َجَلِد السََّماِء ِلَتْفِصـَل َبـْيَن النَّهَـاِر َواللَّْيـِل َوَتُكـوَن آلَيـاٍت «: َوَقاَل اهللاُ 14(
ـــَماِء ِلتُِنيـــَر َعَلـــى اَألْرضِ 15. َوَأْوَقـــاٍت َوَأيَّـــاٍم َوِســـِنينٍ  ـــِد السَّ َوَكـــاَن . »َوَتُكـــوَن َأْنـــَوارًا ِفـــي َجَل

النُّوَر اَألْكَبَر ِلُحْكِم النََّهاِر َوالنُّوَر اَألْصـَغَر ِلُحْكـِم : اُهللا النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْينِ  َفَعِملَ 16. َكَذِلكَ 
ـــِل َوالنُُّجـــومَ  ـــى اَألْرِض 17. اللَّْي ـــَر َعَل ـــَماِء ِلتُِني ـــِد السَّ ـــي َجَل ـــا اُهللا ِف ـــى 18َوَجَعَلَه ـــَتْحُكَم َعَل َوِل

ــاِر َواللَّْيــِل َوِلَتْفِصــَل  َوَكــاَن َمَســاٌء 19. َوَرَأى اُهللا َذِلــَك َأنَّــُه َحَســنٌ . َبــْيَن النُّــوِر َوالظُّْلَمــةِ النََّه
 19-1: 1تكوين.) َوَكاَن َصَباٌح َيْومًا َراِبعاً 

وبتوضيح أكبـر متـى خلـق اهللا النـور لفصـل الليـل علـى النهـار؟ هـل خلقهـا فـى اليـوم 
 1التكـوين (لرابع كما يقول سـفر أم فى اليوم ا) 5-3: 1التكوين (األول كما يقول سفر 

 :14( 

 يصف هذا الجزء أعاله أن اهللا قد خلـق الشـمس والقمـر بعـد خلـق األرض،  -32س
فمـــن . وهـــذا ُيخـــالف أوثـــق المفـــاهيم المعتمـــدة فـــى تكـــوين عناصـــر المجموعـــة الشمســـية

 .المعروف أن األرض والقمر قد انفتقا من نجمهما األم أال وهو الشمس

 ِلتُْنِبِت اَألْرُض ُعْشبًا َوَبْقًال ُيْبِزُر بِـْزرًا َوَشـَجرًا َذا َثَمـٍر َيْعَمـُل «: اهللاُ َوَقاَل 11( -33س
َفَأْخَرَجــِت اَألْرُض ُعْشــبًا َوَبْقـــًال 12. َوَكــاَن َكــَذِلكَ . »َثَمــرًا َكِجْنِســِه بِــْزُرُه ِفيــِه َعلَــى اَألْرضِ 

. َوَرَأى اُهللا َذِلــــَك َأنَّــــُه َحَســــنٌ . ًا ِبــــْزُرُه ِفيــــِه َكِجْنِســــهِ ُيْبــــِزُر ِبــــْزرًا َكِجْنِســــِه َوَشــــَجرًا َيْعَمــــُل َثَمــــر 
 13-11: 1تكوين .) َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْومًا ثَاِلثاً 13

 فكيف أنبت اهللا النبات قبل خلق الشمس؟

فـالعلم الحــديث اليــوم ينتقــد ظهـور النباتــات فــى نفــس الوقـت الــذى ظهــر فيــه اإلنســان 
فقد ظهر اإلنسان علـى األرض بعـد وقـت طويـل جـدًا مـن وجـود النباتـات  .على األرض

مــع العلــم بأننــا ال نعــرف علــى وجــه اليقــين كــم مــن مئــات الماليــين مــن الســنين . عليهــا
 .كانت قد مضت بين ظهور الحدثين
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 1تكــوين (متــى خلــق اهللا اإلنســان؟ هــل خلقــه فــى اليــوم الخــامس كمــا فــى  -34س :
 ؟)7-1: 2تكوين (يوم السابع كما فى أم خلقه بعد ال) 24-26

ـــاَن َصـــَباٌح َيْومـــًا َخاِمســـاً 23( ـــاَن َمَســـاٌء َوَك ـــاَل اهللاُ 24. َوَك ـــِرِج اَألْرُض َذَواِت «: َوَق ِلُتْخ
َفَعِمـَل 25. َوَكـاَن َكـَذِلكَ . »َبهَـاِئَم َوَدبَّاَبـاٍت َوُوُحـوَش َأْرٍض َكَأْجَناِسـَها: َأْنُفٍس َحيَّـٍة َكِجْنِسـَها

ــــاِت اَألْرِض َكَأْجَناِســــَهااُهللا  . ُوُحــــوَش اَألْرِض َكَأْجَناِســــَها َواْلَبَهــــاِئَم َكَأْجَناِســــَها َوَجِميــــَع َدبَّاَب
َنْعَمــــــُل اِإلْنَســــــاَن َعَلـــــى ُصــــــوَرِتَنا َكَشــــــَبِهَنا «: َوَقـــــاَل اهللاُ  26. َوَرَأى اُهللا َذِلـــــَك َأنَّــــــُه َحَســــــنٌ 

َعَلى َطْيِر السَّـَماِء َوَعلَـى اْلَبهَـاِئِم َوَعلَـى ُكـلِّ اَألْرِض َوَعلَـى َفَيَتَسلَُّطوَن َعَلى َسَمِك اْلَبْحِر وَ 
ــي تَــِدبُّ َعلَــى اَألْرضِ  ــى ُصــوَرِتهِ 27. »َجِميــِع الــدَّبَّاَباِت الَِّت ــَق اُهللا اِإلْنَســاَن َعَل َعلَــى . َفَخَل

 26-24: 1تكوين .) َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهمْ . ُصوَرِة اِهللا َخَلَقهُ 

ــِدَها1( ــَماَواُت َواَألْرُض َوُكــلُّ ُجْن ــِه 2. َفُأْكِمَلــِت السَّ ــاِبِع ِمــْن َعَمِل ــْوِم السَّ َوَفــَرَغ اُهللا ِفــي اْلَي
ــاِبِع ِمــْن َجِميــِع َعَمِلــِه الَّــِذي َعِمــلَ . الَّــِذي َعِمــلَ  َوَبــاَرَك اُهللا اْلَيــْوَم 3. َفاْســَتَراَح ِفــي اْلَيــْوِم السَّ

ُكـلُّ َشـَجِر 5. ... نَّـُه ِفيـِه اْسـَتَراَح ِمـْن َجِميـِع َعَمِلـِه الَّـِذي َعِمـَل اُهللا َخاِلقـاً السَّاِبَع َوَقدََّسـُه ألَ 
يَِّة َلْم َيْنُبْت َبْعُد َألنَّ الرَّبَّ اِإلَلَه َلمْ  يَِّة َلْم َيُكْن َبْعُد ِفي اَألْرِض َوُكلُّ ُعْشِب اْلَبرِّ َيُكْن َقْد  اْلَبرِّ

ثُـمَّ َكـاَن َضـَباٌب َيْطلَـُع ِمـَن اَألْرِض 6. َوَال َكاَن ِإْنَساٌن ِلَيْعَمـَل اَألْرَض  َأْمَطَر َعَلى اَألْرضِ 
َوَجَبَل الرَّبُّ اِإلَلُه آَدَم ُتَرابـًا ِمـَن اَألْرِض َوَنفَـَخ ِفـي َأْنِفـِه َنَسـَمَة 7. َوَيْسِقي ُكلَّ َوْجِه اَألْرضِ 

 7 -1: 2 تكوين .)َفَصاَر آَدُم َنْفسًا َحيَّةً . َحَياةٍ 

 متـــى خلـــق اهللا الشـــجر؟ ومـــا احتيـــاج الشـــجر للمطـــر طالمـــا األرض كانـــت  -35س
 مغمورة بالماء؟

ِإنِّي َقْد َأْعَطْيُتُكْم ُكلَّ َبْقٍل ُيْبِزُر ِبْزرًا َعَلى َوْجـِه ُكـلِّ «: َوَقاَل اهللاُ : (فى اليوم الخامس
 29: 1تكوين .) رًا َلُكْم َيُكوُن َطَعاماً اَألْرِض َوُكلَّ َشَجٍر ِفيِه َثَمُر َشَجٍر ُيْبِزُر ِبزْ 

يَِّة لَـْم 5: (بعد اليوم السابع يَِّة َلْم َيُكْن َبْعُد ِفي اَألْرِض َوُكلُّ ُعْشِب اْلَبرِّ ُكلُّ َشَجِر اْلَبرِّ
ــــى اَألْرِض َوَال َكــــاَن ِإْنَســــا ــــْد َأْمَطــــَر َعَل ــــْن َق ــــْم َيُك ــــَه َل ــــْت َبْعــــُد َألنَّ الــــرَّبَّ اِإلَل ــــَل َيْنُب ٌن ِلَيْعَم

 5: 2تكوين  .)اَألْرَض 

 من الذى ُخِلَق أوًال اإلنسان أم الحيوانات؟ -36س 
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خلق اهللا السموات واألرض والظلمات والنور ثـم : فى سفر التكوين اإلصحاح األول 
 )26–1: 1تكوين (المياه ثم النباتات ثم النجوم ثم الحيوانات ثم اإلنسان 

خلــق اهللا الســموات واألرض ثــم خلــق آدم مــن :  فــى ســفر التكــوين اإلصــحاح الثــانى
ــــراب قبــــل أن تنبــــت األرض أو تخلــــق الشــــمس أو األنهــــار أو البحــــار أو المحيطــــات  ت

 7–1: 2تكوين ) ليحدث بخر للماء ويصطدم بتيار هوائى بارد فيسبب المطر(

 من الذى ُخِلَق أوًال؟ هل اإلنسان أم النباتات؟ -37س 
لتكوين إنـه بعـد خلـق السـموات واألرض والحيوانـات يقول اإلصحاح األول من سفر ا

 ).فى اإلصحاح الثانى(خلق اهللا النباتات ثم خلق آدم 

. إال أنه فى اإلصحاح الثانى قال إنه بعد خلق آدم غرس الرب الجنة وأنبت األرض
ـــق اإلنســـان والنباتـــات ـــزامن خل ـــم يت ـــًا فل ـــيس بصـــحيح علمي بـــل ســـبقت النباتـــات . وهـــذا ل

: 2و  29:  1تكوين . (زمنية يحددها البعض بمئات الماليين من السنيناإلنسان بفترة 
7 - 8( 

 متــى كانــت بدايــة الخلــق؟ علــى حســاب التقــويم العبــرى كانــت بدايــة الخلــق  -38س
، وُيعلمنــا العلــم الحــديث أنــه ال يمكننــا إال تحديــد عصــر تكــوين النظــام الشمســى  5736

وُتعلمنـا . أربعة مليارات ونصـف مـن السـنينبصورة تقريبية ، وهو أننا يفصلنا عنه نحو 
اإلكتشــافات الحديثــة عــن وجــود بقايــا ألجســاد بشــرية ووجــود حضــارات قديمــة ترجــع إلــى 

 .ألف سنة 50أكثر من 

 ـــة فـــى ســـفر التكـــوين  -39س ـــنعم 18-16: 1هـــل القمـــر ُيضـــىء أم ال؟ اإلجاب : ب
ْكَبَر ِلُحْكِم النَّهَـاِر َوالنُّـوَر اَألْصـَغَر ِلُحْكـِم اللَّْيـِل النُّوَر األَ : َفَعِمَل اُهللا النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْينِ 16(

ـــَماِء ِلتُِنيـــَر َعَلـــى اَألْرِض 17. َوالنُُّجـــومَ  َوِلـــَتْحُكَم َعَلـــى النََّهـــاِر 18َوَجَعَلَهـــا اُهللا ِفـــي َجَلـــِد السَّ
 .)َك َأنَُّه َحَسنٌ َوَرَأى اُهللا َذلِ . َواللَّْيِل َوِلَتْفِصَل َبْيَن النُّوِر َوالظُّْلَمةِ 

ُهـَوَذا َنْفـُس اْلَقَمـِر َال ُيِضـيُء َواْلَكَواِكـُب َغْيـُر 5: (ينفى ذلك 5: 25إال أن سفر أيوب 
 !فالقمر ال يضىء فى عينى الرب.) َنِقيٍَّة ِفي َعْيَنْيهِ 
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 هل يمكن أن ُنَقسِّم الماَء إلى كتلتين؟ -40س 

ولــيكن فاصــًال بــين ميــاه . الميــاهلــيكن جلــد فــي وســط ( 8- 6: 1يقــول ســفر التكــوين 
 .وهذا ال يصح علميا) ودعا الجلد سماء… ومياه 

 فـــــي البـــــدء خلـــــق اهللا الســـــموات واألرض( 2-1: 1يقـــــول ســـــفر التكـــــوين  -41س .
 ، فهل هذا صحيٌح علميًا؟) يرف على وجه المياه… وكانت األرض خربة 

بـــأمر اهللا ســـبحانه ثبـــت علميـــا أن الســـموات واألرض كانتـــا كتلـــة غازيـــة تفككـــت . ال
باليـــين ســـنة وهـــو مـــا يـــدعى باالنفجـــار الكبيـــر ، ومنـــذ بضـــعة  10وتعـــالى علـــى مـــدى 

كمــا أن وجــود المــاء فــي تلــك المرحلــة . باليــين مــن الســنين تكونــت المجموعــة الشمســية
 .مرفوض علمياً 

 النور األكبر لحكـم النهـار … لتكن أنوار ( 19-14: 1يقول سفر التكوين  -42س
 )…والنجوم . غر لحكم الليلوالنور األص

هــذا ينــاقض المعلومــات األساســية عــن تشــكل عناصــر النظــام الشمســي فقــد نتجــت 
األرض والقمـــر بـــأمر اهللا ســـبحانه وتعـــالى مـــن انفصـــالهما عـــن الشـــمس فكيـــف جـــاءت 

 الشمس والقمر بعد األرض؟

 لـــتفض الميـــاه زحافـــات ذات نفـــس حيـــة ( 23-20: 1يقـــول ســـفر التكـــوين  -43س
وخلــق اهللا … بهــائم ودبابـات ووحــوش … فخلـق التنــانين … ر فــوق األرض وليطـر طيــ
 )ذكرًا وأنثى… اإلنسان 

نظام ظهور الحيوانات األرضية والطيور هذا مرفوض علميًا فقد جـاءت الطيـور مـن 
فئــة خاصــة مــن الزواحــف عاشــت فــي العصــر الثــاني لــذا مــن الخطــأ ظهــور الحيوانــات 

 .يوانات األرضية في اليوم السادسوقد جاء ذكر الح. األرضية بعدها

 ــــى  -44س ــــم نقــــرأ مــــن قبــــل أن األرض تحملهــــا أعمــــدة ، فــــانظروا إل لــــم نســــمع ول
) اْلُمَزْعــِزُع اَألْرَض ِمــْن َمَقرَِّهــا َفَتَتَزْلــَزُل َأْعِمــَدُتَها6: (اإلعجــاز العلمــى فــى الكتــاب المقــدس

 6: 9أيوب 

 هل سمعتم أن الغنم تتوحم؟  -45س 
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ــَر ِفيَهــا ُخُطوطــًا َفَأَخــَذ يَ 37( ــٍب َوَقشَّ ــْوٍز َوُدْل ْعُقــوُب ِلَنْفِســِه ُقْضــَبانًا ُخْضــرًا ِمــْن ُلْبَنــى َوَل
ــَرَها ِفــي 38. ِبيضــًا َكاِشــطًا َعــِن اْلَبَيــاِض الَّــِذي َعَلــى اْلُقْضــَبانِ  َوَأْوَقــَف اْلُقْضــَباَن الَِّتــي َقشَّ

ـــَد اَألْجـــَراِن ِفـــي َمَســـاِقي اْلَمـــاِء َحْيـــُث َكاَنـــِت الْ  َم ِعْن َغـــَنُم َتِجـــيُء ِلَتْشـــَرَب ُتَجـــاَه اْلَغـــَنِم ِلَتتَـــَوحَّ
َمِت اْلَغَنُم ِعْنَد اْلُقْضَباِن َوَولَـَدِت اْلَغـَنُم ُمَخطََّطـاٍت َوُرْقطـًا َوُبْلقـاً 39. َمِجيِئَها ِلَتْشَربَ  .) َفَتَوحَّ

 39-37: 30تكوين 
وتقرأ عليهم هذا النص هل يمكنك عزيزى النصرانى أن تقف وسط أناس ذوى علم ، 

 ، الذى يحكى عن توحم الغنم؟ 
! ولن تسلم من تهكم السامعين عليك! وهذا إليمانك أن هذا الكالم هراء. لن تستطيع

 فهل هذا يعنى علميًا إال أن هذا الكتاب ليس كالم اهللا؟

 ُه ِفيـِه اْسـَتَراَح ِمـْن َوَبـاَرَك اُهللا اْلَيـْوَم السَّـاِبَع َوَقدََّسـُه َألنَّـ3(يقول سفر التكـوين  -46س
  3: 2تكوين .) َجِميِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل اُهللا َخاِلقاً 

َأَما َعَرْفَت َأْم َلْم َتْسَمْع؟ ِإَلُه الدَّْهِر 28(أما سفر إشعياء فيؤكد أن اهللا ال يكل وال يعيا 
  28: 40ء إشعيا.) الرَّبُّ َخاِلُق َأْطَراِف اَألْرِض َال َيِكلُّ َوَال َيْعَيا

فأى النصين نصدق؟ وهل تعتقـد أنـت فعـًال أن الـرب يتعـب ويسـتريح؟ وهـل ال يقـدح 
 هذا فى قدسيته وال ُينِقص من ألوهيته؟ 

 ما الذى أحدث طوفان نوح؟ ومن أين أتت كل هذه المياه؟ -47س 
تقول احدى الروايات إن المتسبب فى الطوفان هو المطر وحده ، وتقول األخرى إن 

 .وينابيع األرض هما اللذان أحدثا هذا الطوفاناألمطار 
: 7تكوين ) ألنى بعد سبعة أيام أيضًا أمطر على األرض أربعين يومًا وأربعين ليلةً (

4 

: 7تكـوين )فى ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظـيم وانفتحـت طاقـات السـماء(
11 

 هل حدث الطوفان فى األرض كلها؟ -48س 

 )23:  7و  6:  7تكوين (فى  هذا ما تقوله التوراة
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. الناس والبهائم والدّبابات وطيور السماء. فمحا اهللا كل قائم كان على وجه األرض(
 .)وتبقى نوح والذين معه فى الفلك فقط. فانمحت من األرض

بعـد الطوفـان وأصـبحوا ) توبال قايين(و ) يوبال(و ) يابال(فكيف عاشت إذن ساللة 
عازفى اآلالت الموسيقية؟ مع العلم أن نوحًا وذريته ليسوا من من سكان الخيام والرعاة و 

 !ساللة قايين

وكيف حدث الطوفان على األرض كلها لمدة سبعة أشـهر حتـى اسـتقرت الفلـك علـى 
األرض مع العلم بأن الحمامـة التـى أرسـلها نـوح عـادت بورقـة زيتـون خضـراء؟ فمتـى تـم 

مثــل ! م ينقطــع تاريخهــا فــى فتــرة مــازراعــة هــذا الشــجر؟ مــع العلــم أن هنــاك حضــارات لــ
 .الحضارة المصرية القديمة

 وأين استقرت الفلك؟ هل فى جبل أراراط أم فى جبل سرنديب؟ -49س 
مريـة أنهـا  وتقـول التـوراة السـا) الذى يقع بأرمينيـا(تقول التوراة العبرية فى جبل أراراط 

 ). الذى يقع فى سريالنكا(استقرت فى جبل سرنديب 

ذا عزيزى النصرانى على الحرية التى كان يتمتع بها كتبة هذه الكتب من أال يدلك ه
 التبديل واإلضافة والحذف؟

 متى حدث الطوفان بدقة؟ -50س 

وتفيـــد احـــداثيات )  6:  7تكـــوين . (عـــام) 600(عنـــدما كـــان نـــوح يبلـــغ مـــن العمـــر 
عـام  وعلـى ذلـك يكـون الطوفـان قـد حـدث. سـنة) 1056(التوراة أن آدم ولد قبل نوح ب 

 .من خلق آدم 1656

هـذا . سـنة 2123ولد بعـد آدم ب ) عليه السالم(وتبعا الحداثيات التوراة فإن إبراهيم 
مــوريس (ســنة  292ويــذكر ســفر التكــوين أن الطوفــان قــد حصــل قبــل والدة إبــراهيم ب 

من  1831وعلى ذلك فتبعًا لهذه الرواية يكون الطوفان قد حدث عام ). 57بوكاى ص 
 .والدة آدم

 متى حدث الطوفان تبعًا إلحداثيات ُنسخ التوراة المختلفة؟ -51س 
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فقـد كانـت المـدة الزمنيـة مـن . تختلف إجابة هذا السؤال تبعًا الختالفات التوراة نفسها
 :آدم حتى بداية الطوفان

 سنة 1656: فى التوراة العبرانية   

 سنة 1307: وفى التوراة السامرية 

 سنة 2262: وفى التوراة اليونانية  

 كم من الزمن استمر الطوفان على األرض؟ -52س 

اللــوح الســومرى أن زوابــع الطوفــان  تقــول الوثــائق التاريخيــة الســومرية المترجمــة مــن
ـــهبوب فــي حــين كانــت ريــاح الجنــوب تكتســح الــبالد وعنــدما حــل اليــوم الســابع . علــى ال

 . ف وانتهى الطوفانخفت وطأة الزوابع الجنوبية للطوفان ثم هدأ البحر وسكنت العواص

بينما نجد أن كتب اليهود والنصارى تخبرنا أن الطوفان قد استمر أربعين يومـا علـى 
 17: 7التكوين ) .َوَكاَن الطُّوَفاُن َأْرَبِعيَن َيْومًا َعَلى اَألْرضِ 17(األرض  

 ـــْهِر 4:  (متـــى اســـتقر فلـــك نـــوح بعـــد الفيضـــان؟ -53س ـــي الشَّ ـــُك ِف َواْســـَتَقرَّ اْلُفْل
، بينمـا  4: 8تكـوين .) ِمـَن الشَّـْهِر َعلَـى ِجَبـاِل َأَراَراطَ اِبِع ِفي اْلَيْوِم السَّـاِبَع َعَشـَر السَّ 

َوَكاَنــِت اْلِمَيــاُه تَــْنُقُص َنْقصــًا ُمَتَواِليــًا 5: (فــى أول الشــهر العاشــر 5: 8اســتقر فــى تكــوين 
السابع ثـم تظهـر رؤوس الجبـال فكيف يستقر الفلك أوًال فى الشهر .) ِإَلى الشَّْهِر اْلَعاِشرِ 

 فى الشهر العاشر بعد استقرار الفلك؟

 وما عدد الحيوانات التى دخلت سفينة نوح؟  -54س 

 ذكر وأنثى من كل جنس ،  20-19: 6سفر التكوين ففى 

 ذكران وأنثتان من كل جنس ،  9-8: 7وفى سفر التكوين 

وانـات الطـاهرة وذكـر سـبعة ذكـور وسـبعة إنـاث مـن الحي 3-2: 7وفى سفر التكوين 
 واحد وأنثى واحدة من الحيوانات غير الطاهرة؟
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. َوِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ ِذي َجَسٍد اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ ُتْدِخُل ِإَلى اْلُفْلِك ِالْسـِتْبَقاِئَها َمَعـكَ 19(
ــاِئمَ 20. َتُكــوُن َذَكــرًا َوُأْنَثــى ــوِر َكَأْجَناِســَها َوِمــَن اْلَبَه ــاِت  ِمــَن الطُُّي َكَأْجَناِســَها َوِمــْن ُكــلِّ َدباََّب
 ، 20-19:  6تكوين .) اْثَنْيِن ِمْن ُكلٍّ ُتْدِخُل ِإَلْيَك ِالْسِتْبَقاِئَها. اَألْرِض َكَأْجَناِسهِ 

بُّ َعلَـى َوِمَن اْلَبَهاِئِم الطَّاِهَرِة َواْلَبَهاِئِم الَِّتي َلْيَسْت ِبَطاِهَرٍة َوِمـَن الطُُّيـوِر َوُكـلِّ َمـا َيـدِ 8(
تكـوين .) َكَمـا َأَمـَر اُهللا ُنوحـاً . َدَخَل اْثَناِن اْثَناِن ِإَلى ُنوٍح ِإَلى اْلُفْلـِك َذَكـرًا َوُأْنثَـى9: اَألْرضِ 

7 :8-9 ، 

ي َوِمـَن اْلَبهَـاِئِم الَِّتــ. ِمـْن َجِميـِع اْلَبهَـاِئِم الطَّـاِهَرِة َتْأُخــُذ َمَعـَك َسـْبَعًة َسـْبَعًة َذَكــرًا َوُأْنثَـى2(
. َذَكـرًا َوُأْنثَـى: َوِمـْن ُطُيـوِر السَّـَماِء َأْيضـًا َسـْبَعًة َسـْبَعةً 3. َذَكرًا َوُأْنثَـى: َلْيَسْت ِبَطاِهَرٍة اْثَنْينِ 

 3-2: 7تكوين .) ِالْسِتْبَقاِء َنْسٍل َعَلى َوْجِه ُكلِّ اَألْرضِ 

 صـــايا يـــأمر ســـفر الخـــروج بعـــدم الزنـــا أو الســـرقة ، وكمـــا نعلـــم إنهـــا مـــن الو  -55س
ــــلْ 13(العشــــر  ــــْزنِ 14. َال َتْقُت ، إال أن الــــذى  15-13: 20خــــروج .) َال َتْســــِرقْ 15. َال َت

َوَأْجَمُع ُكلَّ اُألَمـِم َعَلـى ُأوُرَشـِليَم ِلْلُمَحاَرَبـِة 2: (أوحى سفر زكريا له رأى آخر فقد قال
 . 2: 14كريا ز ) َفُتْؤَخُذ اْلَمِديَنُة َوُتْنَهُب اْلُبُيوُت َوُتْفَضُح النَِّساءُ 

انظــر إلــى أخــالق الحــرب عنــدهم وقــول الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم لجنــود ســراياه 
ال تقتلــوا شــيخًا فانيــًا ، وال طفــًال .. وعلــى بركــة رســوله .. انطلقــوا باســم اهللا “(

إياكم والمثلـة .. صغيرًا وال امرأة ، وأال تغلوا ، وأحسنوا إن اهللا يحب المحسنين، 
 فهل هذا هو نفس اإلله الذى أمر بعدم الزنى والسرقة؟)!! ”..ر ولو بالكلب العقو 

 ما الغرض مـن الطوفـان وٕاغـراق أهـل األرض، إن لـم يكـن هـذا انتقامـًا مـن  -56س
البشــر لــذنوبهم؟ ومــا الفائــدة منــه إن كــان الــرب ينــوى أن ينــزل فــى صــورة رجــل لُيصــَلب 

 يئة حواء األزلية؟ليغفر للبشر؟ ولماذا لم يغفر الرب للبشرية بالطوفان خط

 مــن قضــاة بنــى إســرائيل أن يتــزوج ابنــة أخيــه؟ ) نبــى(كيــف يحــل لقاضــى  -57س
ــاَل َكاِلــبُ 12(واَألَمــرُّ مــن ذلــك أن يعــرض أبوهــا هــذا العــرض؟  ــَة «: َفَق الَّــِذي َيْضــِرُب َقْرَي

ــَفٍر َوَيْأُخــُذَها ــي اْمــَرَأةً , َس ــِه َعْكَســَة اْبَنِت ــُن َقَنــاَز َأُخــو َكاِلــَب َفَأَخــَذَها ُعْثِني13. »ُأْعِطي ِئيــُل ْب
 ،  13-12: 1قضاة.) َفَأْعَطاُه َعْكَسَة اْبَنَتُه اْمَرَأةً . اَألْصَغِر ِمْنهُ 
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َفَأقَـاَم الـرَّبُّ ُمَخلِّصـًا ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيَل , َوَصَرَخ َبُنو ِإْسَراِئيَل ِإَلى الرَّبِّ 9( 17: 15ويشوع 
  9: 3قضاة .) َناَز َأَخا َكاِلَب اَألْصَغرَ ُعْثِنيِئيَل ْبَن قَ . َفَخلََّصُهمْ 

ِإنََّها . َعْوَرَة ُأْخِت ُأمَِّك َال َتْكِشفْ 13. ِإنََّها َقِريَبُة َأِبيكَ . َعْوَرَة ُأْخِت َأِبيَك َال َتْكِشفْ 12(
ـكَ  الويـين .) نَّهَـا َعمَّتُـكَ إِ . ِإلَـى اْمَرَأتِـِه َال َتْقتَـِربْ . َعـْوَرَة َأِخـي َأِبيـَك َال َتْكِشـفْ 14. َقِريَبُة ُأمِّ

18 :12-14 

وفى الحقيقة إنه ظل الزواج من ابنـة األخ سـاريًا حتـى بعـد نـزول الشـريعة الموسـوية 
، )29: 11تكـــوين (وأخـــت لـــوط ) هـــاران(ابنـــة أخيـــه ) ملكـــة(، بـــدليل زواج نـــاحور مـــن 

 . وبدليل زواج نثنئيل من ابنة أخيه كالب

يهــا تحــريم الــرب لــزواج االبنــة مــن العــم؟ وكتــب ف 14: 18فمــن الــذى كتــب الويــين 
بــالطبع لــيس موســى ، ألن هــذه الشــريعة ظلــت ســارية مــن بعــده واتبعهــا أنبيــاء وملــوك 

 فكيف أتى التحريم فى سفر الالويين الذى ُينسب لموسى؟. العهد القديم

وكيف يخالف خليفة موسى ويشوع شريعة اهللا؟ وٕاذا كان القاضى النبى يخالف شـرع 
 ن الذى يحافظ عليه وكيف يكون شأن أتباعه؟اهللا ، فم

 فى النقطة السابقة تقرأ أن عثنيئيل تـزوج عكسـة ابنـة أخيـه مكافـأة لـه علـى  -58س
. وهـذا يعنـى أن عثنيئيـل قـد حـارب فـى كنعـان منـذ أيـام يشـوع. استيالئه على قرية سـفر

رائيل الـذين وهذا يتناقض مع ما قيل سابقًا من أن الرب قـد تـرك األمـم المتحـان بنـى إسـ
َفَهؤَُالِء ُهُم اُألَمُم الَِّذيَن َتَرَكُهُم الرَّبُّ ِلَيْمـَتِحَن 1(لم يعرفوا حروب كنعان ولتعليمهم الحرب 

ِإنََّما ِلَمْعِرَفِة َأْجَياِل َبِني ِإْسَراِئيَل (2ُكلَّ الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوا َجِميَع ُحُروِب َكْنَعاَن , ِبِهْم ِإْسَراِئيلَ 
 ،  2-1: 3قضاة ) الَِّذيَن َلْم َيْعِرُفوَها َقْبُل َفَقطْ . ْعِليِمِهِم اْلَحْربَ ِلتَ 

ويعنى أيضًا أن عثنيئيل قد قضى لسبط يهوذا فى أثناء حكم يشوع وليس بعد وفاتـه 
ى اْلَكْنَعاِنيِّيَن أََّوًال َمْن ِمنَّا َيْصَعُد ِإلَ «: َوَكاَن َبْعَد َمْوِت َيُشوَع َأنَّ َبِني ِإْسَراِئيَل َسَأُلوا الرَّبَّ (

 فكيف ُيفَهم هذا اللغط؟. 3: 1قضاة ) »ِلُمَحاَرَبِتِهْم؟

 ـــرَّ ِفـــي َعْيَنـــِي الـــرَّبِّ 7( -59س َوَنُســـوا الـــرَّبَّ ِإَلَهُهـــْم َوَعَبـــُدوا , َفَعِمـــَل َبُنـــو ِإْســـَراِئيَل الشَّ
َفَباَعُهْم ِبَيِد ُكوَشـاَن ِرَشـْعَتاِيَم َمِلـِك , َراِئيلَ َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ِإسْ 8. اْلَبْعِليَم َوالسََّواِريَ 

 8-7: 3قضاة . ) َفَعَبَد َبُنو ِإْسَراِئيَل ُكوَشاَن ِرَشْعَتاِيَم َثَماِنَي ِسِنينَ . َأَراِم النَّْهَرْينِ 
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كيف يصدق هذا مع قول يشوع الـذى بـرََّأهم مـن عبـادة األوثـان ، وأثبـت لهـم إرضـاء 
َوُكـلَّ َأيَّـاِم الشُّـُيوِخ الَّـِذيَن َطالَـْت َأيَّـاُمُهْم َبْعـَد , َد ِإْسَراِئيُل الـرَّبَّ ُكـلَّ َأيَّـاِم َيُشـوعَ َوَعبَ 31(اهللا؟ 

 31: 24يشوع )َيُشوَع َوالَِّذيَن َعَرُفوا ُكلَّ َعَمِل الرَّبِّ الَِّذي َعِمَلُه ِإلْسَراِئيلَ 

 ــــرَّبِّ 9( -60س ــــى ال ــــو ِإْســــَراِئيَل ِإَل ــــَراِئيَل , َوَصــــَرَخ َبُن ــــي ِإْس ــــرَّبُّ ُمَخلِّصــــًا ِلَبِن ــــاَم ال َفَأَق
َوَقَضـــى , َفَكـــاَن َعَلْيـــِه ُروُح الـــرَّبِّ 10. ُعْثِنيِئيـــَل ْبـــَن َقَنـــاَز َأَخـــا َكاِلـــَب اَألْصـــَغرَ . َفَخلََّصـــُهمْ 
َواْعتَّــَزْت َيــُدُه َعَلــى , َأَرامَ  َوَخــَرَج ِلْلَحــْرِب َفــَدَفَع الــرَّبُّ ِلَيــِدِه ُكوَشــاَن ِرَشــْعَتاِيَم َمِلــكَ . ِإلْســَراِئيلَ 

: 3قضاة ) َوَماَت ُعْثِنيِئيُل ْبُن َقَنازَ . َواْسَتَراَحِت اَألْرُض َأْرَبِعيَن َسَنةً 11. ُكوَشاِن ِرَشْعَتاِيمَ 
9-11  

، وهـذا نفـس اللفـظ الـذى ) المخلِّـص(فقد ُأطِلـق علـى جميـع قضـاة بنـى إسـرائيل لقـب 
عيســى ابــن مــريم فــى األناجيــل األربعــة ، وهــذا يعنــى اســتخدمه بنــو إســرائيل فــى وصــف 

َهـْل «(فمن أيـن جـاء وصـفكم لـه كإلـه؟ . أنهم عرفوه كنبى ، ُيذكِّرهم بالقضاة المخلصين
ــاِم؟ ــِم اُألُمــوَر الَِّتــي َحــَدَثْت ِفيَهــا ِفــي َهــِذِه اَأليَّ ــْم َتْعَل ــَت ُمَتَغــرٌِّب َوْحــَدَك ِفــي ُأوُرَشــِليَم َوَل » َأْن

ــًا «: َفَقــاالَ » َوَمــا ِهــَي؟«: ُهَمــاَفَقــاَل لَ 19 ــُة ِبَيُســوَع النَّاِصــِريِّ الَّــِذي َكــاَن ِإْنَســانًا َنِبّي اْلُمْخَتصَّ
 19-18: 24لوقا .) ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّْعبِ 

 ــاِييُن َهاِبيــَل َأَخــاهُ 8( -61س ــاَم َعَلــى َوَحــَدَث ِإْذ َكا. َوَكلَّــَم َق ــاِييَن َق ــا ِفــي اْلَحْقــِل َأنَّ َق َن
إال . ونفهـم مــن هـذه الجملــة أن هابيـل ُقِتــَل فـى الحقــل 8: 4تكــوين .) َهاِبيـَل َأِخيــِه َوَقَتلَـهُ 

 فهل قتل قايين أخاه هابيل مرتين؟. أن التوراة السامرية تذكر أنه ُقِتَل فى الصحراء

 ــاِيينَ 9( -62س ــاَل الــرَّبُّ ِلَق ــ«: َفَق ــمُ «: َفَقــالَ » َن َهاِبيــُل َأُخــوَك؟َأْي ــا ! َال َأْعَل َأَحــاِرٌس َأَن
ــالَ 10» َألِخــي؟ ــَن اَألْرضِ «: َفَق ــيَّ ِم ــَت؟ َصــْوُت َدِم َأِخيــَك َصــاِرٌخ ِإَل ــاَذا َفَعْل فَــاْآلَن 11. َم

َمتَـــى َعِمْلـــَت 12! َمْلُعـــوٌن َأْنـــَت ِمـــَن اَألْرِض الَِّتـــي َفَتَحـــْت َفاَهـــا ِلَتْقَبـــَل َدَم َأِخيـــَك ِمـــْن َيـــِدكَ 
َتهَـا : َفقَـاَل قَـاِييُن ِللــرَّبِّ 13. »َتاِئهــًا َوَهاِربـًا َتُكـوُن ِفــي اَألْرضِ . اَألْرَض َال َتُعـوُد ُتْعِطيـَك ُقوَّ

ــْن َأْن ُيْحَتَمــلَ « ــْوَم َعــْن َوْجــِه اَألْرِض َوِمــْن 14. َذْنِبــي َأْعَظــُم ِم ِإنَّــَك َقــْد َطَرْدَتِنــي اْلَي
 .»َوَأُكوُن َتاِئهًا َوَهاِربـًا ِفـي اَألْرِض َفَيُكـوُن ُكـلُّ َمـْن َوَجـَدِني َيْقُتُلِنـيَوْجِهَك َأْخَتِفي 

َوَجَعـَل الـرَّبُّ . »ِلَذِلَك ُكـلُّ َمـْن َقتَـَل قَـاِييَن َفَسـْبَعَة َأْضـَعاٍف ُيْنـَتَقُم ِمْنـهُ «: َفَقاَل َلُه الرَّبُّ 15
َفَخَرَج َقاِييُن ِمْن َلُدِن الـرَّبِّ َوَسـَكَن ِفـي 16 .َمْن َوَجَدهُ  ِلَقاِييَن َعَالَمًة ِلَكْي َال َيْقُتَلُه ُكلُّ 

  16-9: 4تكوين .) َأْرِض ُنوٍد َشْرِقيَّ َعْدنٍ 
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ِمن َمن خاف قايين؟ أن يقتله أحد يالقيه؟ كيف ولم ُيخَلـق غيـره هـو وأختـه ووالديـه؟ 
ايــة مشــددة وممــا يزيــدنى دهشــة هــو أن الــرب عاقبــه وطــرده مــن رحمتــه ، ثــم فــرض حم

ـــه لحمايتـــه ـــه الـــرب بـــالرغم مـــن أن منطـــق الـــرب. علي : فكيـــف يكـــون هـــذا عقابـــًا؟ يحمي
ــٌة ُتْعِطــي 23( ــَنْفسٍ َوإِْن َحَصــَلْت َأِذيَّ ــدًا ِبَيــٍد 24 َنْفســًا ِب ــّنًا ِبِســنٍّ َوَي ــًا ِبَعــْيٍن َوِس َوَعْين

 24-23: 21خروج .) َرضٍّ َوَكّيًا ِبَكيٍّ َوُجْرحًا ِبُجْرٍح َوَرّضًا بِ 25َوِرْجًال ِبِرْجٍل 
أوًال لمـن العالمـة ولـم . والذى يحيرنى هو أن الرب جعل له عالمة لكى ال يقتله أحد

ُيخلق غيرهم؟ والعالمة البد أن تكون واضحة ، وظاهرة ، فلو افترضنا وجـود مخلوقـات 
أخرى، لسـألوا عـن سـبب هـذه العالمـة، ولـو أخبـرهم لحـاول واحـد فـى المائـة أن ينبـذه أو 

 .تله ، وفى هذه الحالة تكون العالمة ليس لحمايته ، بل للقضاء عليهيق

ثم كيف تكون عالمة لكى ال ُيقتل؟ وما هى شكلها؟ هل كان مكتوب عليها ال تقتـل 
صـــاحب هـــذه العالمـــة؟ وهـــل كـــان أحـــد وقتهـــا يعـــرف الكتابـــة والقـــراءة؟ هـــل تتخيـــل أن 

منطقــة لكــى ال ُيســَرق؟ ولــو اإلنســان يضــع عالمــة مميــزة لبيــت معــين دون كــل بيــوت ال
افترضنا إمكانية حدوث هذا ، لكان لزامًا علينا أن نعتقد أن الرب الذى ميََّز منزًال معينـًا 

غيـر (بمعنى أن الرب منع كل النـاس ! دون الباقين ، سمح أو قرر بسرقة باقى المنازل
دل اإللهــى وهــذا يتنــافى مــع العــ! مــن قتــل قــايين ، وســمح بقتــل بــاقى البشــر) الموجــودين

 .والرحمة الربانية
ولــو افترضــنا أّن المخلوقــات األخــرى هــى األجيــال التــى ســينجبها قــايين ، ففــى هــذه 
الحالـــة لـــو قـــال لهـــم عـــن ســـبب هـــذه العالمـــة ، لخرجـــت أجيـــال ُتشـــبه أباهـــا فـــى القتـــل 

َذْنِبــي (ولــو كــذب عليهــا، لمــا نــدَم علــى عملــه هــذا وقــال للــرب . والــبطش وســفك الــدماء
 ) ِمْن َأْن ُيْحَتَملَ  َأْعَظمُ 

َفَخــَرَج َقــاِييُن ِمــْن َلــُدِن الــرَّبِّ َوَســَكَن ِفــي َأْرِض ُنــوٍد 16: (النقطــة األخيــرة قــول الكتــاب
، فكيـف خـرج مـن لـدن الـرب؟ هـل الـرب غيـر موجـود فـى  16: 4تكـوين .) َشْرِقيَّ َعْدنٍ 

 عدن؟ أم هل كان يسكن الرب معهم فغادر كهفه هاربًا منه؟
َال «: َفَقـــالَ » َأْيـــَن َهاِبيـــُل َأُخـــوَك؟«: َفَقـــاَل الـــرَّبُّ ِلَقـــاِيينَ 9(: قـــايين علـــى الـــربأمـــا رد 

، يعكــس منتهــى ســوء األدب مــن عبــد لربــه، واســتهتاره بــه، ) »َأَحــاِرٌس َأَنــا َألِخــي؟! َأْعَلــمُ 
فلماذ لم يعلق الكتاب المقدس على سوء األدب هذا ، ليـتعلم أتبـاع هـذا الكتـاب أن سـوء 
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وٕاال فــأين القــدوة هنــا؟ ومــا الغــرض مــن ذكــر هــذه . دب مــع الــرب ُيعاقــب عليــه العبــداأل
 القصة دون تبيان عاقبة المذنب؟
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 متى وِلَد أول بشر على سطح األرض؟ -63س 

والعلــــم الحــــديث . قبــــل المــــيالد 3589تحــــدد التــــوراة وجــــود آدم علــــى األرض بســــنة 
مائــة ألــف عــام مثــل ســفينة (والحفريــات أثبتــت وجــود مخلوقــات علــى األرض ترجــع إلــى 

 .قبل الميالد) نوح

 عتبــاره قــد غــرق مــن هــو االبــن البكــر لنــوح؟ ولمــاذا لــم تــذكره التــوراة حتــى با -64س
َوَكــاَن ُنــوٌح اْبــَن 32(ســنة  500أثنــاء الطوفــان؟ أنجــب نــوح ابنــه البكــر عنــدما كــان عمــره 

، وحـــدث الطوفـــان  32: 5تكـــوين .) َســـامًا َوَحامـــًا َوَياَفـــثَ : َوَوَلـــَد ُنـــوحٌ . َخْمـــِس ِمَئـــِة َســـَنةٍ 
َسَنٍة َصاَر ُطوَفاُن اْلَمـاِء َوَلمَّا َكاَن ُنوٌح اْبَن ِستِّ ِمَئِة 6(سنة  600عندما كان عمر نوح 

 .سنة 102، ويكون عمر ابنه البكر بعد الطوفان بسنتين  6: 7تكوين ) َعَلى اَألْرضِ 

َوَسـاٌم َأُبـو : (إن سام هو األخ األكبر إلخوته ، ولم تذكره التوراة باعتباره االبن البكـر
 21: 10تكوين .) ضًا َبُنونَ ُكلِّ َبِني َعاِبَر َأُخو َياَفَث اْلَكِبيُر ُوِلَد َلُه َأيْ 

ـــر لنـــوح  كـــان عمـــره بعـــد ســـنتين مـــن ) وهـــو هنـــا ســـام(إال أنـــك تجـــد أن االبـــن األكب
َلمَّـا َكـاَن َسـاٌم اْبـَن ِمَئـِة َسـَنٍة : َهِذِه َمَواِليُد َسامٍ 10( 102سنة وليس  100الطوفان 

، إذن فهـو لـيس االبـن البكـر ،  10: 11تكـوين .) َوَلَد َأْرَفْكَشاَد َبْعَد الطُّوَفاِن ِبَسـَنَتْينِ 
 فما اسمه؟ ولماذا أغفلته التوراة؟. ويكون االبن البكر هو الذى مات فى الطوفان

 ِاْصــَنْع ِلَنْفِســَك ُفْلكــًا 14: (أمــر الــرب نوحــًا أن يبنــى ُفلكــًا علــى النحــو التــالى -65س
َوَهَكــَذا 15. ِخــٍل َوِمــْن َخــاِرٍج ِباْلَقــارِ َتْجَعــُل اْلُفْلــَك َمَســاِكَن َوَتْطِليــِه ِمــْن َدا. ِمــْن َخَشــِب ُجْفــرٍ 

ثَـــَالَث ِمَئـــِة ِذَراٍع َيُكـــوُن طُـــوُل اْلُفْلـــِك َوَخْمِســـيَن ِذَراعـــًا َعْرُضـــُه َوَثَالثِـــيَن ِذَراعـــًا : َتْصـــَنُعهُ 
 . وله ثالثة أدوار 16-14: 6تكوين .) اْرِتَفاُعهُ 

اءهم  ، ومن كل حى يأخـذ وأمره الرب أن َيدخل السفينة هو نفسه وامرأته وبنيه ونس
ثـم أمـره ). 22-19: 6تكـوين (زوجين اثنين ذكرًا وأنثى إضافة إلى طعام هذه الكائنات 

أن يأخذ من البهائم الطـاهرة وطيـور السـماء سـبعة أزواج ذكـورًا وٕاناثـًا ومـن البهـائم غيـر 
فهــل ). 5-2: 7تكــوين (الطــاهرة زوجــين اثنــين ذكــرًا وأنثــى ، ففعــل نــوح كمــا أمــره الــرب 
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تكفى سفينة بهذه األبعاد لكل هؤالء البشر والبهائم والطيـور وكـل مـا يـدب علـى األرض 
 إضافة إلى طعام يكفيهم عشرة أشهر ، أو سبعة أشهر؟

 هل سمعتم أو رأيتم ثعبانًا يأكل التراب؟  -66س 

َألنَّـِك «: يَّـةِ َفقَـاَل الـرَّبُّ اِإللَـُه ِلْلحَ 14: (فقد تراجع الـرب فـى قـراره ولـم ينفـذه. بالطبع ال
يَّةِ  َعَلى َبْطِنِك َتْسِعيَن . َفَعْلِت َهَذا َمْلُعوَنٌة َأْنِت ِمْن َجِميِع اْلَبَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش اْلَبرِّ

، وكيـف تلعـن البهـائم ووحـوش األرض  14: 3تكـوين .) َوُتَرابًا َتْأُكِليَن ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتكِ 
للعـن هـو الطـرد مـن رحمـة اهللا ، فهـل تملـك هـذه الحيوانـات رحمـة الحيَّة؟ نحن نعلم أن ا

 اهللا؟

 هل اإلنسان يخطىء؟  -67س 

ِإَذا َأْخَطُأوا ِإَلْيَك َألنَُّه َلْيَس ِإْنَساٌن َال 36( 36:  6كما يقول أخبار األيام الثاني . نعم
  )ُيْخِطئُ 

و مولـود مـن اهللا كل من هـ: (9:  3وهذا يناقض قول يوحنا فى رسالة يوحنا األولى 
 ).ال يفعل خطية

وعلى ذلك فلو اعتمدنا كالم أخبار األيام الثانى فقط فالبد أن يكون الرب إلـه شـرير 
فقـد كـان يعلـم بعلمـه األزلـى أن اإلنسـان يخطـىء ، ومـع ذلـك لـم يعلـم . وليس إلـه محبـة

َألنَُّه َلـْيَس : (آدم وحواء الخير من الشر ، ليقعا فى الشر ، متعمدًا ذلك ألنه هو القائل
، وبسبب ذلك حبس كل نبى وبار وصدِّيق فى نار جهـنم مـع الكفـرة  )ِإْنَساٌن َال ُيْخِطئُ 

األشرار، حتى ينزل هو لُيعَدم صلبًا ، فيتمكن من أن يغفر للبشرية ما وقعت فيه وحواء 
ام فلمـاذا لـم يعلـم الـرب آدم وحـواء أوًال الخيـر مـن الشـر؟ هـل إلتمـ. على حد قول كتابكم

 هذه التمثيلية التى راح ضحيتها كل بار؟

وهــل مــن العــدل أن ُيحاســب الــرب دون أن ُيســن قانونــًا للترغيــب فــى طاعتــه وتبيــان 
 فوائد هذه الطاعة ونتائجها ، والترهيب من عصيانه وتبيان مضارها؟ 

وعلــى ذلــك فيســوع أخطــأ ألنــه بشــر ، مولــود مــن بشــر، ومــن أخطائــه أنــه تجســد مــن 
 . مخطوبة لرجل آخر وعرض سمعة أمه للقيل والقالامرأة عذراء 
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ومن أخطائه أيضًا أنه لعن شجرة التين فيبسـت فـى الحـال، ولـم تثمـر، وبهـذا أضـاع 
على صاحبها فرصة اإلنتفاع بثمنها ، وأضاع علـى غيـره فرصـة التجـارة بثنرهـا أو أكـل 

كتـاب الحيـاة  وفـى الحقيقـة اسـتحى) 20-18: 21متـى . (ثمرها أو التظلل بظل أوراقهـا
 .أن يضعها ضمن معجزات يسوع

مــن الخنــازير وأبــادهم  2000ومــن أخطائــه ايضــًا أنــه ســمح للشــياطين أن تــدخل فــى 
كلهــم ، وهــى مــن الممتلكــات الخاصــة ، وكــان يمكنــه أن يــرفض طلــب الشــياطين ، أو 

 )14-1: 5مرقس . (يدخلها كلها فى خنزير واحد ويقلل الخسائر

 َســِمَعا َصــْوَت الــرَّبِّ اِإلَلــِه َماِشــيًا ِفــي اْلَجنَّــِة ِعْنــَد وَ 8: (يقــول الكتــاب -68س
ــَجِر  ــِط َش ــي َوَس ــِه ِف ــرَّبِّ اِإلَل ــِه ال ــْن َوْج ــُه ِم ــَأ آَدُم َواْمَرَأُت ــاِر َفاْخَتَب ــِح النََّه ــوِب ِري ُهُب

 8: 3تكوين .) اْلَجنَّةِ 

شـى علـى فكيف سمع آدم صوت الرب؟ هل كان يرتدى اإلله قبقابـًا مـن الخشـب ويم
سيراميك؟ أم أن حذاًء الرب كان بكعب خشب أو حديد ويحدث صوتا أثنـاء المشـى؟ أم 
كـان يغنــى وهــو يمشــى؟ وكيـف اختبــأ آدم وزوجتــه مــن وجـه الــرب؟ ألــم يعلمــا قــدرات اهللا 

 وأن اهللا سيراهم مهما كانوا؟ 

واألغــرب مــن ذلــك أن يــأتى الــرب ويبحــث عنهمــا ، ولــم يكــن قــد تنــامى لعلمــه أنهمــا 
: َفقَـالَ 10. »َأْيـَن َأْنـَت؟«: َفَنـاَدى الـرَّبُّ اِإللَـُه آَدمَ 9: (أكال من الشـجرة وأصـبحا عريـانين

ــاٌن َفاْخَتَبــْأتُ « ــَك «: َفَقــالَ 11. »َســِمْعُت َصــْوَتَك ِفــي اْلَجنَّــِة َفَخِشــيُت َألنِّــي ُعْرَي ــْن َأْعَلَم َم
: 3تكـوين ) »ِتـي َأْوَصـْيُتَك َأْن َال َتْأُكـَل ِمْنَهـا؟َأنََّك ُعْرَياٌن؟ َهْل َأَكْلَت ِمَن الشَّـَجَرِة الَّ 

9-11 

 بــالع وبــاكر : أوالد)  3( إن بنيــامين عنــده  6: 7يقــول أخبــار األيــام األول  -69س
 ويديعئيل

: َوِبْنَيـاِميُن َولَـدَ 1: (أوالد)  5( إن بنيـامين عنـده  2-1: 8ويقول أخبـار األيـام األول 
 ).َوُنوَحَة الرَّاِبَع َوَراَفا اْلَخاِمَس 2الثَّاِنَي َوَأْخَرَخ الثَّاِلَث  َباَلَع ِبْكَرُه َوَأْشِبيلَ 
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َبــاَلُع : َوَبُنــو ِبْنَيــاِمينَ 21: (أوالد)  10( فيقــول إن بنيــامين عنــده  21: 46أمــا تكــوين 
 ) .َوَباَكُر َوَأْشِبيُل َوِجيَرا َوَنْعَماُن َوإِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم َوَأْردُ 

فكم عدد األوالد التى كانت عند بنيامين فـى علـم اهللا والتـى أوحـى بهـا؟ مـع العلـم أن 
سفر التكوين هو أول األسفار التى كتبت زمنيًا ، أى ما حكاه من بعد فى أخبـار األيـام 

 .فهذا أكيد خطأ من الناسخ) 5(أوالد أو ) 3(األولى من أن بنيامين عنده 

شـبهات وهميـة حـول الكتـاب “عبـد النـور فـى كتابـه  وعجبت لرد الدكتور القس منيس
. ، فتــراه يتخــبَّط فــى محاولــة لحــل هــذه المشــكلة ، ولكــن دون جــدوى 171ص ” المقــدس

ألن سفر التكوين ذكر أوًال بنيامين وأوالد : (فقد علََّل العشرة المذكورين فى سفر التكوين
. ، فـإن الجـد هـو األب األكبـر أوالده ، وهو أمر معهود بين كل األمم والقبائل والعشائر

أن َنْعمـان ، وَأْرد  4و 3: 8وأخبـار األول  40: 26والدليل على ذلك أنه ورد فى العـدد 
 .)، وجيرا هم أوالد بالع بن بنيامين ، وُنسبوا إلى بنيامين ألنه جدهم

إن األخطـــاء فـــى النســـب والعمـــر وتفاصـــيل األحـــداث التـــى تمـــأل الكتـــاب : وأقـــول لـــه
فقـد اتفقـت الـثالث مواضـع . رة وال ينفع فيها اإلفتراضات التـى تقـوم أنـت بهـاالمقدس وفي

تكــوين (علــى أن االبــن البكــر لبنيــامين هــو بــالع ، إال أن االبــن الثــانى كــان بــاكر عنــد 
فقـــد ) 1: 8أخبـــار األيـــام األول (وخـــالفهم ) 6: 7أخبـــار األيـــام األول (وعنـــد ) 21: 46

، وذكره سفر التكوين علـى أنـه االبـن الثالـث ) أشبيل( ذكر أن االبن الثانى لبنيامين هو
المذكورين على أنهما من أبناء بنيامين فـى ) َوُنوَحَة الرَّاِبَع َوَراَفا اْلَخاِمَس (لبنيامين ، أما 

باعتبارهمـا مـن نسـل بنيــامين ، ) التكـوين(فـال وجـود لهمـا فــى  2: 8أخبـار األيـام األول 
 . باعتبارهما من أبناء بنيامين من ُصلبه 6: 7م األول وال وجود لهما عند أخبار األيا

، ) 6: 7أخبـار األيـام األول (المـذكور فـى ) يـديعئيل(أما بالنسبة لالبـن الثالـث وهـو 
وفى محاولة لطمس هذه المشكلة ادعـى القـس . أصبح ال وجود له عند االثنين اآلخرين

هو نفسه أشـبيل  6: 7يام األول الدكتور منيس أن يديعئيل االبن الثالث تبعا ألخبار األ
، ُمعلـًال ذلـك أنـه توجـد حـاالت كثيـرة فـى الكتـاب  1: 8المذكور فى أخبـار األيـام األول 

. المقــدس تــم فيهـــا تســمية الشـــخص الواحــد بـــأكثر مــن اســـم مثــل إبـــراهيم وٕابــرام وٕابراهـــام
ياتـه ، متناسيًا أن الذى يغير األسماء هـو اهللا ، ويـذكر الكتـاب الشـخص وأحـداث مـن ح
وكمـا . ثم فى مرحلة انتقالية من حياته هذه يغير اهللا اسمه ، كما فعل مع إبراهيم وسـارة
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فعل يسوع مع بطرس وغيره ، وال تخضع هذه التغييرات لسد خطأ ما فـى الكتـاب ، وٕاال 
لضاعت األنساب ، وضاع الميراث ، ولكان هذا اتهامـًا لـبعض األنبيـاء بـأنهم لصـوص 

عمـد ليســتولوا علــى ميــراث اخـوانهم وأوالد عمــومتهم ، ولكــانوا قــدوة غيـروا أســماءهم عــن 
 . سيئة لمن خلفهم

لــم ُيــدَرج ابنــان مــن أوالد بــالع ، : (وقـد تجــرأ الــدكتور القــس وذكــر ذلــك بالفعــل ، فقــال
هما أصبون وعيرى فى بعض األسفار ضمن سبط بنيامين ، ولكنهما ُأدِرجا فـى تكـوين 

 .)ط جاد بسبب الزواج والميراثضمن سب 16: 26وعدد  16: 46

الــذى ) بــاكر(ونفــس الشــىء كــرره الــدكتور القــس منــيس عــن االبــن الثــانى لبنيــامين 
، والسبب فـى ذلـك  1: 8كما أغفله أخبار األيام األول  41-38: 26أغفله سفر العدد 

مــن ســبط أفــرايم ، بســبب زواجــه  35: 26كمــا يقــول الــدكتور القــس أنــه ُذكــر فــى العــدد 
من سبط أفرايم ، فُنِسَب إلى أفرايم ليكون له الحـق فـى الميـراث ، وٕان كـان أصـله بسيدة 

 .من بنيامين

ــَل مــن أبيــه وأجــداده وميراثــه فــى ســبط بنيــامين ليحصــل علــى  أى إن بــاكر هــذا تنصَّ
ويفتــرض القــس أن بــاقى أخــوة . هــذا إن ماتــت هــى قبلــه. ميــراث مــن زوجتــه بعــد مماتهــا

هـل تناسـيت أيهـا . بهـذا الـزواج ، وٕاخـراج ميـراثهم لرجـل غريـبزوجته وأعمامها قد قبلوا 
الــــدكتور القــــس منــــيس أن هــــذا الكــــالم ُيفتــــرض أن يكــــون وحــــى اهللا، وأال يســــمح الــــرب 
باختالط األنساب، وأال يجب أن يكون الـرب عنصـرى ، فيـذكر بـاكر فـى سـفر مـا ، وال 

أشــبيل مــرة علــى أنــه  يــذكره فــى اآلخــر انتقامــًا منــه علــى زيجتــه مــن نســل آخــر، ويــذكر
كمـا ُيفتـرض أن يكـون الكتـاب ذو موضـوعات . االبن الثانى ومرة على أنه االبن الثالث

تربويــة ، فــإن ذكــر الخطــأ ، ذكــر معــه الزجــر عنــه وعقوبتــه، والترغيــب فــى عــدم فعلــه ، 
 .وثواب تركه

وهــو فــى الحقيقــة غنــى كــل الغنــى عــن ذلــك ، فقــد كانــت قبيلتــه تســيطر علــى طــرق 
ة مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب ، كمــا ذكــر قــاموس الكتــاب التجــار 

فكـان نصـيبه مـن أرض كنعـان األراضـي الواقعـة بـين وأما سـبط بنيـامين : (المقدس
عرضـًا، وهـي تعلـو نحـو  12مـيًال طـوًال و 26التـي بلغـت مسـاحتها نحـو  افرايم ويهوذا

ومن مدنها . جيدة الهواء, لتربةوكلها أراض خصبة ا. قدم فوق سطح بحر الروم 2000
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، بـل كانـت أرض أفـرايم ) .مدينة أخـرى غيرهـا 25أورشليم عاصمة األراضي المقدسة و
نفسها تقع داخل أراضيهم ، فهـى أرضـه وأرض اخوتـه ، فمـا الـدافع الـذى يجعلـه للتـزوج 

 .من أفرايم

ألول البكـر آي ا((اسـم عبـري معنـاه : (أضف إلى ذلـك قـول قـاموس الكتـاب المقـدس
اســمًا ألحــد أوالد  8و 6: 7اي  1و  21: 46تــك (وردت هــذه اللفظــة فــي )) والمبكــر
وهذا األخير يعرف أيضًا باسم برد  اسمًا ألحد بني افرايم 35: 26وفي عدد  بنيامين

 ). )20: 7اي  1(

االبـــن الثـــاني  -1: وهـــو اســـم " البكـــر " ومعنـــاه : (وقـــول دائـــرة المعـــرف الكتابيـــة
أحـــد أبنـــاء أفـــرايم   -2).  6:  7ا خ  1، 21:  46تـــك (  قـــوبلبنيـــامين بـــن يع

" ويسـمي فـي سـفرأخبار األيـام األول )  35:  26العـدد (  ومؤسس عشيرة البـاكريين
 )).  20:  7أ خ  1" ( برد 

وبــذلك يكــون قــد أســاء الــدكتور القــس فهــم هــذين المــرجعين ، كمــا خــالف المرجعــان 
كر،  لم يكن با) 1: 8أخبار األيام األول (ن الثانى فى األمانة العلمية بإخفائهما أن االب

، ) أشـــبيل(األمـــر الـــذى أكدتـــه دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة تحـــت كلمـــة . ولكنـــه كـــان أشـــبيل
وأخفاهـــا قــــاموس الكتــــاب المقــــدس تحــــت نفــــس الكلمــــة ، واكتفــــى بــــذكر أنــــه أحــــد أبنــــاء 

 .بنيامين

: النور أن يديعئيل هو نفس أشبيلكما علمنا توًا كيف أكََّد الدكتور القس منيس عبد 
هــو نفســه أشــبيل المــذكور فــي التكــوين والعــدد  10، 7:6أخبــار 1يــديعئيل المــذكور فــي (

، وُسّمي كذلك بعد أن صارت عشيرته ذات شـأن فـي عهـد داود، فُسـّمي 8أخبار 1وفي 
يـة فى الوقت الذى يؤكد فيه قاموس الكتـاب المقـدس ودائـرة المعـارف الكتاب) .بهذا االسم

أشـبيل : (فتقـول دائـرة المعـارف الكتابيـة عـن أشـبيل: أن هذا علـى سـبيل الظـن والتخمـين
أخ  1، 38: 26، عدد 21: 46تك (هو االبن الثانى لبنيامين ، وأبو عشيرة األشبيليين 

أو " مـــدعو مـــن الـــرب"والـــذى معنـــاه ) 6: 7أخ  1( ويـــرجح أنـــه هـــو يـــديعئيل) 1: 8
 )".رجل البعل"أى " أشبعل"أو " لأشبي"بدال من " معروف من الرب"
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مـــع األخـــذ فـــى االعتبـــار أن مـــن يكـــون اســـمه رجـــل البعـــل ، فهـــو كـــافرًا بـــاهللا، عابـــدًا 
، ولو قـرأت فـى سـيرة بنيـامين ) رجل البعل(فلك أن تتخيل أن يكون ابن بنيامين . للبعل

يليـق ، فهـل ) قـاموس الكتـاب المقـدس(، لوجدته أتقى النـاس وأقـواهم حربيـًا هـو وسـبطه 
). رجل البعـل(بنبى ُيقال عنه أنه من األتقياء الناس وأكثرهم طاعة هللا ، أن يسمى ابنه 

 أال يشير هذا إلى كفر بنيامين نفسه؟

اسـم عبـري وربمـا كـان معنـاه صـورة مـن : (ويقول قاموس الكتاب المقدس عن أشـبيل
و 38: 26وعـدد  21: 46تك (وهو ابن بنيامين ومؤسس أسرة )) أشبعل((صور االسم 

اســـم آخـــر لهـــذا ) 6: 7أخبـــار  1(المـــذكور فـــي ويـــرّجح أن يـــديعئيل ) 1: 8أخبـــار  1
 .)الرجل نفسه

إنـه يوجـد اثنـان بهـذا االسـم أحـدهما : أما عن جيرا فتقول دائرة المعارف الكتابية عنه
 5و 3: 8أخبــار األيــام األول (ابنــًا لبنيــامين واآلخــر أحــد أحفــاده مــن بــالع ابــن بنيــامين 

 . وهذا ما أكده أيضًا قاموس الكتاب المقدس ،) 7و

. وعلى ذلك فُيضاف جيرا على أوالد بنيامين وهو لم ّيذكر إال فى سـفر التكـوين فقـط
فكيف يحدث هـذا فـى كتـاب الـرب المقـدس الـذى أوحـى بـه؟ أضـف إلـى ذلـك أن عشـيرة 

 .41-38: 26جيرا لم ُتذكر بين عشائر بنيامين فى سفر العدد 

: 26(فتؤكد دائرة المعارف الكتابية أنه بناء على ما ذكره سـفر العـدد أما عن نعمان 
فهو ابن بالع وليس ابن بنيامين ، مخالفـة بـذلك مـا ذكـره سـفر ) 4و  3:  8أخ  1،  4

. مرجحة أن يكـون المقصـود مـن كلمـة ابنـه أى مـن صـلبه. التكوين من أنه ابن بنيامين
 .ووافقه على ذلك قاموس الكتاب المقدس

لماذا كان كل األشخاص العشرة الذين ُذكروا فى سـفر التكـوين مـن : باهللا عليكملكن 
 صلب بنيامين ، ما عدا نعمان؟

والمدقق لكالم دائرة المعارف الكتابية يجدها قد عدته فيمـا بعـد فـى موضـع آخـر مـن 
إنــه االبــن ) روش(فتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة عــن . أبنــاء بنيــامين ولــيس مــن أحفــاده

، ولــــو قمــــت بعــــد األســــماء التــــى ســــبقته  21: 46ابع لبنيــــامين وتستشــــهد بتكــــوين الســــ
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لــذلك فقــد كــان قــاموس الكتــاب المقــدس أحصــف مــن . لوجــدتهم ســتة ومــن بيــنهم نعمــان
 .دائرة المعارف وذكر فقط أنه أحد أبناء بنيامين

اء وهل قال الدكتور القس منيس عبد النـور فـى نهايـة تحليلـه وبحثـه هـذا مـا عـدد أبنـ
وهـو نفـس مـا فعلتـه دائـرة المعـارف الكتابيـة ، ومـا . بنيامين؟ ال لـم ولـن يـتمكن مـن ذلـك

 .كتبه قاموس الكتاب المقدس

 من هى أم أبيَّا؟  -70س 

مَلـَك َأِبَيـاُم َوِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط، 1: (معكة بنت أبشالوم
ملـوك .) َواْسُم ُأمِِّه َمْعَكـُة اْبَنـُة َأْبَشـاُلومَ . َمَلَك َثَالَث ِسِنيٍن ِفي ُأوُرَشِليمَ 2. َعَلى َيُهوَذا

 2-1: 15األول  

ــا ثُــمَّ َبْعــَدَها 20: (معكــة بنــت أبشــالوم ــُه َأِبيَّ ــَدْت َل ــَت َأْبَشــاُلوَم َفَوَل ــَة ِبْن ــَذ َمْعَك َأَخ
ــَر ِمــْن َجِميــِع ِنَســاِئِه َوَأَحــبَّ 21. َوَعتَّــاَي َوِزيــَزا َوَشــُلوِميثَ  ــَة ِبْنــَت َأْبَشــاُلوَم َأْكَث َرُحْبَعــاُم َمْعَك

ــًة َوِعْشــِريَن اْبنــًا َوِســ ــَد َثَماِنَي يًَّة َوَوَل ــَرَأًة َوِســتِّيَن ُســرِّ ــاِنَي َعَشــَرَة اْم ــُه اتََّخــَذ َثَم تِّيَن َوَســَراِريِه َألنَّ
 21-20: 11أخبار األيام الثانى .) اْبَنةً 

. ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َيُرْبَعاَم َمَلَك َأِبيَّا َعَلى َيهُـوَذا1: (أوريئيل ميخايا بنت
ـِه ِميَخاَيـا ِبْنــُت ُأوِريِئيـلَ . َملَـَك ثَـَالَث ِسـِنيَن ِفـي ُأوُرَشـِليمَ 2 َوَكاَنــْت . ِمـْن َجْبَعـةَ  َواْســُم ُأمِّ

 2: 13بار األيام الثانى أخ.) َحْرٌب َبْيَن َأِبيَّا َوَيُرْبَعامَ 

 ). ميخايا ابنة أوريئيل من جبعة(يقول إنها ) 2: 13أخبار األيام الثانى (إذن فسفر 

أن اسـم أم أبيـا ) 2-1: 15ملوك األول (و) 20: 11أخبار األيام الثانى (وُيعَلم من 
 ). معكة ابنة أبيشالوم(هو 

م إال بنت واحدة اسمها ثامـار أنه ما كان ألبيشالو  7: 14وُيعَلم من صموئيل الثانى 
 فَمن هى إذن معخا هذه؟. ، أى ليس لها أخوات

فثامار هذه هى البنت الوحيدة ألبيشـالوم بـن داود ، وهـى غيـر ثامـار ابنـة داود التـى 
) ميخايـا(أو ) ميخيـاهو(أو ) ميخيـا(زنى بها أمنون أخوهـا، ولـم يـرد أن لهـا أختـًا اسـمها 

ــــذلك ) معكــــة(أو ) معخــــا(أو  اضــــطرب قــــاموس الكتــــاب المقــــدس فــــى هــــذا األمــــر ، ول
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إن معكــة ابنــة أبشــالوم، أو بنــت ابنتــه ثامــار، : اضــطرابًا شــديدًا ، فحــاولوا التوفيــق فقــالوا
لزم منه ) ميخاياهو(وأن أوريايل تزوج ثامار ابنة أبيشالوم ، فإن كانت ثامار هى معكة 

أبيشـالوم أبوهـا وجـدها فـى  أن يكون أوريايل أبو معكة هو زوجها فى نفس الوقت ، وأن
قـاموس الكتـاب . (نفس الوقت ، وأن معكة لهـا أبـوان أوريايـل وأبيشـالوم فـى نفـس الوقـت

 )937، 908، 136، 14المقدس ص 

 2: 15ملـوك األول (ُذِكَر من قبل أن اسم أم أبيا هو معكة بنت أبشـالوم  -71س (
ا ، فكيف تكـون معكـة أمـه وأم أن آسا هو ابن أبيَّ ) 8: 15ملوك األول (، كما ُذِكَر فى 

 أبيه فى نفس الوقت؟ فهل تزوََّج آسا أمَّه؟

َمَلـَك آَسـا َعَلـى َوِفـي السَّـَنِة اْلِعْشـِريَن ِلَيُرْبَعـاَم َمِلـِك ِإْسـَراِئيَل 9: (معكة بنت أبشالوم
ــِه َمعْ . َمَلــَك ِإْحــَدى َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة ِفــي ُأوُرَشــِليمَ 10. َيُهــوَذا .) َكــُة اْبَنــُة َأْبَشــاُلومَ َواْســُم ُأمِّ

 )16: 15أخبار األيام الثانى (، وكذلك فى  10-9: 15ملوك األول 

 هل سيدنا لوط ابن أخ سيدنا إبراهيم عليهما السالم أم أخوه؟ -72س 

 .يقرر أن لوط عليه السالم ابن أخ إبراهيم 12: 14سفر التكوين 

 .لسالم أخ إبراهيمبقوله إن لوط عليه ا 14: 14ويناقضه سفر التكوين 

 نســل أبــرام فــي أرض ليســت يقــول الكتــاب المقــدس إن الــرب قــرر أن يكــون  -73س
؛ إال أنـك تجـد أن الـرب قـد نسـى مـا ) 13: 15التكوين (سنة  400لهم وُيستعبدون لهم 

هــل : فمــن المخطــىء ).40: 12التكــوين (ســنة  430قــرر مــن قبــل وجعلهــم فــى مصــر 
 األرقام بصورة خاطئة؟ نسى الرب أم هل نسخ الكاتب هذه

 كم عدد ذرية يعقوب التى أتت إلى مصر ما عدا نسائه؟ -74س 

 5: 1وفى سفر الخروج  27: 46فى سفر التكوين   70عددهم 
فوحى من األصدق؟ وكيف نسى الوحى ما  14: 7فى سفر أعمال الرسل  75عددهم 

 أماله من قبل فى سفرى التكوين والخروج؟
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 20تكـوين . (نعـم -هيم عليـه السـالم أختـه مـن أبيـه؟ هل سـارة زوجـة إبـرا -75س :
12( 

 )9: 18الويين . (محرَّم -وما حكم هذا الزواج فى التوراة؟ 

 )22: 27تثنية (وملعون ) 17: 20الويين (عار  -وما حكم من يفعل ذلك؟ 

فهـــل ســـتحكمون علـــى نبـــى اهللا وأبـــى األنبيـــاء إبـــراهيم بهـــذا العـــار ، وبتلـــك اللعنـــة ، 
 مه القتل، أم كان هذا الُحكم موجودًا أيام إبراهيم وُنِسَخ فى شريعة موسى؟ويكون حك

 ومن الذى أغوى داود ليحصى إسرائيل؟ هـل هـو اهللا أم هـو الشـيطان؟ مـع  -76س
، ولـم يحــدث ) دائـرة المعـارف الكتابيـة(ســنة  40األخـذ فـى االعتبـار أن داود حكـم لمـدة 

 .التعداد فى عصره إال مرة واحدة

أخبـار األيـام .) َف الشَّـْيَطاُن ِضـدَّ ِإْسـَراِئيَل َوَأْغـَوى َداُوَد ِلُيْحِصـَي ِإْسـَراِئيلَ َوَوقَ 1(
 1: 21األول 

اْمــِض «: َقــاِئالً َوَعــاَد َفَحِمــَي َغَضــُب الــرَّبِّ َعَلــى ِإْســَراِئيَل َفَأَهــاَج َعَلــْيِهْم َداُوَد 1(
 1: 24صموئيل الثانى .) »َوَأْحِص ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذا

 ما عدد الذين ارتحلوا من بنى إسرائيل من رعمسيس إلى ُسكُّوت؟ -77س 

 )38: 12خروج (ماش من الرجال عدا األوالد  600 000

-45: 1عـدد ) (ولـم يحسـب األطفـال أيضـاً (من سن العشـرين فصـاعدًا  603 550
46( 

 يا رب فهمت فكري من بعيد وكل طرقـي عرفـت: (يقول سفر المزاميـر -78س (
أيـن أذهـب مـن روحـك؟ ومـن وجهـك أيـن أهـرب؟ إن (ويقول أيضًا  3 :139رمزامي

إن أخــذت . إن فرشـُت فـى الهاويــة فهـا أنـت. صـعدُت إلـى السـموات فأنــت هنـاك
جنـــاحى الصـــبح ، وســـكنُت فـــى أقاصـــى البحـــر ، فهنـــاك أيضـــا تهـــدينى يـــدك، 

 11-7: 129مزامير ) وتمسكنى بيمينك
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ـــاب المقـــدس يصـــدمنا بنـــزول ا لـــرب علـــى األرض ليعـــرف حقـــائق معينـــة إال أن الكت
وٕاال ألعلموه بها ولما اضُطرَّ ! تغيب عنه وهو على عرشه وال تعرفها المالئكة المقربون

 !!للنزول

َفَنَزَل الرَّبُّ ِلَيْنُظَر اْلَمِديَنَة َواْلُبْرَج اللََّذْيِن َكاَن َبُنو آَدَم 5(فقد نزل يتفقد بناء برجـًا 
 5: 11 تكوين.) َيْبُنوَنُهَما

: َوَقاَل الرَّبُّ 20(كذلك نزل عندما كُثر صراخ سدوم وعمورة وخطيتهم عظمت ليتأكد 
َأْنـِزُل َوَأَرى َهـْل َفَعُلـوا 21. ِإنَّ ُصَراَخ َسُدوَم َوَعُموَرَة َقْد َكُثَر َوَخِطيَُّتُهْم َقْد َعُظَمـْت ِجـّداً «

 21-20:  18التكوين .)» َفَأْعَلمُ ِبالتََّماِم َحَسَب ُصَراِخَها اْآلِتي ِإَليَّ َوإِالَّ 

َوَســِمَعا َصــْوَت الــرَّبِّ اِإلَلــِه َماِشــيًا ِفــي اْلَجنَّــِة 8: (كمــا كــان يبحــث عــن آدم فــى الجنــة
النََّهـاِر َفاْخَتَبـَأ آَدُم َواْمَرَأتُـُه ِمـْن َوْجـِه الـرَّبِّ اِإلَلـِه ِفـي َوَسـِط َشـَجِر ِعْنَد ُهُبوِب ِريـِح 

َسـِمْعُت َصـْوَتَك ِفـي اْلَجنَّـِة «: َفقَـالَ 10. »َأْيَن َأْنَت؟«: َدى الرَّبُّ اِإلَلُه آَدمَ َفَنا9. اْلَجنَّةِ 
َهـْل َأَكْلـَت ِمـَن  َمْن َأْعَلَمـَك َأنَّـَك ُعْرَيـاٌن؟«: َفَقالَ 11. »َفَخِشيُت َألنِّي ُعْرَياٌن َفاْخَتَبْأتُ 

 11-8: 3تكوين ) »؟َهاالشََّجَرِة الَِّتي َأْوَصْيُتَك َأْن َال َتْأُكَل ِمنْ 

ـا َرَأى َأنَّـُه َال َيْقـِدُر َعَلْيـِه َضـَرَب 25: (كما لم يعرف اسم نبيه يعقوب الـذى ضـربه َوَلمَّ
َأْطِلْقِني َألنَُّه قَـْد َطلَـَع «: َوَقالَ 26. ُحقَّ َفْخِذِه َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ َيْعُقوَب ِفي ُمَصاَرَعِتِه َمَعهُ 

) .»َيْعُقوبُ «: َفَقالَ » َما اْسُمَك؟«: َفَسَأَلهُ 27. »َال ُأْطِلُقَك ِإْن َلْم تَُباِرْكِني« :َفَقالَ . »اْلَفْجرُ 
 27-25: 32تكوين 

ولــم يعــرف أن يعقــوب اشــترى النبــوة مــن أخيــه بطبــق عــدس وظنــه هــو االبــن البكــر 
َفَقــاَل 30. َقــْد َأْعَيــا َوَطــَبَخ َيْعُقــوُب َطِبيخــًا َفــَأَتى ِعيُســو ِمــَن اْلَحْقــِل َوُهــوَ 29(: وأوحــى إليــه

ــتُ «: ِعيُســو ِلَيْعُقــوبَ  ــْد َأْعَيْي ــي َق ــِر َألنِّ ــَذا اَألْحَم ــْن َه ــي ِم ــَذِلَك ُدِعــَي اْســُمُه . (َأْطِعْمِن ِل
َهـا َأَنـا َمـاٍض ِإلَـى «: َفقَـاَل ِعيُسـو32. »ِبْعِني اْلَيْوَم َبُكوِريََّتكَ «: َفَقاَل َيْعقُـوبُ 31). َأُدومَ 

ــا ــٌة؟اْلَمــْوِت َفِلَم ــوبُ 33» َذا ِلــي َبُكوِريَّ ــاَل َيْعُق ــْومَ «: َفَق ــَي اْلَي ــْف ِل ــهُ . »اْحِل ــَف َل ــاَع . َفَحَل َفَب
َفَأْعَطى َيْعُقوُب ِعيُسَو ُخْبزًا َوَطِبيَخ َعَدٍس َفَأَكَل َوَشِرَب َوَقـاَم 34. َبُكوِريََّتُه ِلَيْعُقوبَ 

 34-29: 25تكوين .) َفاْحَتَقَر ِعيُسو اْلَبُكوِريَّةَ . َوَمَضى
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 هل الرب إنسان فيندم؟  -79س 

 .ينفى سفر العدد ذلك ويؤكده سفر التكوين والخروج وصموئيل األول

َهـل َيقُـوُل َوال َيْفَعـُل؟ . لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَسـاٍن َفَيْنـَدمَ 19: (ال ينـدم
 19: 23عدد ) َأْو َيَتَكلُم َوال َيِفي؟

ــ6: (نعــم ينــدم ــهِ َفَح ــَف ِفــي َقْلِب ــي اَألْرِض َوَتَأسَّ ــَل اِإلْنَســاَن ِف ــُه َعِم . ِزَن الــرَّبُّ َأنَّ
اِإلْنَساَن َمَع َبَهاِئَم َوَدبَّاَبـاٍت : َأْمُحو َعْن َوْجِه اَألْرِض اِإلْنَساَن الَِّذي َخَلْقُتهُ «: َفَقاَل الرَّبُّ 7

 7-6: 6تكوين .) »ُهمْ َألنِّي َحِزْنُت َأنِّي َعِمْلتُ . َوُطُيوِر السََّماءِ 

 14: 32خروج .)َفَنِدَم الرَّبُّ َعَلى الشَّرِّ الَِّذي َقاَل ِإنَُّه َيْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ (: نعم يندم

َألنَّ َصُموِئيَل َنـاَح َعلَـى , َوَلْم َيُعْد َصُموِئيُل ِلُرْؤَيِة َشاُوَل ِإَلى َيْوِم َمْوِتهِ 35(: نعم يندم
 35: 15صموئيل األول .) َم َألنَُّه َملََّك َشاُوَل َعَلى ِإْسَراِئيلَ َوالرَّبُّ َندِ , َشاُولَ 

هكذا نـدم الـرب ذو العلـم األزلـى عنـدما فـوجىء بمـا حـدث مـن شـاول ، أنـه عفـا عـن 
 !!!أجاج وعن الجيد من الغنم والبقر والحمالن والخراف

 ماذا قسََّم الرُب لبنى جاد؟  -80س 

َهـــــِذِه اَألْرَض ُمْلكـــــًا ِللتِّْســـــَعِة اَألْســـــَباِط َوِنْصـــــِف ِســـــْبِط َواآلَن اْقِســـــْم 7: (فيقـــــول يشـــــوع
َمَعُهْم َأَخَذ الرَُّأوَبْيِنيُّوَن َواْلَجاِديُّوَن ُمْلَكُهْم الَِّذي َأْعَطاُهْم ُموَسى ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ 8. »َمَنسَّى

ْن َعُروِعيـَر الَِّتـي َعَلـى َحاَفـِة َواِدي مِ 9. َكَما َأْعَطاُهْم ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ , َنْحَو الشُُّروقِ 
َوَجِميـَع 10, َأْرُنوَن َواْلَمِديَنِة الَِّتي ِفـي َوَسـِط اْلـَواِدي َوُكـلُّ َسـْهِل َمْيـَدَبا ِإَلـى ِديُبـونَ 

ــوَن  ــي َعمُّ ــِم َبِن ــى ُتُخ ــُبوَن ِإَل ــي َحْش ــَك ِف ــوِريِّيَن الَّــِذي َمَل ــِك اَألُم ــيُحوَن َمِل ــُدِن ِس ُم
ــ11 ــى َوِجْلَع ــاَن ِإَل ــلَّ َباَش ــوَن َوُك ــِل َحْرُم ــلَّ َجَب ــيَن َوُك ــوَم اْلَجُشــوِريِّيَن َواْلَمْعِكيِّ اَد َوُتُخ

. ُكلَّ َمْمَلَكِة ُعوَجٍ◌ ِفـي َباَشـاَن الَّـِذي َمَلـَك ِفـي َعْشـَتاُروَث َوِفـي ِإْذَرِعـي12, َسْلَخةَ 
َفاِئيِّينَ    12-7: 13يشوع .) َسى َوَطَرَدُهمْ َوَضَرَبُهْم ُمو , ُهَو َبِقَي ِمْن َبِقيَِّة الرَّ

ِمْن َعُروِعيـَر الِتـي َعلـى َفَهِذِه اَألْرُض اْمَتلْكَناَها ِفي َذِلَك الَوْقـِت 12: (ويقول التثنية
َوَبِقيَّـَة 13. َواِدي َأْرُنوَن َوِنْصَف َجَبِل ِجلَعاَد َوُمُدَنُه َأْعَطْيـُت ِللـرَُّأوَبْيِنيِّيَن َوالَجـاِديِّينَ 

ُكـل ُكـوَرِة َأْرُجـوَب . (َوُكل َباَشاَن َمْملَكَة ُعوٍجَ◌ َأْعَطْيُت ِلِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّـى ِجلَعادَ 
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َفـــاِئيِّينَ  َيــاِئيُر ْبـــُن َمَنسَّـــى َأَخــَذ ُكـــل ُكـــوَرِة 14. َمـــَع ُكـــلِّ َباَشـــاَن َوِهـــَي تُـــْدَعى َأْرَض الرَّ
ِإلـى » َحـوُّوَث َيـاِئيرَ «َعاَهـا َعلـى اْسـِمِه َباَشـاَن َأْرُجوَب ِإلى ُتُخِم الَجُشوِريِّيَن َوالَمْعِكيِّـيَن َودَ 

ـــُت ِمـــْن 16. َوِلَمـــاِكيَر َأْعَطْيـــُت ِجلَعـــادَ 15). َهـــَذا الَيـــْومِ  َوِللـــرَُّأوَبْيِنيِّيَن َوالَجـــاِديِّيَن َأْعَطْي
. ي َعمُّـونَ َوإِلـى َواِدي َيبُّـوَق ُتُخـِم َبِنـ. ِجلَعاَد ِإلى َواِدي َأْرُنوَن َوَسَط الَواِدي ُتُخمـاً 

َتْحــَت ُســُفوِح ) َبْحــِر الِملــحِ (َوالَعَرَبــَة َواُألْرُدنَّ ُتُخمــًا ِمــْن ِكنَّــاَرَة ِإلــى َبْحــِر الَعَرَبــِة 17
 تثنية ) .الِفْسَجِة َنْحَو الشَّْرقِ 

3 :12-17 

 َوُأْفِنــــَيُهْم فَـــاآلَن اْتُرْكِنـــي ِلَيْحَمـــى َغَضـــِبي َعلَـــْيِهْم 10: (قـــال الـــرب لموســـى -81س
ِلَماَذا َيا َربُّ َيْحَمى «: َفَتَضرََّع ُموَسى َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِهِه َوَقالَ 11. »َصيَِّرَك َشْعبًا َعِظيماً َفأُ 

خــروج ) َغَضــُبَك َعَلــى َشــْعِبَك الَّــِذي َأْخَرْجَتــُه ِمــْن َأْرِض ِمْصــَر ِبُقــوٍَّة َعِظيَمــٍة َوَيــٍد َشــِديَدٍة؟
فُيصيِّره شعبًا عظيما؟ وهل النبى أعقل من فكيف يفني اهللا شعب موسى  10-11: 32

 خالقه؟

 كــم كــان عــدد بنــى إســرائيل الــذين أوحــى بهــم الــرب لكــل مــن لكاتــب ســفر  -82س
 صموئيل الثانى وكاتب سفر أخبار األيام األول؟ 

عدد كل إسرائيل عند أخبار األيام األولعدد كل إسرائيل عند صموئيل الثانى

 رجل جاذب للسيف 1100 000 فرجل بطل يضرب بالسي 800 000

 وكــم كــان عــدد رجــال يهــوذا الــذين أوحــى بهــم الــرب لكــل مــن لكاتــب ســفر  -83س
 صموئيل الثانى وكاتب سفر أخبار األيام األول؟

عدد رجال يهوذا عند أخبار األيام األولعدد رجال يهوذا عند صموئيل الثانى

 رجل مستلى السيف 470 000 رجل  500 000

 وفـى طبعـة ) 28: 32خروج (رجل  3000نى الوى من عبدة العجل قتل ب -84س
ومــا بعــدها؟ وهــل كــان  1844فلمــاذ تــم تغييرهــا فــى طبعــة . رجــل 23000قتلــوا  1844

فـى هـذه الســنة نبـى علــى األرض فـأوحى الــرب إليـه؟ وٕان كــان هـذا صــحيحًا فهـل أخطــأ 
لـيًال وهـو مخمـور قبـل  الرب فى الـرقم األول أم فـى الـرقم الثـانى؟ فهـل كتـب الـرقم األول
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ــَن 65(أن يســتيقظ وتــدمع عينــاه مــن الخمــر؟  ــيٍِّط ِم ــاٍر ُمَع ــاِئٍم َكَجبَّ ــرَّبُّ َكَن ــَتْيَقَظ ال َفاْس
ــــل 65: 78مزاميــــر .) اْلَخْمــــرِ  ــــم يق ــــنَّ َكَالِمــــي َال 35(: أل ــــُزوَالِن َوَلِك َالسَّــــَماُء َواَألْرُض َت

ــ(: ألـم يؤكــد قـائالً  35: 24؟ متــى .)َيـُزولُ  ؟ إشــعياء .)»ا َكِلَمــُة ِإَلِهَنـا َفَتْثُبــُت ِإلَـى اَألَبــدِ َوَأمَّ
فلمـــــاذا بـــــدل كلمتـــــه؟ أال تشـــــاركنى اليقـــــين أن اهللا قـــــدوس وأنـــــه فـــــوق كـــــل هـــــذه  8: 40

الخرافــات؟ أال تشــاركنى اليقــين أن هــذا الكتــاب محــرف؟ إن كنــت ال تشــاركنى فاسترســل 
 !! فى التحقق من هذا

 ِإْن َسِمْعَت َعـْن ِإْحـَدى ُمـُدِنَك «12(هل قرية؟ ماذا يفعل الرب إذا ارتد أ -85س… 
ــاِئِلينَ  ــا: َق ــْم َتْعِرُفوَه ــُد آِلهَــًة ُأْخــَرى ل ــْذَهُب َوَنْعُب ــَألَت َجيِّــدًا َوإَِذا 14. َن َوَفَحْصــَت َوَفتَّْشــَت َوَس

ــَك الــرِّْجُس ِفــي َوَســِطَك  ــْد ُعِمــل َذِل ُســكَّاَن ِتلــَك  َفَضــْربًا َتْضــِربُ 15اَألْمــُر َصــِحيٌح َوَأِكيــٌد َق
ـــْيفِ  ُمَهـــا ِبُكـــلِّ َمـــا ِفيَهـــا َمـــَع َبَهاِئِمَهـــا ِبَحـــدِّ السَّ ـــْيِف َوُتَحرِّ َتْجَمـــُع ُكـــل 16. الَمِديَنــِة ِبَحـــدِّ السَّ

َأْمِتَعِتَها ِإلى َوَسِط َساَحِتَها َوُتْحِرُق ِبالنَّاِر الَمِديَنَة َوُكل َأْمِتَعِتَها َكاِملًة ِللـرَّبِّ ِإلِهـَك 
  16-12 : 13تثنية ) وُن َتال� ِإلى اَألَبِد ال ُتْبَنى َبْعدُ َفَتكُ 

فلمـــاذا ُتحـــرق كـــل أمتعـــتهم وقـــد عوقبـــوا بالقتـــل؟ ولمـــاذا ُتحـــَرق المدينـــة وال تبنـــى إلـــى 
األبد؟ أال يعرف هذا اإلله أن هذا الدخان مـدمر للبيئـة ولصـحة اإلنسـان؟ أال يعـرف أن 

ذا تخريبــــًا للبيئــــة وتــــدميرًا لصــــحة اإلنســــان هــــذا يــــؤثر فــــى طبقــــة األوزون؟ وأال يعــــد هــــ
 والحيوان؟

 اقرأ اإلختالفات الكبيرة فى الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفية تقديمها حسب  -86س
وســـفر  46و 45األيـــام والشـــهور ومـــا يقـــدم معهـــا وأحكامهـــا بـــين حزقيـــال اإلصـــحاحات 

 ، فكيف يكون هذا وحى اهللا؟ 29و 28العدد اإلصحاحات 

 َهَكـَذا : ِاْذَهـْب َوُقـْل ِلـَداُودَ «12(:  13-12: 24سفر صموئيل الثـانى  يقول -87س
َفَأَتى َجـاُد 13. »َثَالَثًة َأَنا َعاِرٌض َعَلْيَك، َفاْخَتْر ِلَنْفِسَك َواِحدًا ِمْنَها َفَأْفَعَلُه ِبكَ : َقاَل الرَّبُّ 

 )وٍع ِفي َأْرِضكَ َأَتْأِتي َعَلْيَك َسْبُع ِسِني جُ «: ِإَلى َداُوَد َوَقاَل َلهُ 
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َهَكــَذا «: َفَجــاَء َجــاُد ِإَلــى َداُوَد َوَقــاَل َلــهُ 11( 12: 21ويقــول ســفر أخبــار األيــام األول 
 فكم سنة حددها الرب؟ ) ِإمَّا َثَالَث ِسِنيَن ُجوعٌ 12اْقَبْل ِلَنْفِسَك : َقاَل الرَّبُّ 

ثـة أنـواع مـن العقـاب وقد أنهى جاد رسالته إلى داود الذى يخيره اإلله الرحيم بـين ثال
فــانظر إلــى صــورة .) »َفــاآلَن اْعــِرْف َواْنُظــْر َمــاَذا َأُردُّ َجَوابــًا َعَلــى ُمْرِســِلي: (بهــذه الجملــة

هـــل هـــذا هـــو اإللـــه عـــالم !! هـــذا اإللـــه الـــذى ينتظـــر رد جـــاد حتـــى يعـــرف مـــا قالـــه داود
 الغيوب؟

 )26: 8ملوك الثانى (سنة  22ملك أخزيا وكان عمره  -88س

فكـم كـان عمـره حـين ) 2: 22أخبـار األيـام الثـانى (سـنة  42خزيـا وكـان عمـره ملك أ
ملــك؟ ويحــدد القــس الــدكتور منــيس عبــد النــور فــى كتابــه شــبهات وهميــة حــول الكتــاب 

أخطــــأ فــــى  2: 22أن كاتــــب هــــذا ســــفر أخبــــار األيــــام الثــــانى  166المقــــدس ، صــــفحة 
 .تسجيل عمر أخزيا

 8وكــان ابــن ) 8: 24ملــوك الثــانى (ك ســنة حــين ملــ 18كــان يــواكين ابــن  -89س 
فكم كان عمره حين ملك؟ ماذا قال الـرب ) 9: 36أخبار األيام الثانى (سنين حين ملك 

 بالضبط؟

لمـا كـان عمـر يهويـاكين : (وقد علق الدكتور القس منـيس عبـد النـور علـى هـذا قـائالً 
ن رســميًا إال لمــا ولــم يملــك يهويــاكي. .. .. .. ثمــانى ســنوات أشــركه والــده ليمرنــه ويدربــه

 .) سنة ، وهو التاريخ الرسمى لبدء حكمه 18كان عمره 

سـنوات هـذه ) 8(فـى حـين أنكـم قمـتم بتغييـر ال . فعجبًا لقولك عزيزى الـدكتور القـس
ثـم هـل للـرب طريقتـان . سـنة) 18(فى كتاب الحياة وفى الترجمة العربيـة المشـتركة إلـى 

يقـــة للحســـاب يحســـب بهـــا الـــرب؟ وهـــل للحســـاب؟ وكيـــف يفهـــم القـــارىء العـــادى أى طر 
الطفل ابن ثمانى سنوات ُيعد من الملوك لـو جلـس يراقـب عمـل والـده؟ وهـل الطفـل دون 

 الثمانى سنوات ناضج العقل ليفهم األمور السياسية والدينية التى تحيط بمملكة أبيه؟

 وعلــى العمــوم فــإن محاولــة الــدكتور القــس محكــوم عليهــا بالفشــل ، ألنــه يوجــد علمــاء
آخرين أمناء اعترفوا بحقيقة األمر وأن هذا كان خطأ من الكاتب ، الذى كتب ذلـك مـن 
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فقــد غيرتهــا ترجمــة كتــاب الحيــاة والترجمــة العربيــة . واقــع ذاكرتــه ، ولــيس مــن وحــى اهللا
المشــتركة مــن ثمــانى ســنوات إلــى ثمــانى عشــر ســنة ، وأضــافت ترجمــة كتــاب الترجمــة 

هكـذا فـى اليونانيـة . ثمـانى عشـرة سـنة: 9: (فلى اآلتـىالعربية المشتركة فى هامشها الس
ال ) إن صــدق كاتـب هــذا الكــالم(وهــذا .) فـى العبريــة ثمــانى سـنوات. 8: 24مــل 2وفـى 

يعنى إال اختالف فى النسخ األصلية ، وأن هذه األخطاء غير مقنعة ، فقاموا بتصحيح 
 !!كلمة الرب

 : أعطيك مثاًال لذلكبل غيرتها أيضًا تراجم الكتاب المقدس كلها ، وس
 :كان ابن ثمانى سنوات 1545ففى ترجمة لوثر لعام 

U9Acht Jahre alt U war Jojachin, da er König ward.  

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=2CHRON+36&language=ge... U0T  

 :1912وقاموا بتغييرها فى ترجمته عام 
P

9
P UAchtzehn Jahre alt U war Jojachin, als er König wurde;  

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&
bi=lutherU0T  

 :1914وندموا على هذا التغيير وأرجعوها إلى ثمانى سنوات فى ترجمة 
9. UAcht Jahre alt U war Jojachin, da er König ward.  

0TUhttp://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=y
es&print=yes&Version=german%5Fluthe... U0T  

 :1948سنة فى طبعة عام  18واستقرت 
2TP

9
P2TUAchtzehn Jahre alt Uwar Jojachin, als er König wurde;  

0TUhttp://www.bibel-online.net/buch/14.2-chronik/36.html#36,1 U0T  

لــــك جــــيمس للقــــر الواحــــد وفــــى ترجمــــة الملــــك جــــيمس ، والملــــك جــــيمس الحديثــــة ، والم
 :كانت أيضا ثمانى سنوات 1833والعشرين وترجمة ويبستر لعام 

. P

9
P UJehoiachin was eight years old U when he began to reign, 

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&
bi=kjvU0T  

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=german&version=LUTH
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=german&version=LUTH
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=14O&from_chap=36&to_chap=36
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=14O&from_chap=36&to_chap=36
http://www.bibel-online.net/buch/14.2-chronik/36.html#36,1
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
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0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&
bi=webster U0T  

سـنة ووافقتهـا  18إلـى  0TUReader's Version New InternationalU2T0T2T وعـدلتها ترجمـة 
 :0TUUK -New International Version U2T0T2T على ذلك أيضًا طبعة 

9UJehoiachin was 18 years Uold when he became king.  
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=2CHRON+36&language=en... U0T  
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=2CHRON+36&language=en... U0T  

أناس ُتفسـد وآخـرون يصـححوا ، كنـه فـى النهايـة كلمـة ! وهكذا ُتعامل كلمة الرب عندهم
 !! الرب الموحى بها

لعــــام  Einheitsübersetzungولــــم يكــــن هنــــاك أكثــــر أمانــــة مــــن الترجمــــة الكاثوليكيــــة 
ليتفـق  18، حيث اعترف فى الهامش السـفلى للكتـاب أنـه تـم تعـديل الـنص إلـى  1990

 .8: 24ك الثانى مع ما ذكر فى ملو 

 شخصــــًا  800ضــــرب أحــــد أبطــــال داود المــــدعو التحكمــــونى رمحــــه علــــى  -90س
ُيَشــْيَب َبشَّــَبُث التَّْحَكُمــوِنيُّ : َهـِذِه َأْســَماُء اَألْبَطـاِل الَّــِذيَن ِلـَداُودَ 8!! (فقـتلهم دفعـة واحــدة؟

صــموئيل . ) ْم ُدْفَعــًة َواِحــَدةً ُهــَو َهــزَّ ُرْمَحــُه َعَلــى َثَمــاِن ِمَئــٍة َقــَتَلهُ . َرِئــيُس الثََّالَثــةِ 
 8: 23الثانى 

إال أنـه عنـدما دخـل الفـيلم للمـرة !! يا له من إله يهوى األفالم الهنديـة وأفـالم بروسـلى
 300الثانيـــة تأكـــد أن يشـــبعام بـــن حكمـــونى هـــو الـــذى هـــزَّ رمحـــه ، وكـــان عـــدد القتلـــى 

َيُشـْبَعاُم ْبـُن َحْكُمـوِني : لَِّذيَن ِلـَداُودَ َوَهَذا ُهَو َعَدُد اَألْبَطاِل ا11: (800شخصًا بدًال من 
أخبـار األيـام  .)ُهَو َهزَّ ُرْمَحـُه َعَلـى ثَـَالِث ِمَئـٍة َقـَتَلُهْم ُدْفَعـًة َواِحـَدةً . َرِئيُس الثََّواِلثِ 

 11: 11األول 

شخصـــًا؟  800أو  300وهـــل تتخيـــل أنـــه مـــن الممكـــن أن يهـــز إنســـان رمحـــه فيقتـــل 
 ال إذا كان الرمح عنقودى أو نووى؟أعتقد أن هذا مستحيل إ

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=webster
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?2KR+36&nomb&nomo&nomd&bi=webster
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=english&version=NIRV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=english&version=NIRV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=english&version=NIV-UK
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=2CHRON+36&language=english&version=NIV-UK
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ولمـاذا : ثم من الذى أعطى هذه القوة لصاحب الرمح هذا؟ ستقولون اهللا ، فأقول لكم
لــم يحمــى أو يفــك نفســه مــن أســر الشــيطان لــه فــى البريــة ، وكــان ظهــر بمظهــر اإللــه 

 )11-1: 4متى (القوى القدوس العزيز؟ 

نات التى لقيها مـن اليهـود أثنـاء القـبض ولماذا لم يحمى نفسه من الذل والقهر واإلها
ِحيَنِئـٍذ َبَصـُقوا ِفـي َوْجِهـِه َوَلَكُمـوُه َوآَخـُروَن 67(عليه أو محاكمتـه أو إعدامـه صـلبًا؟ 

 68-67: 26متى ) »َتَنبَّْأ َلَنا َأيَُّها اْلَمِسيُح َمْن َضَرَبَك؟«: َقاِئِلينَ 68َلَطُموُه 

لقـد كـان يبكـى ! لبشـرية مـن الخطيئـة األزليـةال تقل إنه كـان يريـد أن ُيصـلب ليفـدى ا
ْيتُـوِن َوَتِبَعـُه 39: (متضرعًا إلى إلهه أال يتركه يموت َوَخَرَج َوَمَضى َكاْلَعـاَدِة ِإلَـى َجَبـِل الزَّ

. »ةٍ َصـلُّوا ِلَكـْي َال تَـْدُخُلوا ِفـي َتْجِرَبـ«: َوَلمَّا َصاَر ِإَلى اْلَمَكاِن قَـاَل َلهُـمْ 40. َأْيضًا َتَالِميُذهُ 
َيـا َأَبتَـاُه «: قَـاِئالً 42َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجـٍر َوَجثَـا َعَلـى ُرْكَبَتْيـِه َوَصـلَّى 41

َوَظَهَر 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 
ــَماِء  ــُه َمــَالٌك ِمــَن السَّ يــهِ َل َوإِْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــدِّ َلَجاَجــٍة 44. ُيَقوِّ

ـــَالِة َوَجـــاَء ِإَلـــى 45. َوَصـــاَر َعَرُقـــُه َكَقَطـــَراِت َدٍم َناِزَلـــٍة َعَلـــى اَألْرضِ  ثُـــمَّ َقـــاَم ِمـــَن الصَّ
 45-39: 22لوقا ) .َتَالِميِذِه َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا ِمَن اْلُحْزنِ 

الَّــِذي، ِفــي َأيَّــاِم َجَســِدِه، ِإْذ 7: (ب وأنقــذه مــن الصــلب مــن أجــل تقــواهوســمع لــه الــر 
َقــدََّم ِبُصــَراٍخ َشــِديٍد َوُدُمــوٍع ِطْلَبــاٍت َوَتَضــرَُّعاٍت ِلْلَقــاِدِر َأْن ُيَخلَِّصــُه ِمــَن اْلَمــْوِت، 

 7: 5عبرانيين ) َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ 

: طيئـــة األزليـــة ، فقـــد حـــذر الـــرب مـــن أن تؤمنـــوا بهـــاوألنـــه ال توجـــد مـــا تســـمونها الخ
: َقاِئِلينَ , َما َلُكْم َأْنُتْم َتْضِرُبوَن َهَذا اْلَمَثَل َعَلى َأْرِض ِإْسَراِئيلَ [2: َوَكاَن ِإَليَّ َكَالُم الرَّبِّ 1(

َال َيُكـوُن , السَّيُِّد الـرَّبُّ  َحيٌّ َأَنا َيُقولُ 3؟ اآلَباُء َأَكُلوا اْلِحْصِرَم َوَأْسَناُن اَألْبَناِء َضِرَستْ 
َنْفـُس . َها ُكلُّ النُُّفـوِس ِهـَي ِلـي4. َلُكْم ِمْن َبْعُد َأْن َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثَل ِفي ِإْسَراِئيلَ 

. .. .. ..  .الـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي َتُمـــوتُ . ِكَالُهَمـــا ِلـــي. اَألِب َكـــَنْفِس اِالْبـــنِ 
ــ[19 ــِم اَألِب؟: ونَ َوَأْنــُتْم َتُقوُل ــْن ِإْث ــُن ِم ــُل اِالْب ــاَذا َال َيْحِم ــًا  ِلَم ــَل َحّق ــْد َفَع ــُن َفَق ــا اِالْب َأمَّ

َالـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي 20 .َحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَها َفَحَيـاًة َيْحَيـا. َوَعْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ  اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألبُ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيــِه َيُكــونُ  ــَل ِإْثمــًا 26.. .. ..  .َيُكــوُن َوَشــرُّ الشِّــرِّ ــرِِّه َوَعِم ــارُّ َعــْن ِب ِإَذا َرَجــَع اْلَب
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ــ27. َفِبِإْثِمــِه الَّــِذي َعِمَلــُه َيُمــوتُ , َوَمــاَت ِفيــهِ  يُر َع ــرِّ ــَع الشِّ ــلَ َوإَِذا َرَج , ْن َشــرِِّه الَّــِذي َفَع
َرَأى َفَرَجــَع َعــْن ُكــلِّ َمَعاِصــيِه الَِّتــي َعِمَلَهــا 28. َفُهــَو ُيْحِيــي َنْفَســهُ , َوَعِمــَل َحّقــًا َوَعــْدالً 

 .وأنصح بقراءته كله 18حزقيال ) .َال َيُموتُ . َفَحَياًة َيْحَيا

 ــــَد ُرُجوِعــــِه ِمــــْن  َوَنَصــــَب َداُوُد ِتــــْذَكاراً 13( 13: 8فــــى صــــموئيل الثــــانى  -91س ِعْن
 .)ِمْن َأَراَم ِفي َواِدي اْلِمْلحِ َضْرِبِه َثَماِنَيَة َعَشَر َأْلفًا 

ــُن َصــُروَيَة َضــَرَب 12( 12: 18وفــى أخبــار األيــام األول  ــي َوَأْبَشــاُي اْب ــْن َأُدوَم ِف ِم
 أم مع أدوم؟فمع من كانت الحرب؟ هل مع أرام ) َثَماِنَيَة َعَشَر َأْلفاً  َواِدي اْلِمْلحِ 

 ـــاِرسٍ َفَأَخـــَذ َداُوُد ِمْنـــُه 4( 4: 8فـــى صـــموئيل الثـــانى  -92س ـــِة َف  َأْلفـــًا َوَســـْبَع ِمَئ

 )َأْلَف َراجلٍ  َوِعْشِرينَ 

ـــام األول  ـــٍة 4( 4: 18أخبـــار األي ـــَف َمْرَكَب ـــُه َأْل ـــَذ َداُوُد ِمْن  َوَســـْبَعَة آَالِف َفـــاِرسٍ َوَأَخ
 عدد الصحيح الذى أوحى به اهللا؟فما هو ال) َوِعْشِريَن َأْلَف َراِجلٍ 

صـــموئيل 2ورد فـــي : (يقـــول الـــدكتور القـــس منـــيس عبـــد النـــور ردًا علـــى هـــذا الخطـــأ
والمقصــود بســبعمائة فــارس . فــارس 7000أخبــار ألــف مركبــة و 1فــارس، وفــي  1700

. صــف مــن الفرســان، وكــل صــّف يشــتمل علــى عشــرة، فيكــون ســبعة آالف فــارس 700
وفـــي اآلخـــر ذكـــر عـــدد الصـــفوف، ألن النصـــرة كانـــت  ففـــي محـــل ذكـــر عـــدد الفرســـان،

 .)أما األلف فهي ألف مركبة. عظيمة

ولنــرى هــل صــدق الــدكتور القــس فــى فهمــه هــذا ، أم هــى محاولــة منــه لعــدم فقــدان 
أتباعه الذين بدأوا يطلردونه بـالرد المنطقـى علـى هـذه األخطـاء ، وخاصـة أنهـم يجيـدون 

 :اف صدق الدكتور القس فى إجاباتهلغات عديدة ، يمكنهم عن طريقها اكتش

 : e-Swordوأنقل إليك بعض ترجمات الكتاب المقدس من موقع 
2Sa 8:4  And David took from him a thousand and seven hundred 
Uhorsemen U, and twenty thousand footmen; and David houghed all the 
chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots. (JPS)  
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horses, but reserved P

3498
P of P

4480
P them for a hundred P

3967
P chariots. P

7393 

P(KJV+) 
2Sa 8:4  And David took from him a thousand and seven hundred 
Uhorsemen U, and twenty thousand footmen: and David hocked all the 
chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots. (ASV) 
2Sa 8:4  And David took from him one thousand, seven hundred 
UhorsemenU and twenty thousand footmen: and David had the leg-muscles 
of the horses cut, only keeping enough of them for a hundred war-carriages. 
(BBE) 

وفًا مـن الفرسـان ، بكــل لقـد أجمعـت كــل التـراجم إذن علـى أنهــم فرسـان ، وليسـوا صــف
 4: 18أخبار األيام األول صف عشرة ليتطابق الرقم مع اآلخر المذكور فى 

أنــه  4: 18وعلَّقـت الترجمـة األلمانيـة الكاثوليكيـة علــى ذلـك عنـد أخبـار األيـام األول 
 .فارس فقط 1700فى صموئيل كان الحديث عن 

ية أخـذها داود مـن أعدائـه ألف مركبة حرب 4: 18كما ذكر نص أخبار األيام األول 
 .، ولم يعرف كاتب سفر صموئيل الثانى شيئًا عن هذه المراكب الحربية

 َوَقَتَل َداُوُد َوَهَرَب َأَراُم ِمْن َأَماِم ِإْسَراِئيَل، 18( 18: 10فى صموئيل الثانى  -93س
ــْن َأَرامَ  ــٍة  ِم ــِة َمْرَكَب ــْبَع ِمَئ ُشــوَبَك َرِئــيَس َجْيِشــِه َفَمــاَت  َوَأْرَبِعــيَن َأْلــَف َفــاِرٍس، َوَضــَربَ َس

 .) ُهَناكَ 

َوَقَتـَل َداُوُد ِمـْن , َوَهَرَب َأَراُم ِمْن َأَماِم ِإْسـَراِئيلَ 18( 18: 19وفى أخبار األيام األول 
ــْبَعَة آَالفِ  ــةٍ  َأَراَم َس ــَف َراِجــلٍ  َمْرَكَب ــيَس اْلَجــْيشِ , َوَأْرَبِعــيَن َأْل ــَل ُشــوَبَك َرِئ فكــم عــدد .) َوَقَت

 تلى أرام؟ ما هو العدد الصحيح الذى أوحى به اهللا؟ق

: يقول الدكتور القس منيس عبد النور فى كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقـدس
 10فـــي العبـــارة األولـــى هـــو الـــذين فيهـــا، وفـــي كـــل مركبـــة « المركبـــة«المقصـــود بكلمـــة (

ــ. جنــود ــر والــذي يعــّين هــذا المقــدار العــدد المــذكور فــي ســفر األخبــار، ف إن الكتــاب ُيفسَّ
والمركبـة « وقتل داود سـبع مائـة مركبـة«وهو يقول . ببعضه، فيكون سبعة آالف جندي

والمقصـود بعبـارة النبـي فـي المحـل الثـاني هـو الرجـال، فـال . بل ُيقَتل من فيهـا، ال ُتقَتل
وقولـــه فـــارس فـــي محـــل وفـــي محـــل آخـــر راجـــل ُيظهـــر أنهـــم كـــانوا . تنـــاقض وال خـــالف
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فمــن نظــر إلــى أنهــم كــانوا علــى الخيــل أطلــق . مشــاة وأخــرى علــى الخيــليحــاربون تــارة 
عليهم لفظة فرسان من باب التغليب، ومن نظر إلى أنهم كانوا مشاة أطلق عليهم كلمـة 

 .)مشاة من باب التغليب أيضاً 

أوًال صدق الـدكتور القـس فـى قولـه تعليقـًا علـى هـذا الخطـأ أن المركبـة ال تقتـل ، بـل 
 : وعلى هذا جاءت التراجم األجنبية للكتاب المقدس. هاُيقتل كل من في

1Ch 19:18  And the Aramaeans went in flight before Israel; and David 
put to the sword the men of Useven thousand Aramaean war-
carriages U and forty thousand footmen, and put to death Shophach, the 
captain. (BBE) 
1Ch 19:18  the Syrians ran from Israel. David killed Useven thousand 
chariot troops U and forty thousand regular soldiers. He also killed 
Shophach, their commander. (CEV) 
1Ch 19:18  Und die Syrer flohen vor Israel, und David tötete von den 
Syrern Usiebentausend Wagenkämpfer U und vierzigtausend Mann 
Fußvolk; auch Schophak, den Heerobersten, tötete er .(GEB) 
1Ch 19:18  And the Arameans fled before Israel; and David slew of 
the Arameans the men of Useven thousand chariots U, and forty thousand 
footmen, and killed Shophach the captain of the host.  (JPS) 

ولكنها التزمـت فـى ترجمـة (GLB) ولم تترجمها بمعنى مركبة إال ترجمة واحدة وهى 
نص صموئيل أيضًا على أنها مركبة ، كما أنها اسـتخدمت الفعـل أتلـف بـدًال مـن الفعـل 

م تفعــل الشــىء ولــ. قتــل ، الــذى اســتخدمته كــل التــراجم األخــرى بمــا فــيهم التــراجم العربيــة
فقــد ترجمــوا : المخــزى الــذى قامــت بــه الترجمــة العربيــة المشــتركة أو ترجمــة كتــاب الحيــاة

 . كل نص بصورة تختلف عن األخرى
1Ch 19:18  Aber die Syrer flohen vor Israel. Und David Uverderbte U der 
Syrer Usiebentausend WagenU und vierzigtausend Mann zu Fuß ;dazu 
tötete er Sophach, den Feldhauptmann. (GLB) 

وقد علقت الترجمة الكاثوليكية األلمانيـة علـى هـذا الخطـأ المـذكور فـى هـامش أخبـار 
 .فقط 700عن  18: 10إن الحديث فى صموئيل الثانى : قائلة 18: 19األيام األول 
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ا يفهمـه أما الترجمة العربية المشتركة فقد غير فى نص الكتاب المـوحى بـه ليمـرر مـ
فقــــد تركهــــا فــــى صــــموئيل الثــــانى . هــــو ، وحتــــى ال تبــــدو للقــــارىء أنهــــا مــــن األخطــــاء

، أمـا ) وأربعـين ألـف فـارس فانهزموا من أمامه بعد أن أهلك لهم سبع مئة مركبـة(
فــانهزموا مــن أمامــه بعــد أن أهلــك لهــم ســبعة : (فــى أخبــار األيــام األول فقــد ذكرهــا

 )وأربعين ألف فارس آالف سائق مركبة

ووافقته ترجمة كتاب الحيـاة ، إال أنهـا غيـرت فـى ترجمـة أخبـار األيـام األول وذكـرت 
أخبــار ) وقتــل داود ســبعة آالف مــن قــادة المركبــات: (أن القتلــى هــم قــادة المركبــات

 18: 19األيام األول 

وعلى ذلك فهى من األخطاء البينة عزيزى القس الـدكتور منـيس عبـد النـور ألنهـا ال 
ة ، ولكنها تعنى الراكـب أى الفـارس ، وعلـى هـذا جـاءت كـل التـراجم ، ممـا تعنى المركب

يثبــت خطــأ تحليلــك ، وخطــأ كتابــك المقــدس فــى عــدم تطــابق األرقــام ، وفــى محــاولتهم 
 .لطمس هذا الخطأ باللعب فى الترجمة العربية المشتركة وكتاب الحياة

 ــَلْيَماَن 26( 26: 4فــى ملــوك األول  -94س َبُعــوَن َأْلــَف ِمــْذَوٍد ِلَخْيــِل َأرْ َوَكــاَن ِلُس
 .)، َواْثَنا َعَشَر َأْلَف َفاِرسٍ َمْرَكَباِتهِ 

 َأْرَبَعــــُة آَالِف ِمــــْذَوِد َخْيــــلٍ َوَكــــاَن ِلُســــَلْيَماَن 25( 25: 9وفــــى أخبــــار األيــــام الثــــانى 
 فما هو العدد الصحيح الذى أوحى به اهللا؟) َوَمْرَكَباٍت َواْثَنا َعَشَر َأْلَف َفاِرسٍ 

َأْلـٌف َوَجَمـَع ُسـَلْيَماُن َمْرَكَبـاٍت َوُفْرَسـانًا َفَكـاَن لَـُه 14( 14: 1فى أخبار األيـام الثـانى و 
َواْثَنــا َعَشــَر َأْلــَف َفــاِرٍس َفَجَعَلَهــا ِفــي ُمــُدِن اْلَمْرَكَبــاِت َوَمــَع اْلَمِلــِك ِفــي  َوَأْرَبــُع ِمَئــِة َمْرَكَبــةٍ 

 .) ُأوُرَشِليمَ 

َأْلـٌف َوَأْرَبـُع َفَكاَن َلُه . َوَجَمَع ُسَلْيَماُن َمَراِكَب َوُفْرَساناً 26( 26: 10ملوك األول وفى 
 ).َواْثَنا َعَشَر َأْلَف َفاِرٍس، َفَأَقاَمُهْم ِفي ُمُدِن اْلَمَراِكِب َوَمَع اْلَمِلِك ِفي ُأوُرَشِليمَ  ِمَئِة َمْرَكَبةٍ 

ـــل يظهـــ: (ويعلــق علـــى ذلـــك الـــدكتور القــس منـــيس عبـــد النـــور قــائالً  ر للقـــارئ المتعجِّ
ين، ولكن هناك احتماالن للتوفيق بين الروايتين ربما كان ) 1: (وجود اختالف بين النصَّ

لسليمان أربعة آالف مذود لخيل مركباته في بدء ُملكه، ثم زاد العدد في نهاية ملكه إلى 
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ون أربعـــين ألفـــًا، وقـــد دام ُملـــك ســـليمان مـــدة أربعـــين ســـنة، بينمـــا بقـــي عـــدد الفرســـان بـــد
ربما كان المذود المذكور فـي سـفر األخبـار كبيـرًا بحيـث يسـع عشـرة رؤوس ) 2. (تغيير

مــن الخيــل، فهــي أربعــة آالف صــف، يســع كــل صــف عشــرة، فيكــون أربعــة آالف مــذود 
 .)ألف مذود صغيرة 40كبيرة هي 

ـــدكتور القـــس أن عـــدد اســـطبالت خيـــول ســـليمان كانـــت أربعـــين ألـــف ،  لقـــد رجـــح ال
ذلــك أنهــا ربمــا كانــت فــى بدايــة حكمــه أربعــة آالف ، ثــم زادت بعــد  وافتــرض بنــاء علــى

وربمــا كــان المــذود كبيــرًا بحيــث يســع عشــرة خيــول ، فيصــل العــدد فــى النهايــة إلــى . ذلــك
وال أعلــم علــى أى أســاس افتــرض . الــرقم المــذكور فــى ملــوك األول ، وهــو أربعــين ألــف

ايـــة حياتـــه وُمنـــى بهـــزائم أو فـــى بد 40000لمـــا ال تكـــون . ذلـــك، ولمـــا ال يكـــون العكـــس
 .4000حرائق لم يذكرها الكتاب المقدس ، وتناقصت إلى 

ومعنـى ذلـك أن الــدكتور القـس يثــق فيمـا كتــب فـى ملــوك األول أكثـر ممــا كتبـه ســفر 
أخبار األيام األول ، لـذلك عـدََّل كـل افتراضـاته ليصـبح النـاتج يتطـابق مـع المـذكور فـى 

 .ملوك األول
مـذودًا كبيــرًا للخيــل ، بحيــث  40000، ربمـا كــان عنــد ســليمان ونفتـرض نحــن أيضــًا 

ـــاتج  ـــذلك ال يصـــدق أٌى . مـــذوداً  400 000يســـع كـــل مـــذود عشـــرة خيـــول فيكـــون الن وب
 .منهما

وعلـــى العمـــوم فتحليلـــه هـــذا ُيخـــالف معطيـــات اإلصـــحاح األول لســـفر أخبـــار األيـــام 
وعلــى ذلــك . بــة فقــطمرك 1400، حيــث ذكرهــا الكاتــب  26: 10الثــانى ، وملــوك األول 

سيكون الخالف ليس فقط فى العـدد ، ولكنـه أيضـًا فـى المعـدود حيـث كـان المعـدود هـو 
 . المذود ، وتغير مرتين إلى مركبة

إن إسـطبالت سـليمان  206ص ” تـاريخ سـوريا“ويقول دكتور فيليب حتـى فـى كتابـه 
أن تتســع  قــد اكُتِشــَفت حــديثًا حيــث كــان يضــع مركباتــه مــرابط بصــفوف مزدوجــة يمكــن

 .ألربعمائة وخمسين حصانًا ، أى إن الحفريات أثبتت كذب الكتابين

ـــات أثبتـــت صـــحة . وشـــهد شـــاهد مـــن أهلهـــم ـــى مـــدعيين أن الحفري ـــغ رد عل وهـــذا أبل
 !!الكتاب المقدس
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وعند البحث فى التراجم األجنبية تجد أن معظم التراجم التزمت بما جاء فـى النسـخة 
مـــذود للخيـــل ، مـــا عـــدا  40000ســـليمان كـــان عنـــده العربيـــة فـــى ملـــوك األول مـــن أن 

 :فقط 4000، فقد غيرتها من تلقاء نفسها إلى  (BBE)ترجمة ال 
1Ki 4:26  And Solomon had Ufour thousandU boxed-off spaces for 
horses for his carriages, and twelve thousand horsemen. (BBE) 
1Ki 4:26  Solomon had Uforty thousand U stalls of chariot horses and 
twelve thousand chariot soldiers. 
وقــد التزمــت طبعــة كتــاب الحيــاة بــذكر األرقــام بــدون تغييــر ، إال أن طبعــة الترجمــة 

إلــى الفقــرة رقــم  21العربيــة المشــتركة قــد حــذفت فــى ملــوك األول الفقــرات مــن الفقــرة رقــم 
 .حاح الخامسمن اإلصحاح الرابع وأدخلتهم فى اإلص 34

كم عدد مذاود الخيل التى ذكرها الرب لكاتب هذه األسـفار؟ : ومازالت المشكلة قائمة
 هل هم مذاود الخيل أم المركبات؟: وما هو المعدود

 3: 15خـروج (ماذا تقولون فى قول سفر الخروج إن الرب رجل الحـرب؟  -95س (
عبــرانيين (رب الســالم  ، فهــل نســخ هــذا القــول بقــول كتــب النصــارى إن اهللا محبــة وهــو

، وطـــالبكم بحــــب أعــــدائكم؟ وطـــالبكم بعــــدم رد اإلســــاءة باإلســـاءة ، بــــل مــــن ) 20: 13
 . ضربك على خدك األيمن فأدر له اآلخر أيضاً 

 ــــوك األول  -96س ــــهِ 24( 24: 7فــــى مل ــــَفِتِه ُقثَّــــاٌء ُمْســــَتِديرًا ُتِحــــيُط ِب ، .) َوَتْحــــَت َش
المشتركة إلى يقطين ، وظلت قثـاء كمـا هـى فـى وتغيرت كلمة قثاء فى الترجمة العربية 

 .ترجمة كتاب الحياة
وقـــد . 1844فـــى طبعـــة عـــام ) َوِشـــْبُه بقـــر تحتـــه3( 3: 4وفـــى أخبـــار األيـــام الثـــانى 

َوِشـــْبُه ُقثَّـــاٍء َتْحتَـــُه ُمْســـَتِديرًا ُيِحـــيُط ِبـــِه َعَلـــى 3: (تغيـــرت فـــى الطبعـــات الحديثـــة إلـــى ُقثَّـــاء
 ) َعَشٌر ُتِحيُط ِباْلَبْحِر ُمْسَتِديَرًة َواْلِقثَّاُء َصفَّاِن َقْد ُسِبَكْت ِبَسْبِكهِ  اْسِتَداَرِتِه ِللذَِّراعِ 

وتغيرت مرة أخرى فى طبعـة الترجمـة العربيـة المشـتركة إلـى ثيـران ، وغيرتهـا ترجمـة 
 !!فلك أن تتخيل كالم أى إله هذا. كتاب الحياة إلى قثاء

وصف المذبح الذى بناه سـليمان فـى الهيكـل؟ فما معنى وجود البقر هنا والكالم عن 
ــَماُء 35(؟ ألــم يقــل الــرب 1844ولمــاذا تغيــرت فــى الطبعــات التــى جــاءت بعــد ســنة  َالسَّ

 ،  35: 24؟ متى .)َواَألْرُض َتُزوَالِن َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َيُزولُ 
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ــُت ِإَلــى األَ (: ألــم يؤكــد الــرب قــائالً  ــا َفَتْثُب ــُة ِإَلِهَن ــا َكِلَم ــدِ َوَأمَّ فمــن  8: 40؟ إشــعياء .)»َب
الذى غير كالم الرب إذا كان الرب قرر أن كلمته لن تتغير؟ ومن الذى يملـك أن يغيـر 

 كالم الرب غير الرب نفسه؟
 أما فى التراجم األجنبية فحدث وال حرج ، 

2Ch 4:3  Und unter demselben waren UGleichnisse von Rindern U, die 
es ringsherum umgaben, zehn auf die Elle, das Meer ringsum 
einschließend; der Rinder waren zwei Reihen, gegossen aus einem 
Gusse mit demselben. (GEB) 
2Ch 4:3  UUnd Knoten U waren unter ihm umher, je zehn auf eine Elle; 
und es waren zwei Reihen Knoten um das Meer her, die mit gegossen 
waren. (GLB) 
2Ch 4:3  Its outer edge was Udecorated with two rows of carvings of 
bullsU, ten bulls to every eighteen inches, all made from the same piece 
of metal as the bowl. (CEV) 
2Ch 4:3  And under it was Ua design of flowers all round it U, ten to a 
cubit, circling the water-vessel in two lines; they were made from 
liquid metal at the same time as the water-vessel. (BBE) 
2Ch 4:3  And under it was Uthe similitude of oxen U, which did compass 
it round about, for ten cubits, compassing the sea round about. The 
oxen were in two rows, cast when it was cast. (JPS) 

وأكتفــى بهـــذا ، فهــو كـــاف ليؤكــد لـــك عزيـــزى القــارىء مقـــدار التالعــب الـــذى يحـــدث 
 .لنصوص كتاب يسمونه كتاب اهللا ، ويفترضون أن اهللا تعهد بحفظه

 ــكَ  َكــانَ 2( 2: 16فــى ملــوك الثــانى  -97س ، آَحــاُز اْبــَن ِعْشــِريَن َســَنًة ِحــيَن َمَل
 )َلْم َيْعَمِل اْلُمْسَتِقيَم ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ ِإَلِهِه َكَداُوَد َأِبيهِ وَ . َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِليمَ 

، اْبــَن َخْمــٍس َوِعْشــِريَن َســَنًة ِحــيَن َمَلــكَ َكــاَن 2( 2: 18وفــى ملــوك الثــانى أيضــًا 
ـِه َأبِـي اْبَنـُة َزَكِريَّـا. َوَمَلَك ِتْسعًا َوِعْشِريَن َسـَنًة ِفـي ُأوُرَشـِليمَ  فكـم كـان عمـره كمـا .) َواْسـُم ُأمِّ

 أوحى الرب؟
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 ــَنةً  َكــانَ 2( 2: 16فــى ملــوك الثــانى  -98س ــَن ِعْشــِريَن َس ــاُز اْب ــَك،  آَح ِحــيَن َمَل
 .سنة 36أى مات عندما كان عمره .) ِفي ُأوُرَشِليمَ  َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنةً 

 ِريَن َسـَنةً اْبـَن َخْمـٍس َوِعْشـَكـاَن 2( 2: 18وفى ملوك الثـانى أن حزقيـا ابـن آحـاز 
أى البـد أن يكـون أنجبـه أبـوه .) َوَمَلَك ِتْسـعًا َوِعْشـِريَن َسـَنًة ِفـي ُأوُرَشـِليمَ ِحيَن َمَلَك، 

. سـنوات 10وعلـى ذلـك البـد أن يكـون أبـوه قـد تـزوج وعمـره . سنة 11عندما كان عمره 
 لكـن كـم كـان عمـر أمـه إذن حـين تزوجـت. وهذا سن معتاد فيه الـزواج فـى قـديم الزمـان

بأبيــه ابــن العشــر ســنوات؟ فــإن كانــت أصــغر منــه بســنتين أو ثالثــة ، فيكــون هــذا دليــل 
تطبيقى من الكتاب المقدس أن هناك مـن البنـات مـن ينضـجن فـى سـن صـغيرة ، ويكـن 

ويكـــون تهكـــم المنصـــرين علـــى زواج الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . صـــالحات للـــزواج
 .ر من باب الخداع لكم أنتمبالسيدة عائشة ، وهى ابنة تسع سنوات أو أكب

التـى تحـدد عمـر آحـاز بعشـرين سـنة ، فـال بـد  2: 16ولو أخذنا بكالم ملوك الثـانى 
فكم يكون عمر أم آحاز التـى . أن يكون أبوه ابن خمس سنوات حين تزوج من أم آحاز

تزوجـت برجــل عمــره خمــس سـنوات؟ أعتقــد أنهــا ســتكون فــى سـن تتبــول فيــه وتتبــرز فــى 
 .سن غير صالح للزواج ، ولكن للتبنى وهذا. مالبسها

 هل اختار الرب أنبياءه مفسدين ضالين عن عمد أم عن جهل منه؟ -99س 
 )38-30: 19تكوين (فهذا نبيه لوط زنى بابنتيه  -1  
: 11الثــانى وداود زنــى بــامرأة أوريــا جــاره وقتلــه بخيانــة عظمــى لجيشــه صــموئيل  -2  
1-27 
 )6-1 :32خروج (هارون عبد العجل  -3  
 )13-1: 11ملوك األول (سليمان ارتد آخر عمره وعبد األوثان  -4  
 )4-2: 28 الثانى، وأيضًا أخبار 4-2: 16 الثانىملوك (آحاز َعَبَد األوثان   -5  
 )9: 14ملوك األول (يربعام يعبد األوثان  -6  
: 12تكـــوين(إبـــراهيم يفضـــل الدياثـــة وبيـــع شـــرف زوجتـــه عـــن رضـــوان اهللا وجنتـــه  -7  

11-16( 
 51: 32تثنية : موسى وهارون خانا الرب -8  
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 )4-3: 49؛  22: 35تكوين (رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة  -9  

 )30-22: 32تكوين (نبى اهللا يعقوب يصارع الرب ويغلبه  -10

 )27تكوين (نبى اهللا يعقوب يضحك على الرب وأبيه ويسرق النبوة من أخيه  -11

 )30-12: 38تكوين (زوجة ابنه  يهوذا يزنى بثامار -12

 )39-1: 13صموئيل الثانى (أمنون بن داود زنى بأخته ثامار  -13

ـــذى هـــو أعظـــم األنبيـــاء بشـــهادة عيســـى عليـــه  -14 ـــه الســـالم ال ويحيـــى المعمـــدان علي
الســـالم، لكـــن األصـــغر فـــى ملكـــوت الســـموات هـــو أعظـــم منـــه ، لـــم يعـــرف إلهـــه الثـــانى 

ونزلت روح اهللا كحمامـة وقالـت هـذا ابنـى الحبيـب الـذى عندما  انشقت السماء : ومرسله
ومـع ذلـك أرسـل إليـه مـن يسـأله هـل أنـت اآلت أم ننتظــر ) 17-13: 3متـى(بـه سـررت 

 )3-2: 11متى(آخر؟ 
الـذى هـو   -يهـوذا اإلسـخريوطى  -الرسول اآلخر الذى كان عنده الكيس للسـرقة  -15

الـــذين هـــم أعلـــى منزلـــة مـــن ) يـــاءاألنب(صـــاحب الكرامـــات والمعجـــزات وأحـــد الحـــواريين 
باع دينـه، وٕالهـه، ونبيـه  -على زعمهم  -موسى بن عمران وسائر األنبياء اإلسرائيليين 

رضــى بتســليم إلهــه بأيــدى اليهــود مقابــل هــذا المبلــغ الزهيــد، مقابــل ُعشــر ! درهــم 30ب 
، لعــل هــذه المنفعــة عنــده كانــت عظيمــة ألنــه أيضــًا علــى )عطــر(ثمــن زجاجــة نــاردين 

مهم كان صيادًا مفلوكًا لصًا، وٕان كان رسوًال صـاحب معجـزات أيضـًا علـى زعمهـم ، زع
-14: 26متـى: فثالثون درهمًا كانت أحب عنـده وأعظـم رتبـة مـن هـذا اإللـه المصـلوب

 5-1: 18؛ ويوحنا  6-3: 22و لوقا  11-10: 14؛ ومرقس  3-9: 27،  16
بكفر عيسى عليه السالم وأمر بقتله  أفتى) بشهادة يوحنا األنجيلى(إن قيافا النبى  -16

فهل رأيتم أو سمعتم عن نبى يكفـر إلهـه . وبتسليمه للصلب ، بعد أن كذبه وكفَّره وأهانه
ويــأمر بقتلــه؟ فإمــا قيافــا لــيس بنبــى وعلــى ذلــك يكــون اإلنجيــل كــاذب ، أو يكــون عيســى 

 !!ليس بإله ويكون إيمانكم وعقيدة النصارى فاسدة
هـذا اإللـه المصـلوب ثالثـة أمـور عجيبـة مـن ثالثــة  وبـذلك يكـون وقـع فـى حـق

 :أنبياء
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 30لــم يعرفــه أعظــم أنبيــاء بنــى إســرائيل يوحنــا المعمــدان، الــذى لــم يعرفــه لمــدة ) 1
ســنة، إلــى أن بــادره اإللــه بــالنزول كحمامــة ، وبعــدها لــم يعــرف أيضــًا فأرســل إليــه مــن 

 يسألوه إذا كان هو المسيا المنتظر أم ننتظر آخر؟

درهمـًا علـى وعـود إلهـه  30نبيه الثـانى رضـى بتسـليمه للصـلب ورجـح منفعـة أن ) 2
 .بالنعيم المقيم فى جنات الخلود

 !!أن رسوله الثالث قيافا أفتى بكذبه وبكفره وبقتله) 3

َبْل َتْطلُـُب ُكـلُّ اْمـَرَأٍة ِمـْن َجاَرِتهَـا َوِمـْن َنِزيلَـِة 22: (لما ال والرب نفسه يأمر بالسرقة -17
ـــــٍة َوَأْمِتَعـــــَة َذَهـــــٍب َوِثَيابـــــًا َوَتَضـــــُعوَنَها َعَلـــــى َبِنـــــيُكْم َوَبَنـــــاِتُكمْ َبْيتِ  َفَتْســـــِلُبوَن . َهـــــا َأْمِتَعـــــَة ِفضَّ

 )36-35: 12وكذلك خروج  22: 3خروج .) »اْلِمْصِريِّينَ 
اْذَهـْب «: عَ َأّوّ◌َ◌َل َما َكلََّم الـرَّبُّ ُهوَشـَع قَـاَل الـرَّبُّ ِلُهوَشـ(:لما ال والرب يأمر بالزنا -18

 2: 1هوشع ) »!ُخْذ ِلَنْفِسَك اْمَرَأَة ِزًنى َوَأْوَالَد ِزًنى َألنَّ اَألْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّبَّ 
َفاْسـَتْيَقَظ الـرَّبُّ َكَنـاِئٍم 65(: لما ال والرب سكير ال يدرى ما يفعل وال يعـى مـا يقـول -19

 65: 78مزامير ) .َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 

 ْنَساَن َال َيَراِني «:َوقَـالَ 20(: يقول الرب -100س َال َتْقِدُر َأْن َتَرى َوْجِهي َألنَّ اإلِْ
َفـــَدَعا َيْعُقـــوُب اْســـَم اْلَمَكـــاِن 30(فكيـــف رآه يعقـــوب ونجـــى؟  20: 33خـــروج ) »َوَيِعـــيُش 

َيْت َنْفِسي َألنِّي َنَظْرُت اَهللا َوْجهًا ِلَوْجهٍ «: َقاِئالً » َفِنيِئيلَ «  30: 32تكوين .) »َوُنجِّ

 ِآلَسا َمِلِك َيُهوَذا َمَلَك ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة 33(متى حكم بعشا على يهوذا؟  -101س
: 15ملــوك األول .) َبْعَشــا ْبــُن َأِخيَّــا َعَلــى َجِميــِع ِإْســَراِئيَل ِفــي ِتْرَصــَة َأْرَبعــًا َوِعْشــِريَن َســَنةً 

33 
ِلُمْلـِك آَسـا َصـِعَد َبْعَشـا َمِلـُك ِإْسـَراِئيَل َعلَـى َيهُـوَذا سَّاِدَسـِة َوالثََّالِثـيَن ِفي السََّنِة ال1(

أخبـار األيـام الثـانى .) َوَبَنى الرَّاَمَة ِلَكـْيَال َيـَدَع َأَحـدًا َيْخـُرُج َأْو َيـْدُخُل ِإلَـى آَسـا َمِلـِك َيهُـوَذا
16 :1 

آسـا ، فكيـف صـعد بعشـا علـى  من حكـم 26ففى ملوك األولى مات بعشا فى السنة 
 وهو قد مات من عشر سنوات مضت؟ 36ملك إسرائيل فى السنة 
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السـنة السادسـة «المقصـود بقولـه : (وعلى هـذا يقـول الـدكتور القـس منـيس عبـد النـور
هــو مــن انفصــال عشــرة أســباط إســرائيل عــن ســبطي يهــوذا وبنيــامين، وقــت « والثالثــين

 16وعليـه فتكـون السـنة . إلسرائيل وقسـم ليهـوذا قسم: انقسام مملكة سليمان إلى قسمين
وهكــذا جــرت حســابات . مــن انقســام المملكــة 36مــن حكــم آســا علــى يهــوذا هــي الســنة 

 .)السنين في سفر ملوك يهوذا وٕاسرائيل وفي سجالت تلك العصور

ب  فلقـد علـق مترجمـوا الكتـا. فى الحقيقة أجهد الدكتور القس نفسه فيما ال طائـل منـه
ــــدس لل ــــام  Einheitsübersetzungغــــة األلمانيــــة المق المــــذكورة فــــى ( 36و 35أن األرق

مـــن نفـــس الســـفر هـــى خطـــأ مـــن  1: 16، والمـــذكورة فـــى 19: 15أخبـــار األيـــام الثـــانى 
: 16من حكم الملك آسا كما يقول ملـوك األول  26الكاتب ، ألن بعشا مات فى السنة 

ِآلَسا َمِلِك َيُهوَذا َمَلَك َأْيَلُة ْبُن َبْعَشا َعَلى ِإْسَراِئيَل ِفي  َوِفي السََّنِة السَّاِدَسِة َواْلِعْشِرينَ 8( 8
 ).ِتْرَصَة َسَنَتْينِ 

 َوَلْم َتُكْن َحْرٌب ِإلَـى السَّـَنِة اْلَخاِمَسـِة 19( 19: 15يقول سفر األيام الثانى  -102س
وهـذا مخـالف . 35ة أى لم تحدث حرب بـين آسـا وبعشـا إلـى السـن.) َوالثََّالِثيَن ِلُمْلِك آَسا

ــِة 33: (لملــك آســا 26لملــوك األول حيــث تــوفى بعشــا فــى الســنة ال  ــَنِة الثَّاِلَث ــي السَّ ِف
.) ِآلَسا َمِلِك َيُهوَذا َمَلَك َبْعَشا ْبُن َأِخيَّا َعَلى َجِميِع ِإْسَراِئيَل ِفي ِتْرَصَة َأْرَبعًا َوِعْشِريَن َسَنةً 

 . 33: 15لملوك األول 

مـن ملـك آسـا علمـًا بأنـه فـى هـذه  35لـم تكـن بينهمـا حـرب إلـى سـنة فكيف يقال إنه 
 سنوات؟ فهل يمكن للمتوفى أن يحارب؟ 9السنة يكون قد مرَّ على موت بعشا 

 هل داود من القديسين أم مـن عبـاد اهللا الزنـاة المخطئـين؟ يقـول صـموئيل  -103س
وتسـبب فـى قتـل  الثانى اإلصحاح الحـادى عشـر إن داود زنـى بـامرأة جـاره وخـان جيشـه

 . )11صموئيل الثانى صح (جاره ليفوز بزوجته ويطمس معالم جريمته 

َوَلــْم َتُكــْن َكَعْبــِدي َداُوَد الَّــِذي َحِفــَظ َوَصــاَياَي َوالَّــِذي ( 8: 14ويقـول ملــوك األول 
 ) َساَر َوَراِئي ِبُكلِّ َقْلِبِه ِلَيْفَعَل َما ُهَو ُمْسَتِقيٌم َفَقْط ِفي َعْيَنيَّ 
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 11ملوك األول (يقول  هل سليمان من القديسين أم من عبدة األوثان؟  -104س :
إن ســليمان ارتــد آخــر عمــره وعبــد األوثــان ؛ وقــد شــهد لــه ربكــم بعــد ذلــك بــالبر ) 1-13

وهـوذا  ِحْكَمَة سليمانألنها أتت من أقاصى األرض لتسمع ( 42: 12متى : والصالح
 )ههنا أعظم من سليمان

 أحكــام العهــدين القــديم والجديــد يســتحق كــل القسيســين القتــل تبعــًا لشــرع و  -105س
 ألنهم ال يعظمون السبت وناقض تعظيمه على حكم التوراة واجب القتل؟ 

ــْبتِ 32( يَّــِة َوَجــُدوا َرُجــًال َيْحَتِطــُب َحَطبــًا ِفــي َيــْوِم السَّ ــا َكــاَن َبُنــو ِإْســَراِئيل ِفــي الَبرِّ . َولمَّ
َفَوَضــُعوُه 34. ُه َيْحَتِطـُب َحَطبــًا ِإلــى ُموَســى َوَهـاُروَن َوُكــلِّ الَجَماَعــةِ َفَقدََّمـُه الــِذيَن َوَجــُدو 33

. َقـْتًال ُيْقَتـُل الرَُّجـلُ «: َفَقـال الـرَّبُّ ِلُموَسـى35. ِفي الَمْحَرِس َألنَّـُه لـْم ُيْعلـْن َمـاَذا ُيْفَعـُل بِـهِ 
َفَأْخَرَجــُه ُكــلُّ الَجَماَعــِة ِإلــى َخــاِرِج 36. »َيْرُجُمــُه ِبِحَجــاَرٍة ُكــلُّ الَجَماَعــِة َخــاِرَج الَمَحلــةِ 

 36-32: 15العدد ) َوَرَجُموُه ِبِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسىالَمَحلِة 

 8: 40إشعياء .) »َوَأمَّا َكِلَمُة ِإَلِهَنا َفَتْثُبُت ِإَلى اَألَبدِ . َيِبَس اْلُعْشُب َذُبَل الزَّْهرُ 8(

َمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل . وا َأنِّي ِجْئـُت َألْنُقـَض النَّـاُموَس َأِو اَألْنِبَيـاءَ َال َتُظنُّ «17(
ــلَ  ــُزوُل َحــْرٌف : َفــِإنِّي اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ 18. ِألَُكمِّ ــَماُء َواَألْرُض َال َي ــُزوَل السَّ ِإَلــى َأْن َت

َفَمــْن َنَقــَض ِإْحــَدى َهــِذِه 19. اْلُكــلُّ  َواِحــٌد َأْو ُنْقَطــٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّــاُموِس َحتَّــى َيُكــونَ 
ـــَماَواتِ  ـــْغَرى َوَعلَّـــَم النَّـــاَس َهَكـــَذا ُيـــْدَعى َأْصـــَغَر ِفـــي َمَلُكـــوِت السَّ : 5متـــى .) اْلَوَصـــاَيا الصُّ

17-19 

 33: 21لوقا .) َالسََّماُء َواَألْرُض َتُزوَالِن َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َيُزولُ 33(

 .ألغى السبت كلية ، فصار هو ومن اتبعه يستحقون الرجمانظر ألقوال بولس فقد 

 األولـى  بطـرس)َوَهِذِه ِهَي اْلَكِلَمُة الَِّتي ُبشِّـْرُتْم ِبهَـا. َوَأمَّا َكِلَمُة الرَّبِّ َفَتْثُبُت ِإَلى اَألَبدِ (

1 :25 

ِإِذ 19، َوَعـَدِم َنْفِعَهـاَفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطـاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها 18(
 19-18: 7عبرانيين . .. .. ..) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 

ُل ِبَال َعْيٍب َلَما ُطِلَب َمْوِضٌع ِلثَانٍ 7(  7: 8عبرانيين .) َفِإنَُّه َلْو َكاَن َذِلَك اَألوَّ
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ـــالَ 13( ـــِإْذ َق ـــداً «َف لَ » َجِدي ـــا. َعتَّـــَق اَألوَّ ـــا َم ـــَق وَ  َوَأمَّ ـــنَ َعَت ـــٌب ِم ـــَو َقِري ـــاَخ َفُه  َش
 13: 8عبرانيين ) اِالْضِمْحَاللِ 

َل ِلَكْي ُيثَبَِّت الثَّاِنيَ (  9: 10عبرانيين .) َيْنِزُع اَألوَّ

والعجــب العجــاب أن يتعلــل أحــدهم متطــاوًال علــى اهللا ســبحانه وتعــالى زاعمــًا أنــه قــد 
يًا أن هذا من باب مدع! أنزل فرائض غير صالحة وكان البد أن يغيرها بأخرى صالحة

 !هكذا. النسخ وهو موجود أيضًا فى القرآن

: 20ل  حزقيـا) َوَأْعَطْيُتُهْم َأْيضًا َفَراِئَض َغْيَر َصاِلَحٍة َوَأْحَكـامًا َال َيْحُيوَن ِبَها25(
25 

ومعنـــى ذلـــك أن النســـخ عنـــدهم هـــو تبـــديل فـــى اإلرادة اإلالهيـــة بعـــد أن ظهـــَر هللا أن 
ــَداء(وهــو مــا يســمونه . اد وحكــمالصــواب علــى خــالف مــا أر  وهــذا غيــر جــائز تبعــًا ). الَب

لعقيدة المسلمين ، ألنه نقصان فى العلم ، والنسخ ليس من قبيل الَبداء ولكن معناه رفع 
 .الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر يبين مدة انتهاء العمل بالحكم األول تبعًا لعلم اهللا

 شــجار واألحجــار الالزمــة لبنــاء بيــت مــا عــدد الملــوك المــوكلين لقطــع األ -106س
 المقدس؟ 

َوَكــاَن ِلُســَلْيَماَن َســْبُعوَن َأْلفــًا َيْحِمُلــوَن َأْحَمــاًال، 15) (16: 5ملــوك األول (فــى  3300
 َما َعَدا ُرَؤَسـاَء اْلـُوَكَالِء ِلُسـَلْيَماَن الَّـِذيَن َعلَـى اْلَعَمـلِ 16َوَثَماُنوَن َأْلفًا َيْقَطُعوَن ِفي اْلَجَبِل، 

 .)اْلُمَتَسلِِّطيَن َعَلى الشَّْعِب اْلَعاِمِليَن اْلَعَملَ  َثَالَثَة آَالٍف َوَثَالَث ِمَئةٍ 

ـاٍل 2) (2: 2أخبار األيام الثانى (فى  3600 َوَأْحَصى ُسَلْيَماُن َسْبِعيَن َأْلـَف َرُجـٍل َحمَّ
اٍت ِفي اْلَجَبِل   .)ِهْم َثَالَثَة آَالٍف َوِستَّ ِمَئةٍ َوُوَكَالَء َعَليْ َوَثَماِنيَن َأْلَف َرُجٍل َنحَّ

 كان يسع البحر؟) حماما لإلستحمام(كم بثًا  -107س 
ــــوك األول ( 2000 ــــْأٍس ِبَزْهــــِر 26) (26: 7مل ــــَفِة َك ــــِل َش ــــْبٌر َوَشــــَفُتُه َكَعَم ــــْمُكُه ِش َوُس

 .)َيَسُع َأْلَفْي َبثٍّ . َسْوَسنٍّ 
ْبٌر َوَشــَفُتُه َكَعَمــِل َشــَفِة َكــْأٍس ِبَزْهــِر َوُســْمُكُه ِشــ5) (5: 4أخبــار األيــام الثــانى ( 3000

 .)َوَيَسُع َثَالَثَة آَالِف َبثٍّ َيْأُخُذ . َسْوَسنٍّ 



 85 

 َال «: َفَقــاَل الــرَّبُّ 3: (ســنة؟ 120هــل قــرر الــرب أن يكــون عمــر اإلنســان  -108س
) »َأيَّاُمـُه ِمَئـًة َوِعْشـِريَن َسـَنةً  ِلَزَيَغاِنِه ُهَو َبَشـٌر َوَتُكـونُ . َيِديُن ُروِحي ِفي اِإلْنَساِن ِإَلى اَألَبدِ 

 3: 6تكوين 
َفَكاَنْت ُكلُّ َأيَّاِم آَدَم الَّتِـي 5: (سنة؟ 930وٕاذا كان هذا صحيحًا فلماذا عاش آدم 

 ؛  5 :5تكوين) َعاَشَها ِتْسَع ِمَئٍة َوَثَالِثيَن َسَنًة َوَماتَ 
ــامِ 11: (ســنة؟ 950 ولمــاذا عــاش أنــوش ــْت ُكــلُّ َأيَّ ــٍة َوَخْمــَس  َفَكاَن َأُنــوَش ِتْســَع ِمَئ

 ؛  11: 5 تكوين  .)ِسِنيَن َوَماتَ 
َفَكاَنـْت ُكـلُّ َأيَّـاِم ُنـوٍح ِتْسـَع ِمَئـٍة َوَخْمِسـيَن َسـَنًة 29: (سـنة؟ 950ولماذا عـاش نـوح 

 ؛  29: 9تكوين .) َوَماتَ 
تكـوين .) ِسـِنينَ  َوَكاَنْت َأيَّاُم َتاَرَح ِمَئَتْيِن َوَخْمَس 32( سنة؟ 205ولماذا عاش تارح 

 ؛  32: 11
َوَعاَش َرُعو َبْعَد َما َولَـَد َسـُروَج ِمَئتَـْيِن 21( سنة؟ 207ولماذا عاش رعو أكثر من 

 ؛  21: 11تكوين .) َوَسْبَع ِسِنيَن َوَوَلَد َبِنيَن َوَبَناتٍ 

َوَعـاَش َسـُروُج َبْعـَد َمـا َولَـَد َنـاُحوَر 23( سـنة؟ 200ولماذا عاش سروج أكثـر مـن 
 23: 11تكوين .) َئَتْي َسَنٍة َوَوَلَد َبِنيَن َوَبَناتٍ مِ 

 أن الذين جاؤوا من  66: 7وسفر نحميا  64: 2اتفق كل من سفر عزرا  -109س
، فقـــد اتفـــق اإلثنـــان فـــى حاصـــل الجمـــع ،  42360بابـــل بعـــد الســـبى إلـــى أورشـــليم هـــم 

كــون حاصــل الجمــع فعلــى أرقــام عــزرا ي. بــالرغم مــن اإلخــتالف البــين فــى األرقــام بينهمــا
 .فكالهما مخطىء.  31089، وعلى أرقام نحميا يكون حاصل الجمع  29818

فقد قـال جـامعو . والعجب أن هذا الجمع االتفاقى أيضًا غلط على تصريح المؤرخين
ب والبــاب  وقــع فــرق كبيــر فــى هــذا البــا“: تفســير هنــرى واســكات ذيــل شــرح عبــارة عــزرا

َح كثيــر ” اتــبالســابع مــن كتــاب نحميــا مــن غلــط الك ولمــا ُألِّفــت الترجمــة اإلنجليزيــة ُصــحِّ
 .منه بمقابلة النسخ ، وفى الباقى ُتعين الترجمة اليزنانية فى شرح المتن العبرى

 !!هكذا يصحح المترجمون ما أخطأ فيه الكتبة ، ثم ُينَسب كله هللا
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 هل أخطأ موحى الكتاب المقدس فأوحى لكاتب سفر أخبار األيام األولـى  -110س
 : أحفاد بنيامين على أنهم أوالده أم أخطأ الكتبة أنفسهم؟

ــاَلَع َأدَّاَر 3( ــو َب ــَراَوَكــاَن َبُن ــانَ َوَأِبيُشــوَع 4َوَأِبيُهــوَد  َوَجْي ــَرا َوَشــُفوَفاَن 5َوَأُخــوَخ  َوُنْعَم َوَحْي
   3: 8أخبار األيام األولى .) َوُحوَرامَ 

ـــل فـــى التكـــوين  ـــاِمينَ 21( 21: 46مقارنـــة بمـــا أوحـــاه مـــن قب ـــو ِبْنَي ـــاَكُر : َوَبُن ـــاَلُع َوَب َب
 .) َوإِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم َوَأْردُ  َوَنْعَمانُ  َوِجيَراَوَأْشِبيُل 

وفــى كلتــا الحــالتين فينفــى . وكمــا تالحــظ أن جيــرا ونعمــان أوالد بــالع وأحفــاد بنيــامين
 .الواقع كون هذا الكتاب كتابا مقدسا موحى به من عند اهللا

 هل الرب يستر العورات؟ -111س 
) كــيال تنكشــف عورتــك عليــهوال تصــعد بــدرج إلــى مــذبحى : (نعــم فهــو اإللــه الســتَّار

  26: 20الخروج 
وكــــذلك  17: 3إشــــعياء ) يعــــري الــــرب عــــورتهن: (ال فهــــو الفاِضــــح الــــذى ال يســــتر

  3-2: 47إشعياء ) اكشفي الساق. شمري الذيل . اكشفي نقابك(
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 ــــرب فــــى إشــــعياء -301س ــــَرةٍ 13: (يقــــول ال ــــاٍه َكِثي ــــِديِر ِمَي ــــِدُر َكَه ــــُل َتْه  .)َقَباِئ
 فهل لم يعلم الرب أن صوت المياه ُيسمَّى غدير وليس هدير؟ 13: 17إشعياء

فهـــل قـــال الـــرب ). َتْهـــِدُر َكَهـــِديِر الِمَيـــاهِ  ُأَمـــمٌ : (وجـــاءت فـــى ترجمـــة كتـــاب الحيـــاة هكـــذا
 ؟)أمم(أم قالها ) قبائل(

وليســـت ال ) 12(وعــدلها مترجمــوا الترجمــة العربيـــة المشــتركة فجعلوهــا جـــزء مــن الفقــرة 
فمـا هـو اللفـظ الـذى ). تِعجُّ عجـيَج الميـاه الغزيـرةومن أمـم : (، وجاءت كاآلتى) 13(

 تلفظ به الرب بالضبط؟

 َث ِسـِنيٍن َكَما َمَشى َعْبـِدي ِإَشـْعَياُء ُمَعـر�ى َوَحاِفيـًا ثَـالَ «:َفَقاَل الـرَّبُّ 3( -302س
  3-2: 20إشعياء ) َعَلى ِمْصَر َوَعَلى ُكوَش  آَيًة َوُأْعُجوَبةً 

مــا المعجــزة التـــى يراهــا الــرب فـــى مشــى اإلنســـان حافيــًا عاريــًا؟ فأطفـــال أهــل القـــرى 
والنجــوع يمشــون حفــاة عــراة ، فهــل هــذه مــن اآليــات التــى يعطيهــا الــرب لعبيــده؟ ويمشــى 

وربيـين واألوربيـات عرايـا تمامـًا فـى غابـات بالدهـم؟ اآلن بعض من فقـدوا الحيـاء مـن األ
وتظاهر الشواذ فى أمريكا وأوروبا عرايا من مالبسهم؟ فهـل مثـل هـؤالء العرايـا يجـب أن 

 نرى فيهم سمة من سمات النبوة واإلعجاز الربَّانى؟

ومـا الهـدف التربـوى والتعليمـى مـن أن يمشــى نبـى الـرب إشـعياء ثـالث سـنوات حافيــًا 
  عاريًا؟

ما القدوة التى يقدمها ألتباعه؟ ومـا هـى التعـاليم الربانيـة السـامية التـى يريـد أن يبثهـا 
 فى األمة التى ُبعَث فيها بهذا العمل الفاضح؟

 وما النتائج التى سوف تترتب على اتباع الناس سنة نبيهم إشعياء فى المشى عرايا؟ 

بــاب الحريــة والمســاواة بــين وهــل للنســاء أيضــًا أن يفعلــن ذلــك ، أســوة بالرجــال ، مــن 
 الطرفين؟ 

 وهل كان يعلم الرب ما نتيجة ظهور نبيه عاريًا فى الشوارع والمجامع واألسواق؟ 
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لك أن تتخيل أن هذا النبى يعيش فـى عصـرنا هـذا ويركـب أتوبيسـًا مزدحمـا بالرجـال 
 والنساء؟ فماذا كانوا سيظن به كل من الرجال والنساء؟

وذ الجنسى بين الرجال بعضهم البعض؟ وٕاذا تأست به النساء أال ُيعد هذا دعوة للشذ
 كان دعوة للسحاق؟

ولــو أحســنَّا الظــن ، لكــان هــذا دعــوة للزنــى ، وللقضــاء علــى حيــاء النســاء والرجــال ، 
 !ومجلبة لغضب الرب وانتقامه من مقترفى هذا اإلثم

 تنبط أنــت هــل تــأتى روح الــرب الكــريم العطــوف الحنَّــان المنَّــان بخيــر؟ اســ -303س
 ) 19: 14قضاة .) (وحل روح الرب على شمشون فقتل ثالثين رجالً : (اإلجابة

. وكــان روح اهللا علــى شــاول، فخلــع هــو أيًضــا ثيابــه وتنّبــأ هــو أيًضــا(وأيضــًا 
 24: 19صموئيل األول .) وانطرح عرياًنا ذلك النهار كله وكل الليل

بـــوة إال بعـــد أن يخلـــع مالبســـه مـــرة أخـــرى نبيـــًا عاريـــًا ، وال تظهـــر عليـــه عالمـــات الن
 كيف تصدقون هذا فى دينكم؟!! ويظل عرياناً 

وٕاذا كان من تلبسته روح الـرب قتـل ثالثـين رجـًال ، وخلـع مالبسـه وظـل عريانـًا يومـًا 
بأكمله، فما الفرق بين من تلبسته روح الرب ومن تلبسته روح الشيطان؟ فكالهما يهدف 

 !إلى التدمير

 ى واألسـس التعليميـة التـى يسـتفيدها مـن يعـرف أن الـرب ما الهدف التربـو  -304س
ــِعيرِ 12(أمــر نبيــه حزقيــال بأكــل الخــراء اآلدمــى؟  َعَلــى اْلُخــْرِء . َوَتْأُكــُل َكْعكــًا ِمــَن الشَّ

َهَكـَذا َيْأُكـُل َبُنـو : [َوقَـاَل الـرَّبُّ 13. »الَّـِذي َيْخـُرُج ِمـَن اِإلْنَسـاِن َتْخِبـُزُه َأَمـاَم ُعُيـوِنِهمْ 
 13-12: 4حزقيال ) .»اِئيَل ُخْبَزُهُم النَِّجَس َبْيَن اُألَمِم الَِّذيَن َأْطُرُدُهْم ِإَلْيِهمْ ِإْسرَ 

 مــا الهــدف التربــوى والفائــدة التعليميــة التــى يســتفيدها مــن يعــرف أن الــرب  -305س
ْرَع َوَأُمـ3(يمسك الخراء بيديه ويقذفه فى وجوه الكهنة؟  دُّ اْلفَـْرَث َعلَـى َهَئَنَذا َأْنَتِهُر َلُكـُم الـزَّ

 3: 2مالخى ) .ُوُجوِهُكْم َفْرَث َأْعَياِدُكْم َفتُْنَزُعوَن َمَعهُ 
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 ما الهدف األخالقى والنتيجة التربوية التى تستفيدها بناتنـا وأوالدنـا عنـدما  -306س
ــــب للعــــار يقــــرأون أن نبــــى  ــــرقص ، وخاصــــة إذا علمــــوا أن رقــــص الرجــــال مجل ــــرب ي ال

ِتـــِه َأَمـــاَم الـــرَّبِّ 14(واإلحتقــار بـــين النــاس؟  َوَكـــاَن َداُوُد . َوَكـــاَن َداُوُد َيـــْرُقُص ِبُكـــلِّ ُقوَّ
َفَأْصـــَعَد َداُوُد َوَجِميـــُع َبْيـــِت ِإْســـَراِئيَل تَـــاُبوَت الـــرَّبِّ ِباْلُهتَـــاِف 15. ُمَتَنطِّقـــًا ِبـــَأُفوٍد ِمـــْن َكتَّـــانٍ 

ــا َدَخــَل تَــاُبوُت الــرَّبِّ مَ 16. َوِبَصــْوِت اْلُبــوقِ  َأْشــَرَفْت ِميَكــاُل ِبْنــُت َشــاُوَل ِديَنــَة َداُوَد، َوَلمَّ
ــا ــي َقْلِبَه ــُه ِف ، َفاْحَتَقَرْت ــرَّبِّ ــاَم ال ــْرُقُص َأَم ــُر َوَي ــَك َداُوَد َيْطُف ــوَِّة َوَرَأِت اْلَمِل ــَن اْلُك ) .ِم

 16-14: 6صموئيل الثانى 

 ِإيـــَل َوَأِقـــْم ُهَنـــاَك َواْصـــَنْع قُـــِم اْصـــَعْد ِإَلـــى َبْيـــَتِ◌ «: ثُـــمَّ َقـــاَل اُهللا ِلَيْعقُـــوبَ 1( -307س
َفَقاَل َيْعُقوُب ِلَبْيِتِه 2. »ُهَناَك َمْذَبحًا ِللَِّه الَِّذي َظَهَر َلَك ِحيَن َهَرْبَت ِمْن َوْجِه ِعيُسو َأِخيكَ 

ــَنُكمْ «: َوِلُكــلِّ َمــْن َكــاَن َمَعــهُ  ــَة الَِّتــي َبْي ــوا اْآلِلَهــَة اْلَغِريَب ــ اْعِزُل .) ِدُلوا ِثَيــاَبُكمْ َوَتَطهَّــُروا َوَأْب
 2-1: 35تكوين 

فلمــــاذا أتــــوا بهــــذه . فمــــن المعــــروف أن هــــذه األصــــنام قــــد جلبوهــــا مــــن حــــاران معهــــم
األصنام؟ وماذا كانت نيتهم أن يفعلوا بهـا؟ وهـل كـان بيـنهم آلهـة متعـارف عليهـا رضـى 

 الرب بها وعنها ، وآلهة أخرى غريبة لم ترضى الرب فأمر بعزلها؟

 َواْختَـَتَن . َع ِلَحُموَر َوَشِكيَم اْبِنِه َجِميُع اْلَخـاِرِجيَن ِمـْن َبـاِب اْلَمِديَنـةِ َفَسمِ 24( -308س
ــٍر  ــةِ  -ُكــلُّ َذَك ــاِب اْلَمِديَن َفَحــَدَث ِفــي اْلَيــْوِم الثَّاِلــِث ِإْذ َكــاُنوا 25. ُكــلُّ اْلَخــاِرِجيَن ِمــْن َب

ِعيَن َأنَّ اْبَنْي َيْعُقوَب ِشْمُعوَن َوَالِويَ  َأَخَوْي ِديَنَة َأَخـَذا ُكـلُّ َواِحـٍد َسـْيَفُه َوَأَتَيـا  ُمَتَوجِّ
َوَقــَتَال َحُمــوَر َوَشــِكيَم اْبَنــُه ِبَحــدِّ السَّــْيِف َوَأَخــَذا 26. َعَلــى اْلَمِديَنــِة ِبــَأْمٍن َوَقــَتَال ُكــلَّ َذَكــرٍ 

َقْتَلــى َوَنَهُبــوا اْلَمِديَنــَة َألنَُّهــْم ثُــمَّ َأَتــى َبُنــو َيْعُقــوَب َعَلــى الْ 27. ِديَنــَة ِمــْن َبْيــِت َشــِكيَم َوَخَرَجــا
ُسوا ُأْخَتُهمْ   27-24: 34تكوين .) َنجَّ

َوَكـاَن َخـْوُف . ُثمَّ َرَحُلوا5(، ) لوز(ثم أمر الرب بعد ذلك يعقوب وأسرته بالرحيل إلى 
 . 5: 35 تكوين.) اِهللا َعَلى اْلُمُدِن الَِّتي َحْوَلُهْم َفَلْم َيْسُعوا َوَراَء َبِني َيْعُقوبَ 

فهــذه قصــة مبــالغ فيهــا ، فكيــف يســتطيع صــبيان قتــل كــل أهــل المدينــة وٕارهــاب أهــل 
الُمــدن المجــاورة؟ وٕاذا كــان خــوف اهللا قــد وقــع علــى المــدن المجــاورة فلمــاذا خــاف يعقــوب 
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وهــرب؟ ومــا المبــادىء التربويــة التــى تبثهــا هــذه القصــة فــى معتنقيهــا إذا كــان قــد َرِضــَى 
 ن مقترف الجريمة وأهله وبلدته؟ أين عدل الرب؟ الرب بانتقام يعقوب م

ومما ُيَكذِّب هذه القصة ما ورد بعد ذلك فى قصة يوسف مـن أن أبنـاء يعقـوب كـانوا 
فكيف هربوا منها خوفـًا مـن اإلنتقـام ، وفـى نفـس الوقـت كـانوا ). شكيم(يرعون الغنم فى 
 يرعون الغنم فيها؟

 ِرْفَقَة َوُدِفَنْت َتْحـَت َبْيـَت ِإيـَل َتْحـَت اْلَبلُّوَطـِة فَـَدَعا َوَماَتْت َدُبوَرُة ُمْرِضَعُة 8( -309س
 . 8: 35تكوين .) »َألُّوَن َباُكوتَ «اْسَمَها 

ذا  فإذا كانت مرضـعة رفقـة نالـت هـذا اإلهتمـام مـن الـرب وأوحـى بمكـان دفنهـا ، فلمـا
 لم يوح الرب بمكان دفن آباء إبراهيم وأجداده؟ 

 ن أمه وزوجته مريم؟ ولماذا لم يوح بمكان دف

ولمـاذا لــم يـوح بمكــان األسـفار التــى استشـهد بهــا وضـاعت مــن الكتـاب المقــدس مثــل 
أخبــار (ســفر أخبــار ناثــان النبــي ، وســفر أخيــا النبــي الشــيلوني وســفر رؤيــا يعــدو الرائــي 

 ؟)29: 9األيام الثاني

 ؟)8: 1تسالونيكى الثانية (” إنجيل يسوع“ولماذا لم يوح بمكان إنجيله المسمى 

) 16: 1متـى (ولماذا لم يوح باسم أبى يوسف النجار الحقيقى؟ فهل هو ابن يعقوب 
 ؟)23: 3لوقا (أم ابن هالى 

ذهبًا ولبانًا (هل المجوس الذين أتوا إلى يسوع قدموا له : ولماذا لم يوضح بالضبط
ب  كتاكما عدلوها فى ) ذهبًا وبخورًا ومراً (طبعة فانديك أم كانت  11: 2متى ) ومراً 

 الحياة والترجمة العربية المشتركة؟

 ــا َكــاَن ِعيُســو اْبــَن َأْرَبِعــيَن َســَنًة اتََّخــَذ َزْوَجــةً 34( -310س اْبَنــَة ِبيــِري  َيُهوِديــتَ : َوَلمَّ
َفــَذَهَب ِعيُســو ِإَلــى ِإْســَماِعيَل 9(،  34: 26تكــوين . ) اْبَنــَة ِإيلُــوَن اْلِحثِّــيِّ  َوَبْســَمةَ اْلِحثِّــيِّ 

: 28تكـوين .) ِبْنَت ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإْبَراِهيَم ُأْخَت َنَباُيوَت َزْوَجًة لَـُه َعلَـى ِنَسـاِئهِ  َمْحَلةَ  َوَأَخذَ 
9  



 219 

َوُأُهوِليَباَمَة ِبْنَت َعَنى  ِبْنَت ِإيُلوَن اْلِحثِّيِّ  َعَدا: َأَخَذ ِعيُسو ِنَساَءُه ِمْن َبَناِت َكْنَعانَ 2(
 3-2: 36تكوين .) ِبْنَت ِإْسَماِعيَل ُأْخَت َنَباُيوتَ  َوَبْسَمةَ 3ِبْنِت ِصْبُعوَن اْلِحوِّيِّ 

 ؟)َبْسَمةَ ( أم) َمْحَلةَ (فمن هى ابنة إسماعيل التى تزوجها عيسو؟ فهل هى 
 ؟ )َعَدا(أم  )َبْسَمةَ ( التى تزوجها عيسو؟ فهل هى) ِإيُلوَن اْلِحثِّيِّ (ومن هى ابنة 

أم ابنـة ) ِإيلُـوَن اْلِحثـِّيِّ (سـو؟ هـل هـى ابنـة وعلى ذلك ابنة من بسمة التى تزوجهـا عي
 إسماعيل؟

؟ ألــم يعــرف حكــم اهللا فــى  وهــل تــزوج عيســو األختــين بســمة وعــدا ابنتــى ِإيلُــوَن اْلِحثِّــيِّ
َوَال َتْأُخــِذ اْمــَرَأًة َعَلــى 18(الجمــع بــين األختــين؟ أم أن هــذا الحكــم لــم يكــن قــد ُنِســَخ بعــد؟ 

رِّ ِلَتْكِشفَ   18: 18الويين .) َعْوَرَتَها َمَعَها ِفي َحَياِتَها ُأْخِتَها ِللضِّ

 ـا َكـاَن َمَسـاَفٌة ِمـَن . ثُـمَّ َرَحلُـوا ِمـْن َبْيـِت ِإيـلَ 16: (يقول الكتاب المقـدس -311س َوَلمَّ
: َقاِبلَـُة َلهَـاَفَقالَـِت الْ 17. اَألْرِض َبْعُد َحتَّى َيْأُتوا ِإلَـى َأْفَراتَـَة َولَـَدْت َراِحيـُل َوَتَعسَّـَرْت ِوَالَدُتهَـا

َأنََّهــا ) َألنََّهــا َماَتــتْ (َوَكــاَن ِعْنــَد ُخــُروِج َنْفِســَها 18. »َال َتَخــاِفي َألنَّ َهــَذا َأْيضــًا اْبــٌن َلــكِ «
َفَماَتْت َراِحيُل َوُدِفَنْت ِفي َطِريِق 19. َوَأمَّا َأُبوُه َفَدَعاُه ِبْنَيـاِمينَ . »ِبْن ُأوِني«َدَعِت اْسَمُه 

  19-16: 35تكوين ) ).الَِّتي ِهَي َبْيُت َلْحمٍ ( َأْفَراَتةَ 

وهذا يعنى أن راحيل أم يوسف قد ماتت مباشـرة عقـب والدتهـا لبنيـامين األخ الشـقيق 
 . األصغر ليوسف

ــَم َأْيضــًا ُحْلمــًا آَخــَر 9: (إال أن نبــوءة نبــى اهللا يوســف فــى ســفر التكــوين تقــول ــمَّ َحُل ُث
ُه َعَلى ِإْخَوتِـهِ  ِإنِّـي قَـْد َحُلْمـُت ُحْلمـًا َأْيضـًا َوإَِذا الشَّـْمُس َواْلَقَمـُر َوَأَحـَد َعَشـَر «: الَ َفقَـ. َوَقصَّ
ــُه َعلَـى َأِبيــِه َوَعلَـى ِإْخَوِتــِه فَـاْنَتَهَرُه َأُبــوُه َوقَـاَل َلــهُ 10. »َكْوَكبـًا َســاِجَدٌة ِلـي َمــا َهــَذا «: َوَقصَّ

ـــَك َوإِْخَوُتـــَك ِلَنْســـُجَد َلـــَك ِإَلـــى اَألْرضِ َهـــْل َنـــْأِتي َأَنـــا وَ ! اْلُحْلـــُم الَّـــِذي َحُلْمـــتَ  » ؟ُأمُّ
 11-9: 37تكوين ) .َفَحَسَدُه ِإْخَوُتُه َوَأمَّا َأُبوُه َفَحِفَظ اَألْمرَ 11

فهل أتـت أم يوسـف لتسـجد لـه تبعـًا لقـول يعقـوب وحلـم يوسـف؟ أم هـذه رؤيـا كاذبـة؟ 
كمـا توفيـت خالتـه ليئـة ودفنـت فـى  ألم ُيِميتها الرب بعد والدة بنيامين كما ُذِكَر من قبل؟

فمــن هــى أمــه التــى قصــدها يعقــوب؟ فهــى لــم تكــن ). قبــل دخــول مصــر(مغــارة المكفيلــة 
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. بــالطبع احــدى ســريراته ، حيــث ال ُيطلــق علــى الســرارى أم ، بــل ُيطلــق علــيهم زوجاتــه
أو . فمعنــى هــذا أن أمــه راحيــل لــم تمــت وظلــت حيــة حتــى يصــدق قــول يعقــوب ويوســف

وبـالطبع فـإن نقطـة ). 19-18: 35تكـوين (ويوسـف وصـدقنا مـا قيـل فـى  كذبنا يعقـوب
 فهل أوحى اهللا هذا التخبط؟. سجود األم له فى الرؤيا لم تتحقق فى الواقع

وفـى هـذه الحالــة يجـب علينـا إذن إنكــار رؤيـة يوسـف عليهمــا السـالم، وٕانكـار نبوتــه، 
ي َفَيَتَكلُم ِباْسِمي َكالمـًا لـْم ُأوِصـِه َأْن َوَأمَّا النَِّبيُّ الِذي ُيْطغِ 20! (ويكون جزاؤه القتل

َوإِْن ُقلــَت ِفــي 21. َيــَتَكلَم ِبــِه َأِو الــِذي َيــَتَكلُم ِباْســِم آِلَهــٍة ُأْخــَرى َفَيُمــوُت َذِلــَك النَِّبــيُّ 
؟ : َقلِبكَ  ِباْسـِم الـرَّبِّ  َفَمـا َتَكلـَم ِبـِه النَِّبـيُّ 22َكْيَف َنْعِرُف الَكالَم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ

َولـْم َيْحـُدْث َولــْم َيِصـْر َفُهــَو الَكـالُم الــِذي لـْم َيــَتَكلْم ِبـِه الــرَّبُّ َبـل ِبُطْغَيــاٍن َتَكلـَم ِبــِه 
 22-20: 18تثنية ) .»َفال َتَخْف ِمْنهُ النَِّبيُّ 

والغريب أن ُيصرَّ الكتاب على أن يبلـغ يعقـوب ابنـه يوسـف بمـوت أمـه، علـى الـرغم 
ففارق السن بين يوسـف وأخيـه بنيـامين كـان عشـر سـنوات، وكـان . وسف بهذامن علم ي

 17موجودًا مع أبيه عند موت أمه ودفنها فى ذلك الوقت ، ألنه ظل مع أبيه حتى بلـغ 
 فلماذا أخبره أبوه بموت أمه مرة أخرى؟. سنة ، قبل أن يبيعه أخوته

 ــِة َأْشــُهٍر أُ 24( -312س ــا َكــاَن َنْحــُو َثَالَث ــَر َيُهــوَذا َوِقيــَل َلــهُ َوَلمَّ ــْد َزَنــْت ثَاَمــاُر «: ْخِب َق
َنـا. َكنَُّتكَ  : 38تكـوين .) »َأْخِرُجوَهـا َفُتْحـَرقَ «: َفقَـاَل َيهُـوَذا. »َوَها ِهَي ُحْبَلى َأْيضًا ِمـَن الزِّ
24 

 : وهنا أخطأ الكاتب مرتين

، إذا  إن كاتـب هـذه القصـة قـد أخطـأ فـى تطبيـق الشـريعة ، فعقوبـة حـرق الزانيــة -1
َنى َفقَـْد َدنََّسـْت 9: (كانت ابنة كاهن فقـط أى مـن سـبط الوى َوإَِذا َتَدنََّسـِت اْبَنـُة َكـاِهٍن بِـالزِّ

 9: 21الويين .) ِبالنَّاِر ُتْحَرقُ . َأَباَها

إن شريعة موسى التى تأمر بحرق الزانية لم تكن قد نزلت بعد ، وهذا يدل علـى  -2
 .زمنأن التوراة قد كتبت بعد موسى ب
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تشــير هــذه القصــة أيضــًا إلــى أن المســيح عليــه الســالم قــد تكلَّــَم فــى المهــد ، وٕاال  -3
فلماذا تجنَّـَب كتبـة اإلنجيـل إذن ذكـر الـدليل . ُألحِرقت أمه بوالدتها للمسيح من غير أب

 الذى ُيبرِّىء مريم؟

د إن حادثة زنى يهوذا بكنتـه ألمـر مسـتبعد ، ألنـه لـو حـدث هـذا ، لمـا دخـل داو  -4
ال َيـْدُخِل اْبـُن ِزنـًى 2: (فى جماعـة الـرب ، لـيس فقـط إلـى الجيـل العاشـر بـل إلـى األبـد

ــِة الــرَّبِّ  ال 3. ال َيــْدُخل ِمْنــُه َأَحــٌد ِفــي َجَماَعــِة الــرَّبِّ الِجيــِل الَعاِشــِر  َحتَّــى. ِفــي َجَماَع
ِل الَعاِشـِر ال َيـْدُخل ِمـْنُهْم َأَحـٌد َحتـَّى الِجيـ. َيْدُخل َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الـرَّبِّ 

 3-2: 23تثنية ) ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى اَألَبدِ 

ولو زنا يهوذا لُطِرَد الرب نفسه مـن رحمتـه ، ألن عيسـى عليـه السـالم مـن نسـل  -5
 .يهوذا

ما هى التعاليم السامية واألخالقية التى يتعلمها المرء من زنـى نبيـه مـع كنتـه : واآلن
 ؟)جة ابنهزو (

ن  أال يعلم هذا البنات أن الغاية تبرر الوسـيلة؟ أال يسـهل هـذا الزنـى ويقربـه فـى أذهـا
 بناتكم وزوجاتكم وقلوبهن طلبًا لمتاع الدنيا وأسوة باألنبياء؟

هــل هــذه صــورة نبــى محتــرم تحكــى البنــك أو البنتــك عنــه فخــورًا بــه ، طالبــًا مــن أى 
 منهما أن يتأسى بأعماله؟

يزى النصارنى مرة ما عمل النبى على األرض؟ ولمـاذا يرسـله اهللا إلـى هل فكرت عز 
 بنى اإلنسان؟

ـــه  ـــى ليكـــون قـــدوة ويتجســـد في ـــاره اهللا بعلمـــه األزل ـــذى يخت إن النبـــى هـــو رســـول اهللا ال
فعنـدما يكـون . التطبيق العملى لدين اهللا ورسالته الُمحمَّل بها إلى األمة التى أرسل إليهـا

إمـا : و فاسد أو كافر، ويتأسى به من ُأرِسَل إليهم، فهـذا ال يعنـى إالنبى كذَّاب أو زاٍن أ
اختاره الرب عن علم متعمد ، وبذلك يكون الرب شريك فى هذه الجريمـة بـل والمحـرض 

وٕامـا اختـاره الـرب . ، وهذا ينفى عنه األلوهية ، بل ُيثبـت أنـه شـيطان ولـيس بإلـه. عليها
 .ينفى عنه األلوهية أيضاً  عن جهل ، ولم يكن يعرف حقيقته ، وهذا
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 َكــْم ِهــَي َأيَّــاُم ِســِني «: َفَقــاَل ِفْرَعــْوُن ِلَيْعُقــوبَ 8: (يقــول كاتــب ســفر التكــوين -313س
ــاَل َيْعُقــوُب ِلِفْرَعــْونَ 9» َحَياِتــَك؟ ــَنةً «: َفَق ــوَن َس ــٌة َوَثَالُث ــي ِمَئ ــِني ُغْرَبِت ــاُم ِس ــًة . َأيَّ َقِليَل

ــْت َأيَّــاُم ِســنِ  ــاِم َوَرِديَّــًة َكاَن ــاِئي ِفــي َأيَّ ــْغ ِإَلــى َأيَّــاِم ِســِني َحَيــاِة آَب ــْم َتْبُل ي َحَيــاِتي َوَل
 9-8: 47تكوين ) .»ُغْرَبِتِهمْ 

أال يــدل هـــذا علـــى أن إبـــراهيم وٕاســـحق ويعقـــوب كـــانوا مغتـــربين ، ولـــم يتملكـــوا أرض 
َوُيْعِطيــَك 4: (كنعــان علــى عكــس النبــوءات التــى نســبت إلــى كــل مــنهم بتملــك األرض؟

) .»َكَة ِإْبَراِهيَم َلَك َوِلَنْسـِلَك َمَعـَك ِلتَـِرَث َأْرَض ُغْرَبِتـَك الَِّتـي َأْعَطاَهـا اُهللا ِإلْبـَراِهيمَ َبرَ 
 4: 28تكوين 

 من الذى باع يوسف ولمن بيَع؟ -314س 

اٌر َفَسَحُبوا ُيوُسَف َوَأْصَعُدوُه ِمَن اْلِبْئِر وَ  ِمْدَياِنيُّونَ َواْجَتاَز ِرَجاٌل 28( َبـاُعوا ُيوُسـَف ُتجَّ
ةِ  ِلِإلْسَماِعيِليِّينَ  ، وهـذا  28: 37تكـوين .) َفَأُتوا ِبُيوُسَف ِإلَـى ِمْصـرَ . ِبِعْشِريَن ِمَن اْلِفضَّ

 .يعنى أن اإلسماعيليين اشتروا يوسف خارج مصر ودخلوا به إلى مصر

ــــــا ( ْرَعــــــْوَن َرِئــــــيِس ِلُفوِطيَفــــــاَر َخِصــــــيِّ فِ َفَبــــــاُعوُه ِفــــــي ِمْصــــــَر  اْلِمــــــْدَياِنيُّونَ َوَأمَّ
ــَرطِ  وهــذا يعنــى أن الــذى أدخــل يوســف إلــى مصــر هــم المــديانيون  36 :37تكــوين.)الشُّ

 .أنفسهم ، واشتراه فوطيفار خصّى فرعون داخل مصر نفسها

 َفُأْنِزَل ِإَلى ِمْصَر َواْشَتَراُه ُفوِطيَفـاُر َخِصـيُّ ِفْرَعـْوَن َرِئـيُس الشُّـَرطِ َوَأمَّا ُيوُسُف 1(
أى إن  1: 39تكــوين )ِمــْن َيــِد اِإلْســَماِعيِليِّيَن الَّــِذيَن َأْنَزُلــوُه ِإَلــى ُهَنــاكَ ْصــِريٌّ َرُجــٌل مِ 

ـــــى مصـــــر ، والـــــذى اشـــــتراه فوطيفـــــار خصـــــّى فرعـــــون مـــــن يـــــد  ـــــة البيـــــع تمـــــت ف عملي
 .اإلسماعيليين

 :ونوجز هذا الحدث فى هذا الجدول

 1: 39تكوين  36: 37تكوين  28: 37تكوين  
 فى مصر فى مصر خارج مصر ؟أين تمت الصفقة

 اإلسماعيليون المديانيون اإلسماعيليون من الذى أدخله مصر؟
 اإلسماعيليون المديانيون المديانيون من الذى باعه؟
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فوطيفار خصّى  اإلسماعيليون من الذى اشتراه؟
 فرعون

فوطيفار خصّى 
 فرعون

ب غيـر مـوحى بـه مـن فهل نسى الرب ما قاله من قبل فأوحى غيره؟ أم إن هذا الكتا
 اهللا؟

 يقــــول الكتــــاب إن الـــــذى اشــــترى يوســــف هـــــو فوطيفــــار الخصــــّى رئـــــيس  -315س
ثــم ُيفاجئنــا الكتــاب أيضــًا أن زوجــة هــذا الخصــى طلبــت مــن ) 1: 39تكــوين . (الُشــرطة

َوَحــَدَث 7(فكيــف يكــون رئــيس الشــرطة خصــّى ومــع ذلــك متزوجــًا؟ . يوســف أن ُيجامعهــا
.) »اْضــَطِجْع َمِعــي«: نَّ اْمــَرَأَة َســيِِّدِه َرَفَعــْت َعْيَنْيَهــا ِإَلــى ُيوُســَف َوَقاَلــتِ َبْعــَد َهــِذِه اُألُمــوِر أَ 

 . 7: 39تكوين 

 ــُه 11( -316س ــَل َعَمَل ــَت ِلَيْعَم ــُه َدَخــَل اْلَبْي ــِت َأنَّ ــمَّ َحــَدَث َنْحــَو َهــَذا اْلَوْق َوَلــْم َيُكــْن ُث
. »اْضـَطِجْع َمِعـي«: َفَأْمَسـَكْتُه ِبَثْوبِـِه َقاِئلَـةً 12. ْيتِ ِإْنَساٌن ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت ُهَناَك ِفي اْلبَ 

ـا َرَأْت َأنَّـُه تَـَرَك َثْوَبـُه ِفـي َيـِدَها 13. َفَتَرَك َثْوَبُه ِفي َيِدَها َوَهـَرَب َوَخـَرَج ِإلَـى َخـاِرجٍ  َوَكـاَن َلمَّ
َقْد َجاَء ِإَلْيَنا ِبَرُجٍل ِعْبَرانِـيٍّ ! اْنُظُروا«: َوَقاَلتْ  َناَدْت َأْهَل َبْيِتَهاَأنََّها 14َوَهَرَب ِإَلى َخاِرٍج 

ــَداِعَبَنا . 14-11: 39تكــوين .) َدَخــَل ِإَلــيَّ ِلَيْضــَطِجَع َمِعــي َفَصــَرْخُت ِبَصــْوٍت َعِظــيمٍ . ِلُي
 ؟)11(فكيف نادت أهل بيتها ولم يكن أحد بالبيت كما فى الفقرة 

 ال ُيـــدعى اســـمه بعـــد ذلـــك أن ) 28: 32تكـــوين (قـــال الـــرب ليعقـــوب فـــى  -317س
َبْل ِإْسـَراِئيَل َألنَّـَك  َال ُيْدَعى اْسُمَك ِفي َما َبْعُد َيْعُقوبَ «: َفَقالَ 28: (يعقوب بل إسرائيل

َفَكلَّـَم اُهللا ِإْسـَراِئيَل 2: (، إال أنـه نـاداه فـى الرؤيـا قـائالً .) »َجاَهْدَت َمَع اِهللا َوالنَّـاِس َوقَـِدْرتَ 
  2: 46تكوين .) »َيْعُقوُب َيْعُقوبُ «: َوَقالَ ِفي ُرَؤى اللَّْيِل 

فهــل نســى الــرب االســم الجديــد لنبيــه الــذى اختــاره هــو بنفســه لــه؟ وهــل نســى الســبب 
الـــذى دفعـــه لتغييـــر اســـم يعقـــوب إلـــى إســـرائيل؟ أم هـــل يحتـــاج الـــرب للنـــزول مـــرة أخـــرى 

ة ، للــدخول فــى مصــارعة مــع يعقــوب؟ الجميــل فــى هــذه القصــة هــو روح الــرب الرياضــي
 واعترافه بالهزيمة؟
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 َجِميُع ُنُفوِس َبْيِت َيْعُقوَب الَِّتي َجاَءْت ِإَلى ِمْصـَر : (ذكر سفر التكوين أن -318س
   27: 46تكوين .) َسْبُعونَ 

ـــَتْدَعى َأَبـــاُه َيْعقُـــوَب َوَجِميـــَع 14: (وذكـــر ســـفر أعمـــال الرســـل أن َفَأْرَســـَل ُيوُســـُف َواْس
 14: 7أعمال الرسل .) يَن َنْفساً َخْمَسًة َوَسْبعِ َعِشيَرِتِه 

فهــل الــرب الــذى أوحــى هــذا غيــر الــرب الــذى أوحــى ذاك؟ فلمــاذا إذن اإلخــتالف إذا 
 كان هناك رب واحد هو الذى أوحى كل هذا الكتاب؟

 هل دخل بنو إسرائيل مصر فى عهد الهكسوس؟  -319س 

ُسـَف ِلُيـِرَي الطَِّريـَق َأَماَمـُه ِإلَـى َفَأْرَسـَل َيهُـوَذا َأَماَمـُه ِإلَـى ُيو 28: (يقول الكتاب المقـدس
َفَشــدَّ ُيوُســُف َمْرَكَبتَــُه َوَصــِعَد ِالْســِتْقَباِل ِإْســَراِئيَل 29. َجاَســاَن ثُــمَّ َجــاُءوا ِإَلــى َأْرِض َجاَســانَ 

َفَقاَل ِإْسَراِئيُل 30. َوَلمَّا َظَهَر َلُه َوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَبَكى َعَلى ُعُنِقِه َزَماناً . َأِبيِه ِإَلى َجاَسانَ 
ثُــمَّ َقــاَل ُيوُســُف ِإلْخَوِتــِه 31. »َأُمــوُت اْآلَن َبْعــَد َمــا َرَأْيــُت َوْجَهــَك َأنَّــَك َحــيٌّ َبْعــدُ «: ِلُيوُســفَ 

َن ِإْخَوِتي َوَبْيـُت َأبِـي الَّـِذيَن ِفـي َأْرِض َكْنَعـا: َأْصَعُد َوُأْخِبُر ِفْرَعْوَن َوَأُقوُل َلهُ «: َوِلَبْيِت َأِبيهِ 
َوالرَِّجاُل ُرَعاُة َغَنٍم َفِإنَُّهْم َكاُنوا َأْهَل َمـَواٍش َوقَـْد َجـاُءوا ِبَغـَنِمِهْم َوَبقَـِرِهْم َوُكـلِّ 32َجاُءوا ِإَليَّ 

َعِبيــُدَك َأْهــُل : َأْن َتُقوُلــوا34َمــا ِصــَناَعُتُكْم؟ : َفَيُكــوُن ِإَذا َدَعــاُكْم ِفْرَعــْوُن َوَقــالَ 33. َمــا َلُهــمْ 
َألنَّ ُكلَّ . ِلَكْي َتْسُكُنوا ِفي َأْرِض َجاَسانَ . ْنُذ ِصَباَنا ِإَلى اْآلَن َنْحُن َوآَباُؤَنا َجِميعاً َمَواٍش مُ 

 34-28: 46تكوين .) »َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس ِلْلِمْصِريِّينَ 
أال يدل هذا على أن دخول بنى إسرائيل لمصر لـم يكـن فـى عهـد الهكسـوس الرعـاة، 

يراعـى تقاليـد المصـريين ومعتقـداتهم ، علـى عكـس مـا يـدعى  بل فى عهد حاكم مصرى
 كثير من المؤرخين؟

 َأْصــَعُد «: ثُــمَّ َقــاَل ُيوُســُف ِإلْخَوِتــِه َوِلَبْيــِت َأِبيــهِ 31: (يقــول الكتــاب المقــدس -320س
اُءوا ِإَلـــــيَّ ِإْخـــــَوِتي َوَبْيـــــُت َأِبـــــي الَّـــــِذيَن ِفـــــي َأْرِض َكْنَعـــــاَن َجـــــ: َوُأْخِبـــــُر ِفْرَعـــــْوَن َوَأُقـــــوُل َلـــــهُ 

. َوالرَِّجــاُل ُرَعــاُة َغــَنٍم َفــِإنَُّهْم َكــاُنوا َأْهــَل َمــَواٍش َوَقــْد َجــاُءوا ِبَغــَنِمِهْم َوَبَقــِرِهْم َوُكــلِّ َمــا َلُهــمْ 32
َعِبيــُدَك َأْهــُل َمــَواٍش : َأْن َتُقوُلــوا34َمــا ِصــَناَعُتُكْم؟ : َفَيُكــوُن ِإَذا َدَعــاُكْم ِفْرَعــْوُن َوَقــالَ 33
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َألنَّ ُكـلَّ . ِلَكـْي َتْسـُكُنوا ِفـي َأْرِض َجاَسـانَ . ِصـَباَنا ِإَلـى اْآلَن َنْحـُن َوآَباُؤَنـا َجِميعـاً  ُمْنذُ 
 34-31: 46تكوين .) »َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس ِلْلِمْصِريِّينَ 

هــل يكــذب نبــى اهللا يوســف مــع اخوتــه علــى فرعــون ليســكنوا أرض مصــر؟ وٕاذا كــان 
 ا الزائل، فكيف يكون تصرفه فى رسالة اهللا؟نبى اهللا يكذب فى متاع الدني

مـا . والغريب أنهم أخبروا فرعون بالحقيقة عندما وقفوا أمامه وقالوا له إنهم رعاة غـنم
هذا؟ فكيف ينهاهم عن قول إنهم رعاة غنم ، ألن ُكلَّ َراِعي َغَنٍم ِرْجٌس ِلْلِمْصِريِّيَن ، ثـم 

ول مـــثًال إن األشـــرار الـــذين فعلـــوا هـــذا يخـــالفون قولـــه؟ هـــل يريـــد الكتـــاب المقـــدس أن يقـــ
َوَأَخــَذ ِمـْن ُجْمَلــِة ِإْخَوتِـِه َخْمَســَة ِرَجـاٍل َوَأْوَقَفهُــْم َأَمــاَم 2(بـأخيهم أبــرُّ وأصـدق مــن نبـى اهللا؟ 

ٍم َعِبيــُدَك ُرَعــاُة َغــنَ «: َفقَـاُلوا ِلِفْرَعــْونَ » َمــا ِصــَناَعُتُكْم؟«: َفَقــاَل ِفْرَعــْوُن ِإلْخَوتِـهِ 3. ِفْرَعـْونَ 
 3-2: 47تكوين .) »َنْحُن َوآَباُؤَنا َجِميعاً 

 ما هو دور النبى فى الحياة؟  -321س 
أعتقــد أنــه ال خــالف بــين أصــحاب األديــان المختلفــة ، وكــذلك أصــحاب العقــول أن 

ورســـالة اهللا للبشـــرية هـــى رســـالة واحـــدة ، هـــدفها . دور النبـــى هـــو نقـــل رســـالة اهللا للبشـــر
. تتــأتى هــذه السـعادة فــى الــدنيا واآلخــرة إال إذا اتبعــوا شــريعته وال. السـعادة األبديــة لخلقــه

ورســالة اهللا هــى رســالة التوحيــد التــى جــاء بهــا كــل األنبيــاء ، ومــن هنــا كــان واجبــًا علــى 
 .المسلم أن يؤمن بكل األنبياء ألن رسالتهم واحدة

َل ُيوُســُف ثُــمَّ َأْدَخــ7(فكيـف يبــارك نبــى التوحيــد يعقـوب فرعــون الــوثنّى عابــد الثـالوث؟ 
 7: 47تكوين .) َوَباَرَك َيْعُقوُب ِفْرَعْونَ . َيْعُقوَب َأَباُه َوَأْوَقَفُه َأَماَم ِفْرَعْونَ 

ولكنن أخاف : (يعترف الكتاب المقدس أن الخطيئة األزلية سببتها حواء فقط -322س
 3: 11كورنثـوس الثانيـة ) أنه كما خدعت الحية حواء بمكرِها هكـذا ُتفسـد أذهـانكم

تيموثــاوس ) وآدم لــم َيْغــَو لكــن المــرأة ُأغِوَيــت فحصــَلت فــى التعــدِّى: (، وقـال أيضــاً 
 . 14: 2األولى 

فلمـــاذا طـــرد اهللا آدم مـــن الجنـــة وكتـــب عليـــه الشـــقاء إذن؟ ألـــيس هـــذا ظلـــم؟ أال يـــتهم 
 كتابكم الرب بذلك أنه إله ظالم؟ فكيف يكون اإلله الظالم إله محبة؟
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 آِه قَـْد َأْخَطـَأ َهـَذا «: َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى الـرَّبِّ َوقَـالَ 31: (يقول سفر الخروج -323س
َواآلَن ِإْن َغَفـْرَت َخِطيَّـَتُهْم 32. الشَّْعُب َخِطيًَّة َعِظيَمًة َوَصَنُعوا َألْنُفِسِهْم آِلَهًة ِمْن َذَهـبٍ 

 . 32-31: 32خروج .) »َوإِالَّ َفاْمُحِني ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي َكَتْبتَ  -

هــل نبــى اهللا موســى يمــنُّ علــى اهللا أنــه تقبــل رســالته ويهــّدَده بتــرك الرســالة واإلســتقالة ف
إن لــم يغفــر لبنــى إســرائيل كفــرهم؟ واألغــرب مــن ذلــك أن الــرب خــاف مــن هــذا التهديــد 

َمـْن َأْخَطـَأ ِإَلـيَّ «: َفقَـاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى33: (فقـال. وعدََّل أوامره لكى ال يفقد نبيه موسى
 33: 32خروج .) وُه ِمْن ِكَتاِبيَأْمحُ 

 فهل كان سيعجز الرب أن يصطفى نبيًا آخرًا غير موسى ألداء رسالته؟ 

 وهل لم يكن فى مقدور الرب أن يجبر موسى على إكمال رسالته للنهاية؟ 

وهل عبدة األوثان من بنى إسرائيل الذين كفروا وعبدوا العجل أعز وأقيم عنـد موسـى 
 من اهللا ورسالته؟

! ا هذا اإلله الذى تصورونه فى كتابكم؟ مرة يضربه يعقوب وينتزع منه البركة بالقوةم
ومرة يسرق يعقوب النبوة من أبيه إسحاق دون أن يكون للرب دخل فى هذا الموضوع ، 

تكـوين اإلصــحاح (! كمـا لـو كـان قـد فُــِرَض عليـه أن يـوحى إلـى هـذا اللــص سـارق النبـوة
نبــوة مــن أخيــه عيســو عــن طريــق اســتغالل جوعــه ، ومــرة أخــرى اشــترى يعقــوب ال) 27

ومـــرة يحكـــم نبيـــه قيافـــا ) 34-29: 25تكـــوين ! (واشـــتراها منـــه فـــى مقابـــل طبـــق عـــدس
بكفـــره وأمـــر بقتلـــه وبتســـليمه للصـــلب ، بعـــد أن كذبـــه وكفَّـــره ) بشـــهادة يوحنـــا األنجيلـــى(

يسـجد  أن) مـن الـرب(ومـرة يأسـره الشـيطان ويطلـب منـه ) 52-49: 11يوحنـا ! (وأهانه
 ) 11-1: 4متى ! (له

فهــل رأيــتم أو ســمعتم عــن نبــى يضــرب إلهــه أو يكفــره أو يــأمر بقتلــه أو يهــدده بتــرك 
 الرسالة؟ 

أال يقدح هذا فى كتابكم؟ أال يشير هذا إلى أن كتبة هذا الكتـاب أعـداء هللا ، يريـدون 
ونكم إلى الكفر والتطاول على الذات اإللهية؟   أن َيُجرُّ

 ب معجزة العصا؟ هل هو موسى أم هارون؟ من هو صاح -324س
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ــَحَرَة َفَفَعــَل َعرَّاُفــو ِمْصــَر َأْيضــًا ِبِســْحِرِهْم َكــَذِلكَ 11( . َفــَدَعا ِفْرَعــْوُن َأْيضــًا اْلُحَكَمــاَء َوالسَّ
ــاِبينَ 12 ــْت . َطَرُحــوا ُكــلُّ َواِحــٍد َعَصــاُه َفَصــاَرِت اْلِعِصــيُّ َثَع ــاُروَن اْبَتَلَع ــا َه ــْن َعَص َوَلِك

 12-11: 7خروج .) يَُّهمْ ِعصِ 

لم يطرح هارون العصا ، ألن المعجزات كانت من شـأن موسـى وحـده ، أمـا خطـاب 
اْسَتِمْع َأيَُّهـا «: َفَقاَل ُموَسى ِللـرَّبِّ 10(فرعون فكان لهارون ، كما ورَد فى سفر الخروج 

ِل ِمـنْ  َأْمـِس َوَال ِمـْن ِحـيِن َكلَّْمـَت  السَّيُِّد َلْسـُت َأَنـا َصـاِحَب َكـَالٍم ُمْنـُذ َأْمـِس َوَال َأوَّ
َمْن َصَنَع ِلْإلِْنَسـاِن َفمـًا َأْو َمـْن «: َفَقاَل َلُه الرَّبُّ 11. »َعْبَدَك َبْل َأَنا َثِقيُل اْلَفِم َواللَِّسانِ 

؟  ْب َوَأَنا َأُكوُن َفاآلَن اْذهَ 12َيْصَنُع َأْخَرَس َأْو َأَصمَّ َأْو َبِصيرًا َأْو َأْعَمى؟ َأَما ُهَو َأَنا الرَّبُّ
ــيُِّد َأْرِســْل ِبَيــِد َمــْن ُتْرِســلْ «: َفَقــالَ 13. »َمــَع َفِمــَك َوُأَعلُِّمــَك َمــا َتــَتَكلَُّم ِبــهِ  . »اْســَتِمْع َأيَُّهــا السَّ

َأَلْيَس َهاُروُن الالَِّويُّ َأَخاَك؟ َأَنا َأْعلَـُم َأنَّـُه «: َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ُموَسى َوَقالَ 14
ــَتَكلَُّم َوَأْيضــًا َهــا ُهــَو َخــاِرٌج ِالْســِتْقَباِلكَ ُهــ ــِه . َو َي ــَرُح ِبَقْلِب ــَراَك َيْف َفُتَكلُِّمــُه َوَتَضــُع 15َفِحيَنَمــا َي

َوُهـَو ُيَكلِّـُم 16. اْلَكِلَماِت ِفـي َفِمـِه َوَأَنـا َأُكـوُن َمـَع َفِمـَك َوَمـَع َفِمـِه َوُأْعِلُمُكَمـا َمـاَذا َتْصـَنَعانِ 
َوَتْأُخـُذ ِفـي َيـِدَك َهـِذِه 17. َوُهَو َيُكـوُن َلـَك َفمـًا َوَأْنـَت َتُكـوُن َلـُه ِإَلهـاً . ْنكَ الشَّْعَب عَ 

 17-10: 4خروج .) »اْلَعَصا الَِّتي َتْصَنُع ِبَها اآلَياتِ 
نص غريب ُيظهر قوة موسى وحكمته وضعف الـرب وجهلـه بعبـاده ، خاصـة عنـدما 

، فغضــب الــرب مــن الحــق ، وأذعـــَن  رفــض موســى أمــر الــرب وبرهنــه بصــورة منطقيــة
 فهل هذا من وحى اهللا؟. لكالم موسى

 كيـــف تقولـــون إن إســـماعيل محرومـــًا مـــن عهـــد الـــرب ونبوتـــه ، ألنـــه ابـــن  -325س
الجاريـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن التـــوراة التـــى أنزلـــت علـــى موســـى ال تفـــرق بـــين المحبـــوب 

تأكيــدات كثيــرة علــى معاملــة ففــى التــوراة نجــد . والمكــروه أو بــين بنــى إســرائيل والغربــاء
 :منها. اإلسرائيلى مثل الغريب ، بشرط اإليمان باهللا وأن يكون مختوناً 

ِإَذا َكــــاَن ِلَرُجــــٍل اْمَرَأتَــــاِن ِإْحــــَداُهَما َمْحُبوَبــــٌة َواُألْخــــَرى َمْكُروَهــــٌة َفَولــــَدَتا لــــُه َبِنــــيَن «15(
َفَيْوَم َيْقِسُم ِلَبِنيِه َمـا َكـاَن لـُه 16لِبْكُر ِللَمْكُروَهـِة َفِإْن َكاَن اِالْبُن ا. الَمْحُبوَبُة َوالَمْكُروَهةُ 

َبل َيْعِرُف اْبَن 17ال َيِحلُّ لُه َأْن ُيَقدَِّم اْبَن الَمْحُبوَبِة ِبْكرًا َعلى اْبِن الَمْكُروَهِة الِبْكِر 
ُل ُقْدَرِتـهِ الَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد  . ِعْنـَدُه َألنَّـُه ُهـَو َأوَّ

 17-15: 21تثنية ) .لُه َحقُّ الَبُكوِريَّةِ 
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َفِإنَّ ُكلَّ َمْن َأَكَل ُمْخَتِمرًا تُْقَطُع ِتْلـَك الـنَّْفُس . َسْبَعَة َأيَّاٍم َال ُيوَجْد َخِميٌر ِفي ُبُيوِتُكمْ 19(
 19: 12خروج .) ُلوِد اَألْرضِ اْلَغِريُب َمَع َموْ ِمْن َجَماَعِة ِإْسَراِئيَل 

َوإَِذا َنَزَل ِعْنَدَك َنِزيٌل َوَصَنَع ِفْصحًا ِللرَّبِّ َفْلُيْخَتْن ِمْنُه ُكلُّ َذَكٍر ُثمَّ َيَتقَـدَُّم ِلَيْصـَنَعُه 48(
اِحَدٌة ِلَمْوُلوِد َتُكوُن َشِريَعٌة وَ 49. َوَأمَّا ُكلُّ َأْغَلَف َفَال َيْأُكُل ِمْنـهُ . َفَيُكوُن َكَمْوُلوِد اَألْرضِ 

 49-48: 12خروج .) »اَألْرِض َوِللنَِّزيِل النَّاِزِل َبْيَنُكمْ 

َوإَِذا َنــَزل ِعْنــَدُكْم َغِريــٌب َأْو َكــاَن َأَحــٌد ِفــي َوَســِطُكْم ِفــي َأْجَيــاِلُكْم َوَعِمــل َوُقــوَد 14(
يَُّتَهــا الَجَماَعــُة لُكــْم َوِللَغِريــِب أَ 15. َراِئَحــِة ُســُروٍر ِللــرَّبِّ َفَكَمــا َتْفَعلُــوَن َكــَذِلَك َيْفَعــلُ 

َمـَثُلُكْم َيُكـوُن َمثَـل الَغِريـِب َأَمـاَم . النَّاِزِل ِعْنَدُكْم َفِريَضٌة َواِحَدٌة َدْهِريٌَّة ِفي َأْجَيـاِلُكمْ 
: 15عـدد  ).َشِريَعٌة َواِحَدٌة َوُحْكٌم َواِحٌد َيُكوُن لُكْم َوِللَغِريِب النَّاِزِل ِعْنـَدُكمْ 16. الرَّبِّ 
14-16 

ــَنُهْم 26( ــاِزِل َبْي ــي ِإْســَراِئيل َوالَغِريــِب النَّ َألنَّــُه َحــَدَث ُيْصــَفُح َعــْن ُكــلِّ َجَماَعــِة َبِن
 26: 15عدد ) .ِلَجِميِع الشَّْعِب ِبَسْهوٍ 

ــاِء فَ 30( ــَن الُغَرَب ــَوَطِنيِّيَن َأْو ِم ــَن ال ــٍة ِم ــٍد َرِفيَع ــُل ِبَي ــي َتْعَم ــنَّْفُس الِت ــا ال ــَي َوَأمَّ ِه
 30: 15عدد ) َفُتْقَطُع ِتلَك النَّْفُس ِمْن َبْيِن َشْعِبَها. َتْزَدِري ِبالرَّبِّ 

ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن َبْيـِت ِإْسـَراِئيَل َوِمـَن اْلُغَرَبـاِء الَّـِذيَن َيْنِزُلـوَن ِفـي : َوَتُقوُل َلُهمْ «8(
ـــًة َأْو َذِبيَحـــةً  ـــْأِتي9 َوَســـِطُكْم ُيْصـــِعُد ُمْحَرَق ـــاِع  َوَال َي ـــِة االْجِتَم ـــاِب َخْيَم ـــى َب ـــا ِإَل ِبَه

ْنَساُن ِمْن َشْعِبهِ  َوُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن َبْيِت ِإْسَراِئيَل َوِمَن 10. ِلَيْصَنَعَها ِللرَّبِّ ُيْقَطُع َذِلَك اإلِْ
َلــِة الــدََّمِ◌ َوَأْقَطُعَهــا اْلُغَرَبــاِء النَّــاِزِليَن ِفــي َوَســِطُكْم َيْأُكــُل َدمــًا َأْجَعــُل َوْجِهــي ِضــدَّ الــنَّْفِس اْآلكِ 

 10-8: 17الويين ) ِمْن َشْعِبَها

ــُه َأُخــوكَ 7( ــًا َألنَّ ــَرْه َأُدوِمّي ــِزيًال ِفــي َأْرِضــهِ . ال َتْك ــَت َن ــَك ُكْن ــَرْه ِمْصــِرّيًا َألنَّ . ال َتْك
ــي َجَما8 ــْنُهْم ِف ــْدُخُلوَن ِم ــِث َي ــي الِجيــِل الثَّاِل ــْم ِف ــُدوَن لُه تثنيــة ) .َعــِة الــرَّبِّ اَألْوالُد الــِذيَن ُيول

 .أما ما ُيناقض ذلك فقد أضيف إليها عند إعادة كتابتها 7-8: 23
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 َوَيُكوُن َلُكُم الدَُّم َعَالَمًة َعَلى اْلُبُيوِت الَِّتي َأْنـُتْم ِفيَهـا َفـَأَرى الـدََّم 13( -326س
خــروج ) .ْضــِرُب َأْرَض ِمْصــرَ َوَأْعُبـُر َعــْنُكْم َفــَال َيُكــوُن َعَلــْيُكْم َضــْرَبٌة ِلْلَهـَالِك ِحــيَن أَ 

 ، فهل لم يستطع الرب أن يميز بيوتهم بدون هذه العالمة؟ 13: 12

 َفاْرَتَحــَل َبُنــو ِإْســَراِئيَل ِمــْن َرَعْمِســيَس ِإَلــى ُســكُّوَت َنْحــَو ِســتِّ ِمَئــِة َأْلــِف 37( -327س
َكِثيـٌر َأْيضـًا َمـَع َغـَنٍم َوَبقَـٍر َمـَواٍش  َوَصـِعَد َمَعهُـْم َلِفيـفٌ 38. َماٍش ِمـَن الرَِّجـاِل َعـَدا اَألْوَالدِ 

ـــَرٍة ِجـــّداً  ـــْم 39. َواِف ـــاَن َل ـــَز َملَّـــٍة َفِطيـــرًا ِإْذ َك ـــُزوا اْلَعِجـــيَن الَّـــِذي َأْخَرُجـــوُه ِمـــْن ِمْصـــَر ُخْب َوَخَب
ُروا. َيْخَتِمْر  ) .وا َألْنُفِسـِهْم َزاداً َفلَـْم َيْصـَنعُ . َألنَُّهْم ُطِرُدوا ِمْن ِمْصَر َوَلْم َيْقـِدُروا َأْن َيتَـَأخَّ
 39-37: 12خروج 

فلـم ُيطـرد بنـو إسـرائيل مـن مصـر كمـا . وهذا من األخطاء التاريخية والكتابيـة الكبيـرة
ـــرب وآياتـــه، كـــان يـــرفض  ـــاب، فـــرغم كـــل مـــا أصـــاب فرعـــون مـــن عجائـــب ال يقـــول الكت

 .خروجهم، ولكنه أذن لهم بعد أن ضرب اهللا أبكار مصر أن يخرجوا لعبادة إلههم

 ســنة  20كــان عــدد ذكــور أســباط بنــى إســرائيل فــى بدايــة التيــه مــن ســن  -328س
) 59200(وقـــد حــــدثت زيـــادة فــــى بعـــض األســــباط بمقــــدار ) فــــرداً  603550(فصـــاعدًا 

سنة هى المـدة الفعليـة للتيـه، علـى الـرغم مـن أن ) 38(فكيف تضاعف عدد الذكور فى 
ي َهــؤُالِء لــْم َيُكــْن ِإْنَســاٌن ِمــَن الــِذيَن َوِفــ64: (جيــل الخــروج قــد أماتــه الــرب كلــه فــى البريــة

يَّـِة ِسـيَناَء  َألنَّ الـرَّبَّ َقـال 65َعدَُّهْم ُموَسى َوَهاُروُن الَكاِهُن ِحيَن َعدَّا َبِني ِإْسَراِئيل ِفي َبرِّ
يَّـِة َفلـْم َيْبـَق ِمـْنُهْم ِإْنَسـاٌن  ُفنَّـَة َوَيُشـوُع ْبـُن ِإال َكاِلـُب ْبـُن يَ لُهْم ِإنَُّهـْم َيُموتُـوَن ِفـي الَبرِّ

 65-64: 26عدد .) ُنونَ 

 هل ترك موسى زوجته وبنيه فى مديان أم أخذهم معه إلى مصر؟  -329س 

ـــَد َصـــْرِفَها 2: (كـــانوا فـــى مـــديان ـــَرَأَة ُموَســـى َبْع ـــو ُموَســـى َصـــفُّوَرَة اْم ـــُروُن َحُم ـــَذ َيْث َفَأَخ
َواْسُم 4). »ُكْنُت َنِزيًال ِفي َأْرٍض َغِريَبةٍ «: َألنَُّه َقالَ ( َواْبَنْيَها اللََّذْيِن اْسُم َأَحِدِهَما َجْرُشومُ 3

َوَأَتــى 5). »ِإَلــُه َأِبــي َكــاَن َعــْوِني َوَأْنَقــَذِني ِمــْن َســْيِف ِفْرَعــْونَ «: َألنَّــُه َقــالَ (اآلَخــِر َأِليَعــاَزُر 
يَّـِة َحْيـُث َكـاَن َنـاِزًال ِعْنـَد َيْثُروُن َحُمو ُموَسـى َواْبَنـاُه َواْمَرَأتُـُه ِإَلـى ُموَسـى ِإَلـى اْلَبرِّ 
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) .»َأَنــا َحُمــوَك َيْثــُروُن آٍت ِإَلْيــَك َواْمَرَأتُــَك َواْبَناَهــا َمَعَهــا«: َفَقــاَل ِلُموَسـى6. َجَبـِل اهللاِ 
 6-2: 18خروج 

ْد اْذَهِب اْرِجْع ِإَلى ِمْصَر َألنَُّه قَ «: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى ِفي ِمْدَيانَ 19: (بل أخذهم معه
َفَأَخَذ ُموَسى اْمَرَأتَـُه َوَبِنيـِه َوَأْرَكـَبُهْم 20. »َماَت َجِميُع اْلَقْوِم الَِّذيَن َكاُنوا َيْطُلُبوَن َنْفَسـكَ 
: 4خــروج ) .َوَأَخــَذ ُموَســى َعَصــا اِهللا ِفــي َيــِدهِ . َعَلــى اْلَحِميــِر َوَرَجــَع ِإَلــى َأْرِض ِمْصــرَ 

19-20 

 آلهة أخرى؟هل كان موسى يعتقد بوجود  -330س 

الجزء األول ص ” تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين“يقول الدكتور فيليب حتى فى كتابه 
التنــاقض فــى تــواريخ وأحــداث التــوراة مــن آدم حتــى ســبى بابــل ـ (نقــًال عــن كتــاب  232

ــــع “): 146إعــــداد محمــــد قاســــم محمــــد ص ــــى دون أن يمن ــــه أعل إن اإلعتقــــاد بوجــــود إل
هــو مرحلــة متوســطة  henotheismيــد مشــوب بالشــرك اإلعتقــاد بآلهــة أخــرى ، أى توح

وبـين التوحيـد ، ومـن الواضـح أن موسـى وكـذلك ) أى الشرك(بين اإلعتقاد بتعدد اآللهة 
 .”داود كانا من أتباع هذه المرحلة المتوسطة من التوحيد

هنالـــك عـــدد مـــن المعلمــــين فضـــًال عـــن المــــؤرخين “ 229ورغـــم أنـــه يقـــول فــــى ص 
إال أنــه يأخــذ بكــالم هــؤالء المعلمــين ـ الــذين أضــافوا ” د القــديمســاهموا فــى تــأليف العهــ

 .وحذفوا وحرفوا الكالم عن مواضعه ـ فى الحكم على موسى بأنه موحد مشوب بالشرك

ونحـن نشـهد أن  11: 15خروج ) ؟َمْن ِمْثُلَك َبْيَن اآلِلَهِة َيا َربُّ 11: (وتقول التوراة
، وال ُيعقل أن يقول موسى كالمًا متناقضـًا  مثل هذه الجملة من المدسوسات فى الكتاب

 : لما ذكره من قبل لنفس الشعب ، ومنه

  35: 4تثنية .) لْيَس آَخَر ِسَواهُ . ِلَتْعلَم َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللهُ (

ى َفاْعلِم الَيْوَم َوَردِّْد ِفي َقلِبَك َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اِإللُه ِفي السََّماِء ِمْن َفْوُق َوَعلـ39(
 39: 4تثنية .) لْيَس ِسَواهُ . اَألْرِض ِمْن َأْسَفلُ 

 39: 32تثنية .) َأَنا َأَنا ُهَو َولْيَس ِإلٌه َمِعي! ُاْنُظُروا اآلنَ 39(
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 ــا . اْذَهــِب اْنَحــِدْر ثُــمَّ اْصــَعْد َأْنــَت َوَهــاُروُن َمَعــكَ «: َفَقــاَل َلــُه الــرَّبُّ 24( -331س َوَأمَّ
 24: 19خروج)»َيْقَتِحُموا ِلَيْصَعُدوا ِإَلى الرَّبِّ ِلَئالَّ َيْبِطَش ِبِهمْ  َوالشَّْعُب َفالَ  اْلَكَهَنةُ 

هل كان فى هذا الوقت كهنة؟ كيف ولم يكن اهللا قد أمر موسى بطقوس معينة ليقوم 
 .بها الكهنة، وكذلك لم يكن تم بعد اختيار هارون وبنيه للكهانة

 َقْد َأْحَسُنوا ِفـي : ال ِلَي الرَّبُّ قَ 17(: أمر الرب موسى أن يبلغ شعبه اآلتى -332س
ــِه 18. َمــا َتَكلُمــوا ــي َفِم ــي ِف ــُل َكالِم ــَك َوَأْجَع ــَوِتِهْم ِمْثل ــِط ِإْخ ــْن َوَس ــًا ِم ــْم َنِبّي ــيُم لُه ُأِق

َوَيُكوُن َأنَّ اِإلْنَساَن الِذي ال َيْسـَمُع ِلَكالِمـي الـِذي 19. َفُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه ِبهِ 
َوَأمَّا النَِّبـيُّ الـِذي ُيْطِغـي َفَيـَتَكلُم ِباْسـِمي َكالمـًا لـْم 20. ُم ِبِه ِباْسِمي َأَنا ُأَطاِلُبهُ َيَتَكل

: 18تثنية ) ُأوِصِه َأْن َيَتَكلَم ِبِه َأِو الِذي َيَتَكلُم ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى َفَيُموُت َذِلَك النَِّبيُّ 
17-20 

، والذى من المفترض أن سفر الخروج قد أعاده فأين هذا النص المذكور فى التثنية 
َوَكاَن َجِميـُع الشَّـْعِب َيـُروَن الرُُّعـوَد َواْلُبـُروَق َوَصـْوَت اْلُبـوِق َواْلَجَبـَل 18(؟ )20: 20(بعد 

نُ  ــا َرَأى الشَّــْعُب اْرَتَعــُدوا َوَوَقفُــوا ِمــْن َبِعيــٍد . ُيــَدخِّ َت َمَعَنــا َتَكلَّــْم َأْنــ«: َوَقــاُلوا ِلُموَســى19َوَلمَّ
َألنَّ . َال َتَخـاُفوا«: َفقَـاَل ُموَسـى ِللشَّـْعبِ 20. »َوَال َيَتَكلَّْم َمَعَنا اُهللا ِلَئالَّ َنُموتَ . َفَنْسَمعَ 

َفَوقَـَف 21. »اَهللا ِإنََّما َجاَء ِلَيْمَتِحَنُكْم َوِلَتُكوَن َمَخاَفُتُه َأَماَم ُوُجوِهُكْم َحتَّى َال ُتْخِطُئوا
ــــَباِب َحْيـــُث َكــــاَن اهللاُ  الشَّـــْعُب ِمـــنْ  ـــا ُموَســــى فَـــاْقَتَرَب ِإَلـــى الضَّ َفَقـــاَل الــــرَّبُّ 22. َبِعيــــٍد َوَأمَّ

ــوُل ِلَبِنــي ِإْســَراِئيلَ «: ِلُموَســى ــَماِء َتَكلَّْمــُت َمَعُكــمْ : َهَكــَذا َتُق ــُتْم َأنَِّنــي ِمــَن السَّ ــُتْم َرَأْي َال 23. َأْن
ٍة َوَال تَ   23-18: 20خروج .) ْصَنُعوا َلُكْم آِلَهَة َذَهبٍ َتْصَنُعوا َمِعي آِلَهَة ِفضَّ

 :وأوصاف هذا النبى المنتظر هى
أى إن النبى المنتظر ليس موجود وقت تلقى النبـوءة، أى إنهـا ال تنطبـق ” أقيم“ -1

 .على يشوع بن نون كما يدعى اليهود

أى إنـــه لـــيس مـــن القضـــاة فقـــط أو مـــن الزعمـــاء، وهـــى ال تنطبـــق علـــى ” نبيـــاً “ -2
 .سى عليه السالم لقولهم عليه إله أو ابن إلهعي
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أى مـن بنـى إسـماعيل ، ألنـه أخ إلسـحق ولـه بركـة مثلـه، ” من وسط اخوتهم“ -3
وال تنطبـــق علـــى بنـــى إســـرائيل ، ألن أســـباطهم جميعـــًا كانـــت موجـــودة وقـــت تلقـــى هـــذه 

 .النبوءة

السـالم، مثل موسى وهى ال تنطبق إال على النبى محمد عليه الصالة و ” مثلك“ -4
 :وال تنطبق على عيسى عليه السالم بأى حال من األحوال لألسباب اآلتية

: 34تثنيـة ) ولـم يقـم بعـد نبـى فـى إسـرائيل مثـل موسـى: (لقول سفر التثنيـة -أ 
وال يقـوم (وترجمتهـا فـى التـوراة السـامرية . ، وعيسى عليه السـالم مـن بنـى إسـرائيل 10

ذن ال تنطبـق علـى موسـى أو أى نبـى آخـر فهـى إ). أيضًا نبـى فـى إسـرائيل كموسـى
ابنــة (أو بـــ ) أخــت هــارون(ولــذلك كــان القــرآن حريصــًا علــى منــاداة مــريم بـــ . مــن نســله

 .لبيان أصل نسل أم عيسى عليه السالم وهى هارونية) عمران

محمد عليه الصالة والسالم كان نبيًا، رسوًال، صاحب شريعة، قاضـيًا، محاربـًا،  -ب
ــَن ولــم يبعــث بعــد زوجــًا، أبــًا، مــا ت ميتــة طبيعيــة، ولــم ُيهــان، أو ُيبَصــق فــى وجهــه، ُدِف

 .ثالثة أيام ، ولم ينزل إلى الجحيم، ولم يتحمل خطايا البشر

فهــو إلــه أو ابــن إلــه علــى : وكــل هــذا ال ينطبــق علــى عيســى بــأى حــال مــن األحــوال
ُت َألْنقُـَض النَّـاُموَس َأِو َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجئْ «17(معتقداتكم ، لم يُكن صاحب شريعة لقوله 

ــلَ . اَألْنِبَيــاءَ  ــَماُء : َفــِإنِّي اْلَحــقَّ َأقُــوُل َلُكــمْ 18. َمــا ِجْئــُت َألْنُقــَض َبــْل ِألَُكمِّ ِإَلــى َأْن تَــُزوَل السَّ
: 5متـى ) .َواَألْرُض َال َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمـَن النَّـاُموِس َحتـَّى َيُكـوَن اْلُكـلُّ 

17-18  ، 

َوقَـاَل 13(ولم يكن قاضيًا فقد قال للذى طلب منه أن يقسـم الميـراث بينـه وبـين أخيـه 
ـــا «: َفَقـــاَل َلـــهُ 14. »َيـــا ُمَعلِّـــُم ُقـــْل َألِخـــي َأْن ُيَقاِســـَمِني اْلِميـــَراثَ «: َلـــُه َواِحـــٌد ِمـــَن اْلَجْمـــعِ  َي

 ،  14-13: 12لوقا ) »؟َقسِّماً ِإْنَساُن َمْن َأَقاَمِني َعَلْيُكَما َقاِضيًا َأْو مُ 

ــًا فقــد قــال  ــاَل َلُهــمْ (ولــم يُكــن محارب ــا ِللَّــِه «: َفَق ــَر َوَم ــَر ِلَقْيَص ــا ِلَقْيَص َأْعُطــوا ِإذًا َم
 ،  21: 22متى ) .»ِللَّهِ 
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َكَما ُهـَو َمْكتُـوٌب ِفـي 23: (ولم يتزوج ، فقد كان منذورًا هللا ، ألنه أول من أنجبته أمه
ُكـلُّ 15(و  23: 2لوقـا .) َأنَّ ُكلَّ َذَكـٍر َفـاِتَح َرِحـٍم ُيـْدَعى ُقدُّوسـًا ِللـرَّبِّ : َناُموِس الرَّبِّ 

 15: 18عـدد ) َفاِتِح َرِحٍم ِمْن ُكلِّ َجَسٍد ُيَقدُِّموَنُه ِللرَّبِّ ِمَن النَّاِس َوِمـَن الَبهَـاِئِم َيُكـوُن لـكَ 
وُدِفــَن لمــدة ثالثــة أيــام  ، وعلــى قــولكم لــم يتــزوج ولــم ينجــب ومــات مصــلوبًا علــى خشــبة

 .وُبِعَث مرة أخرى

أى ال يقــرأ وال يكتــب وال يــتكلم مــن نفســه، بــل يفعــل كمــا ” أجعــل كالمــى فــى فمــه“ 
َيِته فى سفر إشـعياء. يأمره اهللا تعالى عن طريق وحيه ففـى : وجاءت إشارة أخرى إلى ُأمِّ

: َفَيُقولُ )) اْقَرْأ َهَذا: ((ُف اْلِكَتاَبَة َوُيَقاُل َلهُ َأْو ُيْدَفُع اْلِكَتاُب ِلَمْن َال َيْعرِ 12: (ترجمة فانديك
 12: 29إشعياء  ))).َال َأْعِرُف اْلِكَتاَبةَ ((

ــه12: (وفــى الترجمــة المشــتركة ــُه ِلَمــْن ال َيعــِرُف الِقــراءَة وتقولــوَن َل إقــرْأ : ((ثــَم تُناِولوَن
 ) )).ال أعِرُف الِقراءةَ : ((فُيجيبُ )). هذا

اْقـــَرْأ َهـــَذا، : َوِعْنـــَدَما ُيَناِوُلوَنـــُه ِلَمـــْن َيْجَهـــُل اْلِقـــَراَءَة َقـــاِئِلينَ (: الحيـــاة وفـــى ترجمـــة كتـــاب
 .)َال َأْسَتِطيُع اْلِقَراَءةَ : ُيِجيبُ 

 أى أمين على الوحى اإللهى والرسالة” فيكلمهم بكل ما أوصيه به“ -2

ِإلْنَســاَن الــِذي ال َيْســَمُع ِلَكالِمــي الــِذي َيــَتَكلُم ِبــِه ِباْســِمي َأَنــا َوَيُكــوُن َأنَّ ا“ -3
أى دينه ليسى لبنى إسرائيل فقط بل للناس جميعًا ، وهـو ُمطـالبون باإلسـتماع ” .ُأَطاِلُبهُ 

َلِكنِّــي َأُقــوُل 7(: إليــه واتباعــه وهــذا مصــداقا لكــالم عيســى عليــه الســالم عنــه ، حيــث قــال
ــْأِتيُكُم اْلُمَعــزِّيِإنَّــُه َخْيــٌر َلُكــْم َأْن َأْنَطِلــَق  َلُكــُم اْلَحــقَّ  ــْق َال َي ــْم َأْنَطِل ــُه ِإْن َل ــْن ِإْن  َألنَّ َوَلِك

ــْيُكمْ  َذَهْبــتُ  ــاَلَم 8. ُأْرِســُلُه ِإَل ــُت اْلَع ــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ َعَلــى َخِطيَّــٍة َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َوَمَت
َوَأمَّا َعَلى ِبرٍّ َفَألنِّي َذاِهٌب ِإلَـى َأبِـي 10. ٍة َفَألنَُّهْم َال ُيْؤِمُنوَن ِبيَأمَّا َعَلى َخِطيَّ 9. َدْيُنوَنةٍ 

-7: 16يوحنـا .) َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنٍة َفَألنَّ َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديـنَ 11. َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 
11 ، 

ُروُح اْلَحـقِّ الَّـِذي ِمـْن  ِسُلُه َأَنا ِإَلْيُكْم ِمـَن اآلبِ َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأرْ «26(
ــُق َفُهــَو َيْشــَهُد ِلــي ــَداءِ 27. ِعْنــِد اآلِب َيْنَبِث ــُتْم َأْيضــًا َألنَُّكــْم َمِعــي ِمــَن اِالْبِت .) »َوَتْشــَهُدوَن َأْن

 ،  27-26: 15يوحنا 
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يـًا آَخـرَ يُكْم َوَأَنا َأْطلُـُب ِمـَن اآلِب َفُيْعِطـ16(وقد قال من قبل  -4 ِلَيْمُكـَث َمَعُكـْم  ُمعزِّ
ــدِ  ومعنــى أن اهللا ســُيطالبه أى سيحاســبه علــى هــذا ولــن يقبــل . 16: 14يوحنــا )ِإَلــى اَألَب

دينًا آخَر منه إال هذا الدين الذى سيأتى به هذا النبى الـذى أعلـن عـن قدومـه لموسـى ، 
 .وأخبر إبراهيم أنه سيكون من نسل إسماعيل

أى إن النبـى اآلتـى لـن ُيقتـل، ” فيموت ذلك النبـى.. .. الذى يطغى  وأما النبى“ -5
 .وقد قتل عيسى عليه السالم على زعمكم

 هل رأى أحد اهللا؟  -333س 
فى الوقت الذى يؤكد فيه نص سـفر الخـروج أن موسـى وهـارون وابنيـه وسـبعون مـن 

َوَأِبيُهـو َوَسـْبُعوَن ِمـْن  ثُمَّ َصِعَد ُموَسـى َوَهـاُروُن َوَنـاَدابُ 9(شيوخ إسرائيل رأوا الـرب 
ــَه ِإْســَراِئيَل 10ُشــُيوِخ ِإْســَراِئيَل  َوَتْحــَت ِرْجَلْيــِه ِشــْبُه َصــْنَعٍة ِمــَن اْلَعِقيــِق اَألْزَرِق َوَرُأوا ِإَل

َفـَرُأوا . َراِئيلَ َوَلِكنَُّه َلْم َيُمدَّ َيَدُه ِإَلى َأْشـَراِف َبنِـي ِإْسـ11. الشَّفَّاِف َوَكَذاِت السََّماِء ِفي النََّقاَوةِ 
، تؤكـد نصـوص عديـدة فـى الكتـاب أن اهللا لـم  11-9: 24خروج ) .اَهللا َوَأَكُلوا َوَشِرُبوا

 : يره أحد قط وال يمكن أن يراه أحد
 18: 1يوحنا ) .َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ 18(
ْنَســاَن َال «: َوَقــالَ 20( ــِدُر َأْن َتــَرى َوْجِهــي َألنَّ اإلِْ خــروج ) .»َيَراِنــي َوَيِعــيُش َال َتْق
33 :20 

َفَكلَمُكـُم الــرَّبُّ ِمــْن َوَسـِط النَّــاِر َوَأْنــُتْم َسـاِمُعوَن َصــْوَت َكــالٍم َولِكـْن لــْم تَــُروا 12(
 12: 4تثنية .) ُصوَرًة َبل َصْوتاً 

ُم الــرَّبُّ ِفــي َفــِإنَُّكْم لــْم َتــُروا ُصــوَرًة َمــا َيــْوَم َكلَمُكــ. َفــاْحَتِفُظوا ِجــّدًا َألْنُفِســُكمْ 15(
 15: 4تثنية .) ُحوِريَب ِمْن َوَسِط النَّارِ 

ـــَة 36( ـــاَرُه الَعِظيَم ـــِذَرَك َوَعلـــى اَألْرِض َأَراَك َن ـــَماِء َأْســـَمَعَك َصـــْوَتُه ِلُيْن ِمـــَن السَّ
 36: 4تثنية .) َوَسِمْعَت َكالَمُه ِمْن َوَسِط النَّارِ 

 كم عدد أوالد عمرام؟ -334س 
 )20: 6خروج (موسى وهارون : إثنان

 موسى وهارون ومريم): فى التوراة السامرية(ثالثة 
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 ســـفر (بمـــا جـــاء فـــي )  37ســـفر إشـــعياء اإلصـــحاح (قـــارن مـــا جـــاء فـــي  -335س
 .تجدهما متطابقان تماماً ) 19الملوك الثاني اإلصحاح 

فبمــا تفســر تطـــابق الســفرين تطابقــًا تامـــًا كلمــة كلمــة وحـــرف حــرف وفاصــلة فاصـــلة 
نســي كاتــب اإلصــحاح الســابع والثالثــين مــن ســفر إشــعياء أن كاتبــًا  ونقطــة نقطــة؟ هــل

آخــر قــد ســبقه إلــى تــدوين نفــس مــا يكتبــه وذلــك فــي اإلصــحاح التاســع عشــر مــن ســفر 
 الملوك الثاني؟ أم هل ينسى اإلله ما سبق أن كتبه؟ أم نسخ أحدهما من اآلخر؟

ا الغرض من تكرار وم. نعلم أنه من الممكن أن يكرر جملة ما لغرض بالغى محدَّد
 إصحاح كامل بكل محتوياته؟
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 هل الرب يتعب ليستريح؟  -336س 

ُسـُبوِتي َتْحَفُظوَنهَـا َألنَّـُه : َوَأْنـَت ُتَكلِّـُم َبنِـي ِإْسـَراِئيَل قَـاِئالً «13: َوَقاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى12(
َفظُـوَن السَّـْبَت َفَتحْ 14َعَالَمٌة َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِفي َأْجَياِلُكْم ِلَتْعَلُموا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ الَّـِذي ُيَقدُِّسـُكْم 

ِإنَّ ُكلَّ َمْن َصَنَع ِفيِه َعَمًال تُْقَطُع ِتْلـَك الـنَّْفُس ِمـْن . َمْن َدنََّسُه ُيْقَتُل َقْتالً . َألنَُّه ُمَقدٌَّس َلُكمْ 
. ُمقَـدٌَّس ِللـرَّبِّ َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّاِبُع َفِفيِه َسْبُت ُعْطلَـٍة . ِستََّة َأيَّاٍم ُيْصَنُع َعَملٌ 15. َبْيِن َشْعِبَها

فَـَيْحَفُظ َبُنـو ِإْسـَراِئيَل السَّـْبَت ِلَيْصـَنُعوا 16. ُكلُّ َمْن َصَنَع َعَمًال ِفـي َيـْوِم السَّـْبِت ُيْقتَـُل قَـْتالً 
َألنَُّه ِفي  ُهَو َبْيِني َوَبْيَن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَالَمٌة ِإَلى اَألَبدِ 17. السَّْبَت ِفي َأْجَياِلِهْم َعْهدًا َأَبِدّياً 

خـروج .) »َوِفـي اْلَيـْوِم السَّـاِبِع اْسـَتَراَح َوتَـَنفََّس ِستَِّة َأيَّاٍم َصَنَع الـرَّبُّ السَّـَماَء َواَألْرَض 
31 :12-17 

لــم يــرد أى ذكــر فــى التــوراة أن نوحــًا أو إبــراهيم أو إســحق أو يعقــوب أو ذريتــه قبــل 
ذلك، وأنه ال عالقة للسبت براحة اهللا الخروج من مصر قد حفظوا السبت أو أمرهم اهللا ب

َهـا َأَنـا «: َفَقاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى4. (، ولو كان هذا صحيحًا لفرض اهللا اإللتزام به قبل ذلك
َألْمَتِحــَنُهْم . َفَيْخــُرُج الشَّــْعُب َوَيْلَتِقُطــوَن َحاَجــَة اْلَيــْوِم ِبَيْوِمَهــا! ُأْمِطــُر َلُكــْم ُخْبــزًا ِمــَن السَّــَماءِ 

َوَيُكـوُن ِفـي اْلَيـْوِم السَّـاِدِس َأنَّهُـْم ُيَهيُِّئـوَن َمـا َيِجيُئـوَن بِـِه 5؟ ْسُلُكوَن ِفي َناُموِسي َأْم الَ َأيَ 
 5-4: 16خروج .) »َفَيُكوُن ِضْعَف َما َيْلَتِقُطوَنُه َيْومًا َفَيْوماً 

مـن  إذن فقد كانت الراحـة فـى يـوم السـبت امتحانـًا لبنـى إسـرائيل وليسـت لراحـة الـرب
َأَما َعَرْفـَت َأْم َلـْم َتْسـَمْع؟ ِإَلـُه الـدَّْهِر الـرَّبُّ 28(: العمل ، ألن الرب ال يكل وال يتعب

 28: 40إشعياء .) َخاِلُق َأْطَراِف اَألْرِض َال َيِكلُّ َوَال َيْعَيا

 ا ِمْجَمَرَتُه َوَأَخَذ اْبَنا َهاُروَن َناَداُب َوَأِبيُهو ُكلٌّ ِمْنُهمَ 1: (يقول سفر الالويين -337س
َبـــا َأَمـــاَم الـــرَّبِّ َنـــارًا َغِريَبـــًة َلـــْم َيْأُمْرُهَمـــا ِبَهـــا . َوَجَعـــَال ِفيِهَمـــا َنـــارًا َوَوَضـــَعا َعَلْيَهـــا َبُخـــورًا َوَقرَّ

 2-1: 10الويين ) .َفَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َوَأَكَلْتُهَما َفَماَتا َأَماَم الرَّبِّ 2

الرب فورى، فمـا دليـل القـائلين بالخطيئـة األزليـة علـى صـدق كالمهـم فإذا كان إنتقام 
بعيدًا عن أقوال بولس؟ فقد عاقب الرب آدَم وحواء فور وقوعهما فى الخطأ، كما عاقـب 

 ) 26-24: 4خروج (ناداب وأبيهو ، كما أراد أن يقتل موسى ألنه نسى أن يختن ابنه 
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. َفَتْحَفُظــوَن السَّـْبَت َألنَّــُه ُمَقــدٌَّس َلُكــمْ 14[كــان المــوت عقوبـة القيــام بــأي عمـل فيــه بـل 
ِإنَّ ُكــلَّ َمــْن َصــَنَع ِفيــِه َعَمــًال ُتْقَطــُع ِتْلــَك الــنَّْفُس ِمــْن َبــْيِن . َمــْن َدنََّســُه ُيْقَتــُل َقــْتالً 

ُكـلُّ . َلٍة ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ َوَأمَّا اْلَيْوُم السَّاِبُع َفِفيِه َسْبُت ُعطْ . ِستََّة َأيَّاٍم ُيْصَنُع َعَملٌ 15. َشْعِبَها
 ). 17-14: 31خروج ] (.َمْن َصَنَع َعَمًال ِفي َيْوِم السَّْبِت ُيْقَتُل َقْتالً 

ـا َكـاَن َبُنـو 32: (وقد نفذ هذا الحكم في رجل وجـد يحتطـب حطبـًا فـي يـوم السـبت َولمَّ
يَّــِة َوَجــُدوا َرُجــًال َيْحَتِطــُب َحَطبــًا ِفــ ــْبتِ ِإْســَراِئيل ِفــي الَبرِّ َفَقدََّمــُه الــِذيَن َوَجــُدوُه 33. ي َيــْوِم السَّ

َفَوَضــُعوُه ِفــي الَمْحــَرِس َألنَّــُه لــْم 34. َيْحَتِطــُب َحَطبــًا ِإلــى ُموَســى َوَهــاُروَن َوُكــلِّ الَجَماَعــةِ 
ِحَجـــاَرٍة ُكـــلُّ َيْرُجُمـــُه بِ . َقـــْتًال ُيْقَتـــُل الرَُّجـــلُ «: َفَقـــال الـــرَّبُّ ِلُموَســـى35. ُيْعلـــْن َمـــاَذا ُيْفَعـــُل ِبـــهِ 

َفَأْخَرَجـــُه ُكـــلُّ الَجَماَعـــِة ِإلـــى َخـــاِرِج الَمَحلـــِة َوَرَجُمـــوُه 36. »الَجَماَعـــِة َخـــاِرَج الَمَحلـــةِ 
 36-32: 15عدد ) .ِبِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى

لكــن الغريــب أن الــرب ُيعاقــب علــى عــدم طاعتــه، واألخطــاء التــى يســهل اإلســتغفار 
فلمـاذا لــم ُيعاقـب هــارون علـى بنائــه مـذبحًا للعجــل . ، وال يعاقـب علــى أكبـر الكبــائرمنهـا

 )6-1: 32خروج (مثًال؟ 

وخالصة القول أن الرب لم يؤجل عقوبة آدم وحواء ، بل عاقبهما بأن أخرجهمـا مـن 
الجنــة للشــقاء ، ولــم يؤجــل عقابهمــا حتــى ينــزل ليعــدم أو يرســل ابنــه ليــتخلص منــه ومــن 

 فما تعليقكم على هذا؟. ةهذه الخطيئ

 قارن هذين النصين ببعضـهما ليتأكـد لـك التحريـف الـذى أصـاب الكتـاب -338س :
َوَيــَتَكلَُّم . َوَكــاَن َعُمــوُد السَّــَحاِب ِإَذا َدَخــَل ُموَســى اْلَخْيَمــَة َيْنــِزُل َوَيِقــُف ِعْنــَد َبــاِب اْلَخْيَمــةِ 9(

َوَيقُــوُم . ِب َعُمـوَد السَّــَحاِب َواِقفـًا ِعْنــَد َبـاِب اْلَخْيَمــةِ َفَيــَرى َجِميـُع الشَّــعْ 10الـرَّبُّ َمــَع ُموَسـى 
َوُيَكلِّـُم الـرَّبُّ ُموَسـى َوْجهـًا ِلَوْجـٍه 11. ُكلُّ الشَّْعِب َوَيْسُجُدوَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي َباِب َخْيَمتِـهِ 

ــُل َصــاِحَبهُ  ــُم الرَُّج ــا ُيَكلِّ ــوَن  َوإَِذا َرَجــَع ُموَســى ِإَلــى اْلَمَحلَّــةِ . َكَم ــُن ُن َكــاَن َخاِدُمــُه َيُشــوُع ْب
 11: 33خروج ) .اْلُغَالُم َال َيْبَرُح ِمْن َداِخِل اْلَخْيَمةِ 

ــَرى «: َوَقــالَ 20: (قــارن هــذا بــالنص التــالى وهــو فــى نفــس اإلصــحاح ــِدُر َأْن َت َال َتْق
ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش   20: 33خروج ) .»َوْجِهي َألنَّ اإلِْ
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 ذى كتب على لوحى الحجر؟من ال -339س 

َفُأْعِطَيـَك اْصـَعْد ِإلَـيَّ ِإلَـى اْلَجَبـِل َوُكـْن ُهَنـاَك «: َوَقاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى12: (الرب بنفسه
  12: 24خروج ) .»َلْوَحِي اْلِحَجاَرِة َوالشَِّريَعِة َواْلَوِصيَِّة الَِّتي َكَتْبُتَها ِلَتْعِليِمِهمْ 

ى ُموَسى ِعْنَد َفَراِغِه ِمَن اْلَكَالِم َمَعُه ِفي َجَبـِل ِسـيَناَء لَـْوَحِي ُثمَّ َأْعطَ 18: (الرب بنفسه
  18: 31خروج ) .َلْوَحْي َحَجٍر َمْكُتوَبْيِن ِبِإْصِبِع اهللاِ : الشََّهاَدةِ 

َواللَّْوَحــاِن ُهَمــا َصــْنَعُة اِهللا َواْلِكَتاَبــُة ِكَتاَبــُة اِهللا َمْنُقوَشــٌة َعَلــى 16: (الــرب بنفســه
 16: 32خروج ) .للَّْوَحْينِ ا

َوَكـــاَن ِعْنـــَدَما اْقتَـــَرَب ِإَلـــى اْلَمَحلَّـــِة َأنَّـــُه 19: (وعنـــدما طـــرح موســـى اللـــوحين وكســـرهما
َفَحِمـَي َغَضـُب ُموَسـى َوَطـَرَح اللَّـْوَحْيِن ِمـْن َيَدْيـِه َوَكسَّـَرُهَما . َأْبَصَر اْلِعْجَل َوالـرَّْقَص 

 19: 32خروج ) ِفي َأْسَفِل اْلَجَبلِ 

ــْيِن «: ثُــمَّ َقــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى1: (الــرب بنفســه َل ــْوَحْيِن ِمــْن َحَجــٍر ِمْثــَل اَألوَّ ــَك َل اْنَحــْت َل
َلــْيِن اللَّـــَذْيِن  َفَأْكتُــَب َأَنــا َعَلــى اللَّــْوَحْيِن اْلَكِلَمــاِت الَِّتـــي َكاَنــْت َعَلــى اللَّــْوَحْيِن اَألوَّ

 2-1: 10نية وأيضًا تث 1: 34خروج ) .َكَسْرَتُهَما

َوَعلْيِهَمـا َوَأْعَطـاِنَي الـرَّبُّ لـْوَحِي الَحَجـِر الَمْكتُـوَبْيِن ِبِإْصـِبِع اِهللا 10: (الرب بنفسـه
.) ِمْثُل َجِميِع الَكِلَماِت الِتي َكلَمُكْم ِبَها الرَّبُّ ِفي الَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّاِر ِفي َيـْوِم اِالْجِتَمـاعِ 

 10: 9تثنية 

اْكُتْب ِلَنْفِسـَك َهـِذِه اْلَكِلَمـاِت َألنَِّنـي «: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسـى27: (نفسهموسى كتبها ب
 27: 34خروج ) .»ِبَحَسِب َهِذِه اْلَكِلَماِت َقَطْعُت َعْهدًا َمَعَك َوَمَع ِإْسَراِئيلَ 

وال تنس أن اللوحين كانا يسهل حملهما ، أى صغيرين ، وعلى اللوحين ال يمكن أن 
 .ب فى حجم ما تسمونه العهد القديميكتب كتا

 َن على لوحى الحجر؟ -340س  ما الذى ُدوِّ

َوَكـاَن ُهَنـاَك ِعْنـَد الـرَّبِّ َأْرَبِعـيَن َنهَـارًا َوَأْرَبِعـيَن َلْيلَـًة لَـْم َيْأُكـْل 28: (الوصايا العشر فقط
خــروج ) .َعْهــِد اْلَكِلَمــاِت اْلَعَشــرَ َفَكَتــَب َعَلــى اللَّــْوَحْيِن َكِلَمــاِت الْ . ُخْبــزًا َوَلــْم َيْشــَرْب َمــاءً 

34 :28 
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اْصــَعْد ِإلَــيَّ ِإلَــى اْلَجَبــِل َوُكــْن «: َوقَــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى12: (الوصــايا العشــر والشــريعة
خـروج ) .»َفُأْعِطَيَك َلْوَحِي اْلِحَجاَرِة َوالشَِّريَعِة َواْلَوِصيَِّة الَِّتـي َكَتْبُتَهـا ِلَتْعِلـيِمِهمْ ُهَناَك 

24 :12 

 فرد من بنى الوى؟  300هل الرب يجمع خطأ؟ فأين ذهبوا ال  -341س 

ــْوِل الــرَّبِّ 39( ــيَن الــِذيَن َعــدَُّهْم ُموَســى َوَهــاُروُن َحَســَب َق َجِميــُع الَمْعــُدوِديَن ِمــَن الالِويِّ
 39: 3عدد  .)اْثَناِن َوِعْشُروَن َألفاً ِبَعَشاِئِرِهْم ُكلُّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعدًا 

فــردًا  7500عــدد الجرشــون مــن ابــن شــهر فصــاعدًا  وهــذا الــرقم غيــر صــحيح، إذ أن
. َهـــــِذِه ِهـــــَي َعَشـــــاِئُر الَجْرُشــــــوِنيِّينَ . ِلَجْرُشـــــوَن َعِشـــــيَرُة اللِّْبِنيِّـــــيَن َوَعِشـــــيَرُة الشَّـــــْمِعيِّينَ 21(

َسْبَعُة آالٍف َفَصاِعدًا الَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم  الَمْعُدوُدوَن ِمْنُهْم ِبَعَدِد ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهرٍ 22
َوِلَقَهــاَت 27( 8600، وكــان عــدد بنــى قهــات أليعــازر  22-21: 3عــدد .)َوَخْمــُس ِمَئــةٍ 

يِئيِليِّينَ   َهـــِذهِ . َعِشـــيَرُة الَعْمـــَراِميِّيَن َوَعِشـــيَرُة الِيْصـــَهاِريِّيَن َوَعِشـــيَرُة الَحْبـــُروِنيِّيَن َوَعِشـــيَرُة الُعـــزِّ
ِبَعـــَدِد ُكـــلِّ َذَكـــٍر ِمـــِن اْبـــِن َشـــْهٍر َفَصـــاِعدًا َثَماِنَيـــُة آالٍف َوِســـتُّ ِمَئـــٍة 28َعَشـــاِئُر الَقَهـــاِتيِّيَن 

ـــْدسِ  ـــَة الُق ـــَراِري 33( 6200، وكـــان عـــدد مـــرارى 28-27: 3عـــدد .) َحاِرِســـيَن ِحَراَس َوِلَم
َوالَمْعـُدوُدوَن ِمـْنُهْم ِبَعـَدِد 34. َي َعَشـاِئُر َمـَراِريَهِذِه ِهـ. َعِشيَرُة الَمْحِليِّيَن َوَعِشيَرُة الُموِشيِّينَ 

 34-33: 3عدد .) ُكلِّ َذَكٍر ِمِن اْبِن َشْهٍر َفَصاِعدًا ِستَُّة آالٍف َوِمَئَتانِ 

 يكون المجموع هو =  6200+  8600+  7500وٕاذا قمنا بجمع هؤالء الثالثة 

 .فقط كما تقول التوراة 22 000وليس  22 300

 فأمر الرب موسى أن يأخذ فداء عن  22 273وكان عدد بنى إسرائيل  -342س ،
وهنـا ُيخطـىء فـى العـدِّ مـرة أخـرى أو ُيصـرُّ علـى خطئـه . األعداد الزائـدة عـن بنـى الوى

 27األول ، فعلى الحساب الصحيح يكون عدد الالويين أكثر من عدد بنى إسـرائيل ب 
، وعلى ذلك لم يكن ) 34-33: 3عدد (فرد  22 300فرد، ألنه كان عدد بنى إسرائيل 

ــــِة 46: (هنــــاك داٍع لفــــداء األعــــداد الزائــــدة فــــى بنــــى إســــرائيل ــــْيِن َوالثَّالَث ــــَداُء الِمَئَت ــــا ِف َوَأمَّ
 47-46: 3عدد .. ..)  47َوالسَّْبِعيَن الزَّاِئِديَن َعلى الالِويِّيَن ِمْن َأْبَكاِر َبِني ِإْسَراِئيل 
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 وته؟ هل هم كتبة التوراة أم اهللا؟من الذى لعن حام واخ -343س 

َوَتَكلَمــْت َمــْرَيُم َوَهــاُروُن َعلــى ُموَســى 1: (تــزوج موســى عليــه الســالم مــن امــرأة كوشــية
 1: 12عدد)َألنَُّه َكاَن َقِد اتََّخَذ اْمَرَأًة ُكوِشيَّةً (ِبَسَبِب الَمْرَأِة الُكوِشيَِّة الِتي اتََّخَذَها 

) .ُكوُش َوِمْصَراِيُم َوُفوُط َوَكْنَعانُ : َوَبُنو َحامٍ 6(ام وكوش هو أخو كنعان من ساللة ح
، فلــو ســاللة حــام مــن المغضــوب علــيهم كمــا يقــول ســفر التكــوين فكيــف  6: 10تكــوين 

 تزوج موسى من ساللة المغضوب عليهم؟ 

: فلم ُينزل اهللا هذا الهـراء ، إنهـم كتبـة التـوراة هـم الـذين لعنـوا حـام وسـاللته ولـيس اهللا
حــًا َوَغــَرَس َكْرمــاً وَ 20( ــوٌح َيُكــوُن َفالَّ ــَدَأ ُن ــَن اْلَخْمــِر َفَســِكَر َوَتَعــرَّى َداِخــَل 21. اْبَت َوَشــِرَب ِم

َفَأَخـَذ َسـاٌم 23. َفَأْبَصـَر َحـاٌم َأُبـو َكْنَعـاَن َعـْوَرَة َأِبيـِه َوَأْخَبـَر َأَخَوْيـِه َخاِرجـاً 22. ِخَباِئهِ 
َداَء َوَوَضَعاُه َعلَ  ى َأْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَتَرا َعْوَرَة َأِبيِهَما َوَوْجَهاُهَما ِإَلى َوَياَفُث الرِّ

ــَوَراءِ  ــا. اْل ــْم ُيْبِصــَرا َعــْوَرَة َأِبيِهَم ــِه اْبُنــُه 24. َفَل ــَل ِب ــا َفَع ــَم َم ــِرِه َعِل ــْن َخْم ــوٌح ِم ــَتْيَقَظ ُن ــا اْس َفَلمَّ
ِغيُر  ُمَبـاَرٌك «: َوقَـالَ 26. »َعْبـَد اْلَعِبيـِد َيُكـوُن ِإلْخَوِتـهِ . َعـانُ َمْلُعـوٌن َكنْ «: َفقَـالَ 25الصَّ

. ِلَيْفـَتِح اُهللا ِلَيافَـَث َفَيْسـُكَن ِفـي َمَسـاِكِن َسـامٍ 27. َوْلـَيُكْن َكْنَعـاُن َعْبـدًا َلـهُ . الرَّبُّ ِإلَـُه َسـامٍ 
 27-20: 9تكوين ) »َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبدًا َلُهمْ 

: أن إبــــــراهيم أوصــــــى ابنــــــه إســــــحق أال يتــــــزوج مــــــن الكنعــــــانيين وهــــــم الــــــذين كتبــــــوا
َفَأْسَتْحِلَفَك ِبالرَّبِّ ِإَلِه السَّـَماِء َوإَِلـِه اَألْرِض َأْن َال َتْأُخـَذ َزْوَجـًة ِالْبِنـي ِمـْن َبَنـاِت 3(

 3: 24تكوين ) اْلَكْنَعاِنيِّيَن الَِّذيَن َأَنا َساِكٌن َبْيَنُهمْ 

 ال جواسيس إلى أرض كنعان؟ هل هو الرب أم هم من صاحب فكرة إرس -344س
 بنو إسرائيل واستحسنها الرب؟

َأْرِسـل ِرَجـاًال ِلَيَتَجسَُّسـوا َأْرَض «2: َقال الرَّبُّ ِلُموَسىُثمَّ 1: (فعلوا ذلك بأمر الرب
ُكــلُّ . آَباِئــِه ُتْرِســُلونَ َرُجــًال َواِحــدًا ِلُكــلِّ ِســْبٍط ِمــْن . الِتــي َأَنــا ُمْعِطيَهــا ِلَبِنــي ِإْســَراِئيل َكْنَعــانَ 

 2-1: 13عدد .) »َواِحٍد َرِئيٌس ِفيِهمْ 

َدْعَنــا : َفَتَقــدَّْمُتْم ِإلــيَّ َجِمــيُعُكْم َوُقلــُتمْ 22: (بنــو إســرائيل هــم أصــحاب هــذه الفكــرة
يـِق التِـي َنْصـَعُد َوَيـُردُّوا ِإلْيَنـا َخَبـرًا َعـِن الطَّرِ  ُنْرِسل ِرَجاًال ُقدَّاَمَنا ِلَيَتَجسَُّسوا لَنـا اَألْرَض 
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. َفَأَخـْذُت ِمـْنُكُم اْثَنـْي َعَشـَر َرُجــالً َفَحُسـَن الَكـالُم لـَديَّ 23. ِفيهَـا َوالُمـُدِن التِـي َنـْأِتي ِإلْيهَـا
َفاْنَصــَرُفوا َوَصــِعُدوا ِإلـــى الَجَبــِل َوَأتُــوا ِإلــى َواِدي َأْشـــُكول 24. َرُجــًال َواِحــدًا ِمــْن ُكـــلِّ ِســْبطٍ 

 24-22: 1تثنية ) َوَتَجسَُّسوهُ 

 ــاَراَن َحَســَب َقــْوِل الــرَّبِّ 3( -345س يَّــِة َف َفَأْرَســلُهْم 17. .. .. َفَأْرَســلُهْم ُموَســى ِمــْن َبرِّ
َواْطلُعـوا ِإلـى  اْصَعُدوا ِمْن ُهَنا ِإلى الَجُنـوبِ «: ُموَسى ِلَيَتَجسَُّسوا َأْرَض َكْنَعاَن َوَقال لُهمُ 

 17و 3: 13عدد ) الَجَبلِ 

ــت أثنــاء الســبى البــابلىوهــذا لهــو أ إذ رغــم اخــتالف . كبــر دليــل علــى أن التــوراة ُكِتَب
، هــل هــى فــى ســيناء أم بــين ســيناء وكنعــان فقــط أم ) بريــة فــاران(المــؤرخين فــى موقــع 

ممتــدة لتشــمل جبــال الحجــاز أيضــًا؟ إال إنهــم جميعــًا قــد اتفقــوا علــى أنهــا جنــوب كنعــان 
للـذهاب إلـى ) َعُدوا ِمـْن ُهَنـا ِإلـى الَجُنـوبِ اْصـ(وقـول التـوراة . على األقـل ولـيس شـماله

كنعــان وهـــم فـــى فــاران يعتبـــر خطـــًأ جغرافيــًا، خاصـــة إذا علمنـــا أنهــم لـــم يقتصـــروا علـــى 
 .جنوب كنعان بل وصلوا إلى حماة

شــمال (أمــا لــو علمنــا أن كاتــب التــوراة لــم يكــن موســى ، بــل كتــب أثنــاء ســبى بابــل 
قاصـدين ) اْصَعُدوا ِمْن ُهَنـا ِإلـى الَجُنـوبِ (ة ألصبح من السهل تقبل كلم) شرق كنعان

 .كنعان

أال ينفى هذا الخطأ قداسة كتابكم؟ أال يضع هذا الخطأ وغيـره أيـديكم علـى التحريـف 
 الذى أصاب الكتاب ، ويثبت أنه ليس من عند اهللا؟

 أين تقع قادش؟ -346س 
َوَهــاُروَن َوُكــلِّ َجَماَعــِة  َفَســاُروا َحتَّــى َأتُــوا ِإلــى ُموَســى26( 26: 13يقــول ســفر العــدد 

ــاَرانَ َبِنــي ِإْســَراِئيل ِإلــى  يَّــِة َف ِإلــى َقــاِدَش َوَردُّوا ِإلْيِهَمــا َخَبــرًا َوإِلــى ُكــلِّ الَجَماَعــِة َوَأُروُهــْم  َبرِّ
 )َثَمَر اَألْرضِ 

ــِة 1( 1: 20ويقــول ســفر العــدد  يَّ ــو ِإْســَراِئيل الَجَماَعــُة ُكلَُّهــا ِإلــى َبرِّ ِصــيَن ِفــي َوَأَتــى َبُن
لِ  ـــْعُب ِفــي َقـــاِدَش . الشَّــْهِر اَألوَّ فهـــل تقـــع .) َوَماتَـــْت ُهَنــاَك َمـــْرَيُم َوُدِفَنـــْت ُهَنــاكَ . َوَأَقـــاَم الشَّ

 قادش فى برية فاران أم فى برية صين؟
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 متى كان يعيش نحشون؟ هل عـاش فـى زمـن موسـى أم بعـد داود بأربعـة  -347س
 أجيال؟

اداب كان يعيش فى عصر موسى عليه السالم ذكر سفر العدد أن نحشون بن عمين
ِلَشْمُعوَن 6. ِلَرُأوَبْيَن َأِليُصوُر ْبُن َشَدْيُئورَ . َوَهِذِه َأْسَماُء الرَِّجاِل الِذيَن َيِقُفوَن َمَعُكَما5(

يَناَدابَ 7. َشُلوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشدَّاي   7-5: 1عدد .) ِلَيُهوَذا َنْحُشوُن ْبُن َعمِّ
ــ َوَدَعــْوَن اْســَمُه : (ى ســفر راعــوث أنــه جــاء بعــد داود بأربعــة أجيــال فقــطبينمــا نجــد ف

ـــــى َأِبـــــي َداُودَ . ُعوِبيـــــدَ  , َفـــــاِرُص َوَلـــــَد َحْصـــــُرونَ : َوَهـــــِذِه َمَواِليـــــُد َفـــــاِرَص 18. ُهـــــَو َأُبـــــو َيسَّ
ــَد َرامَ 19 ــاَدابَ , َوَحْصــُروُن َوَل يَن ــَد َعمِّ ــَد َنحْ 20, َوَراُم َوَل ــاَداُب َوَل يَن ــَد , ُشــونَ َوَعمِّ َوَنْحُشــوُن َوَل

ســـنة تبعـــًا  450، مـــع أن الفـــارق الزمنـــى بـــين موســـى وداود  20: 4راعـــوث ) َســـْلُمونَ 
 20: 13ألعمال الرسل 

 ما هو اسم أبى عزريا؟  -348س 
 3: 7عزرا ) َعَزْرَيا ْبِن َمَراُيوثَ ْبِن َأَمْرَيا ْبِن 3: (مرايوث

 9: 6أخبار األول  )َوَعَزْرَيا َوَلَد ُيوَحاَنانَ  ,َوَأِخيَمَعُص َوَلَد َعَزْرَيا9: (أخيمعص

 ابن من أمريا؟  -349س 
ْبــِن ْبـِن َأَمْرَيــا ْبـِن َعَزْرَيـا 3ْبـِن َأِخيطُـوَب  ْبـِن َشـلُّوَم ْبــِن َصـاُدوقَ 2(أمريـا بـن عزريـا 

 3-2: 7عزرا ) َمَراُيوثَ 
َوَأِخيطُـوُب َولَـَد 8, َولَـَد َأِخيطُـوبَ  َوَأَمْرَيا, َوَمَراُيوُث َوَلَد َأَمْرَيا7(بينما هو ابن مرايوث 

 8-7: 6أخبار األيام األول ) َوَصاُدوُق َوَلَد َأِخيَمَعَص , َصاُدوقَ 

 ابن من صادوق؟ -350س 

ـــِن َصـــاُدوَق 2: (ابـــن شـــلوم ـــِن َشـــلُّوَم ْب ْبـــِن َأَمْرَيـــا ْبـــِن َعَزْرَيـــا ْبـــِن 3ْبـــِن َأِخيُطـــوَب ْب
 3-2: 7عزرا ) َمَراُيوثَ 

ــــَد َأَمْرَيــــا7(: ابــــن أخيطــــوب ــــَد َأِخيُطــــوبَ , َوَمَراُيــــوُث َوَل ــــَد 8, َوَأَمْرَيــــا َوَل َوَأِخيُطــــوُب َوَل
 8-7: 6أخبار األيام األول ) َوَصاُدوُق َوَلَد َأِخيَمَعَص , َصاُدوقَ 

 فهل لم يحفظ الرب أسماء رؤساء كهنته؟ 
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 ما هو اسم ابن عزريا الذى جاء من نسله صادوق؟ -351س 

ــا 10, َيــا َوَلــَد ُيوَحاَنــانَ َوَعَزرْ : (يوحانــان َوُهــَو الَّــِذي َكهَــَن ِفــي (َوُيوَحاَنــاُن َوَلــَد َعَزْرَي
ـــَلْيَماُن ِفـــي ُأوُرَشـــِليمَ  ـــِت الَّـــِذي َبَنـــاُه ُس ـــا َوَلـــَد َأَمْرَيـــا11) اْلَبْي ـــا َوَلـــَد َأِخيُطـــوبَ , َوَعَزْرَي , َوَأَمْرَي

, َوِحْلِقيَّا َوَلَد َعَزْرَيـا, َوَشلُّوُم َوَلَد ِحْلِقيَّا13, لُّومَ َوَلَد شَ , َوَأِخيُطوُب َوَلَد َصاُدوَق َوَصاُدوقُ 12
 14-3: 6أخبار األولى ) َوَسَراَيا َوَلَد َيُهوَصاَداقَ , َوَعَزْرَيا َوَلَد َسَراَيا14

ــا َوَبْعــَد َهــِذِه اُألُمــوِر ِفــي ُمْلــِك َأْرَتْحَشْســَتا َمِلــِك َفــاِرَس َعــْزَرا ْبــُن 1: (ســرايا ــِن َسِ◌َراَي ْب
ْبـِن  َأَمْرَيـا ْبـِن َعَزْرَيـاْبـِن 3ْبـِن َشـلُّوَم ْبـِن َصـاُدوَق ْبـِن َأِخيُطـوَب 2ْبـِن ِحْلِقيَّـا  َعَزْرَيا

َبـِن َأِبيُشـوَع ْبـِن ِفيَنَحـاَس ْبـِن َأِلَعـاَزاَر ْبـِن َهـاُروَن 5ْبِن َزَرْحَيـا ْبـِن ُعـزِّي ْبـِن ُبقِّـي 4َمَراُيوَث 
 5-1: 7عزرا ) اْلَكاِهِن الرَّْأسِ 

 مـــا اســـم ابـــن ســـرايا الـــذى تـــولى رئاســـة الكهنـــة وحـــدث فـــى عهـــده الســـبى  -352س
 البابلى؟ 

ْبـِن َعَزْرَيـا ْبـِن  َعْزَرا ْبُن َسِ◌َراَياَوَبْعَد َهِذِه اُألُموِر ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْسَتا َمِلِك فَـاِرَس 1(
 2-1: 7عزرا ) ْبِن َشلُّوَم ْبِن َصاُدوَق ْبِن َأِخيُطوبَ 2ِحْلِقيَّا 

 14: 6أخبار األيام األول ) َوَسَراَيا َوَلَد َيُهوَصاَداقَ َوَعَزْرَيا َوَلَد َسَراَيا، 14(

 ابن من يهوصاداق؟  -353س 

 لم يذكره عزرا  

 ابن سرايا 14: 6بينما هو فى أخبار األيام األول 

 هل من الرحمة أن ينتقم الرب من ذنوب اآلباء فى األبناء؟ -354س 

ــ الــرَّبُّ َطِويــُل 18: (رب غيــر عــادل ، ينــتقم مــن البــرىء ويتــرك المــذنبنعــم ، فــإن ال
وِح َكِثيُر اِإلْحَساِن َيْغِفُر الـذَّْنَب َوالسَّـيَِّئَة لِكنَّـُه ال ُيْبـِرئُ  َبـل َيْجَعـُل َذْنـَب اآلَبـاِء َعلـى . الرُّ

 18: 14عدد .) اَألْبَناِء ِإلى الِجيِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ 

ــا ُكــلُّ النُّفُــوِس 4: ( عــادل ، وعدلــه يقتضــى أال تــزر وازرة وزر أخــرىال ، فــإن اهللا َه
.. .. ..  .النَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُمـوتُ . ِكَالُهَما ِلي. َنْفُس اَألِب َكَنْفِس اِالْبنِ . ِهَي ِلي
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اَألِب َواَألُب َال َيْحِمـُل اِالْبـُن َال َيْحِمـُل ِمـْن ِإثْـِم . َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهـَي َتُمـوتُ 20
يِر َعَلْيــِه َيُكــونُ . ِمــْن ِإْثــِم اِالْبــنِ  ــرِّ َفــِإَذا َرَجــَع 21. ِبــرُّ اْلَبــارِّ َعَلْيــِه َيُكــوُن َوَشــرُّ الشِّ

يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتي َفَعَلَها َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعـْدًال َفَحَيـاًة  الشِّرِّ
. ِفـي بِـرِِّه الَّـِذي َعِمـَل َيْحَيـا. ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا َال تُـْذَكُر َعَلْيـهِ 22. َال َيُموتُ . ْحَيايَ 

ـــا؟ 23 ـــِه َفَيْحَي ؟ َأَال ِبُرُجوِعـــِه َعـــْن ُطُرِق ـــيُِّد الـــرَّبُّ ـــوُل السَّ يِر َيُق ـــرِّ َهـــْل َمَســـرًَّة ُأَســـرُّ ِبَمـــْوِت الشِّ
يرُ  ارُّ َعـْن بِـرِِّه َوَعِمـَل ِإْثمـًا َوَفَعـَل ِمْثـَل ُكـلِّ الرََّجاَسـاِت الَّتِـي َيْفَعُلهَـاَوإَِذا َرَجـَع اْلَبـ24 , الشِّـرِّ

ِفي ِخَياَنِتِه الَِّتي َخاَنَها َوِفي َخِطيَِّتِه الَِّتـي َأْخَطـَأ ِبهَـا . َأَفَيْحَيا؟ ُكلُّ ِبرِِّه الَِّذي َعِمَلُه َال ُيْذَكرُ 
 24-20و  4: 18حزقيال ) .َيُموتُ 

 هل كانا موسى وهارون من المؤمنين؟ -355س 

فالكتاب المقدس يتهم موسى وهارون وشعبهما بعدم اإليمان ويحرمهم اهللا مـن أرض 
ـــا ِبـــي َحتَّـــى «: َفَقـــال الـــرَّبُّ ِلُموَســـى َوَهـــاُرونَ 12: (الميعـــاد ِمـــْن َأْجـــِل َأنَُّكَمـــا لـــْم ُتْؤِمَن

ــ ي ِإْســَراِئيل ِلــَذِلَك ال ُتــْدِخالِن َهــِذِه الَجَماَعــَة ِإلــى اَألْرِض ُتَقدَِّســاِني َأَمــاَم َأْعــُيِن َبِن
 12: 20عدد ) .»الِتي َأْعَطْيُتُهْم ِإيَّاَها

هــــذا بالنســــبة لموســــى أمــــا بالنســــبة لهــــارون فقــــد اتهمــــه الكتــــاب ببنــــاء مــــذبح للعجــــل 
ــا َرَأى الشَّــْعُب 1: (وٕاضــالل بنــى إســرائيل والكفــر وعبــادة األوثــان َأنَّ ُموَســى َأْبَطــَأ ِفــي َوَلمَّ

ــاُلوا َلــهُ النُّــُزوِل ِمــَن اْلَجَبــِل  ــْعُب َعَلــى َهــاُروَن َوَق ُقــِم اْصــَنْع َلَنــا آِلَهــًة «: اْجَتَمــَع الشَّ
ـــا ـــيُر َأَماَمَن ـــُم َمـــاَذا  َتِس َألنَّ َهـــَذا ُموَســـى الرَُّجـــَل الَّـــِذي َأْصـــَعَدَنا ِمـــْن َأْرِض ِمْصـــَر َال َنْعَل

اْنِزُعوا َأْقَراَط الذََّهِب الَِّتي ِفـي آَذاِن ِنَسـاِئُكْم َوَبِنـيُكْم «: اَل َلُهْم َهاُرونُ َفقَ 2. »َأَصاَبهُ 
َفَنَزَع ُكلُّ الشَّْعِب َأْقَراَط الذََّهِب الَِّتـي ِفـي آَذاِنِهـْم َوَأتُـوا ِبَهـا 3. »َوَبَناِتُكْم َوْأُتوِني ِبَها

ْزِميــِل َوَصــَنَعُه ِعْجــًال َمْســُبوكاً َفَأَخــَذ َذِلــَك ِمــْن َأْيــدِ 4. ِإَلــى َهــاُرونَ  َرُه ِباإلِْ . يِهْم َوَصــوَّ
َفَلمَّـا َنَظـَر َهـاُروُن 5» !َهِذِه آِلَهُتَك َيا ِإْسـَراِئيُل الَّتِـي َأْصـَعَدْتَك ِمـْن َأْرِض ِمْصـرَ «: َفَقاُلوا

ــالَ  ــُروا ِفــي اْلَغــِد 6. »َغــدًا ِعيــٌد ِللــرَّبِّ «: َبَنــى َمــْذَبحًا َأَماَمــُه َوَنــاَدى َهــاُروُن َوَق َفَبكَّ
ــَالَمةٍ  ــاِئَح َس ــدَُّموا َذَب ــاٍت َوَق ــَعُدوا ُمْحَرَق ــاُموا . َوَأْص ــمَّ َق ــْرِب ُث ــْعُب ِلَألْكــِل َوالشُّ ــَس الشَّ َوَجَل

 6-1: 32خروج  ).ِللَِّعب
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 غريبة جدًا أعداد بنى إسرائيل قبـل فتـرة التيـه وبعـده ، فعلـى سـبيل المثـال  -356س
ســــنة  20فــــردًا مــــن  41 500شــــير كــــانوا فــــى بدايــــة فتــــرة التيــــه يــــذكر ســــفر العــــدد أن أ

ســنة فصــاعدًا ، أى بزيــادة  20فــردًا مــن  53 400فصــاعدًا وفــى نهايــة فتــرة التيــه كــانوا 
 . فرداً  11 900قدرها 

فــردًا تناســلوا وأنجبــوا  41 500فــإذا كــان جيــل الخــروج قــد فنــى كلــه ، فهــذا يعنــى أن 
فــردًا ، فهــل مــن الممكــن بعــد أن  11 900) دة الفعليـةســنة وهــى المــ 38(فـى فتــرة التيــه 

 40ســنة أو حتــى  38فــرد فــى  53 400مــات جيــل الخــروج كلــه أن يصــل العــدد إلــى 
 سنة؟

 كم كان عمر موسى عندما ذهب إلى مديان ليرى اخوته؟  -357س 

ـــا 23: (ســـنة 40إن عمـــر موســـى وقتهـــا كـــان  23: 7يقـــول ســـفر أعمـــال الرســـل  َوَلمَّ
 .) ُمدَُّة َأْرَبِعيَن َسَنًة َخَطَر َعَلى َباِلِه َأْن َيْفَتِقَد ِإْخَوَتُه َبِني ِإْسَراِئيلَ  َكِمَلْت َلهُ 

وهذا فى الحقيقة من األخطاء البيِّنة فى الكتاب، ألن موسى أخـرج بنـى إسـرائيل مـن 
سنة ، وكان عمر يشوع بن نون وقـت خـروج بنـى إسـرائيل مـن مصـر  80مصر وعمره 

 10أى وعمــره حــوالى ) 28: 11عــدد(يشــوع خــادم موســى منــذ حداثتــه ســنة، وكــان  30
ســنة  40ســنة ولــيس  60ســنوات ، إذن فقــد ذهــب مــع موســى إلــى مــديان وعمــر موســى 

 .كما ورد فى سفر أعمال الرسل

 ما ُحكم من اضطجع مع فتاة عذراء مخطوبة؟ -358س 

ْخُطوَبــًة ِلَرُجــٍل َفَوَجــَدَها َرُجــٌل ِإَذا َكاَنــْت َفتَــاٌة َعــْذَراُء مَ «23: (يقــتالن رجمــًا بالحجــارة
َفَأْخِرُجوُهَمـــا ِكلْيِهَمـــا ِإلـــى َبـــاِب ِتلـــَك الَمِديَنـــِة َواْرُجُموُهَمـــا 24ِفـــي الَمِديَنـــِة َواْضـــَطَجَع َمَعَهـــا 

َأْجِل َأنَُّه َأَذل  الَفَتاُة ِمْن َأْجِل َأنََّها لْم َتْصُرْخ ِفي الَمِديَنِة َوالرَُّجُل ِمنْ . ِبالِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَتا
 24-23: 22تثنية ) .َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن َوَسِطكَ . اْمَرَأَة َصاِحِبهِ 

َوإَِذا اْضـَطَجَع َرُجـٌل َمـَع اْمـَرَأٍة 20: (ُيؤدََّبا فقـط وُيغفـر للفاعـل إذا قـدََّم ذبيحـة إثـم
يََّتهَـا َفْلـَيُكْن َتْأِديـبٌ اْضِطَجاَع َزْرٍع َوِهَي َأَمٌة َمْخُطوَبٌة ِلَرُجٍل َوَلْم تُْفَد  . ِفَداًء َوَال ُأْعِطَيْت ُحرِّ

: َوَيــْأِتي ِإَلــى الــرَّبِّ ِبَذِبيَحــٍة ِإلْثِمــِه ِإَلــى َبــاِب َخْيَمــِة االْجِتَمــاعِ 21. َال ُيْقــَتَال َألنََّهــا َلــْم ُتْعَتــقْ 
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ثْـِم َأَمـاَم الـرَّبِّ ِمـْن َخِطيَّتِـِه الَِّتـي َأْخَطـَأ َفُيَكفِّـُر َعْنـُه اْلَكـاِهُن ِبَكـْبِش اْإلِ 22. َكْبشًا َذِبيَحـَة ِإثْـمٍ 
 22-20: 19الويين ) .َفُيْصَفُح َلُه َعْن َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخَطأَ 

 ما حكم من اضطجع مع امرأة طامس؟ -359س 
َوإِِن اْضــَطَجَع َمَعَهــا َرُجــٌل َفَكــاَن َطْمُثَهــا َعَلْيــِه َيُكــوُن 24: (يكــون نجســًا ســبعة أيــام

 24: 15الويين ) .َوُكلُّ ِفَراٍش َيْضَطِجُع َعَلْيِه َيُكوُن َنِجساً . ِجسًا َسْبَعَة َأيَّامٍ نَ 
َوإَِذا اْضــَطَجَع َرُجــٌل َمــَع اْمــَرَأٍة َطاِمــٍث َوَكَشــَف 18: (يقطعــان كالهمــا مــن شــعبهما

الويــين ) .ِكَالُهَمــا ِمــْن َشــِعْبِهَماَعْوَرَتَهــا َعــرَّى َيْنُبوَعَهــا َوَكَشــَفْت ِهــَي َيْنُبــوَع َدِمَهــا ُيْقَطَعــاِن 
20 :18 

 ؟اْلَعَناِقيِّينَ هل أفنى يشوع  -360س 
ِمْن َحْبُروَن , َوَجاَء َيُشوُع ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َوَقَرَض اْلَعَناِقيِّيَن ِمَن اْلَجَبلِ 21: (نعم

َحـرََّمُهْم . َجَبـِل ِإْسـَراِئيلَ  َوِمْن َدِبيَر َوِمـْن َعَنـاَب َوِمـْن َجِميـِع َجَبـِل َيُهـوَذا َوِمـْن ُكـلِّ 
َلِكـْن َبُقـوا ِفـي , َفَلـْم َيَتَبـقَّ َعَنـاِقيُّوَن ِفـي َأْرِض َبِنـي ِإْسـَراِئيلَ 22. َيُشوُع َمَع ُمُدِنِهمْ 

 22-21: 11يشوع .) َغزََّة َوَجتَّ َوَأْشُدودَ 
َألنَّـَك . بُّ ِفـي َذِلـَك اْلَيـْومِ َفاآلَن َأْعِطِني َهَذا اْلَجَبَل الَِّذي َتَكلََّم َعْنـُه الـرَّ 12: (ال 

ــَنةٌ , َأْنــَت َســِمْعَت ِفــي َذِلــَك اْلَيــْوِم َأنَّ اْلَعَنــاِقيِّيَن ُهَنــاكَ  َلَعــلَّ . َواْلُمــُدُن َعِظيَمــٌة ُمَحصَّ
 12: 14يشوع .) »الرَّبَّ َمِعي َفَأْطُرَدُهْم َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ 

 موته؟هل أنهى موسى كتابة التوراة قبل  -361س 

َفَتَشدَُّدوا ِجّدًا ِلَتْحَفُظوا َوَتْعَمُلوا ُكلَّ اْلَمْكُتوِب ِفي ِسْفِر َشِريَعِة ُموَسى َحتَّى َال َتِحيُدوا 6(
 6: 23يشوع ) .َعْنَها َيِمينًا َأْو ِشَماالً 

َوَكتَـَب َيُشـوُع َهـَذا اْلَكـَالَم 26(فما الذى كتبه يشوع والقضاة بعد ذلك فى نفس السفر؟ 
 6: 24يشوع .) ِسْفِر َشِريَعِة اللَّهِ  ِفي

 عائلة بأعدادها وأسـمائها مـن  32يسجل اإلصحاح الثانى من سفر عزرا  -362س
الــذين رجعـــوا مـــن الســبى البـــابلى بقيـــادة زربابــل ، ويخالفـــه اإلصـــحاح الســابع مـــن ســـفر 
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عائلــة ، ويختلــف  18نحميــا فــى بيانــات نفــس الحــدث ، فيتفــق معــه فقــط فــى عــدد أفــراد 
 فكيف يكون هذا وحى الرب؟. عائلة 14عه فى م

 هل كان اليهود يحتفلون بعيد المظال من أيام يشوع أم ال؟ -363س 
َألنَُّه َلْم َوَعِمَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة الرَّاِجِعيَن ِمَن السَّْبِي َمَظالَّ َوَسَكُنوا ِفي اْلَمَظـالِّ 17: (ال 

َوَكـاَن فَـَرٌح َعِظـيٌم . َأيَّاِم َيُشوَع ْبِن ُنوٍن ِإَلـى َذِلـَك اْلَيـْومِ َيْعَمْل َبُنو ِإْسَراِئيَل َهَكَذا ِمْن 
 17: 8نحميا ) .ِجّداً 

ـــهِ 3: (نعـــم ـــاُموا اْلَمـــْذَبَح ِفـــي َمَكاِن ـــْيِهْم ُرْعـــٌب ِمـــْن ُشـــُعوِب اَألَراِضـــي . َوَأَق ـــُه َكـــاَن َعَل َألنَّ
ـَباِح َواْلَمَسـاءِ َوَأْصَعُدوا َعَلْيِه ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ ُمْحَرَقاِت ا َوَحِفُظـوا ِعيـَد اْلَمَظـالِّ َكَمـا 4. لصَّ

 4-3: 3عزرا ) .ُهَو َمْكُتوٌب َوُمْحَرَقَة َيْوٍم َفَيْوٍم ِباْلَعَدِد َكاْلَمْرُسوِم َأْمَر اْلَيْوِم ِبَيْوِمهِ 

 من هو النبى الذى أوحى إليه سفر أستير؟ -364س 

عبد النور فى كتابه شبهات وهميـة حـول فقد ذكر الدكتور القس منيس . ال أحد يعلم
قــال يوســيفوس المــؤرخ اليهــودى إن الكاتــب ُمرَدخــاى الــذى : (181الكتــاب المقــدس ص 

ربــى أســتير ابنــة عمــه ، وأنــه كتبــه لــُيحَفظ بــين أنبيائــه فــى ســجالت مملكــة فــارس ، ولــم 
. نامهميـــذكر فيـــه اســـم اهللا ألنـــه كـــان يعلـــم أن الفارســـيين سيســـتبدلون اســـم اهللا باســـم أصـــ

وكتـــب ُمرَدخـــاى هـــذه ( 20: 9واســـتند بعـــض مفســـرى اليهـــود إلـــى مـــا جـــاء فـــى أســـتير 
، وقـالوا إن الكاتـب هــو مردخـاى ، الـذى صـار الرجــل الثـانى فـى مملكـة الملــك ) األمـور

والحقيقــة هــى أنــه ال يمكــن أن يجــزم أحــد باســم النبــى الــذى اســتخدمه اهللا . أحشــويروش
 .)ليكتب سفر أستير

ل إيمان الـدكتور القـس بمـا قالـه مـن أن هـذا السـفر لـم ُيـذكر فيـه اسـم اهللا وعندما ُنحلِّ 
لعلــم أســتير أن اهللا لــم يتعهــد يحفــظ كتابــه ، وعلــى ذلــك فســيقوم الفارســيين بتحريــف هــذا 

وال يمكن أن يتم هذا إال إذا كان قد . الكتاب ، ووضع أسماء أصنامهم بدًال من اسم اهللا
يكون حال كتاب الرب ، أو تصرف أسـتير مـن نفسـه ، أوحى إلى أستير أن هذا سوف 

 !!فيكون له علم وخبرة بما حدث من قبل لكتب الرب، ولكان هو نفسه من المحرفين
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وهــذا يلفــت نظــرى فــى هــذا الكــالم أن هــذا الكتــاب قــد ســقط عنــه التــواتر الــذى يثبــت 
مــاء حيــث بــه أســفار مجهولــة المصــدر ، وال يعــرف نســبتها حتــى اآلن بــين عل. صــحته

 .الكتاب المقدس

وأن هذا النبى المجهول الذى ُيعَزى إليه كتابة هذا السفر لم يكن أمينـًا ، ألنـه حـذف 
 .وهذا اعتراف غير مباشر من السيد الدكتور بالتحريف المتعمد. اسم اهللا من كتاباته

وقـــد صـــدَّق الـــرب علـــى كالمـــه ، فقـــد قـــال وأبقـــى علـــى اعترافـــات صـــريحة بتحريـــف 
 : س منهاالكتاب المقد

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا ) (1 َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

ــى اِهللا َتَوكَّْلــُت فَــَال َأَخــافُ . َاُهللا َأْفَتِخــُر ِبَكَالِمــهِ 4) (2 ــاَذا َيْصــنَ . َعَل ! ُعُه بِــي اْلَبَشــرُ َم
 5–  4: 56مزمور .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (3 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . ِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكا

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

َتَكلََّم ِبِه ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35) (4
؟  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

: 181ن خلو سفر أستير مـن اسـم اهللا ص ويقول الدكتور منيس عبد النور تعليقًا ع
ويكشـف السـفر كيـف أن اهللا يـدير الكـون ليحقِّـق مقاصـده السـامية ، وكيـف ينفـذ البشــر (

 ).إرادته الصالحة إن طوعًا وٕان كرهاً 

ومعنى هذا أن اإلنسان مسيَّر وليس مخيَّـر ، وعلـى ذلـك فـإن آدم وحـواء بريئـان مـن 
ب بابنـــه مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة التـــى يجـــب أن الخطيئـــة األزليـــة ، ويكـــون تضـــحية الـــر 

وعلـى ذلـك فـإن يعقـوب قـد أخطـأ خطـأ . ُتحذف من الكتاب لسذاجتها وعدم موضـوعيتها
كبيــرًا فــى حــق كــل البشــرية ، حيــث أننــه فرصــة كبيــرة لقتــل هــذا اإللــه اإلرهــابى بعــد أن 

-22: 32تكــوين (ضــربه ، وضــيََّع هــذه الفرصــة وتركــه يصــعد مــرة أخــرى إلــى عرشــه 
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وعلى ذلك يكون حساب الرب لنا فى اآلخرة من الظلم الَبيِّن ألن البشـر لـم ينفـذوا ). 30
 .إال إرادته ، وأن كل شر يحدث فى العالم فهو من أعمال الرب

فهــل !! وعلـى ذلــك فــإن كــل الماليــين الــذين مــاتوا فـى الحــروب فهــو كــان بــإرادة الــرب
 مازلتم تطلقون على الرب أنه إله المحبة؟

 ما هو اسم أول شهر فى السنة عند اليهود؟  -365س 
ــْهُر «2: َوَقــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى َوَهــاُروَن ِفــي َأْرِض ِمْصــرَ ) (إثيــانيم(إنــه شــهر  َهــَذا الشَّ

ُل ُشُهوِر السََّنةِ . َيُكوُن َلُكْم َرْأَس الشُُّهورِ  والمقصـود  2-1: 12خـروج .) ُهَو َلُكْم َأوَّ
اْذُكـُروا َهـَذا اْلَيـْوَم «: َوقَـاَل ُموَسـى ِللشَّـْعبِ 3(لقـول موسـى  من هذا الشهر هو شهر أبيب

َوَال . الَِّذي ِفيِه َخَرْجُتْم ِمْن ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة َفِإنَّـُه ِبَيـٍد َقِويَّـٍة َأْخـَرَجُكُم الـرَّبُّ ِمـْن ُهَنـا
 4-3: 13خروج .) ِر َأِبيبَ َاْلَيْوَم َأْنُتْم َخاِرُجوَن ِفي َشهْ 4. ُيْؤَكُل َخِميرٌ 

/ ويقابــل شــهر أبيــب بحســابنا الحــالى كمــا تقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة شــهر مــارس
 . أبريل

بحسـابنا الحـالى كمـا تقـول دائـرة المعـارف الكتابيـة أيضـًا شـهر ) إثيـانيم(ويقابل شهر 
 .أكتوبر/ سبتمبر 

. إسـرائيل مـن مصـرومعنى ذلك أن الرب الذى أوحى ذلك ال يعرف متى أخرج بنى 
 .أو أن الرب أقدس من ذلك وأعلى ، لكن الكتاب هو الذى تم تحريفه

 تضمنت بركة إسحق ليعقوب أن يسجد له بنو أمه ، أى أن عيسو يسجد  -366س
 :ليعقوب

ـــــــَماِء َوِمـــــــْن َدَســـــــِم اَألْرِض َوَكْثـــــــَرَة ِحْنَطـــــــٍة َوَخْمـــــــرٍ 28( . َفْلُيْعِطــــــَك اُهللا ِمـــــــْن َنـــــــَدى السَّ
ُكــْن َســيِّدًا ِإلْخَوِتــَك َوْلَيْســُجْد َلــَك َبُنــو . َتْعَبْد َلــَك ُشــُعوٌب َوَتْســُجْد َلــَك َقَباِئــلُ ِلُيْســ29
 29-28: 27تكوين ) .»ِلَيُكْن َالِعُنوَك َمْلُعوِنيَن َوُمَباِرُكوَك ُمَباَرِكينَ . ُأمِّكَ 

ــِه وَ 1( ولكنــا نــرى العكــس تمامــًا هــو الــذى حــدث ــَع َيْعُقــوُب َعْيَنْي َنَظــَر َوإَِذا ِعيُســو َوَرَف
َوَوَضَع 2ُمْقِبٌل َوَمَعُه َأْرَبُع ِمَئِة َرُجٍل َفَقَسَم اَألْوَالَد َعَلى َلْيَئَة َوَعَلى َراِحيَل َوَعَلى اْلَجاِرَيَتْيِن 

َوَأمَّا ُهَو َفاْجَتاَز 3. ِخيراً اْلَجاِرَيَتْيِن َوَأْوَالَدُهَما َأوًَّال َوَلْيَئَة َوَأْوَالَدَها َوَراَءُهْم َوَراِحيَل َوُيوُسَف أَ 
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َفــَرَكَض ِعيُســو 4. ُقــدَّاَمُهْم َوَســَجَد ِإَلــى اَألْرِض َســْبَع َمــرَّاٍت َحتَّــى اْقَتــَرَب ِإَلــى َأِخيــهِ 
 4-1: 33تكوين )َوَبَكَيا. ِلِلَقاِئِه َوَعاَنَقُه َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَقبََّلهُ 

ألم يقل الكتاب أن النبى الذى يتنبأ باسمى ولم فهل نبوءة إسحق إلبنه نبوءة كاذبة؟ و 
ــا النَِّبــيُّ الــِذي ُيْطِغــي َفَيــَتَكلُم ِباْســِمي َكالمــًا لــْم ُأوِصــِه َأْن 20(يصــر فهــو لــيس بنبــى؟  َوَأمَّ

ــيُّ  ــَك النَِّب ــٍة ُأْخــَرى َفَيُمــوُت َذِل ــَتَكلُم ِباْســِم آِلَه ــِذي َي ــِه َأِو ال ــَتَكلَم ِب ــي قَ 21. َي ــَت ِف ــكَ َوإِْن ُقل : لِب
َفَما َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسـِم الـرَّبِّ َولـْم 22؟ َكْيَف َنْعِرُف الَكالَم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ 

َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الـِذي لـْم َيـَتَكلْم ِبـِه الـرَّبُّ َبـل ِبُطْغَيـاٍن َتَكلـَم ِبـِه النَِّبـيُّ 
 22-20 :18ثنية ت) »َفال َتَخْف ِمْنهُ 

 هل النبى الطاغى الكاذب ال نخاف منه كما أمر الرب؟ -367س 
، فكيـف ال ) ِبُطْغَياٍن َتَكلَم ِبِه النَِّبـيُّ َفـال َتَخـْف ِمْنـهُ : (فى الحقيقة استوقفتنى كلمة

أخاف منه ، وقد خاف الرب نفسه عندكم منه؟ ألم يتوسل إليـه أن يتركـه ألن الوقـت قـد 
 )30-22: 32تكوين (على أن يباركه؟  تأخر؟ ألم يجبره

ألــم ُيســلِّم الــرب بنبــوة يعقــوب التــى ســرقها مــن أخيــه باإلتفــاق مــع أمــه وبخــداع أبيــه؟ 
 ) 27تكوين اإلصحاح (

ألـــم ُيَســـلِّم الـــرب بنبوتـــه التـــى اشـــتراها مـــن أخيـــه عيســـو بطبـــق عـــدس ، ُمبتَـــزًَّا إيـــاه ، 
 مستغًال جوعه؟ 

: النبــوة مــن أخيــه عيســو بطبــق عــدسنبــى اهللا يعقــوب  كيــف اشــترى اقــرأ
: َفقَـاَل ِعيُسـو ِلَيْعقُـوبَ 30. َوَطَبَخ َيْعُقوُب َطِبيخًا َفَأَتى ِعيُسو ِمَن اْلَحْقِل َوُهَو َقْد َأْعَيا29(
ــَذِلَك ُدِعــَي اْســُمُه َأُدومَ . (َأْطِعْمِنــي ِمــْن َهــَذا اَألْحَمــِر َألنِّــي َقــْد َأْعَيْيــتُ « َفقَــاَل 31). ِل

َها َأَنا َماٍض ِإَلى اْلَمْوِت َفِلَماَذا ِلي «: َفَقاَل ِعيُسو32. »ِبْعِني اْلَيْوَم َبُكوِريََّتكَ «: َيْعُقوبُ 
. َفَبــاَع َبُكوِريَّتَــُه ِلَيْعُقــوبَ . َفَحَلــَف َلــهُ . »اْحِلــْف ِلـَي اْلَيــْومَ «: َفَقــاَل َيْعقُـوبُ 33» َبُكوِريَّـٌة؟

َفـاْحَتَقَر . َطِبيَخ َعَدٍس َفَأَكَل َوَشـِرَب َوَقـاَم َوَمَضـىَفَأْعَطى َيْعُقوُب ِعيُسَو ُخْبزًا وَ 34
 34-29: 25تكوين .) ِعيُسو اْلَبُكوِريَّةَ 

ألم يحكم النبى قيافا بأنه ينبغى أن يموت الرب؟ فإذا كان النبى تسبب فى قتل اإلله 
ُهَو َقَياَفا َكـاَن َرِئيسـًا َفَقاَل َلُهْم َواِحٌد ِمْنُهْم وَ 49(فكيف ال أخاف منه وأنا العبد الضعيف؟ 
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وَال ُتَفكِّـُروَن َأنَّـُه َخْيـٌر َلَنـا َأْن 50 َأْنـُتْم َلْسـُتْم َتْعِرُفـوَن َشـْيئاً «: ِلْلَكَهَنِة ِفـي ِتْلـَك السَّـَنةِ 
ِسـِه َولَـْم َيُقـْل َهـَذا ِمـْن َنفْ 51. »َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعـِن الشَّـْعِب َوَال َتْهِلـَك اُألمَّـُة ُكلَُّهـا

) َتَنبَّـَأ َأنَّ َيُسـوَع ُمْزِمـٌع َأْن َيُمـوَت َعـِن اُألمَّـةِ َبْل ِإْذ َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنـِة ِفـي ِتْلـَك السَّـَنِة 
 51-49: 11يوحنا 

 ــــذين أخــــذهم  -368س ــــك ال رئــــيس الشــــرطة مــــن ” نبــــوزرادان“كــــم عــــدد رجــــال المل
 المدينة؟

ـــِة َأَخـــَذ 19: (خمســـة رجـــال ـــَن اْلَمِديَن ـــى ِرَجـــاِل اْلَحـــْرِب، َوِم ـــيًال َعَل ـــاَن َوِك َخِصـــّيًا َواِحـــدًا َك
، َوَكاتِـَب َوَخْمَسَة ِرَجاٍل ِمَن الَّـِذيَن َيْنُظـُروَن َوْجـَه اْلَمِلـِك الَّـِذيَن ُوِجـُدوا ِفـي اْلَمِديَنـةِ 
اَألْرِض  َرِئـــــيِس اْلُجْنــــــِد الَّــــــِذي َكــــــاَن َيْجَمــــــُع َشـــــْعَب اَألْرِض، َوِســــــتِّيَن َرُجــــــًال ِمــــــْن َشــــــْعبِ 

 19: 25ملوك الثانى ) .اْلَمْوُجوِديَن ِفي اْلَمِديَنةِ 

ــيًال َعلَــى ِرَجــاِل اْلَحــْرِب 25: (ســبعة رجــال  ــِة َخِصــّيًا َواِحــدًا َكــاَن َوِك َوَأَخــَذ ِمــَن اْلَمِديَن
َوَكاِتــَب  يَنــةِ َوَســْبَعَة ِرَجــاٍل ِمــَن الَّــِذيَن َيْنُظــُروَن َوْجــَه اْلَمِلــِك الَّــِذيَن ُوِجــُدوا ِفــي اْلَمدِ 

ــُع َشــْعَب اَألْرِض  ــاَن َيْجَم ــِد الَّــِذي َك ــيِس اْلُجْن ــْن َشــْعِب اَألْرِض  ِللتََّجنُّــدِ َرِئ َوِســتِّيَن َرُجــًال ِم
 25: 52إرمياء .) الَِّذيَن ُوِجُدوا ِفي َوَسِط اْلَمِديَنةِ 

 رئيس الشرطة كي يدمر الهيكل؟ ” نبوزاردان“في أي يوم جاء  -369س 

ــْهرِ َوِفــي الشَّــْهِر اْلَخــاِمِس 8: (الســابع مــن الشــهر الخــامسفــى اليــوم  ، ِفــي َســاِبِع الشَّ
ــَرِط  ــَر َمِلــِك َباِبــَل، َجــاَء َنُبــوَزَراَداُن َرِئــيُس الشُّ ــِك َنُبوَخْذَنصَّ ــَنُة التَّاِســَعَة َعَشــَرَة ِلْلَمِل َوِهــَي السَّ

 8: 25ملوك الثاني ) َعْبُد َمِلِك َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِليَم،

 ِفـي َعاِشـِر الشَّـْهرِ َوِفي الشَّْهِر اْلَخـاِمِس 12: (فى اليوم العاشر من الشهر الخامس
ــَر َمِلــِك َباِبــلَ ( ــَنُة التَّاِســَعُة َعَشــَرَة ِلْلَمِلــِك َنُبوَخْذَنصَّ ــَرِط ) َوِهــَي السَّ َجــاَء َنُبــوَزَراَداُن َرِئــيُس الشُّ

 12: 52إرميا  )ِإَلى ُأوُرَشِليمَ  الَِّذي َكاَن َيِقُف َأَماَم َمِلِك َباِبلَ 

 متى أحرق َنُبوَزَراَدان بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم؟ -370س 
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َوِفي الشَّْهِر اْلَخاِمِس ِفي َساِبِع الشَّْهِر، َوِهـَي 8: (فى اليوم السابع من الشهر الخامس
رَ  ِلِك َباِبَل، َجاَء َنُبوَزَراَداُن َرئِـيُس الشُّـَرِط َعْبـُد مَ  السََّنُة التَّاِسَعَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َنُبوَخْذَنصَّ

 8: 25الملوك الثانى ) َمِلِك َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

ـــْهِر اْلَخـــاِمِس ِفـــي َعاِشـــِر 12: (فـــى اليـــوم العاشـــر مـــن الشـــهر الخـــامس َوِفـــي الشَّ
ـَر َمِلـِك َبابِـلَ َوِهَي السَّـَنُة التَّاِسـَعُة َعَشـَرَة ِلْلَمِلـِك َنبُ (الشَّْهِر  َجـاَء َنُبـوَزَراَداُن َرئِـيُس ) وَخْذَنصَّ

َوَأْحــَرَق َبْيــَت الــرَّبِّ َوَبْيــَت اْلَمِلــِك 13الشُّــَرِط الَّــِذي َكــاَن َيِقــُف َأَمــاَم َمِلــِك َباِبــَل ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم 
 13-12:  52إرمياء  )ارِ َأْحَرَقَها ِبالنَّ . َوُكلَّ ُبُيوِت ُأوُرَشِليَم َوُكلَّ ُبُيوِت اْلُعَظَماءِ 

 متى أخذ نبوخذناصر ملك بابل يهوياكين ملك يهوذا وأسرته؟ -371س 

ــُه َوَعِبيــُدُه 12: (فــى الســنة الثامنــة َفَخــَرَج َيُهوَيــاِكيُن َمِلــُك َيُهــوَذا ِإَلــى َمِلــِك َباِبــَل ُهــَو َوُأمُّ
: 24الملوك الثانى ) َنِة الثَّاِمَنِة ِمْن ُمْلِكهِ ِفي السَّ َوُرَؤَساُؤُه َوِخْصَياُنُه، َوَأَخَذُه َمِلُك َباِبَل 

12 

ـُر 28(فى السنة السابعة  . ِفـي السَّـَنِة السَّـاِبَعةِ َهَذا ُهَو الشَّْعُب الَِّذي َسـَباُه َنُبوَخْذَنصَّ
 28:  52إرمياء ) .ِمَن اْلَيُهوِد َثَالَثُة آَالٍف َوَثَالَثٌة َوِعْشُرونَ 

 ملك بابل على أورشليم؟متى أغار نبوخذناصر  -372س 

ِفـي الشَّـْهِر اْلَعاِشـِر َوِفي السَّـَنِة التَّاِسـَعِة ِلُمْلِكـِه 1: (فى السنة التاسعة لملك ِصدقيا
ُر َمِلُك َباِبَل ُهَو َوُكلُّ َجْيِشِه َعَلى ُأوُرَشِليَم َوَنَزَل َعَلْيَها،  ِفي َعاِشِر الشَّْهِر، َجاَء َنُبوَخْذَنصَّ

 1: 25الملوك الثانى .) َها َأْبَراجًا َحْوَلَهاَوَبُنوا َعَليْ 

ـَر َوِفـي السَّـَنِة الثَّاِمَنـِة َعَشـَرَة 29: (فى السنة الثامنة عشر لملك ِصـدقيا ِلَنُبوَخْذَنصَّ
 29:  52إرمياء ) .ُسِبَي ِمْن ُأوُرَشِليَم َثَماُن ِمَئٍة َواْثَناِن َوَثَالُثوَن َنْفساً 

 َوَمــاَت َيْفَتــاُح . َقَضــى َيْفَتــاُح ِإلْســَراِئيَل ِســتَّ ِســِنينٍ وَ 7(يقــول ســفر القضــاة  -373س
 7: 12قضاة ) .اْلِجْلَعاِديُّ َوُدِفَن ِفي ِإْحَدى ُمُدِن ِجْلَعادَ 
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كيف لم يعرف كتبة التوراة مكان دفن يفتاح الجلعادى؟ على الـرغم مـن إسـهابهم فـى 
تـــى احتلـــت القصـــة أربعـــة ســـرد تفاصـــيل المراســـالت وانتقـــاء المحـــاربين وعـــدد القتلـــى ح

 !صفحات

 َمــْن َيْضــِرُب َقْرَيــَة ِســْفٍر َوَيْأُخــُذَها ُأْعِطيــِه َعْكَســَة اْبَنِتــي «: َوَقــاَل َكاِلــبُ 16( -374س
: 15يشـوع ) .َفَأْعَطاُه َعْكَسَة اْبَنَتُه اْمَرَأةً . َفَأَخَذَها ُعْثِنيِئيُل ْبُن َقَناَز َأُخو َكاِلبَ 17. »اْمَرَأةً 
16-17 

ن عثنيئيل قد حارب فى كنعان منـذ أيـام يشـوع ، وهـذا يتنـاقض مـع مـا قيـل مـن أى إ
قبــل مــن أن الــرب قــد تــرك األمــم المتحــان بنــى إســرائيل الــذين لــم يعرفــوا حــروب كنعــان 
ولتعليمهم الحرب ، ويعنى أيضًا أن عثنيئيل قد قضى لسبط يهوذا فى أثناء حكـم يشـوع 

 .وليس بعد وفاته

ُكلَّ الَِّذيَن َلْم َيْعِرفُـوا , ُألَمُم الَِّذيَن َتَرَكُهُم الرَّبُّ ِلَيْمَتِحَن ِبِهْم ِإْسَراِئيلَ َفَهُؤَالِء ُهُم ا1(
الَّـــِذيَن َلـــْم . ِإنََّمـــا ِلَمْعِرَفـــِة َأْجَيـــاِل َبِنـــي ِإْســـَراِئيَل ِلَتْعِلـــيِمِهِم اْلَحـــْربَ (2َجِميـــَع ُحـــُروِب َكْنَعـــاَن 

ـــطْ  ـــُل َفَق ـــاِنيِّينَ ْقَطـــاُب اْلِفِلْســـِطيِنيِّيَن اْلَخْمَســـُة أَ 3) َيْعِرُفوَهـــا َقْب ـــْيُدوِنيِّيَن  َوَجِميـــُع اْلَكْنَع َوالصَّ
ِويِّيَن ُسـكَّاِن َجَبـِل ُلْبَنـاَن ِمـْن َجَبـِل َبْعـِل َحْرُمـوَن ِإلَـى َمـْدَخِل َحَمـاةَ  َكـاُنوا ِالْمِتَحـاِن 4. َواْلحِّ

َوَصـاَيا الـرَّبِّ الَِّتـي َأْوَصـى ِبَهـا آَبـاَءُهْم َعـْن َيـِد  ِلُيْعَلَم َهْل َيْسَمُعونَ , ِإْسَراِئيَل ِبِهمْ 
 4-1: 3قضاة .) ُموَسى

 من الذى يتكلم؟ هل هو الرب أم مالك الرب؟ -375س 

. َوَجلَـَس َتْحـَت اْلُبْطَمـِة الَّتِـي ِفـي َعْفـَرَة الَّتِـي ِلُيـوآَش اَألِبيَعـَزِريِّ َوَأَتى َمـَالُك الـرَّبِّ 11(
ــُه ِجــدْ  ــْدَياِنيِّينَ َواْبُن ــَن اْلِم ــا ِم َبَه ــي اْلِمْعَصــَرِة ِلُيَهرِّ ــاَن َيْخــِبُط ِحْنَطــًة ِف َفَظَهــَر َلــُه 12. ُعوُن َك

َأْسـَأُلَك َيـا «: َفقَـاَل لَـُه ِجـْدُعونُ 13» !الرَّبُّ َمَعَك َيا َجبَّاَر اْلَبْأسِ «: َوَقاَل َلهُ َمَالُك الرَّبِّ 
َوَأْيــَن ُكــلُّ َعَجاِئِبــِه الَِّتــي َأْخَبَرَنــا ِبَهــا , ا َفِلَمــاَذا َأَصــاَبْتَنا ُكــلُّ َهــِذهِ ِإَذا َكــاَن الــرَّبُّ َمَعَنــ, َســيِِّدي

ــا قَــاِئِلينَ  َألَــْم ُيْصــِعْدَنا الــرَّبُّ ِمــْن ِمْصــَر؟ َواآلَن َقــْد َرَفَضــَنا الــرَّبُّ َوَجَعَلَنــا ِفــي َكــفِّ : آَباُؤَن
اْذَهــْب ِبقَُّوِتــَك َهــِذِه َوَخلِّــْص ِإْســَراِئيَل ِمــْن َكــفِّ «: َقــالَ َفاْلَتَفــَت ِإَلْيــِه الــرَّبُّ وَ 14. »ِمــْدَيانَ 
ِبَمــــاَذا ُأَخلِّــــُص ِإْســــَراِئيَل؟ َهــــا , َأْســــَأُلَك َيــــا َســــيِِّدي«: َفَقــــاَل َلــــهُ 15» َأَمــــا َأْرَســــْلُتَك؟. ِمــــْدَيانَ 

ِإنِّـي «: َفَقـاَل َلـُه الـرَّبُّ 16. »َوَأَنا اَألْصَغُر ِفي َبْيـِت َأبِـي, َعِشيَرِتي ِهَي الذُّلَّى ِفي َمَنسَّى



 254 

ــهُ 17. »َوَسَتْضــِرُب اْلِمــْدَياِنيِّيَن َكَرُجــٍل َواِحــدٍ , َأُكــوُن َمَعــكَ  ــاَل َل ــْدُت «: َفَق ــْد َوَج ــُت َق ِإْن ُكْن
 َال َتْبَرْح ِمـْن َهُهَنـا َحتـَّى18. ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك َفاْصَنْع ِلي َعَالَمًة َأنََّك َأْنَت ُتَكلُِّمِني

ـى َتْرِجــعَ «: َفقَــالَ . »آِتــَي ِإَلْيــَك َوُأْخــِرَج َتْقــِدَمِتي َوَأَضــَعَها َأَماَمــكَ  . »ِإنِّــي َأْبَقــى َحتـَّ
َوَأمَّا , َأمَّا اللَّْحُم َفَوَضَعُه ِفي َسلٍّ . َفَدَخَل ِجْدُعوُن َوَعِمَل َجْدَي ِمْعزًى َوإِيَفَة َدِقيٍق َفِطيراً 19

: َفَقاَل َلُه َمَالُك اللَّهِ 20. ٍر َوَخَرَج ِبَها ِإَلْيِه ِإَلى َتْحِت اْلُبْطَمِة َوَقدََّمَهااْلَمَرُق َفَوَضَعُه ِفي ِقدْ 
ـْخَرِة َواْسـُكِب اْلَمـَرقَ « َفَمـدَّ 21. َفَفَعـَل َكـَذِلكَ . »ُخِذ اللَّْحَم َواْلَفِطيَر َوَضْعُهَما َعَلى ِتْلَك الصَّ

ــْخَرِة , ي ِبَيــِدِه َوَمـسَّ اللَّْحـَم َواْلَفِطيـرَ َطــَرَف اْلُعكَّـاِز الَّـذِ َمـَالُك الـرَّبِّ  َفَصــِعَدْت َنـاٌر ِمـَن الصَّ
, َفَرَأى ِجْدُعوُن َأنَُّه َمَالُك الـرَّبِّ 22. َوَذَهَب َمَالُك الرَّبِّ َعْن َعْيَنْيهِ . َوَأَكَلِت اللَّْحَم َواْلَفِطيرَ 

ــاَل ِجــْدُعونُ  ــرَّبَّ «: َفَق ــا َســيِِّدي ال ــي! آِه َي ــهٍ  َألنِّ ــرَّبِّ َوْجهــًا ِلَوْج ــَالَك ال ــُت َم ــْد َرَأْي » !َق
 23-11: 6قضاة .) »َال َتُموتُ . َال َتَخفْ . السََّالُم َلكَ «: َفَقاَل َلُه الرَّبُّ 23

وورد فــي ســفر : وقــد أطلــق الكتــاب المقــدس مــن بــاب المجــاز علــى المــالك لفــظ اهللا
ــَن تِ 1( 22-1: 17التكــوين  ــَراُم اْب ــاَن َأْب ــا َك ــَنًة َوَلمَّ َظَهــَر الــرَّبُّ َألْبــَراَم ْســٍع َوِتْســِعيَن َس
َفَأْجَعـَل َعْهـِدي َبْيِنـي َوَبْيَنـَك 2 ِسـْر َأَمـاِمي َوُكـْن َكـاِمالً . َأَنـا اُهللا اْلَقـِديرُ «: َوَقاَل َلـهُ 

ــا َفــَرَغ ِمــَن اْلَكــَالِم َمَعــهُ 22.. .. .. ..  .  .. .. .. ..»َوُأَكثِّــَرَك َكِثيــرًا ِجــّداً  َصــِعَد  َفَلمَّ
 ).اُهللا َعْن ِإْبَراِهيمَ 

َوَلْم َيُعْد َمَالُك الرَّبِّ َيَتَراَءى ِلَمُنوَح 21( 22-21: 13كما ورد في سفر القضاة 
َنُمـوُت َمْوتـًا «: َفقَـاَل َمُنـوُح ِالْمَرَأتِـهِ 22. ِحيَنِئٍذ َعَرَف َمُنـوُح َأنَّـُه َمـَالُك الـرَّبِّ . َواْمَرَأِتهِ 

 )»!ْيَنا اللَّهَ َألنََّنا َقْد َرأَ 

ـــى القاضـــى ـــْم ُيوَجـــِد 8( 8: 22فقـــد ورد فـــي ســـفر الخـــروج : كمـــا أطلـــق عل َوإِْن َل
) .السَّاِرُق ُيَقدَُّم َصاِحُب اْلَبْيِت ِإَلى اِهللا ِلـَيْحُكَم َهـْل َلـْم َيُمـدَّ َيـَدُه ِإَلـى ُمْلـِك َصـاِحِبهِ 

 .فقوله إلى اهللا يعني إلى القاضي نائب اهللا
ِفـي ُكـلِّ َدْعـَوى ِجَناَيـٍة ِمـْن ِجهَـِة ثَـْوٍر َأْو ِحَمـاٍر 9( 9: 22ر الخـروج كما ورد في سف

ــا» ِإنَّ َهــَذا ُهــوَ «: َأْو َشــاٍة َأْو َثــْوٍب َأْو َمْفُقــوٍد َمــا ُيَقــالُ  ــى اِهللا َدْعَواُهَم ــدَُّم ِإَل َفالَّــِذي . ُتَق
ُض َصاِحَبُه ِباْثَنْينِ   ).َيْحُكُم اُهللا ِبَذْنِبِه ُيَعوِّ
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َوَحـَدَث َلمَّـا 1( 2-1: 6تكوين فقد ورد في سفر ال: أطلق على الشريف أو القوى كما
ــاٌت  ــَد َلهُــْم َبَن ــى اَألْرِض َوُوِل ــاُس َيْكثُــُروَن َعَل ــَدَأ النَّ َأنَّ َأْبَنــاَء اِهللا َرُأوا َبَنــاِت النَّــاِس 2اْبَت

 .)َأنَُّهنَّ َحَسَناتٌ 
تـزوجن ببنـات ) أبناء اهللا(يت األقوياء وورد في نفس سفر التكوين أيضًا أن  أبناء ش

ــَك َأْيضــًا ( 4: 6) بنــات النــاس(قــايين  ــاِس َوَبْعــَد َذِل ــاِت النَّ ــى َبَن ــو اِهللا َعَل ــَل َبُن ِإْذ َدَخ
 )َوَوَلْدَن َلُهْم َأْوَالداً 
 ).ًا َوِعّزاً َقدُِّموا ِللرَّبِّ َمْجدَقدُِّموا ِللرَّبِّ َيا َأْبَناَء اِهللا 1( 1: 29مزامير كما ورد في ال
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َســــاِبقًا ِفــــي 9( 9: 9فقــــد ورد فـــي ســــفر صــــموئيل األولــــى : كمـــا أطلــــق علــــى النبــــى
. »َهُلـمَّ َنـْذَهْب ِإَلـى الرَّاِئـي«:َهَكَذا َكاَن َيُقوُل الرَُّجُل ِعْنَد ِذَهاِبِه ِلَيْسـَأَل اللَّـهَ ِإْسَراِئيَل 

 .ليسأل النبى أى ذهب) .َألنَّ النَِّبيَّ اْلَيْوَم َكاَن ُيْدَعى َساِبقًا الرَّاِئيَ 

الَِّذيَن 4( 4: 4كورنثوس الثانية فقد ورد فى سفر : كما أطلق لفظ إله على الشيطان
، ِلـَئالَّ ُتِضـيَء َلهُـْم ِإَنـاَرُة ِإْنِجيـِل ِفيهْم ِإَلُه َهَذا الدَّْهِر َقْد َأْعَمى َأْذَهـاَن َغْيـِر اْلُمـْؤِمِنينَ 

 ) .الَِّذي ُهَو ُصوَرُة اهللاِ َمْجِد اْلَمِسيِح، 

ـــه ـــه إل ـــق علي ـــا أطل ـــاب المقـــدس أن النبـــى هن ـــوق . يؤكـــد علمـــاء الكت ـــه مخل بمعنـــى أن
وهـو نفـس لفـظ ابـن اهللا الـذى أطلـق علـى األبـرار . مقدس، له وظيفة مقدسة من قبل اهللا

 . المؤمنين

 ــا ُكــلُّ الَّــِذيَن َقِبُلــوُه َفَأْعَطــاُهْم ُســْلَطانًا َأْن َيِصــيُروا 12: (يقــول يوحنــا ــِه أَ َوَأمَّ ْوَالَد اللَّ
َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمـْن َدٍم َوَال ِمـْن َمِشـيَئِة َجَسـٍد َوَال ِمـْن 13. َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ 

 13-12: 1يوحنا .) َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَّهِ 

 هل من تلبسه روح اهللا يتسبب فى عبادة بنى إسرائيل لغير اهللا؟ -376س 

ــاْلُبوقِ 34: ( جــدعونلقــد لــبس روح اهللا ــِبَس ُروُح الــرَّبِّ ِجــْدُعوَن َفَضــَرَب ِب ــاْجَتَمَع , َوَل َف
  34: 6قضاة ) .َأِبيَعَزُر َوَراَءهُ 

إال أن جــدعون هــذا تتهمــه التــوراة بصــناعة مــذبحًا أو صــرحًا ، جعــل فيــه تماثيــل أو 
وح اهللا ، نبـى اهللا شيئًا من هذا القبيل لعبادة غير اهللا ، وهـو بـذلك ـ الرجـل الـذى عنـده ر 

َأْطلُـُب ِمـْنُكْم «: ثُـمَّ قَـاَل َلهُـْم ِجـْدُعونُ 24: (الذى أوحى إليه ـ قد ضلَّ وأضّل بنى إسـرائيل
َألنَّـــــُه َكـــــاَن َلُهـــــْم َأْقـــــَراُط َذَهـــــٍب َألنَُّهـــــْم . »َأْن ُتْعُطـــــوِني ُكـــــلُّ َواِحـــــٍد َأْقـــــَراَط َغِنيَمِتـــــهِ : ِطْلَبـــــةً 

َوَفَرُشــــوا ِرَداًء َوَطَرُحـــوا َعَلْيـــِه ُكــــلُّ َواِحـــٍد َأْقــــَراَط . »ِإنََّنــــا ُنْعِطـــي«: ُلواَفقَـــا25. ِإْســـَماِعيِليُّونَ 
َمـــا َعـــَدا , َوَكـــاَن َوْزُن َأْقـــَراِط الـــذََّهِب الَّتِــي َطَلـــَب َأْلفـــًا َوَســـْبَع ِمَئــِة َشـــاِقٍل َذَهبـــاً 26. َغِنيَمتِــهِ 

َوَما َعَدا اْلَقَالِئَد الَِّتي ِفي َأْعَناِق , ِتي َعَلى ُمُلوِك ِمْدَيانَ اَألِهلََّة َواْلَحَلَق َوَأْثَواَب اُألْرُجواِن الَّ 
َوَزَنــى ُكــلُّ . َفَصــَنَع ِجــْدُعوُن ِمْنَهــا َأُفــودًا َوَجَعَلــُه ِفــي َمِديَنِتــِه ِفــي َعْفــَرةَ 27. ِجَمــاِلِهمْ 

 27-24: 8قضاة ) .ّخاً َفَكاَن َذِلَك ِلِجْدُعوَن َوَبْيِتِه فَ , ِإْسَراِئيَل َوَراَءُه ُهَناكَ 
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، 5 :17(أما األفود المذكورة في سفر القضاة“:وفى ذلك تقول دائرة المعارف الكتابية
مرتبطة بـالترافيم والتماثيـل الوثنيـة فـال نعـرف شـيئا ) 4: 3(وكذلك في هوشع ) 14 :18

عن شكلها أو حجمها ، أو كيفية استخدام األفود في تلك الحاالت ، مع أنه من الجـائز 
وهـذا أيضـًا ينطبـق علـي األفـود الـذى . ن األفود المذكورة هنا كانت أيضا ثيابًا كهنوتيـةأ

ـــة فـــي اســـرائيل  ـــذى أصـــبح موضـــوعا للعبـــادة الوثني ) 27: 8قـــض (صـــنعه جـــدعون وال
ويعترض البعض بالقول بأن الرداء ال يمكن أن يكلف ألفا وسـبع مئـة شـاقل مـن الـذهب 

ا للعبــادة محتويــا علــى أشــياء أخــرى ، تمامــا ، لكــن مــن الممكــن أن جــدعون أقــام صــرح
مثلما فعلت أم ميخا التي بدأت بالوعد بأن تصنع تمثاال منحوتا وتمثاال مسبوكا ، وبعـد 

، ثــم إذا كانــت الجــواهر والمــاس الثمــين ) 5-1: 17قــض (ذلــك أضــافت أفــودا وتــرافيم 
 ”الذهب؟ وضعت في أفود جدعون فمن يقول إنها لم تكلف ألفا وسبع مئة شاقل من

 كيف تكون روح الرب على الزانى؟ -377س 

َوُهَو , َوَكاَن َيْفَتاُح اْلِجْلَعاِديُّ َجبَّاَر َبْأسٍ 1. (زنى جلعاد بامرأة زانية وأنجب منها يفتاح
  1: 11قضاة ) .َوِجْلَعاُد َوَلَد َيْفَتاحَ . اْبُن اْمَرَأٍة َزاِنَيةٍ 

َوَمـاَت َيْفتَـاُح اْلِجْلَعـاِديُّ َوُدِفـَن ِفـي ِإْحـَدى ُمـُدِن . ِسـِنينٍ َوَقَضى َيْفَتاُح ِإلْسَراِئيَل ِستَّ 7(
 .، أى كان من أنبياء بنى إسرائيل 7: 12قضاة ) .ِجْلَعادَ 

ال َيــْدُخِل اْبــُن 2(فكيــف حكــم إلســرائيل وهــو لــيس مــن جماعــة الــرب؟ ألــم تقــل التــوراة 
تثنيـة ) .ال َيـْدُخل ِمْنـُه َأَحـٌد ِفـي َجَماَعـِة الـرَّبِّ  َحتَّى الِجيِل الَعاِشرِ . ِزنًى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 

23 :2  

: 11قضـاة ) َفَكـاَن ُروُح الـرَّبِّ َعلَـى َيْفتَـاحَ (فكيف كانـت إذن روح الـرب علـى يفتـاح؟ 
29 

 أين هو نص شريعة موسى التى يجوز فيها تقديم أضحية من البشـر؟ ال  -378س
ِإْن َدَفْعــَت «: َوَنــَذَر َيْفتَــاُح َنــْذرًا ِللــرَّبِّ َقــاِئالً 30(فلمــاذا نــذر يفتــاح الجلعــادى للــرب . يوجــد

ــوَن ِلَيــِدي  َفاْلَخــاِرُج الَّــِذي َيْخــُرُج ِمــْن َأْبــَواِب َبْيِتــي ِلِلَقــاِئي ِعْنــَد ُرُجــوِعي 31َبِنــي َعمُّ
-30: 11قضـاة  )»َوُأْصـِعُدُه ُمْحَرَقـةً , ِبالسََّالَمِة ِمْن ِعْنِد َبِنـي َعمُّـوَن َيُكـوُن ِللـرَّبِّ 

31 
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فالقــارىء لســفر القضــاة اإلصــحاح الحــادى عشــر يتأكــد أنــه لــم يكــن ليفتــاح إال إبنــة 
ـــهِ 34: (واحـــدة ـــى َبْيِت ـــى اْلِمْصـــَفاِة ِإَل ـــاُح ِإَل ـــى َيْفَت ـــمَّ َأَت ـــُدُفوٍف , ُث ـــِه ِب ـــِه َخاِرَجـــًة ِلِلَقاِئ َوإَِذا ِباْبَنِت
ـَزَق ِثَياَبـُه 35. ٌن َوَال اْبَنـٌة َغْيَرَهـالَـْم َيُكـْن لَـُه اْبـ. َوِهَي َوِحيـَدةٌ . َوَرْقصٍ  ـا َرآَهـا َأنَّـُه مَّ َوَكـاَن َلمَّ
َألنِّــي َقــْد َفَتْحــُت َفِمــي ِإَلــى , َقــْد َأْحَزْنِتِنــي ُحْزنــًا َوِصــْرِت َبــْيَن ُمَكــدِِّريَّ ! آِه َيــا اْبَنِتــي«: َوَقــالَ 

مـــن كـــان ينـــوى أن يقدمـــه غيرهـــا ، ف 35-34: 11قضـــاة .) »الـــرَّبِّ َوَال ُيْمِكُنِنـــي الرُُّجـــوعُ 
 !أضحية بشرية؟ إال إذا كان يتمنى أن تقابله زوجته أو أمه أو حماته

َوَكـاَن ِعْنـَد ِنَهاَيـِة الشَّـْهَرْيِن َأنََّهـا َرَجَعـْت ِإَلـى 39(وطلبت منه أن يمهلهـا شـهرين 
 39: 11قضاة .) ُجالً َوِهَي َلْم َتْعِرْف رَ . َفَفَعَل ِبَها َنْذَرُه الَِّذي َنَذرَ , َأِبيَها 

ألـــيس هـــذا تقليـــدًا لألمـــم الوثنيـــة التـــى عـــاش بينهـــا بنـــو إســـرائيل؟ ألـــيس صـــحيحًا أن 
 اإلسرائيليين آمنوا بإله إسرائيل ، ولكنهم لم ينكروا آلهة الشعوب الوثنية األخرى؟

 ــــــُه 30( 32-30: 2يقــــــول ســــــفر صــــــموئيل األول  -379س ــــــَذِلَك َيُقــــــوُل الــــــرَّبُّ ِإَل ِل
ــدِ : يلَ ِإْســَرائِ  ــَت َأِبيــَك َيِســيُروَن َأَمــاِمي ِإَلــى اَألَب ــَك َوَبْي ــُت ِإنَّ َبْيَت َواآلَن َيُقــوُل . ِإنِّــي ُقْل
ُهــَوَذا 31. َوالَّــِذيَن َيْحَتِقُروَنِنــي َيْصــُغُرونَ , َفــِإنِّي ُأْكــِرُم الَّــِذيَن ُيْكِرُمــوَنِني! َحاَشــا ِلــي: الــرَّبُّ 

ــاٌم َأْقَطــُع ِفيَهــا ذِ  ــْأِتي َأيَّ ــِت َأِبيــَك َحتَّــى َال َيُكــوَن َشــْيٌخ ِفــي َبْيِتــكَ َت . َراَعــَك َوِذَراَع َبْي
َوَال َيُكوُن َشـْيٌخ ِفـي َبْيتِـَك ُكـلَّ , َوَتَرى ِضيَق اْلَمْسَكِن ِفي ُكلِّ َما ُيْحَسُن ِبِه ِإَلى ِإْسَراِئيلَ 32

 ) .اَأليَّامِ 

ارون وعـالى أمامـه، ومعنى ذلك أن الـرب نسـَخ أوامـره التـى تقضـى أن يسـير بيـت هـ
وفـــى الحقيقـــة لـــم يحـــدث هـــذا ال لســـاللة . بقولـــه أنـــه ســـيطرد ســـاللة هـــارون مـــن الكهانـــة

: َوَكـاَن ُهَنـاَك اْبَنـا َعـاِلي: (فقد كان ابنـا عـالى كهنـة مـن بعـده” عالى“هارون وال لساللة 
َك اْبَنا َعاِلي ُحْفِني َوَكاَن ُهَنا(،  3: 1صموئيل األول .) َكاِهَنا الرَّبِّ , ُحْفِني َوِفيَنَحاُس 

  4: 4صموئيل األول .) َوِفيَنَحاُس َمَع َتاُبوِت َعْهِد اللَّهِ 

َفَقاَل 18(واستمر حفيده أخيا بن أخيطوب الذى طلب منه شاول أن يقدم تـابوت اهللا 
ـــاُبوَت اللَّـــهِ «: َشـــاُوُل َألِخيَّـــا ـــدِّْم َت ـــَك الْ . (»َق ـــاَن ِفـــي َذِل ـــاُبوَت اللَّـــِه َك ـــَع َبِنـــي َألنَّ َت َيـــْوِم َم

 18: 14صموئيل األول ).) ِإْسَراِئيلَ 
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 كم من البشر ضربهم الرب من أهل بيت شمس؟ -380س 

َوَضـَرَب ِمـَن . َوَضَرَب َأْهَل َبْيَتَشْمَس َألنَُّهْم َنَظُروا ِإلَـى تَـاُبوِت الـرَّبِّ 19(يقول الكتاب 
 19: 6صموئيل األول ) .َخْمِسيَن َأْلَف َرُجٍل َوَسْبِعيَن َرُجالً الشَّْعِب 

إال أن تـــراجم الكتـــاب المقـــدس اإلنجليزيـــة والفرنســـية واأللمانيـــة وكـــذلك كتـــاب الحيـــاة 
ـــى  ـــرب فعـــدِّلوها إل ـــك ال يتناســـب مـــع رحمـــة ال رجـــًال فقـــط ، ) 70(أعـــاله قـــد رأت أن ذل

لتتناســـب مـــع رحمـــة هـــذا اإللـــه الـــذى ضـــرب خمســـين ألـــف وســـبعين دفعـــة واحـــدة ألنهـــم 
 !! تابوت الربنظروا ما بداخل 

إال أنــــه فــــى الترجمــــة العربيــــة . وكــــذلك كــــان الشــــأن فــــى الترجمــــة العربيــــة المشــــتركة
المشـــتركة يـــذكر فـــى الهـــامش الســـفلى للكتـــاب أنهـــا وردت هكـــذا فـــى الـــنص اليونـــانى ، 

أال تـرى أن اخـتالف مـا تسـمونه أصـول الكتـاب . وزادت فى النص العبـرى خمسـون ألفـاً 
اهللا لهـــا أو علـــى األقـــل التحريـــف الـــذى أصـــابها؟ إذ ال  المقـــدس لـــدليل علـــى عـــدم وحـــى

 !يمكن أن يوحى الرب لكاتب اليونانية رقمًا ما ، ويخالفه وحى كاتب األصول العبرانية

رجًال فقط مـع اإلبقـاء علـى بـاقى الـنص ممـا  70كما عدلتها طبعة كتاب الحياة إلى 
م سـبعين رجـًال ألنهـم وعاقب الـربُّ أهـَل بيـِت شـمَس فقتـل مـنه: (أحدث خلال فيـه

نظــروا إلــى مــا بــداخل تــابوت الــرب ، فنــاح الشــعب ألن الــرب أوقــع بهــم كارثــة 
فالقارىء يالحظ أن سبعين رجًال من أهل بيـت شـمس ليسـت كارثـة عظيمـة، .) عظيمة

 .وعلى ذلك ال بد أن يكون الرقم الحقيقى هو خمسين ألف وسبعين

ســبعون (مــؤرخهم يوســيفوس الــذى ذكرهــا وقــام تحــريفهم لهــذه الفقــرة بنــاء علــى أقــوال 
المـتن العبـرى الغالـب أن : (، كما قال آدم كالرك فى المجلد الثانى مـن تفسـيره) إنساناً 

محرف ، إما سقط منه بعض األلفاظ ، وٕاما زيد فيه لفظ خمسون ألفًا جهـًال أو 
كــون هــذا ألنــه ال يعلــم أن يكــون أهــل تلــك القريــة الصــغيرة بهــذا المقــدار ، أو ي قصــدًا ،

المقــدار مشــتغًال بحصــد الــزرع ، وأبعــد مــن هــذا أن يــرى خمســون ألفــًا الصــندوق دفعــة 
 ).واحدة فى جرن يوشع على حجر ايل

فمن الذى أعطى لنفسه هذا الحق لتغيير كلمـة الـرب؟ أال يـدل ذلـك علـى التحريفـات 
مـاذا لـم التى وقعت لهذا الكتاب؟ وما الذى أغاظ الرب فى رؤيـة بيـت شـمس لتابوتـه؟ ول



 260 

يؤجـــل انتقامـــه إلـــى أن ينـــزل ليعـــدم فـــداًء لهـــذه الخطيـــة؟ وهـــل كـــان األكـــل مـــن الشـــجرة 
 المحرمة ذنب أعظم عنده من النظر إلى ما بداخل تابوته؟ 

ألست معى أن مـا بـداخل تـابوت الـرب هـى األلـواح التـى كتبهـا موسـى بـوحى اهللا أو 
تقولـه دائـرة المعـارف الكتابيـة  كتبها الرب نفسه على اختالف الكتـاب فـى ذلـك؟ فهـذا مـا

وكان التابوت يضـم فـي داخلـه لـوحي الكلمـات العشـر التـي ): (كلمة تابوت العهد(
 ).تشكل األساس المكتوب لعهد اهللا الفدائي مع إسرائيل

فلماذا حرم الرب على بنى إسرائيل رؤية كتابه إال إذا كان هذا إقرار مـن الـرب علـى 
تحفاظ علـى كتابـه ، وعـدم ثقـة الـرب فـيهم؟ وهـذا يتفـق عدم تمكين هذا الشعب مـن اإلسـ

مـع كـالم الـرب عـن بنـى إسـرائيل وتحـريفهم لكتابـه فيمـا بعـد ، بعـد أن تمكـن منـه الكتبــة 
 :بالنسخ والتحريف

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــةِ َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1  َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، ) 2
ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل 

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ َعلَـى اِهللا . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلهُ 15) (3 ْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

إرميـاء .) َقالَ : َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ 31) (5
23 :31 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (6 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . يِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاذِ 
 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 
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؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه : ِخيهِ َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل ألَ 35) (8
؟  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

: 15متــى .) »َوَبــاِطًال َيْعُبــُدوَنِني َوُهــْم ُيَعلُِّمــوَن َتَعــاِليَم ِهــَي َوَصــاَيا النَّــاسِ 9() 9
7-9  

ــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم ) (10 ــُكْم َأْنِبَي َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ َألنَُّهْم 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي َهَكــَذا 31) (11 َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

إذن كـان يعلـم أن هنـاك . ط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحـرفينليس هذا فق) 12
 :من حرََّف ، وهناك من سُيحرِّف

ِإْن َزاَد َأَحـٌد َشـْيئًا َعَلـى : َوإِنَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهـَذا(
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، ا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَهاَما ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَاليَ 

ــِة  ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت َأْق
 18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاب

فما الـذى جعـل الـوحى يتوعـد مـن يحـرِّف نبـوءات هـذا الكتـاب لـو هـو مـن المسـتحيل 
أن ُيحـرف الكتــاب عنــدكم؟ فهــل لــم يكــن عنــد الــرب الــذى أوحــى هــذا الكــالم الثقــة التامــة 

 فى قدرته على حفظ كتابه بعد أن ضربه يعقوب وأجبره على قبول نبوته له؟

ــا َدْرجــًا آ32) (13 ــِم َفَأَخــَذ ِإْرِمَي َخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف
َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 



 262 

ــا(يم لكتــاب اهللا الوحيــد ألــيس فــى حــرق يهويــاق بالنــار ، ردًا كافيــًا ) أصــل كتــاب إرمي
َمــن الــذى يقــدر أن يحــرف كلمــة اهللا؟ لقــد أحــرق يويــاقيم كتــاب : علــى مــن يتســاءل قــائالً 

 !! الرب ، بل وزيَد عليه كالم كثير أيضاً 

َواْنَتَظـُروا , لرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ َوْحُي الرَّبِّ َوا: اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (14
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , ُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً تَ َأَلْم 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا َأَنـا , َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم بِــاْلَباِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً : سَّيُِّد الرَّبُّ ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل ال8) (16
 8: 13حزقيال  ).َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ـــوَن 9) (17 ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ـــاِء الَّ ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي َوَتُك
َوإِلَـى َأْرِض , َوِفي ِكَتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ , ِفي َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ . َكِذبِ ِبـالْ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــْأِليفِ 1() 18 ــْد َأَخــُذوا ِبَت ــَدَنا  ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ِقصَّ
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة 2

ــى ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك ــُز  َتَتبَّْع ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه التَّــَواِلي ِإَلْي
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ــُب َأنَُّكــْم َتْنَتِقلُــوَن َهَكــَذا َســِريعًا َعــِن الَّــِذي َدَعــاُكْم ِبِنْعَمــِة اْلَمِســيِح ِإَلــى 6) (19 ِإنِّــي َأَتَعجَّ
ُلـوا لَـْيَس ُهـَو آَخـَر، 7 .ِإْنِجيٍل آَخـرَ  َغْيـَر َأنَّـُه ُيوَجـُد َقـْوٌم ُيْزِعُجـوَنُكْم َوُيِريـُدوَن َأْن ُيَحوِّ

َوَلِكْن ِإْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َمَالٌك ِمَن السََّماِء ِبَغْيِر َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 8. ِإْنِجيَل اْلَمِسيحِ 
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«

باإلضــافة إلــى آراء شخصــية وخطابــات شخصــية كتبهــا بــولس ألشــخاص مــا ، ) 20
ِإذًا َمـْن َزوََّج َفَحَسـنًا َيْفَعـُل َوَمـْن َال 38(فلماذا اعتبرت مـن وحـى اهللا؟ ومـا الحكمـة منهـا؟ 

َوَلِكـْن ِإْن َمـاَت َرُجُلهَـا . اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس َما َداَم َرُجُلَها َحّياً 39. ُيَزوُِّج َيْفَعُل َأْحَسنَ 
َوَلِكنََّها َأْكثَـُر ِغْبَطـًة ِإْن َلِبثَـْت َهَكـَذا 40. َفِهَي ُحرٌَّة ِلَكْي َتَتَزوََّج ِبَمْن ُتِريُد ِفي الرَّبِّ َفقَـطْ 

 40-38: 7كورنثوس األولى ) .َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا ِعْنِدي ُروُح اهللاِ . ِبَحَسِب َرْأِيي
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َوَأمَّا اْلَعَذاَرى َفَلـْيَس ِعْنـِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـًا 25() 21
ـيِق اْلَحاِضـرِ َفـَأُظنُّ 26. َكَمْن َرِحَمُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـوَن َأِمينـاً  . َأنَّ َهـَذا َحَسـٌن ِلَسـَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى :) اَأنَُّه َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكذَ 

ــا اْلَبــاُقوَن 12) (22 ــا َال الــرَّبُّ َوَأمَّ ــْم َأَن ــَأُقوُل َلُه ِإْن َكــاَن َأٌخ َلــُه اْمــَرَأٌة َغْيــُر ُمْؤِمَنــٍة : َف
َو َواْلَمـــْرَأُة الَّتِــي َلهَــا َرُجــٌل َغْيــُر ُمــْؤِمٍن َوُهـــ13. َوِهــَي َتْرَتِضــي َأْن َتْســُكَن َمَعــُه َفــَال َيْتُرْكهَــا

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َيْرَتِضي َأْن َيْسُكَن َمَعَها َفَال َتْتُرْكهُ 

غالطيـة ) !ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنَفُعُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً : َها َأَنا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ 2) (23
: 21لرســل أعمــال ا(وهــو نفــس األمــر الــذى أدانــه فيــه التالميــذ ، وكفــروه بســببه  2: 5

17-32.( 

ِحيَنَمـــا 12(فهـــل هـــذا مـــن وحـــى اهللا؟ ! بـــولس ينـــوى أن يشـــتِّى فـــى نيكوبـــوليس) 24
ُأْرِســُل ِإَلْيــَك َأْرِتيَمــاَس َأْو ِتيِخــيُكَس َبــاِدْر َأْن تَــْأِتَي ِإَلــيَّ ِإَلــى ِنيُكوُبــوِليَس، َألنِّــي 

 12: 3تيطس .) َعَزْمُت َأْن ُأَشتَِّي ُهَناكَ 

ــ1) (25 َكــْي 2ْيُكْم ِبُأْخِتَنــا ِفيِبــي الَِّتــي ِهــَي َخاِدَمــُة اْلَكِنيَســِة الَِّتــي ِفــي َكْنَخِرَيــا ُأوِصــي ِإَل
َتْقَبُلوَهــا ِفــي الــرَّبِّ َكَمـــا َيِحــقُّ ِلْلِقدِّيِســيَن َوَتُقوُمـــوا َلهَــا ِفــي َأيِّ َشـــْيٍء اْحَتاَجتْــُه ِمــْنُكْم َألنََّهـــا 

َسلُِّموا َعَلى ِبِريْسِكالَّ َوَأِكيَال اْلَعـاِمَلْيِن َمِعـي ِفـي 3. َنا َأْيضاً َصاَرْت ُمَساِعَدًة ِلَكِثيِريَن َوِلي أَ 
اللَّــَذْيِن َوَضــَعا ُعُنَقْيِهَمــا ِمــْن َأْجــِل َحَيــاِتي اللَّــَذْيِن َلْســُت َأَنــا َوْحــِدي 4اْلَمِسـيِح َيُســوَع 

َسلُِّموا َعَلى . ِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْيِتِهَماَوَعَلى اْلكَ 5َأْشُكُرُهَما َبْل َأْيضًا َجِميُع َكَناِئِس اُألَمِم 
َسلُِّموا َعَلى َمْرَيَم الَِّتي َتِعَبـْت 6. َأَبْيِنُتوَس َحِبيِبي الَِّذي ُهَو َباُكوَرُة َأَخاِئَيَة ِلْلَمِسيحِ 

ْيِن َمِعـي اللَّـَذْيِن َسلُِّموا َعَلى َأْنَدُروِنُكوَس َوُيوِنَياَس َنِسيَبيَّ اْلَمْأُسورَ 7. َألْجِلَنا َكِثيراً 
َسـلُِّموا َعَلـى َأْمِبِلَيـاَس 8. ُهَما َمْشـُهوَراِن َبـْيَن الرُُّسـِل َوَقـْد َكاَنـا ِفـي اْلَمِسـيِح َقْبِلـي

َســلُِّموا َعَلـــى ُأوْرَبــاُنوَس اْلَعاِمـــِل َمَعَنــا ِفـــي اْلَمِســيِح َوَعَلـــى 9. َحِبيِبــي ِفــي الـــرَّبِّ 
ــي ــى ِفــي اْلَمِســيحِ َســلِّمُ 10. ِإْســَتاِخيَس َحِبيِب . 10-1: 16روميــة .) وا َعَلــى َأَبلِّــَس اْلُمَزكَّ

 .وأكتفى بهذا ألن اإلصحاح كله سالمات

ُلوَقــا 11(بــولس ينســى رداءه وكتبــه فــى تــرواس، وتقولــون هــذا مــن وحــى اهللا؟ ) 26
ـا ِتيِخـيُكُس َفقَـْد 12. ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضْرُه َمَعَك َألنَّـُه َنـاِفٌع ِلـي ِلْلِخْدَمـةِ . َوْحَدُه َمِعي َأمَّ
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َداَء الَّــِذي َتَرْكتُــُه ِفــي تَــُرواَس ِعْنــَد َكــاْرُبَس َأْحِضــْرُه َمَتــى 13. َأْرَســْلُتُه ِإَلــى َأَفُســَس  َالــرِّ
ـاُس َأْظهَـَر ِلـي ُشـُرورًا َكِثيـَرةً 14. ِجْئَت، َواْلُكُتَب َأْيضـًا َوَال ِسـيََّما الرُُّقـوقَ  . ِإْسـَكْنَدُر النَّحَّ

 14-11: 4ثيموثاوس الثانية .) اِزِه الرَّبُّ َحَسَب َأْعَماِلهِ ِلُيجَ 

 َفَأَخَذ َصُموِئيُل َحَمًال َرِضيعًا َوَأْصَعَدُه ُمْحَرَقًة ِبَتَماِمـِه 9: (يقول الكتاب -381س
صـموئيل األول ) َوَصَرَخ َصُموِئيُل ِإَلى الرَّبِّ ِمْن َأْجِل ِإْسَراِئيَل َفاْسَتَجاَب َلُه الرَّبُّ . ِللرَّبِّ 

7 :9 

كيــف أصــعد صــموئيل محرقــة للــرب وهــو لــيس مــن نســل هــارون؟ فــال يســتطيع أحــد 
، )18ســفر العــدد ، اإلصــحاح (غيــر الكهنــة مــن بنــى هــارون أن يصــعد محرقــات للــرب 

وصـــموئيل لـــيس مـــن بنـــى هـــارون وبالتـــالى فهـــو لـــيس كاهنـــًا ولـــيس مـــن اختصاصـــاته 
فهـل اغتصـب صـموئيل الكهانـة، . الكهانـة إصعاد المحرقـات ، إال إذا كـان قـد اغتصـب

أم أخطأ الرب فى وحيه ، أم أخطأ الناسخ ولم يحافظ الرب على كتابـه ، أم تـم تحريـف 
 الكتاب؟

وهــل مــن الرحمــة بــالحيوان أن تذبحــه وهــو رضــيع؟ وكيــف يســتجيب لــه الــرب ويؤيــد 
 قسوته على الحيوان الرضيع الذى لم يتكون فيه بعد لحم؟

 ق العبد اإلسرائيلى ُحرًَّا؟متى ُيطلَ  -382س 

ِإَذا اْشـَتَرْيَت َعْبـدًا 2: َوَهِذِه ِهـَي اَألْحَكـاُم الَّتِـي َتَضـُع َأَمـاَمُهمْ «1: (فى السنة السابعة
اناً ِعْبَراِنّيًا َفِستَّ ِسِنيَن َيْخِدُم    2-1: 21خروج ) .َوِفي السَّاِبَعِة َيْخُرُج ُحرًّا َمجَّ

ا ِبيَع لَك َأُخوَك الِعْبَرانِـيُّ َأْو ُأْختُـَك الِعْبَراِنيَّـُة َوَخـَدَمَك ِسـتَّ ِإذَ «12: (فى السنة السابعة
 12: 15تثنية ) .َفِفي السََّنِة السَّاِبَعِة ُتْطِلُقُه ُحرًّا ِمْن ِعْنِدكَ ِسِنيَن 

َوإَِذا اْفَتَقــَر َأُخــوَك ِعْنــَدَك َوِبيــَع َلــَك «39(أى فــى الســنة الخمســين : فــى ســنة اليوبيــل
ِإَلـى َسـَنِة اْلُيوِبيـِل َيْخـِدُم . َكـَأِجيٍر َكَنِزيـٍل َيُكـوُن ِعْنـَدكَ 40. َال َتْسَتْعِبْدُه اْسِتْعَباَد َعْبـدٍ فَ 

 40-39: 25الويين ) ِعْنَدكَ 

 إذا كان الرب قد اختار األنبياء والقضاة الذين يمثلون حكمه وهديـه علـى  -383س
ر أن يختـارهم فاسـقين؟ وهـل مـن المحبـة األرض، فكيف ولمـاذا ولمصـلحة َمـْن ِمـَن البشـ
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أن يختــار أشــر خلقــه لهدايــة عبــاده؟ فــإذا حــدث ذلــك مــرة أو مــرتين مــن قبيــل الصــدفة 
ولكــن أن يحــدث هــذا مــع كــل األنبيــاء ! التهمنــا هــذا اإللــه بالجهــل ، وعــدم أزليــة علمــه

ار تقريبــًا ، فهــذا دليــل يوصــم هــذا اإللــه بأنــه مصــر علــى إضــالل خلقــه ، وحــرقهم فــى نــ
 :فلم يمر علينا نبى أو قاضى إال وكان فاسقًا أو كافراً !! جهنم فى اآلخرة

نبى اهللا يعقوب يكذب على أبيه ويسرق البركة والنبوة مـن أخيـه وبـذلك  :اقرأ
 )27تكوين صح (: فرض على اهللا أن يوحى إليه أو اتهم الرب بالجهل

َخْمــِر َفَســِكَر َوَتَعــرَّى َداِخــَل َوَشــِرَب ِمــَن الْ 21: (نبــى اهللا نــوح يســكر ويتعــرى: اقــرأ
َفَأَخـَذ َسـاٌم َوَيافَـُث 23. َفَأْبَصَر َحاٌم َأُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة َأِبيِه َوَأْخَبـَر َأَخَوْيـِه َخاِرجـاً 22. ِخَباِئهِ 

َداَء َوَوَضَعاُه َعَلى َأْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَتَرا َعْوَرَة َأِبيِهمَ  . ا َوَوْجَهاُهَما ِإَلى اْلَوَراءِ الرِّ
ــِغيُر 24. َفَلــْم ُيْبِصــَرا َعــْوَرَة َأِبيِهَمــا ــا اْســَتْيَقَظ ُنــوٌح ِمــْن َخْمــِرِه َعِلــَم َمــا َفَعــَل ِبــِه اْبُنــُه الصَّ َفَلمَّ

 ، تُـرى مـا 25-21: 9تكـوين .) »َعْبـَد اْلَعِبيـِد َيُكـوُن ِإلْخَوتِـهِ . َمْلُعـوٌن َكْنَعـانُ «: َفقَـالَ 25
 الذى فعله حام بأبيه؟ هل زنى بأبيه كما صرح أحد قساوسة أمريكا؟

َوَصـِعَد لُـوٌط ِمـْن ُصـوَغَر َوَسـَكَن ِفـي 30: (نبى اهللا لوط يسكر ويزنى بابنتيه: اقرأ
. اهُ َفَســَكَن ِفــي اْلَمَغــاَرِة ُهــَو َواْبَنتَــ. اْلَجَبــِل َواْبَنتَــاُه َمَعــُه َألنَّــُه َخــاَف َأْن َيْســُكَن ِفــي ُصــوَغرَ 

ــِغيَرةِ 31 َأُبوَنــا َقــْد َشــاَخ َوَلــْيَس ِفــي اَألْرِض َرُجــٌل ِلَيــْدُخَل َعَلْيَنــا َكَعــاَدِة «: َوَقاَلــِت اْلِبْكــُر ِللصَّ
َفَسـَقَتا 33. »َهُلمَّ َنْسِقي َأَباَنا َخْمرًا َوَنْضَطِجُع َمَعُه َفُنْحِيي ِمْن َأِبيَنـا َنْسـالً 32. ُكلِّ اَألْرضِ 
رًا ِفـي ِتْلـَك اللَّْيلَـِة َوَدَخلَـِت اْلِبْكـُر َواْضـَطَجَعْت َمـَع َأِبيهَـا َولَـْم َيْعلَـْم ِباْضـِطَجاِعَها َأَباُهَما َخْمـ
ــِغيَرةِ 34. َوَال ِبِقَياِمهَـا ِإنِّــي َقــِد اْضــَطَجْعُت اْلَباِرَحــَة «: َوَحــَدَث ِفــي اْلَغــِد َأنَّ اْلِبْكــَر َقالَـْت ِللصَّ

. »اللَّْيلَــَة َأْيضـــًا فَــاْدُخِلي اْضـــَطِجِعي َمَعــُه َفُنْحِيـــَي ِمــْن َأِبيَنـــا َنْســـالً  َنْســِقيِه َخْمـــراً . َمــَع َأِبـــي
ـِغيَرُة َواْضـَطَجَعْت َمَعـُه َولَـْم َيْعَلــْم 35 َفَسـَقَتا َأَباُهَمـا َخْمـرًا ِفـي ِتْلـَك اللَّْيلَـِة َأْيضـًا َوَقاَمـِت الصَّ

َفَوَلــَدِت اْلِبْكــُر اْبنــًا َوَدَعــِت 37. اْبَنتَــا لُــوٍط ِمــْن َأِبيِهَمــاَفَحِبَلــِت 36ِباْضــِطَجاِعَها َوَال ِبِقَياِمَهــا 
ــِغيَرُة َأْيضــًا َوَلــَدِت اْبنــًا َوَدَعــِت 38. َوُهــَو َأُبــو اْلُمــوآِبيِّيَن ِإَلــى اْلَيــْومِ  -» ُمــوآبَ «اْســَمُه  َوالصَّ
  38-30 :19تكوين .) َوُهَو َأُبو َبِني َعمُّوَن ِإَلى اْلَيْومِ  -» ِبْن َعمِّي«اْسَمُه 

نبى اهللا إبراهيم ال يخشى اهللا ويضحى بشرفه وشرف زوجته سارة خوفًا : اقرأ
: علـــى نفســـه مـــن القتـــل ولتحقيـــق مكاســـب دنيويـــة، ويـــأمر زوجتـــه بالكـــذب
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نَّـِك اْمـَرَأٌة ِإنِّـي قَـْد َعِلْمـُت أَ «: َوَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْن َيْدُخَل ِمْصَر َأنَُّه َقاَل ِلَساَراَي اْمَرَأتِـهِ 11(
ــــونَ 12. َحَســــَنُة اْلَمْنَظــــرِ  ــــهُ : َفَيُكــــوُن ِإَذا َرآِك اْلِمْصــــِريُّوَن َأنَُّهــــْم َيُقوُل ــــوَنِني . َهــــِذِه اْمَرَأُت َفَيْقُتُل

ـــكِ 13. َوَيْســـَتْبُقوَنكِ  ـــْن َأْجِل ـــا َنْفِســـي ِم ـــَبِبِك َوَتْحَي ـــٌر ِبَس ـــي َخْي ـــوَن ِل ـــي ِلَيُك ـــِك ُأْخِت ـــوِلي ِإنَّ . »ُق
َوَرآَهـا 15. َلمَّا َدَخَل َأْبَراُم ِإَلى ِمْصَر َأنَّ اْلِمْصـِريِّيَن َرَأُوا اْلَمـْرَأَة َأنَّهَـا َحَسـَنٌة ِجـّداً  َفَحَدثَ 14

َفَصـَنَع ِإلَـى َأْبـَراَم 16ُرَؤَساُء ِفْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإَلى َبْيِت ِفْرَعـْوَن 
-11: 12تكـوين .) ِبَها َوَصاَر َلُه َغَنٌم َوَبقَـٌر َوَحِميـٌر َوَعِبيـٌد َوإَِمـاٌء َوُأتُـٌن َوِجَمـالٌ َخْيرًا ِبَسبَ 

16 

 :4خـروج(: الـرب يصـطفى موسـى نبيـًا ثـم ال يتبـع شـرعه وال يخـتن ابنـه: اقرأ
24-26 

الــرب يـأمر موســى أن يـأمر بنــى إسـرائيل بســرقة ذهـب المصــريين عنــد : اقـرأ
َطَلُبـوا ِمـَن اْلِمْصـِريِّيَن . َوَفَعَل َبُنو ِإْسَراِئيَل ِبَحَسِب َقْوِل ُموَسـى35(: خروجهم من مصر

ٍة َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوِثَياباً  َوَأْعَطى الـرَّبُّ ِنْعَمـًة ِللشَّـْعِب ِفـي ُعِ◌ُيـوِن اْلِمْصـِريِّيَن 36. َأْمِتَعَة ِفضَّ
 )36-35: 12؛ خروج  22: 3خروج ( .) َفَسَلُبوا اْلِمْصِريِّينَ . َحتَّى َأَعاُروُهمْ 

تكـوين اإلصـحاح (: نبى اهللا يهوذا عليـه السـالم يزنـى بثامـار زوجـة ابنـه :اقرأ
38.( 

وخيانته العظمى ” امرأة أوريا“نبى اهللا داوود عليه السالم يزنى بجارته  :اقرأ
 ) !!!11صموئيل الثانى صح (فى : للتخلص من زوجها وقتله

ــرأ ــى اهللا داود يقتــل: اق ــال إلرضــاء الــرب نب  :أوالده الخمــس مــن زوجتــه ميك
. وقــد ُعــدَِّلت فــى التــراجم الحديثــة مــن ميكــال إلــى ميــراب) 9-8: 21صــموئيل الثــاني (

ــدَِّلت حتــى ال يكــون  ومــن المســلم بــه أن ميكــال زوجــة داود وأخــت ميــراب الصــغرى، فُع
 .ه وقتلهداود قد قتل أوالده، بل أوالد ميراب إبنة شاول الذي أراد اإلمساك ب

رب األربــاب ينــتقم مــن نبيــه داوود عليــه الســالم علــى زنــاه فيســلم أهــل  :اقــرأ
 !!! 12-11: 12صموئيل الثانى : بيته للزنى
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-19: 22ملـوك األول : رب األرباب يتفق مع الشيطان لإلنتقام من نبيـه :اقرأ
21 

ــرأ ــه: اق ــى األخ بأخت ــف يزن ــاب المقــدس يعلمــك كي أمنــون بــن داود يزنــى : (الكت
 ).13صموئيل الثانى صح (اقرأ سيناريو هذا الفيلم فى ) بأخته ثامار

 )4-3: 49؛ 22: 35تكوين: (نبى اهللا  رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: اقرأ

ذهب إلــى غــزة ورأى هنــاك امــرأة زانيــة فــدخل إليهــا نبــى اهللا شمشــون يــ: اقــرأ
 )1: 16قضاة (

-33: 16حزقيــال (الفجــورنبــى اهللا حزقيــال يشــجع النســاء علــى الزنــى و : اقــرأ
34( 

َفَغِضَب الـرَّبُّ َعلَـى ُسـَلْيَماَن َألنَّ َقْلَبـُه َمـاَل 9: (نبى اهللا سليمان يعبد األوثان: اقرأ
َتْيِن،  َوَأْوَصاُه ِفي َهَذا اَألْمِر َأْن َال َيتَِّبَع آِلهَـًة 10َعِن الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي َتَراَءى َلُه َمرَّ

 10-9: 11الملوك األول .) َفَلْم َيْحَفْظ َما َأْوَصى ِبِه الرَّبُّ . ىُأْخرَ 

 ) 6-1: 32خروج : (نبى اهللا  هارون يعبد العجل ويدعوا لعبادته: اقرأ

-24: 8: (نبى اهللا جدعون يبنـى مـذبحًا لغيـر اهللا وُيضـلِّل بنـى إسـرائيل: اقرأ
27( 

،وأيضــًا أخباراأليـــام 4-2 :16ملــوك الثــانى:(نبــى اهللا  آحـــاز يعبــد األوثـــان: اقــرأ
 )4-2 :28الثانى

 ) 9: 14ملوك األول : (نبى اهللا  يربعام يعبد األوثان: اقرأ

 )31-30: 11قضاة (نبى اهللا  يفتاح الجلعادى يقدم أضحية لألوثان : اقرأ

 )30-22: 32تكوين : (نبى اهللا  يعقوب يصارع الرب ويهزمه: اقرأ

َمـْن ُهـْم «: َفَأَتى اُهللا ِإلى َبلَعـاَم َوقَـال9(: يسجد هللانبى اهللا  يسجد للملك وال : اقرأ
ـــِذيَن ِعْنـــَدَك؟ ـــؤُالِء الرَِّجـــاُل ال ـــْن َعْيَنـــْي َبلَعـــاَم 31(؛ 9: 22عـــدد ) »َه ـــمَّ َكَشـــَف الـــرَّبُّ َع ُث

.) َعلـى َوْجِهـهِ  َفَأْبَصَر َمالَك الرَّبِّ َواِقفـًا ِفـي الطَِّريـِق َوَسـْيُفُه َمْسـُلوٌل ِفـي َيـِدِه َفَخـرَّ َسـاِجداً 
 31: 22عدد 
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ِفــي َذِلــَك اْلَوْقــِت َقــاَل 2(: الــرب يــأمر نبيــه حزقيــال أن يمشــى حافيــًا عاريــاً : اقــرأ
اْذَهـْب َوُحـلَّ اْلِمْسـَح َعـْن َحَقَوْيـَك َواْخلَـْع ِحـَذاَءَك َعـْن «: الرَّبُّ َعْن َيِد ِإَشـْعَياَء ْبـِن آُمـوَص 

 2: 20حزقيال .) ى ُمَعر�ى َوَحاِفياً َفَفَعَل َهَكَذا َوَمشَ . »ِرْجَلْيكَ 

 ـا َشــاَخ َصـُموِئيُل َأنَّـُه َجَعــَل َبِنيـِه ُقَضـاًة ِإلْســَراِئيلَ 1( -384س َوَكـاَن اْســُم 2. َوَكـاَن َلمَّ
ِفـي  َوَلـْم َيْسـُلِك اْبَنـاهُ 3. َكاَنـا َقاِضـَيْيِن ِفـي ِبْئـِر َسـْبعٍ . َواْسُم ثَاِنيـِه َأِبيَّـا, اْبِنِه اْلِبْكِر ُيوِئيلَ 

َجـا اْلَقَضـاءَ , َطِريِقِه َبـْل َمـاَال َوَراَء اْلَمْكَسـبِ  فَـاْجَتَمَع ُكـلُّ ُشـُيوِخ 4. َوَأَخـَذا َرْشـَوًة َوَعوَّ
َواْبَنـاَك َلــْم , ُهـَوَذا َأْنــَت قَـْد ِشــْختَ «: َوَقــاُلوا لَـهُ 5ِإْسـَراِئيَل َوَجـاُءوا ِإَلــى َصـُموِئيَل ِإَلــى الرَّاَمـِة 

َفَسـاَء اَألْمـُر 6. »َفاآلَن اْجَعْل َلَنا َمِلكًا َيْقِضي َلَنا َكَسـاِئِر الشُّـُعوبِ . كَ َيِسيَرا ِفي َطِريِقـ
.) َوَصــلَّى َصــُموِئيُل ِإَلــى الــرَّبِّ . »َأْعِطَنــا َمِلكــًا َيْقِضــي َلَنــا«: ِفــي َعْيَنــْي َصــُموِئيَل ِإْذ َقــاُلوا

 5-1: 8صموئيل األول 

حـق مـن حقـوق ) األنبيـاء(ن تنصيب القضاة ألم يعلم أ! غريب جدًا كاتب هذا السفر
اهللا، ولـــيس للنبـــى أو الشـــعب دور فيـــه؟ واألغـــرب مـــن ذلـــك أن يســـوء األمـــر فـــى عينـــى 

فهـــل كـــان يريـــد اســـتمرار ابنيـــه فـــى الحكـــم والقضـــاء علـــى الـــرغم مـــن ! النبـــى صـــموئيل
فــى  فســادهما؟ أم هــو التشــويه المتعمــد لألنبيــاء وقــدوة النــاس الــذين يتــبعهم بنــى إســرائيل

 كتابهم؟ 

واألغرب من ذلك هو تعاطف الرب معهم ودفاعه عنهم وتوعـده بنـى إسـرائيل نتيجـة 
هــــل أدركــــتم أن معنــــى ذلــــك؟ إن معنــــاه أن بنــــى ! رفضــــهم هــــؤالء الظــــالمين المرتشــــيين

 إسرائيل أعدل من الرب وأنبيائه وأحكم منهم؟ هل يليق هذا بجالل اهللا وقدسيته؟

 اليهـــود معظـــم أنبيـــائهم يســـتحقون غضـــب اهللا فمـــا الحكمـــة فـــى أن جعـــل  -485س
والمـــوت علـــى جـــرائمهم؟ ومـــا الحكمـــة التربويـــة والدينيـــة أن يـــذكر الـــرب فـــى كتابـــه هـــذه 
المخازى؟ أيفتخر بانتقائه أشـر خلقـه؟ أم يـدعوكم التبـاعهم والتأسِّـى بسـننهم؟ أيـن القـدوة 

 س؟فى هؤالء األنبياء رموز التقوى والورع والهداية عند اهللا والنا

 ـــــْي 6: (الـــــرب يســـــتخف بعقـــــل صـــــموئيل ويواســـــيه -386س َفَســـــاَء اَألْمـــــُر ِفـــــي َعْيَن
َفقَـاَل الـرَّبُّ 7. َوَصـلَّى َصـُموِئيُل ِإَلـى الـرَّبِّ . »َأْعِطَنا َمِلكًا َيْقِضي َلَنـا«: َصُموِئيَل ِإْذ َقاُلوا

َألنَُّهْم َلْم َيْرُفُضـوَك َأْنـَت . كَ اْسَمْع ِلَصْوِت الشَّْعِب ِفي ُكلِّ َما َيُقوُلوَن لَ «: ِلَصُموِئيلَ 
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َحَسَب ُكـلِّ َأْعَمـاِلِهِم الَِّتـي َعِمُلـوا ِمـْن َيـْوِم 8. َبْل ِإيَّاَي َرَفُضوا َحتَّى َال َأْمِلَك َعَلْيِهمْ 
ــةً  ــُدوا آِلَه ــوِني َوَعَب ــْوِم َوَتَرُك ــَذا اْلَي ــى َه ــَر ِإَل ــْن ِمْص ــَعْدُتُهْم ِم ــْم , َأْص ــَذا ُه ــَرى َهَك ُأْخ

َوَلِكْن َأْشِهَدنَّ َعَلْيِهْم َوَأْخِبْرُهْم ِبَقَضاِء . َفاآلَن اْسَمْع ِلَصْوِتِهمْ 9. اِمُلوَن ِبَك َأْيضاً عَ 
 9-6: 8صموئيل األول ) .»اْلَمِلِك الَِّذي َيْمِلُك َعَلْيِهمْ 

فــإذا كــان الــرب هــو الــذى عــيَّن صــموئيل قاضــيًا علــيهم ، فبرفضــهم هللا ، يرفضــون 
فكيـــف يرفضـــون الـــرب اإللـــه راســـل األنبيـــاء وُمعـــيِّن القضـــاة ، .  وأنبيـــاءهأيضـــًا حكـــم اهللا

 ويقبلون صموئيل الذى عينه نفس الرب الذى رفضوه؟ 

فهــل يســـتخف الــرب بعقـــل نبيــه أم يكـــذب عليــه ويقنعـــه بمــا يرفضـــه العقــل والمنطـــق 
ألــم ) اســبحان اهللا وتعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــر (الســليم؟ هــل هــو إلــه غبــى أم إلــه كــذَّاب؟ 

 يكن صموئيل من أنبياء اهللا؟ 

فــإذا لــم يســمعوا لصــوت الــرب وحكمــه ، فكيــف سيســمعون لصــوت نبيــه ، وال يــتكلم 
النبـــى إال بمـــا يـــأمره بـــه اهللا؟ فهـــذا ال يـــتم إال إذا كـــان النبـــى فاســـقًا كـــافرًا ويمثـــل حكــــم 

ب الشــــيطان ، الــــذى يطلبــــه بنــــو إســــرائيل ، فهــــل أراد الــــرب أن يحقــــق لهــــم هــــذا المطلــــ
الشيطانى؟ وكيف يرفض صموئيل السير على هواهم ، ويقبله الرب بل ويدفع صموئيل 

 إلى قبوله أيضًا؟

َألنَّ الرَّبَّ , َوَعاَد الرَّبُّ َيَتَراَءى ِفي ِشيُلوهَ 21(فكيف يرفض الناس اإلله ويقبلون نبيه؟ 
َوَقَضــــى 15(،  21: 3األول صــــموئيل ) .اْســــَتْعَلَن ِلَصــــُموِئيَل ِفــــي ِشــــيُلوَه ِبَكِلَمــــِة الــــرَّبِّ 

 15: 7صموئيل األول .) َصُموِئيُل ِإلْسَراِئيَل ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتهِ 

 يقول سـفر يشـوع إن إسـرائيل عبـدت اهللا كـل أيـام يشـوع وكـل أيـام الشـيوخ  -387س
اِم الشُّـُيوِخ َوُكـلَّ َأيَّـ, َوَعَبـَد ِإْسـَراِئيُل الـرَّبَّ ُكـلَّ َأيَّـاِم َيُشـوعَ 31(التى طالـت بعـد يشـوع 

ـــُه  ـــَد َيُشـــوَع َوالَّـــِذيَن َعَرُفـــوا ُكـــلَّ َعَمـــِل الـــرَّبِّ الَّـــِذي َعِمَل ـــْت َأيَّـــاُمُهْم َبْع الَّـــِذيَن َطاَل
  31: 24يشوع ) .ِإلْسَراِئيلَ 

إال أن سفر القضاة يتحـدث عـن جيـل مـن بنـى إسـرائيل أتـى بعـد يشـوع وعبـد البلعـيم 
َعْبـُد الـرَّبِّ اْبـَن َوَمـاَت َيُشـوُع ْبـُن ُنـوَن 8(هم؟ فمـن الصـادق فـي. وسار وراء آلهة أخرى
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ِشـَماِليَّ َجَبـِل , َفَدَفُنوُه ِفي ُتُخِم ُمْلِكـِه ِفـي ِتْمَنـَة َحـاَرَس ِفـي َجَبـِل َأْفـَراِيمَ 9. ِمَئٍة َوَعَشَر ِسِنينَ 
َدُهْم ِجيـٌل آَخـُر َلـْم َيْعـِرِف َوَقاَم َبعْ , َوُكلُّ َذِلَك اْلِجيِل َأْيضًا اْنَضمَّ ِإَلى آَباِئهِ 10. َجاَعَش 

َوَفَعَل َبُنو ِإْسَراِئيَل الشَّرَّ ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ 11. الرَّبَّ َوَال اْلَعَمَل الَِّذي َعِمَل ِإلْسَراِئيلَ 
َساُروا َوَتَرُكوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهِم الَِّذي َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر وَ 12, َوَعَبُدوا اْلَبْعِليمَ 

. َوَسـَجُدوا َلَهـا َوَأَغـاُظوا الـرَّبَّ , َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى ِمْن آِلَهـِة الشُّـُعوِب الَّـِذيَن َحـْوَلُهمْ 
 13-8: 2قضاة ) .َتَرُكوا الرَّبَّ َوَعَبُدوا اْلَبْعَل َوَعْشَتاُروثَ 13

 لَّـــِذي اْخَتْرُتُمـــوُه َفَتْصـــُرُخوَن ِفـــي َذِلـــَك اْلَيـــْوِم ِمـــْن َوْجـــِه َمِلِكُكـــُم ا18( -388س
فَــَأَبى الشَّــْعُب َأْن َيْســَمُعوا 19. »َألْنُفِســُكْم َفــَال َيْســَتِجيُب َلُكــُم الــرَّبُّ ِفــي َذِلــَك اْلَيــْومِ 

ــاُلوا ــكٌ «: ِلَصــْوِت َصــُموِئيَل َوَق ــا َمِل ــْل َيُكــوُن َعَلْيَن ــَل َســاِئِر 20, َال َب َفَنُكــوُن َنْحــُن َأْيضــًا ِمْث
ــُعوبِ  ــا َوُيَحــاِرُب ُحُروَبَنــاَوَيقْ , الشُّ ــا َمِلُكَنــا َوَيْخــُرُج َأَماَمَن َفَســِمَع َصــُموِئيُل ُكــلَّ 21. »ِضــي َلَن

ــْعِب  ــِي الــرَّبِّ َكــَالِم الشَّ اْســَمْع ِلَصــْوِتِهْم «: َفَقــاَل الــرَّبُّ ِلَصــُموِئيلَ 22. َوَتَكلَّــَم ِبــِه ِفــي ُأُذَن
.) »اْذَهُبــوا ُكــلُّ َواِحــٍد ِإَلــى َمِديَنِتــهِ «: ِلِرَجــاِل ِإْســَراِئيلَ  َفَقــاَل َصــُموِئيلُ . »َوَملِّــْك َعَلــْيِهْم َمِلكــاً 
 22-18: 8صموئيل األول 

لمـاذا إذن؟ ! ال ُيعِجب الرب أن يتمرد بنـى إسـرائيل علـى أنبيائـه الظـالمين المرتشـيين
مــا حكمــة هــذا اإللــه فــى اإلبقــاء علــيهم ، علــى الــرغم مــن أنــه لــيس هــو الــذى عيَّــَنهم بــل 

صــموئيل ، الــذى لــم يكــن بــدوره مــن نســل هــارون؟ ويالــه مــن إلــه يخنــع ويخضــع  أبــوهم
 ! وياله من شعب َيملك إلهه وُيملى عليه إرادته! إلرادة من خلقهم ويملك أرواحهم بيديه

 من هى أبيجايل؟ -389س

ـــى، ومـــرة تكـــون هـــى  إنهـــا شخصـــية غريبـــة ُتحيِّـــر ، فمـــرة تكـــون أخـــت داود وابنـــة يسِّ
 .ة يكون داود خالها وتكون هى ابنة أختهنفسها زوجته ومر 

َوَبُنـو َصــُروَيَة َأْبَشــاُي . َوُأْختَـاُهْم َصــُروَيُة َوَأِبيَجاِيــلُ 16: (ابنــة يسِّــى وأخــت داود -1
أخبـار ).َوَأُبو َعَماَسا َيْثُر اِإلْسـَماِعيِليُّ , َوَأِبيَجاِيُل َوَلَدْت َعَماَسا17. َوُيوآُب َوَعَساِئيُل َثَالَثةٌ 

 17-15: 2ام األول األي
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. َوَأَقاَم َأْبَشاُلوُم َعَماَسا َبَدَل ُيوآَب َعلَـى اْلَجـْيشِ 25: (ابنة ناحاش أخت صروية -2
الَّــِذي َدَخــَل ِإَلــى َأِبيَجاِيــَل ِبْنــِت َناَحــاَش َوَكــاَن َعَماَســا اْبــَن َرُجــٍل اْســُمُه ِيثْــَرا اِإلْســَراِئيِليُّ 

 25: 17موئيل الثانى ص.) ُأْخِت َصُروَيَة ُأمِّ ُيوآبَ 

َوَكـاَن الرَُّجـُل . َوَكاَن َرُجٌل ِفي َمُعوٍن َوَأْمَالُكُه ِفـي اْلَكْرَمـلِ 2(زوجة نابال الكرملى  -3
. َعِظيمـًا ِجــّدًا َوَلــُه َثَالثَـُة آَالٍف ِمــَن اْلَغــَنِم َوَأْلــٌف ِمـَن اْلَمْعــِز َوَكــاَن َيُجـزُّ َغَنَمــُه ِفــي اْلَكْرَمــلِ 

  3-2: 25صموئيل األول .) ِل َناَباُل َواْسُم اْمَرَأِتِه َأِبيَجاِيلُ َواْسُم الرَّجُ 3

َوَأْرَسَل َداُوُد َوَتَكلََّم َمَع َأِبيَجاِيَل ِلَيتَِّخَذَها لَـُه : (وقد تزوجها داود بعد موت زوجها بقليل
, َفَتَيـاٍت َلهَـا َذاِهَبـاٍت َوَراَءَهـاُثمَّ َباَدَرْت َوَقاَمْت َوَرِكَبِت اْلِحَمـاَر َمـَع َخْمـِس 42. .. .. اْمَرَأةً 

 42و  39: 25صموئيل األول .) َوَساَرْت َوَراَء ُرُسِل َداُوَد َوَصاَرْت َلُه اْمَرَأةً 

 فهل نسى الرب األنساب التى خلقها هو أم هى من أخطاء الكتاب المقدس؟

الـذي كـان  أخـت داود وأم عماسـا: (وتحل دائرة المعارف الكتابية هذه المشكلة بقولها
وفــي ) 25: 17صـم  2، 17و  16: 2أخ  1(فـي وقـت مـن األوقــات قائـدًا لجـيش داود 

: األخبــار يقــال عنهــا أخــت داود مــع صــروية ، بينمــا فــي صــموئيل الثــاني يقــال عنهــا 
 : وهناك جملة افتراضات لحل هذه المشكلة حًال مرضياً " . بنت ناحاش"

 أن ناحاش كان اسمًا آخر ليسى ، أو ) أ ( 

 أن ناحاش كانت زوجة ليسى وأما ألبيجايل ، أو ) ب(

أن ناحاش أبا أبيجايل وصروية مـات وأصـبحت أرملتـه زوجـة ليسـى وولـدت لـه ) ج(
 ).بنين

 !هكذا ُيِحل العلماء العباقرة المشكلة التى فعلها الرب فى كتابه

يــام ونعلــم مــن ســفر أخبــار األ): (ناحــاش(وتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة تحــت كلمــة 
ــــي يســــى) 16: 2(األول  ــــداود وٕاخوتــــه بن ــــين ل ــــل كانتــــا أخت وهنــــا . أن صــــروية وأبيجاي
كيــف يمكــن أن تكــون أبيجايـل ابنــة لناحــاش، وفــي نفـس الوقــت أختــًا لــداود بــن : نتسـاءل
 يسى؟ 

 : وهناك ثالثة احتماالت لإلجابة على هذا السؤال

 . ى كان اسمًا آخر ليس" ناحاش"يقول التقليد اليهودي إن ) أ 
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يقول بعض المفسرين أن أم أبيجايل وصروية كانـت أصـًال زوجـة لناحـاش ملـك ) ب
بنــي عمــون، وولــدت لــه أبيجايــل وصــروية، ثــم صــارت زوجــة ليســي وولــدت لــه أبنــاءه 

 .السبعة، الذين كان آخرهم داود

لـــم يكــن اســـمًا آخــر ليســـى، وال اســمًا لـــزوج " ناحــاش"واالحتمــال الثالــث هـــو أن ) ج 
 ).ان اسم زوجة يسى، وأم بنيه السبعة وبنتيهسابق، بل ك

تفتـرض أن ) كلمة أبيجايل أعـاله(والقارىء الدقيق يالحظ أن دائرة المعارف الكتابية 
 .أبيجايل قد يكون اسمًا مذكرًا ، وقد يكون اسمًا مؤنثاً 

 :ونأخذ إفتراضات دائرة المعارف الكتابية واحدة تلو األخرى

هـــو اســـم آخــر ليســـى أبـــى داود ، وهـــذا مســـتحيل ألن  أن ناحــاش أبـــو أبيجايـــل) أ ( 
ـــد تـــزوج بأبيجايـــل  ـــك ال يمكـــن أن ) 42و  39: 25صـــموئيل األول (داود ق ، وعلـــى ذل

يحــــرم  9: 18الويــــين فســــفر ال: (يتــــزوج داود أختــــه ، ألن هــــذا مخــــالف لتعــــاليم التــــوراة
 !)الزواج من األخت لألب أو لألم

وأمــًا ألبيجايــل ، وابنــة ليســى كمــا يســميها لــو افترضــنا أن ناحــاش كانــت امــرأة ) ب(
والكتــاب ال يفتــرض كــون أبيجايــل . الكتــاب فهــى تحــرم علــى داود لكونهــا أختــه مــن أبيــه

 .ابنة بالتبنى أو التربية

لــو كــان ناحــاش اســمًا آخــر ليســى ، لكانــت أبيجايــل أخــت داود ، ويحــرم عليــه ) ج(
 المقدس ، ومعلمو الشريعة؟وال أعلم كيف فات هذا مفسرو الكتاب . الزواج منها

 ابن من عماسا؟ -390س

 َوُأْختَـــاُهْم َصـــُروَيُة َوَأِبيَجاِيـــلُ 16: (ابـــن أبيجايـــل ابنـــة داود مـــن يثـــر اإلســـماعيلى .
َوَأُبـو َعَماَســا , َوَأِبيَجايِـُل َولَـَدْت َعَماَسـا17. َوَبُنـو َصـُروَيَة َأْبَشـاُي َوُيـوآُب َوَعَسـاِئيُل َثَالثَـةٌ 

 17-15: 2أخبار األيام األول ) .ْسَماِعيِليُّ َيْثُر اإلِ 

 َوَأقَــاَم َأْبَشــاُلوُم َعَماَســا َبــَدَل 25: (ابــن ابيجايــل بنــت ناحــاش مــن يثــر اإلســرائيلى
الَّـِذي َدَخـَل ِإَلــى  َوَكـاَن َعَماَســا اْبـَن َرُجـٍل اْسـُمُه ِيْثــَرا اِإلْسـَراِئيِليُّ . ُيـوآَب َعلَـى اْلَجـْيشِ 

 25: 17صموئيل الثانى .) َناَحاَش ُأْخِت َصُروَيَة ُأمِّ ُيوآبَ  َأِبيَجاِيَل ِبْنتِ 
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وكان اسم زوجها يثرا اإلسماعيلي : (تقول دائرة المعارف الكتابية تحت كلمة أبيجايل
ــــي )  17و  16:  2أخ  1(  ـــــا ف ــــث أن ) 25:  7صــــم  2(أو يثــــرا اإلســــرائيلي كمــ وحي
إشــارة إلــى المــوطن الــذي عــاش فيــه، أو يمكــن أن تكــون " اإلســرائيلي"أو " اإلســماعيلي"

 .)القوم الذين ينتسب إليهم، فكالهما إذًا صحيح 

فهو هنا ال ُيحـلُّ المشـكلة حيـث ُينسـب إلـى ذاك أو تلـك ، لكنـه نفـس الشـخص ؛ إال 
 :أن دائرة المعارف تراجعت فى كالمها وجعلتهما شخصين

أخــت غيــر (ن أبيجايــل عماســا بــ: (تقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة تحــت كلمــة عماســا
ويـــرى ) . 17: 2أخ  1(، أو يثــر اإلســـماعيلي ) 25: 17صـــم  2(ويثــرا ) شــقيقة لـــداود

 ). 18-16: 12أخ  1(البعض أنه هو نفسه عماساي 

 فهل نسى الرب األنساب التى خلقها هو أم هى من أخطاء الكتاب المقدس؟

 قـد أعلـن مـن  كيف يمسح صموئيل شاول ملكًا بـأمر الـرب إذا كـان الـرب -391س
 قبل أنه سيزيل المملكة من يد شاول؟

. ِإيَّاَي َأْرَسَل الرَّبُّ ِلَمْسِحَك َمِلكًا َعَلى َشـْعِبِه ِإْسـَراِئيلَ «: َوَقاَل َصُموِئيُل ِلَشـاُولَ 1(
  1: 15صموئيل األول .) َواآلَن َفاْسَمْع َصْوَت َكَالِم الرَّبِّ 

أزال المملكـة عـن شـاول وأنـه قـد اختـار  على الرغم من أنه ذكر من قبل أن الرب قد
َلــْم َتْحَفــْظ ! َقــِد اْنَحَمْقــتَ «: َفَقــاَل َصــُموِئيُل ِلَشــاُولَ 13: (رجــًال آخــر ليتــرأس علــى شــعبه

َألنَُّه اآلَن َكاَن الرَّبُّ َقْد ثَبََّت َمْمَلَكَتَك َعَلى ِإْسـَراِئيَل , َوِصيََّة الرَّبِّ ِإَلِهَك الَِّتي َأَمَرَك ِبَها
ــا اآلَن َفَمْمَلَكُتــَك َال َتُقــومُ 14. ِإَلــى اَألَبــدِ  َقــِد اْنَتَخــَب الــرَّبُّ ِلَنْفِســِه َرُجــًال َحَســَب . َوَأمَّ

.) »َألنَّــَك َلــْم َتْحَفـْظ َمــا َأَمــَرَك ِبــِه الــرَّبُّ . َوَأَمــَرُه الــرَّبُّ َأْن َيتَــَرأََّس َعَلـى َشــْعِبهِ , َقْلِبـهِ 
  14-13: 13صموئيل األول 

 حكـيم جـدًا ، علـى ) شـمعى(ابـن أخـى داود ) يونـاداب(كيف يصف الرب  -392س
وأخــت ) ثامــار ابنــة داود(الــرغم مــن أنــه نصــح وخطَّــَط ألمنــون ابــن داود ليزنــى بأختــه 

 أبشالوم ، وبهذا العمل تسبََّب فى إشعال الحرب بين أبشالوم وداود أبيه؟
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َوَكـاَن ُيوَنــاَداُب . ُن َشــْمَعى َأِخـي َداُودَ ْبـَوَكـاَن َألْمُنـوَن َصــاِحٌب اْسـُمُه ُيوَنـاَداُب 3(
ِلَمـاَذا َيـا اْبـَن اْلَمِلـِك َأْنـَت َضـِعيٌف َهَكـَذا ِمـْن َصـَباٍح ِإلَـى «: َفقَـاَل لَـهُ 4. َرُجًال َحِكيمًا ِجّداً 

ــُه َأْمُنــونُ » َصــَباٍح؟ َأَمــا ُتْخِبُرِنــي؟ ــاَل َل ــاُلوَم «: َفَق ــَت َأْبَش ــاَر ُأْخ ــبُّ ثَاَم ــي ُأِح ــيِإنِّ . »َأِخ
َدْع : َوإَِذا َجــاَء َأُبــوَك ِلَيــَراَك َفُقــْل َلــهُ . اْضــَطِجْع َعَلــى َســِريِرَك َوَتَمــاَرْض «: َفَقــاَل ُيوَنــاَدابُ 5

ــــِدَها ــــْن َي ــــزًا َوَتْعَمــــَل َأَمــــاِمي الطََّعــــاَم َألَرى َفآُكــــَل ِم ــــي ُخْب ــــْأِتَي َوُتْطِعَمِن ــــي َفَت . »ثَاَمــــاَر ُأْخِت
َدْع ثَاَمــاَر ُأْخِتــي «: َفَقــاَل َأْمُنــوُن ِلْلَمِلــكِ . َتَمــاَرَض، َفَجــاَء اْلَمِلــُك ِلَيــَراهُ َفاْضــَطَجَع َأْمُنــوُن وَ 6

َفَأْرَســـَل َداُوُد ِإَلـــى ثَاَمـــاَر ِإَلـــى اْلَبْيـــِت 7. »َفتَــْأِتَي َوَتْصـــَنَع َأَمـــاِمي َكْعَكتَـــْيِن َفآُكـــَل ِمـــْن َيـــِدَها
َفـَذَهَبْت ثَاَمـاُر ِإَلـى َبْيـِت 8. »ِخيـِك َواْعَمِلـي لَـُه َطَعامـاً اْذَهِبي ِإَلى َبْيـِت َأْمُنـوَن أَ «: َقاِئالً 

َوَأَخَذِت اْلَعِجيَن َوَعَجَنْت َوَعِمَلْت َكْعكًا َأَماَمُه َوَخَبَزِت . َأْمُنوَن َأِخيَها َوُهَو ُمْضَطِجعٌ 
ــَأَبى َأْن َيْأُكــلَ 9اْلَكْعــَك  ــُه، َف ــَكَبْت َأَماَم ــَالَة َوَس ــاَل َأْمُنــونُ . َوَأَخــَذِت اْلِمْق َأْخِرُجــوا ُكــلَّ «: َوَق

ِايِتــي ِبالطََّعــاِم ِإَلــى «: ثُــمَّ َقــاَل َأْمُنــوُن ِلثَاَمــارَ 10. َفَخــَرَج ُكــلُّ ِإْنَســاٍن َعْنــهُ . »ِإْنَســاٍن َعنِّــي
وَن َأَخاَهـا َفَأَخَذْت ثَاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِمَلْتـُه َوَأتَـْت ِبـِه َأْمُنـ. »اْلَمْخَدِع َفآُكَل ِمْن َيِدكِ 

َتَعـاَلِي اْضـَطِجِعي َمِعـي َيــا «: َوقَـدََّمْت لَـُه ِلَيْأُكـَل، َفَأْمَسـَكَها َوَقــاَل َلهَـا11. ِإَلـى اْلَمْخـَدعِ 
َال َتْعَمـْل . َال َيا َأِخي، َال ُتِذلَِّني َألنَُّه َال ُيْفَعـُل َهَكـَذا ِفـي ِإْسـَراِئيلَ «: َفَقاَلْت َلهُ 12. »ُأْخِتي

ــَفَهاِء ِفــي 13. َباَحــةَ َهــِذِه اْلقَ  ــا َأْنــَت َفَتُكــوُن َكَواِحــٍد ِمــَن السُّ ــا َأَنــا َفــَأْيَن َأْذَهــُب ِبَعــاِري، َوَأمَّ َأمَّ
َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْسَمَع ِلَصـْوِتَها، َبـْل 14. »َواآلَن َكلِِّم اْلَمِلَك َألنَُّه َال َيْمَنُعِني ِمْنكَ ! ِإْسَراِئيلَ 

 14-3: 13صموئيل الثانى .) َرَها َواْضَطَجَع َمَعَهاَتَمكََّن ِمْنَها َوَقهَ 

فهــل يريــد الــرب أن نقتــدى بمثــل هــذه الشخصــية القــذرة التــى تــدعونا لزنــى المحــارم ، 
 وٕاشعال الفتن بين االبن وأبيه لدرجة تصل إلى تجييش الجيوش والحرب؟ 

هم وبـين الغـث أم هل فقد ُرشده وال يستطيع التمييز بين الصـالح لتعلـيم البشـر وهـدايت
 الذى ُيفِسد البشرية؟

َوإَِذا َأَخـَذ َرُجـٌل ُأْختَـُه 17(وهل نسـى الـرب مـا قالـه فـى جـزاء مـن يزنـى بابنـة أخيـه؟ 
ُيْقَطَعـاِن َأَمـاَم . ِبْنَت َأِبيِه َأْو ِبْنَت ُأمِِّه َوَرَأى َعْوَرَتَها َوَرَأْت ِهَي َعْوَرتَـُه َفـَذِلَك َعـارٌ 

 17: 20الويين .) َيْحِمُل َذْنَبهُ . َقْد َكَشَف َعْوَرَة ُأْخِتهِ . َماَأْعُيِن َبِني َشْعِبهِ 
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 كيف يسأل شاول عن اسم حبيبه الذى يعرفه جيدًا ويعزف له على العود  -393س
 ويحمل سالحه؟

ــَر َرِئــيِس اْلَجــْيشِ 55( ــاِء اْلِفِلْســِطيِنيِّ َقــاَل َألْبَنْي ــا َرَأى َشــاُوُل َداُوَد َخاِرجــًا ِلِلَق اْبــُن «: َوَلمَّ
َفَقـــاَل 56» !َوَحَياِتـــَك َأيَُّهـــا اْلَمِلـــُك َلْســـُت َأْعَلـــمُ «: َفَقـــاَل َأْبَنْيـــرُ » َمـــْن َهـــَذا اْلُغـــَالُم َيـــا َأْبَنْيـــُر؟

َوَلمَّا َرَجَع َداُوُد ِمْن َقْتِل اْلِفِلْسـِطيِنيِّ َأَخـَذُه 57. »اْسَأِل اْبُن َمْن َهَذا اْلُغَالمُ «: اْلَمِلـكُ 
اْبـُن َمــْن «: قَـاَل لَـُه َشـاُولُ فَ 58. َأْبَنْيـُر َوَأْحَضـَرُه َأَمـاَم َشـاُوَل َوَرْأُس اْلِفِلْسـِطيِنيِّ ِبَيـِدهِ 

-55: 17صموئيل األول .) »اْبُن َعْبِدَك َيسَّى اْلَبْيَتَلْحِميِّ «: َفَقاَل َداُودُ » ؟َأْنَت َيا ُغَالمُ 
58 

فكيــف لــم يعرفــه شــاول ، وقــد كــان يحبــه ويحمــل ســالحه ويعــزف لــه علــى العــود كمــا 
ــْأُمْر َســيِّ 16: (ُذِكــَر فــى اإلصــحاح الــذى قبلــه؟ ُدَنا َعِبيــَدُه ُقدَّاَمــُه َأْن ُيَفتُِّشــوا َعَلــى َرُجــٍل َفْلَي

ــْرَب ِبــاْلُعودِ  وُح الــرَِّديُء ِمــْن ِقَبــِل اللَّــِه َأنَّــُه َيْضــِرُب . ُيْحِســُن الضَّ َوَيُكــوُن ِإَذا َكــاَن َعَلْيــَك الــرُّ
ـْرَب َوْأتُـوا بِـِه ِإلَـيَّ اْنُظُروا ِلي َرُجًال ُيحْ «: َفَقاَل َشاُوُل ِلَعِبيِدهِ 17. »ِبَيِدِه َفَتِطيبُ  . »ِسـُن الضَّ

ـْربَ «: َفَأَجاَب َواِحٌد ِمَن اْلِغْلَمانِ 18 َوُهـَو , ُهَوَذا َقْد َرَأْيُت اْبنًا ِلَيسَّى اْلَبْيَتَلْحِميِّ ُيْحِسُن الضَّ
َشاُوُل ُرُسـًال ِإلَـى  َفَأْرَسلَ 19. »َوالرَّبُّ َمَعهُ , َجبَّاُر َبْأٍس َوَرُجُل َحْرٍب َوَفِصيٌح َوَرُجٌل َجِميلٌ 

َفَأَخَذ َيسَّى ِحَمارًا َحاِمًال ُخْبزًا 20. »َأْرِسْل ِإَليَّ َداُوَد اْبَنَك الَِّذي َمَع اْلَغَنمِ «: َيسَّى َيُقولُ 
 َفَجـاَء َداُوُد ِإَلـى َشـاُولَ 21. َوِزقَّ َخْمٍر َوَجـْدَي ِمْعـزًى َوَأْرَسـَلَها ِبَيـِد َداُوَد اْبنِـِه ِإلَـى َشـاُولَ 

: َفَأْرَسـَل َشـاُوُل ِإلَـى َيسَّـى َيقُـولُ 22. َفَأَحبَُّه ِجّدًا َوَكاَن َلُه َحاِمَل ِسـَالحٍ , َوَوَقَف َأَماَمهُ 
وُح ِمْن ِقَبِل 23. »ِلَيِقْف َداُوُد َأَماِمي َألنَُّه َوَجَد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنيَّ « َوَكاَن ِعْنَدَما َجاَء الرُّ

ــى َشــاُوَل  َفَكــاَن َشــاُوُل َيْرتَــاُح َوَيِطيــُب , َداُوَد َأَخــَذ اْلُعــوَد َوَضــَرَب ِبَيــِدهِ  َأنَّ اللَّــِه َعَل
وُح الرَِّديءُ   23-16: 16صموئيل األول .) َوَيْذَهُب َعْنُه الرُّ

 أيدعى نبى اهللا الجنون؟ ما هذه المسرحية الرخيصة؟ وأيـن تبقـى عصـمة  -394س
 الكذب أو الجنون؟األنبياء؟ وكيف سيصدقه أتباعه طالما ثبت عليه 

ــِك َجــتَّ 10( ــى َأِخــيَش َمِل ــاِم َشــاُوَل َوَجــاَء ِإَل ــْن َأَم ــْوِم ِم ــَك اْلَي ــي َذِل ــَرَب ِف ــاَم َداُوُد َوَه . َوَق
ـــهُ 11 ـــيَن ِفـــي «: َفَقـــاَل َعِبيـــُد َأِخـــيَش َل ـــْيَس ِلَهـــَذا ُكـــنَّ ُيَغنِّ ـــَك اَألْرِض؟ َأَل ـــْيَس َهـــَذا َداُوَد َمِل َأَل

َفَوَضَع َداُوُد َهَذا اْلَكَالَم ِفي َقْلِبِه 12. »َضَرَب َشاُوُل ُأُلوَفُه َوَداُوُد َرَبَواِتِه؟: الرَّْقِص َقاِئَالتٍ 
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َوَتَظاَهَر ِباْلُجُنوِن َبـْيَن , َفَغيََّر َعْقَلُه ِفي َأْعُيِنِهمْ 13. َوَخاَف ِجّدًا ِمْن َأِخيَش َمِلِك َجتَّ 
َفَقــاَل 14. ِريِع اْلَبــاِب َوُيِســيُل ِريَقــُه َعَلــى ِلْحَيِتــهِ َوَأَخــَذ ُيَخــْرِبُش َعَلــى َمَصــا, َأْيــِديِهمْ 

؟ , ُهَوَذا َتَرْوَن الرَُّجـَل َمْجُنونـاً «: َأِخيُش ِلَعِبيِدهِ  َأَلَعلِّـي ُمْحتَـاٌج ِإلَـى 15َفِلَمـاَذا تَـْأُتوَن بِـِه ِإلَـيَّ
؟ َأَهَذا َيـ -10: 21صـموئيل األول .) »ْدُخُل َبْيتِـي؟َمَجاِنيَن َحتَّى َأَتْيُتْم ِبَهَذا ِلَيَتَجنََّن َعَليَّ

15 

 هل خـان داود بنـى إسـرائيل؟ أم كـذَب علـى أخـيش وغـدر بـه وحاربـه بعـد  -395س
 أن حماه وأواه؟

ـا تعـرَّف عليـه رجالـه خـاف وادعـى ) أخيش(سبق أن ذكرنا أنَّ داود قد ذهب إلى  ولمَّ
الــذى حــدث ليقبلــه  الجنــون ، فرفضــه أخــيش أن يــدخل بيتــه ، ولــم يــذكر الســفر هنــا مــا

أخـــيش لإلقامـــة معــــه ، إال أن ســـياق الحـــديث التــــالى يبـــدو منـــه أنــــه أقنـــع أخـــيش بأنــــه 
 . سيحارب بنى إسرائيل

َواْلِعْبَراِنيُّـوَن الَّـِذيَن 21: (21: 14وليس هذا بمستغَرب ، فقد ورَد فى صـموئيل األول 
, الَِّذيَن َصـِعُدوا َمَعهُـْم ِإلَـى اْلَمَحلَّـِة ِمـْن َحـَواَلْيِهمْ , َلهُ َكاُنوا َمَع اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقبْ 

أن هنـاك عبـرانيين قـد انضـموا .) َصاُروا ُهْم َأْيضًا َمَع ِإْسَراِئيَل الَِّذيَن َمَع َشاُوَل َوُيوَناثَـانَ 
 .للفلسطينيين لمحاربة إسرائيل

نبى اهللا داود هـذا بـالطيش  فباإلضافة إلى وصف كتاب دائرة المعارف الكتابية عمل
حيث أقنعه بالكذب أن ) أخيش(وضعف اإليمان ، كما تصفه بالكذب وخداع ملك جت 

تصــفه أيضــًا بأنــه هــمَّ إنمـا كانــت لمحاربــة أعــداء الفلسـطينيين ، و الحـروب التــى قــام بهــا 
ا بمحاربة نبى اهللا شاول ، ولم يعترض على ذهابه للحرب إال الفلسطينيون الذين لم يثقو 

 :أنه سيحارب فى صفوفهم

كـــان لجـــوء داود إلـــى أخـــيش ملـــك جـــت عمـــًال : (تقــول دائـــرة المعـــارف الكتابيــة
وســرعان مــا اكتشــف أنــه غيــر . يتصــف بعــدم الرويــة، بــل نــتج عــن ضــعف إيمــان

مرغــوب فيــه بــين أعدائــه، ممــا جعــل إقامتــه فــي بــالط أخــيش قصــيرة، وربمــا كــان وجــود 
بًا فـي إثــارة الفلسـطينيين، ولـم ينقــذه مـن يــدهم ســب) 9: 21صـم 1(سـيف جليـات فــي يـده 

" أخـــذ يخـــربش علـــى مصـــاريع البـــاب ويســـيل ريقـــه علـــى لحيتـــه"إال تظـــاهره بـــالجنون إذ 
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إلــى هــذه الواقعــة ومنهــا نعلــم أن  34، 56، ويشــير عنوانــا المزمــورين )13: 21صــم 1(
 .)الفلسطينيين قد سجنوه ولكن أخيش أطلق سراحه

حيــاة داود فــي المنفــى مــن نهايتهــا، إذ يبــدو أنــه كــان قــد مــل واقتربــت : (وتقــول أيضــاً 
الحياة طريدًا، وفي يأسه ألقى بنفسه تحت رحمة العدو التقليدي، وهو أخيش ملك جت، 
ولكنه في هذه المرة لـم يـأت إلـى أخـيش كطريـد هـارب، بـل كقائـد لجماعـة كبيـرة مرهوبـة 

يضمن أخـيش صـداقة داود، ول). 4، 3: 27صم 1(الجانب تصحبهم زوجاتهم وأوالدهم 
، وهـي مدينـة علـى الحـدود الجنوبيـة الغربيـة لمملكـة يهـوذا، ولعلهـا كانـت "صـقلغ"أعطاه 

غير مأهولة في ذلـك الحـين، إال أن داود قبلهـا وأقـام فيهـا مـع زوجتيـه وعـاش فيهـا سـتة 
أقحـم نفسـه فـي سلسـلة طويلـة مـن ولكنه فـي ذهابـه إلـى الفلسـطينيين، . عشر شهراً 
وبناء على ما جاء في سفر أخبـار األيـام، نجـد أن داود تقـوَّى . لعنف والخداعأعمال ا

 ). 12أخ 1(بالعديد من الرجال جببرة البأس من إسرائيل، الذين انضموا إليه 

ومن األمور الجديرة بالمالحظة أنه فـي تلـك الفتـرة، نجـح داود فـي إقنـاع أخـيش بأنـه 
واآلخـــــر، إنمـــــا كـــــان يحـــــارب أعـــــداء  فـــــي الغـــــزوات التـــــي كـــــان يقـــــوم بهـــــا بـــــين الحـــــين

يمهــد الطريــق لحكمــه هــو كملــك  -الفلســطينيين، بينمــا كــان فــي الواقــع وبصــورة أساســية 
لجـأ إلـى  -في كل هذه األعمال  -ولعل داود . عن طريق استئصال أعداء إسرائيل

فقــد كــان يحــارب أعــداء يهــوذا طــوال ) 12-8: 27صــم 1( أســاليب المكــر والخــداع
وحتـى يحفـظ المـرء سـرًا، لـم يحـتفظ بـأي . أمام أخيش بأنه يحارب يهوذا متظاهراً الوقت 
ومع هذا ظل أخيش يثق فيه ثقة عمياء حتى أنه عندما أعـد نفسـه لهجـوم عـارم . أسرى

إال أن رؤســــــاء . دعــــــا داود لمرافقتــــــه -الــــــذي انتهــــــى بموقعــــــة جلبــــــوع  -علــــــى شــــــاول 
ذهـاب داود معهـم، وأجبـروه علـى  الفلسطينيين لم يشاركوا ملكهم في ثقتـه، واحتجـوا ضـد

مثلمـا شـكره عنـدما عـاد إلـى  لعل داود لم يشـكر ربـه بحـرارة": كورنيل"ويقول . الرجوع
 .)بيته دون مرافقة أخيش لقتال شعبه

هــل هــؤالء أنــاس احترمــوا أنبيــاءهم؟ هــل أحســنوا الظــن بأنبيــائهم؟ : فــاحكم بــاهللا عليــك
لــم يكــن علــى درجــة عاليــة مــن اإليمــان هــل النبــى الــذى يقولــون عنــه إنــه كــذب وخــادع و 

تجـــاه ربـــه يصـــلح أن يكـــون قـــدوة لهـــم؟ وهـــل هـــم بوصـــفه بهـــذه الصـــفات اتخـــذوه قـــدوة؟ 
 ! والعجيب أنك ترى أسفارًا فى كتابهم تُنسب لداود على أنها أسفارًا مقدسة
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فكيــف تقدســون كتــب كــذَّاب ، مخــادع ، زانــى ، قاتــل لجــاره ولجــزء مــن جيشــه؟ أيــن 
يلة التى تعلمونها أبناءكم وبنـاتكم مـن هـذه الشخصـيات التـى يرفضـها بقلبـه القدوة والفض

 وبعقله كل إنسان محترم منكم؟
هل تقبل رجًال هـذه صـفاته لـو تقـدم للـزواج مـن ابنتـك أو أختـك؟ هـل تقبـل مثـل هـذه 
الشخصية إذا أراد أن يسكن فى بيتك ويكون جارًا لك؟ هل تقبل أن تصـادق رجـًال بهـذه 

مــاذا َتَبقَّــى مــن الصــفات الذميمــة المنفــرة التــى لــم يجمعهــا بنــو إســرائيل فــى الشخصــية؟ ف
 أنبيائهم؟

 يقـــول الكتـــاب إن شـــاول قتـــل العمالقـــة مـــن حويلـــة إلـــى أشـــور التـــى أمـــام  -396س
َم جميــع الشــعب بحــد الســيف، أى لــم يتبــق أى فــرد مــن العمــاليق، فكيــف  مصــر وأنــه حــرَّ

 ؟ فهل ُتخَلق العماليق من العدم؟حاربهم داود بعد ذلك بفترة قصيرة جداً 
. َوَضـَرَب َشـاُوُل َعَمـاِليَق ِمـْن َحِويلَـَة َحتـَّى َمِجيئِـَك ِإلَـى ُشـوَر الَّتِـي ُمقَـاِبَ◌َل ِمْصـرَ 7(

صـموئيل ) .َوَحـرََّم َجِميـَع الشَّـْعِب ِبَحـدِّ السَّـْيفِ , َوَأْمَسَك َأَجـاَج َمِلـَك َعَمـاِليَق َحّيـاً 8
 8-7: 15األول 
يِّيَن َواْلَعَماِلَقـَة َوَصعِ 8( َألنَّ َهـؤَُالِء ِمـْن َد َداُوُد َوِرَجاُلُه َوَغُزوا اْلَجُشـوِريِّيَن َواْلَجـِرزِّ

َوَلــــْم , َوَضــــَرَب َداُوُد اَألْرَض 9. َقــــِديٍم ُســــكَّاُن اَألْرِض ِمــــْن ِعْنــــِد ُشــــوٍر ِإَلــــى َأْرِض ِمْصــــرَ 
. مًا َوَبَقرًا َوَحِميرًا َوِجَماًال َوِثَيابًا َوَرَجَع َوَجـاَء ِإَلـى َأِخـيَش َوَأَخَذ َغنَ , َيْسَتْبِق َرُجًال َوَال اْمَرَأةً 

َعَلــى َجُنــوِبيِّ َيُهــوَذا َوَجُنــوِبيِّ . َبَلــى«: َفَقــاَل َداُودُ . »ِإذًا َلــْم َتْغــُزوا اْلَيــْومَ «: َفَقــاَل َأِخــيُش 10
َيْسَتْبِق َداُوُد َرُجـًال َوَال اْمـَرَأًة َحتـَّى َيـْأِتَي ِإلَـى َجـتٍّ  َفَلمْ 11. »اْلَيْرَحْمِئيِليِّيَن َوَجُنوِبيِّ اْلِقيِنيِّينَ 

َوَهَكــَذا َعاَدتُــُه ُكــلَّ َأيَّــاِم ِإَقاَمِتــِه ِفــي . »َهَكــَذا َفَعــَل َداُودُ : ِلــَئالَّ ُيْخِبــُروا َعنَّــا َقــاِئِلينَ «: ِإْذ َقــالَ 
, َقْد َصاَر َمْكُروهـًا لَـَدى َشـْعِبِه ِإْسـَراِئيلَ «: َد َقاِئالً َفَصدََّق َأِخيُش َداوُ 12. ِبَالِد اْلِفِلْسِطيِنيِّينَ 

 12-8: 27صموئيل األول ) .»َفَيُكوُن ِلي َعْبدًا ِإَلى اَألَبدِ 
فالقصــة تظهــر أخــيش كملــك ســاذج أو مختــل العقــل، بحيــث يطمــئن إلــى رجــل قتــل 

ة إقامتـه فـى واألدهى من ذلك أن ُيقـال إن هـذه كانـت عادتـه طـوال مـد) جوليات(بطلهم 
 !فلسطين ، أى سنة وأربعة شهور وأخيش نائم على أذنه

 العجب الُعجاب فى قصة شاول مع داود، أن الشعب كـان يعلـم أن الـرب  -397س
كلم داود واختاره نبيًا، وأن الرب رفض شاول وطرده من رحمته، وشهد على ذلـك المـرأة 
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ر الجان والرجالن الذين أخـذهما شـاول  معـه وذهبـا إليهـا، وعلـى الـرغم التى كانت تحضِّ
مــن علــم الشــعب بــذلك إال أنــك تجــد بنــى إســرائيل كانــت تحــارب نبــى اهللا فــى صــف مــن 

 . رفضه اهللا

فهل كانوا يحاربون الرب أم أعلنـوا عصـيانهم والخـروج علـى إرادتـه؟ وهـل هـذا شـعب 
القصة؟ وهل  يعرف اهللا أو يهابه؟ وأين القدوة التى يقدمها اإلسرائيليون ألبنائهم فى هذه

أمثــال هــؤالء الــذين يحــاربون الــرب سيرضــى الــرب عــنهم ووعــدهم بــأرض مــن النيــل إلــى 
 الفرات أم هو اإلستعمار الذى يجرى فى دمائهم؟

ال ُيوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز اْبَنُه َأِو اْبَنتَـُه ِفـي النَّـاِر َوال َمـْن 10: (يقول سفر التثنية -398س
َوال َمـْن َيْسـَأُل َجاّنـًا َوال َمْن َيْرِقي ُرْقَيـًة 11اِئٌف َوال ُمَتَفاِئٌل َوال َساِحٌر َيْعُرُف ِعَراَفًة َوال عَ 

. َألنَّ ُكـل َمـْن َيْفَعـُل َذِلـَك َمْكـُروٌه ِعْنـَد الـرَّبِّ 12. َأْو َتاِبَعًة َوال َمْن َيْسَتِشيُر الَمْوَتى
 12-10: 18تثنية)ُهْم ِمْن َأَماِمكَ َوِبَسَبِب َهِذِه اَألْرَجاِس الرَّبُّ ِإلُهَك َطاِردُ 

ــَر نبــى اهللا، وذهــب إلــى عرَّافــة  وطلــب منهــا أن يــتكلم مــع ) صــاحبة جــان(فلمــاذا تنكَّ
َفَلْم ُيِجْبُه الـرَّبُّ َال ِبـاَألْحَالِم َوَال ِبـاُألوِريِم , َفَسَأَل َشاُوُل ِمَن الرَّبِّ 6(روح صـموئيل؟ 

َفتُِّشـوا ِلـي َعَلـى اْمـَرَأٍة َصـاِحَبِة َجـانٍّ َفَأْذَهـَب «: ُل ِلَعِبيِدهِ َفَقاَل َشاوُ 7. َوَال ِباَألْنِبَياءِ 
ــَر 8. »ُهــَوَذا اْمــَرَأٌة َصــاِحَبُة َجــانٍّ ِفــي َعــْيِن ُدورٍ «: َفَقــاَل َلــُه َعِبيــُدهُ . »ِإَلْيَهــا َوَأْســَأَلَها َفَتَنكَّ

ـــًا ُأْخـــَرى ـــِبَس ِثَياب ـــَو َوَرُجـــَالِن مَ , َشـــاُوُل َوَل ـــَب ُه ـــْيالً َوَذَه ـــْرَأِة َل ـــى اْلَم ـــاُءوا ِإَل ـــُه َوَج ـــالَ . َع : َوَق
ُهــَوَذا َأْنــَت «: َفَقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرَأةُ 9. »اْعِرِفــي ِلــي ِباْلَجــانِّ َوَأْصــِعِدي ِلــي َمــْن َأُقــوُل َلــكِ «

اَذا َتَضـُع َشـَركًا َفِلَمـ. َكْيَف َقَطَع َأْصَحاَب اْلَجانِّ َوالتََّواِبِع ِمـَن اَألْرضِ , َتْعَلُم َما َفَعَل َشاُولُ 
ِإنَُّه َال َيْلَحُقِك ِإْثٌم ِفي َهـَذا , َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ «: َفَحَلَف َلَها َشاُوُل ِبالرَّبِّ 10» ِلَنْفِسي ِلُتِميَتَها؟

َفَلمَّـا 12. »َأْصـِعِدي ِلـي َصـُموِئيلَ «: َفَقالَ » َمْن ُأْصِعُد َلَك؟«: َفَقاَلِت اْلَمْرَأةُ 11. »اَألْمرِ 
ـــِت ِلَشـــاُولَ , اْلَمـــْرَأُة َصـــُموِئيَل َصـــَرَخْت ِبَصـــْوٍت َعِظـــيمٍ  َرَأتِ  ـــَت «: َوَقاَل ِلَمـــاَذا َخـــَدْعَتِني َوَأْن

ــكُ 13» َشــاُوُل؟ ــاَل َلَهــا اْلَمِل ــِت؟. َال َتَخــاِفي«: َفَق ــْرَأُة ِلَشــاُولَ » َفَمــاَذا َرَأْي ــِت اْلَم ــُت «: َفَقاَل َرَأْي
َرُجـٌل َشـْيٌخ «: َفَقالَـتْ » َمـا ِهـَي ُصـوَرُتُه؟«: َفقَـاَل َلهَـا14. »آِلَهًة َيْصـَعُدوَن ِمـَن اَألْرضِ 

َفَخـرَّ َعَلـى َوْجِهـِه ِإَلـى اَألْرِض , َفَعِلـَم َشـاُوُل َأنَّـُه َصـُموِئيلُ . »َصاِعٌد َوُهَو ُمَغط�ى ِبُجبَّـةٍ 
قَـْد «: َفقَـاَل َشـاُولُ » يَّـاَي؟ِلَمـاَذا َأْقَلْقَتنِـي ِبِإْصـَعاِدَك إِ «: َفقَـاَل َصـُموِئيُل ِلَشـاُولَ 15. َوَسَجدَ 

َوالــــرَّبُّ َفــــاَرَقِني َوَلــــْم َيُعــــْد ُيِجيُبِنــــي َال , اْلِفِلْســــِطيِنيُّوَن ُيَحــــاِرُبوَنِني. َضــــاَق ِبــــي اَألْمــــُر ِجــــّداً 
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ِلَمــــاَذا وَ «: َفَقــــاَل َصــــُموِئيلُ 16. »َفــــَدَعْوُتَك ِلُتْعِلَمِنــــي َمــــاَذا َأْصــــَنعُ . ِباَألْنِبَيــــاِء َوَال ِبــــاَألْحَالمِ 
َك؟  16-6: 28صموئيل األول ) َتْسَأُلِني َوالرَّبُّ َقْد َفاَرَقَك َوَصاَر َعُدوَّ

فـإذا كــان هـذا ســلوك نبــى اهللا ، فكيـف يكــون سـلوك الكفَّــار؟ وأيــن القـدوة الحســنة هنــا 
فى نبى كرهه اهللا وطرده من رحمته؟ بل أين علـم اهللا األزلـى قبـل أن يختـار نبيـه؟ وهـل 

رب قبل أن يختـار شـاول نبيـًا أنـه سيضـل ، وسـيذهب إلـى عرافـة وسـيحارب كان يعلم ال
نبيـــه داود؟ وٕاذا كـــان يعلـــم ذلـــك فمـــا الحكمـــة التـــى وراء اختيـــاره لـــه ولألنبيـــاء الضـــالين 
المضلين غيره؟ وٕاذا كان ال يعلم ، فكيف تعبـدون إلهـًا جـاهًال؟ ألـم ُيحِسـن الـرب اختيـار 

 ليقتدى به شعب اهللا المختار ويضل؟  أنبيائه؟ أترك الرب نبيه يفعل هذا

ر روح  ولو كانت هذه الحكاية سليمة ، فلماذا لم يحاول أحد المؤمنين منهم أن يحضِّ
موســــى وروح عيســــى عليهمــــا الســــالم ويســــألهما عــــن كتابهمــــا الصــــحيح ويســــجل لهمــــا 
 أقوالهمــا واعترافاتهمـــا حتــى يـــؤمن غيــرهم أيضـــًا؟ ولمــاذا لـــم يوحــدوا بهـــذه الطريقــة كتـــب
ح مـن تسـمُّونهم علمـاء الكتـاب المقـدس كلمـة  اليهود والنصـارى األبوكريفـا؟ ولمـاذا ُيصـحِّ
اهللا مـــن عنـــد أنفســـهم إذا كانـــت لـــديهم طريقـــة اإلتصـــال باألنبيـــاء الســـابقين عـــن طريـــق 
الســــحر والــــدجل لمعرفــــة مــــراد اهللا نفســــه؟ ألــــم يكــــن مــــن األســــهل تحضــــير روح عيســــى 

 ليخبركم عن رسالته الحقَّة؟ 

ماذا لم يتبع تالميذ عيسى عليه السالم نفس هذه الطريقة للتحقق من إيمان بـولس ول
وظهور يسوع له وسط جنوده وعصابته التى كانت ترافقه فى رحلته إلـى دمشـق للقـبض 
على أتباع يسوع ، وخاصة بعد أن ثبت كفر بـولس وفسـاد عقائـده واخـتالف برنابـا معـه 

 عقائديًا وٕادانة التالميذ له؟

لنــا ســفر أعمــال الرســل عــن لقــاء بــولس مــع التالميــذ بعــد ثــالث ســنوات مــن يحكــى 
رحلتــه التبشــيرية ، التــى ضــلل فيهــا المســتمعين إليــه ، وأفســد عقائــدهم ، وألغــى الختــان 

َوِفي اْلَغِد َدَخَل 18. َوَلمَّا َوَصْلَنا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َقِبَلَنا اِإلْخَوُة ِبَفَرحٍ 17: (والناموس والعمل به
َفَبْعــَد َمــا َســلََّم َعَلــْيِهْم َطِفــَق ُيَحــدُِّثُهْم 19. ُبــوُلُس َمَعَنــا ِإَلــى َيْعُقــوَب َوَحَضــَر َجِميــُع اْلَمَشــاِيخِ 

ــُدوَن 20. َشــْيئًا َفَشــْيئًا ِبُكــلِّ َمــا َفَعَلــُه اُهللا َبــْيَن اْألَُمــِم ِبَواِســَطِة ِخْدَمِتــهِ  ــا َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ َفَلمَّ
َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبـَوًة ِمـَن اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن آَمُنـوا َوُهـْم «: َقاُلوا َلهُ وَ . الرَّبَّ 

َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلُِّم َجِميَع اْلَيُهوِد الَِّذيَن َبْيَن 21. َجِميعًا َغُيوُروَن ِللنَّاُموسِ 
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. ى َقـاِئًال َأْن َال َيْخِتُنـوا َأْوَالَدُهـْم َوَال َيْسـُلُكوا َحَسـَب اْلَعَواِئـدِ اْألَُمِم اِالْرِتَداَد َعْن ُموَسـ
فَـِإذًا َمــاَذا َيُكــوُن؟ َال ُبــدَّ َعلَـى ُكــلِّ َحــاٍل َأْن َيْجَتِمــَع اْلُجْمهُـوُر َألنَّهُــْم َسَيْســَمُعوَن َأنَّــَك َقــْد 22

ُخْذ َهـُؤَالِء 24. َدَنا َأْرَبَعُة ِرَجاٍل َعَلْيِهْم َنْذرٌ ِعنْ : َفاْفَعْل َهَذا الَِّذي َنُقوُل َلكَ 23. ِجْئـتَ 
َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا 

ا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا َوَأمَّ 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 
ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن 

َنـا  ِحيَنئِـذٍ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
ى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـ

ُد َوَلمَّا َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهو 27َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَباُن 
: َصـاِرِخينَ 28الَِّذيَن ِمْن َأِسيَّا ِفي اْلَهْيَكِل َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمـِع َوَأْلَقـْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِدَي 

َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«
ــ ْعِب َوالنَّــاُموِس َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع َحتَّــى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّيَن َأْيضــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل ِضــّدًا ِللشَّ

ــدََّس  ــَذا اْلَمْوِضــَع اْلُمَق ــَس َه ــِة ُتــُروِفيُمَس 29. »َوَدنَّ ــْد َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن َألنَُّهــْم َكــاُنوا َق
َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض 30. َس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبولُ 

وُه َخــاِرَج اْلَهْيَكــلِ  ــْعُب َوَأْمَســُكوا ُبــوُلَس َوَجــرُّ َوَبْيَنَمــا ُهــْم 31. َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبــَوابُ . الشَّ
ــٌر ِإَلــى َأِميــِر الْ  ــوُه َنَمــا َخَب ــِد اْضــَطَرَبْت َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل ــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َق َكِتيَب

َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّـوا َعـْن . َفِلْلَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض ِإَلْيِهمْ 32
 32-17: 21أعمال الرسل ).َضْرِب ُبوُلَس 

؟ أيسـجد لـروح نبـى اهللا صـموئيل؟ ألـم ُيعلِّمـه ثم أيسجد نبـى اهللا لـروح أخيـه فـى النبـوة
. َال َيُكْن َلَك آِلَهٌة ُأْخـَرى َأَمـاِمي3(الرب السجود له وحده؟ أليست هذه أولى الوصايا؟ 

َال َتْصـَنْع َلـَك ِتْمثَـاًال َمْنُحوتـًا َوَال ُصــوَرًة َمـا ِممَّـا ِفـي السَّــَماِء ِمـْن َفـْوُق َوَمـا ِفــي 4
َال َتْسـُجْد َلُهـنَّ َوَال َتْعُبـْدُهنَّ 5. َوَمـا ِفـي اْلَمـاِء ِمـْن َتْحـِت اَألْرضِ اَألْرِض ِمْن َتْحُت 

ِع َألنِّــي َأَنــا الــرَّبَّ ِإَلَهــَك ِإَلــٌه َغُيــوٌر َأْفَتِقــُد ُذُنــوَب اآلَبــاِء ِفــي اَألْبَنــاِء ِفــي اْلِجيــِل الثَّاِلــِث َوالرَّاِبــ
 5-3: 20خروج ) ِمْن ُمْبِغِضيَّ 

 كم شاول؟ما مدة ح -399س 
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مــــع كــــل التــــاريخ الــــذى ســــجله الكتــــاب عنــــه والحــــروب التــــى خاضــــها ضــــد أعدائــــه 
ومطارداته لـداود يقـول الكتـاب إن مـدة حكمـه سـنتين فقـط ، األمـر الـذى ال يسـتريح إليـه 

 . علماء الكتاب المقدس أنفسهم

.) َعَلـى ِإْسـَراِئيلَ  َوَمَلَك َسـَنَتْينِ , َكاَن َشاُوُل اْبَن َسَنٍة ِفي ُمْلِكهِ 1: (الكتاب المقدس
 1: 13صموئيل األول 

َوِمْن َثمَّ َطَلُبوا َمِلكًا َفَأْعَطاُهُم اُهللا َشاُوَل ْبَن َقْيٍس َرُجًال ِمْن ِسْبِط 21: (الكتاب المقدس
 21: 13أعمال الرسل ) .َأْرَبِعيَن َسَنةً ِبْنَياِميَن 

الطبعـة السادسـة  (Einheitsübersetzung) وترجمة الكتاب المقدس األلمانيـة
تتــرك فراغــات بعــد األرقــام وتكتــب فــى حاشــية الصــفحة أن بقيــة األرقــام لــم  1990لســنة 
 .ُتسَجل

 .سكتت عن الكالم فى هذا الموضوع: دائرة المعارف الكتابية

ــاب المقــدس األلمــانىويقــول  ــاموس الكت صــفحة  (Lexikon zur Bibel) ق
ال يمكننـا تحديـد مـدة حكمـه بدقـة ، إن مدة حكم شـاول فـى الـنص العبـرى تالفـة و  1203

 .سنة 40إال أن سفر أعمال الرسل قد أشار إلى أنه حكم 

فعلــى أى أســاس حــددوا أن مــدة حكمــه ســنتين أو أربعــين ســنة طالمــا أن هــذه المــدة 
 تالفة فى النص العبرانى؟

) 2(فــانظر إلــى علمــاء الكتــاب المقــدس الــذين ُيكــذِّبون كلمــة الــرب ، ويرفضــون أنهــا 
أن شاول قد حكم  18ص  (Oxford Bible Atlas)، فيحددها ) 40(ضون أنها ويرف

 .م. ق 1005 - 1025سنة فى الفترة بين  20لمدة 

 كيف مات شاول ومن الذى قتله؟ -400س 

َماُة ِرَجـاُل اْلِقِسـيِّ 3: (انتحر فَـاْنَجَرَح ِجـّدًا ِمـَن , َواْشَتدَِّت اْلَحْرُب َعَلى َشاُوَل َفَأَصاَبُه الرُّ
َمــاةِ  ــْأِتَي َهــُؤَالِء «: َفَقــاَل َشــاُوُل ِلَحاِمــِل ِســَالِحهِ 4. الرُّ ــَئالَّ َي ــِه ِل اْســَتلَّ َســْيَفَك َواْطَعنِّــي ِب

ــُه َخــاَف ِجــّداً . »اْلُغْلــُف َوَيْطَعُنــوِني َوُيَقبُِّحــوِني ــْم َيَشــْأ َحاِمــُل ِســَالِحِه َألنَّ َفَأَخــَذ . َفَل
 5-3: 31صموئيل األول ) .َشاُوُل السَّْيَف َوَسَقَط َعَلْيهِ 
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ِإنَّ الشَّْعَب َقْد َهَرَب ِمَن «: َفَقالَ . »َكْيَف َكاَن اَألْمُر؟ َأْخِبْرِني«: َفَقاَل َلُه َداُودُ 4: (ُقِتلَ 
ــُه َأْيضــاً  ــاُن اْبُن ــْعِب َوَمــاُتوا، َوَمــاَت َشــاُوُل َوُيوَناَث ــاِل، َوَســَقَط َأْيضــًا َكِثيــُروَن ِمــَن الشَّ . »اْلِقَت

َفقَـاَل 6» َكْيَف َعَرْفَت َأنَُّه َقْد َماَت َشاُوُل َوُيوَناثَاُن اْبُنُه؟«: اَل َداُوُد ِلْلُغَالِم الَِّذي َأْخَبَرهُ َفقَ 5
اتََّفَق َأنِّي ُكْنـُت ِفـي َجَبـِل ِجْلُبـوَع َوإَِذا َشـاُوُل َيَتَوكَّـُأ َعلَـى ُرْمِحـِه، َوإَِذا «: اْلُغَالُم الَِّذي َأْخَبَرهُ 

ـــَذا: َفاْلَتَفـــَت ِإَلـــى َوَراِئـــِه َفَرآِنـــي َوَدَعـــاِني َفُقْلـــتُ 7. ْرَكَبـــاِت َواْلُفْرَســـاِن َيُشـــدُّوَن َوَراَءهُ ِباْلمَ  . َهَئَن
ــاَل ِلــي8 ــهُ : َفَق ــُت َل ــَت؟ َفُقْل ــا: َمــْن َأْن ــاِليِقيٌّ َأَن ــاَل ِلــي9. َعَم ــِد : َفَق ــُه َق ــيَّ َواْقُتْلِنــي َألنَّ ــْف َعَل ِق

َفَوَقْفـُت َعَلْيـِه َوَقَتْلتُـُه َألنِّـي َعِلْمـُت َأنَّـُه َال 10. َألنَّ ُكلَّ َنْفِسي َبْعُد ِفـيَّ  اْعَتَراِنَي الدَُّوارُ 
َيِعيُش َبْعَد ُسُقوِطِه، َوَأَخْذُت اِإلْكِليَل الَِّذي َعَلـى َرْأِسـِه َوالسِّـواَر الَّـِذي َعَلـى ِذَراِعـِه 

َقَها َوَكَذا َجِميُع الرَِّجـاِل الَّـِذيَن فَ 11.»َوَأَتْيُت ِبِهَما ِإَلى َسيِِّدي َهُهَنا َأْمَسَك َداُوُد ِثَياَبُه َوَمزَّ
 11-4: 1صموئيل الثانى ) .َمَعهُ 

جــرح شــاول جرحــًا مميتــا فــي : مــوت شــاول: (وتعتــرف بــذلك دائــرة المعــارف الكتابيــة
معركـــة جلبـــوع ، وخشـــي أن يـــأتي الفلســـطينيون ويفعلـــون بـــه مـــا يشـــاءون ، فطلـــب مـــن 

حه أن يســتل ســيفه ويطعنــه ، فــأبى ذلــك ، فأخــذ شــاول الســيف وســقط عليــه حامــل ســال
ويبدو أن هناك تعارضا بين هذه الرواية وبين ما ذكـره الرجـل ) . 4.3: 31صم1(

العماليقي لداود ، من أن شاول طلـب منـه أن يقـف عليـه ويقتلـه ، فقتلـه وأخـذ 
صـم 2( إلـى داود اإلكليل الذى على رأسـه والسـور الـذي علـى ذراعـه وأتـى بهمـا

1 :2-10(.( 

 مــا هــى النبــوءة الحقيقيــة؟ وكيــف كــان نصــها؟ وهــل ُنِســَخت زمــن عيســى  -401س
عليـه الســالم؟ أم هـذه النبــوءة مـن أوهــام بنـى إســرائيل ليرفضـوا نبــوة محمـد خــاتم األنبيــاء 

 والمرسلين عليهم الصالة والسالم أجمعين؟

َمَتى َكِمَلْت 12. الرَّبَّ َيْصَنُع َلَك َبْيتاً َك َأنَّ َوالرَّبُّ ُيْخِبرُ : (يقول سفر صموئيل الثانى
. َأيَّاُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آَباِئَك ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسـَلَك الَّـِذي َيْخـُرُج ِمـْن َأْحَشـاِئَك َوُأثَبِّـُت َمْمَلَكتَـهُ 

َأَنا َأُكـوُن لَـُه َأبـًا َوُهـَو 14. ِإَلى اَألَبدِ  ، َوَأَنا ُأثَبُِّت ُكْرِسيَّ َمْمَلَكِتهِ ُهَو َيْبِني َبْيتًا ِالْسِمي13
ْبـُه ِبَقِضـيِب النَّـاِس َوِبَضـَرَباِت َبنِـي آَدمَ . َيُكوُن ِلَي اْبنـاً  َوَلِكـنَّ َرْحَمتِـي َال 15. ِإْن َتَعـوََّج ُأَؤدِّ
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َيــْأَمُن َبْيتُــَك َوَمْمَلَكتُــَك ِإَلــى وَ 16. تُْنــَزُع ِمْنــُه َكَمــا َنَزْعُتَهــا ِمــْن َشــاُوَل الَّــِذي َأَزْلتُــُه ِمــْن َأَماِمــكَ 
 16-11: 7صموئيل الثانى .) »ُكْرِسيَُّك َيُكوُن ثَاِبتًا ِإَلى اَألَبدِ . اَألَبِد َأَماَمكَ 

َوُأِريُحــُه , ُهــَوَذا ُيولَـُد لَـَك اْبــٌن َيُكـوُن َصــاِحَب َراَحـةٍ 9: (ويقـول سـفر أخبــار األيـام األول
َفَأْجَعـــُل َســـَالمًا َوَســـِكيَنًة ِفـــي . َألنَّ اْســـَمُه َيُكـــوُن ُســـَلْيَمانَ , َلْيـــهِ ِمـــْن َجِميـــِع َأْعَداِئـــِه َحَوا

َوَأَنا َلُه َأبًا َوُأثَبُِّت ُكْرِسيَّ , َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبناً , ُهَو َيْبِني َبْيتًا ِالْسِمي10. ِإْسَراِئيَل ِفي َأيَّاِمهِ 
 10-9: 22أخبار األيام األول .) ُمْلِكِه َعَلى ِإْسَراِئيَل ِإَلى اَألَبدِ 

فلــم يحــدد ســفر صــموئيل الثــانى اســم اإلبــن موضــوع النبــوءة ، وحــددها ســفر أخبــار 
األيام األول ، كما أشار إلى أن الرب هو الذى سيبنى بيت لداود، ثم بعدها مباشرة قال 

وهـذا تضـارب بـين النبـوءتين ، فلـو صـدرتا . إن هذا النبى االبن هـو الـذى سـيبنى البيـت
 .عن رب العزِّة الذى ال تأخذه سنة وال نوم لوجدناهما متطابقتين تمام االنطباق

وهذه النبوءة ال تنطبق على سليمان بأى حال من األحـوال ، ألنـه كمـا يقـول الكتـاب 
َوَكاَنْت َلُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النَِّساِء السَّيَِّداِت، َوثَـَالُث 3: (ضلَّ فى نهاية حياته وعبد األوثان

َوَكاَن ِفي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسَلْيَماَن َأنَّ ِنَساَءُه 4. َفَأَماَلْت ِنَساُؤُه َقْلَبـهُ . ِمَئٍة ِمَن السََّراِريِّ 
. َكَقْلـِب َداُوَد َأِبيـهِ َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى، َوَلْم َيُكْن َقْلُبُه َكـاِمًال َمـَع الـرَّبِّ ِإَلِهـِه 

ــ5 ــَذَهَب ُس ــوِنيِّينَ َف ــِس اْلَعمُّ ــوَم ِرْج ــْيُدوِنيِّيَن َوَمْلُك ــِة الصَّ ــُتوَرَث ِإَلَه . َلْيَماُن َوَراَء َعْش
، َولَـْم َيْتَبـِع الـرَّبَّ َتَمامـًا َكـَداُوَد َأِبيـهِ 6 ِحيَنِئـٍذ َبَنـى 7. َوَعِمَل ُسَلْيَماُن الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الـرَّبِّ

ْجــِس اْلُمــوآِبيِّيَن َعَلــى اْلَجَبــِل الَّــِذي ُتَجــاَه ُأوُرَشــِليَم، ُســَلْيَماُن ُمْرَتَفَعــًة ِلَكُمــوَش رِ 
 7-3 :11األول  ملوك) .َوِلُموَلَك ِرْجِس َبِني َعمُّونَ 

) المسـيح الــرئيس(مـن ناحيـة أخـرى نفــى عيسـى عليـه السـالم تمامــًا أن يكـون المسـيَّا 
َكْيـَف َيُقـوُل «: ُيَعلِّـُم ِفـي اْلَهْيَكـلِ  ُثمَّ َسَأَل َيُسوُع َوُهوَ 35: (من نسل داود لقول داود نفسه
وِح اْلقُـُدسِ 36؟ اْلَكَتَبُة ِإنَّ اْلَمِسيَح اْبُن َداُودَ  : قَـاَل الـرَّبُّ ِلَربِّـي: َألنَّ َداُوَد َنْفَسُه َقاَل بِـالرُّ

ــَداُوُد َنْفُســ37. اْجِلــْس َعــْن َيِميِنــي َحتَّــى َأَضــَع َأْعــَداَءَك َمْوِطئــًا ِلَقــَدَمْيكَ  ــاً َف ــْدُعوُه َرّب . ُه َي
 37-35: 12مرقس .) َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكِثيُر َيْسَمُعُه ِبُسُرورٍ » ؟َفِمْن َأْيَن ُهَو اْبُنهُ 
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 كم من الجنود والمركبات أسـرها داود حـين كـان يسـترد سـلطته علـى نهـر  -402س
 الفرات؟

يَن َذَهـَب ِلَيـُردَّ ُسـْلَطَتُه ِعْنـَد َنْهـِر َوَضَرَب َداُوُد َهَدَد َعَزَر ْبـَن َرُحـوَب َمِلـَك ُصـوَبَة ِحـ3(
ــُه 4. اْلُفــَراتِ  ــاِرسٍ َفَأَخــَذ َداُوُد ِمْن ــِة َف ــْبَع ِمَئ ــًا َوَس ــَب َداُوُد . َوِعْشــِريَن َأْلــَف َراِجــلٍ  َأْلف َوَعْرَق

 4-3: 8صموئيل الثانى ) َجِميَع َخْيِل اْلَمْرَكَباِت َوَأْبَقى ِمْنَها ِمَئَة َمْرَكَبةٍ 

َرَب َداُوُد َهـَدَد َعـَزَر َمِلـَك ُصـوَبَة ِفـي َحَمـاَة ِحـيَن َذَهـَب ِلُيِقـيَم ُسـْلَطَتُه ِعْنـَد َنْهـِر َوَضـ3(
َوَعْرقَـَب , َوِعْشـِريَن َأْلـَف َراِجـلٍ  َوَسْبَعَة آَالِف َفاِرسٍ َوَأَخَذ َداُوُد ِمْنُه َأْلَف َمْرَكَبٍة 4, اْلُفَراتِ 

 4-3: 18أخبار األيام األول .) ِت َوَأْبَقى ِمْنَها ِمَئَة َمْرَكَبةٍ َداُوُد ُكلَّ َخْيِل اْلَمْرَكَبا

وهنا يتضح الخالف الكبير بين النصين ، اللـذان يؤكـدان علـى أن هـذا الكتـاب غيـر 
بينما . فارس ، ولم يأسر مراكب 1700: فتبعًا لسفر صموئيل الثانى. موحى به من اهللا

 .فارس 7000مركبة و  1000إنه أسَر : يقول أخبار األيام األول

 َوَكاَن َبْعَد َذِلَك َأنَّ َمِلَك َبنِـي َعمُّـوَن َمـاَت، َوَملَـَك َحـاُنوُن 1: (يقول الكتاب -403س
َأْصـَنُع َمْعُروفـًا َمـَع َحـاُنوَن ْبـِن َناَحـاَش َكَمـا َصـَنَع «: َفقَـاَل َداُودُ 2. اْبُنُه ِعَوضًا َعْنـهُ 

 2-1: 10الثانى صموئيل ) .»َأُبوُه َمِعي َمْعُروفاً 

فما هو المعروف الذى فعله ناحاش مع داود؟ يذكر الكتاب أن الذى فعـل المعـروف 
ـــى 3(مـــع داود هـــو ملـــك مـــوآب حـــين استضـــاف والـــدى داود  ـــاَك ِإَل ـــْن ُهَن َوَذَهـــَب َداُوُد ِم

ــي ِإَلــْيُكْم َحتَّــى أَ «: ِمْصــَفاِة ُمــوآَب َوَقــاَل ِلَمِلــِك ُمــوآبَ  ْعَلــَم َمــاَذا َيْصــَنُع ِلــَي ِلَيْخــُرْج َأِبــي َوُأمِّ
) .َفَوَدَعُهَما ِعْنَد َمِلِك ُموآَب َفَأَقاَما ِعْنَدُه ُكلَّ َأيَّاِم ِإَقاَمـِة َداُوَد ِفـي اْلِحْصـنِ 4. »اللَّهُ 

، أمــا ناحـــاش فقــد كـــان عــدوًا إلســـرائيل ، واشــترط أن يقـــّور  4-3: 22صــموئيل األول 
ع إسرائيل ، ولم يرد ما يدل على أنه عمـل عين كل إسرائيلى ليكون ذلك عارًا على جمي

 .معروفًا مع داود

 كيف تكون أبيجايل ابنة ناحاش عدو بنى إسـرائيل وهـى فـى نفـس الوقـت  -404س
 ابنة يسَّى وأخت داود نبى اهللا؟ 
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ِبيَجاِيـَل أَ َوَكاَن َعَماَسا اْبَن َرُجٍل اْسُمُه ِيْثَرا اِإلْسَراِئيِليُّ الَِّذي َدَخـَل ِإلَـى : (يقول الكتاب
 25:  17صموئيل الثانى .) ُأمِّ ُيوآبَ  ِبْنِت َناَحاَش ُأْخِت َصُروَيةَ 

َوَنْثِنِئيـَل 14ِبْكَرُه َأِليآَب َوَأِبيَناَداَب الثـَّاِني َوَشـْمَعى الثَّاِلـَث : َوَيسَّى َوَلدَ 13(ويقول أيضًا 
ــــــاِدَس َوَداوُ 15الرَّاِبــــــَع َوَردَّاَي اْلَخــــــاِمَس  ــــــاِبعَ َوُأوَصــــــَم السَّ َوُأْخَتــــــاُهْم َصــــــُروَيُة 16. َد السَّ

 16-13: 2األولى  األيام أخبار)َوَبُنو َصُروَيَة َأْبَشاُي َوُيوآُب َوَعَساِئيُل َثَالَثةٌ . َوَأِبيَجاِيلُ 

 هــل نبــى اهللا داود قاِتــل؟ هــل َيقُتــل نبــى اهللا ليخفــى جريمــة زنــاه؟ هــل نبــى  -405س
اهللا داود خــان جنــوده ودفعهــم للقتــال والمــوت  اهللا داود خســيس ليزنــى بجارتــه؟ هــل نبــى

 للتخلص من زوج جارته التى حملت سفاحًا من داود؟
َوَكــاَن ِفــي َوْقــِت اْلَمَســاِء َأنَّ َداُوَد َقــاَم َعــْن َســِريِرِه َوَتَمشَّــى َعَلــى َســْطِح َبْيــِت اْلَمِلــِك، 2(

َفَأْرَسَل َداُوُد 3. ِت اْلَمْرَأُة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر ِجّداً َوَكانَ . َفَرَأى ِمْن َعَلى السَّْطِح اْمَرَأًة َتْسَتِحمُّ 
؟«: َوَســـَأَل َعـــِن اْلَمـــْرَأِة، َفَقـــاَل َواِحـــدٌ  » َأَلْيَســـْت َهـــِذِه َبْثَشـــَبَع ِبْنـــَت َأِليَعـــاَم اْمـــَرَأَة ُأوِريَّـــا اْلِحثِّـــيِّ

ثُـمَّ . َوِهَي ُمَطهَّـَرٌة ِمـْن َطْمِثهَـا َطَجَع َمَعَهاَفَدَخَلْت ِإَلْيِه َفاضْ َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُسًال َوَأَخَذَها، 4
ــــا ــــى َبْيِتَه ــــْت ِإَل ــــتْ 5. َرَجَع ــــَرْت َداُوَد َوَقاَل ــــْرَأُة، َفَأْرَســــَلْت َوَأْخَب ــــِت اْلَم ــــى«: َوَحِبَل ــــي ُحْبَل . »ِإنِّ

َأْرَسـَل ُيـوآُب ُأوِريَّـا ِإلَـى فَ . »ُأوِريَّـا اْلِحثـِّيَّ  َأْرِسْل ِإَلـيَّ «: َفَأْرَسَل َداُوُد ِإَلى ُيوآَب َيُقولُ 6
. فَـَأَتى ُأوِريَّــا ِإَلْيــِه، َفَسـَأَل َداُوُد َعــْن َســَالَمِة ُيــوآَب َوَسـَالَمِة الشَّــْعِب َوَنَجــاِح اْلَحــْربِ 7. َداُودَ 

ْيـِت اْلَمِلـِك، َفَخـَرَج ُأوِريَّـا ِمـْن بَ . »اْنـِزْل ِإَلـى َبْيِتـَك َواْغِسـْل ِرْجَلْيـكَ «: َوَقاَل َداُوُد ِألُوِريَّا8
ٌة ِمْن ِعْنِد اْلَمِلكِ  َوَناَم ُأوِريَّا َعَلـى َبـاِب َبْيـِت اْلَمِلـِك َمـَع َجِميـِع 9. َوَخَرَجْت َوَراَءُه ِحصَّ

ُد َفقَـاَل َداوُ . »َلْم َيْنِزْل ُأوِريَّا ِإَلى َبْيِتهِ «: َفَقاُلوا ِلَداُودَ 10. َعِبيِد َسيِِّدِه َوَلْم َيْنِزْل ِإَلى َبْيِتهِ 
ــَفِر؟ َفِلَمــاَذا َلــْم َتْنــِزْل ِإَلــى َبْيِتــَك؟«: ِألُوِريَّــا ِإنَّ «: َفَقــاَل ُأوِريَّــا ِلــَداُودَ 11» َأَمــا ِجْئــَت ِمــَن السَّ

ـاُبوَت َوإِْســَراِئيَل َوَيُهــوَذا َســاِكُنوَن ِفــي اْلِخَيــاِم، َوَســيِِّدي ُيــوآُب َوَعِبيــُد َســيِِّدي  التـَّ
ــ ــاِزُلوَن َعَلــى َوْجــِه الصَّ ــَع َن ــا آِتــي ِإَلــى َبْيِتــي ِآلُكــَل َوَأْشــَرَب َوَأْضــَطِجَع َم ْحَراِء، َوَأَن

َأِقـْم ُهَنـا «: َفقَـاَل َداُوُد ِألُوِريَّـا12. »َوَحَياِتَك َوَحَيـاِة َنْفِسـَك َال َأْفَعـُل َهـَذا اَألْمـرَ ! اْمَرَأِتي
ــْوَم َأْيضــًا، َوَغــدًا ُأْطِلُقــكَ  ــا ِفــي. »اْلَي ــاَم ُأوِريَّ ــْوَم َوَغــَدهُ  َفَأَق ــَك اْلَي ــِليَم َذِل َوَدَعــاُه َداُوُد 13. ُأوُرَش

ــَكَرهُ  ــُه َوَشــِرَب َوَأْس ــَل َأَماَم ــَع َعِبيــِد . َفَأَك ــي َمْضــَجِعِه َم ــَد اْلَمَســاِء ِلَيْضــَطِجَع ِف َوَخــَرَج ِعْن
ـــَباِح َكتَــَب َداُوُد َمْكُتوبــ14. َســيِِّدِه، َوإِلَــى َبْيتِــِه لَــْم َيْنــِزلْ  ًا ِإلَــى ُيــوآَب َوَأْرَســَلُه ِبَيـــِد َوِفــي الصَّ

ـــِديَدِة، «: َوَكتَـــَب ِفـــي اْلَمْكتُـــوِب َيُقـــولُ 15. ُأوِريَّـــا اْجَعُلـــوا ُأوِريَّـــا ِفـــي َوْجـــِه اْلَحـــْرِب الشَّ
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َوَكـاَن ِفـي ُمَحاَصـَرِة ُيـوآَب اْلَمِديَنـَة َأنَّـُه َجَعـَل 16. »َواْرِجُعوا ِمْن َوَراِئِه َفُيْضَرَب َوَيُمـوتَ 
ـــْأِس ِفيـــهِ ُأورِ  ـــِة َوَحـــاَرُبوا 17. يَّـــا ِفـــي اْلَمْوِضـــِع الَّـــِذي َعِلـــَم َأنَّ ِرَجـــاَل اْلَب َفَخـــَرَج ِرَجـــاُل اْلَمِديَن

صـموئيل الثـانى .) ُيوآَب، َفَسَقَط َبْعُض الشَّْعِب ِمْن َعِبيِد َداُوَد، َوَماَت ُأوِريَّا اْلِحثِّيُّ َأْيضـاً 
11 :2-17 

ى القائـد بجنـده مـن أجـل خسـته وندالتـه وزنـاه مـع يا لها مـن خيانـة ُعظمـى أن يُ  ضـحَّ
امـرأة أحـد جنـوده الشـرفاء، الــذى ضـنَّ علـى نفسـه بــالتنعم فـى فراشـه، وأبـى إال أن يبيــت 

 ! الليل على باب نبى اهللا وقائده األعلى لحراسته، ثم يتخلَّص منه نبى اهللا ويقتله

 به؟ لشع) على زعمكم(أين القدوة التى أتى بها هذا النبى 

وٕاذا كانت هذه تصرفات كل أنبيـاء بنـى إسـرائيل ـ القتـل أو الزنـى أو عبـادة األوثـان ـ 
 فأين علم اهللا األزلى فى انتقاء أنبيائه؟ 

وما غرض الرب من انتقاء أردأ خلقه ليمثلوا حكمه على األرض وليبلغوا رسالته إلى 
هللا غيــر مناســب للنــاس النــاس؟ هــل يريــد مــن حرفــوا الكتــاب بــذلك أن يخبرونــا أن شــرع ا

 حتى إنه فشل فى هداية األنبياء أنفسهم؟ 

ة فى اآلخرة علـى خـالقهم  أال تدرى أنه لو كان هذا الكالم صحيحًا ألقام الناس الُحجَّ
أنــه هــو الــذى أفســدهم متعمــدًا عــن طريــق إرســاله شــرار خلقــه ليكونــوا قــدوة لهــم ، فاقتــدوا 

 بهم؟

 ة وقدح فى جالل اهللا وقدسيته؟ أال تدرى أن هذا الكالم يعتبر ُسبَّ 

 أال تتهمون الرب بذلك بالجهل وعدم كفاءته فى إدارة خلقه وٕافساد خلقه متعمدًا؟ 

أليست هذه األقاصيص تعطى الحـق للكفـرة أال يؤمنـوا بـاهللا؟ فكيـف يقـيم علـيهم ربهـم 
 الحجة يوم القيامة؟ 

لكـان اهللا بـذلك قـد ظلمـه  ألست معى أن اهللا لـو حاسـب عبـدًا زنـى وألقـاه فـى جهـنََّم ،
 ؟ أليست هذه هى القدوة التى إنتقاها اهللا له؟) على زعم كتابكم(
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ِإَذا «22(ألست معى أنكم بذلك تحكمون على نبى اهللا داود بالقتل هـو وامـرأة أوريـا؟ 
ْضَطِجُع َمَع الَمـْرَأِة الرَُّجُل المُ : ُوِجَد َرُجٌل ُمْضَطِجعًا َمَع اْمَرَأٍة َزْوَجِة َبْعٍل ُيْقَتُل اِالْثَنانِ 

  22: 22تثنية .) َفَتْنِزُع الشَّرَّ ِمْن ِإْسَراِئيل. َوالَمْرَأةُ 

ألم يعلم الشعب بذلك؟ فلماذا أبقى الشعب عليه وحارب معه؟ وٕاذا كان الـرب وصـفه 
 ووصف عمله بالشر ، فكيف يكون الشر نبيًا؟

 د أنه زنى بها؟ما اسم امرأة أوريا التى يفترى الكتاب على داو  -406س 

اْمـَرَأَة َبْثَشَبَع ِبْنـَت َأِليَعـاَم َأَلْيَسْت َهِذِه «: َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن اْلَمْرَأِة، َفَقاَل َواِحدٌ 3(
؟  3: 11صموئيل الثانى ) »ُأوِريَّا اْلِحثِّيِّ

َشـــْمَعى . ِليمَ َوَهـــؤَُالِء ُوِلـــُدوا َلـــُه ِفـــي ُأوُرَشـــ5: (وقـــد ورد اســـمها مـــن قبـــل بصـــورة مختلفـــة
 5: 3أخبار األيام األول ).َبْثُشوَع ِبْنِت َعمِّيِئيلَ َأْرَبَعٌة ِمْن . َوُشوَباُب َوَناثَاُن َوُسَلْيَمانُ 

 ما اسم أم نبى اهللا سليمان الذى بنى بيتًا للرب؟ -407س 

يِئيـــلَ  َعى َوُشـــوَباُب َوَناثَـــاُن َشـــمْ . َوَهـــؤَُالِء ُوِلـــُدوا َلـــُه ِفـــي ُأوُرَشـــِليمَ 5: (َبْثُشـــوَع ِبْنـــِت َعمِّ
 5: 3أخبار األيام األول ) .َبْثُشوَع ِبْنِت َعمِّيِئيلَ َأْرَبَعٌة ِمْن . َوُسَلْيَمانُ 

ــَدِت اْبنــًا،  َبْثَشــَبعَ َوَعــزَّى َداُوُد 24: (َبْثَشــَبعَ  ــا َفَوَل ــُه َوَدَخــَل ِإَلْيهَــا َواْضــَطَجَع َمَعَه اْمَرَأَت
 24: 12صموئيل الثانى ) الرَّبُّ َأَحبَّهُ َفَدَعا اْسَمُه ُسَلْيَماَن، وَ 

 هل ألبشالوم أوالد؟ -408س 

ــارُ 27: (عنــده أوالد. نعــم ــٌت َواِحــَدٌة اْســُمَها ثَاَم ــيَن َوِبْن ــُة َبِن ــَد َألْبَشــاُلوَم َثَالَث ، َوُوِل
 27: 14صموئيل الثانى .) َوَكاَنِت اْمَرَأًة َجِميَلَة اْلَمْنَظرِ 

اَن َأْبَشـاُلوُم قَـْد َأَخـَذ َوَأقَـاَم ِلَنْفِسـِه َوُهـَو َحـيٌّ النََّصـَب الَّـِذي َوَكـ18: (ليس عنده أوالد. ال
ــالَ  ــُه َق ــِك، َألنَّ َوَدَعــا النََّصــَب . »َلــْيَس ِلــَي اْبــٌن َألْجــِل تَــْذِكيِر اْســِمي«: ِفــي َواِدي اْلَمِل

 18: 18وئيل الثانى صم.) ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ » َيَد َأْبَشاُلومَ «ِباْسِمِه، َوُهَو ُيْدَعى 
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 فكيـــف ســـينجح إذن فـــى هدايـــة بـــاقى . لقـــد فشـــَل نبـــى اهللا فـــى هدايـــة ابنـــه -409س
 الشعب الذى ُأرِسل لهم؟

م  ، كمـا قـا 29-1: 13كما يقول سفر صـموئيل الثـانى لقد قتَل أبشالوم أخيه أمنون 
ن ومات معه أكثرمن عشـريبعمل مؤامرة ضد أبيه وجيََّش جيشًا ضده مات هو فيـه ، 

لوم عن الذين  كما زاد الذين أكلهم الوعر من جيش أبشا،  ألف من بنى إسرائيل
 وكان مـن بـين أولئـك أبشـالوم نفسـه، )8و  7: 18( أكلهم السيف في ذلك اليوم

فعلق بين السـماء "إذ كان راكبًا على بغل فدخل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، 
، فــرآه رجــل علــى هــذه الصــورة فجــرى وأخبــر )9: 18" (واألرض والبغــل الــذي تحتــه مــر
بـــل أخـــذ ثالثـــة ســـهام بيـــده  -رغـــم كـــل توصـــيات داود  -يـــوآب، الـــذي لـــم يتـــردد لحظـــة 

وأنشــبها فــي قلــب أبشــالوم، وأحــاط بــه عشــرة غلمــان مــن رجــال يــوآب وضــربوا أبشــالوم 
وا ثم طرحوه في الجب العظيم بالقرب من المكان الذي قتل فيه وأقام) 15: 18(وأماتوه 

 ). 17: 18(عليه رجمة عظيمة جدًا من الحجارة 

 كم من الزمن قضى أبشالوم بين عودته من جشور وتمرده على أبيه؟ -410س 

َدْعِنـــي َفَأْذَهـــَب َوُأوِفـــَي «: َوِفـــي ِنَهاَيـــِة َأْرَبِعـــيَن َســَنًة َقـــاَل َأْبَشـــاُلوُم ِلْلَمِلـــكِ 7: (ســـنة 40
َألنَّ َعْبـَدَك َنـَذَر َنـْذرًا ِعْنـَد ُسـْكَناَي ِفـي َجُشـوَر ِفـي 8ي َحْبـُروَن، َنْذِري الَِّذي َنَذْرُتُه ِللـرَّبِّ ِفـ

 7: 15صموئيل الثانى .) »ِإْن َأْرَجَعِني الرَّبُّ ِإَلى ُأوُرَشِليَم َفِإنِّي َأْعُبُد الرَّبَّ : َأَراَم َقاِئالً 

وال نـدري : (ةتقـول دائـرة المعـارف الكتابيـ: فى النسـخ السـريانية والسـبعينية سنوات 4
بعــــض . بالتحديـــد كــــم مــــن الـــزمن مضــــى بــــين عودتـــه مــــن جشــــور وتمـــرده علــــى أبيــــه 

على أنهـا أربـع سـنوات كمـا ) 7: 15صموئيل الثانى (الدارسين يرى أن األصح أن نقرأ 
 .).جاءت في النسخ السريانية والسبعينية وليست أربعين سنة

 فأين الروح القدس الذى من شأنه ضبط هذا التاريخ؟ 

 ما حاجة يعقوب للتأمر وسرقة البركة من أبيـه ، إذا كـان قـد اشـتراها مـن  -411س
 أخيه عيسو بطبق عدس؟

َوَطــَبَخ 29: (نبــى اهللا يعقــوب يشــترى النبــوة مــن أخيــه عيســو بطبــق عــدس
َأْطِعْمِنـي «: َفَقاَل ِعيُسـو ِلَيْعقُـوبَ 30. َيْعُقوُب َطِبيخًا َفَأَتى ِعيُسو ِمَن اْلَحْقِل َوُهَو َقْد َأْعَيا
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ِبْعِنـي «: َفقَـاَل َيْعقُـوبُ 31). ِلـَذِلَك ُدِعـَي اْسـُمُه َأُدومَ . (ِمْن َهَذا اَألْحَمِر َألنِّي َقْد َأْعَيْيتُ 
» َهـــا َأَنـــا َمـــاٍض ِإَلـــى اْلَمـــْوِت َفِلَمـــاَذا ِلـــي َبُكوِريَّـــٌة؟«: َفَقـــاَل ِعيُســـو32. »اْلَيـــْوَم َبُكوِريََّتـــكَ 

َفـَأْعَطى 34. َفَبـاَع َبُكوِريَّتَـُه ِلَيْعُقـوبَ . َفَحَلَف َلهُ . »ْحِلْف ِلَي اْلَيْومَ ا«: َفَقاَل َيْعُقوبُ 33
ــاَم َوَمَضــى ــيَخ َعــَدٍس َفَأَكــَل َوَشــِرَب َوَق ــزًا َوَطِب ــاْحَتَقَر ِعيُســو . َيْعُقــوُب ِعيُســَو ُخْب َف

 34-29: 25تكوين .) اْلَبُكوِريَّةَ 

تكـوين اإلصـحاح : (ه بتدبير مـن أمـهيعقوب يسرق البركة والنبوة من أبي: اقرأ
27( 

 هل طلَّق داود امرأته قبل أن يزوجها أبوها شاول مـن فلطئيـل بـن اليـش؟  -412س
 أم هل شرََّع نبى اهللا شاول تعدُّد األزواج للزوجة الواحدة؟

األرجـــح أن شـــاول شـــك فـــى روايـــة : زواجهـــا الثـــاني: (تقـــول دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة
بــل  وعنــدما اشــتدت عــداوة شــاول لــداود وأصــبح الجــرح غيــر قــا .ميكــال عــن هــروب داود

 .) َفــَأْعَطى َشــاُوُل ِميَكــاَل اْبَنتَــُه اْمــَرَأَة َداُوَد ِلَفْلِطــي ْبــِن َالِيــَش الَّــِذي ِمــْن َجلِّــيمَ 44(لاللتئــام، 
 )44: 25صموئيل األول (

أن ُتطلَّـــق ولكنهـــا لـــم توضـــح إذا كـــان نبـــى اهللا شـــاول أخـــذ ابنتـــه عنـــوة وزوَّجهـــا دون 
َفَأْرَسَل َأْبَنْيُر ِمـْن 12: (ودون رغبتها إلى فلطئيل بن شاول ، إلى أن استردها داود بالقوَّة

اْقَطـْع َعْهـَدَك َمِعـي، َوُهـَوَذا َيـِدي : ِلَمْن ِهـَي اَألْرُض؟ َيُقولُـونَ «: َفْوِرِه ُرُسًال ِإَلى َداُوَد َقاِئالً 
َأَنـا َأْقَطـُع َمَعـَك َعْهـدًا، ِإالَّ ِإنِّـي َأْطلُـُب . َحَسـناً «: َفَقالَ 13. »ِإَلْيكَ َمَعَك ِلَردِّ َجِميِع ِإْسَراِئيَل 

ِمْنـَك َأْمـرًا َواِحــدًا، َوُهـَو َأْن َال تَــَرى َوْجِهـي َمــا لَـْم تَـْأِت َأوًَّال ِبِميَكــاَل ِبْنـِت َشــاُوَل ِحـيَن تَــْأِتي 
َأْعِطِنـي اْمَرَأِتـي «: ى ِإيْشُبوَشـَث ْبـِن َشـاُوَل َيقُـولُ َوَأْرَسَل َداُوُد ُرُسـًال ِإلَـ14. »ِلَتَرى َوْجِهي

َفَأْرَسـَل ِإيْشُبوَشـُث 15. »ِميَكاَل الَِّتـي َخَطْبُتَهـا ِلَنْفِسـي ِبِمَئـِة ُغْلَفـٍة ِمـَن اْلِفِلْسـِطيِنيِّينَ 
ــ16. َوَأَخــَذَها ِمــْن ِعْنــِد َرُجِلَهــا، ِمــْن َفْلِطيِئيــَل ْبــِن َالِيــَش  َيِســيُر َمَعَهــا َوَيْبِكــي ا َوَكــاَن َرُجُلَه

-12: 3صــموئيل الثــانى ) َفَرَجــعَ . »اْذَهــِب اْرِجــعْ «: َفَقــاَل َلــُه َأْبَنْيــرُ . َوَراَءَهــا ِإَلــى َبُحــوِريمَ 
16 

 تكـوين) .ِفـي اْلَبـْدِء َخلَـَق اُهللا السَّـَماَواِت َواَألْرَض 1: (تقول الترجمة العربية -413س 

1 :1 
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 يم كما جاءت فى األصل العبرانى؟ فهل الخالق هنا اهللا أم إلوه

 فماذا قال الرب بالضبط؟. وهى تعنى اآللهة. تقرأ فى األصل كلمة إلوهيم

 من الذى أمر داود أن ُيحصى شعب إسرائيل؟ -414س 

: َوَعــاَد َفَحِمــَي َغَضــُب الــرَّبِّ َعَلــى ِإْســَراِئيَل َفَأَهــاَج َعَلــْيِهْم َداُوَد َقــاِئالً 1: (الــرب نفســه
 1: 24صموئيل الثانى ) .»َأْحِص ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذااْمِض وَ «

ــْيَطاُن ِضــدَّ ِإْســَراِئيَل َوَأْغــَوى َداُوَد ِلُيْحِصــَي ِإْســَراِئيلَ 1: (الشــيطان أخبــار ) .َوَوَقــَف الشَّ
 1: 21األيام األول 

فـى الحقيقـة ال أفهــم مـا عالقــة غضـب الــرب بالتعـداد الــذى يقـوم بــه داود سـواء بــأمر 
 فهل أفهمنى أحد هذه العالقة بين الغضب وتعداد الشعب؟. م بإغواء الشيطانالرب أ

فقد أمر الرب موسى من قبل أن يحصى بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر أكثـر 
كما أنه هنـا فـى صـموئيل الثـانى هـو الـذى أمـر . من مرة ، ويشهد على ذلك سفر العدد

رب ودقعـــه لتعـــداد بينـــى إســـرائيل داود أن ُيحصـــى بنـــى إســـرائيل ، فمـــا الـــذى أغضـــب الـــ
 حتى نتجنب هذه العقوبة الفعَّالة؟ 

 وكم كان عدد بنى إسرائيل وقتئذ؟ -415س 
َوَطــــاُفوا ُكــــلَّ 8: (مــــن رجــــال يهــــوذا 500 000رجــــل مســــتل الســــيف و  800 000

فَـَدَفَع ُيـوآُب ُجْملَـَة 9. اَألْرِض، َوَجاُءوا ِفي ِنَهاَيِة ِتْسـَعِة َأْشـُهٍر َوِعْشـِريَن َيْومـًا ِإلَـى ُأوُرَشـِليمَ 
ـــْعِب ِإَلـــى اْلَمِلــِك،  َفَكـــاَن ِإْســـَراِئيُل َثَمـــاَن ِمَئـــِة َأْلـــِف َرُجـــٍل ِذي َبـــْأٍس ُمْســـَتلِّ َعــَدِد الشَّ

 9-8: 24صموئيل الثانى .) َوِرَجاُل َيُهوَذا َخْمَس ِمَئِة َأْلِف َرُجلٍ ، السَّْيفِ 
ـــوآُب 5: (ال يهـــوذامـــن رجـــ 470 000رجـــل ُمســـتل الســـيف و  1 100 000 ـــَدَفَع ُي َف

ِمْلُيونًا َوِمَئـَة َأْلـِف َرُجـٍل ُمْسـَتلِّي السَّـْيِف َفَكاَن ُكلُّ ِإْسَراِئيَل , ُجْمَلَة َعَدِد الشَّْعِبِإَلى َداُودَ 
ــْيفِ  ــَف َرُجــٍل ُمْســَتلِّي السَّ ــٍة َوَســْبِعيَن َأْل ــَع ِمَئ ــا َالِوي َوِبْنَيــاِمينُ 6, َوَيُهــوَذا َأْرَب َفَلــْم  َوَأمَّ

 6-5: 21أخبار األيام األول ) .َيُعدَُّهْم َمَعُهْم َألنَّ َكَالَم اْلَمِلِك َكاَن َمْكُروهًا َلَدى ُيوآبَ 

 َفَطَلــَب . َوَكــاَن ُجــوٌع ِفــي َأيَّــاِم َداُوَد َثــَالَث ِســِنيَن، َســَنًة َبْعــَد َســَنةٍ 1( -416س
ْجــِل َشــاُوَل َوَألْجــِل َبْيــِت الــدَِّماِء، َألنَّــُه َقَتــَل ُهــَو ألَ «: َفَقــاَل الــرَّبُّ . َداُوُد َوْجــَه الــرَّبِّ 

َواْلِجْبُعوِنيُّوَن َلْيُسوا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َبْل ِمْن َبَقاَيا اَألُموِريِّيَن، َوَقْد َحَلَف (2. »اْلِجْبُعوِنيِّينَ 
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َفَدَعا 3) ْيَرِتِه َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذاَلُهْم َبُنو ِإْسَراِئيَل، َوَطَلَب َشاُوُل َأْن َيْقُتَلُهْم َألْجِل غَ 
؟«: اْلَمِلـــُك اْلِجْبُعـــوِنيِّيَن َوَقـــاَل َلُهـــمْ  » َمـــاَذا َأْفَعـــُل َلُكـــْم َوِبَمـــاَذا ُأَكفِّـــُر َفتَُبـــاِرُكوا َنِصـــيَب الـــرَّبِّ

ٌة َوَال َذَهٌب ِعْنـَد َشـ«: َفَقاَل َلُه اْلِجْبُعوِنيُّونَ 4 اُوَل َوَال ِعْنـَد َبْيتِـِه، َولَـْيَس َلَنـا َأْن َلْيَس َلَنا ِفضَّ
الرَُّجـُل الَّـِذي «: َفقَـاُلوا ِلْلَمِلـكِ 5. »َمْهَما ُقْلُتْم َأْفَعلُـُه َلُكـمْ «: َفَقالَ . »ُنِميَت َأَحدًا ِفي ِإْسَراِئيلَ 

َفْلُنْعَط َسْبَعَة 6، ُخوِم ِإْسَراِئيلَ َأْفَناَنا َوالَِّذي َتآَمَر َعَلْيَنا ِلُيِبيَدَنا ِلَكْي َال ُنِقيَم ِفي ُكلِّ تُ 
َأَنـا «: َفَقـاَل اْلَمِلـكُ . »ِرَجاٍل ِمْن َبِنيِه َفَنْصِلَبُهْم ِللرَّبِّ ِفي ِجْبَعِة َشاُوَل ُمْخَتاِر الـرَّبِّ 

الرَّبِّ الَِّتي  َوَأْشَفَق اْلَمِلُك َعَلى َمِفيُبوَشَث ْبِن ُيوَناثَاَن ْبِن َشاُوَل ِمْن َأْجِل َيِمينِ 7. »ُأْعِطي
: َفَأَخَذ اْلَمِلُك اْبَنْي ِرْصَفَة اْبَنـِة َأيَّـَة اللَّـَذْيِن َولَـَدْتُهَما ِلَشـاُولَ 8. َبْيَن َداُوَد َوُيوَناثَاَن ْبِن َشاُولَ 

يَل ْبـِن َبـْرِزالََّي َأْرُموِنَي َوَمِفيُبوَشـَث، َوَبنِـي ِميَكـاَل اْبَنـِة َشـاُوَل اْلَخْمَسـَة الَّـِذيَن َولَـَدْتُهْم ِلَعـْدِرئِ 
 ، َفَسـَقَط . َوَسلََّمُهْم ِإَلى َيِد اْلِجْبُعوِنيِّيَن َفَصـَلُبوُهْم َعَلـى اْلَجَبـِل َأَمـاَم الـرَّبِّ 9اْلَمُحوِليِّ

ِلَهــا ِفــي اْبِتــَداِء َحَصــاِد الشَّــِعيرِ  .) السَّــْبَعُة َمعــًا َوُقِتُلــوا ِفــي َأيَّــاِم اْلَحَصــاِد ِفــي َأوَّ
 9-1: 21ى صموئيل الثان

ة فهل ينتقم إله إسرائيل من بنى إسـرائيل بسـبب شـعب وثنـى غيـر ! عجيبة هذه القصَّ
 إسرائيلى؟ 

أليس هذا هو نفس اإلله الذى وعـدهم بإفنـاء الشـعوب التـى تسـكن فـى أرض الميعـاد 
 ومنهم األموريين؟ 

ع ألم يفطن نبى اهللا داود إلى غضب اهللا علـى شـعبه إال بعـد ثـالث سـنوات مـن الجـو 
حتــى يســأله داود بعــد ثــالث ســنوات عــن ســبب هــذه المصــيبة؟ ألــم يــدرك نبــى اهللا لمــدة 
ثـــالث ســـنوات أن اهللا غاضـــب علـــى شـــعبه؟ ولمـــاذا لـــم يفصـــح الـــرب إلـــه المحبـــة لـــداود 
عنــدما غضــب؟ أال يعلــم أن عــدم معرفــة داود واســتمرار غضــبه علــى شــعبه ينفــى عنــه 

 صفة المحبة والرحمة؟
ـــل أكثـــر مـــن  أيغضـــب إلـــه إســـرائيل مـــن  40 000قتـــل أعدائـــه ولـــم يغضـــب مـــن قت

 من بنى إسرائيل فى قتال بين داود وٕابنه أبشالوم؟) أربعين ألف(
أيغضب إله إسرائيل من قتل أعدائه ولم يغضب مـن قتـل بعـض جنـود جيشـه بسـبب 

 خيانة داود لجاره أوريا الحثِّى؟
ألوثـان ، لكنــه َغِضــَب لـم يغضــب إلــه إسـرائيل لزنــى أنبيائــه ، ولـم يغضــب لعبــادتهم ا

 !من أجل قتل ُعبَّاد األوثان أنفسهم ، الذين وعَد هو نفسه قاتليهم برقابهم
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هـل هـذا عـدل إلـه ! واألعجب أن غضب اهللا زاَل بعـد أن ُقتِـَل سـبعة أشـخاص أبريـاء
 المحبة أم وهم مزورى الكتاب؟

إنهــا زوجــة هــل تعرفــون مــن هــى ميكــال ابنــة شــاول التــى قتــل داود أوالدهــا الخمســة؟ 
 ! داود

أين الحكمة فى أن يقتل نبى اهللا أوالده الخمسة من زوجته ميكال؟ إنهـا زوجتـه التـى 
َحتـَّـى قَــاَم َداُوُد 27. (مــن الفلســطينيين قــتلهم وأســلم إلــى شــاول غلفهــم 200دفــع مهرهــا 

تَـى َداُوُد ِبُغَلِفِهـْم َفَأْكَمُلوَهـا ِلْلَمِلـِك َوأَ , َوَذَهَب ُهَو َوِرَجاُلُه َوَقَتَل ِمـَن اْلِفِلْسـِطيِنيِّيَن ِمَئتَـْي َرُجـلٍ 
  27: 18صموئيل األول .) َفَأْعَطاُه َشاُوُل ِميَكاَل اْبَنَتُه اْمَرَأةً . ِلُمَصاَهَرِة اْلَمِلكِ 

ة؟   ثم ما الفائدة التربوية التى تعود على أبناء هذا الكتاب عند قراءة هذه القصَّ

نيين بالـذات دون غيـرهم مـن الشـعوب التـى أفناهـا بنـو ولماذا انحاز هذا اإلله للجبعو 
ــي ِإْســَراِئيلَ 9(إســرائيل؟  ــاَل َيُشــوُع ِلَبِن ــمْ «: َفَق ــا َواْســَمُعوا َكــَالَم الــرَّبِّ ِإَلِهُك ــى ُهَن ــدَُّموا ِإَل . »َتَق

ــي َوَســِطُكمْ «: ثُــمَّ َقــاَل َيُشــوعُ 10 ــوَن َأنَّ اللَّــَه اْلَحــيَّ ِف ــَذا َتْعَلُم ــْرداً , ِبَه ــْن  َوَط ــُرُد ِم َيْط
يِّيَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن  َأَماِمُكمُ  يِّيَن َواْلِفِرزِّ .) َواْلَيُبوِسـيِّينَ  َواَألُمـوِريِّينَ اْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواْلِحوِّ
 10-9: 3هوشع 

ألم يقتلهم يشوع من قبل؟ ألم يصلب وُيِذّل ملوك األموريين من قبـل؟ فلمـاذا لـم ينـتقم 
منه؟ ألم يوقف الرب الشمس عن الغروب حتى يتم ليشوع وجنوده قتل األموريين؟  الرب

 ألم يحارب الرب نفسه األموريين؟ 
, َوِفــْرآَم َمِلــِك َيْرُمــوتَ , َفَأْرَســَل َأُدوِنــي َصــاِدَق َمِلــُك ُأوُرَشــِليَم ِإَلــى ُهوَهــاَم َمِلــِك َحْبــُرونَ 3(

ـــِك َلِخـــيَش  ـــاِفيَع َمِل ـــ, َوَي َفَنْضـــِرَب , اْصـــَعُدوا ِإَلـــيَّ َوَأِعيُنـــوِني«4: ِك َعْجُلـــوَن َيُقـــولُ َوَدِبيـــَر َمِل
: َفـاْجَتَمَع ُمُلــوُك اَألُمـوِريِّيَن اْلَخْمَســةُ 5. »ِجْبُعـوَن َألنَّهَـا َصـاَلَحْت َيُشـوَع َوَبِنــي ِإْسـَراِئيلَ 

َوَصـِعُدوا , َمِلـُك َعْجُلـونَ َمِلُك ُأوُرَشِليَم َوَمِلُك َحْبُروَن َوَمِلـُك َيْرُمـوَت َوَمِلـُك َلِخـيَش وَ 
. َفـــَأَتى ِإَلـــْيِهْم َيُشـــوُع َبْغتَـــةً 9. .. .. .. ُهـــْم َوُكـــلُّ ُجُيوِشـــِهْم َوَنَزُلـــوا َعَلـــى ِجْبُعـــوَن َوَحاَرُبوَهـــا

َعِظيَمـًة  َوَضـَرَبُهْم َضـْرَبةً , َفَأْزَعَجُهُم الرَّبُّ َأَمـاَم ِإْسـَراِئيلَ 10. َصِعَد اللَّْيَل ُكلَُّه ِمَن اْلِجْلَجالِ 
. َوَضــَرَبُهْم ِإَلــى َعِزيَقــَة َوإَِلــى َمقِّيــَدةَ , َوَطــَرَدُهْم ِفــي َطِريــِق َعَقَبــِة َبْيــِت ُحــوُرونَ , ِفــي ِجْبُعــونَ 

َرَمـاُهُم , َوَبْيَنَما ُهـْم َهـاِرُبوَن ِمـْن َأَمـاِم ِإْسـَراِئيَل َوُهـْم ِفـي ُمْنَحـَدِر َبْيـِت ُحـوُرونَ 11
َوالَّـِذيَن َمـاُتوا ِبِحَجـاَرِة اْلَبـَرِد . يَمٍة ِمَن السََّماِء ِإَلى َعِزيَقَة َفَمـاُتواالرَّبُّ ِبِحَجاَرٍة َعظِ 

َيْوَم َأْسَلَم , ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُشوُع ِللرَّبَّ 12. ُهْم َأْكَثُر ِمَن الَِّذيَن َقَتَلُهْم َبُنو ِإْسَراِئيَل ِبالسَّْيفِ 
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, َيـا َشـْمُس ُدوِمـي َعلَـى ِجْبُعـونَ «: َأَماَم ُعُيوِن ِإْسَراِئيلَ , ْسَراِئيلَ الرَّبُّ اَألُموِريِّيَن َأَماَم َبِني إِ 
ــونَ  ــى َواِدي َأيَُّل ــُر َعَل ــا َقَم ــْن 13. »َوَي ــْعُب ِم ــَتَقَم الشَّ ــُر َحتَّــى اْن ــَف اْلَقَم ــْمُس َوَوَق ــَداَمِت الشَّ َف

َولَـْم  َفـِت الشَّـْمُس ِفـي َكِبـِد السَّـَماءِ َفَوقَ ؟ َأَلْيَس َهَذا َمْكُتوبًا ِفـي ِسـْفِر َياَشـرَ . َأْعَداِئهِ 
َوَلْم َيُكْن ِمْثُل َذِلَك اْلَيْوِم َقْبَلُه َوَال َبْعـَدُه َسـِمَع ِفيـِه 14. َتْعَجْل ِلْلُغُروِب َنْحَو َيْوٍم َكاِملٍ 

وُع َوَجِميــُع ثُــمَّ َرَجــَع َيُشــ15   .َألنَّ الــرَّبَّ َحــاَرَب َعــْن ِإْســَراِئيلَ . الــرَّبُّ َصــْوَت ِإْنَســانٍ 
ــي اْلِجْلَجــالِ  ــى اْلَمَحلَّــِة ِف ــُه ِإَل ــي 16. ِإْســَراِئيَل َمَع ــُأوا ِف ــوِك َواْخَتَب ــَك اْلَخْمَســُة اْلُمُل َفَهــَرَب ُأوَلِئ

ــَدةَ  ــي َمقِّي ــُأْخِبَر َيُشــوعُ 17. َمَغــاَرٍة ِف ــي «: َف ــاَرٍة ِف ــي َمَغ ــيَن ِف ــوُك اْلَخْمَســُة ُمْخَتِبِئ ــْد ُوِجــَد اْلُمُل َق
َوَأِقيُمـوا َعَلْيهَـا ِرَجـاًال , َدْحِرُجـوا ِحَجـاَرًة َعِظيَمـًة َعلَـى فَـِم اْلَمَغـاَرةِ «: َفَقاَل َيُشـوعُ 18. »ةَ َمقِّيدَ 

َرُهمْ , َوَأمَّا َأْنُتْم َفَال َتِقُفوا19. َألْجِل ِحْفِظِهمْ  . َبـِل اْسـُعوا َوَراَء َأْعـَداِئُكْم َواْضـِرُبوا ُمـَؤخَّ
َوَلمَّـا اْنَتَهـى 20. »َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َقـْد َأْسـَلَمُهْم ِبَيـِدُكمْ , َن ُمُدَنُهمْ َال َتَدُعوُهْم َيْدُخُلو

َوالشََّرُد الَّـِذيَن َشـَرُدوا , َيُشوُع َوَبُنو ِإْسَراِئيَل ِمْن َضْرِبِهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة ِجّدًا َحتَّى َفُنوا
ــَنةَ  ــْعِب ِإَلــى اْلَمَحلَّــِة ِإَلــى َيُشــوَع ِفــي َمقِّيــَدَة 21, ِمــْنُهْم َدَخُلــوا اْلُمــُدَن اْلُمَحصَّ َرَجــَع َجِميــُع الشَّ

ـــى َبِنـــي ِإْســـَراِئيلَ . ِبَســـَالمٍ  ـــْم َيُســـنَّ َأَحـــٌد ِلَســـاَنُه َعَل ـــاَل َيُشـــوعُ 22. َل ـــَم اْلَمَغـــاَرِة «: َفَق اْفَتُحـــوا َف
َوَأْخَرُجـوا ِإَلْيـِه ُأوَلئِـَك , َفَفَعلُـوا َكـَذِلكَ 23. »ةِ َوَأْخِرُجوا ِإَليَّ َهـؤَُالِء اْلَخْمَسـَة اْلُملُـوِك ِمـَن اْلَمَغـارَ 

ــَن اْلَمَغــاَرةِ  ــوَك اْلَخْمَســَة ِم ــَك َلِخــيَش : اْلُمُل ــَك َيْرُمــوَت َوَمِل ــَك َحْبــُروَن َوَمِل ــَك ُأوُرَشــِليَم َوَمِل َمِل
ــا َأْخَرُجـوا ُأوَلِئــَك اْلُملُـوَك ِإَلــى َيُشـ24. َوَمِلـَك َعْجلُــونَ  وَع َأنَّ َيُشــوَع َدَعـا ُكــلَّ ِرَجــاِل َوَكـاَن َلمَّ

ــاَل ِلُقــوَّاِد ِرَجــاِل اْلَحــْرِب الَّــِذيَن َســاُروا َمَعــهُ  ــى «: ِإْســَراِئيَل َوَق ــْم َعَل ــدَُّموا َوَضــُعوا َأْرُجَلُك َتَق
ــوكِ  ــاِق َهــُؤَالِء اْلُمُل َوَضــَرَبُهْم 26. .. .. َفَتَقــدَُّموا َوَوَضــُعوا َأْرُجَلُهــْم َعَلــى َأْعَنــاِقِهمْ . »َأْعَن

 26-3: 10يشوع .) َيُشوُع َبْعَد َذِلَك َوَقَتَلُهْم َوَعلََّقُهْم َعَلى َخْمِس َخَشبٍ 

 ـــِك 21(: يقـــول الكتـــاب -417س ـــِة ِســـيُحوَن َمِل ـــلَّ َمْمَلَك ـــْهِل َوُك ـــُدِن السَّ ـــلَّ ُم َوُك
يشـوع ) َؤَسـاِء ِمـْدَيانَ الَِّذي َضَرَبُه ُموَسى َمَع رُ , اَألُموِريِّيَن الَِّذي َمَلَك ِفي َحْشُبونَ 

13 :21 

فهـــل حـــدثت ! بمجاعـــةأى لقـــد ضـــربهم موســـى مـــن قبـــل ولـــم ينـــتقم الـــرب مـــن شـــعبه 
 المجاعة فعًال من أجل هذا الهراء أم ألن بنى إسرائيل تركت الرب وعبدت األوثان؟ 

ــِر األُ 8( ــاِكِنيَن ِفــي َعْب ــُت ِبُكــْم ِإَلــى َأْرِض اَألُمــوِريِّيَن السَّ , ْرُدنِّ َفَحــاَرُبوُكمْ ُثــمَّ َأَتْي
َوقَـاَم َبـاَالُق ْبـُن ِصـفُّوَر َمِلـُك 9. َوَدَفْعُتُهْم ِبَيِدُكْم َفَمَلْكُتْم َأْرَضُهْم َوَأْهَلْكُتُهْم ِمـْن َأَمـاِمُكمْ 
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َأْســـَمَع  َوَلـــْم َأَشـــْأ َأنْ 10. َوَأْرَســـَل َوَدَعـــا َبْلَعـــاَم ْبـــَن َبُعـــوَر ِلَيْلَعـــَنُكمْ , ُمـــوآَب َوَحـــاَرَب ِإْســـَراِئيلَ 
َفَحـاَرَبُكْم . ثُـمَّ َعَبـْرُتُم اُألْرُدنَّ َوَأَتْيـُتْم ِإلَـى َأِريَحـا11. َفَباَرَكُكْم َبَرَكًة َوَأْنقَـْذُتُكْم ِمـْن َيـِدهِ , ِلَبْلَعامَ 

يُّـــوَن َواْلَكْنَعـــاِنيُّوَن َواْلِحثِّيُّـــوَن َواْلِجْرَجا: َأْصـــَحاُب َأِريَحـــا ِشـــيُّوَن اَألُموِريُّـــوَن َواْلِفِرزِّ
ــيُّونَ  ــوَن َواْلَيُبوِس يُّ ــِدُكمْ , َواْلِحوِّ ــَدَفْعُتُهْم ِبَي ــاِبيَر َوَطــَرْدُت ِمــْن 12. َف َن ــدَّاَمُكُم الزَّ َوَأْرَســْلُت ُق
َوَأْعَطْيـــُتُكْم َأْرضـــًا َلـــْم َتْتَعُبـــوا َعَلْيَهـــا 13. َال ِبَســـْيِفَك َوَال ِبَقْوِســـكَ , َأَمـــاِمُكْم َمِلَكـــِي اَألُمـــوِريِّينَ 

َفاآلَن اْخُشوا 14. َوِمْن ُكُروٍم َوَزْيُتوٍن َلْم َتْغِرُسوَها تَـْأُكُلونَ , ُمُدنًا َلْم َتْبُنوَها َوَتْسُكُنوَن ِبَهاوَ 
َواْنِزُعوا اآلِلَهَة الَِّذيَن َعَبَدُهْم آَبـاُؤُكْم ِفـي ِعْبـِر النَّْهـِر , الرَّبَّ َواْعُبُدوُه ِبَكَماٍل َوَأَماَنةٍ 

 14-8: 24يشوع .) َواْعُبُدوا الرَّبَّ , َوِفي ِمْصرَ 
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 هل الرب إنسان فيندم؟ أم إن الكاتب أحمق ولم ُيميِّز؟ -418س 

ــْعِب ِمــْن 15( ــَباِح ِإَلــى اْلِميَعــاِد، َفَمــاَت ِمــَن الشَّ َفَجَعــَل الــرَّبُّ َوَبــًأ ِفــي ِإْســَراِئيَل ِمــَن الصَّ
َفَنـِدَم َشـِليَم ِلُيْهِلَكهَـا، َوَبَسَط اْلَمَالُك َيَدُه َعَلى ُأورُ 16. َداٍن ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع َسْبُعوَن َأْلَف َرُجلٍ 

ــرِّ  ــِن الشَّ ــرَّبُّ َع ــْعبَ  ال ــِك الشَّ ــاَل ِلْلَمــَالِك اْلُمْهِل ــَدكَ ! َكَفــى«: َوَق ــَالُك . »اآلَن ُردَّ َي َوَكــاَن َم
 16-15: 24صموئيل الثانى .) الرَّبِّ ِعْنَد َبْيَدِر َأُروَنَة اْلَيُبوِسيِّ 

فمــن يســامح الــرب علــى شــروره؟ ! لشــرلقــد نــدَم الــرب عــن اهــل يفعــل الــرب الشــر؟ 
 ولكن يعترف الرب ليغفر له؟

وٕاذا كــان الــرب قــد نــدم ، أال يــدل ذلــك علــى أنــه إلــه أهــوج متهــور متســرع فــى اتخــاذ 
 قراراته دون أن يدرس عواقبها؟ أال يدل ذلك على أنه إله عاطفّى؟

 وٕاذا كان الرب يفعل الشر فكيف نفرق بينه وبين الشياطين؟

لكـن األعجـب . ب التوراة كان له خيال وثنى خصـب فكتـب تهيؤاتـه كلهـايبدو أن كات
أيـن أصـحاب العقـول مـن اليهـود؟ كيـف يرتضـى إنسـان يـؤمن بـاهللا ويحبـه : من ذلك هو

 .أن تكون صورة اهللا بهذا الدنو واإلزدراء

ويبدو أيضًا أن هذا الرب كان كثير الندم ، فهو على حد تصوره إلـه متهـوِّر ، يفعـل 
َفَحــِزَن الــرَّبُّ َأنَّــُه 6(: بانفعــال دون رويــة ثــم ُيفاجــأ بنتيجــة غيــر التــى كــان يتمناهــاأشــياء 

َأْمُحـو َعــْن َوْجــِه اَألْرِض «: َفقَـاَل الــرَّبُّ 7. َعِمـَل اِإلْنَسـاَن ِفــي اَألْرِض َوَتَأسَّـَف ِفـي َقْلِبــهِ 
َألنِّـي َحِزْنـُت . اَبـاٍت َوُطُيـوِر السَّـَماءِ اِإلْنَساَن َمَع َبَهـاِئَم َوَدبَّ : اِإلْنَساَن الَِّذي َخَلْقُتهُ 

  7-6: 6تكوين .) »َأنِّي َعِمْلُتُهمْ 

  14: 32خروج ) َفَنِدَم الرَّبُّ َعَلى الشَّرِّ الَِّذي َقاَل ِإنَُّه َيْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ 14(وأيضًا 

 35: 15صموئيل األول  .)َوالرَّبُّ َنِدَم َألنَُّه َملََّك َشاُوَل َعَلى ِإْسَراِئيلَ (وأيضًا 

ــــيس بإنســــان فينــــدم : إال أن نــــص ســــفر العــــدد ُيســــفِّه هــــذا الكــــالم ، ويجــــزم أن اهللا ل
   19: 23عدد .) لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنَدمَ 19(

 هل نِدَم الرب أم أن هذه النصوص دخيلة على الكتاب؟: واآلن
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 نصـــب علـــى أبيـــه داود ويتـــآمر مـــع أم نبـــى اهللا ســـليمان نبـــى اهللا ناثـــان ي -419س
! لســرقة النبــوة لصــالح ســليمان بعــد موتــه مســتغلين بــذلك كبــر ســن داود وضــعف ذاكرتــه

فــأين األمانــة؟ بــل أيــن البــر بالوالــدين؟ وأيــن القــدزة؟ وكيــف ســرقوا الــوحى مــن اهللا؟ كيــف 
ى هذا الخداع وبارك لهم فيه؟ أجبروا اهللا على تقبل سليمان نبيًا؟ بل كيف وافقهم اهللا عل

 وهل ُيملِّك داود نبيًا بعده دون استشارة اهللا ورضاه؟

يـَث قَـْد َملَـَك، : [َفَقاَل َناثَـاُن ِلَبْثَشـَبَع ُأمِّ ُسـَلْيَمانَ 11( َأَمـا َسـِمْعِت َأنَّ َأُدوِنيَّـا اْبـَن َحجِّ
ــاَلْي ُأِشــيرُ 12َوَســيُِّدَنا َداُوُد َال َيْعَلــُم؟  ــي َنْفَســِك َوَنْفــَس  َفــاآلَن َتَع ــِك َمُشــوَرًة َفُتَنجِّ َعَلْي

َأَمـا َحَلْفـَت َأْنـَت َيـا : ِاْذَهِبي َواْدُخِلـي ِإَلـى اْلَمِلـِك َداُوَد َوُقـوِلي َلـهُ 13. اْبِنِك ُسَلْيَمانَ 
. ِســيِّيَســيِِّدي اْلَمِلــُك َألَمِتــَك َأنَّ ُســَلْيَماَن اْبَنــِك َيْمِلــُك َبْعــِدي، َوُهــَو َيْجِلــُس َعَلــى ُكرْ 

ـُل 14؟ َفِلَماَذا َمَلَك َأُدوِنيَّا َوِفيَما َأْنِت ُمَتَكلَِّمٌة ُهَناَك َمَع اْلَمِلِك َأْدُخُل َأَنـا َوَراَءِك َوُأَكمِّ
َوَكــاَن اْلَمِلــُك َقــْد َشــاَخ ِجــّدًا َوَكاَنــْت . َفــَدَخَلْت َبْثَشــَبُع ِإَلــى اْلَمِلــِك ِإَلــى اْلَمْخــَدعِ 15]. َكَالَمــكِ 

] َمـا َلــِك؟: [َفقَـاَل اْلَمِلـكُ . َفَخـرَّْت َبْثَشـَبُع َوَسـَجَدْت ِلْلَمِلــكِ 16. ُج الشُّـوَنِميَُّة َتْخـِدُم اْلَمِلــكَ َأِبيَشـ
َأْنَت َيـا َسـيِِّدي َحَلْفـَت ِبـالرَّبِّ ِإَلِهـَك َألَمِتـَك َأنَّ ُسـَلْيَماَن اْبَنـِك َيْمِلـُك : [َفَقاَلْت َلهُ 17

َواآلَن َأْنـَت َيـا َسـيِِّدي . َواآلَن ُهـَوَذا َأُدوِنيَّـا قَـْد َملَـكَ 18. ى ُكْرِسيِّيَبْعِدي َوُهَو َيْجِلُس َعلَ 
َوَقْد َذَبَح ِثيَرانـًا َوَمْعُلوفَـاٍت َوَغَنمـًا ِبَكثْـَرٍة، َوَدَعـا َجِميـَع َبنِـي اْلَمِلـِك، 19. اْلَمِلُك َال َتْعَلُم َذِلكَ 

َوَأْنَت َيا َسيِِّدي اْلَمِلـُك 20. اْلَجْيِش، َوَلْم َيْدُع ُسَلْيَماَن َعْبَدكَ َوَأِبَياثَاَر اْلَكاِهَن َوُيوآَب َرِئيَس 
ــــِك َبْعــــَدهُ  ــــى ُكْرِســــيِّ َســــيِِّدي اْلَمِل ــــَرُهْم َمــــْن َيْجِلــــُس َعَل . َأْعــــُيُن َجِميــــِع ِإْســــَراِئيَل َنْحــــَوَك ِلُتْخِب

]. نِّـي َأَنــا َواْبِنــي ُســَلْيَماَن ُنْحَســُب ُمــْذِنَبْينِ َفَيُكـوُن ِإَذا اْضــَطَجَع َســيِِّدي اْلَمِلــُك َمــَع آَباِئــِه أَ 21
ُهـَوَذا : [َفـَأْخَبُروا اْلَمِلـكَ 23. َوَبْيَنَما ِهَي ُمَتَكلَِّمٌة َمـَع اْلَمِلـِك ِإَذا َناثَـاُن النَِّبـيُّ َداِخـلٌ 22

ــاُن النَِّبــيُّ  ــِك َعَلــى ]. َناَث ــِك َوَســَجَد ِلْلَمِل ــَدَخَل ِإَلــى َأَمــاِم اْلَمِل ــاَل 24. َوْجِهــِه ِإَلــى اَألْرضِ َف َوَق
ــَت ِإنَّ َأُدوِنيَّــا َيْمِلــُك َبْعــِدي َوُهــَو َيْجِلــُس َعَلــى : [َناَثــانُ  َيــا َســيِِّدي اْلَمِلــَك، أََأْنــَت ُقْل

نِـي اْلَمِلـِك َألنَُّه َنَزَل اْلَيْوَم َوَذَبَح ِثيَرانًا َوَمْعُلوَفاٍت َوَغَنمًا ِبَكثْـَرٍة، َوَدَعـا َجِميـَع بَ 25؟ ُكْرِسيِّي
ِلَيْحـَي اْلَمِلـُك : َوُرَؤَساَء اْلَجْيِش َوَأِبَياثَاَر اْلَكاِهَن، َوَها ُهْم َيْأُكُلوَن َوَيْشـَرُبوَن َأَماَمـُه َوَيُقولُـونَ 

ــا َأَنــا َعْبــُدَك َوَصــاُدوُق اْلَكــاِهُن َوَبَناَيــاُهو ْبــُن َيُهوَيــاَداَع َوُســَلْيَماُن َعْبــ26. َأُدوِنيَّــا ُدَك َفَلــْم َوَأمَّ
َهــْل ِمــْن ِقَبــِل َســيِِّدي اْلَمِلــِك َكــاَن َهــَذا اَألْمــُر َوَلــْم ُتْعِلــْم َعْبــَدَك َمــْن َيْجِلــُس َعَلــى 27. َيــْدُعَنا

َفــَدَخَلْت ِإَلــى َأَمــاِم ]. اْدُع ِلــي َبْثَشــَبعَ : [َفَأَجــاَب اْلَمِلــُك َداُودُ 28] ُكْرِسـيِّ َســيِِّدي اْلَمِلــِك َبْعــَدُه؟
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َحـيٌّ ُهــَو الـرَّبُّ الَّــِذي فَـَدى َنْفِســي ِمــْن : [َفَحَلــَف اْلَمِلــكُ 29. َوَوَقَفــْت َبـْيَن َيــَدِي اْلَمِلـكِ  اْلَمِلـكِ 
ِإنَُّه َكَما َحَلْفُت َلِك ِبالرَّبِّ ِإَلِه ِإْسـَراِئيَل َأنَّ ُسـَلْيَماَن اْبَنـِك َيْمِلـُك َبْعـِدي 30ُكلِّ ِضيَقٍة 

َفَخـرَّْت َبْثَشـَبُع 31]. ي ِعَوضـًا َعنِّـي، َكـَذِلَك َأْفَعـُل َهـَذا اْلَيـْومَ َوُهَو َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسـيِّ 
].) ِلَيْحـَي َسـيِِّدي اْلَمِلـُك َداُوُد ِإلَـى اَألَبـدِ : [َعَلى َوْجِهَها ِإَلى اَألْرِض َوَسَجَدْت ِلْلَمِلـِك َوَقالَـتْ 

 31-11: 1ملوك األول 

فــى خيــال بنــى إســرائيل ، وكيــف وهنــا نجــد عــدة أمــور تبــين لــك كيــف كــان الــوحى 
 :ُتصنع كتبهم وأنبياؤهم

  ـاب لتحقيـق مصـلحة شخصـيَّة ، فمـا بالـك بالكتبـة والكهنـة الـذين النبى ناثان نصَّ
 !!هم أقل من مراتب األنبياء؟ وال تنس أن ناثان وسليمان من أجداد الرب يسوع

  ذكــر اســم ســليمان إن اســم ســليمان لــم يــرد فــى النبــوءة التــى ذكرهــا ناثــان ، وٕانمــا
 .التى أوحاها اهللا لداود) 9: 21أخبار األيام األولى (بعد ذلك فى نبوءة 

  علــى بنــى إســرائيل ســحب النبــوة منــه هكــذا ) نبيــاً (بعــد أن عــيَّن داود أدونيــا ملكــًا
وهـذا التصـرُّف كفيـل بوقـوع مقتلـة . دون الرجوع هللا ، بل لنزوة عنده ، وأعطاها لسليمان

 .ن الطائفتين وأنصارهماوفتنة عظيمة بي

  كــانوا فــريقين أحــدهما مــع أدونيــا ) وهــم المتحــدثين باســم الــرب(إن كبــار الكهنــة
وال يمكن أن يكون الـرب عمـل هـذه الفتنـة وجعـل هـؤالء يتكلمـون . واآلخر مؤيد لسليمان

وبــذلك تــرى أن . باســمه لصــالح أدونيــا ، وأوحــى إلــى اآلخــرين أن يــدافعوا عــن ســليمان
باســم الــرب كــانوا يتصــرفون ويتكلمــون بمــا لــم يــوحى بــه الــرب ، ويفعلــون مــا  المتحــدثين

 . يفيد مصالحهم الشخصية

ــٍة َيُقــوُل الــرَّبُّ 32(: مصــداقًا لقــول اهللا ــَأْحَالٍم َكاِذَب ــَذا َعَلــى الَّــِذيَن َيَتَنبَّــُأوَن ِب ــِذيَن َهَئَن الَّ
وَنَها َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم وَ  َفلَـْم . ُمَفـاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ َيُقصُّ

 32: 23إرمياء ].) ُيِفيُدوا َهَذا الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

ــا (: وقولــه ــَدْيُكْم َشــِريَعَة الــرَّبِّ َبْيَنَم ــاُء َوَل ــدَُّعوَن َأنَُّكــْم ُحَكَم ــَف َت ــا َقَلــُم اْلَكَتَبــةِ َكْي َلَه  َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 
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ــْعُب َأْو َنِبــيٌّ َأْو َكــاِهنٌ 33(: وقولــه ؟: [َوإَِذا َســَأَلَك َهــَذا الشَّ َفُقــْل ] َمــا َوْحــُي الــرَّبِّ
ُب َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكـاِهُن َأِو الشَّـعْ 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم : [َلُهمْ 

 34-33: 23إرمياء)ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : الَِّذي َيُقولُ 

ــوَن الرَُّجــُل ِلَصــاِحِبِه َوالرَُّجــُل َألِخيــهِ 35: (وقولــه ــَذا َتُقوُل ــاَذا َأَجــاَب الــرَّبُّ َوَمــاَذا : َهَك ِبَم
؟  َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإْنَساٍن َتُكوُن َوْحَيـُه  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفالَ 36َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)ِإْذ َقْد َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

  إن داود هو الذى أمر بمسح سليمان نبيًا وليس الرب ، لكن المتابع لباقى قصـة
ــِرَض عليــه، وأوحــى إلــى ســليمان، بــل  ســليمان، يجــد أن الــرب قبــل هــذا الوضــع الــذى ُف

 ).9: 11ملوك األول (تراءى له مرتين 

وال تنـزعج مــن كلمــة فرضــت عليـه النبــوة ، وفــرض عليــه أن يقبـل ســليمان نبيــًا ، فقــد 
فــرض عليــه مــن قبــل أن يقبــل يعقــوب نبيــًا بعــد أن صــارعه يعقــوب وهزمــه وأجبــره علــى 

وة مــن أخيــه عيســو بطبــق عــدس ، وســرق النبــوة مــن البركــة مــن مباركتــه ، واشــترى النبــ
 .أخيه ، عن طريق عملية نصب وسرقة اشترك فيها مع أمه

  ،إن علم اهللا ليس بأزلى، فلم يعلم بخداع ناثان وأم سليمان لزوجها نبـى اهللا داود
ولــو علــم فلمــاذا وافــق علــى مســح ســليمان نبيــًا؟ فهــل كــان يعلــم أنــه سيضــل ويميــل قلبــه 
لعبادة األوثان؟ ولو كان يعلم هذا ، فما هى الحكمة التربوية أن يرسل نبيًا فاسدًا لهداية 

 )9: 11ملوك األول (البشر ، وهو أحوج الناس للهداية؟ 

  يتَّهُم الكتاب داود بذلك بالسطل والخبل أوعصـيان أوامـر اهللا ، فقـد ورَد فـى سـفر
أن الــــرب قــــد أعلــــَن لــــداود أن ابنــــه ) يناإلصــــحاح الثــــانى والعشــــر (أخبــــار األيــــام األول 

سليمان سيخلفه علـى العـرش ، فهـذا إذن أمـر إالهـى ، ومـع هـذا األمـر اإللهـى الداعـى 
 . لهذه المسرحية ، وال ضرورة أيضًا ألن يوافق داود على تنصيب أدونيا ملكًا خلفه

 مأدبـــة  يـــتَّهم الكتـــاب أيضـــًا الكـــاهن أبيثـــار وأبنـــاء الملـــك كلهـــم الـــذين ُدعـــوا إلـــى
تنصـــيب أدونيـــا بـــأنهم عصــــوا أوامـــر اهللا التـــى أعلنهــــا ألبـــيهم داود ، وهـــى أن ســــليمان 

وهو نفس الذى فعله نبى اهللا شاول من قبل ، إذ قـد حـارب . سيخلف أباهم على العرش
أمجنون هـو . داود وأراد قتله عندما علم أنَّ اهللا قد اختاره لحمل رسالته إلى بنى إسرائيل
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لكــالم؟ أال ُيــدرك أن أمــر اهللا نافــذ ولــو كــره أنبيــاؤه وجميــع خلقــه؟ مــاذا الــذى كتــب هــذا ا
يريــد كتبــة التــوراة مــن تشــويه صــورة األنبيــاء جميعــًا؟ هــل يريــدون أن ُيرشــدوا النــاس إلــى 
اإللحاد؟ أم إلى فقدان الثقة باهللا؟ أم إلى التطاول علـى الـذات اإللهيـة وعصـيان اهللا كمـا 

 ؟)لقول كتابهم تبعاً (فعل أنبياؤه من قبل 

  ثم ، هل النبوَّة ُلعبة فى أيدى الناس حتى ولو كانوا أنبياء اهللا أو عـائالتهم؟ هـل
رت هــذه الواقعــة أكثــر مــن مــرَّة ، فتــارة يتصــارع  تُفــَرض نبــوَّة شــخص مــا علــى اهللا؟ تكــرَّ
يعقوب مع خـالق السـماوات واألرض ، ورفـض يعقـوب أن يتـرك الـرب حتـى أجبـره علـى 

تخيَّـل أن هـذه أخـالق ! وهذا تـمَّ بعـد أن سـرق يعقـوب النبـوَّة مـن أخيـه عيسـو !أن يباركه
 !أنبياء ، أرسلهم الرب لهداية عباده

  ـــال بتنصـــيبه غصـــبًا عـــن داود دون إذن أو موافقـــة ولـــو فعـــل أدونيـــا هـــذا اإلحتف
صــريحة منــه ، لــدلَّ هــذا علــى ضــعف شخصــية النبــى وأنــه كــان بالفعــل يهــذى فــى آخــر 

 . يدرى ما يفعله أو ما يقولهأيامه ، وال

  ــًا عــن داود، فهــل ولــو فعــل أدونيــا هــذه الحركــة مكــرًا وخــداعًا ليتــولى الحكــم عقب
رضـــى الـــرب لـــيس لـــه دورًا فـــى تنصـــيب األنبيـــاء ؟ وكيـــف لـــم يعـــرف داود بهـــذا ؟ فهـــذا 

 !االحتفال لم يُك سريَّاً 

 لة األنبيــاء إذن ، وٕاذا كانــت هــذه أخــالق زوجــات وأبنــاء األنبيــاء ، فمــا هــى رســا
ولمــاذا أرســلهم اهللا ، إذا كــان الفشــل الــذريع حلــيفهم فــى بيــوتهم أنفســهم؟ أيــن القــدوة التــى 

أتـــأمرون النَّـــاَس بـــالبِر (يقـــدمها عمليـــًا بنفســـه وأســـرته للنـــاس؟ أمـــا كـــان يقـــول لـــه النـــاس 
 ).وَتْنَسْوَن أنفسكم وأنتم تتلوَن الكتاب أفال تعقلون

 َر الــرب -420س أن يقطــع ذراع بيــت أبــى عــالى الكــاهن وأن جميــع ذريتــه  لقــد قــرَّ
ــوُل الــرَّبُّ ِإلَــُه ِإْســَراِئيلَ 30(: يموتــون ُشــبَّاناً  ِإنِّــي ُقْلــُت ِإنَّ َبْيتَــَك َوَبْيــَت َأِبيــَك : ِلــَذِلَك َيُق

, لَّـِذيَن ُيْكِرُمـوَنِنيفَـِإنِّي ُأْكـِرُم ا! َحاَشـا ِلـي: َواآلَن َيقُـوُل الـرَّبُّ . َيِسيُروَن َأَماِمي ِإَلى اَألَبدِ 
ُهَوَذا َتْأِتي َأيَّاٌم َأْقَطُع ِفيَها ِذَراَعَك َوِذَراَع َبْيِت َأِبيـَك 31. َوالَِّذيَن َيْحَتِقُروَنِني َيْصـُغُرونَ 
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َوتَــَرى ِضــيَق اْلَمْســَكِن ِفــي ُكــلِّ َمــا ُيْحَســُن ِبــِه ِإَلــى 32. َحتَّــى َال َيُكــوَن َشــْيٌخ ِفــي َبْيِتــكَ 
 32-30: 2صموئيل األول ) .َوَال َيُكوُن َشْيٌخ ِفي َبْيِتَك ُكلَّ اَأليَّامِ , يلَ ِإْسَرائِ 

كاهنــًا يــتكلم باســم الــرب ، وطــرده ) حفيــد عــالى(إال أنــه أيــام داود النبــى كــان أبياثــار 
فهل بذلك فعل سليمان كما أمر الرب مـن . سليمان عليه السالم بعد توليه مهام منصبه

َوَطـَرَد ُسـَلْيَماُن َأِبَياثَـاَر َعـْن َأْن َيُكـوَن َكاِهنـًا 27(أوامـر الـرب؟ قبل وخالف أبوه داود 
: 2ملوك األول .) ِللرَّبِّ ِإلْتَماِم َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعَلى َبْيِت َعاِلي ِفي ِشيُلوهَ 

27 

ؤَُالِء ُهــُم َوَهــ2: (بينمــا نجــده بعــد ذلــك بإصــحاحين قــد عــيََّن أبياثــار وصــادوق كــاهنين
َؤَساُء الَِّذيَن َلهُ  . َوَأِليُحـوَرُف َوَأِخيَّـا اْبَنـا ِشيَشـا َكاِتَبـانِ 3َعَزْرَياُهو ْبُن َصـاُدوَق اْلَكـاِهِن، : الرُّ

ُل،  ـــوَد اْلُمَســـجِّ ـــُن َأِخيُل ـــى اْلَجـــْيِش، 4َوَيُهوَشـــاَفاُط ْب ـــاَداَع َعَل ـــُن َيُهوَي ـــاُهو ْب َوَصـــاُدوُق َوَبَناَي
  4-2: 4ملوك األول .) َكاِهَنانِ  َوَأِبَياثَارُ 

فما الذى حدث حتـى يطـرده ثـم يعيـده؟ هـل ضـلَّ نبـى اهللا أم تحـدَّى أوامـر اهللا؟ وهـل 
 رضى الرب وسكت على من تحدَّاه وعصى أوامره وهو نبيه ورسوله؟

 لقـــد حلـــت لعنـــة اهللا علـــى عـــالى وبيتـــه وحـــرمهم مـــن الكهانـــة ، ألن بنيـــه  -421س
ِلـي  ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ُأِقـيُم َعلَـى َعـا12. (ة اهللا وغضـبه ولـم يـردعهمأوجبوا على أنفسهم لعنـ

ـلُ . ُكلَّ َما َتَكلَّْمُت بِـِه َعلَـى َبْيتِـهِ  َوقَـْد َأْخَبْرتُـُه بِـَأنِّي َأْقِضـي َعلَـى َبْيتِـِه ِإلَـى 13. َأْبتَـِدُئ َوُأَكمِّ
. َولَـْم َيـْرَدْعُهمْ , ِه قَـْد َأْوَجُبـوا بِـِه اللَّْعَنـَة َعلَـى َأْنُفِسـِهمْ اَألَبِد ِمْن َأْجِل الشَّرِّ الَّـِذي َيْعلَـُم َأنَّ َبِنيـ

َوِلَذِلَك َأْقَسْمُت ِلَبْيِت َعاِلي َأنَُّه َال ُيَكفَُّر َعْن َشرِّ َبْيِت َعاِلي ِبَذِبيَحـٍة َأْو ِبَتْقِدَمـٍة 14
  14-12: 3صموئيل األول .) »ِإَلى اَألَبدِ 

 علــى عــالى وبيتــه بســبب ذنــوب أبنائــه فمــا حكــم اهللا إذن إذا كــان هــذا هــو حكــم اهللا
فيمن يجلب اللعنة على نفسه أى فى مقترف اإلثم نفسـه؟ ومـا حكـم اهللا علـى مـن عـرف 
عن ابنـه ُجرمـًا ولـم يحاكمـه أو يقومـه ، علـى األخـص لـو كـان نبيـًا؟ أقصـد مـا حكـم اهللا 

زنى بامرأة أوريـا جارتـه؟ ومـا فى داود الذى زنى ابنه بأخته؟ وما حكمه على داود الذى 
حكم اهللا على يهوذا الذى زنى بامرأة أوالده؟ وما حكـم التـوراة علـى األنبيـاء الـذين عبـدوا 
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األوثان؟ لماذا لم يحرِّم اهللا على أنسالهم النبوة من بعد؟ لماذا لم َيحرم سليمان من النبوَّة 
فلـك أن تتخيـل أن الـرب !! بسبب ذنوب أبيه؟ وكلهم من نسل الرب نفسه عند النصـارى

 !!طرد أحداده من رحمته وحرََّم على بعضهم النبوة

ال يسـتحق ) علـيهم الصـالة والسـالم أجمعـين(ولو تتبعت باقى السلسلة فلن تجد نبيـًا 
وبمــا أن هــذا هـو قــانون اهللا ، ولــم ُيطـردوا ، فهــذا ُيكــذِّب . اللعـن أو الطــرد مــن رحمـة اهللا
 !ؤكد كذب التوراة واإلنجيل وتحريفهماإلفتراءات المنسوبة إليهم وي

 وٕاذا كــان هــذا حكــم الــرب فــيمن جلــب اللعنــة علــى نفســه ، فكيــف ســيكون  -422س
َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ 13(حكمه فيمن جلب اللعنة على اإلله نفسه؟ 

غالطيـة ) .»لُّ َمـْن ُعلِّـَق َعَلـى َخَشـَبةٍ َمْلُعـوٌن ُكـ«: َصاَر َلْعَنًة َألْجِلَنا، َألنَُّه َمْكتُـوبٌ 
3 :13 

 هل عدم وجود بيت للعبادة دفع سليمان وبنى إسرائيل لعبادة األوثان؟ -423س 

َوَصاَهَر ُسَلْيَماُن ِفْرَعْوَن َمِلَك ِمْصَر َوَأَخَذ ِبْنَت ِفْرَعْوَن َوَأَتى ِبَها ِإَلى 1: (يقول الكتاب
ِإالَّ َأنَّ 2. َأْكَمَل ِبَناَء َبْيِتِه َوَبْيـِت الـرَّبِّ َوُسـوِر ُأورَشـِليَم َحَواَلْيَهـا ِإَلى َأنْ َمِديَنـِة َداُوَد 

ــْعَب َكــاُنوا َيــْذَبُحوَن ِفــي اْلُمْرَتَفَعــاِت، َألنَّــُه َلــْم ُيــْبَن َبْيــٌت ِالْســِم الــرَّبِّ ِإَلــى ِتْلــَك  الشَّ
ــامِ  ــْذَبُح َوَأَحــبَّ ُســَلْيَماُن الــرَّبَّ َســاِئرًا 3. اَأليَّ ــُه َكــاَن َي ــَراِئِض َداُوَد َأِبيــِه، ِإالَّ َأنَّ ِفــي َف

َوَذَهـــَب اْلَمِلـــُك ِإَلـــى ِجْبُعـــوَن ِلَيـــْذَبَح ُهَنـــاَك، َألنََّهـــا ِهـــَي 4. َوُيوِقـــُد ِفـــي اْلُمْرَتَفَعـــاتِ 
: 3ملــوك األول .) َوَأْصــَعَد ُســَلْيَماُن َأْلــَف ُمْحَرَقــٍة َعَلــى َذِلــَك اْلَمــْذَبحِ . اْلُمْرَتَفَعــُة اْلُعْظَمــى

2-4 ، 

وقــد نــصَّ ســفر التثنيــة . علمــًا بــأنَّ هــذه المرتفعــات كانــت أمــاكن عبــادة آلهــة الــوثنيين
ـــِذِه ِهـــَي «1(علـــى ضـــرورة تخريـــب جميـــع أمـــاكن عبـــادة األوثـــان ، ومنهـــا المرتفعـــات  َه

ْعَطـــاَك الـــرَّبُّ ِإلـــُه آَباِئـــَك الفَــَراِئُض َواَألْحَكـــاُم الِتـــي َتْحَفُظـــوَن ِلَتْعَمُلوَهـــا ِفــي اَألْرِض الِتـــي أَ 
ُتْخِرُبوَن َجِميَع اَألَماِكِن َحْيُث َعَبَدِت 2: ِلَتْمَتِلَكَها؛ ُكل اَأليَّاِم الِتي َتْحُيوَن َعلـى اَألْرضِ 

اُألَمُم الِتي َتِرُثوَنَها آِلَهَتَها َعلى الِجَباِل الشَّـاِمَخِة َوَعلـى الـتِّالِل َوَتْحـَت ُكـلِّ َشـَجَرٍة 
ــ ــَواِرَيُهْم ِبالنَّــاِر 3. َراءَ َخْض ــوَن َس ــاَبُهْم َوُتْحِرُق ــُروَن َأْنَص ــَذاِبَحُهْم َوُتَكسِّ ــِدُموَن َم َوَتْه

 ،  3-1: 12تثنية .) َوُتَقطُِّعوَن َتَماِثيل آِلَهِتِهْم َوَتْمُحوَن اْسَمُهْم ِمْن َذِلَك الَمَكانِ 
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ة الـــرب حتـــى الســـنة ولـــذا ُيفهـــم مـــن نـــص ملـــوك األول أن ســـليمان لـــم يعمـــل بشـــريع
َوَكاَن ِفـي َسـَنِة اَألْرَبـِع ِمَئـٍة َوالثََّمـاِنيَن ِلُخـُروِج 1: (الرابعة من حكمه عندما بنى بيت الرب

َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َأْرِض ِمْصَر، ِفي السَّـَنِة الرَّاِبَعـِة ِلُمْلـِك ُسـَلْيَماَن َعلَـى ِإْسـَراِئيَل، ِفـي َشـْهِر 
 1: 6ملوك األول .) ُر الثَّاِني، َأنَُّه َبَنى اْلَبْيَت ِللرَّبِّ ِزُيو َوُهَو الشَّهْ 

 هل تتخيل أن يتزوج سليمان نبى اهللا المرسل لهداية قومه ابنة عدو اهللا؟ -424س 
َوَصـاَهَر ُســَلْيَماُن ِفْرَعــْوَن َمِلــَك ِمْصــَر َوَأَخــَذ ِبْنــَت ِفْرَعــْوَن َوَأتَــى ِبَهــا ِإَلــى َمِديَنــِة َداُوَد 1(

 1: 3ملوك األول .) َلى َأْن َأْكَمَل ِبَناَء َبْيِتِه َوَبْيِت الرَّبِّ َوُسوِر ُأورَشِليَم َحَواَلْيَهاإِ 
فمــــا الغــــرض التربــــوى مــــن هــــذه الزيجــــات إال التحبــــب والتقــــرب إلــــى أعــــداء اهللا مــــن 

 المشركين والوثنيين؟

 لكــن كيــف طلــب الــرب مــن ســليمان فــى رؤيــا أن يطلــب مــا يتمنــى، فــى  -425س
الوقت الذى يعبد فيه األوثان؟ وكيف استجاب له؟ بل كيف أنعَم عليه بـأكثر ممـا طلـب 
 وهو يذبح لألوثان؟ وٕاذا كان الرب يرضى عن عبادة األوثان فلماذا حرمها على عباده؟ 
وأال تـــرى أن هـــذه حجـــة يحـــتج بهـــا الكفـــرة والمشـــركين علـــى الـــرب يـــوم الحســـاب فـــال 

 هو أمام عبيده من السفهة الضالين المضلين؟يتمكن من أن يدينهم ، بل سيكون 
: تخيل ماذا سيكون رد الرب إذا سأله أحـد عبيـده واتهمـه أنـه هـو سـبب هـذا الضـالل

 !!إذ رضى عن سليمان عابد األوثان وكرمه وأغدق عليه بنعمه
َكـاَن َيـْذَبُح َوُيوِقـُد ِفـي  ِإالَّ َأنَّـهُ َوَأَحبَّ ُسَلْيَماُن الرَّبَّ َسـاِئرًا ِفـي فَـَراِئِض َداُوَد َأِبيـِه، 3(

ـــاتِ  ـــُة 4. اْلُمْرَتَفَع ـــَي اْلُمْرَتَفَع ـــا ِه ـــاَك، َألنََّه ـــْذَبَح ُهَن ـــوَن ِلَي ـــى ِجْبُع ـــُك ِإَل ـــَب اْلَمِل َوَذَه
ِفــي ِجْبُعــوَن َتــَراَءى 5. َوَأْصــَعَد ُســَلْيَماُن َأْلــَف ُمْحَرَقــٍة َعَلــى َذِلــَك اْلَمــْذَبحِ . اْلُعْظَمــى

ِإنَّـَك : [َفقَـاَل ُسـَلْيَمانُ 6]. اْسـَأْل َمـاَذا ُأْعِطيـكَ : [َوَقاَل اللَّهُ . اَن ِفي ُحْلٍم َلْيالً الرَّبُّ ِلُسَلْيمَ 
َقــْد َفَعْلــَت َمــَع َعْبــِدَك َداُوَد َأِبــي َرْحَمــًة َعِظيَمــًة َحْســَبَما َســاَر َأَماَمــَك ِبَأَماَنــٍة َوِبــرٍّ َواْســِتَقاَمِة 

ــ ــُه َه ــَك، َفَحِفْظــَت َل ــٍب َمَع ــَذا َقْل ــى ُكْرِســيِِّه َكَه ــُس َعَل ــًا َيْجِل ــُه اْبن ــَة َوَأْعَطْيَت ــَة اْلَعِظيَم ِذِه الرَّْحَم
َواآلَن َأيَُّها الـرَّبُّ ِإَلِهـي، َأْنـَت َملَّْكـَت َعْبـَدَك َمَكـاَن َداُوَد َأبِـي، َوَأَنـا َفتـًى َصـِغيٌر َال 7. اْلَيْومِ 

ي َوَسـِط َشـْعِبَك الَّـِذي اْخَتْرتَـُه َشـْعٌب َكِثيـٌر َال ُيْحَصـى َوَعْبـُدَك ِفـ8. َأْعلَـُم اْلُخـُروَج َوالـدُُّخولَ 
، 9. َوَال ُيَعدُّ ِمَن اْلَكْثَرةِ  َفَأْعِط َعْبَدَك َقْلبًا َفِهيمًا َألْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوُأَميَِّز َبْيَن اْلَخْيِر َوالشَّرِّ



 305 

، 10] َعِظـيِم َهـَذا؟َألنَُّه َمْن َيْقُدِ◌ُر َأْن َيْحُكـَم َعلَـى َشـْعِبَك الْ  َفَحُسـَن اْلَكـَالُم ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ
ِمـْن َأْجـِل َأنَّـَك قَـْد َسـَأْلَت َهـَذا اَألْمـَر َولَـْم : [َفقَـاَل لَـُه اللَّـهُ 11. َألنَّ ُسَلْيَماَن َسَأَل َهَذا اَألْمـرَ 

َوَال َســـَأْلَت َأْنُفـــَس َأْعـــَداِئَك، َبـــْل َســـَأْلَت َتْســـَأْل ِلَنْفِســـَك َأيَّامـــًا َكِثيـــَرًة َوَال َســـَأْلَت ِلَنْفِســـَك ِغًنـــى 
ُهـَوَذا َأْعَطْيتُـَك َقْلبـًا َحِكيمـًا . ُهـَوَذا قَـْد َفَعْلـُت َحَسـَب َكَالِمـكَ 12ِلَنْفِسَك َتْمِييزًا ِلَتْفَهَم اْلُحْكَم، 

َوَقْد َأْعَطْيُتَك َأْيضـًا َمـا لَـْم 13. َنِظيُركَ َوُمَميِّزًا َحتَّى ِإنَُّه َلْم َيُكْن ِمْثُلَك َقْبَلَك َوَال َيُقوُم َبْعَدَك 
َفِإْن َسـَلْكَت 14. َتْسَأْلُه، ِغًنى َوَكَراَمًة َحتَّى ِإنَُّه َال َيُكوُن َرُجٌل ِمْثَلَك ِفي اْلُمُلوِك ُكلَّ َأيَّاِمكَ 

ملـوك ].) ي ُأِطيُل َأيَّاَمكَ ِفي َطِريِقي َوَحِفْظَت َفَراِئِضي َوَوَصاَياَي َكَما َسَلَك َداُوُد َأُبوَك َفِإنِّ 
 14-3: 3األول 

  مـرة فــى العهــد  12مـرة فــى العهـد القــديم و 300ُذِكـَر اســم النبـى ســليمان  -426س
الجديـد، ولكـن العجيــب أن الـرب عنـد والدتــه مـا ســمَّاه سـليمان ، بـل ســمَّاه َيِديـِديَّا ، فمــن 

 الذى تجرَّأ وكيف تجرَّأ وغير مراد الرب؟ 

َداُوُد َبْثَشــَبَع اْمَرَأتَــُه َوَدَخــَل ِإَلْيَهــا َواْضــَطَجَع َمَعَهــا َفَوَلــَدِت اْبنــًا، َفــَدَعا اْســَمُه َوَعــزَّى 24(
ِمـْن َأْجـِل  »َيِديـِديَّا«َوَأْرَسـَل ِبَيـِد َناثَـاَن النَِّبـيِّ َوَدَعـا اْسـَمُه 25ُسَلْيَماَن، َوالرَّبُّ َأَحبَّـُه، 

 25-24: 12صموئيل الثانى .) الرَّبِّ 

 ـالين الحجـارة فـى الجبـل  -427س كم كان عدد رؤساء الوكالء على تسـخير حمَّ
 لتأسيس البيت؟

َثَالثَـَة آَالٍف َوثَـَالَث َما َعَدا ُرَؤَساَء اْلُوَكَالِء ِلُسَلْيَماَن الَِّذيَن َعَلى اْلَعَمِل 16: (3300
 16: 5ملوك األول ) .اْلُمَتَسلِِّطيَن َعَلى الشَّْعِب اْلَعاِمِليَن اْلَعَملَ  ِمَئةٍ 

َوَثَالثَـَة َفَجَعَل ِمْنُهْم َسْبِعيَن َأْلَف َحمَّاٍل َوَثَماِنيَن َأْلَف َقطَّاٍع َعلَـى اْلَجَبـِل 18: (3600
 18: 2أخبار األيام الثانى  .)ُوَكَالَء ِلَتْشِغيِل الشَّْعبِ  آَالٍف َوِستَّ ِمَئةٍ 

 هيكل بيت الرب؟ما هو عرض الرواق الذى بناه سليمان أمام  -428س 

ــُه ِعْشــُروَن ِذَراعــًا َحَســَب َعــْرِض اْلَبْيــِت، 3( ــِت ُطوُل ــدَّاَم َهْيَكــِل اْلَبْي َواُق ُق ــُه َوالــرِّ َوَعْرُض
 3: 6ملوك األول .) ُقدَّاَم اْلَبْيتِ  َعَشُر َأْذُرعٍ 
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واُق الَّــِذي ُقــدَّاَم الطُّــوِل َحَســَب 4( ــِت ِعْشــُروَن ِذَراعــاً َوالــرِّ َواْرِتَفاُعــُه ِمَئــٌة  َعــْرِض اْلَبْي
 4: 3أخبار األيام الثانى .) َوِعْشُروَن َوَغشَّاُه ِمْن َداِخٍل ِبَذَهٍب َخاِلصٍ 

فهـــذا رقـــم غيــر واقعـــى ، وغيـــر ســـليم هندســـيًا ، حيـــث ال  120أمــا أن يبلـــغ ارتفاعـــه 
 !ُيناسب طول وعرض الرواق

 ـــرا -429س ـــرب بالضـــبط عـــن حيـــرام مـــن صـــور؟ وهـــل اســـمه حي م أم مـــاذا قـــال ال
ــاس وجــواهرجى  ــاس فقــط أم نحَّ حــورام؟ وهــل ذكــر اســم أبيــه أم اســم أمــه؟ وهــل هــو نحَّ

ار وترزى؟  وحدَّاد ونجَّ

ــُك ُســَلْيَماُن 13( ــْن ُصــورَ َوَأْرَســَل اْلَمِل ــَراَم ِم ــَذ ِحي ــٍة ِمــْن ِســْبِط 14. َوَأَخ ــُن َأْرَمَل َوُهــَو اْب
ــاَن مُ  ــاٌس، َوَك ــوُه ُصــوِريٌّ َنحَّ ــاِلي، َوَأُب ــي َنْفَت ــٍل ِف ــًة ِلَعَمــِل ُكــلِّ َعَم ــًة َوَفْهمــًا َوَمْعِرَف ــًا ِحْكَم ْمَتِلئ

 14-13: 7ملوك األول .) َفَأَتى ِإَلى اْلَمِلِك ُسَلْيَماَن َوَعِمَل ُكلَّ َعَمِلهِ . النَُّحاسِ 

ِمـْن  اْبـَن اْمـَرَأةٍ (14 اْسـُمُه ُحـوَراَم َأِبـيَواآلَن َأْرَسْلُت َرُجًال َحِكيمًا َصاِحَب َفْهٍم 13(
ــاِت َدانَ  ــِة َوالنَُّحــاِس َواْلَحِديــِد ) َوَأُبــوُه َرُجــٌل ُصــوِريٌّ  َبَن َمــاِهٌر ِفــي َصــَناَعِة الــذََّهِب َواْلِفضَّ

ِش َواْلِحَجاَرِة َواْلَخَشـِب َواُألْرُجـواِن َواَألْسـَماْنُجوِنيِّ َواْلَكتـَّاِن َواْلِقْرِمـِز َوَنْقـِش ُكـلِّ َنـْوٍع ِمـَن الـنَّقْ 
أخبــار األيــام .) اِع ُكــلِّ اْخِتــَراٍع ُيْلَقــى َعَلْيــِه َمــَع ُحَكَماِئــَك َوُحَكَمــاِء َســيِِّدي َداُوَد َأِبيــكَ َواْخِتــرَ 

 14-13: 2الثانى 

 ُتســِرف التــوراة فــى اســتخدام كلمــة إلــى األبــد ، وخاصــة فــى عهــود الــرب  -430س
 :ووعوده ، وهى مع ذلك ال تُنفَّذ

ــــاق الكه ــــه ميث ــــال فينحــــاس وذريت ــــدفقــــد ن ــــى األب ــــوت إل ــــى10: (ن ــــرَّبُّ ِلُموَس ــــال ال : َفَق
ــِه «11 ــْد َردَّ َســَخِطي َعــْن َبِنــي ِإْســَراِئيل ِبَكْوِن ــِن َهــاُروَن الَكــاِهُنِ◌ َق ــُن َأِلَعــاَزاَر ْب ِفيَنَحــاُس ْب

ا ُأْعِطيــِه ِلـَذِلَك ُقــل َهَئَنـذَ 12. َغـاَر َغْيَرتِـي ِفــي َوَسـِطِهْم َحتَّــى لـْم ُأْفــِن َبنِـي ِإْسـَراِئيل ِبَغْيَرِتــي
َألْجـِل َأنَّـُه َفَيُكوُن لُه َوِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدِه ِميثَاَق َكَهُنوٍت َأَبِديٍّ 13ِميثَاِقي ِميثَاَق السَّـالِم 

 13-10: 25عدد .) »َغاَر ِللِه َوَكفََّر َعْن َبِني ِإْسَراِئيل
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ِإنِّـي ُقْلـُت ِإنَّ : ُه ِإْسـَراِئيلَ ِلَذِلَك َيُقوُل الرَّبُّ ِإَلـ30: (ثم يتراجع الرب فى وعده قائالً 
ــدِ  ــى اَألَب ــاِمي ِإَل ــيُروَن َأَم ــَك َيِس ــَت َأِبي ــَك َوَبْي ــرَّبُّ . َبْيَت ــوُل ال ــي: َواآلَن َيُق ــا ِل !) َحاَش

 30: 2صموئيل األول 
ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ُأِقـيُم َعلَـى َعـاِلي 12: (ثم ُيقسـم الـرب أن يقضـى علـى بيـت عـالى كلـه

ـلُ . لَّْمُت بِـِه َعلَـى َبْيتِـهِ ُكلَّ َما َتكَ  َوقَـْد َأْخَبْرتُـُه بِـَأنِّي َأْقِضـي َعلَـى َبْيتِـِه ِإلَـى 13. َأْبتَـِدُئ َوُأَكمِّ
. َولَـْم َيـْرَدْعُهمْ , اَألَبِد ِمْن َأْجِل الشَّرِّ الَّـِذي َيْعلَـُم َأنَّ َبِنيـِه قَـْد َأْوَجُبـوا بِـِه اللَّْعَنـَة َعلَـى َأْنُفِسـِهمْ 

ِلَك َأْقَسْمُت ِلَبْيِت َعاِلي َأنَُّه َال ُيَكفَُّر َعْن َشرِّ َبْيِت َعاِلي ِبَذِبيَحـٍة َأْو ِبَتْقِدَمـٍة َوِلذَ 14
 14-12: 3صموئيل األول .) »ِإَلى اَألَبدِ 

. ومــع ذلــك اســتمرت الكهانــة فــى نســله حتــى الجيــل الخــامس علــى األقــل مــن القضــاة
صــموئيل ( فينحــاس، وابنــه ) 3: 1ول صــموئيل األ( حفنــىابنــه  عــالىفقــد تــولى بعــد 

بـن أخيطـوب بـن  أخيـا، ثـم ) صموئيل األول (بن فينحاس  إيخابود، ثم ) 3: 1األول 
ــــكثــــم ) 18و 3: 14صــــموئيل األول (فينحــــاس بــــن عــــالى  بــــن أخيطــــوب بــــن  أخيمال

بـن أخيمالـك بـن  أبياثـار، ثم ) 20و 18و 11: 22صموئيل األول (فينحاس بن عالى 
بن  أخيمالك، ثم ) 7: 30،  23: 22صموئيل األول (حاس بن عالى أخيطوب بن فين

، ) 17: 8صــموئيل الثــانى (أبياثــار بــن أخيمالــك بــن أخيطــوب بــن فينحــاس بــن عــالى 
بـــن أبياثـــار بـــن أخيمالـــك بـــن أخيطـــوب بـــن فينحـــاس بـــن عـــالى  صـــادوقوكـــذلك كـــان 

لـك بـن أخيطـوب بـن أبياثـار بـن أخيما يوناثـان، وكذلك كان ) 17: 8صموئيل الثانى (
 )36،  28،  27: 15صموئيل الثانى (بن فينحاس بن عالى 

 من الذى أعطى من المدن التى ُدِعَيت كابول؟ -431س 

َوَكـاَن ِحيـَراُم َمِلـُك ُصـوَر قَـْد َسـاَعَد ُسـَلْيَماَن ِبَخَشـِب َأْرٍز 11: (سليمان أعطى حيـرام
ِتهِ  ـــَراَم . َوَخَشـــِب َســـْرٍو، َوَذَهـــٍب، َحَســـَب ُكـــلِّ َمَســـرَّ ـــَلْيَماُن ِحي ـــُك ُس ـــٍذ اْلَمِل ـــى ِحيَنِئ َأْعَط

َفَخَرَج ِحيَراُم ِمْن ُصـوَر ِلَيـَرى اْلُمـُدَن الَِّتـي َأْعَطـاُه 12. ِعْشِريَن َمِديَنًة ِفي َأْرِض اْلَجِليلِ 
] َأْعَطْيَتنِـي َيـا َأِخـي؟ َمـا َهـِذِه اْلُمـُدُن الَّتِـي: [َفَقالَ 13. ِإيَّاَها ُسَلْيَماُن، َفَلْم َتْحُسْن ِفي َعْيَنْيهِ 

 13-11: 9ملوك األول .) ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ ] َأْرَض َكاُبولَ [َوَدَعاَها 

ــَلْيَمانَ َبَنــى ُســَلْيَماُن 2: (حيــرام أعطــى ســليمان ــوَراُم ِلُس ــا ُح ــي َأْعَطاَه ــُدَن الَِّت  اْلُم
 2: 8أخبار األيام الثانى .) َوَأْسَكَن ِفيَها َبِني ِإْسَراِئيلَ 
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 كم وزنة ذهب أخذها عبيد حيرام وعبيد سليمان من أوفير؟ -432س 

ــٍة َفــَأُتوا ِإَلــى ُأوِفيــَر، َوَأَخــُذوا ِمــْن ُهَنــاَك َذَهبــًا 28: (وزنــة ذهــب 420 ــِة َوْزَن ــَع ِمَئ َأْرَب
 28: 9ملوك األول .) ، َوَأُتوا ِبَها ِإَلى اْلَمِلِك ُسَلْيَمانَ َوِعْشِريَن َوْزَنةً 

َوَأْرَسَل لَـُه ُحـوَراُم ِبَيـِد َعِبيـِدِه ُسـُفنًا َوَعِبيـدًا َيْعِرفُـوَن اْلَبْحـَر فَـَأُتوا 18: (وزنة ذهب 450
َوَأُتوا ِبهَـا  َأْرَبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنَة َذَهبٍ َمَع َعِبيِد ُسَلْيَماَن ِإَلى ُأوِفيَر َوَأَخُذوا ِمْن ُهَناَك 

 18: 8ام الثانى أخبار األي.) ِإَلى اْلَمِلِك ُسَلْيَمانَ 

 ماذا كان حال سليمان مع بنى إسرائيل؟ -433س 

ِإنَّ َأَباَك َقسَّـى ِنيَرَنـا َوَأمَّـا َأْنـَت َفَخفِّـِف اآلَن ِمـْن [4: (قاسى واستعبد بنى إسرائيل
ملـوك األول  )].ُعُبوِديَِّة َأِبيَك اْلَقاِسَيِة َوِمْن ِنيرِِه الثَِّقيِل الَِّذي َجَعَلـُه َعَلْيَنـا َفَنْخـِدَمكَ 

12 :4 

يِّيَن 20: (لم يستعبد بنى إسرائيل َجِميُع الشَّْعِب اْلَباِقيَن ِمَن اَألُمـوِريِّيَن َواْلِحثِّيِّـيَن َواْلِفـِرزِّ
يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن الَِّذيَن َلْيُسوا ِمْن َبِني ِإْسـَراِئيَل،  ي َأْبَناُؤُهُم الَّـِذيَن َبُقـوا َبْعـَدُهْم ِفـ21َواْلِحوِّ

ُمـوُهْم، َجَعـَل َعَلـْيِهْم ُسـَلْيَماُن َتْسـِخيَر  اَألْرِض، الَِّذيَن َلْم َيْقِدْر َبُنو ِإْسـَراِئيَل َأْن ُيَحرِّ
ـا َبُنـو ِإْسـَراِئيَل َفلَـْم َيْجَعـْل ُسـَلْيَماُن ِمـْنُهْم َعِبيـدًا َألنَّهُـْم ِرَجـاُل 22. َعِبيٍد ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ  َوَأمَّ

 22-20: 9ملوك األول .) ُخدَّاُمُه َوُأَمَراُؤُه َوَثَواِلُثُه َوُرَؤَساُء َمْرَكَباِتِه َوُفْرَساُنهُ اْلِقَتاِل وَ 

ْمـِل الَّـِذي َعلَـى اْلَبْحـِر ِفـي 20: (كانوا آمنين فرحين َوَكـاَن َيهُـوَذا َوإِْسـَراِئيُل َكِثيـِريَن َكالرَّ
ــيَن ُكــلُّ 25. .. .. .. نَ َيــْأُكُلوَن َوَيْشــَرُبوَن َوَيْفَرُحــو . اْلَكْثــَرةِ  َوَســَكَن َيُهــوَذا َوإِْســَراِئيُل آِمِن

ملـوك .) َواِحٍد َتْحَت َكْرَمِتِه َوَتْحَت ِتيَنِتـِه ِمـْن َداَن ِإَلـى ِبْئـِر َسـْبٍع ُكـلَّ َأيَّـاِم ُسـَلْيَمانَ 
 25،  20: 4األول 

 ابن من قينان؟ وابن من شالح؟  -434س 

: 1، وأخبـار األيـام األول  14-12: 11لتكـوين ، وا 24: 10اتفقت أسـفار التكـوين 
إال أن وحى لوقا خالفهم وجعل قينان هو ابـن أرفكشـاد . على أن شالح ابن أرفكشاد 18

 فهل أرفكشاد ابن شالح أم ابن ابنه؟!! ، وأرفكشاد حفيد شالح

 متى تولَّى يهوشافاط الحكم على بنى إسرائيل؟ -435س 
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ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َنَزَل َيُهوَشاَفاُط َمِلُك َيُهوَذا ِإلَـى وَ 2: (فى السنة الثالثة لحكم آخاب
، أى إنــه كــان فــى الســنة الثالثــة لحكــم أخــاب ملكــًا  2: 22ملــوك األول .) َمِلــِك ِإْســَراِئيلَ 

 .ُيحدد بداية ملكه فى السنة الرابعة لحكم أخاب) 41(إال أن العدد . على يهوذا

َوَمَلَك َيُهوَشاَفاُط ْبُن آَسا َعَلى َيُهوَذا ِفـي السَّـَنِة 41: (فى السنة الرابعة لحكم آخاب
   41: 22ملوك األول .) الرَّاِبَعِة َألْخآَب َمِلِك ِإْسَراِئيلَ 

 وَحَملــوا ُجثََّتــه إلــى الســامرة ودفنوهــا 37: (تقــول الترجمــة العربيــة المشــتركة -436س
الب دمــه كمــا قــال الــرب ، فلحســت الكــوغســلوا مركبتــه فــى بركــة الســامرة 38. هنــاك

 38-37: 22ملوك األول .) وفى الماء الملون بدمه اغتسلت البغايا

فـــأين قـــال الـــرب فـــى الكتـــاب المقـــدس هـــذه النبـــوءة؟ ولـــن أدعـــك تجيـــب أو تبحـــث ، 
لــم يحــتفظ العهــد : (فســأنقل إليــك مــا قالتــه الترجــة العربيــة المشــتركة فــى هــامش الكتــاب

 .)باغتسال البغايا القديم بهذه النبوءة المتعلقة

فــإذا كــان هــذا الكــالم كــالم الــرب ، واستشــهد بمــا ذكــره فــى موضــع مــا ، فــأين هــذه 
النبـــوءة؟ مـــن الـــذى حـــذفها؟ أال يـــدل هــــذا علـــى أن الكتـــاب المقـــدس تـــم تحريفـــه؟ فهــــل 
ستسلمون بذلك ، أم ستدعون أن الرب أخطـأ ونسـى ، وربمـا كـان يقصـد كتابـًا آخـرًا؟ أم 

 طبعة أخرى؟ ستقومون بحذفها فى

 ــالَ 19( -437س ــُت الــرَّبَّ َجاِلســًا َعَلــى ُكْرِســيِِّه، : َفاْســَمْع ِإذًا َكــَالَم الــرَّبِّ : [َوَق ــْد َرَأْي َق
َمـْن ُيْغـِوي َأْخـآَب : َفقَـاَل الـرَّبُّ 20. َوُكلُّ ُجْنِد السََّماِء ُوُقوٌف َلَدْيِه َعْن َيِميِنِه َوَعـْن َيَسـاِرهِ 

ثُـمَّ َخـَرَج 21. ي َراُمـوَت ِجْلَعـاَد؟ َفَقـاَل َهـَذا َهَكـَذا َوَقـاَل َذاَك َهَكـَذاَفَيْصَعَد َوَيْسُقَط ِفـ
وُح َوَوَقـَف َأَمـاَم الـرَّبِّ َوَقـالَ  َأْخـُرُج : َفقَـالَ 22؟ ِبَمـاَذا: َوَسـَأَلُه الـرَّبُّ . َأَنـا ُأْغِويـهِ : الرُّ

َفاْخُرْج َواْفَعْل . ِإنََّك ُتْغِويِه َوَتْقَتِدرُ : َقالَ فَ . َوَأُكوُن ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئهِ 
َواآلَن ُهـَوَذا َقــْد َجَعـَل الــرَّبُّ ُروَح َكـِذٍب ِفــي َأْفـَواِه َجِميــِع َأْنِبَياِئـَك َهــُؤَالِء، 23. َهَكـَذا

: ِميَخـا َعلَـى اْلفَـكِّ َوقَـالَ  َفَتقَـدََّم ِصـْدِقيَّا ْبـُن َكْنَعَنـَة َوَضـَربَ 24]. َوالرَّبُّ َتَكلَّـَم َعَلْيـَك ِبَشـرٍّ 
 24-19: 22ملوك األول ]) ِمْن َأْيَن َعَبَر ُروُح الرَّبِّ ِمنِّي ِلُيَكلَِّمَك؟[
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إذا كان الرب قد أغوى آخاب ووضع روح كذب فى فم أنبيائه ، فلماذا وضـع الكـالم 
ى أنبياء؟  الصادق فى فم ميخا؟ هل أراد أن ُيِضل أنبياء وُينجِّ

الــرب مــع المالئكــة والشــيطان إلضــالل عبــاد اهللا؟ فمــا الفــرق إذن بــين وهــل يجتمــع 
الــرب والشــيطان إذا كــان الشــيطان ُيجــالس الــرب ومالئكتــه وبينهمــا تعــاون مشــترك علــى 

 !اإلثم والعدوان؟ وما الفرق بين الرب والمالئكة والشياطين؟ كلهم ُمِضلُّون

وكيـف يكـون لـدى الشـيطان وهل يتساوى الرب والشيطان فى الشر وٕاضـالل النـاس؟ 
أفكــــار لــــم تخطــــر علــــى بــــال الــــرب ومالئكتــــه؟ أال يتمســــك عبــــاد الشــــيطان بمثــــل هــــذه 
النصوص للداللة على أن الشيطان أحق بقيادة هذا العالم من الرب؟ وعلى األخص أن 

يومًا ، ومنع عنه الطعـام والشـراب، وكـان  40الشيطان سيقهر اإلله ، ويأسره فى البرية 
ينقلـــه مـــن هـــذا المكـــان إلـــى أعلـــى الجبـــل، ومـــن الجبـــل إلـــى الهيكـــل، وفـــى  طـــوع بنانـــه،

 !النهاية طلب منه أن يسجد له؟

ألــيس مثــل هــذا الهــراء يفقــد العقــالء مــنكم الثقــة فــى الــرب وفــى عدلــه؟ ألــيس العقــالء 
مــنكم يرفضــون هــذا الهــراء ألن الــرب أعــز وأقــدس مــن أن ُتلصــق بــه تهمــة التعــاون مــع 

اده؟ أيجتمــع الشــيطان مــع مالئكــة اهللا المختــارين فــى حضــرة اهللا؟ الشــيطان ليضــلل عبــ
أيقتـرب الشـيطان مــن عـرش اهللا؟ أال يخشــى اهللا؟ أليسـت صــورة الـرب هــذه أشـبه بصــورة 
زعــيم عصــابة يجتمــع مــع رجالــه المقــربين لــُيخطط لعمــل إجرامــى؟ أال يخشــى الــرب أن 

 يشى به الشيطان ويكشف مخططاته الشيطانية لعباده؟

يحتاج الرب إلى إجتماع مع كل مالئكته ليرى من الذى يمكنه إضالل أنبيائه؟ وهل 
أيفشل الرب فى إيجاد حـل لتنفيـذ قراراتـه ، حتـى يتباحـث مـع مالئكتـه فـى الوصـول إلـى 

 حل؟ أيفشل الرب ومالئكته وينجح الشيطان فى إيجاد الحل؟

ًا فـى البريـة يـذهب وهل لهذا الحدث علـم الـرب قـوة الشـيطان فاستسـلم لـه أربعـين يومـ
به الشيطان حيث شاء؟ وكيف يكون الشيطان أعلم من الرب وأقـوى منـه؟ وكيـف يكـون 

 أحكم من الرب؟ أيعلم الشيطان حيل يجهلها الرب الخالق ومالئكته؟ 

وكيـــف صـــعد الشـــيطان إلـــى مكـــان اجتمـــاع الـــرب مـــع مالئكتـــه؟ ومـــن الـــذى أدخـــل 
طان بهذه القوة وهذا الجبـروت ، مـا يـدريكم الشيطان إلى مكان اإلجتماع؟ وٕاذا كان الشي

أن الـــذى يحكـــم العـــالم اآلن هـــو الشـــيطان الـــذى أســـر الـــرب عنـــدكم أربعـــين يومـــًا؟ ومـــا 
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يــدريكم أن يــدخل الشــيطان إلــى مخــدع الــرب وهــو نــائم بعــد أن أســكره مــن الخمــر وقتلــه 
: 78مزاميـر ) َعيٍِّط ِمـَن اْلَخْمـرِ َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر مُ 65(وحكم العالم مكانه؟ 

65 

وهل الكذب من الفضائل عند الرب لكى يقوم بها؟ وٕاذا كانت من الرذائل ومن عمل 
َع على الكذب؟ ولمصلحة َمن ِمَن البشر يتآمر الرب مـع  الشيطان فلماذا كذب هو وشجَّ

 الشيطان ضد عباده ، بل ضد أنبيائه؟

نبى أو يتنبَّأ بكذب؟ سيفقد الناس الثقة فى رسوله ألم ُيدِرك الرب ما نتيجة أن يكذب 
إليهم ولن يسمعوا له وبذلك يضـلون عـن الطريـق المسـتقيم بسـبب إضـالل الـرب لنبـيهم؟ 
فكيف سيحاسبهم الرب فى اآلخرة؟ وكيف يكون هو اإلله الكامل الـذى لـه كـل الصـفات 

ع علــى الكــذب، بــل ويتعــاون مــع الشــيطان ضــ د صــفوة خلقــه الحســنى وهــو يكــذب وُيشــجِّ
 وهم األنبياء؟

ــــى فــــم أنبيائــــه  ــــذ وســــيحدث ، فلمــــاذا وضــــع الكــــالم الكــــذب ف وٕاذا كــــان قــــدر اهللا ناف
 األربعمائة؟

ألــم يــوحى الــرب أنــه مــن فضــلة القلــب يــتكلم الفــم؟ أال يــدل هــذا علــى أن قلــب الــرب 
فاسد خرب؟ وماذا يقـول النـاس علـى رسـل هـذا اإللـه؟ أيرضـى الـرب أن يوَصـف أنبيـاؤه 

 لكذب؟ أال يتجنَّى الرب بذلك على من أرسلهم ويكون قد خدعهم؟ با

ـــاِعي34: (يقـــول الكتـــاب ـــا َأْوَالَد اَألَف ـــاِلَحاِت َوَأْنـــُتْم ! َي ـــوا ِبالصَّ ـــِدُروَن َأْن َتَتَكلَُّم ـــَف َتْق َكْي
ــمُ  ــَتَكلَُّم اْلَف ــِب َي ــاِلحُ 35. َأْشــَراٌر؟ َفِإنَّــُه ِمــْن َفْضــَلِة اْلَقْل ــاِلِح ِفــي  َاِإلْنَســاُن الصَّ ِمــَن اْلَكْنــِز الصَّ

ــُرورَ  يِر ُيْخــِرُج الشُّ ــرِّ ــِز الشِّ ــَن اْلَكْن يُر ِم ــرِّ ــاِلَحاِت َواِإلْنَســاُن الشِّ ــِب ُيْخــِرُج الصَّ ــْن 36. اْلَقْل َوَلِك
. ًا َيـْوَم الــدِّينِ ِإنَّ ُكــلَّ َكِلَمـٍة َبطَّالَـٍة َيــَتَكلَُّم ِبهَـا النَّـاُس َســْوَف ُيْعطُـوَن َعْنهَـا ِحَســاب: َأقُـوُل َلُكـمْ 

ُر َوِبَكَالِمَك ُتَدانُ 37  37-34: 12متى .) »َألنََّك ِبَكَالِمَك َتَتَبرَّ

أال ينال هذا التـوبيخ والسـب الـرب نفسـه؟ أال يكـون الـرب مـن أوالد األفـاعى األشـرار 
 الذين ال يتكلمون بالصالحات؟

بـل الـرب أن يكـون مـن أال يعلم الرب أن من تكلََّم بالكذب فهو من الشياطين؟ فهـل ق
الشياطين هو وأنبياؤه؟ أم أن هذا هو الشيطان نفسه الذى تغلب علـى الـرب فـى البريـة؟ 

فإذا كان الكذَّاب من الشياطين، ! ومع من تعاون الرب لتحقيق ذلك؟ مع الشيطان نفسه
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ـــرب  فبمـــا يصـــف األنبيـــاء ربهـــم ، وبمـــا يصـــفه عبـــاُده؟ هـــل هـــذه صـــفة تليـــق بجـــالل ال
 وقدسيته؟ 

ــوا44(  ــيُكْم ُتِريــُدوَن َأْن َتْعَمُل ــيُس َوَشــَهَواِت َأِب ــَو ِإْبِل ــْن َأٍب ُه ــُتْم ِم ــاَن . َأْن َذاَك َك
َمَتى َتَكلََّم ِباْلَكِذِب . َقتَّاًال ِللنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء َوَلْم َيْثُبْت ِفي اْلَحقِّ َألنَُّه َلْيَس ِفيِه َحقٌّ 

 44: 8يوحنا .) نَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّابِ َفِإنََّما َيَتَكلَُّم ِممَّا َلُه ألَ 

 هل اتحد يهوشافاط مع أخزيا لعمل سفن فى عصيون جابر؟  -438س 
ــِك 35: (نعــم لقــد اتحــدا ــُك َيُهــوَذا َمــَع َأَخْزَيــا َمِل ــَد َذِلــَك اتََّحــَد َيُهوَشــاَفاُط َمِل ُثــمَّ َبْع

َحَد َمَعُه ِفي َعَمِل ُسُفٍن َتِسـيُر ِإَلـى َتْرِشـيَش َفاتَّ 36. ِإْسَراِئيَل الَِّذي َأَساَء ِفي َعَمِلهِ 
ـــاِبرَ  ـــي ِعْصـــُيوَن َج ـــُفَن ِف ـــَال السُّ ـــى 37. َفَعِم ـــَأ َأِليَعـــَزُر ْبـــُن ُدوَداَوا ِمـــْن َمِريَشـــَة َعَل َوَتَنبَّ

َفَتَكسََّرِت السُُّفُن ]. َألنََّك اتََّحْدَت َمَع َأَخْزَيا َقِد اْقَتَحَم الرَّبُّ َأْعَماَلكَ : [َيُهوَشاَفاَط قَـاِئالً 
 37-35: 20أخبار األيام الثانى .) َوَلْم َتْسَتِطِع السَّْيَر ِإَلى َتْرِشيَش 

َوَعِمــَل َيُهوَشـــاَفاُط ُســـُفَن 48: (ال لــم يتحـــدا ، ولــم ُيـــرد يهوشــافاط أن يتحـــد مــع أخـــاب
ــَرْت ِفــي ِعْصــُيوَن َتْرِشــيَش ِلَتــْذَهَب ِإَلــى ُأوِفيــَر َألْجــِل الــذََّهِب َفَلــْم َتــْذَهْب،  ــُفَن َتَكسَّ َألنَّ السُّ

ِلَيذَهْب َعِبيـِدي َمـَع َعِبيـِدَك ِفـي : [ِحيَنِئٍذ َقاَل َأَخْزَيا ْبُن َأْخآَب ِلَيُهوَشاَفاطَ 49.َجـاِبرَ 
 49-48: 22ملوك األول .) َفَلْم َيَشْأ َيُهوَشاَفاُط ]. السُُّفنِ 

 م بن يهوشافاط؟ فهل نسى الـرب الـذى كيف تنبََّأ الرجل الميت إيليَّا ليهورا -439س
 أوحى هذا الكتاب أنه أماته قبل ذلك بسنوات؟ 

: َهَكـَذا َقـاَل الـرَّبُّ ِإَلـُه َداُوَد َأِبيـكَ : [َوَأَتْت ِإَلْيِه ِكَتاَبـٌة ِمـْن ِإيِليَّـا النَِّبـيِّ َتُقـولُ 12(
َبـْل 13َوُطـُرِق آَسـا َمِلـِك َيُهـوَذا  ِمْن َأْجِل َأنََّك َلْم َتْسُلْك ِفي ُطـُرِق َيُهوَشـاَفاَط َأِبيـكَ 

َســَلْكَت ِفــي ُطــُرِق ُملُــوِك ِإْســَراِئيَل َوَجَعْلــَت َيهُــوَذا َوُســكَّاَن ُأوُرَشــِليَم َيْزُنــوَن َكِزَنــا َبْيــِت َأْخــآَب 
الـرَّبُّ َشـْعَبَك ُهـَوَذا َيْضـِرُب 14َوَقَتْلَت َأْيضًا ِإْخَوَتَك ِمْن َبْيِت َأِبيَك الَّـِذيَن ُهـْم َأْفَضـُل ِمْنـَك 

َوإِيَّــاَك ِبــَأْمَراٍض َكِثيــَرٍة ِبــَداِء َأْمَعاِئــَك َحتَّــى 15. َوَبِنيــَك َوِنَســاَءَك َوُكــلَّ َماِلــَك َضــْرَبًة َعِظيَمــةً 
 15-12: 21أخبار الثانى ].) َتْخُرَج َأْمَعاُؤَك ِبَسَبِب اْلَمَرِض َيْومًا َفَيْوماً 

، ) 1: 3و  11: 2ملـوك الثـانى (أيـام يهوشـافاط  لقد أخـذ اهللا إيليَّـا فـى العاصـفة فـى
َوَمَلَك ُيوَراُم ْبُن َأْخـآَب 1(ثمَّ بعد ذلك تولى يهورام بن يهوشافاط الملك على بنى إسرائيل 
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ــَنِة الثَّاِمَنــَة َعَشــَرَة ِلَيُهوَشــاَفاَط َمِلــِك َيُهــوَذا ــاِمَرِة، ِفــي السَّ ْي َمَلــَك اْثَنتَــ. َعَلــى ِإْســَراِئيَل ِفــي السَّ
 1: 3ملوك الثانى .) َعَشَرَة َسَنةً 

 كيف خلط الرب األنساب ونسى من خلق؟ -440س 
. اْبَن اْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َمَلَك، َوَمَلَك َسَنًة َواِحـَدًة ِفـي ُأوُرَشـِليمَ  َأَخْزَياَوَكاَن 26(

 26: 8ملوك الثانى  .)َمِلِك ِإْسَراِئيلَ  َواْسُم ُأمِِّه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِري
َوَساَر 18: (أى أن عثليا بنت ُعمرى هى أم أخزيا تزوج يهورام من عثليا بنت ُعمرى

َوَعِمـَل . َألنَّ ِبْنَت َأْخآَب َكاَنْت َلُه اْمَرَأةً ِفي َطِريِق ُمُلوِك ِإْسَراِئيَل َكَما َفَعَل َبْيُت َأْخـآَب، 
 18: 8ملوك الثانى)الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ 

.) َوَمَلَك َأْخآُب اْبُنُه ِعَوضًا َعْنـهُ َواْضَطَجَع ُعْمِري َمَع آَباِئِه َوُدِفَن ِفي السَّاِمَرِة، 28(
إذن فأخاب هو ابن ُعمرى ، وبذلك تكون عثليا بنت ُعمرى أخته  28: 16ملوك األول 
 . وليست ابنته

 من الذى نجا من أوالد يهورام من القتل؟ -441س 
َفَصــِعُدوا ِإَلــى َيُهــوَذا َواْفَتَتُحوَهــا َوَســُبوا ُكــلَّ اَألْمــَواِل اْلَمْوُجــوَدِة ِفــي َبْيــِت 17: (يهوآحــاز

أخبار األيـام .) َوَلْم َيْبَق َلُه اْبٌن ِإالَّ َيُهوآَحاُز َأْصَغَر َبِنيهِ اْلَمِلِك َمَع َبِنيِه َوِنَساِئِه َأْيضًا 
 17: 21الثانى 

ــَك ُســكَّاُن 1: (أخزيــا ــُه َوَملَّ ــَغَر ِعَوضــًا َعْن ــُه اَألْص ــا اْبَن ــِليَم َأَخْزَي َألنَّ َجِميــَع ُأوُرَش
ِلــيَن َقــَتَلُهُم اْلُغــَزاُة الَّــِذيَن َجــاُءوا َمــَع اْلَعــَرِب ِإَلــى اْلَمَحلَّــةِ  َفَمَلــَك َأَخْزَيــا ْبــُن َيُهــوَراَم َمِلــِك . اَألوَّ

 1: 22أخبار األيام الثانى .) َيُهوَذا

 أخزيا عندما تولى الحكم؟كم كان عمر  -442س 
َكــاَن َأَخْزَيــا اْبــَن اْثَنتَــْيِن َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة ِحــيَن َمَلــَك َوَمَلــَك َســَنًة َواِحــَدًة ِفــي 2: (ســنة 42

 2: 22أخبار األيام الثانى .) َواْسُم ُأمِِّه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِريُأوُرَشِليَم 
ومـــات ): (مـــادة عثليـــا(الموضـــوع  انظـــر إلـــى قـــول دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة فـــى هـــذا

يهــورام ملـــك يهـــوذا بعـــد أن ملـــك ثمـــاني ســنوات ، وخلفـــه ابنـــه أخزيـــا ، وهـــو فـــي الثانيـــة 
صــاحبة المشــورة فــي  –" الملكــة األم "  –والعشــرين مــن عمــره ، وأصــبحت عثليــا بــذلك 

ولكـن قبـل أن تمضـي سـنة علـى أخزيـا علـى العـرش ، مـات متـأثرا . القصر وفـي األمـة 
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ه التـي أصـابته مـن جنـود يـاهو أحـد قـادة جـيش إسـرائيل، الـذي خـرج علـى يهــورام بجراحـ
إتمامًا لقول الرب على فـم إيليـا النبـي " نابوت اليزرعيلي " ملك إسرائيل وقتله عند حقلة 

 )). 9-7: 22أخ 2،  29-11: 9مل 2( ألخآب بعد قتله لنابوت واغتصاب كرمه 
موسوعتهم كـالم الـرب بـأن أخزيـا قـد تـولى  إذن لقد خالف علماء الكتاب المقدس فى

ولكــى تلفــت . ســنة 40ســنة ، فــى الوقــت الــذى مــات فيــه أبــوه ابــن  42الحكــم وهــو ابــن 
ـــانى  ـــه  26: 8نظـــر القـــارىء عـــن هـــذه الكارثـــة ، تبنـــت رأى ملـــوك الث ، الـــذى يقـــول في

 .سنة عندما مات أبوه وتولى هو الحكم 22الكتاب أنه كان ابن 
وكـــان أَخْزَيـــا ابـــن 2) (جمـــة المشـــتركة عـــن الترجمـــة الســـبعينيةطبعـــة التر ( ســـنة 20

وكــان اســم أمــه عثليــا بنــت عشــرين ســنة حــين ملــك ، وملــك ســنة واحــدة بأورشــليم ، 
 2: 22أخبار األيام الثانى ) َعمرى
طبعة كتاب الحيـاة مـن النسـختين السـريانية والعربيـة، وكـل تـراجم الكتـاب ( سنة 22

خزيا فـى الثانيـة والعشـرين مـن عمـره حـين تـولى الملـك، ودام وكان أ): (المقدس األوربية
 )وهى حفيدة ُعمرىحكمه سنة واحدة فى أورشليم، واسم أمه عثليا ، 

ومعنى ذلك أن النسخ األصلية التى لديهم مختلفـة هـى األخـرى ، وأنهـا ال تخلـو مـن 
 . األخطاء

ــْيِن َوِعْشــِرينَ 26: (ســنة 22 ــَن اْثَنَت ــا اْب ــكَ  َوَكــاَن َأَخْزَي ، َوَمَلــَك َســَنًة َســَنًة ِحــيَن َمَل
 26: 8ملوك الثانى)َمِلِك ِإْسَراِئيلَ  َواْسُم ُأمِِّه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِري. َواِحَدًة ِفي ُأوُرَشِليمَ 

 ما هو اسم أبو عثليا؟ فهـل هـى ابنـة عمـرى أم حفيدتـه؟ راجـع النصـوص  -443س
 .فى السؤال السابق

 ابنًا يكبره بسنتين؟واآلن كيف أنجب األب  -444س 

اْبَن اْثَنَتْيِن َوَثَالِثيَن َسَنًة ِحيَن َمَلَك َوَمَلَك َثَمـاِنَي ِسـِنيَن ِفـي َكاَن 20(كان يهورام
َوَلِكـْن لَـْيَس ِفـي ُقُبــوِر  ُأوُرَشـِليَم َوَذَهـَب َغْيــَر َمْأُسـوٍف َعَلْيـِه َوَدَفُنــوُه ِفـي َمِديَنــِة َداُودَ 

َوَملَّــــَك ُســــكَّاُن ُأوُرَشــــِليَم َأَخْزَيــــا اْبَنــــُه 1(،  20: 21الثــــانى  أخبــــار األيــــام.) اْلُملُـــوكِ 
ِلـــيَن َقـــَتَلُهُم اْلُغـــَزاُة الَّـــِذيَن َجـــاُءوا َمـــَع اْلَعـــَرِب ِإَلـــى اَألْصـــَغَر ِعَوضـــًا َعْنـــُه  َألنَّ َجِميـــَع اَألوَّ

َأَخْزَيــا اْبــَن اْثَنَتــْيِن َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة  َكــانَ 2. َفَمَلــَك َأَخْزَيــا ْبــُن َيهُــوَراَم َمِلــِك َيهُــوَذا. اْلَمَحلَّــةِ 
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ِه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِريِحيَن َمَلَك  أخبار األيام الثانى )َوَمَلَك َسَنًة َواِحَدًة ِفي ُأوُرَشِليَم َواْسُم ُأمِّ
22 :1-2 

وكـــان ابـــن اثنتـــين ): (مـــادة أخزيـــا(وفـــى هـــذه الكارثـــة تقـــول دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة 
اثنتــين "أمــا عبـارة ). 26: 8ملــوك الثـانى (ســنة حـين ملــك، وملــك سـنة واحــدة  وعشـرين

فـال شـك أنهـا خطـأ مـن الناسـخ حيـث أننـا ) 2: 22أخبـار األيـام الثـانى " (وأربعين سنة
أن يهورام أباه كان ابن أربعين سنة عندما ) 20و  5: 21أخبار األيام الثانى (نعلم من 

في النسختين السريانية والعربيـة ، " وعشرين سنة ابن اثنتين"كما أنها جاءت . مات 
 .)في الترجمة السبعينية" وابن عشرين سنة"

كمـا اعتـرف القـس الـدكتور منــيس عبـد النـور فـى كتابــه شـبهات وهميـة حـول الكتــاب 
 !أن هذا خطأ من الكاتب 166المقدس ص 

 26 :8سنة لتتناسب مع ملوك الثانى  22وغيرتها كل التراجم الالتينية إلى 
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 متى تولَّى أخزيا بن يهورام الحكم؟ -443س 

ِفي السََّنِة الثَّاِنَيَة َعَشـَرَة 25: (فى السنة الثانية عشر من ُحكم يهورام ملك إسـرائيل
 25: 8ملوك الثانى ) .ْبِن َأْخآَب َمِلِك ِإْسَراِئيَل، َمَلَك َأَخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َمِلِك َيُهوَذاِلُيوَراَم 

ــَة 29: (يــة عشــر مــن ُحكــم يهــورام ملــك إســرائيلفــى الســنة الحاد ــَنِة اْلَحاِدَي ــي السَّ ِف
 29: 9ملوك الثانى ) .ْبِن َأْخآَب، َمَلَك َأَخْزَيا َعَلى َيُهوَذاَعَشَرَة ِلُيوَراَم 

وتؤكــد دائــرة المعــارف الكتابيــة هــذا الخطــأ فــى الكتــاب وتضــارب النســخ المختلفــة مــع 
ها لـم تصـدر عـن اهللا سـبحانه وتعـالى، وٕانهـا ُكِتَبـت بعضها البعض، األمر الذى يؤكد أن

وأخزيـا هـو االبـن األصـغر للملـك يهـورام بـن يهوشـافاط ، وقـد : (من ذاكرة الكتبة، فتقـول
، لكـن فـي )25: 8ملـوك الثـانى (بدأ حكمه فـي السـنة الثانيـة عشـرة ليـورام ملـك إسـرائيل 

شـرة ليـورام بـن أخـآب، ويبـدو يذكر أنه ملـك فـي السـنة الحاديـة ع) 29: 9ملوك الثانى (
أن األولــي حســب األســلوب العبــري ، أمــا الثانيــة فحســب األســلوب اليونــاني فــي حســاب 

ملـك فـي "علـى أنـه ) 25: 8ملـوك الثـانى (السنين ، إذ يذكر في الترجمة السـبعينية فـي 
 ").السنة الحادية عشرة 

ا بــن يهــورام ، أخزيــ(وتؤكــد نفــس دائــرة المعــارف تضــارب آخــر فــى الكتــاب ، فتقــول 
، أخبــــار  29-16: 9،  29-25: 8ملــــوك الثــــانى (الملـــك الســــادس مــــن ملــــوك يهــــوذا 

،  27: 21أخبــار األيــام الثــانى (ويــذكر أيضــًا باســم يهوآحــاز ) 9-1: 22األيــام الثــانى 
ويســمي أيضــًا . بأحــداث تقــديم وتــأخير فــي المقطعــين المكــون منهــا االســم )  23: 25

وٕان كانـت هنـاك خمـس عشـرة مخطوطـة عبريـة  6: 22الثـانى أخبار األيـام (عزريا في 
 ). تذكره باسم أخزيا في هذا الموضع

والغريب فى تبريرات هذا الكتاب أنه يضع فى المقدمة جهـل مـن يقـرأ موسـوعته وأنـه 
ال يوجــد باحــث واحــد يمكنــه تتبــع صــدق كالمــه مــن كذبــه ، ففــى الموضــع األخيــر الــذى 

ــي َيْزَرِعيــَل 6: (اســم ال ليهوآحــاز وال لعزريــااستشــهد بــه ال تجــد بــالمرة أى  َفَرَجــَع ِلَيْبــَرَأ ِف
َرَباِت الَِّتي َضَرُبوُه ِبَها ِفي الرَّاَمِة ِعْنَد ُمَحاَرَبتِـِه َحَزاِئيـَل َمِلـَك َأَرامَ  َوَنـَزَل َأَخْزَيـا . ِبَسَبِب الضَّ

أخبار األيام .) ِفي َيْزَرِعيَل َألنَُّه َكاَن َمِريضاً  ْبُن َيُهوَراَم َمِلُك َيُهوَذا ِلَيُزوَر ُيوَراَم ْبِن َأْخآبَ 
 6: 22الثانى 
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الغريـــــب أيضـــــًا أنـــــه ال يعـــــى تضـــــارب وتعـــــدد النســـــخ للموضـــــوع الواحـــــد ، وال يهـــــتم 
باإلختالفـــات الجليـــة بـــين هـــذه المخطوطـــات، وال ُيـــدرك أن المـــوحى بـــه مـــن عنـــد اهللا ال 

 !يمكن أن يختلف ولو فى نقطة واحدة

 تولى أخزيا بن أخآب وٕايزابل الملك على بنى إسرائيل؟ متى -444س 

أخزيا بن أخآب وٕايزابل هو الملك الثـامن إلسـرائيل (إنَّ : تقول دائرة المعارف الكتابية
 ) .18: 1ملوك الثانى  -51: 22ملوك األول (

، وملـك ملك على إسرائيل في السنة السـابعة عشـرة ليهوشـافاط ملـك يهـوذا(و
، وهنــاك ثمــة صــعوبة فــي الترتيــب ) م .ق 850 - 852حــوالي ( ل ســنتين علــى إســرائي

فقــد بــدأ يهوشــافاط الحكــم فــي الســنة الرابعــة الزمنــي ومــدة حكــم هــؤالء الملــوك ، 
، ) 29: 16ملــــوك األول (ســــنة  22، وملــــك أخــــآب ) 41: 22ملــــوك األول ( ألخــــآب

ة عشـرة وبناء عليه يجب أن تكون السنة األولي للملك أخزيا هي السنة التاسـع
أخذت عن السـريانية ) 17: 1ملوك الثانى (واألرجح أن العبارة الواردة في . ليهوشافاط

 .)، فكالهما يتفق في طريقة الحساب المتبعة في بعض المخطوطات اليونانية

حون كلمــة الــرب، ألن الــرب أخطــأ، وربمــا  انظــر إلــى علمــاء الكتــاب المقــدَّس ُيصــحِّ
حكمــه فــى الســنة التاســعة عشــر ليهوشــافاط بــدًال مــن  كــان قصــده أن يقــول إن أخزيــا بــدأ

ــا17: (قولــه ــِه ِإيِليَّ ــَالِم الــرَّبِّ الَّــِذي َتَكلَّــَم ِب ــاَت َحَســَب َك ــي . َفَم ــُه ِف ــوَراُم ِعَوضــًا َعْن ــَك ُي َوَمَل
: 1ملـوك الثـانى .) اْبـنٌ السََّنِة الثَّاِنَيِة ِلَيهُـوَراَم ْبـِن َيُهوَشـاَفاَط َمِلـِك َيهُـوَذا، َألنَّـُه لَـْم َيُكـْن لَـُه 

17 

 أين العدل اإللهـى فـى اإلنتقـام مـن المـذنب ونسـله؟ هـل نسـخ الـرب مبـدأه  -445س
 من العدل للظلم أو العكس؟

.) َفَيِبيُد ُكلُّ َبْيِت َأْخآَب، َوَأْسَتْأِصُل َألْخآَب ُكلَّ َذَكٍر َوَمْحُجـوٍز َوُمْطلَـٍق ِفـي ِإْسـَراِئيلَ 8(
 8: 9ملوك الثانى 

َمـا َلُكـْم َأْنـُتْم َتْضـِرُبوَن [2: َوَكـاَن ِإلَـيَّ َكـَالُم الـرَّبِّ 1: (ذلك بقولـه لنبيـه حزقيـالقارن 
ــى َأْرِض ِإْســَراِئيلَ  ــَل َعَل ــَذا اْلَمَث ــاِئِلينَ , َه ــاِء : َق ــوا اْلِحْصــِرَم َوَأْســَناُن اَألْبَن ــاُء َأَكُل اآلَب
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 َيُكــوُن َلُكــْم ِمــْن َبْعــُد َأْن َتْضــِرُبوا َهــَذا الَ , السَّــيُِّد الــرَّبُّ  َحــيٌّ َأَنــا َيُقــولُ 3؟ َضِرَســتْ 
ِكَالُهَمـا . َنْفـُس اَألِب َكـَنْفِس اِالْبـنِ . َها ُكـلُّ النُُّفـوِس ِهـَي ِلـي4. اْلَمَثَل ِفي ِإْسَراِئيلَ 

لَـْم 6, َوَعـْدالً َواِإلْنَساُن الَِّذي َكـاَن َباّرًا َوَفَعَل َحّقًا 5. النَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ . ِلي
ِس اْمـَرَأَة َقِريبِـِه َولَـْم , َيْأُكْل َعَلى اْلِجَباِل َوَلْم َيْرَفْع َعْيَنْيِه ِإَلى َأْصـَناِم َبْيـِت ِإْسـَراِئيلَ  َولَـْم ُيـَنجِّ

ِصـِب اْغِتَصـابًا َبــْل َولَـْم َيْغتَ , َبـْل َردَّ ِلْلَمـْدُيوِن َرْهَنــهُ , َولَـْم َيْظِلــْم ِإْنَسـاناً 7, َيْقـُرِب اْمـَرَأًة َطاِمثـاً 
َبا8, َبــَذَل ُخْبــَزُه ِلْلَجْوَعــاِن َوَكَســا اْلُعْرَيــاَن َثْوبــاً  َوَكــفَّ َيــَدُه , َوَلــْم َيْأُخــْذ ُمَراَبَحــةً , َوَلــْم ُيْعــِط ِبـــالرِّ

ــْيَن اِإلْنَســانِ , َعــِن اْلَجــْورِ  ــْدَل اْلَحــقَّ َب ــي َفَراِئِضــ9َواِإلْنَســاِن , َوَأْجــَرى اْلَع ــَظ َوَســَلَك ِف ي َوَحِف
فَـِإْن َولَـَد اْبنـًا ُمْعَتِنفـًا [10. َحَيـاًة َيْحَيـا َيقُـوُل السَّـيُِّد الـرَّبُّ . َأْحَكـاِمي ِلَيْعَمَل بِــاْلَحقِّ َفهُـَو َبـارٌّ 

ـَس , َوَلْم َيْفَعْل ُكـلَّ ِتْلـكَ 11َفَفَعَل َشْيئًا ِمْن َهِذِه , َسفَّاَك َدمٍ  اْمـَرَأَة  َبـْل َأَكـَل َعلَـى اْلِجَبـاِل َوَنجَّ
َوَقْد َرَفَع َعْيَنْيِه ِإَلى , َوَلْم َيُردَّ الرَّْهنَ , َواْغَتَصَب اْغِتَصاباً , َوَظَلَم اْلَفِقيَر َواْلِمْسِكينَ 12َقِريِبِه 

َبا َوَأَخـَذ اْلُمَراَبَحـةَ 13, اَألْصَناِم َوَفَعَل الرِّْجَس  ِمـَل ُكـلَّ قَـْد عَ ! َأَفَيْحَيـا؟ َال َيْحَيـا, َوَأْعَطى بِـالرِّ
َوإِْن َوَلـــَد اْبنـــًا َرَأى َجِميـــَع [14! َدُمـــُه َيُكــوُن َعَلـــى َنْفِســـهِ . َهــِذِه الرََّجاَســـاِت َفَمْوتـــًا َيُمـــوتُ 

َلْم َيْأُكـْل َعَلـى اْلِجَبـاِل َوَلـْم َيْرَفـْع 15. َخَطاَيا َأِبيِه الَِّتي َفَعَلَها َفَرآَها َوَلْم َيْفَعْل ِمْثَلَها
ــى ــِه ِإَل ــِه  َعْيَنْي ــَرَأَة َقِريِب ــَس اْم ــَراِئيَل َوَال َنجَّ ــِت ِإْس ــَناِم َبْي ــانًا َوَال 16َأْص ــَم ِإْنَس َوَال َظَل

َبــْل َبــَذَل ُخْبــَزُه ِلْلَجْوَعــاِن َوَكَســا اْلُعْرَيــاَن َثْوبــًا , اْرَتَهــَن َرْهنــًا َوَال اْغَتَصــَب اْغِتَصــاباً 
َبـْل َأْجـَرى َأْحَكــاِمي َوَسـَلَك ِفـي , ِربًا َوَال ُمَراَبَحةً  َوَرَفَع َيَدُه َعِن اْلَفِقيِر َوَلْم َيْأُخذْ 17

َأمَّا َأُبوُه َفَألنَُّه َظَلَم ُظْلمًا َواْغَتَصَب 18. َحَياًة َيْحَيا. َفِإنَُّه َال َيُموُت ِبِإْثِم َأِبيهِ , َفَراِئِضي
اِلِح َبْيَن َشْعِبهِ , َأَخاُه اْغِتَصاباً  : َوَأْنـُتْم َتُقوُلـونَ [19. ُهَوَذا َيُموُت ِبِإْثِمـهِ فَ , َوَعِمَل َغْيَر الصَّ

َحِفـَظ َجِميـَع . ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبُن ِمْن ِإثْـِم اَألِب؟ َأمَّـا اِالْبـُن َفَقـْد َفَعـَل َحّقـًا َوَعـْدالً 
ــا ــاًة َيْحَي ــَل ِبَهــا َفَحَي ــي ُتْخِطــُئ ِهــَي َتُمــوتُ 20. َفَراِئِضــي َوَعِم ــُن َال  .َالــنَّْفُس الَِّت اِالْب

ِبــرُّ اْلَبــارِّ َعَلْيــِه َيُكــوُن َوَشــرُّ . َيْحِمــُل ِمــْن ِإْثــِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمــُل ِمــْن ِإْثــِم اِالْبــنِ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَِّتـي َفَعَلَهـا َوَحِفـَظ 21. الشِّرِّ َفِإَذا َرَجَع الشِّـرِّ

ُكـلُّ َمَعاِصـيِه الَِّتـي َفَعَلَهـا 22. َال َيُمـوتُ . َفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَياُكلَّ َفَراِئِضي وَ 
يِر َيُقوُل السَّـيُِّد 23. ِفي ِبرِِّه الَِّذي َعِمَل َيْحَيا. َال ُتْذَكُر َعَلْيهِ  َهْل َمَسرًَّة ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ

؟ َأَال ِبُرُجوِعـِه َعـْن ُطُرِقـ َوإَِذا َرَجـَع اْلَبـارُّ َعــْن ِبـرِِّه َوَعِمـَل ِإْثمـًا َوَفَعــَل 24ِه َفَيْحَيـا؟ الـرَّبُّ
يرُ  ِمْثَل ُكلِّ الرََّجاَساِت الَِّتي َيْفَعُلَها ِفي . َأَفَيْحَيا؟ ُكلُّ ِبرِِّه الَِّذي َعِمَلُه َال ُيْذَكرُ , الشِّرِّ
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َلْيَسـْت : َوَأْنـُتْم َتُقولُـونَ [25. َأْخَطـَأ ِبَهـا َيُمـوتُ  ِخَياَنِتِه الَِّتـي َخاَنَهـا َوِفـي َخِطيَِّتـِه الَِّتـي
َأَطِريِقي ِهَي َغْيـُر ُمْسـَتِوَيٍة؟ َأَلْيَسـْت . فَـاْسَمُعوا اآلَن َيا َبْيَت ِإْسَراِئيلَ . َطِريُق الرَّبِّ ُمْسَتِوَيةً 

ــارُّ َعــْن ِبــرِِّه َوعَ 26ُطــُرُقُكْم َغْيــَر ُمْســَتِوَيٍة؟  َفِبِإْثِمــِه , ِمــَل ِإْثمــًا َوَمــاَت ِفيــهِ ِإَذا َرَجــَع اْلَب
يُر َعْن َشرِِّه الَّـِذي َفَعـلَ 27. الَِّذي َعِمَلُه َيُموتُ  , َوَعِمـَل َحّقـًا َوَعـْدالً , َوإَِذا َرَجَع الشِّرِّ
 الَ . َرَأى َفَرَجــَع َعــْن ُكــلِّ َمَعاِصــيِه الَِّتــي َعِمَلَهــا َفَحَيــاًة َيْحَيــا28. َفُهــَو ُيْحِيــي َنْفَســهُ 

َأُطُرِقـي َغْيـُر ُمْسـَتِقيَمٍة َيــا . َلْيَسـْت َطِريـُق الـرَّبِّ ُمْسـَتِوَيةً : َوَبْيـُت ِإْسـَراِئيَل َيقُـولُ 29. َيُمـوتُ 
ــَر ُمْســَتِقيَمٍة؟  ــا َبْيــَت 30َبْيــَت ِإْســَراِئيَل؟ َأَلْيَســْت ُطــُرُقُكْم َغْي ــْيُكْم َي ــَك َأْقِضــي َعَل ِمــْن َأْجــِل َذِل

ــيُِّد الــرَّبُّ ِإْســَراِئيَل ُكــلِّ وَ  َوَال , ُتوُبــوا َواْرِجُعــوا َعــْن ُكــلِّ َمَعاِصــيُكمْ . اِحــٍد َكُطُرِقــِه َيُقــوُل السَّ
َواْعَمُلوا , ِاْطَرُحوا َعْنُكْم ُكلَّ َمَعاِصيُكُم الَِّتي َعِصْيُتْم ِبَها31. َيُكوُن َلُكُم اِإلْثُم َمْهَلَكةً 

َألنِّـي َال 32؟ َفِلَمـاَذا َتُموتُـوَن َيـا َبْيـَت ِإْسـَراِئيلَ . يـَدةً َألْنُفِسُكْم َقْلبًا َجِديدًا َوُروحًا َجدِ 
 32-1: 18حزقيال ) ].َفـاْرِجُعوا َواْحُيوا. ُأَسرُّ ِبَمْوِت َمْن َيُموُت َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

 كم كان ُعمر يهوآش حين ملك على إسرائيل؟ -446س 

، 21: 11ملـوك الثــانى .) ِســِنيَن ِحـيَن َمَلــكَ َكــاَن َيهُـوآُش اْبــَن َسـْبِع 21: (سـبع سـنوات
فــأين ُعقــالء األمــة؟ أيــن أنبيــاؤهم؟ هــل رضــى الــرب أن يحكــم طفــل فــى ! ملــوك أطفــال

 السابعة على شعبه المختار وأنبيائه المصطفين؟

 من الذى قتل يهوآش بن أخزيا الملك التاسع على إسرائيل؟ -447س 

 -َألنَّهُـْم َتَرُكـوُه بِـَأْمَراٍض َكِثيـَرٍة  -َوِعْنـَد َذَهـاِبِهْم َعْنـُه 25. َفَأْجُروا َقَضاًء َعَلى َيُهوآَش (
فَـَدَفُنوُه . َفَتَن َعَلْيـِه َعِبيـُدُه ِمـْن َأْجـِل ِدَمـاِء َبنِـي َيُهوَيـاَداَع اْلَكـاِهِن َوَقَتلُـوُه َعلَـى َسـِريِرِه َفَمـاتَ 

ــْم َيــْدِفُنوُه ِفــي ُقُبــوِر الْ  ــاِن َعَلْيــهِ 26. ُمُلــوكِ ِفــي َمِديَنــِة َداُوَد َوَل ــُن : َوَهــَذاِن ُهَمــا اْلَفاِتَن ــاُد ْب َزاَب
 26-24: 24أخبار األيام الثانى ) ِشْمَعَة اْلَعمُّوِنيَِّة َوَيُهوَزاَباُد ْبُن ِشْمِريَت اْلُموآِبيَّةِ 

. ُث َيْنـــِزُل ِإَلـــى َســـلَّىَوَقـــاَم َعِبيـــُدُه َوَفَتُنـــوا ِفْتَنـــًة َوَقَتُلـــوا َيُهـــوآَش ِفـــي َبْيـــِت اْلَقْلَعـــِة َحْيـــ20(
ملـوك الثـانى )ُيوَزاَكاَر ْبَن ِشْمَعَة َوَيُهوَزاَباَد ْبَن ُشوِميَر َعْبَدْيِه َضـَرَباُه َفَمـاتَ َألنَّ 21
12 :20-21 
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 ُثمَّ َبْعَد َمِجيِء َأَمْصَيا ِمْن َضْرِب اَألُدوِميِّـيَن َأتَـى ِبآِلهَـِة 14: (يقول الكتاب -448س
 14: 25أخبار الثانى .) َأَقاَمُهْم َلُه آِلَهًة َوَسَجَد َأَماَمُهْم َوَأْوَقَد َلُهمْ َبِني َساِعيَر وَ 

 !فكيف يعبد المنتصر آلهة المنهزمين؟ فهذا ُمخالف لكل عقل ومنطق

 ماذا فعل أمصيا باألسرى؟ -449س 
ـــد أمـــاتهم جميعـــاً  ـــ11: (لق ـــْعَبُه َوَذَه ـــاَد َش ـــدََّد َواْقَت ـــا َأَمْصـــَيا َفَتَش ـــى َواِدي اْلِمْلـــِح َوَأمَّ َب ِإَل

َوَعَشَرَة آَالٍف َأْحَياَء َسَباُهْم َبُنو َيُهوَذا َوَأتُـوا 12َوَضَرَب ِمْن َبِني َساِعيَر َعَشَرَة آَالٍف 
أخبـار األيـام .) ِبِهْم ِإَلـى َرْأِس َسـاِلَع َوَطَرُحـوُهْم َعـْن َرْأِس َسـاِلَع َفَتَكسَّـُروا َأْجَمُعـونَ 

 12-11: 25الثانى 

 فكيف استردَّ يهوآش عبيد أدوم والرهناء وقد قتلهم أمصيا جميعًا؟  -450س 
ِفي َبْيِت َشْمٍس َوَجاَء  َوَأمَّا َأَمْصَيا َمِلُك َيُهوَذا َفَأْمَسَكُه ُيوآُش َمِلُك ِإْسَراِئيلَ 23(

. اِب الزَّاِوَيـِة َأْرَبـَع ِمَئـِة ِذَراعٍ َوَهـَدَم ُسـوَر ُأوُرَشـِليَم ِمـْن َبـاِب َأْفـَراِيَم ِإلَـى َبـ ُأوُرَشـِليمَ  ِبـِه ِإَلـى
ِة َوُكلَّ اآلِنَيِة اْلَمْوُجـوَدِة ِفـي َبْيـِت اللَّـِه َمـَع ُعوِبيـَد َأُدوَم 24 َوَأَخَذ ُكلَّ الذََّهِب َواْلِفضَّ

 24: 25أخبار األيام الثانى .) َوَخَزاِئِن َبْيِت اْلَمِلِك َوالرَُّهَناَء َوَرَجَع ِإَلى السَّاِمَرةِ 

 ما الذى فعله أمصيا بعد ذلك؟ -451س 
َوَبِقيَّــُة ُأُمــوِر َأَمْصــَيا اُألوَلــى َواَألِخيــَرِةُ◌ َمْكُتوَبــٌة ِفــي 26(يقـول ســفر أخبــار األيـام 
 26: 25أخبار األيام الثانى .) ِسْفِر ُمُلوِك َيُهوَذا َوإِْسَراِئيلَ 

ــُن َيُهــوآَش َمِلــكُ 17(ويقــول ســفر الملــوك  ــِن  َوَعــاَش َأَمْصــَيا ْب ــاِة ُيــوآَش ْب َيُهــوَذا َبْعــَد َوَف
َوَبِقيَّــُة ُأُمــوِر َأَمْصــَيا َمْكُتوَبــٌة ِفــي ِســْفِر 18. َيُهوَأَحـاَز َمِلــِك ِإْسـَراِئيَل َخْمــَس َعَشــَرَة َسـَنةً 

 18-17: 14ملوك الثانى .) َأْخَباِر اَأليَّاِم ِلُمُلوِك َيُهوَذا

ب أوًال؟ وكــم مــن الــزمن مــرَّ حتــى مــا هــذا التهــريج؟ ففــى أى األســفار أوحــى بهــا الــر 
 أوحى الرب السفر الثانى؟ فكيف يشير الرب إلى سفر لم يكن قد أوحى به بعد؟

 هل عبد أمصيا األوثان فعًال؟ -452س 

ثُمَّ َبْعَد َمِجيِء َأَمْصَيا ِمـْن َضـْرِب اَألُدوِميِّـيَن َأتَـى ِبآِلَهـِة َبِنـي َسـاِعيَر 14: (نعم
 14: 25أخبار األيام الثانى .) ًة َوَسَجَد َأَماَمُهْم َوَأْوَقَد َلُهمْ َوَأَقاَمُهْم َلُه آِلهَ 
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ــْيِن َوَخْمِســيَن َســَنًة ِفــي 3: (ال  ــَك اْثَنَت ــَك َوَمَل ــَن ِســتَّ َعَشــَرَة َســَنًة ِحــيَن َمَل ــا اْب يَّ َكــاَن ُعزِّ
ِه َيُكْلَيا ِمْن ُأوُرَشـِليمَ . ُأوُرَشِليمَ  َتِقيَم ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ َحَسـَب ُكـلِّ َوَعِمَل اْلُمسْ 4. َواْسُم ُأمِّ

 4-3: 25أخبار األيام الثانى .) َما َعِمَل َأَمْصَيا َأُبوهُ 

فهــل رضــَى الــرب عــن أمصــيا ألنــه تركــه وعبــد األوثــان؟ أم لــم يــوحى اهللا بمثــل هــذه 
 الخرافات؟

 ما اسم الملك الذى خلف أباه أمصيا على أورشليم؟ -453س 

يَّا َوُهَو اْبـُن ِسـتَّ َعَشـَرَة َسـَنةً ُكلُّ َشْعِب َيُهوَذا  َوَأَخذَ 1: (ُعّزّيا   َوَملَُّكـوُه ِعَوضـًا  ُعزِّ
أخبــار .) ُهـَو َبَنـى َأْيلَـَة َوَردََّهــا ِلَيهُـوَذا َبْعـَد اْضـِطَجاِع اْلَمِلـِك َمـَع آَبائِـهِ 2. َعـْن َأِبيـِه َأَمْصـَيا

 1: 26األيام الثانى 

ــا َوَملَُّكــوُه  َعَزْرَيــا َوُهــَو اْبــُن ِســتَّ َعَشــَرَة َســَنةً ِب َيهُــوَذا َوَأَخــَذ ُكــلُّ َشــعْ 21: (عزري
 21: 14ملوك الثانى .) ِعَوضًا َعْن َأِبيِه َأَمْصَيا

 هل ساعد فالسر ملك أشور آحاز بن يوثام؟ -454س 

ــكِ 7: (نعــم ســاعده بنــاء علــى اســتغاثة منــه ــَث َفَالِســَر َمِل  َوَأْرَســَل آَحــاُز ُرُســًال ِإَلــى َتْغَل
اْصــَعْد َوَخلِّْصــِني ِمــْن َيــِد َمِلــِك َأَراَم َوِمــْن َيــِد َمِلــِك . َأَنــا َعْبــُدَك َواْبُنــكَ : [َأشُّــوَر َقــاِئالً 

ــَة َوالـذََّهَب اْلَمْوُجــوَدَة ِفـي َبْيــِت الـرَّبِّ َوِفــي 8]. ِإْسـَراِئيَل اْلَقــاِئَمْيِن َعَلــيَّ  َفَأَخــَذ آَحـاُز اْلِفضَّ
َفَســِمَع َلــُه َمِلــُك َأشُّــوَر، َوَصــِعَد َمِلــُك 9. ِك َوَأْرَســَلَها ِإَلــى َمِلــِك َأشُّــوَر َهِديَّــةً َخــَزاِئِن َبْيــِت اْلَمِلــ

 9-7: 16ملوك الثانى .) َأشُّوَر ِإَلى ِدَمْشَق َوَأَخَذَها َوَسَباَها ِإَلى ِقيَر، َوَقَتَل َرِصينَ 

آَحـــاَز َمِلـــِك ِإْســـَراِئيَل َألنَّـــُه َأْجَمـــَح  َألنَّ الـــرَّبَّ َذلَّـــَل َيهُـــوَذا ِبَســـَببِ 19: (ال ، لــم يســـاعده
ــْم 20. َيُهــوَذا َوَخــاَن الــرَّبَّ ِخَياَنــةً  ــوَر َوَضــاَيَقُه َوَل ــُك َأشُّ ــَث َفَالَســُر َمِل ــِه َتْغَل َفَجــاَء َعَلْي

َؤَسـاِء َألنَّ آَحاَز َأَخَذ ِقْسـمًا ِمـْن َبْيـِت الـرَّبِّ َوِمـْن َبْيـِت اْلَمِلـِك َوِمـَن الرُّ 21. ُيَشدِّْدهُ 
اْلَمِلـُك آَحـاُز (َوِفـي ِضـيِقِه َزاَد ِخَياَنـًة ِللـرَّبِّ 22. َوَأْعَطاُه ِلَمِلِك َأشُّوَر َوَلِكنَُّه َلْم ُيَساِعْدهُ 

 َألنَّ آِلَهَة ُمُلوِك َأَراَم ُتَساِعُدُهْم َأَنا َأْذَبحُ : [َوَذَبَح آلِلَهِة ِدَمْشَق الَِّذيَن َضاَرُبوُه َوَقالَ 23) َهَذا
ـا ُهــْم َفَكـاُنوا َسـَبَب ُســُقوٍط لَـُه َوِلُكـلِّ ِإْســَراِئيلَ ]. َلهُـْم َفُيَسـاِعُدوَنِني أخبـار األيـام الثــانى .) َوَأمَّ

28 :20-23 
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 متى طهََّر يوشيا بن آمون المرتفعات والسوارى والتماثيل والمسبوكات؟ -455س 

ــَنِة الثَّاِنَيــةِ : (قبــل أن يعثــر علــى ســفر الشــريعة َعَشــَرَة اْبتَــَدَأ ُيَطهِّــُر َيُهــوَذا  َوِفــي السَّ
 3: 34أخبار األيام الثانى)َوُأوُرَشِليَم ِمَن اْلُمْرَتَفَعاِت َوالسََّواِري َوالتََّماِثيِل َواْلَمْسُبوَكاتِ 

َبْيـِت َقْد َوَجْدُت ِسْفَر الشَّـِريَعِة ِفـي : [َفَقاَل ِحْلِقيَّا اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم ِلَشاَفاَن اْلَكاتِـبِ 8( 
ــْفَر ِلَشــاَفاَن َفقَــَرَأهُ ]. الــرَّبِّ  ــُك َكــَالَم ِســْفِر 11. .. .. .. .. َوَســلََّم ِحْلِقيَّــا السِّ ــا َســِمَع اْلَمِل َفَلمَّ

 11: 22ملوك الثانى .) الشَِّريَعِة َمزََّق ِثَياَبهُ 

ــى كــل شــيوخ يهــوذا وأورشــليم ــرب وقرأهــا عل ــد أن وجــد ســفر شــريعة ال : بع
َوَصـِعَد اْلَمِلـُك ِإلَـى َبْيـِت الـرَّبِّ 2. َمِلُك، َفَجَمُعوا ِإَلْيِه ُكلَّ ُشُيوِخ َيُهوَذا َوُأوُرَشـِليمَ َوَأْرَسَل الْ 1(

ــــْعِب ِمــــَن  َوَجِميـــُع ِرَجــــاِل َيهُــــوَذا َوُكــــلُّ ُســــكَّاِن ُأوُرَشــــِليَم َمَعـــُه، َواْلَكَهَنــــُة َواَألْنِبَيــــاُء َوُكــــلُّ الشَّ
ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيـِر،  َوَقَرَأ ِفي آَذاِنِهْم ُكـلَّ َكـَالِم ِسـْفِر الشَّـِريَعِة الَّـِذي ُوِجـَد ِفـي َبْيـِت الصَّ

ــِظ 3. الــرَّبِّ  ــِر َوَقَطــَع َعْهــدًا َأَمــاَم الــرَّبِّ ِللــذََّهاِب َوَراَء الــرَّبِّ َوِلِحْف ــُك َعَلــى اْلِمْنَب َوَوَقــَف اْلَمِل
َقْلِب َوُكلِّ النَّْفِس، ِإلَقاَمِة َكَالِم َهَذا اْلَعْهِد اْلَمْكُتوِب ِفـي َوَصاَياُه َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئِضِه ِبُكلِّ الْ 

َوَأَمـَر اْلَمِلـُك ِحْلِقيَّـا اْلَكـاِهَن اْلَعِظـيَم َوَكَهَنـَة 4. َوَوَقَف َجِميُع الشَّْعِب ِعْنَد اْلَعْهـدِ . َهَذا السِّْفرِ 
ْخِرُجـوا ِمــْن َهْيَكـِل الــرَّبِّ َجِميـَع اآلِنَيــِة اْلَمْصـُنوَعِة ِلْلَبْعــِل اْلِفْرقَـِة الثَّاِنَيــِة َوُحـرَّاَس اْلَبــاِب َأْن يُ 

 َوِللسَّاِرَيِة َوِلُكـلِّ َأْجَنـاِد السَّـَماِء، َوَأْحَرَقهَـا َخـاِرَج ُأوُرَشـِليَم ِفـي ُحقُـوِل قَـْدُروَن، َوَحَمـَل َرَماَدَهـا
ِذيَن َجَعَلُهْم ُمُلوُك َيهُـوَذا ِلُيوِقـُدوا َعلَـى اْلُمْرَتَفَعـاِت َوَالَشى َكَهَنَة اَألْصَناِم الَّ 5. ِإَلى َبْيِت ِإيلَ 

ــُدوَن ِلْلَبْعــلِ  ــُدِن َيُهــوَذا َوَمــا ُيِحــيُط ِبُأوُرَشــِليَم، َوالَّــِذيَن ُيوِق ــاِزِل، : ِفــي ُم ــْمِس َواْلَقَمــِر َواْلَمَن ِللشَّ
ــَماءِ  ــاِرَيَة ِمــنْ 6. َوِلُكــلِّ َأْجَنــاِد السَّ ــْدُروَن  َوَأْخــَرَج السَّ َبْيــِت الــرَّبِّ َخــاِرَج ُأوُرَشــِليَم ِإَلــى َواِدي َق

ــِة  َوَأْحَرَقهَـا ِفــي َواِدي قَـْدُروَن، َوَدقََّهــا ِإَلــى َأْن َصـاَرْت ُغَبــارًا، َوَذرَّى اْلُغَبــاَر َعلَـى ُقُبــوِر َعامَّ
َحْيـُث َكاَنـِت النَِّسـاُء َيْنِسـْجَن ُبُيوتـًا َوَهَدَم ُبُيـوَت اْلَمـْأُبوِنيَن الَّتِـي ِعْنـَد َبْيـِت الـرَّبِّ 7. الشَّْعبِ 
ــاِرَيةِ  ــُة 8. ِللسَّ ــُث َكــاَن اْلَكَهَن ــَس اْلُمْرَتَفَعــاِت َحْي ــُدِن َيُهــوَذا، َوَنجَّ ــِة ِمــْن ُم َوَجــاَء ِبَجِميــِع اْلَكَهَن

ــ ــَواِب الَِّتــي ِعْن ــَع ِإَلــى ِبْئــِر َســْبٍع، َوَهــَدَم ُمْرَتَفَعــاِت اَألْب َد َمــْدَخِل َبــاِب َيُشــوَع ُيوِقــُدوَن ِمــْن َجْب
 8-1: 23ملوك الثانى .) َرِئيِس اْلَمِديَنِة الَِّتي َعِن اْلَيَساِر ِفي َباِب اْلَمِديَنةِ 
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 َفَقاَل ِحْلِقيَّا 8(: ورد فى الكتاب أن حلقيا وجد سفر الشريعة فى بيت الرب -456س
َوَسلََّم ِحْلِقيَّا ]. ِسْفَر الشَِّريَعِة ِفي َبْيِت الرَّبِّ َقْد َوَجْدُت : [اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم ِلَشاَفاَن اْلَكاِتبِ 

  8: 22ملوك الثانى .) السِّْفَر ِلَشاَفاَن َفَقَرَأهُ 

فكيــف وجــد حلقيــا ســفر الشــريعة وهــو لــم يكــن موجــودًا أصــًال فــى تــابوت العهــد الــذى 
 وضعه سليمان فى الهيكل؟

: الذى وجدوه مكتوبًا بيـد موسـى وزيادة فى التضليل كتب كاتب السفر أن هذا السفر
ـَة اْلُمْدَخَلــَة ِإلَـى َبْيـِت الــرَّبِّ 14( َوَجـَد ِحْلقََّيــا اْلَكـاِهُن ِســْفَر َشــِريَعِة َوِعْنـَد ِإْخـَراِجِهِم اْلِفضَّ

  14: 34أخبار األيام الثانى .) الرَّبِّ ِبَيِد ُموَسى

تـــابوت فــى قـــدس كيــف وقــد ورد فـــى ســفر الملــوك األول أن ســـليمان حينمــا وضــع ال
َلـــْم َيُكـــْن ِفـــي التَّـــاُبوِت ِإالَّ َلْوَحـــا اْلَحَجـــِر اللَّـــَذاِن َوَضـــَعُهَما ُموَســـى ُهَنـــاَك ِفـــي 9: (األقـــداس

: 8ملـوك األول .) ُحوِريَب ِحيَن َعاَهَد الرَّبُّ َبِني ِإْسَراِئيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
 . كنه ترك لوحى الحجر، فلم يترك موسى سفرًا إذن ، ول 9

 ـــا أن نســـأل -457س ـــك ولن ـــه موســـى حاليـــًا : ول ـــرب الـــذى كتب أيـــن ســـفر شـــريعة ال
هـل : لنطابق نصوصه على نصوص الكتاب الحالى؟ وما المقصود بسـفر شـريعة الـرب

هــو ســفر التكــوين أم الخــروج أم الالويــين أم العــدد أم التثنيــة أم كتــب األنبيــاء؟ أم قصــد 
ألنبيـــاء واألســـفار غيـــر القانونيـــة؟ وهـــل قصـــد التـــوراة العبرانيـــة أم التـــوراة كاملـــة بكتـــب ا
 السامرية أم اليونانية؟

 من هم أبناء يوشيا؟ ولماذا لم يأت يهوآحاز ضمنهم؟ -458س 

ــي ُأوُرَشــِليمَ 1( ــَن ُيوِشــيَّا َوَملَُّكــوُه ِعَوضــًا َعــْن َأِبيــِه ِف .) َوَأَخــَذ َشــْعُب اَألْرِض َيُهوآَحــاَز ْب
 1: 36م الثانى أخبار األيا

أخبار .) الرَّاِبُع َشلُّومُ , الثَّاِلُث ِصْدِقيَّا, الثَّاِني َيُهوَياِقيمُ , اْلِبْكُر ُيوَحاَنانُ : َوَبُنو ُيوِشيَّا15(
 15: 3األيام األول 
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 ما اسم بن ميخا الذى طلب الملك ِحْلِقَيـا منـه مـع آخـرين أن يسـألوا الـرب  -459س
 عن هذا السفر؟

َوَشـاَفاَن اْلَكاتِـَب َوَعَسـاَيا  َوَعْبُدوَن ْبَن ِميَخاْلَمِلُك ِحْلِقَيا َوَأِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَأَمَر ا20(
اْذَهُبــوا اْســَأُلوا الــرَّبَّ ِمــْن َأْجِلــي َوِمــْن َأْجــِل َمــْن َبِقــَي ِمــْن ِإْســَراِئيَل َوَيُهــوَذا [21: َعْبــَد اْلَمِلــكِ 

ــْفِر الَّــِذي ُوِجــ َد َألنَّــُه َعِظــيٌم َغَضــُب الــرَّبِّ الَّــِذي اْنَســَكَب َعَلْيَنــا ِمــْن َأْجــِل َأنَّ َعــْن َكــَالِم السِّ
أخبـار ].) آَباَءَنا َلْم َيْحَفُظوا َكَالَم الرَّبِّ ِلَيْعَمُلوا َحَسـَب ُكـلِّ َمـا ُهـَو َمْكتُـوٌب ِفـي َهـَذا السِّـْفرِ 

 21-20: 34األيام الثانى 

َوَشـاَفاَن اْلَكاتِـَب  َوَعْكُبوَر ْبَن ِميَخـااْلَكاِهَن َوَأِخيَقاَم ْبَن َشـاَفاَن َوَأَمَر اْلَمِلُك ِحْلِقيَّا 12(
اْذَهُبوا اْسـَأُلوا الـرَّبَّ َألْجِلـي َوَألْجـِل الشَّـْعِب َوَألْجـِل ُكـلِّ َيهُـوَذا ِمـْن [13: َوَعَساَيا َعْبَد اْلَمِلكِ 

ُه َعِظـيٌم ُهـَو َغَضـُب الـرَّبِّ الَّـِذي اْشـَتَعَل َعَلْيَنـا ِمـْن َألنَّـ. ِجَهِة َكَالِم َهـَذا السِّـْفِر الَّـِذي ُوِجـدَ 
ــْفِر ِلَيْعَملُــوا َحَسـَب ُكــلِّ َمــا ُهـَو َمْكتُــوٌب َعَلْيَنــا ].) َأْجـِل َأنَّ آَباَءَنــا لَـْم َيْســَمُعوا ِلَكــَالِم َهـَذا السِّ

 13-12: 22ملوك الثانى 

 فأين عزله؟. أورشليم لقد عزل ملك مصر يهوآحاز لكى ال يملك على -460س 

ـِة َوِبَوْزَنـٍة ِمـَن َوَعَزَلُه َمِلُك ِمْصَر ِفي ُأوُرَشِليَم 3( َم اَألْرَض ِبِمَئـِة َوْزَنـٍة ِمـَن اْلِفضَّ َوَغرَّ
 3: 36أخبار األيام الثانى .) الذََّهبِ 

َم ي ُأوُرَشـِليمَ َوَأَسَرُه ِفْرَعْوُن َنُخو ِفي َرْبَلَة ِفي َأْرِض َحَماَة ِلَئالَّ َيْمِلَك فِ 33( ، َوَغـرَّ
ِة َوَوْزَنٍة ِمَن الذََّهبِ   33: 23ملوك الثانى .) اَألْرَض ِبِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

 كم كان عمر يهوياكين عندما تولى الحكم فى أورشليم؟ -461س 

َأْشـُهٍر َوَعَشـَرَة  ِسِنيَن ِحيَن َمَلَك َوَمَلَك َثَالَثةَ َكاَن َيُهوَياِكيُن اْبَن َثَماِني 9: (سنوات 8
 9: 36أخبار األيام الثانى .) َأيَّاٍم ِفي ُأوُرَشِليمَ 

ــكَ 8: (ســنة  18 ــاِني َعَشــَرَة َســَنًة ِحــيَن َمَل ــَن َثَم ــاِكيُن اْب ــاَن َيُهوَي ــَة َك ، َوَمَلــَك َثَالَث
 8: 24ملوك الثانى .) َأْشُهٍر ِفي ُأوُرَشِليمَ 
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أخبــار (هــذا اإلخــتالف فــى حاشــية نــص وقــد أشــارت الترجمــة العربيــة المشــتركة إلــى 
هكـذا فـى اليونانيـة وفـى ملـوك الثـانى . ثمانى عشر سنة: ، فقالت) 9: 36األيام الثانى 

 . ثمانى سنين: فى العبرية. 8: 24

كيـف يحـدث اخـتالف بـين األصـول اليونانيـة ومثيلتهـا العبرانيـة لـو : فاسألوا علماءكم
 كانا من وحى اهللا؟ 

ثل كل هذه اإلختالفـات تعنـى أن اهللا شـمل هـذا الكتـاب بعنايتـه هل وجود م: وتفكروا
 وحفظه أم ترك حفظه للكتبة والكهنة؟

 ما المدة التى حكم فيها يهوياكين فى أورشليم؟ -462س 

َثَالثَـَة ِسـِنيَن ِحـيَن َملَـَك َوَملَـَك  َكـاَن َيُهوَيـاِكيُن اْبـَن َثَمـاِني9: (ثالثة أشهر وعشرة أيام
 9: 36أخبار األيام الثانى .) ِفي ُأوُرَشِليمَ  َرَة َأيَّامٍ َأْشُهٍر َوَعشَ 

َثَالثَــَة َكــاَن َيُهوَيــاِكيُن اْبـَن َثَمــاِني َعَشــَرَة َســَنًة ِحــيَن َملَـَك، َوَمَلــَك 8: (ثالثـة أشــهر فقــط
 8: 24ملوك الثانى .) ِفي ُأوُرَشِليمَ  َأْشُهرٍ 

 فى أى يوم خرج يهوياكين من السجن؟ -463س 

ــَنِة السَّــاِبَعِة َوالثََّالِثــيَن ِلَســْبِي َيُهوَيــاِكيَن َمِلــِك 27: (لســابع والعشــرينفــى اليــوم ا َوِفــي السَّ
، َرفَـَع َأِويـُل َمـُروَدُخ ِفي السَّـاِبِع َواْلِعْشـِريَن ِمـَن الشَّـْهرِ َيُهوَذا، ِفي الشَّْهِر الثَّاِني َعَشَر 

 27: 25 ملوك الثانى)َياِكيَن َمِلِك َيُهوَذا ِمَن السِّْجنِ َمِلُك َباِبَل ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه َرْأَس َيُهو 

ــَنِة السَّـاِبَعِة َوالثََّالثِـيَن ِلَســْبِي َيُهوَيـاِكيَن ِفــي 31(: فـى اليـوم الخــامس والعشـرين َوِفـي السَّ
َمِلـُك َبابِـَل  َرفَـَع َأِويـُل َمـُروَدخُ  ِفـي اْلَخـاِمِس َواْلِعْشـِريَن ِمـَن الشَّـْهرِ  الشَّْهِر الثَّاِني َعَشرَ 

 31: 52 إرمياء) ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه َرْأَس َيُهوَياِكيَن َمِلِك َيُهوَذا َوَأْخَرَجُه ِمَن السِّْجنِ 

اْلَخــــاِمِس (الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة تجـــدهم قـــد غيـــروا ) 31: 52 إرميـــاء(راجـــع 
الكتـاب “: كتبوا على غـالف الكتـابولم ينسوا أن ي)!! السَّاِبِع َواْلِعْشرِينَ (إلى ) َواْلِعْشِرينَ 

 !”المقدس

 مــن هــو صــدقيا الــذى خلــف يهويــاكين؟ هــل هــو أخــو يهويــاكين أم عمــه؟  -464س
رُ (وما اسم أبوه؟ كان ملك بابل فى هذا الوقت هو الملك   )َنُبوَخْذَنصَّ
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ملـوك .) َلـى ِصـْدِقيَّاَوَملََّك َمِلُك َباِبَل َمتَِّنيَّا َعمَُّه ِعَوضًا َعْنُه، َوَغيَّـَر اْسـَمُه إِ 17(
 17: 24الثانى 

ُر َفَأَتى ِبِه ِإَلى َباِبَل َمَع آِنَيـِة َبْيـِت الـرَّبِّ 10( َوِعْنَد ُرُجوِع السََّنِة َأْرَسَل اْلَمِلُك َنُبوَخْذَنصَّ
 10: 36أخبار األيام الثانى .)َعَلى َيُهوَذا َوُأوُرَشِليمَ  َوَملََّك ِصْدِقيَّا َأَخاهُ الثَِّميَنِة 

ويــرى بعــض ): (مــادة صــدقيا(ولــم ُيعــرف ألبيــه اســمًا وتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة 
 .)هنا يقصد بها خليفته) 16: 3أخ  1في " (ابنه"المفسرين أن كلمة 

) 10: 36أخبــار األيــام الثـــانى (وٕاذا رجعــت إلــى هــامش الترجمــة العربيــة المشــتركة 
فـى . عـم“: ، وسأنقلها لكم) عم(إلى  )أخو(تجدهم قد غيروا فى الترجمة والهامش كلمة 

: راجــع. كــان صــدقيا أخــًا ليويــاقيم وعــم يويــاكين. 17: 24ملــوك الثــانى . أخــوه: األصــل
 ”13: 17؛ حزقيال  1: 37إرمياء 

ألــيس هــذا دليــل عنــدكم أن الكتــاب !! وهكــذا صــحح المترجمــون مــا أخطــأ فيــه الــرب
 المقدس به أخطاء؟

 يربعام إسرائيل؟ كم من الزمن حكم ناداب بن -465س 

َوَأَماَتُه َبْعَشـا 28: (فقد حكم فى السنة الثانية لملك آسا ومات فى السنة الثالثة لحكمه
 28: 15ملوك األول .) َوَمَلَك ِعَوضًا َعْنهُ  ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة ِآلَسا َمِلِك َيُهوَذا

َمِلـِك َيهُــوَذا،  ي السَّـَنِة الثَّاِنَيــِة ِآلَسـاِفـَعلَـى ِإْســَراِئيَل َوَمَلـَك َنـاَداُب ْبــُن َيُرْبَعـاَم 25(
، وعلى ذلـك ال بـد أن يكـون حكمـه  25: 15ملوك األول .) َسَنَتْينِ َفَمَلَك َعَلى ِإْسَراِئيَل 

 .لمدة سنة وليس سنتين

 فقــد ! ونفــس الخطــأ وقــع فيــه كاتــب الكتــاب مــع فتــرة حكــم بعشــا بــن أخيــا -466س
ثــة لحكــم آســا وأعطــى الحكــم إلبنــه فــى الســنة السادســة تــولى بعشــا الحكــم فــى الســنة الثال

 .والعشرين ، وعلى ذلك تكون فترة حكمه ثالثة وعشرين سنة وليست أربعة وعشرين

َمِلـِك َيهُـوَذا َملَـَك َبْعَشـا ْبـُن َأِخيَّـا ِفـي السَّـَنِة الثَّاِلثَـِة ِآلَسـا 33(فقد تولى بعشا الحكم 
 33: 15ملوك األول .) َأْرَبعًا َوِعْشِريَن َسَنةً َصَة َعَلى َجِميِع ِإْسَراِئيَل ِفي ِترْ 
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ــا 8( ــِريَن ِآلَس ــِة َواْلِعْش ــَنِة السَّاِدَس ــي السَّ ــى َوِف ــُن َبْعَشــا َعَل ــُة ْب ــَك َأْيَل ــوَذا َمَل ــِك َيُه َمِل
 8: 16ملوك األول .) ِإْسَراِئيَل ِفي ِتْرَصَة َسَنَتْينِ 

 ؟ما المدة التى حكمها أيلة على إسرائيل -467س 

ــا 8( ــِريَن ِآلَس ــِة َواْلِعْش ــَنِة السَّاِدَس ــي السَّ ــى َوِف ــُن َبْعَشــا َعَل ــُة ْب ــَك َأْيَل ــوَذا َمَل ــِك َيُه َمِل
 8: 16ملوك األول .) َسَنَتْينِ ِإْسَراِئيَل ِفي ِتْرَصَة 

ِلـِك َيهُـوَذا، ِآلَسـا مَ  َفَقَتَلُه ِفـي السَّـَنِة السَّـاِبَعِة َواْلِعْشـِرينَ َفَدَخَل ِزْمِري َوَضَرَبُه، 10(
 10: 16ملوك األول .) َوَمَلَك ِعَوضًا َعْنهُ 

 27آلسا وُقِتَل فى السنة  26فكيف يكون قد حكَم سنتين وهو تولى الحكم فى السنة 
 من حكم نفس الملك؟

 ما مدة حكم الملك ُعمرى على إسرائيل؟ -468س 

الثََّالثِـيَن ِآلَسـا َمِلـِك َيهُـوَذا ِفـي السَّـَنِة اْلَواِحـَدِة وَ 23: (سـنة 12يصرِّح الكتـاب أنـه حكـم 
ملــوك ) َمَلــَك ِفــي ِتْرَصــَة ِســتَّ ِســِنينَ . َمَلــَك ُعْمــِري َعَلــى ِإْســَراِئيَل اْثَنَتــْي َعَشــَرَة َســَنةً 

 23: 16األول 

ــاِمَرِة، َوَمَلــَك َأْخــآُب اْبُنــُه ِعَوضــًا َعْنــهُ 28(  .َواْضــَطَجَع ُعْمــِري َمــَع آَباِئــِه َوُدِفــَن ِفــي السَّ
َوَأْخآُب ْبُن ُعْمِري َمَلَك َعَلـى ِإْسـَراِئيَل ِفـي السَّـَنِة الثَّاِمَنـِة َوالثََّالِثـيَن ِآلَسـا َمِلـِك 29

.) َوَمَلَك َأْخآُب ْبُن ُعْمِري َعَلى ِإْسَراِئيَل ِفي السَّاِمَرِة اْثَنتَـْيِن َوِعْشـِريَن َسـَنةً ، َيُهوَذا
  29-28: 16ملوك األول 

سنة ، فقد حكم فى السـنة الواحـدة والعشـرين آلسـا ومـات فـى  11م فى الواقع إنه حك
سنوات فى ترصة ، فتكون  6سنة منهم  17السنة الثامنة والثالثين ، أى إن فترة حكمه 

 .فترة حكمه إحدى عشر سنوات وليس إثنى عشر سنة

 هل ُيمثِّل إله الرحمة والمحبَّة بجثث الموتى؟  -469س 
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ــاَل الــرَّبُّ 23! (فــاقرأ ــَل َأْيضــاً  َوَق ِإنَّ اْلِكــَالَب َتْأُكــُل ِإيَزاَبــَل ِعْنــَد ِمْتَرَســِة : [َعــْن ِإيَزاَب
َمــْن َمــاَت َألْخــآَب ِفــي اْلَمِديَنــِة َتْأُكُلــُه اْلِكــَالُب، َوَمــْن َمــاَت ِفــي اْلَحْقــِل 24. َيْزَرِعيــلَ 

 23: 21ملوك األول ].) َتْأُكُلُه ُطُيوُر السََّماءِ 

 وآحاز على إسرائيل؟ما مدة حكم يه -470س 

َمَلَك َيُهوَأَحاُز ْبُن َياُهو ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َواْلِعْشِريَن ِلَيُهوآَش ْبِن َأَخْزَيا َمِلِك َيُهوَذا، 1(
 1: 13ملوك الثانى .) َعَلى ِإْسَراِئيَل ِفي السَّاِمَرِة َسْبَع َعَشَرَة َسَنةً 

مــن حكــم يهــواش ملــك  37فــى العــام  ثــم تــولى ابنــه عقــب موتــه مباشــرة ، وكــان ذلــك
ــوآُش ْبــُن َيُهوَأَحــاَز 10: (يهــوذا ــَك ُي ــِك َيُهــوَذا، َمَل ــيَن ِلَيُهــوآَش َمِل ــاِبَعِة َوالثََّالِث ــَنِة السَّ ِفــي السَّ

ــــَنةً  ــــتَّ َعَشــــَرَة َس ــــاِمَرِة ِس ــــي السَّ ــــَراِئيَل ِف ــــى ِإْس ــــانى .) َعَل ــــوك الث ، والمــــدة بــــين 10: 13مل
 .سنة 17يست سنة ول 14التاريخين هى 

 َوَملَـَك 1: (يقول الكتاب إن يورام تولى الحكم فـى عصـر الملـك يهوشـافاط -471س
ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشـَرَة ِلَيُهوَشـاَفاَط َمِلـِك ُيوَراُم ْبُن َأْخآَب َعَلى ِإْسَراِئيَل ِفي السَّاِمَرِة، 

 1: 3نى ملوك الثا.) َمَلَك اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً . َيُهوَذا

ــاَت َحَســَب َكــَالِم الــرَّبِّ 17: (ويقــول أيضــًا إنــه حكــم بعــد مــوت يهوشــافاط بســنتين َفَم
ـــِن . الَّـــِذي َتَكلَّـــَم ِبـــِه ِإيِليَّـــا ـــَنِة الثَّاِنَيـــِة ِلَيُهـــوَراَم ْب ـــُه ِفـــي السَّ َوَمَلـــَك ُيـــوَراُم ِعَوضـــًا َعْن

 17: 1ملوك الثانى .) اْبنٌ  ، َألنَُّه َلْم َيُكْن َلهُ َيُهوَشاَفاَط َمِلِك َيُهوَذا

وقوله أن يورام تولى الحكم بعد موت يهوشافاط بسنتين ُيخالف من ناحية قول ملوك 
، ألن يــورام بــن آخــاب تحــالف مــع  17: 1، وُيخــاِلف أيضــًا ملــوك الثــانى  1: 3الثــانى 

يهوشـافاط نفسـه أثنــاء حربـه مـع ملــك مـوآب ، ولــيس مـن المعقـول أن يتحــالف معـه بعــد 
 .فى وملك ابنه مكانه ، أو أن يتحالف مع يهوشافاط قبل أن يتولى الحكمأن تو 

 َوَفــَتَن ُهوَشــُع ْبــُن َأْيَلــَة َعَلــى َفْقــَح ْبــِن َرَمْلَيــا َوَضــَرَبُه َفَقَتَلــُه، : (يقــول الكتــاب -472س
يَّا  30: 15نى ملوك الثا.) َوَمَلَك ِعَوضًا َعْنُه ِفي السََّنِة اْلِعْشِريَن ِلُيوثَاَم ْبِن ُعزِّ
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يَّا َمِلـِك َيُهـوَذاِفي السََّنِة الثَّاِنَيِة ِلَفْقَح ْبِن َرَمْلَيا َمِلِك ِإْسَراِئيَل 32( . َمَلَك ُيوثَاُم ْبُن ُعزِّ
.) َوَمَلـَك ِسـتَّ َعَشـَرَة َسـَنًة ِفـي ُأوُرَشـِليمَ َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن َملَـَك، 33

  33-32: 15ملوك الثانى 

 سنة فقط؟ 16فكيف ملك هوشع فى السنة العشرين لملك يوثام بينما ملك يوثام 

 كم كان ُعمر يوشيا عندما تولى الُحكم؟ -473س 

َكاَن ُيوِشيَّا اْبَن َثَماِنَي ِسِنيَن ِحيَن َمَلَك َوَمَلَك ِإْحَدى َوَثَالِثيَن َسـَنًة ِفـي 1: (ثمان سنين
 1: 34ى أخبار األيام الثان.) ُأوُرَشِليمَ 

فكيـف يقــود شــعب اهللا المختــار طفـل لــم يبلــغ مــن العلـم شــيئًا ، وال يفقــه أحكــام كتــاب 
 اهللا لُيحكِّم شرع اهللا فى شعبه؟

 ســنة  16لقـد حكـم يوثــام بـن ُعزّيـا فــى السـنة الثانيــة لفقـح بـن رمليــا وملـك  -474س
، ثم عقبه  أى مات فى السنة الثامنة عشر لحكم فقح بن رمليا. على أورشليم ، ثم مات

. وهذا خطـأ. ابنه على ملك أورشليم ، وكان ذلك فى السنة السابعة عشر لفقح بن رمليا
 .وكان المفروض أن يقول فى السنة الثامنة عشر أو التاسعة عشر لفقح بن رمليا

ــا 32( ــِن َرَمْلَي ــَح ْب ــِة ِلَفْق ــَنِة الثَّاِنَي ــي السَّ ــُن ِف ــاُم ْب ــَك ُيوَث ــِك ِإْســَراِئيَل َمَل ــِك َمِل ــا َمِل يَّ ُعزِّ
ــوَذا ــَك، 33. َيُه ــَن َخْمــٍس َوِعْشــِريَن َســَنًة ِحــيَن َمَل َوَمَلــَك ِســتَّ َعَشــَرَة َســَنًة ِفــي َكــاَن اْب

ِه َيُروَشا اْبَنُة َصاُدوقَ . ُأوُرَشِليمَ   33-32: 15ملوك الثانى .) َواْسُم ُأمِّ

.) ، َملَـَك آَحـاُز ْبـُن ُيوثَـاَم َمِلـِك َيهُـوَذااِفي السََّنِة السَّاِبَعَة َعْشـَرَة ِلَفْقـَح ْبـِن َرَمْلَيـ1(
 1: 16ملوك الثانى 

 ألســت معــى فــى أن كــالم الــرب البــد أن يتفــق مــع صــفاته؟ فــال يصــح أن  -475س
ينهى عن الزنى ثم يزنى هو أو يقول كالمًا مثيـرًا جنسـيًا أو يـدفع إلـى الزنـى مثـل مـاهو 

 !موجود فى كتاب نشيد اإلنشاد

ِمْثـُل اْلَحِلـيِّ َصـْنَعِة َيـَدْي  َدَواِئـُر َفْخـَذْيكِ ! ِبالنَّْعَلْيِن َيا ِبْنَت اْلَكِريمِ ِرْجَلْيِك َما َأْجَمَل 1(
َرٌة َال ُيْعِوُزَها َشَراٌب َمْمُزوجٌ 2. َصنَّاعٍ  َبْطُنِك ُصْبَرُة ِحْنَطٍة ُمَسـيََّجٌة . ُسرَُّتِك َكْأٌس ُمَدوَّ
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َعْيَناِك َكاْلِبَرِك . ُعُنُقِك َكُبْرٍج ِمْن َعاجٍ 4. ِن َتْوَأَمْي َظْبَيةٍ َثْدَياِك َكِخْشَفَتيْ 3. ِبالسَّْوَسنِ 
َمـا َأْجَملَـِك 6. ... َأْنفُـِك َكُبـْرِج ُلْبَنـاَن النَّـاِظِر ُتَجـاَه ِدَمْشـقَ . ِفي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّيمَ 

. اَمتُـِك َهــِذِه َشـِبيَهٌة ِبالنَّْخَلـِة َوثَـْدَياِك ِباْلَعَناِقيــدِ قَ 7! َوَمـا َأْحـَالِك َأيَُّتهَـا اْلَحِبيَبـُة ِباللَّـذَّاتِ 
َوَتُكــوُن َثــْدَياِك َكَعَناِقيــِد اْلَكــْرِم . »ِإنِّــي َأْصــَعُد ِإَلــى النَّْخَلــِة َوُأْمِســُك ِبُعــُذوِقَها«:ُقْلــتُ 8

 8-1: 7نشيد اإلنشاد ) َوَراِئَحُة َأْنِفِك َكالتُّفَّاحِ 

َوآُخـُذ ِنَسـاَءَك َأَمـاَم َعْيَنْيـَك َهَئَنَذا ُأِقيُم َعَلْيـَك الشَّـرَّ ِمـْن َبْيتِـَك، : بُّ َهَكَذا َقاَل الرَّ 11(
َألنَّــَك َأْنــَت 12 .َوُأْعِطــيِهنَّ ِلَقِريِبــَك، َفَيْضــَطِجُع َمــَع ِنَســاِئَك ِفــي َعــْيِن َهــِذِه الشَّــْمسِ 

صـموئيل الثـانى .) »َم َجِميِع ِإْسـَراِئيَل َوقُـدَّاَم الشَّـْمسِ َفَعْلَت ِبالسِّرِّ َوَأَنا َأْفَعُل َهَذا اَألْمَر ُقدَّا
12 :11-12 

ـــَذِلَك َهَكـــَذا َقـــاَل الـــرَّبُّ 17( ـــةِ ]: ألمصـــيا[ِل ـــي اْلَمِديَن ـــي ِف ـــَك َتْزِن َوَبُنـــوَك َوَبَناُتـــَك  اْمَرَأُت
ْرٍض َنِجَســٍة َوإِْســَراِئيُل ُيْســَبى َيْســُقُطوَن ِبـــالسَّْيِف َوَأْرُضــَك تُْقَســُم ِبـــاْلَحْبِل َوَأْنــَت َتُمــوُت ِفــي أَ 

 17: 7عاموس  .)»َسْبيًا َعْن َأْرِضهِ 

ــِريَن 10( ــاَءُهْم ِآلَخ ــَذِلَك ُأْعِطــي ِنَس ــى َوُحُقــوَلُهْم ِلَمــاِلِكيَن ِل ــِغيِر ِإَل ــَن الصَّ ــْم ِم َألنَُّه
ْبِح ِمَن النَِّبيِّ ِإَلى اْلَكاِهِن كُ  إرميا .) لُّ َواِحٍد َيْعَمُل ِباْلَكِذبِ اْلَكِبيِر ُكلُّ َواِحٍد ُموَلٌع ِبالرِّ

8 :10 

 هل ُيعَقل أن تصل أخالق نبى يصطفيه اهللا من عبـاده المـؤمنين إلـى أن  -476س
يفتــرى علــى اهللا الكــذب، ويكــذب فــى تبليــغ رســالته، ويخــدع بكذبــه نبيــًا آخــر، ويلقيــه فــى 

 غضب اهللا؟ 

ا ِبَكــَالِم الــرَّبِّ ِإَلــى َبْيــِت ِإيــَل، َوَيُرْبَعــاُم َواِقــٌف َلــَدى َوإَِذا ِبَرُجــِل اللَّــِه َقــْد َأتَــى ِمــْن َيُهــوذَ 1(
: َيــا َمــْذَبُح َيــا َمــْذَبُح، َهَكــَذا َقــاَل الــرَّبُّ : [َفَنــاَدى َنْحــَو اْلَمــْذَبِح ِبَكــَالِم الــرَّبِّ 2. اْلَمــْذَبِح ِلُيوِقــدَ 

َيــْذَبُح َعَلْيــَك َكَهَنــَة اْلُمْرَتَفَعــاِت الَّــِذيَن ُيوِقــُدوَن ُهــَوَذا َســُيوَلُد ِلَبْيــِت َداُوَد اْبــٌن اْســُمُه ُيوِشــيَّا، وَ 
ــاسِ َعَلْيــَك،  ــاُم النَّ ــَك ِعَظ ــَرُق َعَلْي َوَكــاَن َنِبــيٌّ 11]. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. َوُتْح

ـوا َعَلْيـِه ُكـلَّ اْلَعَمـِل الَّـِذي عَ . َشْيٌخ َساِكنًا ِفي َبْيِت ِإيلَ  ِملَـُه َرُجـُل اللَّـِه َذِلـَك فَـَأَتى َبُنـوُه َوَقصُّ
ــوا َعَلــى َأِبــيِهِم اْلَكــَالَم الَّــِذي َتَكلَّــَم ِبــِه ِإَلــى اْلَمِلــكِ  َفَقــاَل َلُهــْم 12. اْلَيــْوَم ِفــي َبْيــِت ِإيــَل، َوَقصُّ

. اللَّـــهِ  َوَكـــاَن َبُنـــوُه َقـــْد َرُأوا الطَِّريـــَق الَّـــِذي َســـاَر ِفيـــِه َرُجـــلُ ] ِمـــْن َأيِّ َطِريـــٍق َذَهـــَب؟: [َأُبـــوُهمْ 
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َوَســاَر 14َفَشــدُّوا َلــُه َعَلــى اْلِحَمــاِر َفَرِكــَب َعَلْيــِه ]. ُشــدُّوا ِلــي َعَلــى اْلِحَمــارِ : [َفَقــاَل ِلَبِنيــهِ 13
َأَأْنــَت َرُجــُل اللَّــِه الَّــِذي َجــاَء ِمــْن : [َوَراَء َرُجــِل اللَّــِه، َفَوَجــَدُه َجاِلســًا َتْحــَت اْلَبلُّوَطــِة، َفَقــاَل َلــهُ 

ــاَل َلــهُ 15]. َأَنــا ُهــوَ : [َفَقــالَ ] ؟َيُهــوَذا َال : [َفَقــالَ 16]. ِســْر َمِعــي ِإَلــى اْلَبْيــِت َوُكــْل ُخْبــزاً : [َفَق
. َأْقِدُر َأْن َأْرِجَع َمَعَك َوَال َأْدُخُل َمَعَك َوَال آُكُل ُخْبزًا َوَال َأْشَرُب َمَعَك َماًء ِفي َهـَذا اْلَمْوِضـعِ 

ــي ِبَكــَالمِ 17 ــُه ِقيــَل ِل ــي : الــرَّبِّ  َألنَّ ــاَك َمــاًء َوَال َتْرِجــْع َســاِئرًا ِف ــزًا َوَال َتْشــَرْب ُهَن َال َتْأُكــْل ُخْب
َأَنا َأْيضًا َنِبيٌّ ِمْثُلَك، َوَقْد َكلََّمِني َمَالٌك ِبَكـَالِم : [َفَقاَل َلهُ 18]. الطَِّريِق الَِّذي َذَهْبَت ِفيهِ 

ــهِ  -]ْيِتــَك َفَيْأُكــَل ُخْبــزًا َوَيْشــَرَب َمــاءً اْرِجــْع ِبــِه َمَعــَك ِإَلــى بَ : الــرَّبِّ َقــاِئالً  . َكــَذَب َعَلْي
َوَبْيَنَما ُهَما َجاِلَسـاِن َعلَـى اْلَمائِـَدِة َكـاَن 20. َفَرَجَع َمَعُه َوَأَكَل ُخْبزًا ِفي َبْيِتِه َوَشِرَب َماءً 19

: ِل اللَّــِه الَّـــِذي َجـــاَء ِمـــْن َيهُـــوَذاَفَصـــاَح ِإَلـــى َرُجـــ21َكــَالُم الـــرَّبِّ ِإَلـــى النَِّبـــيِّ الَّــِذي َأْرَجَعـــُه، 
ِمْن َأْجِل َأنََّك َخاَلْفَت َقْوَل الرَّبِّ َوَلْم َتْحَفِظ اْلَوِصيََّة الَِّتـي َأْوَصـاَك : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ [

: َقـاَل َلـكَ  َفَرَجْعَت َوَأَكْلَت ُخْبزًا َوَشِرْبَت َماًء ِفـي اْلَمْوِضـِع الَّـِذي22، ِبَها الرَّبُّ ِإَلُهكَ 
ُثمَّ َبْعَدَما َأَكَل ُخْبزًا 23]. َال َتْأُكْل ِفيِه ُخْبزًا َوَال َتْشَرْب َماًء، َال َتْدُخُل ُجثَُّتَك َقْبَر آَباِئكَ 

 َفَصــاَدَفُه َأَســدٌ . َواْنَطَلــقَ 24) َأْي ِللنَِّبــيِّ الَّــِذي َأْرَجَعــهُ (َوَبْعـَد َأْن َشــِرَب َشــدَّ َلــُه َعَلــى اْلِحَمــاِر 
ــهُ  ــُه َمْطُروَحــًة ِفــي الطَِّريــِق َواْلِحَمــاُر َواِقــٌف ِبَجاِنِبَهــا َواَألَســُد . ِفــي الطَِّريــِق َوَقَتَل َوَكاَنــْت ُجثَُّت
َوإَِذا ِبَقْوٍم َيْعُبُروَن َفَرُأوا اْلُجثََّة َمْطُروَحًة ِفي الطَِّريِق َواَألَسُد َواِقٌف 25. َواِقٌف ِبَجاِنِب اْلُجثَّةِ 

ـا َسـِمَع 26. َفَأُتوا َوَأْخَبُروا ِفي اْلَمِديَنِة الَِّتي َكاَن النَِّبيُّ الشَّْيُخ َساِكنًا ِبهَـا. اْلُجثَّةِ  ِبَجاِنبِ  َوَلمَّ
، َفَدَفَعـُه : [النَِّبيُّ الَِّذي َأْرَجَعُه َعِن الطَِّريِق َقالَ  ُهَو َرُجـُل اللَّـِه الَّـِذي َخـاَلَف َقـْوَل الـرَّبِّ

ُشدُّوا : [َوَقاَل ِلَبِنيهِ 27]. َفاْفَتَرَسُه َوَقَتَلُه َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّمُه ِبهِ  الرَّبُّ ِلَألَسدِ 
َفَذَهَب َوَوَجَد ُجثَّتَـُه َمْطُروَحـًة ِفـي الطَِّريـِق، َواْلِحَمـاَر َواَألَسـَد 28. َفَشدُّوا]. ِلي َعَلى اْلِحَمارِ 

َفَرَفَع النَِّبيُّ ُجثََّة َرُجِل 29. َوَلْم َيْأُكِل اَألَسُد اْلُجثََّة َوَال اْفَتَرَس اْلِحَمارَ َواِقَفْيِن ِبَجاِنِب اْلُجثَِّة، 
ــــُه  ــــْيُخ اْلَمِديَنــــَة ِلَيْنُدَبــــُه َوَيْدِفَن اللَّــــِه َوَوَضــــَعَها َعَلــــى اْلِحَمــــاِر َوَرَجــــَع ِبَهــــا، َوَدَخــــَل النَِّبــــيُّ الشَّ

 30-1: 13ملوك األول !]) آُه َيا َأِخي: [َوَناُحوا َعَلْيِه َقاِئِلينَ  َفَوَضَع ُجثََّتُه ِفي َقْبِرهِ 30

 وكيف يغضب الرب على المخدوع وُيهلكه ويترك النبى الكاذب المخادع؟ 

ولمــاذا لــم يــوحى إلــه المحبــة إلــى هــذا النبــى المخــدوع أن الــذى يكلمــه نبــى كــاذب وال 
 يجب أن يصدقه؟ 

 اذب أن يتق اهللا وال يرم ببريىء إلى التهلكة؟ولماذا لم يوح الرب إلى النبى الك



 332 

هــل تعلــم مــا الــذى يتعلمــه المــرء مــن هــذه القصــة؟ أن الكــذب علــى الــرب مهلــك لمــن 
وأن الكذَّاب ممكن أن يكون نبى ، وبالتالى لـيس كـل مـن يـدع . يصدقه ، وليس للكذاب

 . وبالتالى سيكون هناك عناد وتكذيب لكل أنبياء اهللا. النبوة ُيصدق

: تعلم األطفــال أن األســد حيــوان غيــر مفتــرس، حيــوان طيــب القلــب، رقيــق الزئيــروســ
لدرجة أنه يصلح ما أفسده الرب ، فيتـرك جثـة النبـى المظلـوم الـذى أماتـه الـرب ، ويـرى 
الحمار بجواره فـال يقربـه ، وال يجـرى الحمـار خوفـًا مـن األسـد، ويـراه النـاس ، فيتحققـون 

 .يتحرك األسد ليصطاد منهم بشرًا واحداً من وجود الجثة والحمار ، وال 

، فهل هذا من القربان الذى يسـر ) سواء أحياء أم موتى(أما عن حرق عظام الناس 
 الرب وُيسعده؟ فأين رحمة هذا اإلله؟ أُيسر هذا اإلله بالتمثيل بجثث الموتى وعظامهم؟

 سنة؟ 14كيف حملت هاجر غالمها ابن  -477س 

ســـنة ، فغـــارت ســـارة مـــن هـــاجر  14مـــر إســـماعيل لمـــا ولـــدت ســـارة إســـحق كـــان عُ 
وقررت طردها هى وابنهـا ، فأعطاهـا إبـراهيم خبـزًا وقربـة مـاء وصـرفها إال إنـك تـرى أن 

َوَناَدى َمَالُك . َفَسِمَع اُهللا َصْوَت اْلُغَالمِ 17: (مالك الرب يناديها وهى فى الصحراء قائالً 
َمـا لَـِك َيـا َهـاَجُر؟ َال َتَخـاِفي َألنَّ اَهللا قَـْد َسـِمَع ِلَصـْوِت « :اِهللا َهاَجَر ِمَن السََّماِء َوَقاَل َلَها

ـــُث ُهـــوَ  ـــِه 18. اْلُغـــَالِم َحْي ـــَدِك ِب ـــَالَم َوُشـــدِّي َي ـــي اْلُغ ـــوِمي اْحِمِل ـــًة ُق ـــي َســـَأْجَعُلُه ُأمَّ َألنِّ
 18-17: 21تكوين ) .»َعِظيَمةً 

فـى (شـمعون والوى  فكيف تحمل غالمًا عمره أربعة عشر سنة ، علـى الـرغم مـن أن
حين كانا فى هذا الُعمر تقريبًا ذكرت التوراة أنهمـا قَـَتال أهـل مدينـة شـكيم ) قصة يعقوب

 وحدهما؟

وعلى ذلك فالبد أن يكون رحيـل هـاجر وابنهـا إسـماعيل قـد حـدث قبـل ذلـك ، عنـدما 
ل وُيؤكد ذلك قول الكتاب قبـ. كان إسماعيل طفًال رضيعًا ، غير قادٍر على السير وحده

َواِضـعًا ِإيَّاُهَمـا َفَبكََّر ِإْبـَراِهيُم َصـَباحًا َوَأَخـَذ ُخْبـزًا َوِقْرَبـَة َمـاٍء َوَأْعَطاُهَمـا ِلهَـاَجَر 14: (ذلك
يَِّة ِبْئِر َسْبعٍ . َوَصَرَفَها َعَلى َكِتِفَها َواْلَوَلدَ  َوَلمَّا َفَرَغ اْلَمـاُء ِمـَن 15. َفَمَضْت َوَتاَهْت ِفي َبرِّ

َوَمَضْت َوَجَلَسْت ُمَقاِبلَـُه َبِعيـدًا َنْحـَو َرْمَيـِة 16 َطَرَحِت اْلَوَلَد َتْحَت ِإْحَدى اَألْشَجارِ اْلِقْرَبِة 
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ـــُه َوَرَفَعـــْت َصـــْوَتَها َوَبَكـــتْ . »َال َأْنُظـــُر َمـــْوَت اْلَوَلـــدِ «: َقـــْوٍس َألنََّهـــا َقاَلـــتْ  .) َفَجَلَســـْت ُمَقاِبَل
 16-14: 21تكوين 

ــــك ال تكــــون هجــــرة ــــى ذل ــــى غيــــرة ســــارة مــــن هــــاجر ،  وعل ــــاًء عل إبــــراهيم وهــــاجر بن
ومحاولتها اإلستئثار بحق البكورية فى النبوة التى ُتعطى لالبن البكر ، مهما كانـت أمـه 

، بل تؤكد أن هجرة إبراهيم وهـاجر وٕاسـماعيل )17-15: 21تثنية (محبوبة أو مكروهة 
 . كان تنفيذًا ألوامر اهللا سبحانه وتعالى

 َفَأْرَســـَل َأِبيَماِلـــُك َمِلـــُك . »ِهـــَي ُأْخِتـــي«: ِإْبـــَراِهيُم َعـــْن َســـاَرَة اْمَرَأِتـــهِ  َوَقـــالَ 2( -478س
َهــا َأْنــَت َميِّــٌت ِمــْن «: َفَجــاَء اُهللا ِإَلــى َأِبيَماِلــَك ِفــي ُحْلــِم اللَّْيــِل َوَقــاَل َلــهُ 3. َجــَراَر َوَأَخــَذ َســاَرةَ 

. َوَلِكـْن لَـْم َيُكـْن َأِبيَماِلـُك قَـِد اْقتَـَرَب ِإَلْيهَـا4. »ا ُمَتَزوَِّجـٌة ِبَبْعـلٍ َأْجِل اْلَمْرَأِة الَِّتي َأَخـْذَتَها َفِإنَّهَـ
َأَلْم َيُقْل ُهَو ِلي ِإنَّهَـا ُأْختِـي َوِهـَي َأْيضـًا َنْفُسـَها َقالَـْت ُهـَو 5َيا َسيُِّد َأُأمًَّة َبارًَّة َتْقُتُل؟ «: َفَقالَ 

َأَنـا َأْيضـًا َعِلْمـُت «: َفَقاَل َلُه اُهللا ِفي اْلُحْلـمِ 6. »َيَديَّ َفَعْلُت َهَذا َأِخي؟ ِبَسَالَمِة َقْلِبي َوَنَقاَوةِ 
ــَذِلَك َلــْم َأَدْعــَك . َأنَّــَك ِبَســَالَمِة َقْلِبــَك َفَعْلــَت َهــَذا َوَأَنــا َأْيضــًا َأْمَســْكُتَك َعــْن َأْن ُتْخِطــَئ ِإَلــيَّ ِل

َوإِْن ُكْنــَت َلْســَت َتُردَُّهــا . َفِإنَّــُه َنِبــيٌّ َفُيَصــلَِّي َألْجِلــَك َفَتْحَيــا َفــاْآلَن ُردَّ اْمــَرَأَة الرَُّجــلِ 7. َتَمسُّــَها
 7-2: 20تكوين .) »َفاْعَلْم َأنََّك َمْوتًا َتُموُت َأْنَت َوُكلُّ َمْن َلكَ 

فهل ُيعَقل أن تستسلم زوجة أبى األنبياء لرجل غريب وترضى بما هى مقبلة عليه ، 
الرجــل الــذى ال يتبــع ديــن إبــراهيم أبــرُّ وأكثــر ورعــًا مــن إبــراهيم وتبيــت ليلــة عنــده؟ فهــل 

 وزوجته؟

وهل ُيعَقل أن كل ملك يقابله إبراهيم يتخذ من سارة خليلة له؟ فهل هذا سـلوك أنبيـاء 
أم افتراء كتبة التوراة؟ ألم يتعلم مما أصاب زوجته مع فرعون؟ أم إنهما أحبا هذه اللعبـة 

ئـرة اإليمــان ومــن رضــا اهللا إلــى غضـبه؟ ألــيس هــذا مــا فعلــه القـذرة التــى تخرجهمــا مــن دا
كتبـــة التـــوراة مـــع كـــل أنبيـــاء اهللا فيمـــا بعـــد؟ ألـــم يتهمـــوا بعضـــهم بـــالزنى والـــبعض بزنـــى 

 المحارم والبعض بالسرقة والنصب واإلحتيال والبعض بالكفر وعبادة األوثان؟

ما كانـت فـى أحضـان ولماذا لـم تأخـذ هـذا اإللـه الحميـة علـى زوجـة نبيـه إبـراهيم عنـد
فرعــــون عــــدو اهللا؟ ألــــيس لنــــا أن نقــــول أن اهللا أنقــــذ ســــارة مــــن فرعــــون كمــــا أنقــــذها مــــن 

 أبيمالك؟
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ولمــاذا لــم تأخــذ هــذا اإللــه الحميــة علــى شــرف نبيــه وزوجتــه وهــدى أبيمالــك قبــل أن 
تبيــت ســارة زوجــة نبيــه عنــده أو قبــل أن يقــدم علــى فعلتــه هــذه؟ أو ربمــا كــان قــد أهلكــه 

 ك ِعرَض نبيه وحافظ عليه من أقوال الناس؟وحمى بذل

وهل عندك الشجاعة أن تحكى البنك وابنتك ما تقوله التوراة عن أنبياء اهللا ، أم إنك 
 ستخشى عليهم من اإلقتداء بهم ، وتقليد جرائمهم؟

 لمـــاذا لـــم تُـــذكر ســـارة ضـــمن أبنـــاء تـــارح الـــذين وردت أســـماؤهم فـــى ســـفر  -479س
.) َوَوَلــَد َهــاَراُن ُلوطــاً . َأْبــَراَم َوَنــاُحوَر َوَهــاَرانَ َوَلــَد تَــاَرُح : اِليــُد تَــاَرحَ َوَهــِذِه َموَ 27: (التكــوين
 27: 11تكوين 

وعلى ذلـك يكـون نبـى اهللا إبـراهيم وُمصـطفاه قـد كـذب ، عنـدما ادعـى أن سـارة أختـه 
َغــرََّب ُهَنــاَك َألنَّ اْلُجــوَع َوَحــَدَث ُجــوٌع ِفــي اَألْرِض َفاْنَحــَدَر َأْبــَراُم ِإَلــى ِمْصــَر ِلَيتَ 10: (ألبيــه

ــهِ 11. ِفــي اَألْرِض َكــاَن َشــِديداً  ــا َقــُرَب َأْن َيــْدُخَل ِمْصــَر َأنَّــُه َقــاَل ِلَســاَراَي اْمَرَأِت : َوَحــَدَث َلمَّ
ــرِ « ــَنُة اْلَمْنَظ ــَرَأٌة َحَس ــِك اْم ــُت َأنَّ ــْد َعِلْم ــي َق ــمْ َفَيُكــوُن ِإَذا 12. ِإنِّ  َرآِك اْلِمْصــِريُّوَن َأنَُّه

ُقوِلي ِإنَِّك ُأْخِتي ِلَيُكـوَن ِلـي َخْيـٌر 13. َفَيْقُتُلوَنِني َوَيْسَتْبُقوَنكِ . َهِذِه اْمَرَأُتهُ : َيُقوُلونَ 
 13-10: 12تكوين .) »ِبَسَبِبِك َوَتْحَيا َنْفِسي ِمْن َأْجِلكِ 

 َقَبـةِ َرَأْيـُت َهـَذا الشَّـْعَب َوإَِذا ُهـَو َشـعْ «: َوَقاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى9( -480س . ٌب ُصـْلُب الرَّ
خـروج .) »َفاآلَن اْتُرْكِني ِلَيْحَمى َغَضِبي َعَلـْيِهْم َوُأْفِنـَيُهْم َفُأَصـيَِّرَك َشـْعبًا َعِظيمـاً 10
32 :9-10 

كيــف يفنــى الــرب بنــى إســرائيل ليصــيروا شــعبًا عظيمــًا؟ فالفنــاء يعنــى أنهــم لــن يتبــق 
 هم؟منهم مخلوق، فكيف سيتناسلون ويكثرون وهو قد أفنا

 ما أسماء اخوة موسى؟ -481س 

أمـــا بالنســـبة لكـــون وجـــود أخـــت لموســـى تُـــدعى مـــريم فهـــو فـــى الكتـــاب غيـــر واضـــح 
 :ومتناقض

ــهُ 20: (فتــارة يقــول الكتــاب ــُه َزْوَجــًة َل َت ــَد َعمَّ ــاُروَن . َوَأَخــَذ َعْمــَراُم ُيوَكاَب ــُه َه ــَدْت َل َفَوَل
 20: 6خروج .) َوَسْبعًا َوَثَالِثيَن َسَنةً  َوَكاَنْت ِسُنو َحَياِة َعْمَراَم ِمَئةً . َوُموَسى
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. َواْســُم اْمــَرَأِة َعْمــَراَم ُيوَكاَبــُد ِبْنــُت الِوي الِتــي ُوِلــَدْت ِلــالِوي ِفــي ِمْصــرَ 59: (وتــارة يقــول
 59: 26عدد ) .َفَولَدْت ِلَعْمَراَم َهاُروَن َوُموَسى َوَمْرَيَم ُأْخَتُهَما

ج ضمن ذرية عمـرام علـى الـرغم مـن أنهـا ذكـرت فلماذا لم ُتذكر مريم فى سفر الخرو 
 فى التوراة السامرية؟
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 ما اسم حمى نبى اهللا موسى؟ -482س 

  18: 2خروج : كاهن مدين رعوئيل

ــَرَد ِمــْن َقــاِيَن ِمــْن َبِنــي ُحوَبــاَب َحِمــي ُموَســى 11: (حوبــاب القينــى َوَحــاِبُر اْلِقيِنــيُّ اْنَف
 11: 4قضاة ) .َوَخيََّم َحتَّى ِإَلى َبلُّوَطٍة ِفي َصْعَناِيَم الَِّتي ِعْنَد َقاِدَش 

ِمَع َيْثُروُن َكاِهُن ِمْدَياَن َحُمو ُموَسى ُكلَّ َما َصَنَع اُهللا ِإَلى ُموَسى َوإَِلى َفسَ 1: (يثرون
 1: 18و 18: 4و 1: 3خروج ) َأنَّ الرَّبَّ َأْخَرَج ِإْسَراِئيَل ِمْن ِمْصرَ : ِإْسَراِئيَل َشْعِبهِ 

 )1: 3خــروج ( :ابنــة يثــرون: هــذا علــى الــرغم مــن أن موســى قــد تــزوج امــرأتين فقــط
 ؟)جمع حما(فكيف يكون له ثالثة أحماء ) 1: 12عدد : (والمرأة الكوشية

 أن يتخـــذ لـــه زوجـــة ) كمـــا يقـــول الكتـــاب المقـــدس(لقـــد أمـــر الـــرب هوشـــع  -483س
 اْذَهْب ُخْذ ِلَنْفِسَك اْمَرَأَة ِزًنـى«: َأّوّ◌َ◌َل َما َكلََّم الرَّبُّ ُهوَشَع َقاَل الرَّبُّ ِلُهوَشعَ 2: (زانية
َفــَذَهَب َوَأَخــَذ ُجــوَمَر ِبْنــَت ِدْبَالِيــَم 3. »!ِزًنــى َألنَّ اَألْرَض َقــْد َزَنــْت ِزًنــى َتاِرَكــًة الــرَّبَّ  َوَأْوَالدَ 

 3-2: 1هوشع ) .َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبناً 

 كيف يأمر الرب بهذا؟ هل نسى أنه حرَّم على الكاهن أن يتزوج امرأة زانية؟

ـــاُرونَ «: َوَقـــاَل الـــرَّبُّ ِلُموَســـى1( ـــي َه ـــَة َبِن ـــْل ِلْلَكَهَن ـــًة َأْو 7: .. .. .. ُق ـــَرَأًة َزاِنَي ِإْم
. .. .. .. َألنَّـُه ُمقَـدٌَّس ِإلَلِهـهِ . ُمَدنََّسًة َال َيْأُخُذوا َوَال َيْأُخُذوا اْمَرَأًة ُمَطلََّقـًة ِمـْن َزْوِجَهـا

ُمَطلََّقُة َواْلُمَدنََّسُة َوالزَّاِنَيـُة َفِمـْن َهـؤَُالِء َال َيْأُخـُذ َأمَّا اَألْرَمَلُة َوالْ 14. َهَذا َيْأُخُذ اْمَرَأًة َعْذَراءَ 13
 14-1: 21الويين .) َبْل َيتَِّخُذ َعْذَراَء ِمْن َقْوِمِه اْمَرَأةً 

 لكن كيف يتخذ له أوالد زنى؟. نعرف كيف يتخذ له امرأة زنى

 هل زنى داود حقًا؟ -484س 

ــة الُملفَّقــة فيــه ، فإنــك مازلــت تــرى علــى الــرغم مــن تحريــف الكتــاب ووضــع هــذه  القصَّ
 :الحقيقة فيه

، وأنـه )9-8: 21صموئيل الثـانى (فعلى الرغم من أنه قتل أبناءه من زوجته ميكال 
، وكـان يبيـت فـى أحضـان امـرأة )11صموئيل الثانى صح ) (تبعا للقّصة المحرَّفة(زنى 
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بعه كـل ذلـك مـن غضـب ، ومـا اسـتت)4-1: 1ملـوك األول (عذراء فى آخـر أيـام حياتـه 
، إال أنـك )12-11: 12صـموئيل الثـانى (اهللا عليه ، حتى إن الـرب أسـلم نسـاءه للزنـى 
 : ترى أن اهللا يذكره بعد مماته بالتقوى والهدى

 َوَلـْم َيُكـنْ َوَكاَن ِفي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسَلْيَماَن َأنَّ ِنَساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آِلهَـٍة ُأْخـَرى، 4(
 4: 11ملوك األول .) َقْلُبُه َكاِمًال َمَع الرَّبِّ ِإَلِهِه َكَقْلِب َداُوَد َأِبيهِ 

ُقَهاِإالَّ ِإنِّي َال َأْفَعُل َذِلَك ِفي َأيَّاِمَك، ِمْن َأْجِل َداُوَد َأِبيكَ 12( . ، َبْل ِمْن َيِد اْبِنَك ُأَمزِّ
ــَك اْلَمْمَلَكــَة 13 ُق ِمْن ــْل ُأْعِطــي ِســْبطًا َواِحــدًا ِالْبِنــَك، َألْجــِل َداُوَد َعَلــى َأنِّــي َال ُأَمــزِّ ُكلََّهــا، َب

 13-12: 11ملوك األول ].) َعْبِدي، َوَألْجِل ُأوُرَشِليَم الَِّتي اْخَتْرُتَها

 .إن ذنب داود كان الزنى ، أمَّا ذنب سليمان فهو الكفر: وربما يقول قائل
فــس عقوبــة الزانــى ، حتــى إن الــرب فــى الحقيقــة فــإن عقوبــة الكــافر عنــد اهللا ، هــى ن

رمـز للمـدينتين (أهوال وأهوليبـا قصة : (يمثل زيغ بنى إسرائيل وعبادتهم األوثان بالزنى
وحتــى لــو اختلفــت ، فكيــف يمــدح اهللا داود ). 21-1: 23حزقيــال ) (الســامرة وأورشــليم

 على زناه ، بعد أن فضحه وأسلم نساءه للزنى؟

ــَتَمَس َأْن تَ 10: (فعقوبــة عابــد األوثــان هــى ــُه ال ــوَت َألنَّ ــاَرِة َحتَّــى َيُم ــُه ِبالِحَج ْرُجُم
َحــَك َعــِن الـــرَّبِّ ِإلِهــَك الــِذي َأْخَرَجـــَك ِمــْن َأْرِض ِمْصــَر ِمـــْن َبْيــِت الُعُبوِديَّـــةِ  . ُيَطوِّ

يِر َفَيْسَمُع َجِميُع ِإْسَراِئيل َوَيَخاُفوَن َوال َيُعـوُدوَن َيْعَمُلـوَن ِمْثـل َهـَذا اَألْمـِر ال11 شِّـرِّ
 11-1: 13تثنية ] .ِفي َوَسِطكَ 

َوإَِذا َزَنـى َرُجـٌل َمـَع اْمـَرَأٍة 10: [وعقوبة الزانى هى الرجم حتى الموت للرجـل والمـرأة
: 22، تثنيـة  10: 20الويـين ] (.َفِإَذا َزَنى َمَع اْمَرَأِة َقِريِبِه َفِإنَُّه ُيْقَتُل الزَّاِني َوالزَّاِنَيـةُ 

24 .( 
وعـدم اتباعهـا يعتبـر ) 14: 20خـروج (لذي تنهي عنـه الوصـية السـابعة وهو األمر ا

أمــا الــنفس التــي تعمــل بيــد : "اســتخفافًا بنــاموس اهللا ، األمــر الــذى يســتوجب الــرجم أيضــاً 
، فكانــت عقوبتهــا )أي إنهــا تــرفض عــن عمــد الخضــوع لنــاموس اهللا وتــزدري بــه" (رفيعــة

 ).31و  30: 15دد ع(الموت أو على األقل أن تقطع من بين شعبها 
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 يقول سفر التكوين إن آدم وحواء كانا فى الجنة ووسـوس لهمـا الشـيطان،  -485س
وأغــرى حــواء فقــط لألكــل مــن الشــجرة المحرمــة، وأغــرت هــى زوجهــا، فــأخرجهم اهللا مــن 

 .الجنة ، وفرض على كل منهما عقوبات

 فماذا كان يفعل الشيطان فى الجنة؟ 

 د أن عصاه وحذر منه آدم وحواء؟ فهل كافأه الرب بدخول الجنة بع

 وكيف دخل الجنة بدون علم اهللا؟ 

وهل نال الشـيطان عقابـه الـذى فرضـه اهللا عليـه؟ أى هـل يأكـل الثعبـان حاليـًا التـراب 
 كما قّرّر الرب؟ 

ولم ُيعاقـب الشـيطان الحقيقـى الـذى كـان يتلبَّسـه؟ ) الحيَّة(ولماذا عاقب الرب الثعبان 
 وترك األصل؟  أى لماذا عاقب القناع

وكيف فعال الشر وعصيا اهللا ولم يكن أى منهما يعرف الشر بعد؟ أى كيف دخلهمـا 
 الشر قبل أن يأكال من الشجرة ويعرفا الخير من الشر؟ 

وهل من العدل أن يعاقب الرب إنسانًا بريئًا ال يعرف الخيـر مـن الشـر أى كاألطفـال 
 السذج؟

َبِل اُهللا َعاِلٌم َأنَُّه َيْوَم َتْأُكَالِن ِمْنُه َتْنَفِتُح َأْعُيُنُكَمـا 5! َلْن َتُموَتا« :َفَقاَلِت اْلَحيَُّة ِلْلَمْرَأةِ 4(
ــَجَرَة َجيِّــَدٌة ِلَألْكــِل َوَأنََّهــا 6. »َوَتُكوَنــاِن َكــاِهللا َعــاِرَفْيِن اْلَخْيــَر َوالشَّــرَّ  َفــَرَأِت اْلَمــْرَأُة َأنَّ الشَّ

َفَأَخَذْت ِمْن َثَمرَِها َوَأَكَلْت َوَأْعَطـْت َرُجَلَهـا . َجَرَة َشِهيٌَّة ِللنََّظرِ َبِهَجٌة ِلْلُعُيوِن َوَأنَّ الشَّ 
َمـْن َأْعَلَمـَك َأنَّـَك ُعْرَيـاٌن؟ َهـْل َأَكْلـَت ِمـَن الشَّـَجَرِة «: َفَقالَ 11. .. .. .. َأْيضًا َمَعَها َفَأَكلَ 

اْلَمْرَأُة الَِّتي َجَعْلَتَها َمِعـي ِهـَي َأْعَطْتنِـي «: اَل آَدمُ َفقَ 12» الَِّتي َأْوَصْيُتَك َأْن َال َتْأُكَل ِمْنَها؟
: َفَقالَـِت اْلَمـْرَأةُ » َمـا َهـَذا الَّـِذي َفَعْلـِت؟«: َفقَـاَل الـرَّبُّ اِإللَـُه ِلْلَمـْرَأةِ 13. »ِمَن الشَّـَجَرِة َفَأَكْلـتُ 

َألنَّـِك َفَعْلـِت َهـَذا َمْلُعوَنـٌة َأْنـِت «: ِلْلَحيَّـةِ َفَقاَل الرَّبُّ اِإللَـُه 14. »اْلَحيَُّة َغرَّْتِني َفَأَكْلتُ «
يَّـةِ  َعَلـى َبْطِنـِك َتْسـِعيَن َوُتَرابـًا تَـْأُكِليَن . ِمْن َجِميِع اْلَبَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحـوِش اْلَبرِّ

ــْيَن اْلَمــْرَأِة َوَبــْيَن نَ 15. ُكــلَّ َأيَّــاِم َحَياِتــكِ  ُهــَو . ْســِلِك َوَنْســِلَهاَوَأَضــُع َعــَداَوًة َبْيَنــِك َوَب
. َتْكِثيــرًا ُأَكثِّــُر َأْتَعــاَب َحَبِلــكِ «: َوَقــاَل ِلْلَمــْرَأةِ 16. »َيْســَحُق َرْأَســِك َوَأْنــِت َتْســَحِقيَن َعِقَبــهُ 

ـــِديَن َأْوَالداً  ـــاْلَوَجِع َتِل ـــكِ . ِب ـــَو َيُســـوُد َعَلْي ـــوُن اْشـــِتَياُقِك َوُه ـــِك َيُك ـــى َرُجِل ـــاَل ِآلَدمَ 17. »َوإَِل : َوَق
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تكوين .. .. .. .. .)  َألنََّك َسِمْعَت ِلَقْوِل اْمَرَأِتَك َوَأَكْلَت ِمَن الشََّجَرِة الَِّتي َأْوَصْيُتكَ «
3 :4-17 

والعجيــب أن كـــًال منهمـــا رمــى بذنبـــه علـــى آخــر ، فقـــد رمـــى الرجــل المســـئولية علـــى 
لكن لـم يركـز الـرب . المرأة ، ورمت المرأة المسئولية على الحيَّة ، وقد عاقب الرب الكل

َألنَّـَك َسـِمْعَت ِلَقـْوِل اْمَرَأِتـَك : (التهمة إالعلى حواء،  فعندماعاقب الـرب الرجـل قـال لـه
، فهـذا ُيشـير إلـى اتهـام الـرب للمـرأة وأنهـا هـى التـى )َوَأَكْلَت ِمَن الشََّجَرِة الَِّتي َأْوَصْيُتكَ 

 تسببت فى ذلك، 

ح تـام ، وصـدقه الخلـف مـن بعـده علـى أنـه األمر الذى أكده بولس فى رسائله بوضو 
فلم ُتخدع عنده أيضًا إال حواء ، أما الرجل فهو معصوم أو هو : كالم الرب الموحى به

َوآَدُم َلْم (،  3: 11كورنثوس الثانية ) كما خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها(: ضحية للمرأة
 14: 2تيموثاوس األولى ) َعدِّيُيْغَو َلِكنَّ اْلَمْرَأَة ُأْغِوَيْت َفَحَصَلْت ِفي التَّ 

َوَكاَنِت اْمـَرَأٌة َجاِلَسـٌة ِفـي : (كما وصفها الرب بالشر نفسه ، وترك مالكه ينكل بهـا
ــةِ  ــرُّ : [َفَقــالَ 8. َوَســِط اِإليَف ــَي الشَّ ــِذِه ِه ــَل ]. َه ــَرَح ِثْق ــِة َوَط ــى َوَســِط اِإليَف ــا ِإَل َفَطَرَحَه

 8-7: 5زكريا  .)الرََّصاِص َعَلى َفِمَها

. فهــذه مــن النصــوص التــى اســتندوا إليهــا فــى جعــل المــرأة دنــس يجــب اإلبتعــاد عنــه
وذلــك بســبب نجاســة المــرأة الفطريــة عنــدهم ، فهــى ســب قتــل اإللــه ، وهــى المتســببة فــى 

األمر الـذى جعـل آبـاء . كل أنواع الشقاء اإلنسانى ، فبسببها أخرجت البشرية من الجنة
األمـــر الـــذى تســـبب فـــى . يصـــفونها بأقـــذع األلفـــاظالكنيســـة يســـومونها ســـوء العـــذاب ، و 

تـــدهور حالتهـــا اإلجتماعيـــة ، وتســـبب فـــى صـــب أنـــواع العـــذاب المختلفـــة عليهـــا طـــوال 
األمر الذى أدى إلى تحقير المرأة واضطهادها على مر العصور، بل وحرقها . العصور

 .حّية

اسـتثناء أن كل النساء بال : فقد كتب أسقف فرنسى عاش فى القرن الثانى عشـر(
 )مومسات ، وهن مثل حواء سبب كل الشرور فى العالم

ــم : (ويقــول األب جريجــورى تومــاركوس ــنهن ، ولكــن ل ــة بي ــد بحثــت عــن العف لق
يمكــن أن نعثــر علــى رجــل ـ مــن بــين األلــف رجــل ـ ذى عفــة . أعثــر علــى أى عفــة

 ).ولكن لن نتمكن من أن نعثر على امرأة واحدة لها عفاف وخجل. وحياء
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ـــوء . إن الوحشـــية واإلفتـــراس خـــاص للكواســـر: (يضـــاً ويقـــول أ والغضـــب الممل
بــالموت خاصــة للثعــابين ، ولكــن المــرأة عــالوة علــى امتالكهــا لهــاتين الصــفتين 

 .)تتصف بالحقد والحسد أيضاً 

.. هــل َتعَلمــن أن كــل واحــدة مــنكن حــواء بالــذات : (ويقــول ترتوليــان المقــدس للنســاء
وعلــى هــذا يجــب أن يبقــى فــى . ولجنســكنَّ عامــة يســتمر إلــى اليــوم تــوبيخ اهللا لكــنَّ 

أنـتنَّ الالتـى قطفـتن . نسلكن الشر والحقد ، أنتن أيتهـا النسـاء مـدخل للشـيطان
أنــتنَّ . أنــتنَّ الالتــى حطمــتن القــانون الربــانى. مــن ثمــار تلــك الشــجرة الممنوعــة

عتن أنـتنَّ الالتـى أضـ. الالتى خدعتن آدم ، وذلك قبل أن يبدأ الشـيطان حمالتـه
إن شــقاء المــوت يرجــع لعملكــنَّ . ســماء اهللا بســهولة كاملــة مــن طبيعــة البشــر

 ).القبيح ، وحتى موت ابن اهللا يرجع لعملكن الشنيع

إن صوت المرأة كصوت الحية ، وٕانهـا كالعقربـاء التـى تكـون دائمـًا “: ويقولون
 .”مستعدة للدغ

والبنـت . عقربـاء إن المرأة مدخل للشيطان ، وطريق للعذاب كلدغة“: ويقولـون
 .”تعنى الكذب وجندية الجحيم ، وعدوة الصلح، وأخطر الحيوانات المفترسة

لقد تحمل المرأة بيدها ِسنان الجن والشيطان ، إن الشيطان يتسلط “: ويقولون
 .”على األرواح بواسطة هذه األسنان

. ومصــيبة مطلوبـــة. إن المــرأة شـــر ضــرورى والزم: (وقــال ســت جــون كريســتم
 ).ومرض يمتلىء بالزينة والجمال. الوسحر قتَّ 

العقل أمانة عند الرجل ، ال يلحقه : (وقال ست كلمين وهو من أهالى األسكندرية
 ).ولكن التفكير بطبيعة المرأة مخجل ومخز حقاً . أى خطأ أو عيب

لقد صرح أحد القساوسة الكبار ذات مرة ): (663ص (وجاء فى كتاب وستر مارك 
 .”أن المرأة ال تتعلق وال ترتبط بالنوع البشرىب“: فى مجلس ماسكونى

المرأة أرذل مـن العبـد بـدليل أن عبوديـة العبـد ليسـت : (ويقول توماس اإلكوينى
 )فطرية بينما المرأة مأمورة فطريًا من قبل األب واالبن والزوج
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الكــائن البشــرى والمــرأة أن ) 1484(فــى بــراءة ) اينوسنســيوس الثــامن(أعلــن البابــا 
 " نقيضين عنيدينيبدوان 

ـ وقلــب المــرأة عنــده  إن المــرأة إذا ارتقــت أصــبحت بقــرة: (وقــال الفيلســوف نتشــه
وُينَصُح الرجل بأال ينسى السوط إذا ذهب إلى مكمن الشر، وهى لغز يصعب حله، 

 ).النساء

 )المرأة حيوان ، يجب أن يضربه الرجل ويطعمه ويسجنه: (وقال شوبنهور

 ) تمثال حى للغباء. المرأة آلة لإلبتسام : (منيهال -وقال األديب الفرنسى 

 ) المرأة كائن نسبى: (وقال المؤرخ ميشليه
ــة : (لقــد كتــب أودو الكــانى فــى القــرن الثــانى عشــر ــى معانق ــة امــرأة تعن إن معانق

 ). كيس من الزبالة
إن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس اإلنسـان ، ناقضـة : (وقال القديس ترتوليـان

 ). ، مشوهة للرجللنواميس اهللا
الذكر هو األنموذج أو المعيار ، وكل امرأة إنما هـى رجـل : (ولذلك قال أرسطو

 )معيب

إنــه ال توجــد : وقــال الراهــب البنــديكتى برنــار دى مــوريكس دون مواربــة فــى أشــعاره
 ) امرأة طيبة على وجه األرض

ــاكون  ل هــ: (وكــانوا يتبــاحثونوفــى القــرن الخــامس المــيالدى اجتمــع مجمــع ب
وقـرر أن المـرأة ) المرأة جثمان بحت أم هى جسد ذو روح ُيناط به الخـالص والهـالك؟

وليس هناك استثناء بين جميع خالية من الروح الناجية ، التى تنجيها من جهنم ، 
 .بنات حواء من هذه الوصمة إال مريم عليها السالم

وأنــه  أن المــرأة حيــوان نجــس ، يجــب االبتعــاد عنــه ،كمــا قــرر مجمــع آخــر، 
الروح لهــا وال خلــود ، والُتلقــن مبــادئ الــدين ألنهــا التقبــل عبادتهــا ، والتــدخل 
الجنة ، والملكوت ، ولكن يجب عليها الخدمة والعبادة، وأن يكمم فمها كالبعير، 

 ".أو كالكلب العقور، لمنعها من الضحك ومن الكالم ألنها أحبولة الشيطان 
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إذا تعبت النساء ، أو حتى ماتـت ، فكـل ( :وهانت عليهم المرأة فكتب لوثر يقـول
 )ذلك ال يهم ، دعهن يمتن فى عملية الوالدة ، فلقد خلقن من أجل ذلك

تشـــكل مجلـــس اجتمـــاعى فـــى بريطانيـــا لتعـــذيب النســـاء ، وابتـــدع  1500وفـــى عـــام "
وكـــانوا يصـــبون الزيـــت وســائل جديــدة لتعـــذيبهن ، وقــد أحـــرق األالف مــنهن أحيــاء ، 

 " هن لمجرد التسليةالمغلى على أجسام

وأصدر البرلمان اإلنجليزى قرارًا فى عصـر هنـرى الثـامن ملـك إنجلتـرا ُيحظِّـر (
 .)أى اإلنجيل ، ألنها تعتبر نجسة" العهد الجديد"على المرأة أن تقرأ كتاب 

وظلـت النسـاء طبقـًا للقــانون اإلنجليـزى العـام ـ حتـى منتصـف القــرن الماضـى تقريبـًا ـ (
، الــذين اصــطلح القــانون علــى " المــواطنين"أو " األشــخاص"غيــر معــدودات مــن 

تسميتهم بهذا االسم ، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ، وال حـق فـى األمـوال 
 .)الالتى يكتسبنها ، وال حق فى ملكية شىء حتى المالبس التى كنَّ يلبسنها

صدر قرار من البرلمـان االسـكوتالندى بـأن المـرأة ال يجـوز م  1567وفى عام 
 .أن ُتمَنح أى سلطة على أى شىء من األشياء

 )نقًال عن إنسانية المرأة بين اإلسالم واألديان األخرى ، لعالء أبو بكر(

 اقـرأ هــذا الــنص تجــد أنـه مــن خطــورة البــرص يجـب علــى الكــاهن أن يقلــع  -486س
. حجـارة البيـت الـذى ضـربه البـرص ، بـل وعليـه أن يهدمـه ويـتخلص مـن ترابـه وأخشـابه

عجيــب أن البــرص اليمتــد إلــى الحجــارة ومــع ذلــك أمــر بهــدم المنــزل ، واإلنســان لكــن ال
الذى هو معرَّض لإلصابة بالبرص اعتبره نجسا للمساء فقط ، ومن نام فى البيت الذى 

أيــة جهــل طبــى هــذا؟ أال يخشــى علــى انتشــار البــرص عــن ! ضــربه البــرص يغســل ثيابــه
أو أكــل فيــه؟ والعجيــب أن الكــاهن طريــق الــذى دخــل البيــت المضــروب بــالبرص أو نــام 

أمر بإغالق المنزل وال يدخله أحد لمدة سبعة أيام عندما رأى البرص فى جـدران المنـزل 
 !، فما بالك لو المنزل كله ُمصاب بالبرص

ْرَبَة ِلَئالَّ يَ 36( َس ُكـلُّ َفَيْأُمُر اْلَكاِهُن َأْن ُيْفِرُغوا اْلَبْيَت َقْبَل ُدُخوِل اْلَكاِهِن ِلَيَرى الضَّ تَـَنجَّ
ــْرَبُة 37. َوَبْعــَد َذِلــَك َيــْدُخُل اْلَكــاِهُن ِلَيــَرى اْلَبْيــتَ . َمــا ِفــي اْلَبْيــتِ  ــْرَبَة َوإَِذا الضَّ َفــِإَذا َرَأى الضَّ

 ِفي ِحيَطاِن اْلَبْيـِت ُنقَـٌر َضـاِرَبٌة ِإلَـى اْلُخْضـَرِة َأْو ِإلَـى اْلُحْمـَرِة َوَمْنَظُرَهـا َأْعَمـُق ِمـَن اْلَحـاِئطِ 
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فَـِإَذا َرَجـَع 39. َيْخُرُج اْلَكاِهُن ِمَن اْلَبْيِت ِإَلى َباِب اْلَبْيِت َوُيْغِلُق اْلَبْيَت َسْبَعَة َأيَّـامٍ 38
ْرَبُة َقِد اْمَتدَّْت ِفي ِحيَطاِن اْلَبْيِت  َيْأُمُر اْلَكـاِهُن 40اْلَكاِهُن ِفي اْلَيْوِم السَّاِبِع َوَرَأى َوإَِذا الضَّ

ــــ ــــاٍن َنِجــــسٍ َأْن َيْقَلُع ــــِة ِفــــي َمَك ــــا َخــــاِرَج اْلَمِديَن ــــْرَبُة َوَيْطَرُحوَه ــــا الضَّ ــــاَرَة الَِّتــــي ِفيَه . وا اْلِحَج
ــُروَنُه َخــاِرَج اْلَمِديَنــِة ِفــي 41 ــُر اْلَبْيــَت ِمــْن َداِخــٍل َحَواَلْيــِه َوَيْطَرُحــوَن التُّــَراَب الَّــِذي ُيَقشِّ َوُيَقشِّ

اَرًة ُأْخـَرى َوُيـْدِخُلوَنَها ِفـي َمَكـاِن اْلِحَجـاَرِة َوَيْأُخـُذ ُتَرابـًا آَخـَر َوَيْأُخـُذوَن ِحَجـ42. َمَكاٍن َنِجسٍ 
ْرَبُة َوَأْفَرَخْت ِفي اْلَبْيـِت َبْعـَد َقْلـِع اْلِحَجـاَرِة َوَقْشـِر اْلَبْيـِت 43. َوُيَطيُِّن اْلَبْيتَ  َفِإْن َرَجَعِت الضَّ

ــِه  ــاِهُن َوَرَأى َوإِ 44َوَتْطِييِن ــى اْلَك ــَي َبــَرٌص َوَأَت ــِت َفِه ــي اْلَبْي ــدَّْت ِف ــِد اْمَت ــْرَبُة َق َذا الضَّ
ِحَجاَرَتُه َوَأْخَشاَبُه َوُكلَّ ُتَراِب اْلَبْيـِت : َفَيْهِدُم اْلَبْيتَ 45. ِإنَُّه َنِجٌس . ُمْفِسٌد ِفي اْلَبْيتِ 

َلـى اْلَبْيـِت ِفـي ُكـلِّ َوَمـْن َدَخـَل إِ 46. َوُيْخِرُجَها ِإَلى َخاِرِج اْلَمِديَنِة ِإَلـى َمَكـاٍن َنِجـسٍ 
َوَمـْن . َوَمْن َناَم ِفي اْلَبْيـِت َيْغِسـُل ِثَياَبـهُ 47. َأيَّاِم اْنِغَالِقِه َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَساءِ 

 47-36: 14الويين ) .َأَكَل ِفي اْلَبْيِت َيْغِسُل ِثَياَبهُ 

 !!كام ربانيةفأين العقل والمنطق فى هذه األحكام؟ فال يمكن أن تكون هذه األح

 ما هو ارتفاع تاج عمود بيت الرب؟ -487س 

ــِه َتــاٌج ِمــْن ُنَحــاٍس 17: (ثــالث أذرع َثَمــاِني َعَشــَرَة ِذَراعــًا اْرِتَفــاُع اْلَعُمــوِد اْلَواِحــِد، َوَعَلْي
ــَالُث َأْذُرعٍ  ــاُع التَّــاِج َث اَنــاُت الَِّتــي َعَلــى التَّــاِج ُمْســَتدِ  َواْرِتَف ــَبَكُة َوالرُّمَّ يَرًة َجِميُعَهــا ِمــْن َوالشَّ

 17: 25ملوك الثانى ) .َوَكاَن ِلْلَعُموِد الثَّاِني ِمْثُل َهِذِه َعَلى الشََّبَكةِ . ُنَحاسٍ 

َوَعلَـى . اْرِتَفاُع التَّاِج اْلَواِحـِد َخْمـُس َأْذُرعٍ َوَعَلْيِه َتاٌج ِمْن ُنَحـاٍس 22: (خمس أذرع
ــاتُ  اَن ــَبَكٌة َوُرمَّ ــِه َش ــْن ُنَحــاسٍ  التَّــاِج َحَواَلْي ــاتِ . اْلُكــلُّ ِم اَن ــوِد الثَّــاِني َوالرُّمَّ ــَك ِلْلَعُم ــُل َذِل .) َوِمْث

 22: 52إرمياء 

 هل أمر الرب بإتالف الشجر وتدمير الزرع والبيئة فى الحروب؟ -488س 

ــَنٍة َوُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمْخَتــاَرٍة 19: (نعــم َشــَجَرٍة  َوَتْقَطُعــوَن ُكــلَّ َفَتْضــِرُبوَن ُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمَحصَّ
ملـوك ) ].َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيـوِن اْلَمـاِء َوُتْفِسـُدوَن ُكـلَّ َحْقَلـٍة َجيِّـَدٍة ِباْلِحَجـاَرةِ 

 19: 3الثانى 
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ِإَذا َحاَصــْرَت َمِديَنـــًة َأيَّامـــًا َكِثيـــَرًة ُمَحاِربــًا ِإيَّاَهـــا ِلَتْأُخـــَذَها َفـــال ُتْتِلـــْف «19: (ال 
َألنَُّه َهل َشَجَرُة الَحْقـِل ِإْنَسـاٌن . َفال َتْقَطْعهُ . ِإنََّك ِمْنُه َتْأُكلُ . َفْأٍس َعلْيهِ  َشَجَرَها ِبَوْضعِ 

َوَأمَّا الشََّجُر الِذي َتْعـِرُف َأنَّـُه لـْيَس َشـَجرًا ُيْؤَكـُل ِمْنـُه 20َحتَّى َيْذَهَب ُقدَّاَمَك ِفي الِحَصاِر؟ 
تثنية ) .»ي ِحْصنًا َعلى الَمِديَنِة الِتي َتْعَمُل َمَعَك َحْربًا َحتَّى َتْسُقطَ َفِإيَّاُه تُْتِلُف َوَتْقَطُع َوَتْبنِ 

20 :19-20 

ُمَها ِبُكلِّ َمـا ِفيَهـا 15(: نعم َفَضْربًا َتْضِرُب ُسكَّاَن ِتلَك الَمِديَنِة ِبَحدِّ السَّْيِف َوُتَحرِّ
َعِتَها ِإلى َوَسِط َساَحِتَها َوُتْحـِرُق ِبالنَّـاِر َتْجَمُع ُكل َأْمتِ 16. َمَع َبَهاِئِمَها ِبَحدِّ السَّْيفِ 

تثنيـة .) الَمِديَنَة َوُكل َأْمِتَعِتَها َكاِملًة ِللرَّبِّ ِإلِهـَك َفَتُكـوُن تَـال� ِإلـى اَألَبـِد ال ُتْبَنـى َبْعـدُ 
13 :15- 17  

َوُملُـوُك ِمـْدَياَن َقَتلُـوُهْم 8. َكـرٍ َوَقَتُلوا ُكل ذَ  َكَما َأَمَر الرَّبُّ َفَتَجنَُّدوا َعلى ِمْدَياَن 7(: نعم
ـــوا َجِميـــَع  َوَســـَبى9. ... َفـــْوَق َقـــْتالُهمْ  ـــالُهْم َوَنَهُب ـــْدَياَن َوَأْطَف ـــو ِإْســـَراِئيل ِنَســـاَء ِم َبُن

ــمْ  ــل َأْمالِكِه ــيِهْم َوُك ــَع َمَواِش ــاِئِمِهْم َوَجِمي ــاِكِنِهْم 10 .َبَه ــُدِنِهْم ِبَمَس ــَع ُم ــوا َجِمي َوَأْحَرُق
 )َوَأَخُذوا ُكل الَغِنيَمِة َوُكـل النَّْهـِب ِمـَن النَّـاِس َوالَبَهـاِئمِ 11. ُحُصوِنِهْم ِبالنَّارِ  َوَجِميعَ 

 11-7: 31عدد 

 ما هو الخطأ الذى نسبه الرب لداود تبعا للكتاب المقدس؟ -489س 

ــا  َألنَّ َداُوَد َعِمــَل َمــا ُهــَو ُمْســَتِقيٌم ِفــي َعْيَنــِي الــرَّبِّ َوَلــْم َيِحــْد َعــنْ 5( َشــْيٍء ِممَّ
وهـو  5: 15الملـوك األول ) .َأْوَصاُه ِبِه ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه، ِإالَّ ِفي َقِضـيَِّة ُأوِريَّـا اْلِحثـِّيِّ 

يقصد هنا زناه مع امرأة جاره أوريـا الحثـى ، وٕارسـال زوجهـا فـى مقدمـة القتـال ، وسـحب 
ل الثــانى اإلصــحاح الجــيش مــن ورائــه حتــى يلقــة حتفــه ، كمــا هــى مــذكورة فــى صــموئي

)11( 

يذكر سفر أخبار األيام األولـى إغـواء الشـيطان لـه، حتـى أحصـى بنـى إسـرائيل : أوالً 
احساسا منه بالكبرياء كي يستطيع االفتخار بقوة جيشـه ، وكيـف انـه وضـع اتكالـه علـى 

، وبالرغم من تحذير يوآب والرؤساء )التفسير التطبيقي(حجم جيشه وليس على قدرة اهللا 
: د أن ال يقــدم علــى هــذا التعــداد أو االحصــاء ، فــإن داود أصــر علــى المضــي فيــهلــداو 

َفقَـاَل َداُوُد ِلُيـوآَب 2 .َوَوَقَف الشَّْيَطاُن ِضدَّ ِإْسَراِئيَل َوَأْغـَوى َداُوَد ِلُيْحِصـَي ِإْسـَراِئيلَ 1(
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ـــْعِب  ـــوا ُعـــدُّوا ِإْســـَراِئيَل ِمـــْن ِبْئـــَرِ◌ َســـبْ : َوِلُرَؤَســـاِء الشَّ ـــى َدانَ اْذَهُب ـــَأْعَلَم , ٍعَ◌ ِإَل َوْأتُـــوا ِإَلـــيَّ َف
َأَلْيُســوا َجِميعــًا َيــا . ِلَيــِزِد الــرَّبُّ َعَلــى َشــْعِبِه َأْمثَــاَلُهْم ِمَئــَة ِضــْعفٍ «: َفَقــاَل ُيــوآبُ 3. »َعــَدَدُهمْ 

َب ِإْثــٍم ِإلْســَراِئيَل؟ َســيِِّدي اْلَمِلــَك َعِبيــدًا ِلَســيِِّدي؟ ِلَمــاَذا َيْطُلــُب َهــَذا َســيِِّدي؟ ِلَمــاَذا َيُكــوُن َســبَ 
ـــوآبَ 4 ـــى ُي ـــِك َعَل ـــى . َفاْشـــَتدَّ َكـــَالُم اْلَمِل ـــوآُب َوَطـــاَف ِفـــي ُكـــلِّ ِإْســـَراِئيَل ثُـــمَّ َجـــاَء ِإَل َفَخـــَرَج ُي

ْلـِف َفَكـاَن ُكـلُّ ِإْسـَراِئيَل ِمْلُيونـًا َوِمَئـَة أَ , َفَدَفَع ُيوآُب ُجْمَلَة َعـَدِد الشَّـْعِب ِإلَـى َداُودَ 5. ُأوُرَشِليمَ 
ــْيفِ  ــٍة َوَســْبِعيَن َأْلــَف َرُجــٍل ُمْســَتلِّي السَّ ــْيِف َوَيُهــوَذا َأْرَبــَع ِمَئ ــا َالِوي 6, َرُجــٍل ُمْســَتلِّي السَّ َوَأمَّ

َوَقـُبَح ِفـي َعْيَنـِي 7. َوِبْنَياِميُن َفَلْم َيُعدَُّهْم َمَعُهْم َألنَّ َكَالَم اْلَمِلِك َكاَن َمْكُروهـًا لَـَدى ُيـوآبَ 
َلَقـْد َأْخَطـْأُت ِجـّدًا َحْيـُث َعِمْلـُت : َفَقاَل َداُوُد ِللَّـِه 8. َذا اَألْمُر َفَضَرَب ِإْسَراِئيلَ اللَِّه هَ 

: َفقـاَل الـرَّبُّ ِلَجـاَد َرائِـي َداُودَ 9. َواآلَن َأِزْل ِإثْـَم َعْبـِدَك َألنِّـي َسـِفْهُت ِجـّداً . َهَذا اَألْمـرَ 
َثَالَثًة َأَنا َعاِرٌض َعَلْيـَك فَـاْخَتْر ِلَنْفِسـَك َواِحـدًا ِمْنهَـا : اَل الرَّبُّ َهَكَذا قَ : اْذَهْب َوُقْل ِلَداُودَ 10

ِإمَّـا 12اْقَبْل ِلَنْفِسـَك : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ «: َفَجاَء َجاُد ِإَلى َداُوَد َوَقاَل َلهُ 11. َفَأْفَعَلُه ِبكَ 
, َأَمـاَم ُمَضـاِيِقيَك َوَسـْيُف َأْعـَداِئَك ُيـْدِرُككَ َأْو َثَالَثَة َأْشُهٍر َهـَالٌك , َثَالَث ِسِنيَن ُجوعٌ 

َوَمَالُك الرَّبِّ َيْعُثو ِفي ُكـلِّ , َأْو َثَالَثَة َأيَّاٍم َيُكوُن ِفيَها َسْيُف الرَّبِّ َوَوَبٌأ ِفي اَألْرضِ 
قَـْد َضـاَق بِـَي : اُوُد ِلَجـاٍد َفَقاَل دَ 13. َفاْنُظِر اآلَن َماَذا َأُردُّ َجَوابًا ِلُمْرِسِلي. ُتُخوِم ِإْسَراِئيلَ 

ـــِد الـــرَّبِّ َألنَّ َمَراِحَمـــُه َكِثيـــَرةٌ . اَألْمـــُر ِجـــّداً  ـــي َأْســـُقْط ِفـــي َي ـــِد ِإْنَســـانٍ , َدْعِن . َوَال َأْســـُقُط ِفـــي َي
أخبــار  ).َسـْبُعوَن َأْلـَف َرُجـلٍ َفَســَقَط ِمـْن ِإْسـَراِئيَل , َفَجَعـَل الـرَّبُّ َوَبـًأ ِفـي ِإْسـَراِئيلَ 14
 14-1: 21يام األول األ

 !!ألف رجًال من بنى إسرائيل 70فكان نتيجة خطئه أن انتقم الرب من 

ويفهـم مـن الكتـاب المقـدس أن النبـي داود حـاد عـن شـريعة اهللا ، حيـث إنـه لـم : ثانيا
يعاقــب ابنــه أمنــون بســبب مــا فعلــه بأختــه مــن خطيتــي االغتصــاب والزنــى بالمحــارم فــي 

 :ا الخطيتين حرمهما اهللا، وكلت 1: 13صموئيل الثاني 

َعْوَرَة ُأْخِتَك ِبْنِت َأِبيَك َأْو ِبْنِت ُأمَِّك اْلَمْوُلوَدِة ِفـي اْلَبْيـِت َأِو اْلَمْوُلـوَدِة َخاِرجـًا 9(
. كَ ِإنَّهَـا َعْوَرتُـ. َعْوَرَة اْبَنـِة اْبنِـَك َأِو اْبَنـِة اْبَنتِـَك َال َتْكِشـْف َعْوَرَتهَـا10. َال َتْكِشْف َعْوَرَتَها

الويين ) .َعْوَرَة اْبَنِة اْمَرَأِة َأِبيَك اْلَمْوُلوَدِة ِمْن َأِبيَك َال َتْكِشْف َعْوَرَتَها ِإنََّها ُأْخُتكَ 11
18 :9-11 
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ـِه َوَرَأى َعْوَرَتهَـا َوَرَأْت ِهـَي َعْوَرتَـُه فَـَذِلَك 17( َوإَِذا َأَخَذ َرُجٌل ُأْخَتُه ِبْنـَت َأِبيـِه َأْو ِبْنـَت ُأمِّ
الويـين ) .َيْحِمـُل َذْنَبـهُ . قَـْد َكَشـَف َعـْوَرَة ُأْختِـهِ . ُيْقَطَعاِن َأَماَم َأْعُيِن َبِنـي َشـْعِبِهَما. رٌ َعا
20 :17 

َوإَِذا َزَنــى َرُجــٌل َمــَع اْمــَرَأٍة َفــِإَذا َزَنــى َمــَع اْمــَرَأِة َقِريِبــِه َفِإنَّــُه ُيْقَتــُل الزَّاِنــي 10(
هــذا اذا كــان بمحــض إرادتيهمــا ، أمــا إذا اغتصــبها فُيقتــل  ، 17: 20الويــين ) .َوالزَّاِنَيــةُ 

ــــانِ «22: (وحــــده ــــُل اِالْثَن ــــٍل ُيْقَت ــــِة َبْع ــــَرَأٍة َزْوَج ــــَع اْم ــــٌل ُمْضــــَطِجعًا َم ــــَد َرُج الرَُّجــــُل : ِإَذا ُوِج
ــــرَّ ِمــــْن ِإْســــَراِئيل. الُمْضـــَطِجُع َمــــَع الَمــــْرَأِة َوالَمــــْرَأةُ  َفتَــــاٌة َعــــْذَراُء ِإَذا َكاَنــــْت «23. َفَتْنــــِزُع الشَّ

َفَأْخِرُجوُهَما ِكلْيِهَما ِإلى َباِب 24َمْخُطوَبًة ِلَرُجٍل َفَوَجَدَها َرُجٌل ِفي الَمِديَنِة َواْضَطَجَع َمَعَها 
ِة الَفتَـاُة ِمـْن َأْجـِل َأنَّهَـا لـْم َتْصـُرْخ ِفـي الَمِديَنـ. ِتلَك الَمِديَنِة َواْرُجُموُهَما ِبالِحَجاَرِة َحتَّى َيُموَتا

ــرَّ ِمــْن َوَســِطكَ . َوالرَُّجــُل ِمــْن َأْجــِل َأنَّــُه َأَذل اْمــَرَأَة َصــاِحِبهِ  ــْن ِإْن َوَجــَد 25. َفَتْنــِزُع الشَّ َولِك
الرَُّجُل الَفَتاَة الَمْخُطوَبَة ِفي الَحْقِل َوَأْمَسـَكَها الرَُّجـُل َواْضـَطَجَع َمَعَهـا َيُمـوُت الرَُّجـُل 

لــْيَس َعلـى الَفتَــاِة . َوَأمَّـا الَفتَــاُة َفــال َتْفَعـل ِبَهــا َشـْيئاً 26. َدهُ الـِذي اْضــَطَجَع َمَعَهـا َوْحــ
ِإنَّـُه ِفـي 27. َهَكـَذا َهـَذا اَألْمـرُ . َخِطيٌَّة ِللَمْوِت َبل َكَما َيُقوُم َرُجٌل َعلى َصاِحِبِه َوَيْقُتُلُه َقْتالً 

 27-22: 22تثنية ) .َيُكْن َمْن ُيَخلُِّصَها الَحْقِل َوَجَدَها َفَصَرَخِت الَفَتاُة الَمْخُطوَبُة َفلمْ 

تنفيــذًا ألمــر اهللا ، إال ) 17و 10: 20الويــين (فكــان يجــب علــى داود أن يقتــل ابنــه 
 .أنه لم يفعل وحاد عن وصية اهللا

ـــا فلســـطيني ، وقطـــع  200ويحـــدثنا الكتـــاب المقـــدس أيضـــًا أن داود قـــام بقتـــل : ثالث
فزوجـه شـاول . رًا لميكـال ابنـة شـاول حسـب طلبـهمذاكيرهم وأتى بها ، وقدمها لتكون مهـ

ــَل ِمــَن اْلِفِلْســِطيِنيِّيَن 27. (عندئــذ مــن ابنتــه ــُه َوَقَت ــاَم َداُوُد َوَذَهــَب ُهــَو َوِرَجاُل َحتَّــى َق
ُل َفَأْعَطـاُه َشـاوُ . َوَأتَـى َداُوُد ِبُغَلِفِهـْم َفَأْكَمُلوَهـا ِلْلَمِلـِك ِلُمَصـاَهَرِة اْلَمِلـكِ , ِمَئَتْي َرُجـلٍ 

 26: 18صموئيل األول ) .ِميَكاَل اْبَنَتُه اْمَرَأةً 

. َوَشــاَخ اْلَمِلــُك َداُودُ 1: (نبــى اهللا داود ال ينــام إال فــى حضــن امــرأة عــذراء: رابعــاً 
ِلَسـيِِّدَنا اْلَمِلـِك  ِلُيَفتُِّشوا: [َفَقاَل َلُه َعِبيُدهُ 2. َوَكاُنوا ُيَغطُّوَنُه ِبالثَِّياِب َفَلْم َيْدَفأْ . َتَقدََّم ِفي اَأليَّامِ 

ــْدَفَأ  ــُه َحاِضــَنًة َوْلَتْضــَطِجْع ِفــي ِحْضــِنَك َفَي ــَتُكْن َل ــِك َوْل ــاَم اْلَمِل ــاٍة َعــْذَراَء، َفْلَتِقــْف َأَم َعَلــى َفَت
 َفَفتَُّشوا َعَلى َفَتاٍة َجِميَلٍة ِفي َجِميِع ُتُخوِم ِإْسَراِئيَل، َفَوَجـُدوا َأِبيَشـجَ 3]. َسيُِّدَنا اْلَمِلـكُ 
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ــوَنِميََّة َفَجــاُءوا ِبَهــا ِإَلــى اْلَمِلــكِ  َوَكاَنــِت اْلَفَتــاُة َجِميَلــًة ِجــّدًا، َفَكاَنــْت َحاِضــَنَة 4. الشُّ
 4-1: 1ملوك األول ) .َوَكاَنْت َتْخِدُمُه َوَلِكنَّ اْلَمِلَك َلْم َيْعِرْفَها. اْلَمِلكِ 

: تيمنــا ببعــل) رفبعليــا داع أى بعــل يعــ(نبــى اهللا  داود ُيســمِّى ابنــه : خامســاً 
: 3أخبار األيـام األول ) أليادع أى اهللا يعرف(وُيسمَّى أيضًا  7: 14أخبار األيام األول 

8 

 :نبى اهللا داود يقتـل أوالده الخمـس مـن زوجتـه ميكـال إلرضـاء الـرب: سادساً 
َوَبِنــي َأْرُمــوِنَي َوَمِفيُبوَشــَث، : لَ َفَأَخـَذ اْلَمِلــُك اْبَنــْي ِرْصــَفَة اْبَنــِة َأيَّــَة اللَّــَذْيِن َوَلــَدْتُهَما ِلَشــاوُ 8(

َوَسـلََّمُهْم 9، ِميَكاَل اْبَنِة َشاُوَل اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َوَلَدْتُهْم ِلَعْدِرِئيَل ْبـِن َبـْرِزالََّي اْلَمُحـوِليِّ 
َعُة َمعـًا َوُقِتلُـوا ِفـي َأيَّـاِم َفَسـَقَط السَّـبْ . ِإَلى َيِد اْلِجْبُعـوِنيِّيَن َفَصـَلُبوُهْم َعلَـى اْلَجَبـِل َأَمـاَم الـرَّبِّ 

ِلَها ِفي اْبِتَداِء َحَصاِد الشَِّعيرِ   9-8: 21صموئيل الثاني).اْلَحَصاِد ِفي َأوَّ

ومــن المســلم بــه أن ميكــال . وقــد ُعــدَِّلت فــى التــراجم الحديثــة مــن ميكــال إلــى َمْيــَرب
ل أوالده، بـل أوالد زوجة داود وأخـت ميـراب الصـغرى، فُعـدَِّلت حتـى ال يكـون داود قـد قتـ

 .ميراب إبنة شاول الذي أراد اإلمساك به وقتله

فكيــف لـــم يــدرك الـــرب عــالم الغيـــوب كــل هـــذه المخالفــات الشـــرعية مــن نبيـــه داود ، 
 ويصفه أنه لم يقترف إثمًا إال زناه مع امرأة أوريا الحثى؟

 هل كان لميكال أوالد فعًال؟ -490س 

َأْرُمـوِنَي َوَمِفيُبوَشـَث، : ِرْصَفَة اْبَنِة َأيََّة اللََّذْيِن َوَلَدْتُهَما ِلَشـاُولَ َفَأَخَذ اْلَمِلُك اْبَنْي 8: (نعم
، َوَبِنــي ِميَكــاَل اْبَنــِة َشــاُوَل اْلَخْمَســَة الَّــِذيَن َوَلــَدْتُهْم ِلَعــْدِرِئيَل ْبــِن َبــْرِزالََّي اْلَمُحــوِليِّ 

َفَسـَقَط السَّـْبَعُة َمعـًا َوُقِتلُـوا . ُبوُهْم َعَلى اْلَجَبِل َأَماَم الرَّبِّ َوَسلََّمُهْم ِإَلى َيِد اْلِجْبُعوِنيِّيَن َفَصلَ 9
ِلَها ِفي اْبِتَداِء َحَصاِد الشَِّعيرِ   9-8: 21صموئيل الثاني ) .ِفي َأيَّاِم اْلَحَصاِد ِفي َأوَّ

: 6صـموئيل الثـانى  ).َوَلْم َيُكْن ِلِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل َوَلٌد ِإَلـى َيـْوِم َمْوِتَهـا23: (ال 
23 

 وهـــــل األولـــــد الخمســـــة الـــــذين قـــــتلهم داود أوالد ميكـــــال مـــــن زواجهـــــا مـــــن  -491س
؟  ِلَعْدِرِئيَل ْبِن َبْرِزالََّي اْلَمُحوِليِّ
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لــم تتــزوج ميكــال إال داود ، ثــم أخــذها أبوهــا شــاول مــن داود عنــوة دون طــالق ، : ال
، 44: 25صـموئيل األول ) (فلطي بن اليش الذي من جليم(وزوجها برجل آخر ُيدعى 

: 6صـــموئيل الثـــانى (، ثـــم عـــادت إلـــى داود ولـــم تنجـــب منـــه ) 15: 3صـــموئيل الثـــانى 
 .إال ميراب ابنة شاول الكبرى) َعْدِرِئيَل ْبِن َبْرِزالََّي اْلَمُحوِليِّ (، ولم يتزوج )23

 ومعنــى ذلــك أن كاتــب هــذه الفقــرة قــد أخطــأ فــى ذكــر اســم ميكــال ، لــذلك ُعــدَِّلت فــى
 .التراجم الحديثة إلى ميراب

وفى ذلك يقول كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقـس الـدكتور منـيس عبـد 
ماتـــت َمْيـــَرب زوجـــة عـــدرئيل ) 1: (هنـــاك احتمـــاالن: وللـــرد نقـــول: (147النـــور صـــفحة 

أن يكـــون األوالد ) 2. (المحـــولى ، فتـــزوََّج عـــدرئيل شـــقيقتها ميكـــال بعـــد أن طلقهـــا داود
 .)من نسل ميرب ، ولما ماتت ربَّتهم خالتهم ميكال فيكونون بنيها بالتربية الخمسة

ــْن 23(: لــم تنجــب ميكــال حتــى ماتــت: وأرد علــى اإلحتمــال األول فــأقول ــْم َيُك َوَل
 23: 6صموئيل الثانى ) .ِلِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل َوَلٌد ِإَلى َيْوِم َمْوِتَها
يقــل بــذلك أى مــن كتــب العهــد القــديم أو لــم : وأرد علــى اإلحتمــال الثــانى فــأقول

: إن ميكــال هــى التــى ولــدتهم لزوجهــا عــدرئيل: الجديــد ، ونــص صــموئيل الثــانى يقــول
) ،َوَبِني ِميَكاَل اْبَنِة َشاُوَل اْلَخْمَسـَة الَّـِذيَن َوَلـَدْتُهْم ِلَعـْدِرِئيَل ْبـِن َبـْرِزالََّي اْلَمُحـوِليِّ (

منــيس صــحيحًا ، لمــا قامــت األناجيــل فــى طبعاتهــا ولــو كــان كــالم القــس الــدكتور عبــد ال
 :الجديدة المترجمة بتغيير اسم ميكال إلى ميرب

 0http://www.diebibel.deUT/U0 Tللرجوع إلى هذا الموقع للتأكد من صحة المنقوالت هذه 

 :1545ترجمة لوثر األلمانية عام 
P

8
P Aber die zween Söhne Rizpas, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren 

hatte, Armoni und Mephiboseth; Udazu die fünf Söhne Michals, der 
Tochter Sauls, U die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn Barsillais, 
des Mahalothiters, nahm der König 

 :1984ترجمة لوثر األلمانية عام 
2TP

8
P2TAber die beiden Söhne der P

e
PRizpa, der Tochter Ajas, die sie Saul 

geboren hatte, Armoni und Mefi-Boschet, Udazu die fünf Söhne der 

http://www.diebibel.de/
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Merab, der Tochter Sauls U, die sie dem P

f
PAdriël geboren hatte nahm der 

König  

 :األلمانية Einheitsübersetzungترجمة 
Der König nahm Armoni und Mefi-Boschet, die beiden Söhne, die 
Rizpa, die Tochter Ajas, dem Saul geboren hatte, Uund die fünf Söhne, 
die Michal, die Tochter Sauls U, dem Adriël, dem Sohn Barsillais aus 
Mehola, geboren hatte. 

 :األلمانية Schlachter◌ٍ ترجمة 
Aber die beiden Söhne, welche Rizpa, Ajas' Tochter, Saul geboren 
hatte, Armoni und Mephiboset, Udazu die fünf Söhne, welche Merab, 
die Tochter Sauls U, Adriel, dem Sohne Barsillais, dem Mecholatiter, 
geboren hatte, nahm der König 

 :1833لعام  Websterترجمة 
 P

8
P But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, 

whom she bore to Saul, Armoni and Mephibosheth; Uand the five sons 
of Michal the daughter of Saul U, whom she brought up for Adriel the 
son of Barzillai the Meholathite: 

 : RSVترجمة 
P

8
P The king took the two sons of Rizpah the daughter of Ai'ah, whom 

she bore to Saul, Armo'ni and Mephib'osheth; Uand the five sons of 
Merab the daughter of Saul, U whom she bore to A'dri-el the son of 
Barzil'lai the Meho'lathite;  

 ؟ هـــل )آالف عديـــدة(لمـــاذا غيـــروا كلمـــة عشـــرة آالف مـــن القديســـين إلـــى  -492س
أرادوا بــذلك طمــس شخصــية خــاتم رســل اهللا الــذى دخــل مكــة فاتحــًا منتصــرًا ومعــه عشــرة 

 آالف من أتباعه القديسين؟

َوَأتَـى َجاَء الـرَّبُّ ِمـْن ِسـيَناَء َوَأْشـَرَق لهُـْم ِمـْن َسـِعيَر َوتَـْألَأل ِمـْن َجَبـِل فَـاَراَن «: َفَقال2(
ترجمـة الشـرق األوسـط  2: 33تثنيـة .) َيِمينِـِه َنـاُر َشـِريَعٍة لهُـمْ  َوَعـنْ  ِمْن َرَبَواِت الُقـْدسِ 

  )فانديك(
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أقَبـــَل الـــّربُّ ِمـــْن ســـيناَء، وأشـــَرَق لُهـــم ِمـــْن جَبـــِل : ((َفقـــالَ 2: (وفـــى الترجمـــة المشـــتركة
 ).وَعْن يميِنِه ناٌر ُمشَتِعلةٌ  وأتى ِمْن ُربى الُقدسِ َسعيَر، وَتجلَّى ِمْن جَبِل فاراَن، 

 0http://www.diebibel.deUT/U0T: ترجمة أخرى على النت وفى

ــاَراَن؛ «: َفَقــالَ ( ــِل َف ــَألََّق ِفــي َجَب ــْيِهْم ِمــْن َســِعيَر، َوَت َأْقَبــَل الــرَّبُّ ِمــْن ِســيَناَء، َوَأْشــَرَف َعَل
 .)َعْن َيِميِنِه ُيْوِمُض َبْرٌق َعَلْيِهمْ وَ  َجاَء ُمَحاطًا ِبَعَشَراِت اُألُلوِف ِمَن اْلَمَالِئَكةِ 

 (Er sprach: Der Herr kam hervor aus dem Sinai, / er leuchtete vor 
ihnen auf aus Seïr, / er strahlte aus dem Gebirge Paran, / Uer trat 
heraus aus Tausenden von HeiligenU. / Ihm zur Rechten flammte vor 
ihnen das Feuer des Gesetzes.) Einheitsübersetzung 

 .فأتت الترجمة بكلمة آالف ولم تحدد العدد بالضبط
 ( P

2
P Er sprach: Der HERR kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von 

Seir. Er strahlte hervor vom Berg Paran und kam von Uheiligen 
Myriaden U. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. ) Elberfelder 

 .معناها عشرة آالف Myriadeوكلمة 
( P

2
P und sprach: Der HErr ist von Sinai kommen und ist ihnen 

aufgegangen von Seir; er ist hervorgebrochen von dem Berge Paran 
und ist kommen mit Uviel tausend Heiligen U; zu seiner rechten Hand ist 
ein feuriges Gesetz an sie.) Luther 1545 

( 2TP

2
P2TEr sprach: Der HERR ist vom Sinai gekommen und ist ihnen 

aufgeleuchtet von P

a
PSeïr her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und 

ist gezogen nach Meribat-Kadesch; in seiner Rechten ist ein feuriges 
Gesetz für sie. ) Luther 1984 

 .التى كتبها فى تراجمه من قبل)  Uviel tausend HeiligenUmit(وقد حذف 

 : Schlachterوفى ترجمة 
(2 Er sprach: Der HERR kam vom Sinai, sein Licht ging ihnen auf von 
Seir her: er ließ es leuchten vom Gebirge Paran und Ukam von heiligen 
Zehntausenden her U, aus seiner Rechten [ging] ein feuriges Gesetz für 
sie.)  

 :تقول NLTوفى ترجمة 

http://www.diebibel.de/
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( P

2
P "The LORD came from Mount Sinai and dawned upon us P

[
P0TP

1
P0TP

]
P from 

Mount Seir; he shone forth from Mount Paran and came from 
Meribah-kadesh with flaming fire at his right hand. P

[
P0TP

2
P0TP

]
P) 

 :وفى الحاشية ذكر اآلتى
Or came from Umyriads of holy ones U, from the south, from his 
mountain slopes. The meaning of the Hebrew is uncertain.  

 .تعنى عشرة آالف myriadsوكلمة 

 :تقول KJVوفى ترجمة 
( P

2
P And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir 

unto them; he shined forth from mount Paran, and Uhe came with ten 
thousands of saints U: from his right hand went a fiery law for them.) 

 :تقول NLVوفى ترجمة 
( P

2
PHe said, " The Lord came from Sinai. He came upon us from Seir. 

He shined from Mount Paran. UHe came among 10,000 holy ones U. He 
came with fire at His right hand.) 

 :تقول Webster 1833وفى ترجمة ال 
( P

2
P And he said, the LORD came from Sinai, and rose up from Seir to 

them; he shined forth from mount Paran U, and he came with ten 
thousands of saints U: from his right hand went a fiery law for them.) 

 ال أعــرف (إلــى ) ال أعــرف القــراءة(لمــاذا غيــروا فــى النســخة العربيــة مــن  -493س
؟ هل أرادوا بذلك تغيير النص الـذى يشـير إلـى بعثـة الرسـول عليـه )أنا أمى(أو ) الكتابة
؟ وهـل )مـا أنـا بقـارىء: (فقـال لـه!) اقـرأ(والسالم عندما قال له مالك اهللا جبريل  الصالة

 يريدون بذلك طمس شخصية رسول اهللا خاتم النبيين بأنه كان أميًَّا ال يقرأ وال يكتب؟

ـــهُ 12: (ففـــى ترجمـــة فانـــديك ـــَة َوُيَقـــاُل َل ـــْدَفُع اْلِكَتـــاُب ِلَمـــْن َال َيْعـــِرُف اْلِكَتاَب ـــ: ((َأْو ُي َرْأ اْق
 12: 29 إشعياء ))).َال َأْعِرُف اْلِكَتاَبةَ : ((َفَيُقولُ )) َهَذا

إقـــرْأ : ((ثـــَم تُناِولوَنـــُه ِلَمـــْن ال َيعـــِرُف الِقـــراءَة وتقولـــوَن َلـــه12: (فـــى الترجمـــة المشـــتركة
 ))).ال أعِرُف الِقراءةَ : ((فُيجيبُ )). هذا
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 0http://www.diebibel.deUT/U0T: وفى ترجمة أخرى على النت

 .)َال َأْسَتِطيُع اْلِقَراَءةَ : اْقَرْأ َهَذا، ُيِجيبُ : َوِعْنَدَما ُيَناِوُلوَنُه ِلَمْن َيْجَهُل اْلِقَراَءَة َقاِئِلينَ ( 

 : Einheitsübersetzungوفى ترجمة 
(Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und 
zu ihm sagt: Lies es mir vor!, dann antwortet er: UIch kann nicht 
lesen U.) 

 : Luther 1545وفى ترجمة 
( P

12
Poder gleich als wenn man's gäbe dem, der nicht lesen kann, und 

spräche: Lieber, lies das! und er spräche: UIch kann nicht lesenU.) 

 : Luther 1984وفى ترجمة 
 ( 2TPU

12
UP2Toder das man einem gibt, der nicht lesen kann, und spricht: Lies 

doch das!, und er spricht: «UIch kann nicht lesen U.» ) 

 : KJVوفى ترجمة 
 ( P

12
P And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read 

this, I pray thee: and he saith, UI am not learned U.) 

 : NKJVوفى ترجمة 
 ( P

12
PThen the book is delivered to one who is illiterate, saying, "Read 

this, please." And he says, " UI am not literate U.") 

 : Webster 1833وفى ترجمة 
 ( P

12
P And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read 

this, I pray thee: and he saith, UI am not learned U.) 

 التى هى اسم من أسماء مكة إلى ) بكة(لماذا حرفت الكنيسة التراجم من  -494س
 الوادى الجاف ووادى البكاء؟ فهل األسماء تترجم؟

َأْيضــًا ِبَبَرَكــاٍت . ُيَصــيُِّروَنُه َيْنُبوعــاً  َواِدي اْلُبَكــاءِ َعــاِبِريَن ِفــي 6: (ففــى ترجمــة فانــدايك
 فى بعض التراجم 7أو  6: 84 مزامير ).ُيَغطُّوَن ُموَرةَ 

http://www.diebibel.de/
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، َفَيجَعلوَنُه ُعيوَن ماٍء، بل ُبرًكـا وادي الجفافِ  يعُبروَن في7: (فى الترجمة المشتركة
 ).يغُمُرها الَمَطرُ 

 : وفى ترجمة الملك جيمس الحديثة
( P

6
PAs they pass through Uthe Valley of Baca U, They make it a spring; The 

rain also covers it with pools.) NKJV 

 )وادى بكة(وقد ترجمها 
( P

6
PAs they pass through Uthe dry valley of Baca U, they make it a place of 

good water. The early rain fills the pools with good also. P

 
P) NLV 

 )الوادى الجاف بكة(وقد ترجمها 
( P

6
PAs they pass through Uthe dry Valley of Baca U, they make it a place 

where water flows. The rain in the fall covers it with pools.) NIRV 

 )الوادى الجاف بكة(وقد ترجمها 
(When they walk through Uthe Valley of Weeping U, P

[
P0TP

2
P0TP

]
P it will become a 

place of refreshing springs, where pools of blessing collect after the 
rains!) NLT 

الـذى وضــعه داخـل الــنص ) 2(، وفـى التعليـق علــى رقـم ) وادى البكــاء(وقـد ترجمهـا 
 )وادى بكة(يذكر أنه فى النص العبرى 

 :اجم األلمانيةمعظم التر ) وادى الدموع(وقد تبعه فى ترجمة وادى بكة ب 
( P

7
P Sie gehen durch Udas Tränental U und machen es zu einem Quellort. 

Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen.) Elberfelder 

( P

7
PWenn sie durch Uein dürres Tal U gehen P

[
P0TP

2
P0TP

]
P , rechen dort Quellen hervor, 

nd ein erfrischender Regen bewässert das Land.) Hoffnung für alle. 

، إال ) وادى بكـة(وفى هذه الترجمة كتب فى التعليـق بالحاشـية أن أصـل الكلمـة هـو 
وادى (أنــه لــم يســتحى مــن ترجمــة الــوادى المعــرف باســمه بصــورة نكــرة ، مترجمــًا إياهــا 

 )جاف
 ( P

7
P die durch Udas Jammertal U gehen und machen daselbst Brunnen. 

Und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt.) Luther 1545 
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، وهـذا يـدل علـى أن التحريـف ) وادى البكـاء أو النحيـب( 1545وترجمها لـوتر عـام 
 .إلى الوادى الجاف 1984وغيرها فى طبعة . لم يتوقف منذ قديم الزمان

 ( 2TP

7
P2TWenn sie durchs Udürre Tal ziehen U,wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen.) Luther 1984 

 فى هذا الباب من ): 12: 17صموئيل األول (قال آدم كالرك فى شرح   -495س
: 18إلـــى آخـــر البـــاب ، وفـــى البـــاب  54، ومـــن اآليـــة  41واآليـــة  31هـــذه اآليـــة إلـــى 

ال توجـد  19،  18،  17،  11،  10،  9ل هـذا البـاب ، واآليـة اآليات الخمس مـن أو 
فى الترجمة اليونانية ، وتوجد فى نسخة اسكندريانوس ، انظروا فى آخـر هـذا البـاب أن 

 ).كنى كات حقق أن هذه اآليات المذكورة ليست جزءًا من األصل

ر منـه ثم نقل فى آخر الباب المذكور تقرير كنى كات فى غاية اإلطناب بحيـث ظهـ
: أنقـل عنـه بعـض الجمـل) مؤلـف إظهـار الحـق(كون هذه اآليات محرفـة إلحاقيـة ، وأنـا 

كان اليهود فى عهد يوسيفس يريدون أن يزينـوا : متى وجد هذا اإللحاق؟ قلتُ : إْن قلت(
ـــراع األقـــوال الجديـــدة ، انظـــروا إلـــى  الكتـــب المقدســـة بـــاختراع الصـــلوات والغنـــاء ، واخت

كتــاب أســتير ، وٕالــى حكايــة الخمــر والنســاء والصــدق التــى زيــدت  اإللحاقــات الكثيــرة فــى
فـــى كتــــاب عــــزرا ونحميـــا ، وتســــمى اآلن بالكتــــاب األول لعـــزرا ، وٕالــــى غنــــاء األطفــــال 
الثالثة الذى زيد فى كتاب دانيال ، وٕالى اإللحاقات الكثيرة فى كتـاب يوسـيفس ، فـيمكن 

ـــت فـــى ـــات كانـــت مكتوبـــة فـــى الحاشـــية ثـــم دخل ـــاالة  أن هـــذه اآلي المـــتن ألجـــل عـــدم مب
 ).الكاتبين

إن كنى كـات : (من المجلد األول من تفسيره 330وقال المفسر هارسلى فى صفحة 
يعلـم أن عشــرين آيـة مــن اآليــة الثانيـة عشــر إلـى اآليــة الحاديــة والثالثـين إلحاقيــة وقابلــة 

 ).إذا صححت ترجمتنا مرة أخرى فال تدخل هذه اآليات فيها: لإلخراج، ويقول

 .معنى هذا أن الكتاب المقدس أصابه التحريف ، وهذا اعتراف علمائكمو 
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 متى أنجب آدم عليه السالم أول أبنائه؟ -496س 
 سنة على النسخة العبرانية 130عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 230عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 130عندما كان عمره 

 متى أنجب شيت عليه السالم أول أبنائه؟ -497س 
 انيةسنة على النسخة العبر  105عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 205عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 105عندما كان عمره 

 متى أنجب أنوش أول أبنائه؟ -498س 
 سنة على النسخة العبرانية 90عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 190عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 90عندما كان عمره 

 متى أنجب قينان أول أبنائه؟ -499س 
 سنة على النسخة العبرانية 70عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 170عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 70عندما كان عمره 

 متى أنجب مهالئيل أول أبنائه؟ -500س 
 سنة على النسخة العبرانية 65عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 165عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 65عندما كان عمره 

 متى أنجب يارد أول أبنائه؟ -501س 
 سنة على النسخة العبرانية 162عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 162عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 62عندما كان عمره 
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 ائه؟متى أنجب حنوك أول أبن -502س 
 سنة على النسخة العبرانية 65عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 165عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 65عندما كان عمره 

 متى أنجب متوشالح أول أبنائه؟ -503س 
 سنة على النسخة العبرانية 187عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 187عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 67عندما كان عمره 

 متى أنجب المك أول أبنائه؟ -504س 
 سنة على النسخة العبرانية 182عندما كان عمره 
 سنة على النسخة اليونانية 188عندما كان عمره 
 سنة على النسخة السامرية 53عندما كان عمره 

لكتـــاب المقـــدس فـــى وتـــراجم سلســـلة النســـب مـــن آدم إلـــى نـــوح مـــذكورة فـــى قـــاموس ا
، 756،  127، 531،  3: الصــفحات التاليــة علــى حســب ترتيــب األســماء فــى األســئلة

نقال ) (32-1: 5وانظر أيضا سفر التكوين (، 982، 805، 836، 32، 1045، 927
 )، تحقيق الدكتور محمد أحمد ملكاوى431عن إظهار الحق الجزء الثانى ص 

 ـــى وفـــق النســـخ ) 600(بـــن ولمـــا كـــان نـــوح فـــى زمـــن الطوفـــان ا -505س ســـنة عل
سـنة ، فيلـزم علـى ) 930(العبرانية واليونانية والسامرية ، وبما أن آدم قد عـاش : الثالثة

وهـذا . سـنة) 223(وفق النسخة السامرية أن يكون نوح عليه السالم حين مات آدم ابـن 
عبرانيــة بعــد إذ والدتــه علــى وفــق ال: باطــل باتفــاق المــؤرخين وتكذبــه العبرانيــة واليونانيــة

 .سنة) 732(سنة، وعلى وفق اليونانية) 126(موت آدم عليه السالم ب
=  930 - 1307: ألننــا إذا طرحنــا عمــر آدم مــن زمــن الطوفــان فالحاصــل مــا يلــى

سنة ، وبمـا أن نـوح ولـد قبـل الطوفـان ب  377، فيكون آدم مات قبل الطوفان ب 377
 .سنة 223يكون الحاصل  377نها سنة على وفق النسخ الثالث، فإذا طرحنا م 600
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ســنة ،  223فعلــى وفــق الســامرية يكــون نــوح قــد عــاش فــى حيــاة آدم عليهمــا الســالم 
بينما نوح لم ير آدم ألنه على حساب العبرانية ولد بعـد مـوت آدم . وهو باطل باإلجماع

 .سنة 732سنة ، وعلى حساب اليونانية ولد بعد موت آدم ب  126بـ 

احش لم يعتمد المؤرخ اليهودى يوسيفوس المعتبر عند النصارى وألجل االختالف الف
 .سنة) 2256(على نسخة من النسخ المذكورة ، واختار أن تكون المدة 

فهل مثل هـذه الكتـب مـن وحـى اهللا؟ وهـل هـذه الكتـب حفظهـا اهللا مـن أيـدى العـابثين 
 أو من عوامل الزمن؟ وهل وحى اهللا يرفضه مؤرخ ويصححه؟

 الزمان بين الطوفان ووالدة إبراهيم عليه السالم؟ كم مر من -506س 

 عامًا وفق النسخة العبرانية 292
 على وفق اليونانية 1072

 على وفق السامرية 942

 كم مر من الزمان من موت نوح إلى والدة إبراهيم عليه السالم؟ -507س 

 عامًا وفق النسخة العبرانية  58
 على وفق اليونانية 722
 مريةعلى وفق السا 592

باتفـاق النسـخ (سنة التى تمثل الزمان من الطوفان إلـى مـوت نـوح  350وذلك بطرح 
 ).501س(من حساب الزمان من الطوفان إلى والدة إبراهيم ) الثالث

سـنة ، أى إن إبــراهيم  58وعلـى ذلـك ال بــد أن تكـون والدة إبـراهيم قبــل مـوت نـوح بـــ 
يــر إبــراهيم نوحــًا ، ألنــه علــى حســب عامــًا ، بينمــا لــم  58رأى نوحــًا وعــاش فــى حياتــه 
سـنة ، وعلـى حسـب السـامرية ولـد بعـد مـوت نـوح بــ  722اليونانية ولد بعد موت نوح بــ 

 .سنة 592
فـأين كـان الـرب الــذى أوحـى هـذا الكــالم؟ وكيـف يحـدث الــرب كـل هـذه األخطــاء؟ أم 

 هل نسى الوحى الذى نزل بكالم الرب؟ ألم يعرف الرب َمن الذى ولد قبل َمن؟
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 كم مر من الزمان من خلق آدم إلى الطوفان؟ -508س 

 سنة وفق النسخة العبرانية 1656
 سنة وفق النسخة اليونانية 2262
 سنة وفق النسخة السامرية 1307

 كم مر من الزمان من خلق آدم إلى والدة نوح؟ -509س 

 سنة وفق النسخة العبرانية 1056
 سنة وفق النسخة اليونانية 1662

 النسخة السامريةسنة وفق  707

 كم مر من الزمان من موت آدم إلى الطوفان؟ -510س 

 سنة وفق النسخة العبرانية 726
 سنة وفق النسخة اليونانية 1332

 سنة وفق النسخة السامرية 377

 كم مر من الزمان من موت آدم إلى والدة نوح؟ -511س 

 سنة وفق النسخة العبرانية  126
 سنة وفق النسخة اليونانية 732
 ) بعد والدة نوح وقبل موت آدم(سنة وفق النسخة السامرية  223

بينمـا لـم يـر . سـنة 223وعلى هذا الحساب يكون نوح قد رأى آدم وعـاش فـى حياتـه 
ســنة ، وعلـــى حســـاب  126آدم نــوح ألنـــه علــى حســـاب العبرانيــة ولـــد بعـــد مــوت آدم بــــ 

 .سنة 732اليونانية ولد بعد موت آدم بـ 

 هـــذا الـــذى تـــدعى النســـخة اليونانيـــة فقـــط أنـــه عـــاش بـــين مـــن هـــو قينـــان  -512س
أرفخشاد وشالح؟ فال نجد هذا االسم مطلقـًا فـى التـوراة العبرانيـة أو السـامرية ، وقـد ذكـره 
لوقـــا فـــى نســـب يســـوع ، ممـــا يؤكـــد اعتمـــاد لوقـــا علـــى النســـخة اليونانيـــة فـــى كتابـــة هـــذا 

 .النسب
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 بناء الهيكل؟على أى جبل أمر الرب موسى عليه السالم ب -513س 

ِحـيَن َتْعُبـُروَن اُألْرُدنَّ تُِقيُمـوَن َهـِذِه الِحَجـاَرَة التِـي َأَنـا ُأوِصـيُكْم ِبهَـا 4: (فى جبل عيبال
 من النسخة العبرانية 4: 27تثنية ) .الَيْوَم ِفي َجَبِل ِعيَبال َوُتَكلُِّسَها ِبالِكلسِ 

رة هذه التى أنا موصيكم ويكون عند عبوركم األردن تقيمون الحجا: (فى جبل جرزيم
 من النسخة السامرية 4: 27تثنية ) اليوم فى جبل جرزيم وتشيِّدها بشيد

 أال يدل هذا على تالعب الطوائف المختلفة بالتوراة التى بأيديهم؟

 َفَكـاَن ُتُخُمهُـْم َيْعِزيـَر 25: (وقع فى بيـان ميـراث بنـى جـاد فـى يوشـع عبـارة -514س
: 13يوشع ) ِنْصَف َأْرِض َبِني َعمُّوَن ِإَلى َعُروِعيَر الَِّتي ِهَي َأَماَم َربَّةَ َوُكلَّ ُمُدِن ِجْلَعاَد وَ 

25 

وهــذا غلــط ، ألن موســى عليــه الســالم مــا أعطــى بنــى جــاد شــيئًا مــن أرض عمــون ، 
َعلـْيِهْم َفَمَتى َقُرْبَت ِإلـى ُتَجـاِه َبنِـي َعمُّـوَن ال ُتَعـاِدِهْم َوال َتْهِجُمـوا : (ألن اهللا نهاه عن ذلك

ــوَن ِميَراثــًا  ــْد َأْعَطْيُتَهــا  -َألنِّــي ال ُأْعِطيــَك ِمــْن َأْرِض َبِنــي َعمُّ ــوٍط َق ــي ُل ــي ِلَبِن َألنِّ
 19: 2تثنية ) .ِميَراثاً 

 كيف يذكر سفر التكوين قرية حبـرون وهـى لـم تسـمى بهـذا االسـم إال فـى  -515س
 زمن يشوع؟

وهـو ) حبـرون(لفـظ ) 14: 37وفـى  27: 35وفـى تكـوين  18: 13تكـوين (وقع فى 
، ) قرية رابع(االسم العبرى لمدينة الخليل ، وهو اسم قرية كان اسمها فى سالف الزمان 

وبنــو إســرائيل بعــدما فتحــوا فلســطين فــى عهــد يشــوع عليــه الســالم غيــروا هــذا االســم إلــى 
الرَُّجـِل , ْرَبـعَ َواْسـُم َحْبـُروَن قَـْبًال َقْرَيـُة أَ 15): (15: 14يشـوع (حبرون منا هو مصرح فى 

 .) َواْسَتَراَحِت اَألْرُض ِمَن اْلَحْربِ . اَألْعَظِم ِفي اْلَعَناِقيِّينَ 

فهذه الفقرات التى تـذكر حبـرون ليسـت إذن مـن كـالم موسـى عليـه السـالم ، بـل مـن 
كــالم شــخص كــان بعــد هــذا الفــتح والتغييــر ، وٕان دل ذلــك علــى شــىء ليــدل علــى كتابــة 

ن عند أنفسهم ونسبوه هللا ، وكذلك يدل علـى أن هـذه الكتـب كتبـت هذا الكتاب بأيديهم م
 .بعد زمن يشوع
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 كيــف يــذكر ســفر التكــوين بلــدة دان ، وهــى لــم تســمى بهــذا االســم إال فــى  -516س
 عهد القضاة؟

ـَرت فـى عهـد القضـاة، ) دان(لفظ ) 14: 14تكوين (كذلك وقع فى  وهو اسم بلدة ُعمِّ
قتلوا أهلها وأحرقوا تلك البلـدة وعمـروا بـدلها بلـدة جديـدة ألن القضاة فتحوا بلدة اليش ، و 

وامــا هــم فأخــذوا مــا  27): (29-27: 18قضــاة (وســموها دان ، كمــا هــو مصــرح فــى 
وجــاءوا الـى اليـش الــى شـعب مسـتريح مطمــئن صـنع ميخـا والكـاهن الـذي كـان لـه 

عيـدة عـن ولم يكن من ينقذ النها ب28. وضربوهم بحد السيف واحرقوا المدينة بالنار
فبنـوا المدينـة . صيدون ولم يكن لهم امر مع انسـان وهـي فـي الـوادي الـذي لبيـت رحـوب

ولكن . ودعوا اسم المدينة دان باسم دان ابيهم الذي ولد السرائيل29. وسكنوا بها
 ).اسم المدينة أوال اليش

لكـن ) قريـة رابـع واليـش(يمكن أن يكون موسى كتـب : (وقد اعترف هورن فى تفسيره
ويكفــى هــذا االعتــراف بــالتحريف ). النــاقلين حــرََّف هــذين اللفظــين بحبــرون ودان بعــض

 .لمن يبحث عن حقيقة الكتاب المقدس

 لماذا فرض الرب حراسات على الجنة ، على الرغم من أنه كان قـد طـرد  -517س
 كان عنده شك فى صعودهما إلى الجنة دون علمه مرة أخرى؟آدم وحواء؟ وهل 

. ُهَوَذا اِإلْنَساُن َقْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرفًا اْلَخْيـَر َوالشَّـرَّ «: بُّ اِإلَلهُ َوَقاَل الرَّ 22( 
ــدِ  ــى اَألَب ــا ِإَل ــُل َوَيْحَي ــاِة َأْيضــًا َوَيْأُك ــَدُه َوَيْأُخــُذ ِمــْن َشــَجَرِة اْلَحَي . »َواْآلَن َلَعلَّــُه َيُمــدُّ َي

َفَطَرَد اِإلْنَسـاَن 24. َعْدٍن ِلَيْعَمَل اَألْرَض الَِّتي ُأِخَذ ِمْنهَـا َفَأْخَرَجُه الرَّبُّ اِإلَلُه ِمْن َجنَّةِ 23
ــَجَرِة  ــِق َش ــِة َطِري ــٍب ِلِحَراَس ــْيٍف ُمَتَقلِّ ــَب َس ــُروِبيَم َوَلِهي ــْدٍن اْلَك ــِة َع ــْرِقيَّ َجنَّ ــاَم َش َوَأَق

 24-22: 3تكوين .) اْلَحَياةِ 

 رب علــى الطوفــان ، ولــم هــل تتخيــل أن الــرب فــى الكتــاب المقــدس نــدم الــ -518س
 ينتقم من الكافر فيما بعد حتى يتنسم الرب رائحة شى الحيوانات والطيور الطاهرة؟

َوَأَخَذ ِمْن ُكلِّ اْلَبَهاِئِم الطَّاِهَرِة َوِمـْن ُكـلِّ الطُُّيـوِر الطَّـاِهَرِة . َوَبَنى ُنوٌح َمْذَبحًا ِللرَّبِّ 20( 
: َوَقـاَل الـرَّبُّ ِفـي َقْلِبـهِ . َفَتَنسََّم الرَّبُّ َراِئَحَة الرَِّضا21 حِ َوَأْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َعَلى اْلَمْذبَ 
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يٌر « َر َقْلـِب اِإلْنَسـاِن ِشـرِّ َال َأُعوُد َأْلَعُن اَألْرَض َأْيضًا ِمـْن َأْجـِل اِإلْنَسـاِن َألنَّ َتَصـوُّ
 22-20: 8تكوين ) .َعْلتُ َوَال َأُعوُد َأْيضًا ُأِميُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما فَ . ُمْنُذ َحَداثَِتهِ 

 هل تتخيل أن للرب وقود يعطيه الطاقة والقوة؟  -519س 
َوُقـــوٌد ُهـــَو . َراِئَحـــُة ُســـُرورٍ . ُهـــَو ُمْحَرَقـــٌة ِللـــرَّبِّ . َوُتوِقـــُد ُكـــلَّ اْلَكـــْبِش َعَلـــى اْلَمـــْذَبحِ 18(
 18: 29خروج .) ِللرَّبِّ 

اْقَتَنْيــُت َرُجــًال ِمــْن «: (ءفــى قــول حــوا” يهــوه“جـاء فــى ســفر التكــوين اســم اهللا  -520س
كــان معروفــًا منــذ بــدء ” يهــوه“، ومعنــى ذلــك أن اســم الــرب  1: 4تكــوين ) .»ِعْنــِد الــرَّبِّ 

إال أن ســفر الخــروج يفاجئنــا بــأن هــذا االســم لــم يكــن معروفــًا فــى زمــن إبــراهيم . الخليقــة
لَـُه اْلقَـاِدُر َعلَـى ُكـلِّ َوَأَنا َظَهْرُت ِإلْبَراِهيَم َوإِْسـَحاَق َوَيعْ 3: (وٕاسحاق ويعقوب قُـوَب بِـَأنِّي اْإلِ

 3: 6خروج .) َفَلْم ُأْعَرْف ِعْنَدُهمْ » َيْهَوهْ «َوَأمَّا ِباْسِمي . َشْيءٍ 
 55وعلى هذا أجاب القس الدكتور منـيس عبـد النـور إجابـة عجيبـة حقـًا فـى صـفحة 

م يكن معروفًا بكل ل” يهوه“فقال فى االحتمال األول إن اسم : فقد وضع ثالثة احتماالت
وفـى االحتمـال الثـانى لـم يكـن اهللا قـد أعلـن للقـدماء كـل الصـفات الكامنـة . معناه العميق

وفــى االحتمــال الثالــث يفتــرض أن موســى قــد ســبق التــاريخ ، . فــى هــذا االســم المقــدس
فيه ، ولم يكن اهللا قد أعلن له هذا االسم إال وهو فى عمر الثمانين ، ” يهوه“وكتب اسم 

 .دعاه لُيخرج شعبه من مصريوم 
ففـــى االحتمـــال األول والثـــانى يفتـــرض أن . ولـــم يوضـــح لنـــا مصـــدر احتماالتـــه هـــذه

فهـل كـان . فمـا عالقـة هـذا باالسـم نفسـه. االسم لم يكن معروفـًا بكـل معنـاه ، أو صـفاته
االسم نفسه معروفًا منذ بدء الخليقة كمـا قـال سـفر التكـوين؟ أم كـان مطمـورًا ولـم ُيعـرف 

 عند خروج موسى ببنى إسرائيل من مصر؟ إال
. وفى االحتمال الثالث يكون قد كتب موسى فى التوراة ما لم يكن الرب قـد أوحـاه لـه

ولو أعلمه الرب بـذلك وأمـره أال ُيطلـع عليـه أحـد ، لكـان موسـى بـذلك قـد أجـرم فـى حـق 
ــكر البــيِّن ، ولــم يعــرف أن موســى قــد. إلهــه ذكــر هــذا  ولكــان الــرب مــازال فــى حالــة السُّ

َوَأَنـا َظهَـْرُت 3: (ومـا كـان لـه أن يـدعى فـى سـفر الخـروج قـائالً . االسم فى سـفر التكـوين
َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشـْيءٍ  َفَلـْم » َيْهَوهْ «َوَأمَّا ِباْسِمي . ِإلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِبَأنِّي اْإلِ

  3: 6خروج .) ُأْعَرْف ِعْنَدُهمْ 
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ب ألننى قلت لك إن الرب لم يفق من سكره ، فاقرأ ما ذكره الرب نفسه عـن وال تتعج
 65: 78مزامير .) َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65: (نفسه

أن نحشـون كـان يقـف مـع ) 7-1اقـرأ األعـداد مـن ( 7: 1ورد فى سفر العدد  -521س
 3: 2عـدد (اد بنى إسرائيل ، وعند ارتحـالهم فـى البريـة موسى وهارون أثناء حصر أعد

، كما كان أخو زوجة هارون أليشامع ) 12: 7عدد (، وعند تدشين المذبح ) 14: 10و
بينمـا كـان بـين نحشـون وداود ). نحشـون(كما تصرح بذلك دائـرة المعـارف الكتابيـة مـادة 

ن أنـه تبعـًا لسـفر أعمـال ، علـى الـرغم مـ) 20: 4(أربعة أجيـال فقـط تبعـًا لسـفر راعـوث 
فلمــاذا أســقط ســفر . ســنة تفصــل بينهمــا 450كــان بــين موســى وداود ) 20: 13(الرســل 

 العدد هؤالء األربعة أجيال أو زادهم راعوث؟ 

اعتاد مؤرخو : (الغريب أن الدكتور القس منيس عبد النور يرد على هذا الخطأ قائالً 
ا بعـــض األســـماء ، فـــيظن القـــارىء بنـــى إســـرائيل فـــى ذكـــر سالســـل األنســـاب أن ُيســـفطو 

وأشـار إلـى مثـال آخــر .) الـذى ال يعـرف عـاداتهم هــذه أن هنـاك اخـتالف فـى النصــوص
ألخطاء الكتاب المقدس وهو إسقاط الكاتب لسـتة أجيـال مـن سلسـلة النسـب التـى ذكرهـا 

لـم ينتقـد أحـد مـن قـادة الكهنـة (معلًال ذلك أنه على الغرم من وجود هذا . 5-1: 7عزرا 
 .)را على ذلك ، ألنه تصرَّف تصرفًا عادياً عز 

شكرًا على اعترافك هذا بأن هذا الكتاب لـم يكتـب بإلهـام الـروح : وأقول للدكتور القس
ولهـذا . القدس ، ولم يكتبه أحد األنبيـاء المـوحى إلـيهم، ولكـن كتبـه الكهنـة مـن سـجالتهم

يم مــن نســل يســوع حــدثت األخطــاء ، وظهــر النســيان ، كمــا فعلــوا فــى حــذف اســم يهويــاق
َم أن يجلـس علـى كرسـى داود أى نسـل مـن يهويـاقيم، وبمـا  ألن الرب فى سفر إرميا حـرَّ
أن متى أراد أن يجعـل مـن عيسـى عليـه السـالم الِمسِّـيِّا أى النبـى الخـاتم، فكـان مضـطرًا 

: َمِلـِك َيهُـوَذاِلَذِلَك َهَكـَذا قَـاَل الـرَّبُّ َعـْن َيُهوَيـاِقيَم 30: (لحذف يهوياقيم من سلسلة النسب
َال َيُكوُن َلـُه َجـاِلٌس َعَلـى ُكْرِسـيِّ َداُوَد َوَتُكـوُن ُجثَّتُـُه َمْطُروَحـًة ِلْلَحـرِّ َنَهـارًا َوِلْلَبـْرِد 

َوُأَعاِقُبُه َوَنْسَلُه َوَعِبيَدُه َعَلى ِإْثِمِهْم َوَأْجِلُب َعَلْيِهْم َوَعَلـى ُسـكَّاِن ُأوُرَشـِليَم 31 .َلْيالً 
-30: 36إرميـاء ].) َجاِل َيُهوَذا ُكلَّ الشَّـرِّ الَّـِذي َكلَّْمـُتُهْم َعْنـُه َوَلـْم َيْسـَمُعواَوَعَلى رِ 

31 
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أمــا عــدم اعتــراض الكهنــة علــى مــا فعلــه عــزرا فيؤكــد أن عــزرا هــو كاتــب هــذا الســفر 
وٕاال لما فكرت أنت أصـًال عزيـزى الـدكتور القـس أن . دون أن يوحى إليه اهللا هذا الكالم

والكتبــة يمكــنهم االعتــراض علــى مــا كتــب لــو كــانوا يعلمــون أن هــذا الكــالم مــن الكهنــة 
 .وحى اهللا

ـــــُل َهـــــاُروَن َوَبِنيـــــِه َفَيْحُرُســـــوَن 10( 10: 3جـــــاء فـــــى ســـــفر العـــــدد  -522س َوُتَوكِّ
 ، .) »َواَألْجَنِبيُّ الِذي َيْقَتِرُب ُيْقَتلُ . َكَهُنوَتُهمْ 

ِلَكـْي ال َيْقتَـِرَب َرُجـٌل َكارًا ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيل ِتذْ 40( 40: 16وجاء أيضًا فى نفس السفر 
ـَر َبُخـورًا َأَمـاَم الـرَّبِّ  َفَيُكـوَن ِمْثـل قُـوَرَح َوَجَماَعتِـِه  َأْجَنِبيٌّ لْيَس ِمْن َنْسِل َهـاُروَن ِلُيَبخِّ

 .)َكَما َكلَمُه الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَسى
 18: 8معبــد فـــى صــموئيل الثـــانى والغريــب أن نقــرأ أن بنـــى داود كــانوا مـــن كهنــة ال

فكيـف تـم ) .َوَبُنو َداُوَد َكـاُنوا َكَهَنـةً  َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع َعَلى اْلَجالَِّديَن َوالسُّـَعاِة،18(
هذا؟ هل نسخ الرب كالمـه السـابق فـى سـفر العـدد؟ أم تـآمر داواد والكهنـة علـى شـريعة 

 الرب وعيَّن أبناءه من الكهنة؟
إن الكلمــة العبريــة “: الســؤال يجيـب الــدكتور القــس منـيس عبــد النــور قـائالً  وعلـى هــذا

بـل خـادم وناصـح وُمقـدِّم " كـاهن"ال تعنـى فقـط  18: 8صـموئيل 2فـى " كهنـة"المترجمـة 
وبهـــذا يكـــون بنـــو داود مقـــدِّمى خـــدمات دينيـــة ، وكـــان مركـــزهم شـــرفيًا ودينيـــًا . خـــدمات
 ”.كالكهنة

فجاء بمعانى أخرى كثيرة . بعد الكهانة عن أبناء داوديعنى الدكتور القس حاول أن ي
لعمــل الكــاهن ، وكلهــا ال يــدل وال يؤكــد إال علــى المعنــى المتــرجم فــى الــنص ، وهــو أن 
أبناء داود تولوا الكهانة ، أما مركزهم الشرفى والدينى مثل الكهنـة فلـم يـأت بـدليل كتـابى 

 . ر سليمولذلك جاء رده على هذه السقطة الكتابية غي. عليه
والتفســير التطبيقــى ) 407ص (يؤكــد هــذه الســقطة الكتابيــة هــو تغييــر كتــاب الحيــاة 

الــذى غيــر الترجمــة وجعــل أبنــاء داود مستشــارين للملــك ، ) 655ص (للكتــاب المقــدس 
إال أن الترجمة العربية المشتركة والترجمة الكاثوليكية مازالتا تحتفظـان . ولم يعقب عليها

 .ى أن أبناء داود كانوا كهنةبالنص الذى يشير إل
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يوضح سفر الالويين أحكام وتشريعات كثيرة عن الـذبائح وقـد نسـختها الكتـب  -523س
أال يدل هـذا علـى وجـود النسـخ فـى كتـابكم ، األمـر الـذى تعتبرونـه عيبـًا فـى . النصرانية
 اإلسالم؟

ألحكــام يجــب علــى القــارىء النصــرانى أن يعلــم أن النســخ فــى القــرآن والســنة يتعلــق با
وأن هـذا النسـخ تـدرج فـى . فقط ، وال يوجد نسـخ ال فـى العقائـد وال فـى القصـص القرآنـى

ولـم يـأمر . األحكام ، فلم يحلل اهللا الخمر ولم يأمر بشربها ، ثم اعتبرها فيما بعـد رجسـاً 
 .بالزنى ثم نهى عنه ، كما يتوهم البعض

ذى هـو تـدرج فـى األحكـام ، الغريب أن الدكتور القس قد أقر فى كتابه هـذا النسـخ الـ
التصــريح بأكــل اللحــوم بعــد : (يقــول 61ففــى ص : ثــم نفــى وجــوده فــى الكتــاب المقــدس

التصريح بأكل البقول نموذج للوحى المتدرِّج ، فلحكمة عند اهللا أمر أوًال بالطعام النباتى 
 .)، ثم صرََّح بأكل اللحوم

كــيم يعلِّــم تالميــذه القضــايا وأنــت تعلــم أن األســتاذ الح: (95ويقــول أيضــًا فــى صــفحة 
وكـــذلك ال . الضــرورية البديهيـــة ثــم يرتقـــى معهــم بالتـــدريج للحقــائق العاليـــة ، فيســتفيدون

يجـــوز لمـــن كـــان فـــى ظـــالم دامـــس أن ُيعـــرِّض عينيـــه ألشـــعة الشـــمس مـــرة واحـــدة ، بـــل 
وكــذلك نعطــى الطفــل أوًال اللــبن ألن . بالتــدريج ، إلــى أن يصــل إلــى نــور النهــار الكامــل

فكـذلك عمـل . دته ال تقدر علـى هضـم غيـره ، ومتـى نمـا وكبـر نعطيـه الغـذاء اليـابسمع
فأفهمنــــا فــــى أول األمــــر الحقــــائق اإللهيــــة بطريقــــة محسوســــة ، وســــلك معنــــا : اهللا معنــــا

فمـا أوضـحه قلـيًال فـى العهـد القـديم . بالتدريج إلى أن أوضح لنا الحقائق بغايـة الوضـوح
 .)ديدأوضحه كوضوح الشمس فى العهد الج

وٕاذ أدركنـــا هــذا عرفنــا أن كتـــاب اهللا منــزَّه عــن الناســـخ : (ثــم عــاد وغيـــر كالمــه فقــال
ويكفــى هــذا ألهــدى لــه مــن أقــوال .) والمنســوخ ، فقــد جــاء المســيح ليكمــل شــريعة موســى

وهـذا هـو المعنـى (بولس فـى هـدم شـريعة موسـى التـى جـاء عيسـى عليـه السـالم لينفـذها 
َألنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهْم ِمـْن َأْعَمـاِل 10): (يترجمونها ليكمل العربى للكلمة اليونانية التى
َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن َال َيْثُبــُت ِفــي َجِميــِع َمــا ُهــَو «، َألنَّــُه َمْكتُــوٌب النَّــاُموِس ُهــْم َتْحــَت َلْعَنــةٍ 

ُر ِبالنَّاُموِس ِعْنـَد  َوَلِكْن َأْن َلْيَس َأَحدٌ 11. »َمْكُتوٌب ِفي ِكَتاِب النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبهِ  َيَتَبرَّ
ــا«، َألنَّ اِهللا َفَظــاِهرٌ  ــارَّ ِباِإليَمــاِن َيْحَي َوَلِكــنَّ النَّــاُموَس َلــْيَس ِمــَن اِإليَمــاِن، َبــِل 12. »اْلَب

اَر ، ِإْذ َصـَاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموسِ 13. »اِإلْنَساُن الَِّذي َيْفَعُلَها َسَيْحَيا ِبَها«
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ِلَتِصيَر َبَرَكـُة ِإْبـَراِهيَم 14. »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «: َلْعَنًة َألْجِلَنا، َألنَُّه َمْكُتوبٌ 
وحِ ِلُألَمِم ِفي اْلَمِسيِح َيُسـوَع،  ؟ َفِلَماَذا النَّـاُموُس 19.. .. .. ، ِلَنَناَل ِباِإليَماِن َمْوِعَد الرُّ

) .َلْو ُأْعِطَي َناُموٌس َقاِدٌر َأْن ُيْحِيَي، َلَكاَن ِباْلَحِقيَقِة اْلِبـرُّ ِبالنَّـاُموسِ َألنَُّه .. .. .. 
 21-10: 3غالطية 

ِإِذ 19، َفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها َوَعـَدِم َنْفِعَهـا18(
 19-18: 7انيين عبر .) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 

ُل ِبَال َعْيٍب َلَما ُطِلَب َمْوِضٌع ِلثَانٍ 7(  7: 8عبرانيين .) َفِإنَُّه َلْو َكاَن َذِلَك اَألوَّ
ـــالَ 13( ـــِإْذ َق لَ » َجِديـــداً «َف ــَق اَألوَّ ـــا َمـــا.َعتـَّ  َعتَـــَق َوَشـــاَخ َفُهـــَو َقِريـــٌب ِمـــنَ  َوَأمَّ

 13 : 8عبرانيين ) اِالْضِمْحَاللِ 
ــمَّ قَــالَ 9(  َل ِلَكــْي ُيثَبِّــَت . »َهَئَنــَذا َأِجــيُء َألْفَعــَل َمِشــيَئَتَك َيــا َأهللاُ «: ُث َيْنــِزُع اَألوَّ

 9: 10عبرانيين .) الثَّاِنيَ 
ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــرَّ

َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبيَ ، اْلَمِســيحِ  ُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . النِّْعَمةِ  َسَقْطُتْم ِمنَ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 
  20: 5رومية .) ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل 20(
ُر َأَماَمـــهُ 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـٍد َال َيَتَبـــرَّ

َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اِهللا ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 
  21-20: 3رومية .) نَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ ال

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ ِبَأيِّ َنـاُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ   .)ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً 5( .) َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 



 367 

، َفاْلَمِسـيُح ِإذًا َمـاَت ِبـَال . َلْسُت ُأْبِطُل ِنْعَمـَة اهللاِ 21(  َألنَُّه ِإْن َكـاَن ِبالنَّـاُموِس ِبـرٌّ
 21: 2غالطية .) بٍ َسبَ 

ــاُموُس 56( ــَي النَّ ــِة ِه ــوَُّة اْلَخِطيَّ ــُة َوُق ــَي اْلَخِطيَّ ــْوِت َفِه ــا َشــْوَكُة اْلَم  كورنثــوس) َأمَّ
 56: 15األولى 

 أليس هذا دليل إذن على نسخ عقيدة موسى وشريعته المتمثلة فى الناموس؟
ـــدكتور القـــس منـــيس عبـــد النـــور صـــفحة  ـــذبائح يقـــول ال هللا أن حكـــم ا: (95وعـــن ال
وهــذا الحكــم يســرى . الــنفس التــى تخطــىء تمــوت ، ألنــه قــدوس طــاهر يكــره اإلثــم

ــَل وأوجــد طريقــة يمكــن . علــى الجميــع بــال اســتثناء ، ألن الجميــع أخطــأوا ولكــن اهللا تفضَّ
إذا  فيكــون اهللا رحيمــًا وعــادًال فــى آن واحــدبهــا للخــاطىء أن ينــال مغفــرة الخطايــا ، 

 .)هى اإليمان بالمسيح الفادى الكريموهذه الطريقة . برر الخاطىء
هــل قداســة اإللــه وطهــره وكرهــه لآلثــام يتعــارض مــع رحمتــه وعدلــه؟ وهــل : وأقــول لــه

الطريقـــة الجديـــدة التـــى أوجـــدها الـــرب قـــد اكتشـــفها مـــؤخرًا أم غيـــر منهاجـــه إلـــى منهـــاج 
يئًا أفضل؟ فلو قلت باألولى سببت إلهك ، ألنك ستتهمه بالبداء ، الذى يعنى أنه علم ش

وٕان قلــت بالثانيــة فأنــت تقــر إذن علــى أفضــل األمــور . جديــدًا بعــد جهــل كــان ملمــَا بــه
 .بالنسخ فى شريعتك

وبكالمـــك هـــذا تعنـــى أن الـــرب كـــان قدوســـًا طـــاهرًا يكـــره اإلثـــم عنـــدما كانـــت شـــريعته 
ثـم تخلـى عـن هـذه . األولى موجودة ، والتى تنادى بأن النفس التـى تخطـىء هـى تمـوت

الطهــارة ، فقتــل البــرىء مكــان المــذنب ، عنــدما أراد أن يؤكــد علــى رحمتــه القداســة وتلــك 
ومثــل . وعدلــه ، وبالتــالى فــإن قداســته وطهــره ال يلتقيــان وال يجتمعــان مــع رحمتــه وعدلــه

وبالتـالى أيضـًا فقـد غيَّـَر . هذا اإلله ال يستحق العبادة ، ألنه إله نـاقص لصـفات الكمـال
طهــره وكرهــه لإلثــم، إلــى شــريعة عدلــه ورحمتــه كمــا شــريعته التــى كانــت تعنــى قداســته و 

تراهــا أنــت فــى قتــل المظلــوم ، ورمــى كـــل اآلثــام علــى ظهــره ، لــيخلص كــل مــن يحبـــه 
 .وهذا من المسخ ، وليس من النسخ الذى نفهمه. ويؤمن به

هــل إذا ســرقت أو قتلــت ورميــت بالتهمــة علــى أبيــك أو : وأســألك الصــدق بــاهللا عليــك
كانك، فهل أنت بذلك تحبه؟ فإذا قبل هو هذا الحكـم ألنـه يحبـك أخيك، فسجن أو قتل م

فكيــف تــدعى أنــت بهــذا العمــل اإلجرامــى منــك أنــك تحبــه؟ وعلــى ذلــك فقــد تحــولتم بهــذه 
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ـــًا بآثامهـــا التـــى لـــن تنتهـــى مـــا بقـــى  ـــتقم منـــه يومي ـــى أشـــخاص تكـــره اإللـــه وتن العقيـــدة إل
 . حلفاء للشيطان ضد اإلله الشيطان على األرض، وبالتالى حولتكم هذه العقيدة إلى

ومــاذا كــان ســيفعل عــدوه لــو كــان مكانــك؟ الســت معــى أن هــذه العقيــدة تحولــك إلــى 
مجرمًا تفعل اآلثام وترمى بها بريئًا على ظهر إلهك الذى تدعى أنك تحبه؟ فكيف تقبل 

 أن تكون مجرمًا فى ظل هذا االعتقاد؟
نقطــة نطالــب أهــل  523 ســؤاًال أدمجتهــا فــى 1831وبــذلك أكــون قــد وجهــت حــوالى 

 .الكتاب بالرد عليهم ، دون رموز أو افتراضات ، مؤيدين ردودهم بنصوص من الكتاب

أيـــن أكـــل بنـــو إســـرائيل المـــن والســـلوى؟ هـــل أكلـــوه أثنـــاء خـــروجهم مـــن مصـــر  -524س
أم أكلوه فى طريقهم إلـى قـادش ) -1: 16(والوصول إلى سيناء كما يقول سفر الخروج 

 ؟)26: 13العدد (
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 البهريز فى الكالم اللى يغيظ
 

 

 الجزء الثانى
 

 

 

 

 
 
 

 عالء أبو بكر
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة

بعــد التقــدم الــذى أحــرزه الكتــاب األول مــن سلســلة البهريــز فــى الكــالم اللــى يغـــيظ ، 
والمحاوالت الفاشلة التى بدأ فيها القمص زكريـا بطـرس فـى الـرد المتهافـت ، والمتنـاقض 

أخــرى مــن كتابــه، وبعــد االعتــراف الصــريح مــن الباحــث المحتــرم القمــص مــع نصــوص 
، أنَّ بــه أســئلة لــو عــاش عمــره كلــه لــن  2004حلمــى فــى مــؤتمر تثبيــت العقيــدة بــالفيوم 

يجد لها إجابة، وبعد استنجاده بالبابا شنودة ليساعده فى الرد علـى بعـض هـذه األسـئلة، 
ن والمســــيحيين ، عــــن طريــــق األســــئلة أرى أن يســــتمر التواصــــل والمحبــــة بــــين المســــلمي

ــديانتين  ــًا ، إلــى أن يــتعلم أصــحاب ال واألجوبــة ، وعــن طريــق المنــاظرات المكتوبــة مؤقت
الجلوس سويًا واإلختالف سرًا وعالنية ، دون أن يسبب هذا كرهًا أو ضغينة ، قد تؤدى 
 إلـــى التنــــافر أو يســــتغلها أصــــحاب المصــــالح اإلســــتعمارية فــــى ضــــرب مصــــالح البلــــد ،

فحينئــــذ قــــد تكــــون هنــــاك منــــاظرات علنيــــة ناطقــــة . بتــــأجيج نيــــران الفتنــــة بــــين الطــــرفين
ولن يتم هذا إال إذا تنزهت نفس كل مناظر عن التعصـب األعمـى ، الـذى ال . ومصورة

 .يرجى منه فائدة أو خير

لــذلك أبــدأ بطــرح الجــزء الثــانى مــن هــذه السلســة،  والــذى يركــز بصــورة مكثفــة علــى 
بالعهـد الجديـد ، والـذى يـؤمن بـه النصـارى ككتـاب مـوحى بهـا مـن عنـد الكتاب المسـمى 
 . اهللا لفظًا ومعنى

 !! وأسأل اهللا أن يهدنا ، ويهدى بنا ، ويجعلنا سببا لمن اهتدى
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 يــدعى النصــارى أيضــًا مثــل اليهــود أن كتــبهم قــد كتبــت بإلهــام الــروح القــدس  -1س
السـالم ، وهنـاك الكثيـر مـن األدلـة علـى لمؤلفيها ، الذين لـم يكونـوا تالميـذ عيسـى عليـه 

فلــو كــان مــن عنــد اهللا لمــا وجــدوا فيــه اختالفــًا ، ولمــا . ذلــك تجــدها فــى مــتن هــذا الكتــاب
كانوا أربعة أناجيل وعدة رسائل شخصـية ، رفعوهـا مـن تلقـاء أنفسـهم إلـى مصـاف كـالم 

ة هـى تـوراة موسـى فلماذا لم يرسل الـرب إنجـيًال واحـدًا كمـا أرسـل تـوراة واحـد. اهللا ووحيه
لـيس إنجيـل متـى أو مـرقس أو  -المتوبة على لوح الحجـر ، وكمـا أرسـل إنجيـل عيسـى 

 وكما أرسل قرآنًا واحدًا؟ -.. 

كلمــــة (دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة فمــــن المعــــروف كثــــرة األناجيــــل عنــــدهم ، وُتعــــدِّدها 
مـال األبوكريفيـة أمـا أكمـل وأهـم اإلشـارات إلـى األع: فوتيـوس: (كتابـاً  280ب ) أبوكريفا

فهـــي مـــا جـــاء بكتابـــات فوتيـــوس بطريـــرك القســـطنطينية فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
كتابــًا مختلفــًا قرأهــا فــي أثنــاء إرســاليته  280تقريــر عــن " ببليوتيكــا"التاســع ، ففــي مؤلفــه 

. البد أن تأليف هذه األناجيل ونشرها كانا أيسـر ممـا عليـه الحـال اآلن .. .. .. لبغداد 
 )عدد هذه األناجيل نحو خمسين ويبلغ

 زبور عيسى الذى كان يعلم منه   -1
 رسالة عيسى إلى بطرس وبولس   -2
 رسالة عيسى إلى أبكرس ملك أديسه   -3
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب عيسى التمثيالت والوعظ    -4
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب الشعبذات والسحر ليسوع    -5
 544ص  2إظهار الحق ج / وظئرها كتاب مسقط رأس يسوع ومريم    -6
 نفس المرجع أعاله/رسالته التى سقطت من السماء فى المائة السادسة    -7
 إنجيل يعقوب وُينسب ليعقوب الحوارى   -8
 آداب الصالة وينسب ليعقوب الحوارى   -9

 546ص  2إظهار الحق ج / كتاب وفاة مريم ليعقوب    -10
 إنجيل الطفولة وُينسب لمتى الحوارى   -11
 آداب الصالة وينسب لمتى الحوارى   -12
 إنجيل توما وينسب لتوما الحوارى   -13
 أعمال توما وينسب لتوما الحوارى   -14
 546ص  2إظهار الحق ج / إنجيل طفولية يسوع    -15
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 546ص  2إظهار الحق ج / مشاهدات توما    -16
 546ص  2إظهار الحق ج / كتاب مسافرة توما    -17
 لحوارىإنجيل فيليب وُينسب لفيليب ا   -18
 أعمال فيليب وينسب لفيليب الحوارى   -19
 إنجيل برنابا   -20
 رسالة برنابا   -21
 إنجيل برتولما وُينسب لبرتولما الحوارى   -22
 إنجيل طفولة المسيح وُينسب لمرقس الحوارى   -23
 إنجيل المصريين وُينسب لمرقس الحوارى   -24
 546ص  2إظهار الحق ج / آداب الصالة وينسب لمرقس    -25
 546ص  2إظهار الحق ج / بى شن برنّيار وينسب لمرقس كتاب    -26
 إنجيل بيكوديم وينسب لنيكوديم الحوارى   -27
 اإلنجيل الثانى ليوحنا الحوارى   -28
 )ذكره أوغسطينوس(أعمال يوحنا    -29
 545ص  2إظهار الحق ج / كتاب مسافرة يوحنا    -30
 545ص  2إظهار الحق ج / حديث يوحنا    -31
 545ص  2إظهار الحق ج /  رسالته إلى هيدروبك   -32
 545ص  2إظهار الحق ج / كتاب وفاة مريم ليوحنا    -33
 545ص  2إظهار الحق ج / تذكرة المسيح ونزوله من الصليب    -34
 545ص  2إظهار الحق ج / المشاهدات الثانية ليوحنا    -35
 545ص  2إظهار الحق ج / آداب صالة يوحنا    -36
 رىإنجيل أندريا وينسب ألندريا الحوا   -37
 545ص  2إظهار الحق ج / أعمال أندريا    -38
 إنجيل بطرس وينسب لبطرس الحوارى   -39
 أعمال بطرس وينسب لبطرس الحوارى   -40
 544ص  2إظهار الحق ج / مشاهدات بطرس    -41
 544ص  2إظهار الحق ج / مشاهدات بطرس الثانية    -42
 545ص  2إظهار الحق ج / رسالة بطرس إلى كليمنس    -43
 545ص  2إظهار الحق ج / طرس وأى َبْين مباحثات ب   -44
 545ص  2إظهار الحق ج / تعليم بطرس    -45
 545ص  2إظهار الحق ج / وعظ بطرس    -46
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 545ص  2إظهار الحق ج / آداب صالة بطرس    -47
 545ص  2إظهار الحق ج / كتاب قياس بطرس    -48
 545ص  2إظهار الحق ج / كتاب مسافرة بطرس    -49
 546ص  2الحق ج  إظهار/ إنجيل متياس    -50
 546ص  2إظهار الحق ج / أعمال متياس    -51
 546ص  2إظهار الحق ج / حديث متياس    -52
 إنجيل اإلثنى عشر رسوال   -53
 إنجيل السبعين وينسب لتالمس   -54
 أعمال بطرس واالثنى عشر رسوال   -55
 547ص  2إظهار الحق ج / إنجيل تهيودوشن    -56
 إنجيل برتولماوس   -57
 إنجيل تداوس   -58
 إنجيل ماركيون   -59
 إنجيل باسيليوس   -60
 إنجيل العبرانيين أو الناصريين   -61
 إنجيل الكمال   -62
 إنجيل الحق   -63
 إنجيل األنكرتيين   -64
 إنجيل أتباع إيصان   -65
 إنجيل عماالنيل   -66
 إنجيل األبيونيين    -67
 إنجيل أتباع فرقة مانى   -68
 )مرسيون(إنجيل أتباع مرقيون    -69
 )هللا الحىإنجيل ا(إنجيل الحياة    -70
 )تلميذ لماركيون(إنجيل أبللس    -71
 إنجيل تاسينس   -72
 إنجيل هسيشيوس   -73
 إنجيل اشتِهَر باسم التذكرة   -74
 إنجيل يهوذا اإلسخريوطى   -75
 547ص  2إظهار الحق ج / إنجيل بولس    -76
 أعمال بولس   -77
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 547ص  2إظهار الحق ج / أعمال تهكله وتنسب لبولس    -78
 ى أهل تسالونيكىرسالة بولس الثالثة إل   -79
 رسالة بولس الثالثة إلى أهل كورنثوس   -80
 547ص  2إظهار الحق ج / رسالته إلى الودقيين    -81
 547ص  2إظهار الحق ج / رسالته كورنثوس إليه وجوابه عليها    -82
 547ص  2إظهار الحق ج / رسالته إلى سنيكا وجوابه عليها    -83
 547ص  2إظهار الحق ج / مشاهدات بولس    -84
 547ص  2إظهار الحق ج / المشاهدات الثانية لبولس    -85
 547ص  2إظهار الحق ج / ِوَزن بولس    -86
 547ص  2إظهار الحق ج / أنابى كشن بولس    -87
 548ص  2إظهار الحق ج / وعظ بولس    -88
 548ص  2إظهار الحق ج / كتاب رقية الحية    -89
 548ص  2إظهار الحق ج / برى سبت بطرس وبولس    -90
 بطرس وأندراوس أعمال   -91
 أعمال بطرس وبولس   -92
 رؤيا بطرس   -93
 )ذكره أبيفانوس(إنجيل حواء    -94
 مراعى هرماس   -95
 إنجيل يهوذا   -96
 إنجيل مريم   -97
 544ص  2إظهار الحق ج / رسالة مريم إلى أكناشس    -98
 544ص  2إظهار الحق ج / رسالة مريم إلى سى سيليان    -99

 544ص  2ج إظهار الحق / كتاب مسقط رأس مريم    -100
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب مريم وظئرها    -101
 544ص  2إظهار الحق ج / تاريخ مريم وحديثها    -102
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب معجزات يسوع    -103
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب السؤاالت الصغار والكبار لمريم    -104
 544ص  2إظهار الحق ج / كتاب نسل مريم والخاتم السليمانى    -105
 أعمال بولس وتكلة   -106
 سفر األعمال القانونى   -107
 أعمال أندراوس   -108



 9 

 رسالة يسوع   -109
 راعى هرماس   -110
 إنجيل متياس   -111
 إنجيل فليمون   -112
 إنجيل كيرنثوس   -113
 إنجيل مولد مريم   -114
 إنجيل متى الُمزيَّف   -115
 إنجيل يوسف النجار   -116
 إنجيل إنتقال مريم   -117
 إنجيل يوسيفوس   -118
 سفر ياشر   -119

ـــاب المقـــدس هـــى و  ـــًا الكت ـــم تكـــن األناجيـــل األربعـــة التـــى يتضـــمنها حالي ـــك ل علـــى ذل
نـت فـى القـرون األولـى بعـد المـيالد ، فقـد كـان هنـاك  األناجيل الوحيدة التى كانت قـد ُدوِّ

وهــذا هــو الســبب الــذى دفــع لوقــا أن يكتــب رســالة شخصــية إلــى . الكثيــر مــن األناجيــل
ِإْذ َكـاَن َكِثيـُروَن َقـْد 1: (يسة فيما بعد من كالم اهللاصديقه ثاوفيليس التى اعتبرتها الكن

ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنَدَنا  َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنـُذ 2َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
ِل َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا ِإْذ 3اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة  َقـْد َتَتبَّْعـُت ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـَن اَألوَّ

َة اْلَكـَالِم 4ِبَتْدِقيٍق َأْن َأْكُتَب َعَلى التََّواِلي ِإَلْيـَك َأيَُّهـا اْلَعِزيـُز ثَـاُوِفيُلُس  ِلَتْعـِرَف ِصـحَّ
 4-1: 1لوقا .) الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 

حى ، وكانــت منكــرة لقـد كانــت فرقـة األبيونيــة معاصـرة لبــولس فـى القــرن األول المسـي
إنه مرتد ، وكانت تسلم إنجيل متـى ، لكـن كـان هـذا : عليه  أشد اإلنكار ، وكانت تقول

اإلنجيــل عنــدها مخالفــًا لهــذا اإلنجيــل المنســوب إلــى متــى الموجــود عنــد معتقــدى بــولس 
اآلن فى كثير من المواضع ، ولم يكن البابـان األوالن فيـه ، فهـذان البابـان وكـذا الكثيـر 

 .لمواضع محّرفة عند هذه الفرقة ، ومعتقدو بولس يرمونها بالتحريفمن ا

هـذه الفرقـة كانـت تسـلم مـن كتـب : (فى تاريخـه فـى بيـان حـال هـذه الفرقـة) بل(وقال 
وكان من العهد الجديد عندها إنجيل متى فقط ، لكنهـا .. .. العهد العتيق التوراة فقط ، 

 ).بابين األولين منهكانت حرفته فى كثير من المواضع فأخرجت ال
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وقـــال الردنـــر فـــى المجلـــد الثالـــث مـــن تفســـيره فـــى ذيـــل بيـــان فرقـــة مـــانى نـــاقًال عـــن 
اكستائن قول فاستس الذى كان من أعظم علماء هذه الفرقة فى القرن الرابع من القرون 

أنـا أنكـر األشـياء التـى ألحقهـا فـى العهـد الجديـد آبـاؤكم : قال فاسـتس: (المسيحية
أن : ؛ ألن هـذا األمـر محقـق كر ، وعيَّبوا صورته الحسـنة وأفضـليتهوأجدادكم بالم

هــذا العهــد الجديــد مــا صــنفه المســيح وال الحواريــون ، بــل صــنفه رجــل مجهــول 
االســم ونســبه إلــى الحــواريين ورفقــاء الحــواريين خوفــًا عــن أن ال يعتبــر النــاس 

دين لعيسـى تحريره ظانين أنه غير واقـف علـى الحـاالت التـى كتبهـا وآذى المريـ
إظهـار الحـق ) / إيذاء بليغًا بأن أّلف الكتب التى توجد فيهـا األغـالط والتناقضـات

 552-551ص  2ج 

إن األناجيـــل الكاذبـــة : (فـــى المجلـــد الســـادس مـــن تفســـيره” آدم كـــالرك“وقـــد أعلـــن 
كانت رائجة فى القرون األولى للمسيحية ، وأن فـايبر بسـينوس جمـع أكثـَر مـن 

 ).تلك األناجيل وجعلها فى ثالث مجلداتسبعين إنجيًال من 

كمــــا أعلــــن فاســــتوس الــــذى كــــان مــــن أعظــــم علمــــاء فرقــــة مــــانى فــــى القــــرن الرابــــع 
إن تغييــر الديانــة النصــرانية كــان أمــرًا محقــًا، وٕان هــذا العهــد الجديــد : (المــيالدى

المتداول حاليًا بين النصارى مـا صـنعه السـيد المسـيح وال الحـواريين تالمذتـه ، 
عه رجــل مجهــول االســم ونســبه إلــى الحــواريين أصــحاب المســيح ليعتبــر بــل صــن
 ).الناس

وقــد كتـــب فــى مســـألة تعــدد األناجيـــل الكثيـــر مــن مـــؤرخى النصــرانية ، فيقـــول العـــالم 
ــــونس“األلمــــانى  ــــه ” دى ي ــــى كتاب إن روايــــات الصــــلب والفــــداء مــــن “): اإلســــالم(ف

عتـــرف علمـــاء مخترعـــات بـــولس وَمـــْن شـــابهه مـــن المنـــافقين خصوصـــًا وقـــد ا
ــذ عهــد الحــواريين إلــى  ــأن الكنيســة العامــة كانــت من النصــرانية قــديمًا وحــديثًا ب

 .”سنة بغير كتاب معتمد ، وكل فرقة كان لها كتابها الخاص بها 325مضى 

الغريـــب أن كنيســـة رومـــا هـــى التـــى حـــددت الكتـــب الصـــحيحة التـــى يجـــب أن تُـــداَول 
ومنهـا كتـب ورسـائل للمسـيح نفسـه ، وكتـاب وألغت الباقى واعتبرته كتب غير قانونية ، 

فبــأى ســلطان عملــت الكنيســة . لمــريم العــذراء ، وٕاناجيــل أخــرى كثيــرة للحــواريين تالميــذه
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بل كان . هذا؟ ال يستطيع أحد عنده ذرة عقل فى العالم أن يقول إن الكنيسة ال ُتخطىء
 . اإلمبراطور قسطنطين الذى كان يترأس مجمع نيقية كافرًا وثنياً 

قد خرج علينا بابا الفاتيكان هذه األيام باعتذارات رسمية عما قامت به الكنيسـة فـى و 
. إذن البابـا والكنيسـة تخطـىء. سالف العهد من اضطهاد لمخالفيها فى العقيدة أو الـرأى

كمــا علمنــا مــن اإلعتــداءات الجنســية التــى وقعــت فــى ســالف العهــد مــن األســاقفة ومــن 
التى نسـمع هنـا هـذه األيـام وسـيدفع الفاتيكـان تعويضـات  دونهم من الرتب الجنسية ، أو

ماليــة باهظــة للمتضــررين ، كمــا قامــت بفصــل بعــض الألســاقفة والقساوســة الــذين ثبتــت 
ــــر والســــيدات  علــــيهم تهمــــة اإلعتــــداءات الجنســــية علــــى األطفــــال الــــذكور والبنــــات القصَّ

 . إذن فكل من البابا والكنيسة ورجالها يخطئون. والراهبات

قرر المجمع المسكونى الخامس للكنيسة أن المرأة خالية من الروح الناجية التـى  كما
وهذا قرار خاطىء تنـدم عليـه الكنيسـة اليـوم ، وال يمكنهـا بعـد أن نـال ! تنجيها من جهنم

 .العالم قدرًا كبيرا من العلم والنور أن يقرر مثل هذا الهراء ، الذى يحط من شأن المرأة

المـرأة حيـوان نجـس ، يجـب االبتعـاد عنـه ، وأنـه ال روح لهـا  بل قرر مجمع آخـر أن
ــــدخل الجنــــة ، وال  ــــل عبادتهــــا ، وال ت ــــدين ألنهــــا ال تُقَب ــــود ، وال ُتلقَّــــن مبــــادىء ال وال خل
الملكـــوت ، ولكـــن يجـــب عليهـــا الخدمـــة والعبـــادة ، وأن يكمـــم فمهـــا كـــالبعير أو كالكلـــب 

 .حبولة الشيطانالعقور ، لمنعها من الضحك ومن الكالم ألنها أ

ـــدع  1500وفـــى عـــام  تشـــكل مجلـــس اجتمـــاعى فـــى بريطانيـــا لتعـــذيب النســـاء ، وابت
وسائل جديـدة لتعـذيبهن ، وقـد أحـرق اآلالف مـنهن وهـنَّ أحيـاء ، وكـانوا يصـبون الزيـت 

وحتـــى ال يختلـــف عليـــك األمـــر فقـــد كـــان . المغلـــى علـــى أجســـامهن فقـــط لمجـــرد التســـلية
 .البابا والكنيسة ورجالها يخطئون إذن. القضاة هم رجال الكنيسة

. وكان البابا اكليمنضوس الخامس عشر يجول فيينا وليون لجمـع المـال مـع عشـيقته
 .إذن البابا والكنيسة ورجالها يخطئون

وقــد اتخــذ البابــا إســكندر الســادس لــه عشــيقة اســمها جيلبــا فــارنيس موفــورة الجمــال ، 
إذن . هــا بعــد ارتقائــه كرســى البابويــةصــغيرة الســن ، اغتصــبها مــن خطيبهــا ، واحــتفظ ب

 .البابا والكنيسة ورجالها يخطئون
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كاردينــاًال بأنــه  17أســقفا و 40وكــان البابــا يوحنــا الثــانى خليعــًا ماجنــًا اتُِّهــَم مــن ِقَبــل 
ســنين ، ثــم ُقِتــَل وهــو  10لغـالم كــان ســنه ) طــودى(وأنــه قلَّــَد مطرانيــة . فسـق بعــدة نســاء

إذن البابــا والكنيســة ورجالهــا . رأة ، وكــان القاتــل لــه زوجهــامتلــبس بجريمــة الزنــا مــع امــ
 .يخطئون

إذن البابـــا والكنيســـة ورجالهـــا . وكـــان البـــاب اينوســـنت الرابـــع متهمـــًا بالرشـــوة والفســـاد
 .يخطئون

وكـــان البابـــا يوحنـــا الثالـــث والعشـــرين متهمـــًا بأنـــه ســـمَّم ســـلفه ، وأنـــه بـــاع الوظـــائف 
 .إذن البابا والكنيسة ورجالها يخطئون. الكنسية ، وأنه كان كافر لوطياً 

إن : (يقــول الراهــب جيــروم فــى كشــفه عــن منــابع الفســاد فــى مراكــز الديانــة النصــرانية
ولقـد انحطـت أخـالق  -عيش القسوس ، ونعيمهم ، كان يزرى بتـرف األغنيـاء واألمـراء 

وارهم البابــاوات انحطاطــًا عظيمــًا ، واســتحوذ علــيهم الجشــع ، وحــب المــال ، وعــدوا أطــ
حتــــى إنهــــم كــــانوا يبيعــــون المناصــــب والوظــــائف فــــى المــــزاد العلنــــى ، ويــــؤجرون الجنــــة 
بالصــكوك ، ويــأذنون بــنقض القــوانين ويمنحــون شــهادات النجــاة وٕاجــازة حــل المحرمــات 

ـــا والرشـــوة ـــا والكنيســـة ورجالهـــا . والمحظـــورات ، وال يتـــورعن عـــن التعامـــل بالرب إذن الباب
 .يخطئون

م للمـــال أن البابـــا اينوســـنت الثـــامن اضـــطر إلـــى أن يـــرهن تـــاج ولقـــد بلـــغ مـــن تبـــذيره
ويـذكر عـن البابـا ليـو العاشـر أنـه أنفـق مـا تـرك سـلفه مـن ثـروة ، باإلضـافة ... البابوية 

 .إذن البابا والكنيسة ورجالها يخطئون. إلى دخله وٕايراد خليفته المنتظر

ائل فـى اسـتيفائها مـن وكانوا يفرضون اإلتاوات على الناس ، ويستخدمون أبشع الوس
األغنياء والفقراء على السواء، وال يأنفون من استيفاء هذه اإلتاوات والضرائب، حتى من 

بـل كـانوا يشـجعون علـى  -البغايا اللواتى يستخدمن أعراضـهنَّ للحصـول علـى المعيشـة 
ـــة  البغـــاء العلنـــى بإعطـــاء التـــراخيص واإلجـــازات لمـــن يريـــد مـــن العـــاهرات ممارســـة مهن

 .إذن البابا والكنيسة ورجالها يخطئون. البغاء
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وقـــد أحصـــى عـــدد مـــن حصـــلن علـــى التـــراخيص فـــى عهـــد أحـــد البابـــاوات فوجـــد أن 
إذن البابــا . امــرأة فــى مدينــة رومــا وحــدها) ســتة عشــرة ألــف( 16 000عــددهن يتجــاوز 

 .والكنيسة ورجالها يخطئون

بهم المقــدس يُعــج وكيــف ال ُتخطــىء الكنيســة أو أعلــى ســلطة بهــا وهــو البابــا ، وكتــا
بقصــــص زنــــا األنبيــــاء وفجــــورهم وعبــــادتهم األوثــــان؟ أأصــــدق أن نبــــى اهللا إبــــراهيم بــــاع 

صـــموئيل الثـــانى (أو نبـــى اهللا داوود زنـــى بـــامرأة جـــاره ) 16-11: 12تكـــوين (عرضـــه 
، ثم أقول بعصـمة ) 5: 11ملوك األول (، أو نبى اهللا سليمان عبد األوثان )2-5: 11

 البابا ورجاله؟

عــن الكتــاب نفســه التــى رشــحت الكنيســة محتــواه ليكــون مقدســًا مــن عنــد اهللا دون  أمــا
إن األناجيـل “: 18صـفحة ” يسـوع المسـيح“فـى كتابـه ) بولس إلياس(غيره ، يقول األب 

ُبِنَيت على المعتقدات  فقد نشأت المعتقدات بواسطة بولس ، ثم كتب بولس رسائله بين 
أنَّ اإلنجيليين لم يبدأ أى مـنهم كتابـة أنـاجيلهم إال فـى ميالدية ، َبْيَد  63وسنة  55سنة 
 .”ميالدية 63سنة 

إن أول نــــص مطبــــوع مــــن العهــــد الجديــــد كــــان الــــذى قدمــــه “: ”جــــورج كيــــرد“ويقــــول 
م ، وقبـل هـذا التـاريخ كـان يحفـظ الـنص فـى مخطوطـات نسـختها  1516أرازموس عـام 

مـــــا بـــــين  4700وطـــــات أيـــــدى مجهـــــدة لكتبـــــة كثيـــــرين، ويوجـــــد اليـــــوم مـــــن هـــــذه المخط
قصاصـــات مـــن ورق إلـــى مخطوطـــات كاملـــة علـــى رقـــائق مـــن الجلـــد أو القمـــاش ، وأن 
نصوص جميع هـذه المخطوطـات تختلـف إختالفـًا كبيـرًا وال يمكننـا االعتقـاد أن أيَّـا منهـا 
قـــد نجـــا مـــن الخطـــأ ، ومهمـــا كـــان الناســـخ حـــى الضـــمير فإنـــه ارتكـــب أخطـــاء ، وهـــذه 

ــب النســخ خ التــى نقلــت مــن نســخته األصــلية األخطــاء بقيــت فــى كــل النســ ، وأن أغل
الموجودة من جميع األحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى علـى أيـدى المصـححين 

 ”.الذى لم يكن عملهم دائمًا إعادة القراءة الصحيحة

فـي ديـر سـانت كـاترين ) أهـم النسـخ(ويؤكد تشيندورف الذي عثر على نسـخة سـيناء 
ـــع والتـــي ترجـــع إلـــى ا 1844عـــام  ـــى  :لقـــرن الراب ـــى األقـــل عل  16000إنهـــا تحتـــوي عل

ترجـع علـى األقـل إلـى سـبعة مصـححين أو  )Realenzyklopädieارجـع إلـى (تصحيح 



 14 

معالجين للنص، بل قد وجد أن بعـض المواقـع قـد تـم كشـطها ثـالث مـرات وكتـب عليهـا 
 Huck-Lutzmann" لهـوك ليتسـمان "  Synopse" إرجع في ذلك إلـى ( . للمرة الرابعة

 .) 1950لعام ) 11(صفحة " 

ـــديم و ـــراء العهـــد الق ومتخصـــص فـــي اللغـــة ] أســـتاذ[وقـــد اكتشـــف ديلتســـش ، أحـــد خب
خطــًأ مختلفــًا فــي نصــوص العهــد القــديم التــي عالجهــا بــإجالل  3000العبريــة ، حــوالي 

 .وتحفظ

إن الهدف من القـول بـالوحي الكامـل للكتـاب المقـدس، والمفهـوم : ويقول القس شورر
إلــى أن يكــون اهللا هــو مؤلفــه هــو زعــم باطــل ويتعــارض مــع المبــادىء األساســية الرامــي 

لعقــل اإلنســان الســليم ، األمــر الــذى تؤكــده لنــا اإلختالفــات البينــة للنصــوص ، لــذلك  ال 
ص (يمكــــن أن يتبنــــى هــــذا الــــرأي إال إنجيليــــون جــــاهلون أو َمــــن كانــــت ثقافتــــه ضــــحلة 

اثوليكيــة مازالــت تنــادي أن اهللا هــو مؤلــف ، ومــا يزيــد دهشــتنا هــو أن الكنيســة الك)128
 )راجع حقيقة الكتاب المقدس للدكتور روبرت كيل تسلر. (الكتاب المقدس

وسأســوق األدلــة فــى هــذا البحــث مــن الكتــاب المقــدس علــى كــون هــذا الكتــاب غيــر 
موحى به من عند اهللا ، فمن المتفق عليـه بـين كـل أصـحاب األديـان والعقـول أن اهللا ال 

ومن َثمَّ البد أن تتفق كل األناجيل من ناحية المحتوى والتفاصيل ، وال عقـل  ُيخطىء ،
لمـــن يقـــول إنَّ الـــرب أوحـــى أربعـــة أناجيـــل لتوضـــيح مـــراده ، ألن مـــراد اهللا أال تتضـــارب 

 . أقواله مع بعضه البعض

مــاذا كانــت تحتــوى كــل هــذه األناجيــل التــى : أم عنــدكم رأى آخــر؟ ألــم تتفكــروا يومــاً 
ما هو المعيار الـذى حـددوا بنـاًء عليـه كلمـة اهللا : ع نيقية؟ ألم تتساءلوا يوماً رفضها مجم

إن الـــروح القـــدس هـــى التـــى لعبـــت الـــدور األكبـــر فـــى هـــذا : مـــن غيرهـــا؟ ال تقـــل لنفســـك
وقــد قــرأت لتــوك أن هــؤالء القساوســة واألســاقفة والبابــاوات الــذين . فهــذا هــراء. اإلختيــار

فهــل لمثــل . كانــت تنقصــهم األخــالق والعفــة والفضــيلةيــدعون امــتالكهم للــروح القــدس ، 
هؤالء يقال إن بهم الروح القدس الناجية والمنجية؟ فهل تـؤمن أن أحـد هـؤالء الزنـاة مثـل 
النبـــى داود أو مثـــل البابـــا اكليمنضـــوس الخـــامس عشـــر والبابـــا إســـكندر الســـادس والبابـــا 

ره كانـت لديـه الـروح القــدس؟ يوحنـا الثالـث والعشـرين وغيـرهم أو الكفـرة مثــل سـليمان وغيـ
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أين العقل؟ بل أين المنطق؟ وماذا سيكون لدى الشـيطان نفسـه؟ ومـاذا سـيفعل الشـيطان 
 نفسه غير الذى فعله هؤالء؟

وسوف تتعرف من قراءتك لهـذا الكتـاب أنـه يكـاد ال يوجـد نبـى فـى العهـد القـديم كـان 
وًال كانت أخالقـه فاسـدة، بـل محترمًا أو اتبع شرع اهللا، وأن بولس نفسه الذى تسمونه رس

كــان يعلــم النــاس اإلرتــداد عــن موســى عليــه الســالم وتــرك النــاموس وقــد حاكمــه التالميــذ 
، وكـان علمـه فـى بعـض األحيـان غيـر )30-17: 21أعمـال الرسـل (على ذلـك وأدانـوه 

وهذا فى حـد ذاتـه . سليم وال يتطابق مع معطيات العهد القديم ، أو ما فعله أحد األنبياء
كبر دليل على تحريف هـذه الكتـب ، إذ أن هـذه الكتـب البـد أن تكـون صـالحة للتعلـيم أل

والتهذيب والتربية واإلقتداء بمن فيها من الصالحين، وهـى بمحتوياتهـا الحاليـة ال تصـلح 
إال لتدمير المجتمعات، وٕافساد األفراد، وٕاحباط المؤمنين وأنه ال يوجد صالح واحد علـى 

خيبــة ظــن المــؤمنين فــى إلههــم الــذى ضــرب مــرة مــن عبــد لــه  األرض، كمــا يــؤدى إلــى
) الشـــيطان(، وُأســَر مــرة مــن عبــد آخــر ) تكــوين اإلصــحاح الثــانى والثالثــين) (يعقــوب(
 ).متى اإلصحاح الرابع(

وسوف أضرب مثًال واحدًا تأكيدًا لما حدث من تحريف داخل الكتاب المقدس ، وهو 
ــِإنَّ 7( 7: 5نــص رســالة يوحنــا األولــى  ــْم َثَالثَــةٌ  َف ــَماِء ُه ــي السَّ ــَهُدوَن ِف : الَّــِذيَن َيْش

وُح اْلُقُدُس   )..َوَهُؤَالِء الثََّالَثُة ُهْم َواِحدٌ . اآلُب، َواْلَكِلَمُة، َوالرُّ

فــإذا مــا رجعــت إلــى نســخة فانــديك ســتجد هــذا الــنص ، ولكــن إذا رجعــت إلــى كتــاب 
ًال على أنه ليس من متن الكتاب الحياة فستجد النص مكتوبًا بين قوسين معكوفين ، دلي

وهـذا مـا . ، ولكنه وضع للتوضيح ، وفـى الحقيقـة فهـو وضـع تمهيـدًا لحذفـه مـن الكتـاب
وأضافت فى حاشية الصفحة توضيحًا لهذا اإلجراء أن . فعلته الترجمة العربية المشتركة

 .”هذه اإلضافة وردت فى بعض المخطوطات الالتينية القديمة“

ير التطبيقــى للكتــاب المقــدس بــين قوســين معكــوفين مثــل كتــاب وكــذلك وضــعها التفســ
 .ولكنه لم يعلق على ذلك!! أى عدَّها عبارة تفسيرية ليست من أصل الكتابالحياة ، 

وجاءت الطبعة الكاثوليكيـة ووضـعتها داخـل مـتن الـنص دون إشـارة بقـوس أو تعليـق 
بل أكد على شرعيتها . رعلى أن هذا النص قد ُأقِحَم فى الكتاب المقدس فى وقت متأخ
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وربطهــا بمفهــوم تعميــد يســوع فــى نهــر األردن  503فــى تعليقــه علــى هــذه الفقــرة صــفحة 
، مـن الكتـاب المقـدس بعهديـه القـديم  1986كان هذا فى طبعة عام . على يد المعمدان

 .والجديد

للعهــد الجديــد بمفــرده ، فقــد تجــرأ الكاتــب  1986أمــا فــى طبعــة الكاثوليــك أيضــًا لعــام 
لــم يــرد فــى األصــول اليونانيــة “: حــذفها مــن الــنص ، وعلــق فــى هــامش الصــفحة قــائالً و 

وبالتــالى قـــد . ”المعــول عليهــا ، واألرجــح أنــه شـــرح ُأدخــل إلــى المــتن فـــى بعــض النســخ
 .حذفته كل التراجم األجنبية لهذا النص

وهو هنا لم يكن صريحا بدرجة كافية ، حيـث لـم يوضـح أنـه لـم توجـد فـى أى نسـخة 
 .انية قبل القرن السادس عشريون

2TUhttp://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&vers
ion=31;&version=31;#fen-NIV-30617a U2T 

6This is the one who came by water and blood–Jesus Christ. He did 
not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit 
who testifies, because the Spirit is the truth. 7For there are three that 
testify: 8theP

[
P2TP

a
P2TP

]
P Spirit, the water and the blood; and the three are in 

agreement. 9We accept man's testimony, but God's testimony is greater 
because it is the testimony of God, which he has given about his Son.  

4TFootnotes: 4T  

2TU1 John 5:8U2T Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: the 
Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. 8 And 
there are three that testify on earth: the ( Unot found in any Greek 
manuscript before the sixteenth century U)  

ن هــذا الــنص وجــد فقــط فــى ثمانيــة والــذى ال يعرفــه إال الدارســون للكتــاب المقــدس أ
 61مخطوطــات ســبعة منهــا تعــود للقــرن الســادس عشــر وهــذه هــى أرقــام المخطوطــات 

 . 221و 2318و 318و 636و 629و 429و 88و

http://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&version=31;&version=31;#fen-NIV-30617a
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&version=31;&version=31;#fen-NIV-30617a
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هــى مــن القــرن العاشــر أى بعــد ألــف ســنة مــن إعــدام  221والمخطوطـة األخيــرة رقــم 
بخط مختلف وال يعرف  اإلله كما يؤمن النصارى، وموجود بها هذا النص على الهامش

 . على وجة الدقة تاريخ كتابته

ويقــول بعــض علمــائهم إن الــنص أضــيف باللغــة الالتينيــة أثنــاء احتــدام النقــاش مــع 
أريـوس الموحــد وأتباعــه، فكــان ال بـد مــن إضــافة مــا ، تقـوى مركــزهم وتخــدع الســذج مــن 

فـى الطبعـة ظهـرت ألول مـرة أتباعهم ، ثم وجدت هذه اإلضافة طريقا بعد ذلـك حتـى 
ميالدية بضغط على إيرازموس هذا الذى لم  1522الثالثة من إنجيل إيرازموس 

ــم يضــعها فــى الطبعــة الثانيــة عــام  1516يضــعها فــى الطبعــة األولــى عــام  ول
 . من كتابه 1519

إنـه لـم : وقد ُسِئَل عن سبب عدم وضعه هذا النص فأجاب اإلجابة المنطقية الوحيدة
باليونـــانى وبهـــا هـــذا  61قـــديم فـــتم وضـــع المخطوطـــة رقـــم يجـــدها فـــى أى نـــص يونـــانى 

هنــــا فقــــط أضــــافها إيرازمــــوس إلــــى الكتــــاب ، وبعــــد ضــــغط قــــوى مــــن الكنيســــة . الــــنص
والســؤال كيــف يجــادل أحــد والــنص لــم يظهــر قبــل القــرن الســادس عشــر فــى . الكاثوليكيــة

 أى مخطوطة من آالف المخطوطات الموجودة باللغة اليونانية؟؟؟

ا معنــــى أن يضــــغط كبــــار رجــــال الكنيســــة وآباؤهــــا علــــى إيرازمــــوس هــــل تعلمــــون مــــ
إلضافة نص إلى الكتاب المقدس وهى غير موجود فـى أصـوله؟ هـل تعلمـون مـا معنـى 
الحرية التى يتمتع بها هؤالء الناس إلضافة نص أو حذف آخر أو لوى الحقائق لتمرير 

 عقيدة ما وهدم أخرى؟

سـهم ال يؤمنــون بقدســية هـذا الكتــاب ، إنهــم لـيس عنــدى تعليــق علـى هــذا إال أنهــم أنف
إن . وأمثال هؤالء ال يقوم دين أو عقيدة سليمة على أعناقهم! أفاقون، مراؤون ، كذَّابون

 : أمثال هؤالء هم الذين قال اهللا فيهم

َلَهـا َقَلـمُ َكْيَف تَـدَُّعوَن َأنَُّكـْم ُحَكَمـاُء َولَـَدْيُكْم َشـِريَعَة الـرَّبِّ َبْيَنَمـا ( اْلَكَتَبـِة الُمَخـاِدُع  َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
 30: 23إرمياء .) َبْعضٍ 



 18 

َهَئَنــَذا 32. َقــالَ : وَن ِلَســاَنُهْم َوَيُقوُلــونَ َهَئَنــَذا َعَلــى اَألْنِبَيــاِء َيُقــوُل الــرَّبُّ الَّــِذيَن َيْأُخــذُ 31(
ـــوُل الـــرَّبُّ  ـــٍة َيُق ـــَأْحَالٍم َكاِذَب ـــُأوَن ِب ـــى الَّـــِذيَن َيَتَنبَّ ـــْعِبي َعَل ـــوَنَها َوُيِضـــلُّوَن َش ـــِذيَن َيُقصُّ الَّ

ِفيـُدوا َهـَذا الشَّـْعَب َفائِـَدًة َيقُـوُل َفلَـْم يُ . ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُهْم َوَال َأَمْرُتُهمْ 
 32-31: 23إرمياء ].) الرَّبُّ 

ـــْعُب َأْو َنِبـــيٌّ َأْو َكـــاِهنٌ 33( َأيُّ : [َفُقـــْل َلُهـــمْ ] ؟َمـــا َوْحـــُي الـــرَّبِّ : [َوإَِذا َســـَأَلَك َهـــَذا الشَّ
: اِهُن َأِو الشَّْعُب الَِّذي َيُقولُ َفالنَِّبيُّ َأِو اْلكَ 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  - ِإنِّي َأْرُفُضُكمْ ؟ َوْحيٍ 

ــَك الرَُّجــَل َوَبْيَتــهُ  -َوْحــُي الــرَّبِّ  َهَكــَذا َتُقوُلــوَن الرَُّجــُل ِلَصــاِحِبِه َوالرَُّجــُل 35. ُأَعاِقــُب َذِل
؟: َألِخيهِ   35-33: 23إرمياء ) ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ

لـرَّبِّ َفـَال تَـْذُكُروُه َبْعـُد َألنَّ َكِلَمـَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحـُي ا36(
 36: 23إرمياء .) َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

اْلَيـْوَم 5! َنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ َماَذا َيصْ . َعَلى اِهللا َتَوكَّْلُت َفَال َأَخافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(
 5-4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي

ــــِة 15( ــــي الظُّْلَم ــــاُلُهْم ِف ــــْم َعــــِن الــــرَّبِّ َفَتِصــــيُر َأْعَم ــــوا َرْأَيُه ــــوَن ِلَيْكُتُم ُق ــــٌل ِللَّــــِذيَن َيَتَعمَّ َوْي
 16–15: 29إشعياء  )َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »ِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟َمْن ُيبْ «: َوَيُقوُلونَ 

هذا وتعتمد الترجمة األلمانية لرسالة يوحنا علـى الطبعـة الثانيـة مـن كتـاب إيرازمـوس 
. ولذلك حذف األلمان من عندهم هذه الصيغة فى أى عصر مـن العصـور 1519هذا 

 !فلك أن تتخيل هذا

هيرة اعتمدت بصورة رئيسـية علـى النسـخة اليونانيـة للطبعـة ونسخة الملك جيمس الش
العاشــرة لنســخة تيــودور بيــزا التــى هــى فــى األســاس تعتمــد علــى الطبعــة الثالثــة لنســخة 
إيرازمـوس السـابق ذكرهــا ولـذلك هـذه الصــيغة مشـهورة عنـد الشــعوب الناطقـة باإلنجليزيــة 

 . فقط أكثر من غيرهم

ى ، يـدعمهم خمسـون محاضـر نصـرانى لعمـل عـالم نصـران 32ولذلك عنـدما اجتمـع 
فلـــك أن تتخيـــل أن علمـــاء . النســـخة القياســـية المراجعـــة حـــذف هـــذا الـــنص بـــال أى تـــردد

 !!الكتاب المقدس صححوا كلمة الرب
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وهناك شهادة عالم كبير هو إسحاق نيوتن الذى يقول إن هذا المقطع ظهر أول مـرة 
: ويضيف نيوتن أيضـا نقطـة قويـة. لجديدفى الطبعة الثالثة من إنجيل إيرازموس للعهد ا

وهى أن هذا النص لم يستخدم فى أى مجادالت الهوتية حول الثالوث من وقت جيروم 
ولم يذكر أبدا ولكن تسلل النص بطريقة شيطانية مستغال غفلة . وحتى وقت طويل بعده

وهـذا . اأتباع الصليب الـذين يقبلـون أى شـىء إال التنـازل عـن الثـالوث المفبـرك كمـا رأينـ
 هو الرابط        

2TUhttp://cyberistan.org/islamic/newton1.html U2T 

وٕاليــك مــا قالــه الكاتــب جــون جلكــر ايســت فــى كتابــه للــرد علــى العالمــة الشــيخ أحمــد 
ذلـك ويلقـى بـاللوم علـى  يعتـرف بكـل" نعم الكتاب المقدس كلمة اهللا"ديدات واسم الكتاب 

 .نساخ اإلنجيل وٕاليك نص كالمه من موقع كتابه على االنترنت

المثــل الثالــث الــذي أورده ديــدات هــو أحــد العيــوب التــي صــحَّحتها ترجمــة 3(
RSV ,فـي ترجمـة  7: 5يوحنـا 1ففـي . وهذا ما نقـّر بـهKJV  نجـد آيـة تحـدِّد

ذفت هــذه اآليــة فــي ترجمــة بينمــا ُحــ, الوحــدة بــين اآلب والكلمــة والــروح القــدس
RSV . ـــي إحـــدى ـــد ُوضـــعت أوًال كتعليـــق هامشـــي ف ويظهـــر أنَّ هـــذه اآليـــة ق

ثم وبطريق الخطأ اعتبرها ُنسَّاخ اإلنجيل في وقت الحق جزءًا , الترجمات األولى
ألنَّ , وقــد ُحــذفت هــذه اآليــة مــن جميــع الترجمــات الحديثــة. مــن الــنص األصــلي

هـذه اآليـة هـي أقـرب "ويفترض ديـدات أنَّ . د هذه اآليةالنصوص األكثر ِقَدمًا ال تور 
 .). 16صفحة " إلى ما ُيسمِّيه النصارى بالثالوث األقدس وهوأحد دعائم النصرانية

وٕاليك اعتراف آخر من كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس بقلم جون ستون يقول 
 .يـــق ولمعـــانهـــذا العـــدد بأكملـــه يمكـــن اعتبـــاره تعليقـــا أو إضـــافة بر : "بـــالحرف

ويـدعو بلمـر هـذه القـراءة أنهـا . ويشبهها فى ذلك عبارة فى األرض فى العدد الثامن
....  ال يمكـن الـدفاع عنهـا ويسـجل أدلـة فـى عشـرة صـفحات علـى أنهـا مفبركـة

فهذه الكلمات ال توجد فى أى مخطوطة يونانية قبـل القـرن الخـامس عشـر وقـد 
ة التينيــة مغمــورة تنتمــى إلــى ظهــرت هــذه الكلمــات أول مــا ظهــرت فــى مخطوطــ

القــرن الرابــع ثــم أخــذت طريقهــا إلــى النســخة المعتمــدة وذلــك بعــد أن ضــمها 

http://cyberistan.org/islamic/newton1.html
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ـــردد ـــة لنســـخته بعـــد ت ـــأثر . إيرازمـــوس فـــى الطبعـــة الثالث وال شـــك أن الكاتـــب ت
لـذلك اقتـرح شـهادة . بالشهادة المثلثة التى فى العدد الثامن ، وفكر فى الثـالوث

الواقع أن تحشـيته ليسـت موفقـة فاإلنجيـل ال يعلـم أن و . مثلثة فى السماء أيضاً 
ولكنه يعلـم أن اآلب يشـهد لالبـن  اآلب واالبن والروح القدس يشهدون جميعا لالبن

 . 141انتهى بالنص صفحة " عن طريق الروح القدس

والــذى عــدها بعــض علمــاء . وهــذه واحــدة مــن األلــوف داخــل الكتــاب المقــدس بعهديــه
السويســــرية  Tagesanzeigerجريــــدة يــــون خطــــأ كمــــا نشــــرته بربــــع ملالكتــــاب المقــــدس 
فكيــــف عزيــــزى النصــــرانى واليهــــودى تعتبــــر هــــذا . 1972/  2/  18الصــــادرة بتــــاريخ 

وقد رأيَت كيف يحذف ويضـيف ، ويخـدع مترجمـو . الكتاب مقدسًا ، وموحى به من اهللا
 .الكتاب أتباعه

 ى اآلخرين؟ لماذ أوحى الرب ألحد اإلنجيليين ما لم يوح به إل -2س 

ألســت معــى فــى أنــه لــو أوحــى الــرب نفــس المحتــوى دون اخــتالف لفظــى أو معنــوى، 
 لكان هذا أدعى إلنتشار هذا الكتاب وعدم وجود معارضين مكذبين له؟ 

على حسب ما سوف تراه بعد (وما معنى وجود اختالفات جوهرية فى متن الروايات 
 ؟ )قليل

تالميــذ عيســى نفسـه؟ مثــال علــى ذلــك لوقــا  ولمـاذا أوحــى الــرب ألنــاس لـم يكونــوا مــن
 . نفسه ، وبولس

 ولماذا لم يوح اهللا إنجيًال واحدًا لمنع البحث واإلستقصاء واكتشاف التضارب؟

مـن فقـرات إنجيـل مـرقس هـى نفـس الموجـودة عنـد متـى ، كمـا %  88.6ولماذا كان 
تـاب ثـان يكـون يقول لوليم باركلى فى تفسيره إلنجيل متى؟ فماذا أضـاف الـرب بوجـود ك

 أغلبه هو نفس الكتاب األول؟

. وكمــا رأيــت فقــد رفــض مجمــع نيقيــة أناجيــل الحــواريين تالميــذ عيســى عليــه الســالم
فـإلى اآلن . وقبل عقائد ورفـض أخـرى ، واسـتمر النـزاع العقائـدى بـين أتبـاعهم إلـى اآلن

 .لم يتفقوا على ماهية الرب وٕاذا كان إلهًا تجسد أم أرسل ابنه متجسداً 
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 اختالفات كل إنجيل عن باقى األناجيل: وٕاليك أوالً 

 :تفرََّد مرقس بذكر هذه النقاط عن باقى األناجيل )1(
 ).31: 7(شفاء األصم األعقد  -1
 ).24-12: 8(فتح عينى األعمى الذى كان فى بيت صيدا  -2
 ).29-26: 4(مثل نمو البذار الذى أشار به إلى نمو اإلنجيل فى العالم  -3

 :رََّد متَّى بذكر هذه النقاط عن باقى األناجيلتف )2(
 )13-7: 2(زيارة المجوس للمسيح  -1
 )14: 2(نزول المسيح إلى مصر  -2
 )16: 2(قتل هيرودس الصبيان فى بيت لحم  -3
 )13-1: 25(العذارى العشر  -4
 )19: 27(حلم امرأة بيالطس  -5
 )54،  52: 28(ثيرين قيام كثير من القديسين عند موت يسوع وظهورهم لك -6
 )13-12: 28(رشو رؤساء الكهنة والشيوخ الحراس الرومانيين  -7

 :تفرََّد لوقا بذكر هذه النقاط عن باقى األناجيل )3(
 )اإلصحاح الرابع(ابتداؤه التبشير فى الناصرة  -1
 )اإلصحاح الثالث عشر(حديثه مع التلميذين  -2
 )السابع عشر اإلصحاح(إشفاؤه عشرة مصابين بالبرص  -3
 )اإلصحاح الرابع والعشرين(حديثه مع التلميذين المنطلقين إلى عمواس  -4
 )اإلصحاح العاشر(مثل السامرى  -5
 )اإلصحاح الثانى عشر(مثل الغنى والغبى  -6
 )اإلصحاح الثالث عشر(مثل التينة غير المثمرة  -7
 )اإلصحاح الخامس عشر(مثل االبن الشاطر  -8
 )اإلصحاح السادس عشر(ظلم مثل وكيل ال -9

 )اإلصحاح السادس عشر(مثل الغنى ولعازر  -10
 )اإلصحاح الثامن عشر(مثل األرملة وقاضى الظلم  -11
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 )اإلصحاح الثامن عشر(مثل الفريسّى والعشار  -12
 فقر والديه -13
 اعتراف المالئكة به -14
 إرجاع روح النبوة إلى العالم  -15
 اإلصحاح األول والثانى إلى (ابات ومريم وحنه وسمعان ظهور المالئكة ألليص -16

 )20الفقرة       
 )وما بعده 40: 2(تأللؤ تقوى المسيح فى حداثته  -17
 طاعته لوالديه -18
 وما  41: 19) (ويتأكد ذلك من بكائه على أورشليم الشقية(حنوه على الخطاة  -19

 )بعدها      
 )11-5: 23( إرساله إلى هيرودس وقت المحاكمة -20
 )34: 23(صالته من أجل قالتليه  -21
 )43: 23(غفرانه للص المصلوب معه  -22
 لوقا هو الوحيد الذى تكلم عن إلهام الرسل وعالقتهم بالروح القدس -23

 :تفرََّد يوحنَّا بذكر هذه النقاط عن باقى األناجيل )4(
 منطقة الجليل عند ( منطقة والية اليهودية هى المحل الرئيسى لرسالة يسوع -1  

 )باقى األناجيل       
 )5-1: 1(افتتاحية َتَجسُّد الكلمة  -2  
 )اإلصحاح األول(إرشاد يوحنا المعمدان تالميذه إلى اتباع يسوع  -3  
 )اإلصحاح الثانى(تحويل يسوع الماء إلى خمر  -4  
 )اإلصحاح الثالث(حديثه مع بيقوديموس  -5  
 )اإلصحاح الرابع(لملك إشفاؤه ابن خادم ا -6  
 )اإلصحاح الرابع(حديثه مع المرأة السامرية  -7  
 )اإلصحاح الخامس(إشفاؤه مريضا من بركة بيت حسدا  -8  
 )اإلصحاح التاسع(إشفاؤه األعمى من بركة سلوام  -9  

 )اإلصحاح الحادى عشر(إقامته لعازر من األموات  -10
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 )37-31: 19(طعن المصلوب بحربة بعد صلبه  -11
 )21و  20اإلصحاح (ظهوره بعد الموت ثالث مرات  -12

مختلفـًا فــى اللفــظ  أمـا مــا تبقـى فــى األناجيــل األربعـة فهــو متشــابه أحيانـًا فــى المعنــى،
 .أو منقوالت من مصدر واحد. وفى التفاصيل

 المــادة الموجــودة فــى (إن : 17يقــول تفســير إنجيــل متــى لــوليم بــاركلى ص   -3س
ويمكـــن تقســـيم بشـــارة . ة لوقـــا مســـتقاة مـــن بشـــارة مـــرقس كأســـاس لهمـــابشـــارة متـــى وبشـــار 

فقـرة منهـا  81فقـرة منهـا فـى بشـارة متـى، و 93فقرة، ونستطيع أن نجد  105مرقس إلى 
الواردة فى بشارة مرقس نجد أربع فقرات فقـط  105ومن هذه الفقرات ال . فى بشارة لوقا

مــن فقــرات إنجيــل مــرقس قــد %  88.6أى .) ال وجــود لهــا فــى بشــارة متــى وبشــارة لوقــا
 .نقله متى مع تغيير يؤيد وجهة نظره العقائدية وقد ذكرت منها ما يدل على ذلك

مـرقس (نجـد أن  17وبحساب الُجَمل يقول وليم باركلى فى تفسيره إلنجيـل متـى ص 
ويــورد . عــدداً  1149عــددًا ، وفــى بشــارة لوقــا  1068عــددًا ، ومتــى  661يحتــوى علــى 

وهنــاك .) منهــا 320مــن األعــداد الــواردة فــى مــرقس ، ويــورد لوقــا  606 متــى أكثــر مــن
عـددًا  31عددًا موجودة عند مرقس وال يذكرها متى ، ومن هؤالء الجمـل نجـد  55أيضًا 

 .يوردها لوقا

أخــذ مــن مــرقس روايــة األحــداث ] متــى ولوقــا[فكالهمــا : (يقــول بــاركلى 19وفــى ص 
 200وقرينــة ذلــك أن . لتعــاليم مــن مصــدر آخــرفــى حيــاة يســوع ، ولكنهمــا أخــذا روايــة ا

ونحـــن ال . عــددًا فـــى متــى تتشـــابه مــع نظيرهـــا فــى لوقـــا ، وهــذه مختصـــة بتعــاليم يســـوع
نعرف المصدر الذى استقيا منه هذه التعاليم ، ولكن علماء الكتاب المقدس يعتقدون أن 

 .درالتى تعنى المص) (Q)هناك كتاب يجمع تعاليم المسيح ، ويرمزون إليه ب 

جملــة كانــت عنــد  55إذن لقــد كــان متــى ينتقــى كمــا أقــر العلمــاء ، بــدليل أنــه تــرك 
 .مرقس ، وأتى من مصدر آخر بباقى إنجيله

نجـد فـى إنجيـل مـرقس مـا “: 25فرانس فى التفسير الحديث لمتـى ص . ت.ويقول ر
 ، بـل)وأحيانـًا متطابقـة تمامـاً (من مادة إنجيل متى، فـى صـيغة مماثلـة % 45يقرب من 
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أو أكثر أخرى تشترك بنفس الطريقة مع إنجيـل % 20يكاد تكون بنفس الترتيب ، وثمة 
لوقا ، هذا فضًال عن وجـود توافـق تقريبـى فـى ترتيـب الكثيـر مـن األجـزاء المشـتركة وٕان 

مـــن % 35وبهـــذا ال يتبقـــى ســـوى اختلـــف مكانهـــا فـــى الهيكـــل العـــام لكـــل إنجيـــل ، 
خصيًا فـى اإلنجيـل المعـروف باسـمه اإلنجيل، وهى محصلة ما ساهم به متى ش

، على الرغم من أنه بال شك قـدم الكثيـر مـن المـادة المشـتركة بطريقـة واضـحة 
، إلى حد أنه قد يكون من الصعب أحيانًا تحديد ما إذا كان فى الواقع ثمـة تقليـد  مميزة

 ”.مشترك يستند إليه اإلنجيل فى سرده لحدث أو قول معين

الكتب األربعة واحد وهو اهللا ، فلماذا اختلفـوا مـع بعضـهم واآلن إذا كان مصدر هذه 
البعض؟ لماذا أوحى اهللا ألحـدهم مـا لـم يـوح إلـى اآلخـرين؟ هـل بسـبب نسـيان الـرب؟ أم 
بسبب نسيان الكتبـة؟ أم لعـدم أهميتهـا؟ أم هـذه كتابـات واجتهـادات شخصـية فـى تجميـع 

علمـاء الالهـوت؟ أال  األحداث والقصص بعـد مـرور وقـت طويـل مـن حـدوثها كمـا يقـول
تتفــــق معــــى أنــــه لــــو اتفقــــت األناجيــــل األربعــــة لفظــــا ومحتــــوى لكــــان هــــذا أدعــــى للقــــول 

 بألوهيتها؟

أمــا بالنســـبة ألخطـــاء العهــد الجديـــد فســـوف أبــدأ بسلســـلة نســـب عيســى عليـــه الســـالم 
 :وعائلته
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 كم عدد أسالف الرب؟ -4س 

فمــن مــنهم . ســلفاً  55ســلفًا فقــط ليســوع ، بينمــا ُأوحــَى إلــى لوقــا  40ُأوحــَى إلــى متــى 
 المخطىء؟

 لمــاذا ينتهــى نســب عيســى عليــه الســالم بيوســف النجــار ، وال ارتبــاط َنَســبى  -5س
 بين عيسى عليه السالم ويوسف النجار؟ 

نتيجة اتصال غير شرعى قبل الزواج من اللهم إال إذا ُطِعَن فى شرف أمه بأنه جاء 
خطيبها يوسف النجار كما تزعم اليهود ، أو تحرََّج كتبة األناجيل من تركه بال نسب أو 

حيث كانوا يعتقدون بصورة خاطئـة ) النبى الخاتم(لجعل عيسى عليه السالم هو الِمسِّيِّا 
 .دأن الِمسِّيِّا سيأتى من نسل داود ، لذلك نسبوا يسوع إلى داو 

: لذلك سألهم عيسى عليه السالم عن الِمسِّيِّا ابن من هو بصيغة الغائـب ، فقـال لهـم
يِسيُّوَن ُمْجَتِمِعيَن َسَأَلُهْم َيُسوعُ 41( َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبـُن «42: َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّ

وِح َرّبــًا َقــاِئالً فَ «: َقــاَل َلُهــمْ 43. »اْبــُن َداُودَ «: َقــاُلوا َلــهُ » ؟َمــْن ُهــوَ  : َكْيــَف َيــْدُعوُه َداُوُد ِبــالرُّ
َفـِإْن َكـاَن 45َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضـَع َأْعـَداَءَك َمْوِطئـًا ِلقَـَدَمْيَك؟ 44

َوِمـْن َذِلـَك . ُه ِبَكِلَمـةٍ َفلَـْم َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن ُيِجيَبـ46» ؟َداُوُد َيْدُعوُه َرّبًا َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنـهُ 
 46-41: 22متى .) اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً 

 من هو يوسف الذى كان ُيظن أنه أبو عيسى عليه السالم؟ -6س 
 ) 18: 1متى (أوحَى إلى متى أنه يوسف بن يعقوب 
 )23: 3لوقا (وأوحَى إلى لوقا أنه يوسف بن هالى 

 الحالة العائلية لمريم أم اإلله؟ ما هى -7س 
 .ثم زوجته بعد ذلك) 18: 1متى (خطيبة يوسف بن يعقوب 
 .ثم زوجته بعد ذلك) 23: 3لوقا (خطيبة يوسف بن هالى 

 .زوجة اإلله

 .أم اإلله
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َيْعقُـــوَب َوُيوِســـي َوَيهُـــوَذا َوِســـْمَعاَن؟ َأَوَلْيَســـْت  .. .. ..(زوجـــة أحـــدهم وأنجبـــت يســـوع و
 ،  3: 6مرقس ) »َهُهَنا ِعْنَدَنا؟ َأَخَواُتهُ 

 تنفــى الكنيســة زواج مــريم ، لتظــل زوجــة اإللــه التــى لــم تتــزوج غيــره ، لــذلك  -8س
إلى يوسف وأنهم  3: 6المذكورين فى مرقس ) َيْعُقوَب َوُيوِسي َوَيُهوَذا َوِسْمَعانَ (ينسبون 

 أخوته غير األشقاء ، فلماذا خطبت مريم إذن؟ 

 يوسف النجـار لعـدة أشـهر ومكثـوا عـدة سـنوات فـى مصـر وكيف سافرت مع  -9س
 وفى الطريق إليها ومنها دون أن تكون زوجته؟

 هل كانت مريم مخطوبة؟ وهل تزوجت أو كانت تنوى الزواج؟ -10س 

: 1متــى(يقــول الكتــاب المقــدس أن مــريم العــذراء كانــت مخطوبــة ليوســف بــن يعقــوب
وتبعـًا لعقيـدتكم ). 23: 3لوقـا (الى ، ويقول لوقا إنها كانـت مخطوبـة ليوسـف بـن هـ)16

وهـذا . فإن اآلب واإلبن والروح القدس إلـه واحـد فعلـى ذلـك تكـون مـريم قـد تزوجـت ابنهـا
ـــَك َال 7. (زواج منهـــى عنـــه فـــى العهـــد القـــديم وعقوبتـــه المـــوت َعـــْوَرَة َأِبيـــَك َوَعـــْوَرَة ُأمِّ

ِإنََّهـا َعـْوَرُة . َرَة اْمـَرَأِة َأِبيـَك َال َتْكِشـفْ َعـوْ 8. ِإنََّها ُأمُّـَك َال َتْكِشـْف َعْوَرَتَهـا. َتْكِشفْ 
: ابن مريم قد دخل على أمه ، فهذه عقوبتـه) اآلب(فإن كان  8-7: 18الويين .) َأِبيكَ 

ِإنَُّهَمــا ُيْقــَتَالِن . َوإَِذا اْضــَطَجَع َرُجــٌل َمــَع اْمــَرَأِة َأِبيــِه َفَقــْد َكَشــَف َعــْوَرَة َأِبيــهِ 11(
 11: 20الويين .) ُهَما َعَلْيِهَماَدمُ . ِكَالُهَما

وكيف تقبل امرأة تتزوج باإلله العظيم مالك الملك ، قاصم الجبـابرة، أرحـم الـراحمين، 
المعطى المانع، المعز المـذل، الرافـع الخـافض، ثـم تتركـه لتتـزوج غيـره مـن البشـر؟ فهـل 

ان البشـر أجـدر غدر بها اإلله وتركها؟ أم طلقها ولم يعلن ذلك خوفا على سمعته؟ أم كـ
وأظرف من اإلله فتركت اإلله من أجلـه؟ وهـل خطبـت الثنـين أم هـذا خطـأ مـن متـى أو 
مــن لوقــا؟ أم أخطــأ الكاتبــان ولــم تتــزوج ألنهــا أول فاتحــة رحــم كمــا يقــول الكتــاب؟ فمــن 

َوقَـاَل 1(فيكون عمره كله منذور هللا ) أول فاتح رحم(= المعروف أن أول مولود من أمه 
َقـدِّْس ِلـي ُكـلَّ ِبْكـٍر ُكـلَّ َفـاِتِح َرِحـٍم ِمـْن َبِنـي ِإْسـَراِئيَل ِمـَن النَّـاِس «2: وَسـىالرَّبُّ ِلمُ 

  23-22: 2، وكذلك لوقا  2-1: 13خروج .) »ِإنَُّه ِلي. َوِمَن اْلَبَهاِئمِ 
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فلمــاذا ُخِطَبــت؟ ولــو كانــت مخطوبــة ، . ومعنــى ذلــك أنــه لــيس مــن حقهــا أن تتــزوج
لها بشارة سعيدة ُينبئها فيها بإتمام زواجها من يوسف ، ولفهمـت العتبرت بشارة المالك 
 .أن اإلنجاب سيكون منه

 َمْن الذى بشره مالك الرب بوالدة العذراء للطفل يسوع؟ -11س 

 )24: 1متى (بشر مالك الرب يعقوب فى المنام 

 )28: 1لوقا (نزل مالك الرب لمريم العذراء ولم تكن نائمة 

 خص الـذى نــزل إليــه مـالك الــرب ليعلمـه بقــدوم الــرب كيـف كــان وضـع الشــ -12س
 الطفل؟

 )24: 1متى (كان يوسف عند متى نائمًا ، ورأى ذلك فى حلم 

 )28: 1لوقا (كانت مريم عند لوقا مستيقظة حيث أقرأها السالم ورأته رأى العين

 هل آباء وأجداد عيسى عليه السالم إلى جالء بابل كانوا مشهورين؟ -13س 

ند متى من الملوك ، أما عند لوقـا لـم تكـن لـديهم أيـة شـهرة ، وبالتـالى لـم فقد كانوا ع
 .يكونوا سالطين ولم يكن معروف فيهم غير داود وناثان

 كم عدد أسالف الرب قبل إبراهيم؟ -14س 

فقد أضاف لوقـا . اسماً  19اسمًا ، بينما ذكر وحى أخبار األيام األول  20ذكر لوقا 
، وال نجـــد لـــه أثـــرًا فـــى ســـفر التكـــوين باعتبـــاره ابـــن )قينـــان( رجـــًال ُيـــدعى) أرفكشـــاد(بعـــد 

 ).13: 11تكوين (أرفكشاد، ولم ُيذكر ألرفكشاد ابنًا غير شالح 

 متى بدأ ظهور أول إنسان على األرض؟ -15س 

جـــيًال ،  20أو  19بـــالنظر إلـــى سلســـلة نســـب يســـوع نجـــد أنـــه مـــرَّ قبـــل خلـــق يســـوع 
ــــى ) 25،  21،  11،  5،  4اإلصــــحاحات (وحســــب ســــفر التكــــوين  الــــذى يحتــــوى عل

قرنـــًا مـــن الزمـــان بـــين ظهـــور اإلنســـان علـــى  19اإلحـــداثيات الزمنيـــة نجـــد أنـــه قـــد مـــرَّ 
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األرض وميالد إبراهيم عليه السالم، ومن اإلحداثيات التى يعطيها سفر التكوين نستنتج 
 .سنة ، وهذا ينافى العلم الحديث 3800أن اإلنسان األول ظهر قبل يسوع ب 

ن المسلم به أن الحضارة المصـرية المؤرخـة والتـى تبـدأ باألسـرة األولـى تـؤرخ بعـام فم
 . قبل الميالد 3300 - 3400

كمـــا أنـــه مـــن المســـلم بـــه قيـــام حـــرب طاحنـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب فـــى مصـــر عـــام 
هــــذا . قبــــل المــــيالد تقريبــــًا ، انتصــــَر فيهــــا أهــــل الــــدلتا علــــى أهــــل مصــــر العليــــا 4042

ثار التى صنعتها أيدى بشرية ترجع إلى ما قبل خمسة آالف سنة قبل باإلضافة إلى اآل
المـيالد علــى أقــل تقـدير ، بــل تصــل بعـض المتحجــرات التــى عثـرت عليهــا بعثــة جامعــة 

 .القاهرة حديثًا فى منطقة الفيوم إلى عشرات اآلالف من السنين قبل الميالد أيضاً 

 8: 1متى ) يورام ولد عوزيا(يقول متى إن  -16س  

فهـل عوزيـا ابـن يـورام . ويفهم من هذا أن يورام هو األب المباشر الذى أنجـب عوزيـا
 حقًا؟

أى أن . حيث إن عوزيا ابـن أخزيـا ابـن يـواش ابـن أمصـياه ابـن يـورام. فهذا خطأ. ال
انظــر ملـــوك الثـــانى (هنــاك ثالثـــة أجيـــال ســاقطة وهـــم كـــانوا مــن الســـالطين المشـــهورين 

 ).25و 24و 22ار األيام الثانى إصحاحات ، وسفر أخب 14و 12و 8إصحاحات 

 سنة ومـن سـلمون إلـى داود ) 300(بلغ الزمن من يهوذا إلى سلمون تقريبًا  -17س
سنة ، وقد كتب فى الزمان األول سبعة أجيال وفى الزمان الثانى خمسة ) 400(حوالى 
 وهــذا خطــأ بداهــة ألن أعمــار أهــل الزمــان األول كانــت أطــول مــن أعمــار أهــل. أجيــال

 .الزمان الثانى مع زيادة عددهم إثنين عن الزمن الثانى

 ــا(أخطــأ متــى فــى كتابــة  -18س ــا(فكتبهــا ) عزي أم كــان هــذا خطــأ الــوحى ) عوزي
 14، وســـفر الملـــوك الثـــانى إصـــحاحات  3راجـــع أخبـــار األيـــام األول إصـــحاح (نفســـه؟ 

 )15و
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 3(وقـا أن يسوع من نسل شألتئيل بن يكنيـا ، وذكـر ل) 12: 1(ذكر متى  -19س :
 فإبن من يسوع؟. أنه من نسل شألتئيل بن نيرى) 27

 11: 1متى)َوُيوِشيَّا َوَلَد َيُكْنَيا َوإِْخَوَتُه ِعْنَد َسْبِي َباِبلَ : (يقول الكتاب -20س 

وٕاخوتـه مـن يوشـيا كانـت وقـت الجـالء إلـى بابـل، ) يوحانيـا(وُيعَلم منه أن والدة يكنيا 
وهــذا . ء أو مــات علــى أكثــر تقــدير قبــل ذلــك بعــاموأن يوشــيا كــان حيــًا وقــت هــذا الجــال

 :خطأ من ثالثة أوجه

اْلِبْكــُر : َوَبُنــو ُيوِشــيَّا15. (أن يكنيــا ـ ابــن يهويــاقيم ابــن يوشــيا ـ ولــيس ابنــه) أ ( 
َيُكْنَيـا : َواْبَنـا َيُهوَيـاِقيمَ 16. الرَّاِبُع َشلُّومُ , الثَّاِلُث ِصْدِقيَّا, الثَّاِني َيُهوَياِقيمُ , ُيوَحاَنانُ 
 16-15: 3أخبار األيام األول ) .َوِصْدِقيَّا

مات يوشيا قبل هذا الجالء بإثنى عشر عامًا، حيـث جلـس بعـد موتـه ياهوحـاز ) ب(
ابنه على سرير السلطنة ثالثة أشـهر ، ثـم جلـس يـواقيم ابنـه اآلخـر إحـدى عشـر سـنة ، 

صـــر وأجـــاله مـــع بنـــى ابـــن يـــواقيم ثالثـــة أشـــهر فأســـره نبوخذن) يكنيـــا(ثـــم جلـــس يوحانيـــا 
 .إسرائيل اآلخرين إلى بابل

وقـد خلـف يوشـيا أبـاه أمـون علـى ): (يوشـيا(تقول دائرة المعارف الكتابية تحـت كلمـة 
عرش يهوذا، وهو ابن ثمان سنين ، وملك إحدى وثالثين سنة فى أورشـليم ، وسـار فـى 

، وذلــك فــى )1: 34أخ  2، 2.1: 22مــل 2(طريــق داود أبيــه، لــم يحــد يمينــا وال شــماًال 
 .)م.ق 640نحو 
كان يكنيا وقت الجالء ابن ثمانى عشر سنة ولم يُكن رضيعًا ؛ وفى هذا تقـول ) ت(

ــن ، ): (يكنيــا(دائــرة المعــارف الكتابيــة تحــت كلمــة  اســم عبــري معنــاه الــرب يثبِّــت أو ُيمكِّ
وهو مختصر اسم يهوياكين أو كيناهو ملك يهوذا ، الذي سـباه الملـك نبوخـذ نصـر إلـى 

  )بابل

" يهـوه سـيثبت"اسم عبري معناه ): (كيناهو(وتقول دائرة المعارف الكتابية تحت كلمة 
و  8و 6: 24مـل 2" (يهويـاكين"، وهو اسم آخـر للملـك )1: 37، 28و 24: 22إرميا (

أخ 1" (يكنيــــا"، ويســـمى أيضـــًا )31: 52، إرميـــا 9و 8: 36أخ 2، 27: 25، 15و 12
و 11: 1، مــــــــت 2: 29، 4: 28، 20: 27، 1: 24، إرميــــــــا 6: 2، أس 17و 16: 3
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مـن أورشــليم " نحوشـتا بنـت ألناثـان"واسـم أمــه ). 2: 1حـز " (يويـاكين"، كمـا يسـمى )12
 12: 36، 22: 26(المذكور في نبـوة إرميـا " ألناثان بن عكبور"، ولعله )8: 24مل 2(
 ). 25و

ة سـنة وكـان عمـره ثمـاني عشـر ). 9: 36أخ 2(وقد ملك ثالثة أشهر وعشرة أيـام 
أمــا الثمــاني الســنوات  -8و 6: 24مــل 2( حــين ملــك عقــب مــوت أبيــه يهويــاقيم

فخطــأ مــن النســاخ إذ إنــه كــان متزوجــًا  9: 36أخبــار األيــام الثــانى  المــذكورة فــي
وقــد ورث عرشــًا خاضــعًا لملــك بابــل، محاصــرًا ). 15: 24مــل 2 وســبيت نســاؤه معــه

 .)ستسالم أمام الظروف القاهرةبجيوش الملك نبوخذنصر، ولم يكن أمامه بد من اال

خطـأ مـن ) الثمـانى سـنوات(وفى الوقت الذى تعترف فيه دائرة المعارف الكتابية بـأن 
الناسخ ، ُيصـر الـدكتور القـس منـيس عبـد النـور فـى كتابـه شـبهات وهميـة حـول الكتـاب 

أن عمر يهوياكين كـان ثمـان سـنوات عنـدما أشـركه أبـوه معـه فـى الحكـم  168المقدس  
به ، وأنه لم يملك رسميا إال لمَّا كان عمره ليمرِّ   .سنة 18نه وُيدرِّ

وأعتقــد أن القــس الــدكتور منــيس عبــد النــور علــى علــم أن الترجمــة العربيــة المشــتركة 
،  9: 36أخبــار األيــام الثــانى ) ســنة 18(إلــى ) ســنوات 8(غيــرت عمــر يهويــاكين مــن 

ألـيس هـذا دلـيال . فـى كتـاب الحيـاةكما تغيرت فى التفسير التطبيقى للكتـاب المقـدس ، و 
علـى اعتــراف مــن أكبــر رؤوس الكنيســة وعلمائهــا بمــا كتبتــه دائــرة المعــارف الكتابيــة مــن 

ناهيــك عزيــزى القــس الــدكتور منــيس عبــد النــور أن . وجــود خطــأ داخــل الكتــاب المقــدس
 .سنة 18كل التراجم اإلنجليزية واأللمانية قد قامت بتغييرها إلى 

 بََّل مريم العذراء؟من الذى ح -21س 

» ؟َكْيَف َيُكـوُن َهـَذا َوَأَنـا َلْسـُت َأْعـِرُف َرُجـالً «: َفَقاَلْت َمْرَيُم ِلْلَمَالكِ 34: (يقول لوقا
وُح اْلُقــُدُس َيِحــلُّ َعَلْيــِك َوُقــوَُّة اْلَعِلــيِّ ُتَظلُِّلــكِ «: َفَأَجــاَب اْلَمــَالكُ 35 َفِلــَذِلَك َأْيضــًا  َالــرُّ

 35-34: 1لوقا .) وُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللاِ اْلُقدُّوُس اْلَمْولُ 

وُح اْلُقـُدُس َيِحـلُّ َعَلْيـكِ : (ومعنى ذلك أن الحمل تمَّ عن طريقين َوُقـوَُّة اْلَعِلـيِّ ) (َالرُّ
 .، فهما إذن شيئان مختلفان وليسا متحدين) ُتَظلُِّلكِ 
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اهللا؟ ولــو كــان فلــو كــان الــروح القــدس هــو المتســبب فــى الحمــل ، فلمــاذا ُينَســب إلــى 
 الروح القدس هو الرب نفسه ، فلماذا ُينسب إلى داود حيث ُينسب االبن دائمًا إلى أبيه؟ 

ولو كـان هنـاك إتحـاد فعلـى بـين األب واالبـن والـروح القـدس ال ينفصـل طرفـة عـين، 
فـأى أخـالق . هـو الـذى حبَّـَل أمَّـه) الذى هو أيضًا الـروح القـدس(فعلى ذلك يكون االبن 

مصــدقوا هــذا الكــالم؟ أيحــل االبــن علــى أمــه وينجــب منهــا؟ ولــك أن تتخيــل أن  يتعلمهــا
وهل لو أراد اإلله بقدراته غير المحـدودة !! الذى سُينَجُب منها هو نفسه الذى حلَّ عليها

أن يتجسد ، فهل كان ال بـد أن يمـر بمراحـل حمـل ووالدة كمـا تصـورها األناجيـل؟ لمـاذا 
 ).3-2: 7عبرانيين (؟ وكذلك كان ملك ساليم وقد خلق آدم دون حمل أو والدة

 كم من األجيال مرَّت من داود إلى عيسى عليه السالم؟ -22س 

 فأيهما نَصدِّق؟. جيًال تبعًا لوحى لوقا 41جيًال تبعًا لوحى متى و 26

ســنة ، فعلــى حســاب متــى  1000ولمــا كــان بــين داود وعيســى عليهمــا الســالم مــدة 
 .سنة 25ة ، وعلى لوقا سن 40يكون فى مقابل كل جيل 

 كم اسمًا كان فى نسب يسوع بين داود وزربابل؟ -23س 
 اسمًا عند لوقا 25
 اسمًا عند متى 15

 كم اسمًا كان فى نسب يسوع بين زربابل ويوسف؟ -24س 

 اسمًا عند لوقا 17

 أسماء عند متى 9

 ما هو االسم الذى اختاره الرب لنفسه قبل أن ُيوَلد؟  -25س 

ُهـَوَذا اْلَعـْذَراُء َتْحَبـُل َوَتِلـُد «23: (لُُّه َكاَن ِلَكْي َيِتمَّ َمـا ِقيـَل ِمـَن الـرَّبِّ بِـالنَِّبيِّ َوَهَذا كُ 22(
 23-22: 1متى ).) َاللَُّه َمَعَنا: الَِّذي َتْفِسيُرهُ (» ِعمَّاُنوِئيلَ اْبنًا َوَيْدُعوَن اْسَمُه 

 35: 1لوقا .) اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللاِ (و
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وٕاذا كنت أيها الصديق النصرانى تعتبر عيسى عليه السالم إلهـًا ألن اسـم عمانوئيـل 
 )اسم اهللا(تعنى اهللا معنا ، فعليك أن تعتبر صموئيل أيضًا من اآللهة ألن اسمه يعنى 

 ، 
يهــوه "أو " أبــي يهــوه"يعنــى ) أبيــا(و، )اآلب أخــى(أو أخــو اآلب : يعنــىآخــاب و
 "أب

 " . اهللا نور"يعنى يموئيل ،            و" يسمعاهللا: "يعنى إسماعيلو
  ،"الرب كريم"يعنى  يهونادابو              ،" اهللا صخر"يعنى صوريئيل و
 ، "اهللا يرفع"يعنى  يهوياقيمو            " لرب يبرر"يعنى  يهوصاداقو
 ، "الرب مخلص"يعنى  يهوشعو"                 اهللا معين"يعنى عازار و
 " الرب يبارك" يعنى  يبرخياو"        عادلأو  الرب بار"يعنى  صدقياو

 ــــول متــــى -26س ــــَن الــــرَّبِّ ِبــــالنَِّبيِّ 22: (يق ــــا ِقيــــَل ِم ــــاَن ِلَكــــْي َيــــِتمَّ َم ــــَذا ُكلُّــــُه َك : َوَه
ـــَمُه «23( ـــْدُعوَن اْس ـــُد اْبنـــًا َوَي ـــُل َوَتِل ـــْذَراُء َتْحَب ـــَوَذا اْلَع ـــيرُ (» ِعمَّاُنوِئيـــلَ ُه َاللَّـــُه : هُ الَّـــِذي َتْفِس

. ، ويجعلها نبوءة لوالدة عيسى عليه السالم من العـذراء مـريم 23-22: 1متى ).) َمَعَنا
 فهل تنطبق هذه النبوءة على عيسى عليه السالم أو تشير إليه؟

القصة في سفر إشعياء تتحدث عن قصة قد حصلت قبـل عيسـى عليـه السـالم بعـدة 
بن رمليا ملك مملكة إسرائيل الشمالية على قرون، حين تآمر راصين ملك أرام مع فاقح 

مملكــة يهــوذا الجنوبيــة وملكهــا آحــاز، وقــد جعــل اهللا مــن مــيالد الطفــل عمانوئيــل عالمــة 
علــــى زوال الشــــر عــــن مملكــــة يهــــوذا، وٕايــــذانًا بخــــراب مملكــــة راصــــين وفــــاقح علــــى يــــد 

: .. َفقَـاَل ِآلَحـازَ  ثُـمَّ َعـاَد الـرَّبُّ 10: (اآلشوريين، وموت الملكين المتآمرين، يقول إشـعياء
َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسـَمُه : َوَلِكْن ُيْعِطيُكُم السَّيُِّد َنْفُسُه آَيةً 14.. .. 

ــــرَ 15. »ِعمَّاُنوِئيــــلَ « ــــرَّ َوَيْخَتــــاَر اْلَخْي . ُزْبــــدًا َوَعَســــًال َيْأُكــــُل َمتَــــى َعــــَرَف َأْن َيــــْرُفَض الشَّ
ِبيُّ َأْن َيْرُفَض الشَّرَّ َوَيْخَتاَر اْلَخْيَر ُتْخَلـى اَألْرُض الَِّتـي  َألنَّهُ 16 َقْبَل َأْن َيْعِرَف الصَّ

َيْجِلــُب الــرَّبُّ َمِلــَك َأشُّــوَر َعَلْيــَك َوَعَلــى َشــْعِبَك َوَعَلــى َبْيــِت 17.»َأْنــَت َخــاٍش ِمــْن َمِلَكْيَهــا
َوَيُكـوُن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم َأنَّ الـرَّبَّ 18. ْعتِـَزاِل َأْفـَراِيَم َعـْن َيهُـوَذاَأِبيَك َأيَّامًا َلْم َتْأِت ُمْنُذ َيْوِم ا

َفَتْأِتي َوَتِحلُّ 19َيْصِفُر ِللذَُّباِب الَِّذي ِفي َأْقَصى ُتَرِع ِمْصَر َوِللنَّْحِل الَِّذي ِفي َأْرِض َأشُّوَر 
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ـــي ُشـــُقوقِ  ـــِة َوِف ـــِة اْلَخِرَب ـــي اَألْوِدَي ـــا ِف ـــلِّ  َجِميُعَه ـــي ُك ـــْوِك َوِف ـــلِّ َغـــاِب الشَّ ـــي ُك ـــُخوِر َوِف الصُّ
ــوَر 20. اْلَمَراِعــي ــيُِّد ِبُموَســى ُمْســَتْأَجَرٍة ِفــي َعْبــِر النَّْهــِر ِبَمِلــِك َأشُّ ِفــي َذِلــَك اْلَيــْوِم َيْحِلــُق السَّ

 .) الرَّْأَس َوَشْعَر الرِّْجَلْيِن َوَتْنِزُع اللِّْحَيَة َأْيضاً 

ِبيُّ َأْن َيْدُعوَ َألنَُّه َقْبَل 4( َيـا َأِبـي َوَيـا ُأمِّـي ُتْحَمـُل ثَـْرَوُة ِدَمْشـَق : َأْن َيْعِرَف الصَّ
 4: 8إشعياء .) »َوَغِنيَمُة السَّاِمَرِة ُقدَّاَم َمِلِك َأشُّورَ 

، وذلـــك إبـــان ) ســـنة 721(فـــالنص يتعلـــق بأحـــداث حصـــلت قبـــل يســـوع بعـــدة قـــرون 
الصــبي ويميــز بــين الخيــر والشــر يــأتي ملــك الغــزو األشــوري لفلســطين، فقبــل أن يكبــر 

 .فهى ال تنطبق على يسوع بأى صورة. أشور فيسوق أعداء آحاز أسرى ، وهكذا كان

وهــذا الــنص الــذي ذكــره متــى، وكــذا الــنص الــذي فــي إشــعياء، قــد تــم تحريفهمــا عــن 
األصــل ليصــبحا نبــوءة عــن يســوع وأمــه العــذراء، وكانــت الترجمــات القديمــة للتــوراة مثــل 

جمة أيكوئال وترجمة تهيودوشن، وترجمة سميكس والتي تعود للقرن الثـاني المـيالدي، تر 
المرأة الشـابة، وهـو يشـمل المـرأة العـذراء وغيرهـا، وذلـك أن : قد وضعت بدًال من العذراء

 ). بتوال(وليس ) ِعلما(اللفظ المستخدم بالعبرانية هو 

م قد 1952والصادرة عام ) R.S.V(ويذكر العالمة أحمد ديدات أن النسخة المنقحة 
، ولكــن هــذا التنقــيح ال يســري ســوى علــى "الصــبية"اســتبدلت كلمــة العــذراء فــي إشــعياء بـــ 

 . الترجمة اإلنجليزية

 ):14: 7إشعياء (وٕاليك بعض من ترجمات 
Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die 

UJungfrau U wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und 
sie wird ihm den Namen Immanuel ( UGott mit uns U) geben. 
[Einheitsübersetzung] 

وضعت بين قوسين ، أى إنها ) تحتها خط(وفى هذه الترجمة تجد أن كلمة اهللا معنا 
ليست مـن أصـل الـنص العبـرى ، وقـد أضـافها مؤلـف إنجيـل متـى علـى أنهـا مـن الـنص 

ال الرب وال مالكه وال ) عمانوئيل(وكما قلنا من قبل ال يوجد أحد سمَّى يسوع . األصلى
 .أمه وال أحد من معاصريه
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Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die 
UJungfrau U wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird 
seinen Namen Immanuel nennen. [Elberfelder] 

Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: 1TU(a) U1T Siehe, 
eine UJungfrau U ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird 
sie nennen Immanuel* [Gute Nachricht] 

Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen: Eine UJungfrau U 
wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel P

[
P1T21TP

]
P wird 

sie ihn nennen. [Hoffnung für alle] 
Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a UvirginU 

shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. 
[KJV] 

Therefore the Lord Himself shall give you a sign: Behold, the young 
woman who is unmarried and a UvirginU shall conceive and bear a son, 
and shall call his name Immanuel [God with us]. [AMP] 

Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, Ua young 
womanU shall conceive and bear a son, and shall call his name 
Imman'u-el. [RSV] 

ومن المعلـوم . وهذه هى النسخة الوحيدة التى ذكرت أنها امرأة شابة ، وليست عذراء
أن المرأة الشابة سواء كانت عذراء أو متزوجة أو سـبق لهـا الـزواج مـن قبـل، يمكنهـا أن 

فــى هـامش تعليقهــا علـى هــذه الكلمــة إن  (Zürcher Bibel)وتقـول نســخة . تحمـل وتلــد
 .أى ال تعنى عذراء) ةالناضج(الكلمة العبرانية تعنى 

Therefore the Lord himself will give you a sign; Behold, a UvirginU 
shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. 
[Webster 1833] 

 :وكل هذا مسجل على موقع اإلنترنت اآلتى
1TUhttp://www.bibel-online.net U1T 

 :ولنعود إلى النص التوراتى فى إشعياء

http://www.bibel-online.net/
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ـْق َطَلَبـَك . ُاْطلُـْب ِلَنْفِسـَك آَيـًة ِمـَن الـرَّبِّ ِإَلِهـكَ "11: ُثمَّ َعاَد الـرَّبُّ َفقَـاَل ِآلَحـازَ 10( َعمِّ
اْســَمُعوا َيــا : "َفَقــالَ 13. "َال َأْطُلــُب َوَال ُأَجــرُِّب الــرَّبَّ : "َفَقــاَل آَحــازُ 12". َأْو َرفِّْعــُه ِإَلــى َفــْوقٍ 

َوَلِكْن 14َهْل ُهَو َقِليٌل َعَلْيُكْم َأْن ُتْضِجُروا النَّاَس َحتَّى ُتْضِجُروا ِإَلِهي َأْيضًا؟ . َبْيَت َداُودَ 
". لَ ِعمَّاُنوِئيـ"َها اْلَعـْذَراُء َتْحَبـُل َوَتِلـُد اْبنـًا َوتَـْدُعو اْسـَمُه : ُيْعِطيُكُم السَّيُِّد َنْفُسُه آَيةً 

َألنَُّه َقْبَل َأْن َيْعِرَف 16. ُزْبدًا َوَعَسًال َيْأُكُل َمَتى َعَرَف َأْن َيْرُفَض الشَّرَّ َوَيْخَتاَر اْلَخْيرَ 15
ــا ــَت َخــاٍش ِمــْن َمِلَكْيَه ــَر ُتْخَلــى اَألْرُض الَِّتــي َأْن ــاَر اْلَخْي ــرَّ َوَيْخَت ــْرُفَض الشَّ ــِبيُّ َأْن َي ".) الصَّ

 16-10: 7إشعياء 

؟ إن الكلمـة المـذكورة )العذراء(هل ذكر النص العبرانى الذى يستشهد به متى كلمـة ف
، التــى تعنــى المــرأة الشــابة التــى تزوجهــا إشــعياء ، ) علمــا(فــى الــنص العبــرى هــى كلمــة 

ُخـــْذ «: َوقَــاَل ِلـــي الــرَّبُّ 1: (وشــهد علــى عقـــد زواجهمــا أوريــا الكـــاهن وزكريــا بــن بيرخيـــا
َوَأْن ُأْشـِهَد 2. ِلَمَهْيَر َشَالَل َحـاَش َبـزَ : يرًا َواْكُتْب َعَلْيِه ِبَقَلِم ِإْنَسانٍ ِلَنْفِسَك َلْوحًا َكبِ 

َفاْقَتَرْبـُت ِإَلـى النَِّبيَّـِة 3. »ُأوِريَّا اْلَكاِهَن َوَزَكِريَّا ْبَن َيْبَرْخَيا: ِلَنْفِسي َشاِهَدْيِن َأِميَنْينِ 
َألنَّـُه َقْبـَل َأْن 4. اْدُع اْسَمُه َمَهْيَر َشَالَل َحاَش َبـزَ «: الرَّبُّ  َفَقاَل ِلي. َفَحِبَلْت َوَوَلَدِت اْبناً 

ِبيُّ َأْن َيْدُعوَ  َيـا َأبِـي َوَيـا ُأمِّـي ُتْحَمـُل ثَـْرَوُة ِدَمْشـَق َوَغِنيَمـُة السَّـاِمَرِة قُـدَّاَم َمِلـِك : َيْعِرَف الصَّ
 4-1: 8إشعياء ) .»َأشُّورَ 

: 7بــن إشــعياء الــذى بشــر بــه اهللا نبيــه فــى إشــعياء وعلــى ذلــك يكــون عمانوئيــل هــو ا
ويؤخذ فى اإلعتبار أن هذه النبوءة لم يتخذها أحد من علمـاء اليهـود مطلقـًا كـدليل . 14

علـــى تجســـد اإللـــه ، أو دخـــول اإللـــه األكبـــر ، الـــذى ال يحـــده شـــىء وال مكـــان فـــى هـــذا 
تعالى اهللا عما !! ة للبقرالكون وال فى غيره ، فى رحم أمه أو والدته اإلعجازية فى زريب

فهـــل فهـــم النصـــارى مـــن لغـــة اليهـــود وديـــنهم مـــا لـــم يفهمـــه موســـى . يقولـــون علـــوًا كبيـــراً 
 واألنبياء من بعده ، وكذلك ما لم يفهمه اليهود أنفسهم؟

التـى يتخـذها بعـض المتـرجمين ) بـاتوال(وليست ) علما(مرة أخرى الكلمة العبرية هى 
والنصـوص التـى ذكرتهـا . اء ، محـرفين الكلـم عـن موضـعه، ليشيروا بها إلى مـريم العـذر 

 . لخير دليل على ذلك
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بقى سؤال مهم كيف توصف زوجة إشعياء بالعـذراء ، والعـذراء بالعربيـة المـرأة البكـر 
ــم تتــزوج ســواء شــابة أم عجــوز، ولكــن فــى العبرانيــة اللغــة األصــلية للعهــد القــديم  التــى ل

ء متزوجـة أو غيـر متزوجـة، وقـد ورد بالحواشـى فـى المرأة الشـابة سـوا" علما"تعنى كلمة 
. أسفل الصفحة فى الترجمة السبعينية المرادف لكلمة عذراء المرأة الصبية وزوجة الملك

 " علما"وفى الموقع التالى على االنترنت وجد المعنى التالى عن الكلمة األصلية العبرية 
1TUhttp://bible.crosswalk.com/Lexicons...gi?number=05959 U1T  
`almah TWOT - 1630b Phonetic Spelling Parts of Speech al-maw' 

Noun Feminine Definition 1. virgin, young woman a.of marriageable 
age b. maid or newly married .  

المـرأة (أو ) الشـابة حديثـة الـزواج(ن النص أن من معـانى هـذه الكلمـة وكما يتضح م
ويكــون معنــى الــنص هــا هــى امرأتــك . وليســت العــذراء بــالمعنى المعــروف اليــوم) الشــابة
 . تحبل وتلد ابنا وعليك أن تسميه عمانوئيل) التى تزوجتها حديثا(الشابة 

:      ئعــًا موجــود فــى الــرابط التــالىوقــد قــام األخ القــذافى بــالرد علــى هــذا الموضــوع ردًا را
11TUhttp://www.alsouna.com/vb/upload/sh...=&threadid=1286UT 

ســبع مــرات فــى العهــد القــديم ومعناهــا بالعبريــة شــابة، وكاتــب " علمــا"لقــد وردت كلمــة 
وقــد وضــع المتــرجم فيهــا . ونانيــة وهــى النســخة الســبعينيةإنجيــل متــى كــان معــه نســخة ي

والنصارى يقولون دائما ارجـع للـنص األصـلى وال . أى عذراء باليونانية" بارثينوس"كلمة 
 .والنص األصلى عبرى وليس يونانى هنا ونحن نعود للنص األصلى. تلتفت للترجمة

 :لموقع وهذه هى الترجمة االنجليزية للنص العبرى االصلى من هذا ا
1TUhttp://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1007.htmU1T 
14 Therefore the Lord Himself shall give you a sign: behold, the 

young woman shall conceive, and bear a son, and shall call his name 
Immanuel. 

لترجمــة ببســاطة هنــا هــى المــرأة الشــابة وهــى مرتبطــة بنبــؤة حــدثت فــى وقتهــا كمــا وا
واليك اآلن تفصيل للمرات السبع التى وردت فيها كلمة . يظهر من االصحاح الذى يليه

العبريـة فـى العهـد القـديم وكلهـا بمعنـى شـابة أو شـابات مـرتين فقـط مـن المـرجح " علمـا "
 . أن المقصود أنها شابة وعذراء 

http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Hebrew/heb.cgi?number=05959
http://www.alsouna.com/vb/upload/sh...=&threadid=1286
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1007.htm
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ــد وردت فــى االعــداد االتيــة و المزاميــر  8: 2و الخــروج  4: 24فــى التكــوين : وق
 . 14: 7وأشعياء  8: 6و  3: 1و نشيد اإلنشاد  19: 30و األمثال  25: 68

 :وٕاليك اآلن ترجمة كلمة علما فى النسخ اآلتية للمقارنة

ASV KJV NIV فان دايك 
Maiden virgin maiden الفتاة 
Maiden the maid girl الفتاة 
Damsels damsels maidens فتيات 
Maiden a maid maiden فتاة 
Virgins virgins maiden العذارى 
Virgins virgins virgins عذارى 

وكما ترون فإن كلمة واحدة فى األصل ال يستطيع المترجمون أن يتفقوا علـى معنـى 
لهـا كـل هـذه المعـانى بـل ترجمهـا  فكما ترى من الجدول أعاله أن كلمة واحدة. واحد لها

أحــدهم خادمــة فــى نســخة الملــك جــيمس فلمــاذا نتمســك بمعنــى واحــد يوافــق مــزاج كاتــب 
وفــــى الترجمــــة الســــبعينية وهــــى التــــى ينقــــل منهــــا كاتــــب إنجيــــل متــــى ورد . إنجيـــل متــــى

 . بالحاشية أن الكلمة تعنى المرأة الصبية أو زوجة الملك

ر دقيقـــة اســـتغلها كاتـــب إنجبـــل متـــى ووجـــدها يعنـــى األمـــر ال يخـــرج عـــن ترجمـــة غيـــ
يعنــى . فرصــة ليفبــرك النبــؤة علــى المســيح عليــه الســالم وهــذا مــا فعلــه هــذا الكاتــب كثيــرا

بمعنى آخر فهو يكتـب اإلنجيـل وأمامـه العهـد القـديم النسـخة اليونانيـة ، يبحـث فيـه عـن 
هولة الن أى نـــص يشـــابه مـــا يكتبـــه فـــى إنجيلـــه ويربطـــه معـــه ، فافتضـــح أمـــره هنـــا بســـ

 .الترجمة غير دقيقة

) علمـا(وتأكيدًا لكالمنا هذا نأخذ مرة أخرى نص سفر التكوين الذى ذكـرت فيـه كلمـا 
 :الشرق األوسطونرى كيفية ترجمتها فى طبعة 

ـــْوَم ِإَلـــى اْلَعـــْيِن َوُقْلـــتُ 42( ـــُه َســـيِِّدي ِإْبـــَراِهيَم ِإْن ُكْنـــَت تُـــنْ : َفِجْئـــُت اْلَي ِجُح َأيَُّهـــا الـــرَّبُّ ِإَل
َفَها َأَنا َواِقٌف َعَلى َعْيِن اْلَماِء َوْلَيُكْن َأنَّ اْلَفَتاَة الَّتِـي َتْخـُرُج 43َطِريِقي الَِّذي َأَنا َساِلٌك ِفيِه 
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تِـِك : ِلَتْسَتِقَي َوَأقُـوُل َلهَـا اْشـَرْب َأْنـَت َوَأَنـا َأْسـَتِقي : َفَتقُـوَل ِلـيَ 44اْسـِقيِني َقِليـَل َمـاٍء ِمـْن َجرَّ
  44-43: 24تكوين .) الَِّتي َعيََّنَها الرَّبُّ ِالْبِن َسيِِّدي ِهَي اْلَمْرَأةُ اِلَك َأْيضًا ِلِجمَ 

والـــنص كمـــا تـــرى الـــذى ذكرتـــه أنـــت لـــيس بـــه أى عـــذراء وهـــذه هـــى النســـخة العربيـــة 
 .ترجمة فان دايك

 ):كتاب الحياة(أما نفس النص فى الترجمة الحديثة لـ 

، ِإلَـَه َسـيِِّدي ِإْبـَراِهيمَ : َعَلى اْلَعْيِن َوُقْلتُ َفَأْقَبْلُت اْلَيْوَم 42( َأْرُجـوَك َأْن ُتَوفِّـَق . َأيَُّها الرَّبُّ
َهــا َأَنــا َواِقــٌف ِعْنــَد ِبْئــِر اْلَمــاِء، َفْلــَيُكْن َأنَّ 43. َمْســَعاَي الَّــِذي ِمــْن َأْجِلــِه ُقْمــُت ِبَهــِذِه الرِّْحَلــةِ 

ــْأِتي ِلَتْســتَ  ــي َت ــاَة الَِّت ــاِء، اْلَفَت ــِقَيِني َبْعــَض اْلَم ــُب ِمْنَهــا َأْن َتْس ــي َأْطُل ــوُل ِلــي44ِقَي، َوالَِّت : َفَتُق
ـــَك َأْيضـــًا، َتُكـــوُن  ـــا َأْســـَتِقي ِلِجَماِل ـــاةَ اْشـــَرْب َأْنـــَت، َوَأَن ـــَي اْلَفَت ـــِن  ِه الَِّتـــي َعيََّنَهـــا الـــرَّبُّ الْب

 )ترجمة كتاب الحياة( 44-43: 24تكوين .) َسيِِّدي

و " هــى المــرأة"الحــظ أيضـًا االخــتالف فــى الــنص االول . يهــا أى عــذراءفـال يوجــد ف
وكما ترى األمر ال رابط له وال يصلح ألى اسـتنتاج تبنـى عليـه ". هى الفتاة"فى الثانى 

 .عقيدة ألن األمر يعتمد على مزاج المترجم ونواياه 

كتابة  وعلى هذا يصدق قول العلماء الذين صرحوا وأوضحوا أن متى كان يعتمد فى
علـــى ذاكرتــه ، كمــا فبــرك استشــهادات مــن العهـــد ) الــذى ســمى إنجــيًال مــن بعــد(كتابــه 

القــديم مـــن ذاكرتــه لتصـــدق علــى عيســـى عليـــه الســالم ، وتؤكـــد مشــابهته لموســـى عليـــه 
 .السالم ، ليصبغ عليه صفة المسيَّا الرئيس ، وأنه هو المصطفى خاتم رسل اهللا

 به؟وما هو االسم إذن الذى دعوه  -27س 

ــا اْســَتْيَقَظ ُيوُســُف ِمــَن النَّــْوِم َفَعــَل َكَمــا َأَمــَرُه َمــَالُك الــرَّبِّ َوَأَخــَذ اْمَرَأَتــهُ 24( ــْم 25. َفَلمَّ َوَل
 . 25-24: 1متى .) َيُسوعَ َوَدَعا اْسَمُه . َيْعِرْفَها َحتَّى َوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكرَ 

يئًا عــن ملكوتــه وغيــروا فكيــف حــدث هــذا؟ هــل خــدعوا الــرب وهــو رضــيع ال يعلــم شــ
اســمه الــذى تمنــاه قبــل أن يتجســد فــى رحــم أمــه؟ أم عصــوا الــرب واستســلم لألمــر الواقــع 
كما فعل من قبل فى سرقة يعقوب النبوة من أخيه؟ ولماذا لم يعترض الـرب عنـدما كبـر 

 على تغيير اسمه الذى أوحى به قبل أن يتجسد؟
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 سوع؟وما هو اسمه الحقيقى؟ هل هو عيسى أم ي -28س 

وعلى هذا السؤال يـرد الكاتـب الفـذ العبقـرى العميـد مهنـدس جمـال الـدين شـرقاوى فـى 
وهـــو مــن نتـــاج بحثـــه فـــى أصــول الكتـــاب المقـــدس اليونانيـــة، ) عيســـى أم يســـوع؟(كتابــه 

فلـــه جزيـــل الشـــكر علـــى مجهـــوده الـــذى أثـــرى المكتبـــة . ومعـــاجم اللغـــة العبريـــة والعربيـــة
اهللا العظيم أن يجعل عمله هذا خالصًا لوجهه ، ويتقبله  العربية ، بل والعالمية ، ونسأل

 !إن اهللا سميع الدعاء! منه

نحــن نعــرف جميعــًا أن أســماء األعــالم ال تَُتــرجم علــى الــرغم مــن أن معظــم األســماء 
وال  Mesbahالشخصية لها معنى، فالشخص الذى اسمه مصباح ال بد أن ُيكتب اسمه 

،  Pantherلك ال ُيتـرجم اسـم الملـك فهـد إلـى كلمـة ، وكذ  Lampيتحول أبدًا إلى كلمة 
 . Lionإلى كلمة ” األسد“وال ُيترجم اسم 

والغريب أنك ترى اسم عيسى عليه السالم ُيعرف فى المناطق الناطقة باللغة العربية 
مــع اخــتالف النطــق بــين  Jesus، ويعــرف فــى اإلنجليزيــة واأللمانيــة باســم ) يســوع(باسـم 

ولكـــن مســيحيو العـــرب ال . ، كمـــا يختلــف اســـمه أيضــًا فـــى الفرنســيةاللغتــين األخيــرتين 
وال يعـرف مسـيحيو أوروبـا اسـم . يعرفون شيئًا عـن جيسـس هـذا ، وال يوجـد فـى أنـاجيلهم

 فُترى لماذا ترجموا اسم من يؤلهونه؟ . يسوع وال يوجد فى أناجيلهم

واعـــد اللغـــة ُذكـــر عيســـى عليـــه الســـالم بـــثالث صـــيغ فـــى األصـــول اليونانيـــة طبقـــًا لق
اليونانية ، وموقع االسم فى الجملة من اإلعراب، حيث ُتضاف إلى آخره حروفًا يونانيـة 

 :زائدة على االسم تبين حالته اإلعرابية

 ):إيسون(الصيغة : أوالً 
عندما يكون مفعوًال ، وهو ما جاء على لسان المالك جبريل إلى مريم البتول ، حين 

َوَها َأْنِت َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسـمِّيَنُه 31): (31: 1لوقـا (بشرها بالحمل بالمسيح 
والحـرف  (Iησουν)وجاء االسم المبشر به فى النسخة اليونانية مكتوبًا هكذا .) َيُسوعَ 

األول من اليسار هو حرف العين ، والثانى كسرة طويلة، والثالث السـين ، والرابـع 
 .خير نونضمة قصيرة ، والخامس ياء ، واأل
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مع مالحظ، أن حرف النـون األخيـر لـيس ) ع ى ُس ى ن(وُينطق فى النهاية 
 .من أصل الكلمة، وٕانما هو الحقة إعرابية ُتضاف لإلسم فى حالة المفعول

ويالحــظ أن وضــع الضــمة علــى حــرف الســين جــاء مــن العبريــة الحديثــة ، فهــو 
بــالفتح فــى العربيــة ) إلــه(مثــل كلــم . يميــل دائمــًا للضــم ، بخــالف العربيــة واآلراميــة

 .بالضم فى العبرية الحديثة) إلوه(واآلرامية ، وُتنطق 
بـالفتح وفـق ) عيسـى(وعلى ذلك فنطق الكلمة التـى نطـق بهـا مـالك الـرب هـى 

وفـــق اللســـان ) عيســـو(، أو ) لغـــة عيســـى عليـــه الســـالم(اللســـان العبـــرى واآلرامـــى 
 .العبرى الجديد

وجعلـــه آخـــر ) عيســـو(حـــرف األول فـــى والـــذى حـــدث مـــن المتـــرجم أنـــه غيـــر ال
ناهيك أنهـم تحولـوا . وهذا ليس من األمانة العلمية). يسوع(حرف ، ليصبح االسم 

 .بذلك إلى عبادة شخص آخر ال وجود له
ِإْذ َقاَلـِت : (فكر بعد ذلك فى قول اهللا تعالى فـى كتابـه المنـزل علـى خيـر األنـام

ْنــُه اْســُمُه اْلَمِســيُح ِعيَســى اْبــُن َمــْرَيَم اْلَمَآلِئَكــُة َيــا َمــْرَيُم ِإنَّ الّلــَه يُ  ــُرِك ِبَكِلَمــٍة مِّ َبشِّ
ِبينَ   45آل عمران ) َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ

فكيف عرف محمد صلى اهللا عليه وسلم هذا الكالم كله ، لـو لـم يـوِح اهللا إليـه؟ 
 م؟أليس هذا دليل على نبوته صلى اهللا عليه وسل

 ):إيسوس(الصيغة : ثانياً 
وهـــى صـــيغة اســـم عيســـى عليـــه الســـالم ، كمـــا وردت فـــى األصـــول اليونانيـــة لكتـــاب 

ــا َتمَّــْت 21) (21: 2لوقــا (وقــد أتــت فــى . المقــدس ، فــى حالــة وقــوع االســم فاعــل َوَلمَّ
ِبيَّ ُسمَِّي َيُسوَع َكَما َتَسـمَّى ِمـَن الْ  َمـَالِك َقْبـَل َأْن ُحِبـَل ِبـِه َثَماِنَيُة َأيَّاٍم ِلَيْخِتُنوا الصَّ

 ).ِفي اْلَبْطنِ 

، وكمـــــا ) عيســـــوس(وُتنطـــــق  (Iησους)جـــــاءت هـــــذه الصـــــيغة باليونانيـــــة هكـــــذا 
ــــين هــــذه الصــــيغة والصــــيغة الســــابقة هــــى الحــــرف األخيــــر  الحظــــت أن الفــــرق ب

، وهــذا الحــرف لــه ثالثــة أشــكال فــى اللغــة اليونانيــة حســب  ςحــرف ال ) الســيجما(
 :مةموقعه فى الكل
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فـى  ςفـى منتصـف الكلمـة ، وُيكتـب  σ، وُيكتـب  Σفهو ُيكتب فـى أول الكلمـة 
 ).عيسوس(آخر الكلمة ، كما فى كلمة 

بــالفتح وفــق اللســان العربــى واآلرامــى ) عيَســى(وعلــى ذلــك فنطــق الكلمــة هــى 
 .وفق اللسان العبرى الجديد) عيسو(، أو ) لغة عيسى عليه السالم(

 ):إيسوى(الصيغة : ثالثاً 
وهو اللفظ الـدال علـى اسـم عيسـى عليـه السـالم فـى حالـة وروده فـى صـيغة المنـادى 

وهـــذه صـــيغة ســـهلة لالســـم ، . (Iησου)أو المضـــاف إليـــه ، وجـــاء فـــى اليونانيـــة هكـــذا 
 .حيث حذفت منه إضافات النحو اليونانى

مــرقس ) (يــا يســوع(لقــد ورد هــذا االســم فــى اليونانيــة ثمــان مــرات فــى حالــة المنــادى 
، كمــا وردت عــدة مــرات فــى حالــة المضــاف إليــه )13-11: 17، ولوقــا  46-47: 10

ركبتــى (، و)57: 27متــى ) (جســد يســوع(، و)3: 15متــى ) (قــدمى يســوع(مثــل قــولهم 
، وقد وردت فى اليونانية ) 25و  23: 13يوحنا ) (صدر يسوع(و ) 8: 5لوقا ) (يسوع

 .وهكذا) جسد عيسى(، و) يا عيسى(

بــالفتح وفــق اللســان العبــرى واآلرامــى ) عيَســى(لمــة هــى وعلــى ذلــك فنطــق الك
 .وفق اللسان العبرى الجديد) عيسو(، أو ) لغة عيسى عليه السالم(

بــل إن تالميـــذه بعــد انتهـــاء بعثتـــه ، ومــا قيـــل عــن صـــلبه وموتـــه ودفنــه ونزولـــه إلـــى 
نـة ، وبنـوا علـى اإليمـان باسـمه أسـاس الديا. (Iησου)الجحيم كانوا يطلقـون عليـه اسـم 

، ) المعجـزات(وراحوا يستخدمون اسمه الشريف هذا فى عمل الكرامـات . النصرانية كلها
 .وفى تعميد الداخلين إلى الديانة النصرانية

قـد أجريـت ]) بطـرس[ِسـْمعان (فقد ذكر لوقا فى سفر أعمال الرسل أن كبير التالميذ 
اْلَمِسـيِح  (Iησου)وَع ِباْسـِم َيُسـ: (على يديه عدة كرامات منها كرامة شفاء رجل كسيح

 ).عيسى(، وقد ذكره لوقا باسم  6: 3أعمال الرسل ) النَّاِصِريِّ ُقْم َواْمشِ 

، والتـى ) اإليمـان باسـم المسـيح(ويذكر لنـا يوحنـا قـانون اإليمـان وعبارتـه الشـهيرة 
) 23: 3رسـالته األولـى (وفى رسالته األولـى نـذكر منهـا . ذكرها خمس مرات فى إنجيله
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واالسم المذكور هنا طبقـا ). المسيح (Iησου)هى أن تؤمنوا باسم ابنه يسوع  ووصيته(
 .أى عيسى، حيث يقع مضافًا إليه (Iησου)لقواعد اللغة اليونانية هو 

) 10-7: 4أعمال (وشفاء المرضى ) 16: 8،  38: 2أعمال (بل كان يتم التعميد 
 .(Iησου)باسم يسوع ) 20: 5أفسس (وشكر اهللا 

االســم الــذى عرفــه ســمعان ويوحنــا وبــاقى التالميــذ ، وهــو االســم ) يســىع(فهــذا هــو 
أما عن يسوع أو إيسوع أو أشـيوع أو أيشـوع أو . الذى تعبد بذكره التالميذ وتركه األتباع

إلــى آخــر مــا جــاء مــن أســماء اخترعوهــا للمســيح عيــر القــرون الماضــية فلــم .. مــا يســوغ 
ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّا َأنـَزَل اللَّـُه : (ينزل اهللا بها من سـلطان

بِِّهـُم  ِبَها ِمن ُسْلَطانٍ  ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهـَوى اْألَنُفـُس َوَلَقـْد َجـاَءُهم مِّـن رَّ
 23: النجم) اْلُهَدى

وقد التزم الباحث فـى منهجـه لتصـويت االسـم بقواعـد اللسـان اآلرامـى والعربـى ، كمـا 
 .اتفق معهم فى تصويتهم لألسماء العبرية المترجمة للعربية

كمــا ) (13: 9روميــة (التــى وردت فــى ) ابــن يعقــوب(كلمــة عيســو  ومثــال علــى ذلــك
 20: 11، وفـــى رســـالة إلـــى العبـــرانيين ) هـــو مكتـــوب أحببـــت يعقـــوب وأبغضـــت عيســـو

ــًا أو ( 16: 12وعبــرانيين ) باإليمــان إســحاق بــارك يعقــوب وعيســو( لــئال يكــون أحــد زاني
 ).مستبيحًا كعيسو الذى ألجل أكلة واحدة باع بكوريته

هـــو  (Η)، مـــع مالحظـــة أن حـــرف ال  (Ησαυ)اســـمه فـــى اليونانيـــة هكـــذا  وقـــد ورد
هــو حــرف  (σ)فــى الحــروف اإلنجليزيــة مكتوبــا كبيــرًا، وأن الحــرف  (E)نفــس حــرف ال 

 .اإلنجليزية Cawفى كلمة  awيتم نطقهما مثل ال  (αυ)السين، وأن الحرفين 

رجمـة اإلنجليزيـة ، ، وكتبـت هكـذا فـى الت) إيسـاو(وعلى ذلك يكون نطـق الكلمـة هـو 
) عـين(، فهل تعرف لماذا صوتوا الياء األولـى فـى عيسـو ) عيسو(وصوتت فى العربية 

 بينما صوتوا الياء فى عيسى ياًء؟

يقـول الـدكتور  :ويجب اآلن أن نعرف اسـم يسـوع ومـن أى لغـة تـم اشـتقاقه ومـا معنـاه
يونانيـــة لالســـم إن الصـــيغة ال 21القـــس إبـــراهيم ســـعيد فـــى كتابـــه شـــرح بشـــارة لوقـــا ص 
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) يشوع(إنها  1065، ويقول قاموس الكتاب المقدس ص ) يهوشوع(هو ) يسوع(العبرى 
 .وهذا خطأ من االثنين. ، مع مالحظة أن الصيغتين لنفس الشخص

 :العبرانية) يهوشوع(مع القائلين إن يسوع هو الصيغة اليونانية ل : أوالً 
ابــن نـون فــى الترجمـات العربيــة ) يهوشـوع(اســم  22: 7جـاء فـى أخبــار األيـام األول 

فـــى الترجمــات اإلنجليزيـــة ، وذكــر ذلـــك االســم فـــى  (Hoshua)للكتــاب المقـــدس ، وهــو 
، وهـــى نفـــس كلمـــة عيســـِى  (Iησουε)الترجمـــة اليونانيـــة المعروفـــة بالســـبعينية هكـــذا 

 .، وهى قريبة من اسم عيسوى العربى) هذه المرة بدال من الفتح(بالكسر 
 :العبرانية) يشوع(إن يسوع هو الصيغة اليونانية ل لين ثانيًا مع القائ

إن القـارىء للكتــاب المقــدس لـيعلم أن كلمــة يشــوع فـى الكتــاب المقــدس كلـه لــم تتــرجم 
ولكــن لــو افترضــنا جــدًال أن اإلســمان متطابقــان ، لكــان اســم عيســى . مــرة واحــدة يســوع

يـة بعـد الفـتح اإلسـالمى عليه السالم هـو يشـوع فـى اآلراميـة، وتغيـر إلـى يسـوع فـى العرب
وبذلك فهم يتعبدون حاليًا لشخص آخر ، ويكون هذا اثباتًا . أى بعد سبعة قرون. للبالد

 .لوقوع التحريف بعد الفتح العربى للبالد
العبرانيـــة حســـب الترجمـــة الســـبعينية ) يهوشـــوع(وبـــذلك تكـــون الصـــيغة العربيـــة لكلمـــة 

وبـذلك ). يشـوع(العربية القديمـة هـى  ، وحسب النصوص) عيسىِ (اليونانية القديمة هى 
 العربية أو اليونانية: فى لغتين ال ثالث لهما) يسوع(تنحصر كلمة 

مطلقًا ، وحيث أنه لـم يـدع ) يسوع(وبالبحث فى مفردات اللغة اليونانية لم نجد كلمة 
إنسان أن أصل كلمة يسوع هـو عبـرى أو آرامـى ، فلنـا الحـق أن نبحـث فـى معناهـا فـى 

 ).س و ع(ربية وجذرها اللغة الع
 :، قال فيها النابغة الذبيانى) ُسوع(ففى اليمن كانت هناك قبيلة عربية اسمها 

 مستشعرين قد ألقوا فى ديارهم           دعاء سوع ود عمى وأيوب
 .وكلها من قبائل اليمن) يسوع(ويروى أيضًا دعوى 

، وقيل فى قوم نوح، بالضمة وهو اسم صنم كان لهمدان فى الجاهلية) ُسواع(وهناك 
َوقـاُلوا ال تَـَذُرنَّ : (ثم كان لهذيل أو لهمدان ، وقد عبد من دون اهللا، كما جـاء فـى القـرآن

 23: نوح) َءاِلَهَتُكم َوال َتَذُرنَّ َودًَّا َوال ُسَواَعًا وال َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسَراً 
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سـم الصـنم يغـوث عن ا) 99دراسات فى التاريخ ص (وقال األستاذ أنيس فريحة فى 
يغـوث فعــل مضــارع بمعنـى يســعف ، وهــو االســم “: المـذكور فــى القــرآن الكـريم مــا نصــه

 ”).يسوع(من جذر يشع بمعنى َخلََّص ومنها ) يشوع(العبرى 

ومعنى هذا أن يسوع اسم صنم وثنى كان ُيعبد فـى قـوم نـوح وفـى الجاهليـة مـن دون 
وع الـذى كـان يصـلى إليـه ، ويصـوم تقربـًا فهل تراجع ُعبَّاد يسوع ، وعبدوا رب يسـ!! اهللا

 !!إليه ، ويدعوه أن ينجيه ، ويفعل كل شىء لمرضاته؟؟

: ونعــود مــرة أخــرى لقــولهم إن يســوع هــو االســم الــذى اشــتق مــن االســم العبــرى يشــوع
فـى كتابــه  -مـن علمــاء الغـرب المســيحى  -وفيـع يقـول الــدكتور عبـد المحســن الخشـاب 

وهو اسم مشتق مـن اسـم الثـور الـذى “: ما نصه 105ص  )تاريخ اليهود القديم بمصر(
 .”يعبدونه فى الصحراء -بنى إسرائيل  -كانوا 

) يسـوع(أى حرَّف بنو إسرائيل اسم عيسى وجعلوه اسم وثنًا ، وهـو هـذه المـرة الصـنم 
. ولـم يفـرق هـذا مــع النصـارى ، ألنهـم يشـبهونه فـى كتـابهم بــالخروف. الـذى يشـبه الثـور

لكنه فارق ضخم جدًا مع أحباب عيسى عليه السالم ، . ة لهم ليس بكبيرفالفارق بالنسب
 .مع المؤمنين الحقيقيين به ، وبرسالته

 لكن ما معى عيسى؟ وما هو جذر الكلمة؟ وما معناه؟

أوًال رحم اهللا علماء اللغة العربية الذين قالوا بأعجمية هذا االسـم ، وذلـك ألن اللسـان 
فـًا فـى زمـانهم ، وٕانمـا تـم اكتشـاف لغاتـه حـديثًا مثـل األكاديـة العربى القديم لم يكن معرو 

ونجــد أن هنــاك الكثيــر مــن رجــاالت . واآلراميــة ، وهــذا اســم آرامــى اللغــة عربــى اللســان
 .العرب قد تسموا بهذا االسم قبل اإلسالم وبعده

) ع ى س(أو ) ع و س(وهــى ) عيســى(ولــو بحثنــا فــى جــذور المــادة اللغويــة لكلمــة 
 .ها أثرًا ال ينكره أحدلوجدنا ل

فالعيس هـى كـرائم اإلبـل وأحسـن أنواعهـا ، يميـل لونهـا إلـى اللـون األبـيض الضـارب 
 .للصفرة ، ولك أن تقول إنه اللون األشقر بلغة العصر

 :ما يأتى) 639ص  2ج (وقد جاء فى المعجم الوسيط 
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 .صار لونها أبيض تخالطه شقرة: تعيست اإلبل

 .والجمع ِعيس. خالط بياضه شقرة ، والكريم منهاالذى ي: األعيس من اإلبل

 إذا استعملت الفعل من عيس قلت عيس يعيس أو عاس يعيس: وقال الليث

 .إذا لم يكن فيه رطب: وأعيس الزرع اعياساً 

عربى اللسان له اشـتقاقات فـى اللغـة ) عيسى(ونخرج من فحص المعاجم العربية أن 
لعـيس وٕامـا أن يكـون مشـتقا مـن العـوس بمعنــى العربيـة ، فهـو إمـا أن يكـون مشـتقا مـن ا

 .السياسة

 .بالكسر) ِعيِسى(بالفتح ، و ) ِعيَسى(وأن مفرده 

 )عيسون(و ) ِعيٌس (والجمع منه 

 )عيساء(، والمؤنث ) عيسين(والمثنى منه 
ومعناها إما فيها إشعار باللون األبيض الذى تخالطـه شـقرة ، وهـذا كـان لـون عيسـى 

م ، أو بمعنــى اإلنــذار بقــرب نهايــة الــزرع إذا خــال مــن الرطوبــة ابــن مــريم عليهمــا الســال
وهو آخـر أنبيـاء بنـى إسـرائيل ، وجـاء يحـذرهم انتقـال الملكـوت إلـى . واصفر لونه ويبس

 .أمة أخرى تعمل أثماره ، ويأمرهم باتباعها
. فقد كان لب رسالة عيسى عليه السالم هو البشارة بملكوت اهللا أو ملكوت السـموات

ين اهللا وشريعته ، التى كانوا ينتظرونها على يـد نبـى آخـر لـيس مـن بنـى إسـرائيل وهو د
، لـذلك ابتـدأ  18: 18، ولكنه مثل موسى ، وهـى النبـوءة التـى جـاءت فـى سـفر التثنيـة 

ِإنَُّه َيْنَبِغـي ِلـي َأْن ُأَبشِّـَر اْلُمـُدَن اُألَخـَر َأْيضـًا ِبَمَلُكـوِت «: (عيسى عليه السالم بقولـه
 43: 4لوقا .) َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليلِ 44. »َألنِّي ِلَهَذا َقْد ُأْرِسْلتُ  اهللاِ 

ِإنَّــُه َقــِد : َوِفيَمــا َأْنــُتْم َذاِهُبــوَن اْكــِرُزوا َقــاِئِلينَ 7: (كمـا أوصــى يســوع تالميــذه قــائالً 
 7: 10متى ) .اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواتِ 

َأَباَنـا الَّـِذي ِفـي السَّـَماَواِت : َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكَذا«: (واتهم قائلينوأمرهم أن يرددوا فى صل
) .ِلـَتُكْن َمِشـيَئُتَك َكَمـا ِفـي السَّـَماِء َكـَذِلَك َعلَـى اَألْرضِ . ِلَيْأِت َمَلُكوُتكَ 10. ِلَيَتَقدَِّس اْسُمكَ 

 2: 11ولوقا  10-9: 6متى 
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 فـى موعظـة الجبـل ، وهـو لـب دعوتـه ، فبعد مـا ضـرب األمثـال العديـدة لملكـوت اهللا
ــَذِلَك َأُقــوُل َلُكــمْ 43: (وســبب مجيئــه ، قــال لهــم الخالصــة مــرة أخــرى ِإنَّ َمَلُكــوَت اللَّــِه : ِل

ـُض 44. ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ  َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) »َلْيِه َيْسَحُقهُ َوَمْن َسَقَط ُهَو عَ 

 .وال بد من أرض جديدة لزرع جديد وبذلك يكون زرعهم فى طريقه إلى الجفاف،

 أين تمت والدة يسوع؟ -29س 

 :اتفقت الروايتان على أن الوالدة تمت فى بيت لحم، وهذا خطأ ومردود عليه

 :تعداد السكانلقد ادعى لوقا أن سبب ذهاب السيدة مريم ويوسف إلى بيت لحم هو 
إن أهل مريم كانوا يسكنون فـى الجليـل فـى قريـة الناصـرة، وأتـت مـع خطيبهـا إلـى بيـت (

 7-1: 2لوقا ) لحم للتعداد الذى أمر به أغسطس، وولدت يسوع هناك

بينما ادعى متى أيضًا أن السبب هو وجود نبوءة عندهم تقـول إنـه سـيظهر نبـى فـى 
ِفـي َبْيـِت َلْحـِم «: َفقَـاُلوا لَـهُ 5: (ل ؛ فيقول متـىإسرائيل من بيت لحم يرعى شعب إسرائي
َوَأْنــِت َيــا َبْيــَت َلْحــٍم َأْرَض َيُهــوَذا َلْســِت 6: اْلَيُهوِديَّــِة َألنَّــُه َهَكــَذا َمْكتُــوٌب ِبــالنَِّبيِّ 

ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا َألْن ِمْنـِك َيْخـُرُج ُمـَدبٌِّر َيْرَعـى َشـْعِبي ِإْسـَراِئيلَ  متـى .) »الصُّ
، وهــو هنــا يشــير إلــى النبــى ميخــا ، وســفر ميخــا مــن األســفار المحذوفــة عنــد  5-6: 2

 . السامريين أهل الجليل ، باإلضافة إلى أن عيسى عليه السالم لم يكن ملكاً 

: وهنــا يتضــح الســبب عنــد متــى ولوقــا فــى دعــوة يســوع الناصــرى ليجعلــوا منــه المســيَّا
ــاُلوا َفَكِثيــُروَن ِمــَن اْلَجْمــعِ 40( ــا َســِمُعوا َهــَذا اْلكــَالَم َق ــيُّ « :َلمَّ ــَو النَِّب ــِة ُه ــَذا ِباْلَحِقيَق  .»َه

ــاُلوا41 ــَو اْلَمِســيحُ « :آَخــُروَن َق ــَذا ُه ــِل « :َوآَخــُروَن َقــاُلوا .»َه ــَن اْلَجِلي ــلَّ اْلَمِســيَح ِم َأَلَع
َبْيِت َلْحٍم اْلَقْرَيِة الَِّتي َكـاَن َداُوُد َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد َوِمْن 42؟ َيْأِتي

 43-40: 7يوحنا .) َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع ِلَسَبِبهِ 43» ؟ِفيَها َيْأِتي اْلَمِسيحُ 

أو يجعلوه مكروها بين اليهود، ألن أهل الناصرة السامريين كانوا أعداًء لليهود، وهذا 
يســوع مــاًء ليشــرب ، واعتبرتــه مــن اليهــود  يتضــح مــن رفــض المــرأة الســامرية أن تعطــى

َأِمَن النَّاِصـَرِة ُيْمِكـُن َأْن «: َفَقاَل َلُه َنثََناِئيـلُ 46: (العبرانيين وليس من السامريين أمثالها
 46: 1يوحنا .) »َتَعاَل َواْنُظْر «: َقاَل َلُه ِفيُلبُُّس » ؟َيُكوَن َشْيٌء َصاِلحٌ 
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الســالم ناصــريًا مــن إنجيــل متــى ، حيــث  يتضـح الســبب أكثــر فــى دعــوة عيســى عليــه
: َوَأَتــى َوَســَكَن ِفــي َمِديَنــٍة ُيَقــاُل َلَهــا َناِصــَرُة ِلَكــْي َيــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِباَألْنِبَيــاءِ 23: (يقــول

، وال يوجـد أثـر فـى أى كتـاب مـن كتـب األنبيـاء 23: 2متى .) »ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «
 .وجودة فى يوم من األيام وأصابها التحريف وُحِذفتلهذه العبارة ، اللهم إن كانت م

أضــف إلــى ذلــك أن مدينــة الناصــرة كانــت مــن نصــيب ســبط زبولــون بــن يعقــوب مــن 
، وهم يهـود السـامرة ، والعـداء ُمسـَتْحَكم بيـنهم وبـين يهـود ) 20: 30تكوين (زوجته ليئة 

مرية لعيســى عليــه أورشــليم واالتصــال بيــنهم ممنــوع ، والليــل علــى ذلــك قــول المــرأة الســا
ــاِمَرِة ِلَتْســَتِقَي َمــاًء َفَقــاَل َلَهــا َيُســوعُ 7: (الســالم َأْعِطيِنــي «: َفَجــاَءِت اْمــَرَأٌة ِمــَن السَّ
َفَقاَلْت َلُه اْلَمـْرَأُة 9. َألنَّ تَالِميَذُه َكاُنوا َقْد َمَضْوا ِإَلى اْلَمِديَنِة ِلَيْبَتاُعوا َطَعاماً 8 -» َألْشَربَ 
ــاِمِريَّ  َألنَّ » ؟َكْيــَف َتْطُلــُب ِمنِّــي ِلَتْشــَرَب َوَأْنــَت َيُهــوِديٌّ َوَأَنــا اْمــَرَأٌة َســاِمِريَّةٌ «: ةُ السَّ

 .9-7: 4يوحنا .) اْلَيُهوَد َال ُيَعاِمُلوَن السَّاِمِريِّينَ 
مــن صــغره بالمقــام فــى  -هــذا لــو كــان مــن ناصــرة الجليــل  -فكيــف ســمحوا لســامرى 

فى َمجمعهم؟ وكـذلك جـاء رفـض المـرأة السـامرية التعامـل  هيكل سليمان؟ فهل كان ُيعلِّم
معـــه ألنـــه غيـــر ســـامرى ألكبـــر دليـــل علـــى عـــدم والدة عيســـى عليـــه الســـالم فـــى مدينـــة 

َكْيـَف َتْطُلـُب : (الناصرة ، ألنه لو ولد فى الناصرة ألصبح سـامرى ، ولمـا َسـمَّته يهوديـاً 
 ).َرَأٌة َساِمِريَّةٌ ِمنِّي ِلَتْشَرَب َوَأْنَت َيُهوِديٌّ َوَأَنا امْ 

أمـا مكــان ُسـكنى اليهــود وهـم مــن سـبط الوى ومــنهم عيســى ابـن مــريم عليـه اســالم ـ 
حيث كان من واجباتهم التدريس والوعظ فى هيكل سليمان ، باإلضافة إلى دعوة اليهود 

الـــذى تفســـيره يـــا معلـــم ، وهـــى ال ُتطلـــق إال علـــى ) ربـــونى(لعيســـى عليـــه الســـالم بكلمـــة 
فى أرض اليهود مع سبط يهوذا ، وأن مدينة الناصرة كانت من نصـيب سـبط الالويين ـ 

 .زبولون بن يعقوب من زوجته ليئة وهم من يهود السامرة ، كما ذكرت
، ) أخـــت هـــارون(و ) ابنـــة عمـــران(ويحـــل القـــرآن هـــذه المشـــكلة فـــى ندائـــه لمـــريم ب 

سـالم ضـمن والمعروف أن عمران أنجب موسـى وهـارون ، وبـذلك يـدخل عيسـى عليـه ال
بركة إسحاق حيث إن موسى من نسل إسحاق بن إبراهيم ، والدليل علـى هـذا أن مـالك 

ــَي 36: (الــرب نــزل علــى مــريم يبشــرها بالحمــل فقــال لهــا ــَوَذا َأِليَصــاَباُت َنِســيَبُتِك ِه َوُه
، وكانـت أليصـابات هـذه زوجـة زكريـا  36: 1لوقـا ) َأْيضًا ُحْبَلى ِباْبٍن ِفي َشـْيُخوَخِتَها

َكــاَن ِفــي َأيَّــاِم ِهيــُروُدَس َمِلــِك اْلَيُهوِديَّــِة َكــاِهٌن اْســُمُه َزَكِريَّــا ِمــْن ِفْرَقــِة َأِبيَّــا 5(و ،
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ــُمَها َأِليَصــاَباتُ  ــاُروَن َواْس ــاِت َه ــْن َبَن ــُه ِم ــي 1(و 5: 1لوقــا ) .َواْمَرَأُت ــَرُق َبِن ــِذِه ِف َوَه
ــاُرونَ : َهــاُرونَ  ــ: َبُنــو َه . السَّــاِبَعُة ِلُهقُّــوَص 10. .. .. .. اَزاُر َوإِيثَاَمــارُ َنــاَداُب َوَأِبيهُــو َأِلَع

 10-1: 24أخبار األيام األول .) الثَّاِمَنُة َألِبيَّا
وكــان يشــوع بــن نــون عليــه الســالم قــد قســم أرض كنعــان بعــد فتحهــا علــى األســباط 

، وقـــد كـــان ) 15انظـــر ســـفر يشـــوع اإلصـــحاح (وحـــدََّد لكـــل ســـبط أرضـــه بحـــدود معينـــة 
: ، لــذلك) 4: 21انظــر يشـوع (نـى هــارون ثالثـة عشــر مدينـة مـن وســط يهـوذا نصـيب ب

لوقـا ) َفَقاَمْت َمْرَيُم ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َوَذَهَبْت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلِجَباِل ِإَلى َمِديَنِة َيُهوَذا39(
1 :39 

هـذه أتعرف كم من الكيلومترات بين الناصرة وأرض اليهودية؟ إنهـا آالف األميـال ، و 
المسـافة قـد قطعتهـا مـريم فـى ثالثـة أشـهر ـ كمـا يقـول قـاموس الكتـاب المقـدس األلمـانى 

ـــ وقــد بشــرها المــالك قبــل رحلتهــا هــذه أن أليصــابات كانــت حــامًال فــى ) 886صــفحة (
، وعلــى ذلـك البـد أن تكـون أليصــابات عنـد وصـول مــريم )36: 1لوقـا (الشـهر السـادس 

 ! ابإليها قد أنجبت أو على وشك اإلنج
َفَلمَّا َسـِمَعْت َأِليَصـاَباُت َسـَالَم َمـْرَيَم 41: (فانظر بعد ذلك إلى ما قاله الوحى للوقا

وِح اْلُقُدِس اْرَتَكَض اْلَجِنيُن ِفي َبْطِنَها  َوَصـَرَخْت ِبَصـْوٍت 42َواْمَتَألَْت َأِليَصاَباُت ِمَن الرُّ
َفِمـْن َأْيـَن ِلـي َهـَذا 43! ِء َوُمَباَرَكـٌة ِهـَي َثَمـَرُة َبْطنِـكِ ُمَباَرَكٌة َأْنـِت ِفـي النَِّسـا«: َعِظيٍم َوَقاَلتْ 

؟  َفُهَوَذا ِحيَن َصاَر َصْوُت َسَالِمِك ِفي ُأُذَنيَّ اْرَتَكَض اْلَجِنيُن 44َأْن َتْأِتَي ُأمُّ َربِّي ِإلَـيَّ
ها ، فهـل بـدأت ُتحـس بـدبيب الطفـل فـى أحشـائ 44-41: 1لوقـا .) ِباْبِتَهاٍج ِفي َبْطِنـي

 بعد تسعة أشهر من الحمل؟
وعلى ذلـك فـإن مـريم كانـت تسـكن بـالقرب مـن قريبتهـا ، وخرجـت مسـرعة ولـم تقـض 
دقائق حتى دخلت على قريبتها ، وٕاال كيـف ستسـافر امـرأة بمفردهـا مسـيرة ثالثـة أشـهر؟ 

 .فهم إذن من سبط واحد ، هو سبط الوى ، ومكان سكناهم هو مدينة يهوذا

 الدليل على أن مريم وأليصابات من سبط الوى؟ ما: ويبقى سؤال واحد
ُل َنِصــيٌب ِلَبِنــي ِإْســَراِئيل ِمــْن ِســْبٍط ِإلــى 7: (هــذا قــانون اليهــود عنــد الــزواج َفــال َيَتَحــوَّ

َوُكلُّ ِبْنٍت َوَرَثْت َنِصيبًا ِمْن 8. ِسْبٍط َبل ُيالِزُم َبُنو ِإْسَراِئيل ُكلُّ َواِحٍد َنِصيَب ِسْبِط آَبائِـهِ 
ِلَيـِرَث َبُنـو ِإْسـَراِئيل َباِط َبِني ِإْسَراِئيل َتُكـوُن اْمـَرَأًة ِلَواِحـٍد ِمـْن َعِشـيَرِة ِسـْبِط َأِبيَهـا َأسْ 
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ل َنِصـيٌب ِمــْن ِسـْبٍط ِإلــى ِسـْبٍط آَخــَر َبـل ُيــالِزُم َأْســَباُط 9ُكـلُّ َواِحــٍد َنِصـيَب آَباِئــِه  فَـال َيَتَحــوَّ
 9-7: 36عدد .) »َبهُ َبِني ِإْسَراِئيل ُكلُّ َواِحٍد َنِصي

ولعل من أجل ذلك ساقكما اهللا إلّى حتى تتزوج هذه بذى قرابتها من عشـيرة (
 14: 7طوبيا ) سبط أبيها

 9: 1طوبيا ) ولما أن صار رجًال اتخذ له امرأة من سبطه اسمها حنه(

وعلـى ذلــك تكــون أليصــابات مــن نســل هــارون مــن ســبط الوى ، وتكــون مــريم البتــول 
س السبط ، أى تكون أختًا بالنسبة لهارون وابنة بالنسب لعمران ، ويكون نسيبتها من نف

 .عيسى عليه السالم أيضًا من نسل هارون

، وهـو ) ربى أو ربونى(ويؤكد كذلك نسبته إلى هارون دعوة المجدلية وأتباعه له ب 
لقــب للكـــاهن الـــذى يعلِّـــم فـــى المعبـــد ، وكـــذلك قميصـــه غيـــر المخـــاط الـــذى كـــان يرتديـــه 

ـــا يو ( ، حيـــث لـــم يـــك يرتديـــه إال الكـــاهن ، وكـــان ســـبط هـــارون مخصـــص )23: 19حن
 .لتدريس الناموس وتعليم الناس

أمـــا بالنســـبة لكـــون وجـــود أخـــت لموســـى تُـــدعى مـــريم فهـــو فـــى الكتـــاب غيـــر واضـــح 
تَــُه َزْوَجــًة لَــهُ 20: (فتــارة يقــول الكتــاب: ومتنــاقض ــَد َعمَّ ُه َفَوَلــَدْت َلــ. َوَأَخــَذ َعْمــَراُم ُيوَكاَب

 20: 6خروج ) َوَكاَنْت ِسُنو َحَياِة َعْمَراَم ِمَئًة َوَسْبعًا َوَثَالِثيَن َسَنةً . َهاُروَن َوُموَسى
. َواْســُم اْمــَرَأِة َعْمــَراَم ُيوَكاَبــُد ِبْنــُت الِوي الِتــي ُوِلــَدْت ِلــالِوي ِفــي ِمْصــرَ 59: (وتــارة يقــول

 59: 26عدد .) َم ُأْخَتُهَماَفَولَدْت ِلَعْمَراَم َهاُروَن َوُموَسى َوَمْريَ 
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 كيف كـان عيسـى عليـه السـالم رئيسـًا للكهنـة كمـا جـاء فـى سـفر العبـرانيين  -30س
وهــــو مــــن نســــل داود ، وقــــد قــــرر الــــرب أال يــــدخل هيكلــــه رجــــل إال مــــن نســــل هــــارون؟ 

ــُل َهــاُروَن َوَبِنيــِه َفَيْحُرُســوَن َكَهُنــوَتُهمْ 10( .) »َواَألْجَنِبــيُّ الــِذي َيْقَتــِرُب ُيْقَتــلُ . َوُتَوكِّ
 10: 3العدد 

ِلَكـْي ال َيْقتَـِرَب َرُجـٌل َأْجَنِبـيٌّ لـْيَس تِـْذَكارًا ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيل 40(وأيضًا فى نفس السفر 
َر َبُخورًا َأَماَم الرَّبِّ  َفَيُكوَن ِمْثل ُقوَرَح َوَجَماَعتِـِه َكَمـا َكلَمـُه الـرَّبُّ  ِمْن َنْسِل َهاُروَن ِلُيَبخِّ

 40: 16العدد .) َعْن َيِد ُموَسى

ِلَكـْي َيُكـوَن َرِحيمـًا، َوَرِئـيَس ِمْن َثمَّ َكاَن َيْنَبِغي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه ِفي ُكلِّ َشـْيٍء، 17(
 7: 2عبرانيين .) َكَهَنٍة َأِمينًا ِفي َما ِللَِّه َحتَّى ُيَكفَِّر َخَطاَيا الشَّْعبِ 

. اِت، َيُسوُع اْبُن اِهللا، َفْلَنَتَمسَّْك ِباِإلْقَرارِ َفِإْذ َلَنا َرِئيُس َكَهَنٍة َعِظيٌم َقِد اْجَتاَز السََّماوَ 14(
َألْن َلْيَس َلَنا َرِئـيُس َكَهَنـٍة َغْيـُر َقـاِدٍر َأْن َيْرِثـَي ِلَضـَعَفاِتَنا، َبـْل ُمَجـرٌَّب ِفـي ُكـلِّ 15

 15-14: 4عبرانيين .) َشْيٍء ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطيَّةٍ 

ـْد َنْفَسـُه ِلَيِصـيَر َرِئـيَس َكَهَنـةٍ َكَذِلَك اْلَمِسيُح َأْيضًا َلـْم يُ 5( : ، َبـِل الَّـِذي قَـاَل لَـهُ َمجِّ
 5: 5عبرانيين .) »َأْنَت اْبِني َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتكَ «

 10: 5عبرانيين ) .َمْدعُّوًا ِمَن اِهللا َرِئيَس َكَهَنٍة َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي َصاِدقَ 10(

ــا، َحْيــُث َدَخــَل َيُســوُع َكَســاِبٍق ألَ 20( ــيَس ْجِلَن ــاَدَق، َرِئ ــي َص ــِة َمْلِك ــى ُرْتَب ــاِئرًا َعَل َص
 20: 6عبرانيين ) .َكَهَنٍة ِإَلى اَألَبدِ 

ــَذا26( ــُل َه ــٍة ِمْث ــيُس َكَهَن ــا َرِئ ــُق ِبَن ــاَن َيِلي ــُه َك ــِد َألنَّ ــٍس، َق ــَال َشــرٍّ َوَال َدَن ، ُقــدُّوٌس ِب
 26: 7عبرانيين ) َماَواتِ اْنَفَصَل َعِن اْلُخَطاِة َوَصاَر َأْعَلى ِمَن السَّ 

،قَـْد َجلَـَس ِفـي َيِمـيِن َعـْرِش َوَأمَّا َرْأُس اْلَكَالِم َفُهَو َأنَّ َلَنا َرِئيَس َكَهَنٍة ِمْثَل َهَذا 1(
 1: 8عبرانيين ) اْلَعَظَمِة ِفي السََّماَواتِ 

أال يـدل هـذا علـى صـدق كالمنـا أن عيسـى عليــه السـالم مـن نسـل هـارون مـن ســبط 
 الوى؟
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 َفَجِميــُع اَألْجَيــاِل ِمــْن ِإْبــراِهيَم ِإَلــى َداُوَد َأْرَبَعــَة َعَشــَر ِجــيًال 17: (يقــول متــى -31س
َوِمــْن َداُوَد ِإَلــى َســْبِي َباِبــَل َأْرَبَعــَة َعَشــَر ِجــيًال َوِمــْن َســْبِي َباِبــَل ِإَلــى اْلَمِســيِح َأْرَبَعــَة َعَشــَر 

 17: 1متى .) ِجيالً 

أخبـار األيـام األول ، فقـد ُذِكـر أن أجيـال القسـم الثـانى وهذا ُيخالف ما ورد فـى سـفر 
أخبــار ( وأمصــيا) 12: 3أخبــار األيــام األول ( يــواشفقــد أســقط متــى ). ثمانيــة عشــر(

ــا) 12: 3األيــام األول  ــاقيم) 12: 3أخبــار األيــام األول ( وعزري أخبــار األيــام ( ويهوي
 ). 19: 3أخبار األيام األول ( وفدايا) 16: 3األول 

ـــ ـــرب ال فكي ـــم أن ال ف نســـى الـــرب أن يـــوحى بهـــذه األســـماء ولمـــاذا نســـيهم؟ هـــل تعل
) أنـا الــرب مـتكلم بالصــدق(ينسـى؟ هـل تعلـم أن الـرب صــادق وال يـتكلم إال بالصـدق؟ 

فـاعلم أن الـرب إلهـك هــو اهللا ، اإللـه األمـين ، الحـافظ العهــد (، 19: 45إشـعياء 
لـيس (،  9: 7تثنيـة ) ف جيلواإلحسان للذين يحبونه ، ويحفظون وصاياه إلى أل

فمــن  19: 23عــدد ) ؟أو يــتكلم وال يفــى؟ اهللا إنســانًا فيكــذب ، هــل يقــول وال يفعــل
 إذن الذى كتب هذا الكتاب؟

اْلَمِلـُك  َوَداُودُ (فلماذا حذف متـى خمسـة أجيـال مـن ترتيبـه بـين داود والسـبى البـابلى؟ 
. آَساَوَأِبيَّا َولَـَد . َأِبيَّاَوَرَحْبَعاُم َوَلَد . َرَحْبَعامَ ْيَماُن َوَلَد َوُسلَ 7. ِمَن الَِّتي ُألوِريَّا ُسَلْيَمانَ َوَلَد 

يَّــاَوُيــوَراُم َوَلــَد . ُيــوَرامَ َوَيُهوَشــاَفاُط َوَلــَد . َيُهوَشــاَفاطَ َوآَســا َوَلــَد 8 يَّــا َوَلــَد 9. ُعزِّ . ُيوَثــامَ َوُعزِّ
َوآُمـوُن . آُمـونَ َوَمَنسَّى َولَـَد . َمَنسَّىَوَحَزِقيَّا َوَلَد 10. اَحَزِقيَّ َوَأَحاُز َوَلَد . َأَحازَ َوُيوثَاُم َوَلَد 

 11-6: 1متى .) َوإِْخَوَتُه ِعْنَد َسْبِي َباِبلَ  َيُكْنَياَوُيوِشيَّا َوَلَد 11. ُيوِشيَّاَوَلَد 

وهــل حــذفهم مــن نفســه أو أوحــى إليــه ذلــك؟ ولــو أوحــى الــرب ذلــك ، فلمــاذا لــم ُيعــدِّل 
ه األول لــو كــان هــو الــذى أوحــى هــذا الكــالم؟ وهــل يعنــى ذلــك أن الــرب الــرب مــن كتابــ

: نسخ كالمه فى العهد الجديد؟ ولو كان نسخه فلماذا قال إنه جاء ليؤكده ولـيس ليهدمـه
ــاءَ «17( ــاُموَس َأِو اَألْنِبَي ــَض النَّ ــُت َألْنُق ــي ِجْئ ــوا َأنِّ ــْل . َال َتُظنُّ ــَض َب ــُت َألْنُق ــا ِجْئ َم

ِإَلـى َأْن تَـُزوَل السَّـَماُء َواَألْرُض َال َيـُزوُل َحـْرٌف : ِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكـمْ فَ 18. ِألَُكمِّلَ 
َفَمــْن َنَقــَض ِإْحــَدى َهــِذِه 19. َواِحــٌد َأْو ُنْقَطــٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّــاُموِس َحتَّــى َيُكــوَن اْلُكــلُّ 
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ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى  َوَأمَّا َمـْن َعِمـَل . َأْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ اْلَوَصاَيا الصُّ
 19-17: 5متى .) َوَعلََّم َفَهَذا ُيْدَعى َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 

 لماذا حذف متى يهوياقيم من سلسلة نسب يسوع؟ -32س 

ألن الرب فـى سـفر إرميـاء حـرم أن يجلـس علـى كرسـى داود أى نسـل مـن يهويـاقيم، 
ا أن متـــى أراد أن يجعـــل مـــن عيســـى عليـــه الســـالم المســـيا أى النبـــى الخـــاتم، فكـــان وبمـــ

ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َيُهوَيـاِقيَم َمِلـِك 30( :مضطرًا لحذف يهوياقيم من سلسلة النسب
ًة ِلْلَحــرِّ َنَهــارًا َال َيُكــوُن َلــُه َجــاِلٌس َعَلــى ُكْرِســيِّ َداُوَد َوَتُكــوُن ُجثَّتُــُه َمْطُروَحــ :َيهُـوَذا

َوُأَعاِقُبـُه َوَنْسـَلُه َوَعِبيـَدُه َعَلـى ِإْثِمِهـْم َوَأْجِلـُب َعَلـْيِهْم َوَعَلـى ُسـكَّاِن 31 .َوِلْلَبْرِد َلْيالً 
إرميــاء ].) ُأوُرَشـِليَم َوَعَلــى ِرَجـاِل َيُهــوَذا ُكــلَّ الشَّـرِّ الَّــِذي َكلَّْمـُتُهْم َعْنــُه َوَلــْم َيْسـَمُعوا

36 :30-31 

 هل تعرف لماذا نسبوا عيسى عليه السالم لداود؟ -33س 

لســوء نيــتهم ، حيــث أراد اليهــود أن يجعلــوا عيســى عليــه الســالم مــن نســل زنــاة، : أوالً 
وفسَّاق ، ولصوص ، وأناس مطرودة من رحمة اهللا ، ومحرم عليها وعلـى نسـلها دخـول 

مــنهم داود الــذى زنــى بــامرأة و . أمثــال العمــونيين والمــوابيين ، وهــو مــن نســلهم: الملكــوت
جاره أوريا الحثى ، ومـنهم أبنـاءه مثـل سـليمان الـذى كفـر وعبـد األوثـان ، واخوتـه الـذين 

ــَعاِة،18: (عملــوا بالكهانــة َوَبُنــو َداُوَد َكــاُنوا  َوَبَناَيــاُهو ْبــُن َيُهوَيــاَداَع َعَلــى اْلَجالَِّديــَن َوالسُّ
حــرم علــيهم اإلشــتغال بالكهانــة ، وجــزاء مــن ،  وهــو م 18: 8صــموئيل الثــانى ) .َكَهَنــةً 

َوُتَوكِّـــُل َهـــاُروَن َوَبِنيـــِه َفَيْحُرُســـوَن 10( .يفعـــل ذلـــك مـــن خـــارج نســـل هـــارون القتـــل
 10: 3العدد .) »َواَألْجَنِبيُّ الِذي َيْقَتِرُب ُيْقَتلُ . َكَهُنوَتُهمْ 
. ســبط الوى ألنهــم أرادوا إخفــاء حقيقــة عيســى عليــه الســالم أنــه هــارونى مــن: ثانيــاً 

ليخلعوا عليه المسِّيِّانية ، بعد أن أحسوا أنهم قتلوه ، ليكونوا فى حل من اإليمـان بمحمـد 
صلى اهللا عليه وسـلم عنـد مجيئـه ، ليحتفظـوا بملكـوت اهللا ظلمـًا وعـدوانا، لـذلك قـال لهـم 

: اْلُكتُـبِ َأَمـا قَـَرْأُتْم قَـطُّ ِفـي «(: عيسـى عليـه السـالم بعـد أن ضـرب لهـم أمثـال ملكـوت اهللا
ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا . اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ 

ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ 
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ــِه 44. َمــاَرهُ َتْعَمــُل َأثْ  ــُض َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعَلْي َوَمــْن َســَقَط َعَلــى َهــَذا اْلَحَجــِر َيَتَرضَّ
 12-10: 12، مرقس  44-42: 21متى .) »َيْسَحُقهُ 
َمْدعُّوًا ِمَن اِهللا َرِئيَس 10(: كان عيسى عليه السالم كاهنًا ، بل رئيسًا للكهنة: ثالثاً 

، وال يمكن لـرئيس الكهنـة أن يكـون  10: 5عبرانيين ) .اِدقَ َكَهَنٍة َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي صَ 
بـل . إلهًا أو ابن إله ، وال يمكن لرئيس الكهنـة أو حتـى الكـاهن أن يكـون مـن نسـل داود

َوُتَوكِّـُل َهـاُروَن َوَبِنيـِه َفَيْحُرُسـوَن 10: (هو محرم عليهم ألنهم ليسـوا مـن نسـل هـارون
 10: 3العدد .) »ي َيْقَتِرُب ُيْقَتلُ َواَألْجَنِبيُّ الذِ . َكَهُنوَتُهمْ 

ِلَكْي ال َيْقتَـِرَب َرُجـٌل َأْجَنِبـيٌّ لـْيَس ِمـْن َنْسـِل ِتْذَكارًا ِلَبِني ِإْسـَراِئيل 40: (وقال أيضاً 
ـَر َبُخـورًا َأَمـاَم الـرَّبِّ  ِد َفَيُكـوَن ِمْثـل قُـوَرَح َوَجَماَعتِـِه َكَمـا َكلَمـُه الـرَّبُّ َعـْن َيـ َهاُروَن ِلُيَبخِّ

 40: 16العدد .) ُموَسى
اعتقدوا بصورة خاطئة أو متعمـدة أن الِمسِّـيِّا الـذى هـو خـاتم رسـل اهللا  سـيأتى : رابعاً 

: لـذلك سـألهم عيسـى عليـه الســالم بصـيغة الغائـب عـن المسِّـيِّا فقـال لهــم. مـن نسـل داود
: قَـاَل َلهُـمْ 43. »اْبـُن َداُودَ «: قَـاُلوا لَـهُ » ؟َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمـْن ُهـوَ «42(
وِح َرّبـًا قَـاِئالً « قَـاَل الـرَّبُّ ِلَربِّـي اْجِلـْس َعـْن َيِمينِـي َحتـَّى َأَضـَع 44: َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ

َفَلــْم 46» ؟َفــِإْن َكــاَن َداُوُد َيــْدُعوُه َرّبــًا َفَكْيــَف َيُكــوُن اْبَنــهُ 45َأْعــَداَءَك َمْوِطئــًا ِلَقــَدَمْيَك؟ 
: 22متـى .) َوِمـْن َذِلـَك اْلَيـْوِم لَـْم َيْجُسـْر َأَحـٌد َأْن َيْسـَأَلُه َبتـَّةً . َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن ُيِجيَبُه ِبَكِلَمةٍ 

ــيِّا أو أرادوا خلــع هــذا اللقــب  41-46 ــا ظنــوا أن عيســى عليــه الســالم هــو الِمسِّ ، لــذلك لمَّ
 .عليه جعلوه ابن داود

 1متـى .) َسْبِي َباِبَل ِإَلى اْلَمِسيِح َأْرَبَعَة َعَشَر ِجـيالً  َوِمنْ : (يقول متـى -34س :
سنة َتْفِصل بين شـألتئيل ووالدة يسـوع ، أى متوسـط أعمـارهم كانـت  600أى تقريبًا  17
 .سنة لكل جيل ، وهذا يناقض كل المتوسطات المتعارف عليها لهذه الحقبة 46

ســــنة ، وتبعــــًا للمــــؤرخ  27فهــــى  أمــــا متوســــط أعمــــار أجيــــال هــــذه الحقبــــة عنــــد لوقــــا
فمن صاحب هذا اللغط؟ وكيف نفهم أن الـرب يقـوم . سنة 25اليهودى يوسيفوس كانت 

 بمثل هذه األخطاء التى ال يفعلها صبى فى المرحلة االبتدائية؟
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 ِجــيًال  َأْرَبَعــَة َعَشــرَ َفَجِميــُع اَألْجَيــاِل ِمــْن ِإْبــراِهيَم ِإَلــى َداُوَد 17: (يقــول متــى -35س
 َأْرَبَعـَة َعَشـرَ ِجـيًال َوِمـْن َسـْبِي َبابِـَل ِإلَـى اْلَمِسـيِح  َأْرَبَعَة َعَشرَ ِمْن َداُوَد ِإَلى َسْبِي َباِبَل وَ 

 17: 1متى .) ِجيالً 

جيــل فقــط ، فمــن الــذى  41جــيًال ، لكــنهم فــى الواقــع  42ومعنــى ذلــك أن مجمــوعهم 
 نساه وحى متى؟ وكيف ُيخطىء الرب؟

) مواليـد السـيد الـرب(تحـت عنـوان  1038-1037لمقـدس ص وفى قـاموس الكتـاب ا
لــيس فــى العهــد الجديــد جــدول : (192نقــال عــن هــامش إظهــار الحــق الجــزء الثــانى ص 

: 1نسب إال لشخص واحد وهو الرب يسوع المسيح، وهذا النسب مذكور فى إنجيل متى
، ولكــــن هنــــاك شــــىء مــــن الصــــعوبة فــــى فهــــم  38-23: 3، وفــــى إنجيــــل لوقــــا 1-17

تــرك ثالثــة ملــوك بــين يــورام وليهما، فــإذا نظرنــا إلــى جــدول متــى منفــردًا نــرى أنــه جــد
،  2: 11، و 25: 8انظر سفر الملوك الثـانى ) (أخزيا ويوآش وأمصيا(وهم  وعزريا

وهــم ســادس وســابع وثــامن ملــوك مملكــة يهــوذا ، وقــد دام حكمهــم [، وكــذلك )21: 12و 
الــذى كــان بــين يوشــيا  يهويــاقيم.] م.ق 771إلــى ســنة . م.ق 843عامــًا مــن ســنة  72

فــإذا ذكــرت هــذه األربعــة وهــو متــروك أيضــًا، ) 34: 23ســفر الملــوك الثــانى (ويكنيــا 
 ،  يصير القسم الثانى ثمانية عشر جيًال عوضًا عن أربعة عشر

ــَرت تفاســير شــتَّى ، وهــذه  ــة فسِّ ثــم إذا قابلنــا جــدول متــى بجــدول لوقــا نجــد فروقــًا جمَّ
ستقالل كل من البشيرين عن اآلخر فـى مـا كتبـه واعتمـاده علـى تبرهن االفـروق 

إذن ال عالقــة للــوحى الــذى ينبغــى أن يكــون [،  مصــادر تختلــف عــن مصــادر اآلخــر
ويتبـع متـى تسلسـل الفـرع المالـك مـن نسـل داود بواسـطة ] مصدر كل منهما بهذا النسـب

وبصـراحة ال أفهــم [ سـليمان ، ويتبـع لوقــا تسلسـل الفـرع األصــغر بواسـطة ناثـان بــن داود
، ] تسلسل الفرع المالك وتسلسل الفرع األصغر وال ماذا يقصد بهمـا الكتـاب: معنى قوله

اســمًا فقــط ، وجميــع  15اســمًا بــين داود وزربابــل ، أمــا متــى فــذكر  25وقــد ذكــر لوقــا 
اســمًا  17األســماء ماعــدا شــألتائيل مختلفــة فــى الجــدول الواحــد عــن اآلخــر ، وذكــر لوقــا 

فقط وجميعها تختلف عـن تلـك ، وأهـم فـرق هـو  9ابل ويوسف ، أما متى فذكر بين زرب
أن متى يقـول عـن يوسـف إنـه ابـن يعقـوب ، بينمـا يقـول لوقـا إنـه ابـن هـالى ، وال يمكـن 

 ).أن يكون ابنًا لالثنين ، وال يحتمل أن يكون االسمان اسمى شخص واحد
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 ـا ِوَالَدُة َيُسـوَع اْلمَ 18: (يقول متـى -36س ـُه : ِسـيِح َفَكاَنـْت َهَكـَذاَأمَّ ـا َكاَنـْت َمـْرَيُم ُأمُّ َلمَّ
وِح اْلقُـُدسِ  َفُيوُسـُف َرُجُلهَـا ِإْذ 19. َمْخُطوَبًة ِلُيوُسـَف َقْبـَل َأْن َيْجَتِمَعـا ُوِجـَدْت ُحْبلَـى ِمـَن الـرُّ

 19-18: 1متى .) َكاَن َباّرًا َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها َأَراَد َتْخِلَيَتَها ِسّراً 
فتبعًا للقانون اليهودى كان ال بد أن يوقع إثنان على عقد الطالق ، فكيف كان يريـد 
تخليتهــا ســرًا؟ فهــل الطــالق ســرًا ُيعــد مــن الطقــوس اليهوديــة؟ وهــل لــم تخبــره مــريم بــأمر 
المالك والحمل اإلعجازى إلى أن كبرت بطنها وظهر عليها الحمل؟ ولماذا تـرك اليهـود 

نه وراء هذا الحمـل؟ فـأين الشـهود الـذين أتيـا بهـم ليثبتـا عفتـه وعفـة يوسف ولم يتهمونه أ
خطيبته وبراءتهما من تهمة الزنـى؟ وألسـت معـى أن نسـبة مـريم إلـى رجـل فـى ظـل هـذه 
الظــروف يمحــى معجــزة والدة عيســى عليــه الســالم؟ فمــن الــذى لــه مصــلحة فــى ذلــك إال 

 أحد أعداء يسوع؟

 الم فى العهد الجديـد بـابن مـريم تأكيـدًا لطهـره لماذا لم ُيدَع عيسى عليه الس -37س
وعفـاف أمـه، بـدًال مــن ابـن يوسـف؟ ولمــاذا نسـب كتبـة األناجيـل إلــى مـريم تهمـة الزنــى؟ 

 : حيث نسبها لوقا لمريم مرتين

َوَذا َأُبـوَك ُهـَيا ُبَنيَّ ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنـا َهَكـَذا؟ «: َوَقاَلْت َلُه ُأمُّهُ . َفَلمَّا َأْبَصَراُه اْنَدَهَشا48(
 ،  48: 2لوقا ) »!ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِ  َوَأَنا

اْبـَن ُيوُسـَف  َوُهَو َعَلى َما َكاَن ُيَظنُّ َوَلمَّا اْبَتَدَأ َيُسوُع َكاَن َلُه َنْحُو َثَالِثينَ َسَنًة 23(و
جــود فــى النســخ غيــر مو ) َوُهــَو َعَلــى َمــا َكــاَن ُيَظــنُّ (، وعبــارة  23: 3لوقــا ) ْبــِن َهــاِلي

. األصلية ، والدليل على ذلك هو وضعها بين أقواس أو كتابتها بخط مخالف للتوضـيح
إال أن المتـرجمين والمسـئولين عـن هـذه الكتـب قـد فقـدوا األمانـة العلميـة وحـذفوا األقــواس 

والغريـب أن يسـمى التفسـير التطبيقـى للكتـاب المقـدس . وأصـبح التعليـق مـن مـتن الـنص
وال تعليــق عنــدى . 2075ص ) رســمى ليســوع لكنــه لــيس األب الحقيقــىاألب ال(يوســف 

علـــى هـــذا غيـــر أن كتبـــة األناجيـــل أرادوا تشـــويه ســـمعة عيســـى عليـــه الســـالم ، وٕالحـــاق 
 .األذى به وبأمه

 e-swordوٕاليك عدة ترجمات مختلفة من موقع 
Luk 3:23  And Jesus himself, when he began Uto teachU, was about 
thirty years of age, being the son U(as was supposed) U of Joseph, the UsonU 
of Heli, (ASV) 
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Luk 3:23  And Jesus at this time was about thirty years old, being the 
son Uas it seemed U of Joseph, the son of Heli,(BBE) 
Luk 3:23  When Jesus began to preach, he was about thirty years old. 
UEveryone thought he was the son of JosephU. But his family went 
back through Heli, (CEV)الحظ أنه جعلها هنا من متن النص 
Luk 3:23  Und er selbst, Jesus, begann ungefنhr dreißig Jahre alt zu 
werden, und war, wie man meinte, ein Sohn des Joseph, des Eli, (GEB) 
Luk 3:23  Und Jesus war, da er anfing, ungefنhr dreißig Jahre alt, Uund 
ward gehalten für einen Sohn Josephs U, welcher war ein Sohn Eli's, 
(GLB) 
Luk 3:23  And P
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23 Jesus, when he began his ministry, was about thirty years of age, 
being the son U(as was supposed)U of Joseph, the son of Heli, (ESV) 
0TUhttp://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3
&section=0&version=esv&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&N
avCurrentChapter=3 U0T 
" 23 And Jesus Himself had become about thirty years of age, being 
U(as was supposed)U the son of Joseph, who was the son of Heli, (Third 
Millennium Bible) 
0TUhttp://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3
&section=0&version=tmb&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&N
avCurrentChapter=3 U0T 

 

 ــا ِوَالَدُة َيُســوَع اْلَمِســيِح َفَكاَنــْت َهَكــَذا18(يقــول متــى  -38س ــُه : َأمَّ ــا َكاَنــْت َمــْرَيُم ُأمُّ َلمَّ
ــًة ِلُيوُســَف  ــَمْخُطوَب ــا ُوِج ــَل َأْن َيْجَتِمَع ــُدسِ َقْب وِح اْلُق ــرُّ ــَن ال ــى ِم ــُف 19. َدْت ُحْبَل َفُيوُس

َوَلِكـْن ِفيَمـا ُهـَو ُمَتَفكِّـٌر 20. َرُجُلَها ِإْذ َكاَن َبارًّا َوَلْم َيَشْأ َأْن ُيْشِهَرَها َأَراَد َتْخِلَيَتَهـا ِسـرّاً 
ــاِئالً  ــي ُحْلــٍم َق ــُه ِف ــْد َظهَــَر َل ــَالُك الــرَّبِّ َق ــِذِه اُألُمــوِر ِإَذا َم ــي َه َيــا ُيوُســُف اْبــَن َداُوَد َال « :ِف

http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=esv&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=esv&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=esv&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=tmb&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=tmb&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
http://bible.crosswalk.com/OnlineStudyBible/bible.cgi?word=Luke+3&section=0&version=tmb&new=1&oq=&NavBook=lu&NavGo=3&NavCurrentChapter=3
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وِح اْلُقــُدسِ  ــِه ِفيَهــا ُهــَو ِمــَن الــرُّ ــَل ِب : 1متــى .) َتَخــْف َأْن َتْأُخــَذ َمــْرَيَم اْمَرَأَتــَك َألنَّ الَّــِذي ُحِب
18-20 

ومعنى ذلك أن يوسف قد علم بحبل مريم خطيبتـه قبـل أن يخبـره مـالك الـرب بـذلك، 
عـــد أن كبـــرت بطنهـــا وظهـــر عليهـــا أعـــراض فكيـــف اكتشـــف يوســـف أنهـــا حامـــل؟ أكيـــد ب

فلمــاذا لـــم يرســل الـــرب مالكــه ليخبـــر يوســف بهـــذا قبــل إكتشـــاف هــذا الحمـــل ، . الحمــل
ويكــون بــذلك قــد أنقــذ أمــه مــن الفضــيحة وشــك خطيبهــا فيهــا أو العــيش فــى كــرب وذلــة 

 حتى ال يعلم الناس بأمرها؟ 

ها حيث كان عمـره حينئـذ ولماذا لم تخبره هى بهذا الحمل اإلعجازى لتتجنب شكه في
وقـد ضـعفت قدراتـه الجنسـية  92يناهز ال ) كما تقول الموسوعة الكاثوليكية على النت(

ويكون شكه فيها نفسيًا أيسـر؟ وكيـف صـدق هـو هـذا الـوحى علـى األخـص أنـه لـم يكـن 
 نبيًا وال يعرف إن كان هذا وحيًا أم هاجسًا من الشيطان ليلبس عليه أمر هذا الحمل؟ 

دق اليهـود يوسـف أو مـريم وأن هـذا الحمـل بـأمر اهللا، حيـث ال يوجـد دليـل وكيف صـ
كتابى على هذا ، اللهـم إال إذا كـان هنـاك دليـل اقتنـع بـه اليهـود ، ولـم يقيمـوا حـد الزنـى 
علـــى الشـــيخ يوســـف وخطيبتـــه ، وحـــذف مـــن الكتـــاب أو كتـــب فـــى أحـــد األناجيـــل التـــى 

و كـان األمـر غيـر ذلـك فـأين دليـل بـراءة رفضتها الكنيسة واعتبرتها غير موحى بهـا؟ ولـ
مـــريم مـــن تهمـــة الزنـــى فـــى الكتـــاب المقـــدس؟ كيـــف عـــرف اليهـــود وكهنـــتهم ببـــراءة مـــريم 

 ويوسف من تهمة الزنى؟

وهل ُيعقل أن تتزوج زوجة الرب أحد عبيده؟ وهل يجوز للرب أن ينتقى إمـرأة عـذراء 
طوبـة ليولـد منهـا؟ أم أراد أن مخطوبة ليولـد منهـا؟ فلمـاذا لـم يختـر إمـرأة عـذراء غيـر مخ

 !يفضح إمائه المؤمنات وشيوخه المؤمنين؟ وحاشاه

ليسـوع؟ ) كما يقول التفسير التطبيقـى للكتـاب المقـدس(ومن الذى كان األب الرسمى 
 )23: 3لوقا (أم يوسف بن هالى ) 16: 1متى (هل هو يوسف بن يعقوب 

 لكن هل كان يسوع سامريًا أم يهوديًا؟ -39س 

َوَأَتى َوَسـَكَن ِفـي َمِديَنـٍة 23: (متى كان سامريًا ، وجعلها نبوءة ويجب أن تتمتبعًا ل
 23: 2متى .) »ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ُيَقاُل َلَها َناِصَرُة ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 
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: اْلَمـْرَأُة السَّـاِمِريَّةُ  َفَقالَـْت لَـهُ 9: (وتبعًا ليوحنا فقد كان يهوديًا وليس مـن ناصـرة الجليـل
َألنَّ اْلَيُهـــوَد َال » ؟َكْيـــَف َتْطُلـــُب ِمنِّـــي ِلَتْشـــَرَب َوَأْنـــَت َيُهـــوِديٌّ َوَأَنـــا اْمـــَرَأٌة َســـاِمِريَّةٌ «

  9: 4يوحنا .) ُيَعاِمُلوَن السَّاِمِريِّينَ 

اوب فكيف يـتم التوفيـق بـين اإلثنـين؟ أال يـدل هـذا علـى التحريـف المتعمـد أو كثـرة تنـ
 األيدى واألقالم بالتصحيح والتعديل فيما تسمَّى بأصول هذا الكتاب؟

 وكيــف يكــون ســامريًا وهــو قــد أمــر تالميــذه أال ُيعلُِّمــوا الســامريين؟ أال يــدل  -40س
هــذا علــى نكرانــه ألهلــه وجيرانــه وللجميــل الــذى فعلتــه معــه هــذه المدينــة التــى تربــى فيهــا 

ِإلَـى «: َالِء اِالْثَنـا َعَشـَر َأْرَسـَلُهْم َيُسـوُع َوَأْوَصـاُهْم قَـاِئالً َهـؤُ 5(وانتسب إليها وكان ناصـريًا؟ 
ــٍم َال َتْمُضــوا  ــى 6. َوإَِلــى َمِديَنــٍة ِللسَّــاِمِريِّيَن َال تَــْدُخُلواَطِريــِق ُأَم ــاْلَحِريِّ ِإَل ــوا ِب ــِل اْذَهُب َب

الَّةِ   6-5: 10متى ) .ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

 َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن َأمَّـا 22: (قال للمرأة السامرية مثلهبل كيف  -41س
؟ أال ُيعد هذان النصان دليًال كافيًا علـى أن عيسـى 22: 4يوحنا ) َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما َنْعَلمُ 

ائـل عليـه السـالم لـم يكـن ناصـريًا وال سـامريًا ولكنـه كـان يهوديـًا؟ أال يـدل هـذا علـى أن ق
َأِمَن النَّاِصـَرِة ُيْمِكـُن َأْن «: َفَقاَل َلُه َنثََناِئيلُ 46(ذلك أراد أن يسب عيسى عليه السالم؟ 

ــوَن َشــْيٌء َصــاِلحٌ  ، خاصــة وأنــه ال توجــد نبــوءة كمــا أشــار متــى  46: 1يوحنــا ) »؟َيُك
اُل َلهَـا َناِصـَرُة َوَأَتى َوَسَكَن ِفي َمِديَنـٍة ُيقَـ23: (على أنه سكن الناصرة لكى ُيدعى ناصرياً 

 23: 2متى ) .»ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 

 أن عيسى عليه السالم من نسل سـليمان ابـن داود ، ) 7-6: 1(ذكر متى  -42س
 فإبن من عيسى عليه السالم؟ . أنه من نسل ناثان ابن داود) 31: 3(وذكر لوقا 

 تــب إنجيــل لوقــا لــم تكــن لديــه أدنــى فكــرة عــن أبنــاء ناثــان فــى العهــد إن كا -43س
 فهل مازلت تصدق أن لوقا كتب هذا بإلهام من اهللا؟. القديم ، فلم يصدق فيهم اسماً 
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 أليـاقيم(جاء فى متى أن عيسى عليه السالم جاء مـن نسـب ولـد يهويـاقيم  -44س (
.) َوَأِلَيـاِقيُم َوَلـَد َعـاُزورَ . َأِبيُهـوُد َوَلـَد َأِلَيـاِقيمَ وَ . َوَزُربَّاِبُل َوَلَد َأِبيُهودَ 13: (ملك يهـوذا

 13: 1متى 
ــِك َيُهــوَذا30: (وقــد جــاء فــى ســفر إرميــاء ــاِقيَم َمِل ــَذِلَك َهَكــَذا َقــاَل الــرَّبُّ َعــْن َيُهوَي َال : ِل

 .رِّ َنَهارًا َوِلْلَبـْرِد َلـْيالً َيُكوُن َلُه َجاِلٌس َعَلى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَتُكوُن ُجثَُّتُه َمْطُروَحًة ِلْلحَ 
َوُأَعاِقُبُه َوَنْسَلُه َوَعِبيَدُه َعَلى ِإْثِمِهْم َوَأْجِلُب َعَلْيِهْم َوَعَلى ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم َوَعَلى 31

 31-30: 36إرمياء ].) ِرَجاِل َيُهوَذا ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َكلَّْمُتُهْم َعْنُه َوَلْم َيْسَمُعوا
 ُيقال إن عيسى عليه السالم كان ملكًا لليهود وهو من نسل ألياقيم؟فكيف 

 فهل زربابل ابن شألتئيل؟ 27: 3لوقا  )َزُربَّاِبَل ْبِن َشَأْلِتِئيلَ : (يقول لوقا -45س 
ــــيس ابــــن شــــألتئيل بــــل ابــــن أخيــــه فــــدايا. ال ــــَداَيا19: (زربابــــل ل ــــا َف ــــُل : َواْبَن َزُربَّاِب

، وعلى هذا يفتـرض بعـض علمـاء النصـارى أنـه  19: 3ول أخبار األيام األ) .َوَشْمِعي
بعد موت أحدهما تزوج اآلخر زوجته تبعًا للشريعة اليهوديـة وأنجـب منهـا وُنِسـَب الطفـل 

وعلى ذلك يكون زربابل ابن أحدهما حسب الشريعة الالويـة الطبيعـى . زربابل لشألتائيل
س عبـد النـور فـى كتابـه شـبهات كما يقـول الـدكتور القـس منـي. ، وابن اآلخر بالمصاهرة

 .258وهمية ص 
إذا كانـــت الشـــريعة تعتبـــر زربابـــل ابـــن أحـــدهما الطبيعـــى أو : وأذكـــر الـــدكتور القـــس

بالمصـاهرة فلمــاذا يخــالف ذلـك مــا جــاء فـى أخبــار األيــام األول؟ ألـيس الــرب الــذى أنــزل 
 العهد القديم هو نفس الرب الذى جاء بالعهد الجديد عندكم؟

 فهل هذا صحيح؟ 27: 3لوقا ) َشَأْلِتِئيَل ْبِن ِنيِري: (قايقول لو  -46س 

) َأسِّـيُر َوَشـَأْلِتِئيُل اْبُنـهُ : َواْبَنا َيُكْنَيا17. (إن شألتئيل ابن يكنيا وليس ابن نيرى. ال
 17: 3أخبار األيام األول 

 13: 1متى (هل أبيهود ابن زربابل كما قال وحى متى؟  -47س( 
: َوَبُنـو َزُربَّاِبـلَ : (بابل فى العهد القديم فلن تجد بينهم أبيهودفإذا راجعت ذرية زر . ال

َوَحُشـــوَبُة َوُأوَهـــُل َوَبَرْخَيــا َوَحَســـْدَيا َوُيوَشـــُب 20 َمُشــالَُّم َوَحَنْنَيـــا َوَشـــُلوِمَيُة ُأْخــُتُهمْ 
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، ولــو قمــت بعــدهم لــن تجــدهم خمســة بــل  19: 3أخبـار األيــام األول .) َخْمَســةٌ . َحَســدَ 
 .ثمانية

 27: 3لوقا ) ِريَسا ْبِن َزُربَّاِبلَ : (هل ريسا ابن زربابل كما يقول لوقا؟ -48س  

َوَحُشـوَبُة 20 َمُشالَُّم َوَحَنْنَيا َوَشُلوِمَيُة ُأْخُتُهمْ : َوَبُنو َزُربَّاِبلَ : (فبنو زربابل هـم. ال
 20-19: 3يام األول أخبار األ.) َخْمَسةٌ . َوُأوَهُل َوَبَرْخَيا َوَحَسْدَيا َوُيوَشُب َحَسدَ 

. وهــذا يعنــى أن كــل مــن وحــى متــى ووحــى لوقــا قــد أخطــأ فــى ذكــر اســم ابــن زربابــل
ونفهم كذلك من سفر أخبار األيام األول أن شألتئيل مات بدون ذرية ، ولعل فدايا أخوه 
تــزوج بامرأتــه وأنجــب منهــا نســًال ألخيــه حســب النــاموس ، فصــار زربابــل ابنــًا لشــألتئيل 

 .الرب أو الوحى ذلك فيوضحه حتى ال ُتَظُن الظنون فى زوجة شألتئيل دون أن يعلم

 ابن من شالح؟ -49س 
 .فهو ابن قينان عند لوقا 36: 3لوقا ) ْبِن ِقيَناَن ْبِن َأْرَفْكَشادَ 36 َشاَلحَ : (قال لوقا

ار األيــام أخبــ ).َوَأْرَفْكَشــاُد َوَلــَد َشــاَلَح َوَشــاَلُح َوَلــَد َعــاِبرَ 18: (ويقــول العهــد القــديم
َوَعاَش َأْرَفْكَشاُد َبْعَد َما َوَلَد َشاَلَح َأْرَبَع ِمَئٍة َوَثَالَث ِسِنيَن َوَوَلَد 13(و 18: 1األول 

 .فهو إذن ابن أرفكشاد وليس ابن ابنه 13: 11تكوين .) َبِنيَن َوَبَناتٍ 

 متى رحل يوسف ومريم العذراء إلى الناصرة ؟ -50س 

يوســف النجــار كانــا يعيشــان فــى بيــت لحــم ، وهنــاك ولــَد تبعــًا لمتــى نفهــم أن مــريم و 
: 2متـى . (الصبى، ثم سافروا إلى مصر ، وبعد عـودتهم مـن مصـر عاشـا فـى الناصـرة

 .أى بعد والدة يسوع) 23

، )26: 1لوقـا (بينما نفهم من لوقا أن مريم ويوسف كانا يعيشان فى مدينـة الناصـرة 
ن الذى أمـر بـه أغسـطس قيصـر، أثنـاء حملهـا ثم ذهبا إلى مدينة بيت لحم لتعداد السكا

 .أى كانا بالناصرة قبل والدة يسوع) 7-6: 2لوقا (بيسوع ، وهناك ولدت الطفل 

 ـــهُ 5: (يقـــول متـــى أيضـــاً  -51س ـــاُلوا َل ـــَذا «: َفَق ـــُه َهَك ـــِة َألنَّ ـــِم اْلَيُهوِديَّ ـــِت َلْح ـــي َبْي ِف
ــْغَرى َبــْيَن ُرَؤَســاِء َيُهــوَذا َوَأْنــِت َيــا َبْيــَت َلْحــٍم َأرْ 6: َمْكتُــوٌب ِبــالنَِّبيِّ  َض َيُهــوَذا َلْســِت الصُّ

   6-5: 2متى .) »َألْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبٌِّر َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ 
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وهــذه النبــوءة مــردودة ألن ســفر ميخــا ) 2: 5ميخــا (وهــو هنــا يشــير إلــى النبــى ميخــا 
الســـالم لــم يكـــن ملكـــًا علـــى  مــن األســـفار المحذوفـــة عنـــد الســامريين ، وأن عيســـى عليـــه

ــا ِللَّــِه ِللَّــهِ «: (شــعب إســرائيل ،  21: 22متــى .) »َأْعُطــوا ِإذًا َمــا ِلَقْيَصــَر ِلَقْيَصــَر َوَم
َيــا ُمَعلِّــُم ُقــْل «(،  7: 8يوحنــا ) »!َمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم ِبــَال َخِطيَّــٍة َفْلَيْرِمَهــا َأوًَّال ِبَحَجــرٍ «(

َيـا ِإْنَسـاُن َمـْن َأَقـاَمِني َعَلْيُكَمـا َقاِضـيًا «: َفَقاَل َلهُ 14. »يَراثَ َألِخي َأْن ُيَقاِسَمِني اْلمِ 
وكــذلك ســأله بــيالطس إذا كــان هــو ملــك اليهــود؟ فــأنكر  14: 12لوقــا ) »؟َأْو ُمَقسِّــماً 

ــُه َيُســوعُ 34: (وقــال لــه ــي«: َأَجاَب ــَك َعنِّ ــاُلوا َل ــُروَن َق ــَذا َأْم آَخ ــوُل َه ــَك َتُق ــْن َذاِت » ؟َأِم
 36،  34: 18يوحنا .) ْمَلَكِتي َلْيَسْت ِمْن َهَذا اْلَعاَلمِ مَ «…

فمن الذى استشهد بكتاب غيـر معتـرف بـه؟ هـل استشـهد الـرب بكتـاب ال يعتـرف بـه 
 هو نفسه أنه كتاب سماوى؟ ولماذا؟

فإن كان عيسى هو اإلله فهل نسى أنه من اليهوديـة وال يسـتطيع التـدريس والمعيشـة 
دعوا هـذا للســخرية مـن هـذا اإللـه؟ وأال يقــدح هـذا فـى قداسـة هــذا وسـط السـامريين؟ أال يـ

 .الرب وألوهيته؟ خاصة وأنه ال يمكن أن يأتى شىء صالح من الناصرة

أإله يرفضه أنبياؤه ، ويفعلون ماال يرضاه ، ومـا قـد نهـى عنـه ليضـلوا خلقـه ، فمـنهم 
يهـوذا مـع (أبنائـه  ، ومـنهم مـن يزنـى مـع زوجـة) لوط مـع ابنتيـه(من يزنى زنى المحارم 

، ومـنهم مـن سـرق النبـوة مـن أخيــه وكـذب علـى أبيـه وخدعـه وضـحك علـى اإللــه )ثامـار
) يعقـوب واإللـه(، ومنهم من صارع الـرب وغلبـه )يعقوب يسرقها من عيسو(وأوحى إليه 

 ؟)سليمان(، ومنهم من عبد األوثان 

زلـــى فـــى أن هـــؤالء فـــأين القـــدوة التـــى يريـــد اإللـــه أن يضـــربها لعبيـــده؟ وأيـــن علمـــه األ
البشر سيضلون خلقه؟ ومـاذا يفعـل هـذا اإللـه إذا احـتج عليـه أحـد مـن خلقـه يـوم القيامـة 

 متهما إياه بإضاللنا عن طريق أناس فاسدة أعطاهم الحكم والنبوة؟

وبالنسبة إلستشهاده بميخا ، : 17ويقول إدوارد شفايتزر فى تفسيره إلنجيل متى ص 
لمسِّـيِّا، وأقحمـت أيضـًا فـى التـراجم إلـى األراميـة، وأيضـًا ال فهى تشير فى اليهودية إلى ا

ال فـــى الـــنص العبرانـــى وال فـــى الـــنص اليونـــانى، ويمكـــن أن ) أرض يهـــوذا(توجـــد كلمـــة 
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ــْغَرى(وكــذلك أخطــأ متــى فــى قــراءة . يكــون مصــدرها هــو متــى نفســه ، بينمــا ) َلْســِت الصُّ
ْغَرى(هى فى العهد القديم   ).الصُّ

 ف بتحريف الكتاب المنسوب لمتى؟أليس هذا اعترا

 َوَأَتى َوَسَكَن ِفي َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها َناِصَرُة ِلَكْي َيِتمَّ َما 23: (يقول متـى -52س
 ،  23: 2متى .) »ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 

ى أى كتـاب مـن فما هو كتاب األنبياء الذى ُكِتَبت فيـه هـذه النبـوءة؟ فهـى ال توجـد فـ
كتب األنبياء ، وبذلك يكون هذا الكتاب الذى بين يدى النصارى ليس من كالم اهللا وقد 

إما بحذف هذه النبوءة من الكتاب ، فيكون الكتاب لـم يتعهـد اهللا : وقع فيه تغيير وتبديل
َماُء َوَلَدْيُكْم َكْيَف َتدَُّعوَن َأنَُّكْم ُحكَ (: بحفظه ، وترك حفظه للكتبة والكهنة ، الذين حرفوها

َلَها َقَلُم اْلَكَتَبِة الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ  َشِريَعَة الرَّبِّ َبْيَنَما  8:  8إرمياء ) ؟َحوَّ

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
 30: 23إرمياء  .)َبْعضٍ 

؟: [إَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ وَ 33( َأيُّ : [َفُقْل َلُهـمْ ] َما َوْحُي الرَّبِّ
ــُكْم  ــي َأْرُفُض ــٍي؟ ِإنِّ ــرَّبِّ  -َوْح ــْوُل ال ــَو َق ــِذي 34. ُه ــْعُب الَّ ــاِهُن َأِو الشَّ ــالنَِّبيُّ َأِو اْلَك َف

 34-33: 23إرمياء .) رَُّجَل َوَبْيَتهُ ُأَعاِقُب َذِلَك ال -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

وٕامـا بعـدم وجودهـا مـن األصـل فيكـون كاتـب هـذا الكـالم قـد كتبـه عـن جهـل دون أن 
 !يوحى إليه

تعليــق الكتــاب المقــدس األلمــاني فــى هامشــه إنــه ال يوجــد فــي كتــب أضــف إلــى ذلــك 
ن نصــيب مدينــة الناصــرة كانــت مــهــذا باإلضــافة إلــى أن . األنبيــاء أيــة إشــارة إلــى ذلــك
، وأن الناصــرة تقــع فــى قــرى الجليــل ، ) 16-10: 19يشــوع(ســبط زبولــون بــن يعقــوب 

 . وأهلها كلهم من يهود السامرة ، واإلتصال بينهم ممنوع

ولــو َقِبــَل يهــود أورشــليم نبيــًا مــن ســكان الســامرة ، فكيــف ســمحوا لســامرى مــن صــغره 
بـدهم؟ أضـف إلـى ذلـك أن بالمقام فى هيكل سليمان؟ وكيف سمحوا له بالتـدريس فـى مع

عيســى عليــه الســالم مــن ســبط يهــوذا ، وأبنــاء هــارون الــذين مــنهم عيســى عليــه الســالم 
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مكـــان ســـكناهم كـــان فـــى أرض اليهوديـــة مـــع ســـبط يهـــوذا ، فمـــن الـــذى أســـكنه الناصـــرة 
وأخرجــه مــن أرض عشــيرته؟ مــع األخــذ فــى اإلعتبــار أنــه بــين المكــانين آالف األميــال 

 .وسفر أيام

وهــــذه النبــــوة تواجــــه : (37النبــــوءة يقــــول بــــاركلى فــــى تفســــيره لمتــــى ص وعــــن هــــذه 
المفسرين بصعوبة كبيرة ، ذلـك ألنـه ال توجـد آيـة فـى العهـد القـديم بهـذا المعنـى ـ وحتـى 

ولـم يوجـد حـل كـاف . مدينة الناصرة نفسها غير مذكورة علـى اإلطـالق فـى العهـد القـديم
 .)لهذه المشكلة

 بيت لحم؟ ما سبب ذهاب يسوع إلى -53س 

إن أهل مـريم كـانوا يسـكنون فـى الجليـل : يقول لوقا إن السبب هو تعداد السكان
فــى قريــة الناصــرة ، وأتــت مــع خطيبهــا إلــى بيــت لحــم للتعــداد الــذى أمــر بــه 

 )7-1: 2لوقا ( أغسطس، وولدت يسوع هناك

بينما ادعى متى أيضًا أن السبب هو وجود نبوءة عندهم تقـول إنـه سـيظهر نبـى فـى 
ِفـي َبْيـِت َلْحـِم «: َفقَـاُلوا لَـهُ 5: (سرائيل من بيت لحم يرعى شعب إسرائيل ؛ فيقول متـىإ

َوَأْنــِت َيــا َبْيــَت َلْحــٍم َأْرَض َيُهــوَذا َلْســِت 6: اْلَيُهوِديَّــِة َألنَّــُه َهَكــَذا َمْكتُــوٌب ِبــالنَِّبيِّ 
ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا َألْن ِمْنـِك َيْخـُرُج ُمـدَ  متـى .) »بٌِّر َيْرَعـى َشـْعِبي ِإْسـَراِئيلَ الصُّ

، وهــو هنــا يشــير إلــى النبــى ميخــا ، وســفر ميخــا مــن األســفار المحذوفــة عنــد  5-6: 2
 . السامريين أهل الجليل ، باإلضافة إلى أن عيسى عليه السالم لم يكن ملكاً 

 لماذا لم ُيشـر بـاقى اإلنجيليـين غيـر متـى ولوقـا إلـى مـيالد عيسـى عليـه  -54س
فهـل كـان خشـية مـنهم مـن . لسالم؟ فلم يتعرَّض الباقون لهذا الموضوع وسـكتوا عنـها

الخوض فيه خوفًا من ُسخرية اليهود منهم؟ أم عن عمد تكتَّمـوا معجـزة مـيالد عيسـى 
عليه السالم من أمـه العـذراء البتـول، أشـرف نسـاء العـالمين، وأخفوهـا إللصـاق تهمـة 

 نبوته؟ الزنى بأمه إمعانًا فى تحقيره ورفض

فهـذا . 23: 3لوقـا ) اْبـَن ُيوُسـَف ْبـِن َهـاِلي َعَلى َما َكاَن ُيَظـنُّ َوُهـَو : (ففى لوقا كتب
رأيه الشخصى الذى أخذه من البيئة التى كـان يعـيش فيهـا ، وهـذا التعبيـر يثبـت أن هـذا 
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الكالم ليس وحيًا من عند اهللا ، وُيصدِّق لوقا فى قوله إنه كتب هذا الخطـاب الشخصـى 
ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن 1: (صديقه لُيعلمه ثاوفيليس بأمور معينة كما قال فى إفتتاحية إنجيلـهل

ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنَدَنا  َكَما َسـلََّمَها ِإَلْيَنـا الَّـِذيَن َكـاُنوا 2َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد َتَتبَّْعـُت ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـَن 3ِلَمـِة ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخـدَّامًا ِلْلكَ 

ِل ِبتَــْدِقيٍق َأْن َأْكتُــَب َعَلــى التَّــَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس  َة 4اَألوَّ ِلَتْعــِرَف ِصــحَّ
 4-1: 1لوقا .) اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 

 عليه السالم؟ متى ُوِلَد عيسى  -55س 

 هل ولد يسوع فى زمن هيرودس الملك كما يقول كاتب إنجيل متى؟

، أمـا )1: 2متى (قبل الميالد ) 4(فقد ُوِلَد عند متى فى زمن هيرودس أى قبل سنة 
 6(عند لوقا فقد ُوِلَد وقت اإلكتتاب العـام فـى زمـن كيرينيـوس والـى سـوريا أى لـيس قبـل 

ســـنوات تقريبـــًا فـــرق فـــى تحديـــد زمـــن  10، أى هنـــاك  )2: 2لوقـــا (بعـــد المـــيالد ) 7أو 
 فهل مازلت تعتقد أن هذا الكالم أوحاه الرب؟ هل نسى الرب سنة ميالده؟   . ميالد الرب

إن هيــروس أنتيبــاس الــذى ): 592صــفحة (يقــول قــاموس الكتــاب المقــدس األلمــانى 
و الــذى كــان هــ) بعــد المــيالد 39قبــل المــيالد إلــى  4مــن (كــان يحكــم عقــب وفــاة أبيــه 

. وهـو الـذى أمـر بقطـع رقبـة يوحنـا المعمـدان. ”رئيس الربع“أو ” هيرودس الملك“يسمى 
 ! إذن لم يكن هيرودس قد مات حتى يرجع عيسى عليه السالم وأمه من مصر

 فكيف رجع من مصر وهيرودس لم يكن قد مات بعد؟
قبل  27ذى بدأ عام يؤخذ فى االعتبار أن يسوع ُوِلَد عند لوقا فى سنة اإلكتتاب ، ال

عامـــًا علـــى األقـــل ، وســـرعان مـــا انتشـــر فـــى األقـــاليم  40المـــيالد فـــى جـــالين واســـتغرق 
) 11-12(ومــن المحتمــل أن تــزامن هــذا اإلكتتــاب فــى ســوريا كــان فــى عــامى . األخــرى

وعلــى ذلــك يكــون وقــت اإلكتتــاب قــد حــدث قبــل والدة عيســى عليــه الســالم . قبــل المــيالد
مــع األخــذ . ســنة ولــيس بعـد والدتــه كمــا ذكــر لوقــا 15الــبعض ب  بعـدة ســنوات ، يقــدرها

قبــل المــيالد تــدلنا المصــادر القديمــة والعمــالت ) 6-9(فــى االعتبــار أنــه بــين الســنوات 
 . المعدنية أنه كان هناك حاكمًا ُيدَعى ساتورنينوس وعقبه فاروس

 فكيف نسى الرب اسم حاكم سوريا؟
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مـيالد عيسـى عليـه السـالم ، ولـو أتـى ُكتـَّاَب  يختلف النصارى فيما بينهم على موعد
األمــر الــذى ! األناجيــل وحــٌى مــن اهللا لكــان قــد حــلَّ هــذه المشــكلة ومشــاكل كثيــرة أخــرى

يجعلنـا نؤكـد وبكـل شـدة علـى أن هــذه الكتـب ليسـت مـن وحـى اهللا ، وال عالقـة هللا بهــا ، 
ليـك والبروتسـتانت  فيتفـق الكاثو . غير أنه شاهٌد علـى مـن كتبهـا ومـن حرفهـا وبـأى قصـد

ــده  علــى مــيالده فــى الخــامس والعشــرين مــن شــهر ديســمبر ، ويقــول األرثــوذكس إن مول
 .كان فى السابع من يناير

وفــى الواقــع فــإن مــيالد عيســى عليــه الســالم لــم يــتم فــى أى مــن هــذين الشــهرين لقــول 
) وكان فى تلك الكورة رعاة متبـدين يحرسـون حراسـات الليـل علـى رعيـتهم: (لوقـا

فهـــذان الشـــهران مـــن شـــهور الشـــتاء البـــاردة التـــى تغطـــى فيهـــا الثلـــوج تـــالل .  8: 2وقـــا ل
 .فلسطين

 فماذا كان يفعل الرعاة بغنمهم ليًال فى هذا الجو مع وجود الثلوج ، وانعدام الكأل؟

ديسـمبر كـان  25غالبًا ال يوجد أساس للعقيدة القائلة بأن يـوم : (يقول األسقف بارنز
المســيح ، وٕاذا مــا تــدبرنا قصــة لوقــا التــى تشــير إلــى ترقــب الرعــاة فــى  بالفعــل يــوم مــيالد

الحقــول قريبــًا مــن بيــت لحــم ، فــإن مــيالد المســيح لــم يكــن ليحــدث فــى الشــتاء ، حينمــا 
ويبـدو أن عيـد ميالدنـا .. .. تنخفض درجة الحرارة ليًال ، وتغطى الثلوج أرض اليهودية 

 )م 300لة حوالى عام قد اتفق عليه بعد جدل كثير ومناقشات طوي

وتذكر دائرة المعارف البريطانية فى طبعتها الخامسة عشـر مـن المجلـد الخـامس فـى 
لـــم يقتنـــع أحـــد مطلقـــًا بتعيـــين يـــوم أو ســـنة لمـــيالد : (مـــا يلـــى) 643-642(الصـــفحات 

م علـى تحديـد تـاريخ لالحتفـال  340المسيح ، ولكن حينما صمم آباء الكنيسـة فـى عـام 
حكمة يوم االنقالب الشمسى فـى الشـتاء الـذى اسـتقر فـى أذهـان النـاس، بالعيد اختاروا ب

وكان أعظم أعيادهم أهميـة ، ونظـرًا إلـى التغييـرات التـى حـدثت فـى التقـاويم تغيـر وقـت 
معنـى ذلـك أن الوثنيـة كانـت مازالـت ). االنقالب الشمسى وتاريخ عيد الميالد بأيام قليلة

حتى القرن الرابع الميالدى ، أو على األقل كـان متغلغلة فى قلوب وعقول آباء الكنيسة 
من اختار هذا الوقت أحد أتباع جيش بولس ، الذى تغلغل فى صفوف النصارى األول 
، وضــلل الشــعب ، وأخــرجهم مــن جماعــة الــرب بإلغائــه للختــان والتفــريط فــى النــاموس ، 

عليـه بـالكفر ،  واختراع اسطورة الصلب والفداء ، األمر الذى جعل رئيس التالميذ يحكم
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. ويأمره بالتوبـة ، ويرسـل إلـى القـوم الـذين ضـلوا بسـبب بـولس مـن ُيصـحح لهـم عقيـدتهم
 )32-17: 21أعمال الرسل (

ـــرة معـــارف شـــامبرز ـــبالد يعتبـــرون : (وورد فـــى دائ ـــاس كـــانوا فـــى كثيـــر مـــن ال أن الن
ديســـمبر  25االنقــالب الشمســى فــى الشـــتاء يــوم مــيالد الشــمس ، وفـــى رومــا كــان يــوم 

ُيْحَتَفــل فيــه بعيــد وثنــى قــومى ، ولــم تســتطع الكنيســة أن تلغــى هــذا العيــد الشــعبى ، بــل 
 ).باركته كعيد قومى لشمس البر

لــم يكــن ميعــاد والدة المســيح هــو : (أحــد علمــاء تفســير الكتــاب المقــدس” بيــك“ويقــول 
شـــهر ديســـمبر علـــى اإلطـــالق ، فعيـــد المـــيالد عنـــدنا قـــد بـــدأ التعـــارف عليـــه أخيـــرًا فـــى 

 ).لغربا

قـــاموس “فـــى كتابـــه ) أفيـــز. د ج���ون(وأخيـــرًا نـــذكر أقـــوى األدلـــة كلهـــا عـــن الـــدكتور 
 ).أيلول(إن البلح ينضج فى الشهر اليهودى ): سنة(تحت كلمة ” الكتاب المقدس

فـــى ” بيـــك“وشـــهر أيلـــول هـــذا يطـــابق عنـــدنا شـــهر أغســـطس أو ســـبتمبر كمـــا يقـــول 
 ).تفسير الكتاب المقدس(من كتاب  117صفحة 

لمدونــة مــن معبــد أنجــورا وعبــارة ) ســتيوارت ج��ون(فــى مناقشــة ” بيــك“قــول دكتــور وي
 28-25وردت فى مصنف صينى قديم يتحدث عن رواية وصول اإلنجيل للصين سنة 

قبـــل المـــيالد فـــى شـــهر  8ميالديـــة ، حيـــث حـــدد مـــيالد عيســـى عليـــه الســـالم فـــى عـــام 
 .ميالدية 24ام سبتمبر أو أكتوبر ، وحدد وقت الصلب فى يوم األربعاء ع

إن حقيقــة إرشــاد الســيدة مــريم العــذراء : (إلــى ذلــك قــائالً ) ريفنــز ج��ون(ويشــير دكتــور 
إلى نبع كما ورد فى القرآن الكريم لتشرب منه إلى أن مـيالد المسـيح قـد حـدث فعـًال فـى 
شــهر أغســطس أو ســبتمبر ولــيس فــى ديســمبر حيــث يكــون الجــو بــارد كــالثلج فــى كــورة 

 ُرَطـب فــوق النخيـل ، حتــى تهــز جـذع النخلــة فتتسـاقط عليهــا رطبــا اليهوديـة ، وحيــث ال
 ).جنيَّا

هذا وكثرة النخيل فى منطقة بيت لحم واضحة فى اإلنجيل فى اإلصـحاح األول مـن 
سفر القضـاة ، وبـذلك يكـون حمـل السـيدة مـريم بـدأ فـى نـوفمبر أو ديسـمبر ولـم يبـدأ فـى 

 .لزموا الناس باعتقادهمارس أو إبريل كما يريد مؤرخو الكنيسة أن ي
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 لماذا لم يعرف وحى متى شيئًا عن نزول مالك الرب لحراس النوبـة الليليـة  -56س
والغريب أنـك تجـد . ليبشرهم بمولد المسيح عيسى ابن مريم؟ فلم ُيشر إلى ذلك غير لوقا

لــيس شــرطًا أن مــا يــذكره هــذا اإلنجيــل أن ُيــذكر فــى : مــن وســط النصــارى مــن يقــول لــك
من مـادة % 45على الرغم من أننا نجد فى إنجيل مرقس ما يقرب من . خراإلنجيل اآل

، بـل تكـاد تكـون بـنفس الترتيـب ، )وأحيانًا متطابقة تمامـاً (إنجيل متى فى صيغة مماثلة 
أو أكثر أخرى تشترك بنفس الطريقة مع إنجيل لوقا ، هذا فضًال عن وجود % 20وثمة 

اء المشـتركة ، وٕان اختلـف مكانهـا فـى الهيكـل توافق تقريبى فـى ترتيـب الكثيـر مـن األجـز 
وهـى محصـلة مـا سـاهم بـه . مـن اإلنجيـل% 35وبهذا ال يتبقى سـوى . العام لكل إنجيل

متـى  -التفسـير الحـديث للكتـاب المقـدس .) متى شخصيًا فـى اإلنجيـل المعـروف باسـمه
. أى نقل أصحاب األناجيل كلهم من مرقس إضافة إلى مصـدر آخـر مجهـول) 25ص 

ماذا تجاهل أصحاب األناجيل ذكر قصة الميالد اإلعجازى عندهم؟ ولماذا غفلـوا عـن فل
 وقت ميالد يسوع؟ 

 وِح ُمْمَتِلئـــًا ِحْكَمـــًة 40: (يقـــول لوقـــا -57س ـــِبيُّ َيْنُمـــو َوَيَتَقـــوَّى ِبـــالرُّ َوَكـــاَن الصَّ
. َنٍة ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفـي ِعيـِد اْلِفْصـحِ َيْذَهَباِن ُكلَّ سَ  َأَبَواهُ َوَكاَن 41. َوَكاَنْت ِنْعَمُة اِهللا َعَلْيهِ 

ــا َكاَنــْت َلــُه اْثَنتَــا َعْشــَرَة َســَنًة َصــِعُدوا ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم َكَعــاَدِة اْلِعيــدِ 42 َوَبْعــَدَما َأْكَمُلــوا 43. َوَلمَّ
ِبيُّ َيُسوُع ِفي ُأوُرَشِليَم َوُيوُسُف َوأُ  َوإِْذ َظنَّـاُه 44. مُُّه َلْم َيْعَلَمـااَأليَّاَم َبِقَي ِعْنَد ُرُجوِعِهَما الصَّ

ْفَقِة َذَهَبا َمِسيَرَة َيْوٍم َوَكاَنا َيْطُلَباِنِه َبْيَن اَألْقِرَباِء َواْلَمَعاِرفِ  َوَلمَّا َلْم َيِجَداُه َرَجَعا 45. َبْيَن الرُّ
اْلَهْيَكـِل َجاِلسـًا ِفـي َوْسـِط اْلُمَعلِِّمـيَن َوَجـَداُه ِفـي َوَبْعَد َثَالَثِة َأيَّاٍم 46. ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْطُلَبانِـهِ 

ـــَمُعُهْم َوَيْســـَأُلُهمْ  ـــِه َوَأْجِوَبِتـــهِ 47. َيْس ـــا َأْبَصـــَراُه 48. َوُكـــلُّ الَّـــِذيَن َســـِمُعوُه ُبِهتُـــوا ِمـــْن َفْهِم َفَلمَّ
ــهُ . اْنَدَهَشــا ا َأُبــوَك َوَأَنــا ُكنَّــا َنْطُلُبــَك ُهــَوذَ َيــا ُبَنــيَّ ِلَمــاَذا َفَعْلــَت ِبَنــا َهَكــَذا؟ «: َوَقاَلــْت َلــُه ُأمُّ
ِلَماَذا ُكْنُتَما َتْطُلَبـاِنِني؟ َألَـْم َتْعَلَمـا َأنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َأُكـوَن ِفـي َمـا «: َفَقاَل َلُهَما49» !ُمَعذََّبْينِ 
َجـاَء ِإلَـى النَّاِصـَرِة ثُـمَّ َنـَزَل َمَعُهَمـا وَ 51. َفَلْم َيْفَهَما اْلَكَالَم الَِّذي َقاَلُه َلُهَمـا50. »َألبِـي؟

ــُه َتْحَفــُظ َجِميــَع َهــِذِه اُألُمــوِر ِفــي َقْلِبَهــا. َوَكــاَن َخاِضــعًا َلُهَمــا ــا َيُســوُع 52. َوَكاَنــْت ُأمُّ َوَأمَّ
 52-40: 2لوقا .) َفَكاَن َيَتَقدَُّم ِفي اْلِحْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة ِعْنَد اِهللا َوالنَّاسِ 

 :هناولنا وقفة طويلة 
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تــدل علــى أن كاتــب هــذا الكتــاب كــان يعتبــر يســوع بشــرًا ، ) 40(فــالفقرة األولــى  -1
إذ من المحال أن يمتلىء بـالروح ، ألنـه لكـى يمتلـىء ال بـد أن يكـون فارغـًا . وليس إلهاً 

 .وتنفى األلوهية عن يسوع. ، وهى صفة من صفات النقص ال تليق باهللا

: ألن كــل مـن يمتلـىء بـالروح القـدس فهـو نبــىوتـدل أيضـًا علـى أنـه كـان نبيـًا ،  -2
ـِه َيْمَتِلـُئ ِمـَن َألنَُّه َيُكوُن َعِظيمًا َأَماَم الرَّبِّ َوَخْمرًا َوُمْسِكرًا َال َيْشـَرُب 15( َوِمْن َبْطـِن ُأمِّ

وِح اْلُقُدسِ    15: 1لوقا ) الرُّ

د علمــًا ، ويــزدا)52(ومعنــى أنــه كــان يتقــدم فــى العلــم والحكمــة أنــه كــان جــاهًال  -3
. وهــى صــفة مــن صــفات الــنقص ال تليــق بــاهللا. بــالجلوس فــى المعبــد مــع علمــاء اليهــود

 .وتنفى األلوهية عن يسوع

ـــوكَ (وكلمـــة ) 41(وكلمـــة أبـــواه فـــى  -4 رمـــى مـــن الكاتـــب لنبيـــه بـــالزنى، ) ُهـــَوَذا َأُب
تهـم واعتراف من أم اإلله بالزنا ، ويستحيل أن يكون الرب قـد أوحـى هـذا الكـالم، وٕاال ال

وهذا ال يليق بالرجل البار ، ناهيك عن كونه رب العـاليمن . الرب نفسه بسب أمه بالزنا
 .عندهم

دون أن يعلم أهلـه عنـه شـيئًا ، فهـذا ) 46(أما أن يذهب الصبى لمدة ثالثة أيام  -5
ـــدين ، وعـــدم البـــر والرحمـــة بهمـــا ، ويســـتحيل علـــى  بخـــالف األدب ، ومـــن عقـــوق الوال

 .لنبى البار بأمه أن يفعل مثل هذاعيسى عليه السالم ا

ِلَماَذا ُكْنُتَمـا َتْطُلَبـاِنِني؟ َألَـْم َتْعَلَمـا َأنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َأُكـوَن «: َفَقاَل َلُهَما49: (أما قوله -6
، فليس له معنى إال أن يكون .) َفَلْم َيْفَهَما اْلَكَالَم الَِّذي َقاَلُه َلُهَما50. »ِفي َما َألِبي؟

لم بشـــر ، ألنـــه يصـــعب علـــى العقـــل أن يتخيـــل إلهـــًا يـــتكلم كالمـــًا غيـــر مفهـــوم ، المـــتك
ويصــعب علــى اإلنســان المــؤدب البــار أن يصــدق أن هنــاك إنســانًا بــارًا خاطــب أمــه ولــم 
تفهم ، ولم يعد الشرح والتوضيح ، ولو لم تفهم أمه ما كان يعنيـه ، فيجـب أن تكـون قـد 

 !السبب الذى جاء من أجله الربنسيت ، فلك أن تتخيل أم اإلله نسيت 

أمــا بحــث األم ويوســف عنــه لمــدة ثالثــة أيــام فــال يــدل إال علــى أن مــريم لــم تكــن  -7
تعرف أنهـا حملـت باإللـه ، وأرضـعته ، وهدهدتـه، وأزالـت قاذوراتـه  ، ونظفتـه ، وٕاال لمـا 

 فهل يقلق المخلوق على الخالق؟. كانت تقلق عليه
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 ــا 1(: يقـول الكتـاب -58س ُوِلـَد َيُســوُع ِفـي َبْيـِت َلْحــِم اْلَيُهوِديَّـِة ِفــي َأيَّـاِم ِهيــُروُدَس َوَلمَّ
َأْيَن ُهـَو اْلَمْوُلـوُد «: َقاِئِلينَ 2 ِإَذا َمُجوٌس ِمَن اْلَمْشِرِق َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ اْلَمِلِك 

 2-1: 2متــى .) »ْيَنــا ِلَنْســُجَد َلــهُ َفِإنََّنــا َرَأْيَنــا َنْجَمــُه ِفــي اْلَمْشــِرِق َوَأتَ ؟ َمِلــُك اْلَيُهــودِ 
ـا َســِمُعوا ِمـَن اْلَمِلــِك َذَهُبــوا9( َوإَِذا الــنَّْجُم الَّــِذي َرَأْوُه ِفــي اْلَمْشــِرِق َيَتَقــدَُّمُهْم َحتَّــى . َفَلمَّ

ـِبيُّ  ِجـّدًا  َفَلمَّـا َرَأُوا الـنَّْجَم َفِرُحـوا َفَرحـًا َعِظيمـاً 10. َجاَء َوَوَقَف َفْوُق َحْيُث َكاَن الصَّ
 11-9: 2متى ) َوَأَتْوا ِإَلى اْلَبْيِت َوَرَأُوا11

 فهل كان النجم فى السماء أم اقترب من األرض؟ 
فلو كان فى السماء فكيف أمكن للنجم الضخم تحديد المكـان الصـغير الـذى ولـد فيـه 
يسوع من مكان يبعد عن األرض باليين السنوات الضوئية؟ فالمعتاد أن أشير بأصبعى 

أى أشـير بالصـغير ألحـدد الكبيـر ، لكـن أن أشـير بالسـيارة ألحـدد أحـد . سيارة ما ألحدد
وكيف لم يره باقى البشر أو على األقل وحى باقى . أصابع شخص ، فهذا غير منطقى

 اإلنجيليين؟ 

. وهل كانت سرعة المجوس على األرض تساوى سرعة النجم فى السماء؟ بالطبع ال
 . ن أسرع كثيرًا من حركة النجومفسرعة اإلنسان على األرض تكو 

انظـر إلـى أي نجـم عـاٍل فـوق : (وهنا يعلق األسـتاذ هريـدى بموقعـه علـى النـت بقولـه
مــيًال أو أكثــر وانظــر إلــى الــنجم مــرة أخــرى  50رأســك وبعــدها تحــرك فــي دائــرة قطرهــا 

أمــا أن يكــون قــد وقــف بالــذات فــوق . ســتجده مــا زال فــوق رأســك بســبب ارتفاعــه العظــيم
ن الــذي ولــد فيــه الصــبي، ولــيس فــوق البيــت المجــاور أو الــذي بعــده أو الــذي قبلــه المكــا

 ).فهذا منتهى الكذب والتخريف

إضــافة إلــى أن حركــات الســبع الســيارة وكــذا الحركــة الصــادقة لــبعض ذوات األذنــاب 
تكون من المغرب إلى المشرق ، والحركة لـبعض ذوات األذنـاب مـن المشـرق للمغـرب ، 

صـــورتين يظهـــر كـــذبها يقينـــًا ؛ ألن بيـــت لحـــم مـــن أورشـــليم إلـــى جانـــب فعلـــى هـــاتين ال
والقصة تقول إن المجوس جـاؤوا إلـى أورشـليم ثـم أرسـلهم الملـك إلـى بيـت لحـم . الجنوب

وبذلك فهم البد أن يكونوا قد تبعوا نجمًا تحـرك مـن الشـمال إلـى . الواقعة جنوب أورشليم
صـحيح أنـه توجـد بعـض ذوات . بع السيارةاألمر غير المتوفر فى األذناب الس. الجنوب
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األذناب تميل من الشمال إلى الجنوب ميًال ما ، لكن هذه الحركة بطيئة جدًا من حركـة 
 .األرض ، فال يمكن أن ُتَحّس هذه الحركة إال بعد مدة

ــَد الصــبى، لكانــت معجــزة، مــا احتــاج معهــا أن  أمــا لــو اقتــرب الــنجم ووقــف حيــث ُوِل
 . ولكان سجلها المؤرخون. ، أو احتاج بشر أن ينكره يبشر بملكوت السموات

 ألست معى فى أن النجم كتلة من النار متوهجة تضىء فى السماء؟ 

 ألست معى أن النجم أكبر من الشمس باليين المرات؟ 

 أال تدرك ماذا تفعل بنا الشمس لو اقتربت إلى األرض؟ 

 فما بالك لو اقترب النجم نفسه؟ 

 ل كتبة اإلنجيل وعدم معرفتهم بطبيعة النجم وأنه كتلة نارية؟ أال يدل ذلك على جه

 أال يدل ذلك على تحريف الكتاب؟

إننـا اليـوم نعـرف : (يقول األستاذ هريـدى عـن توقـف الـنجم فـوق مكـان تواجـد الصـبى
أن جاذبيـــة النجــــوم والكواكــــب تعتمــــد علــــى حجمهـــا وكتلتهــــا وســــرعة دورانهــــا وارتباطهــــا 

وهلــم .. .. رى وارتبــاط األخــرى بنجــوم وكواكــب ومجــرات أخــرى بــالنجوم والمجــرات األخــ
فإذا توقفت الكواكب عن الدوران معنى ذلك أنه انعدمت جاذبيتها وهوت إلى ما ال . جراً 

أي باختصــار .. .. نهايـة ضـاربة بعضــها بعضـًا ، متفتتــة إلـى ذرات متطـايرة فــي الجـو 
عليهــا ومعهــا هــذا الكاتــب ونحــن  تنهــار العمــارة الكونيــة كلهــا ومعهــا األرض التــي نقــف

وأنــتم والعــالم أجمــع ، ممــا يظهــر كــذب الكاتــب العبقــري وجهلــه ويؤكــد أن ذلــك الــنجم لــم 
 ).يظهر إال في أفق خياله

ثم ما عالقة عبدة النار مـن المجـوس باليهوديـة وبمجـىء ملـك اليهـود؟ وكيـف عرفـوا 
 33فعنــد الصــلب وبعــد  ذلــك علــى الــرغم مــن عــدم معرفــة اليهــود أنفســهم بهــذا الموعــد؟

َهــْل : َأْســَتْحِلُفَك ِباللَّــِه اْلَحــيِّ َأْن َتُقــوَل َلَنــا«: (ســنة عاشــوها معــه ســأله رئــيس الكهنــة
ــُن اللَّــهِ  ــَت اْلَمِســيُح اْب ــَواِلي11( 63: 26متــى ) »؟َأْن ــاَم اْل ــَف َيُســوُع َأَم َفَســَأَلُه . َفَوَق

  11: 27متى ) »؟أََأْنَت َمِلُك اْلَيُهودِ «: اْلَواِلي
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ولـــم نســـمع ولـــم نقـــرأ ولـــم يســـجل أحـــد ! فلـــو صـــدقوا بـــذلك لكـــانوا مـــن أتبـــاع اليهوديـــة
المـــؤرخين القـــدماء أن المجـــوس ســـجدوا ألحـــد مـــن ملـــوك اليهـــود ، فلمـــاذا تحملـــوا مشـــقة 

 السفر وتقديم كنوزهم والكفر بدينهم والسجود لمن يقدح فى دينهم ويسب معبوداتهم؟ 

بــه وقتــل أطفــال قريــة بيــت لحــم كلهــا، وهــى قريــة  وهــل تــرك هيــرودس مــن اســتهزؤا
صغيرة تقع فى دائرة حكمه ويسهل السـيطرة عليهـا ، ويسـهل عليـه معرفـة مـن الـذى ولـَد 
فيها وٕالى أى بيت جاء المجوس؟ ولماذا لـم يـتمكن عسـكره مـن اللحـاق بـالمجوس الـذين 

طفــال فــى بــاقى أهــانوه أو التحقــق مــن أســطورة ملــك اليهــود هــذا؟ ولمــاذا تكلــف قتــل األ
التخـوم؟ ولــو فعـل هيــرودس هـذا ألصــبح مـن أعــداء اليهـود علــى كامـل فــرقهم ، ولكتبهــا 
المؤرخـون مـن اليهـود وغيـرهم، الـذين كـانوا يكتبـون ذمـائم هيـرودس، ويتصـفحون عيوبــه 

وهـــل تقبـــل اليهـــود إبـــادة أطفـــالهم دون أدنـــى اعتـــراض أو مظـــاهرة أو محاولـــة . وجرائمـــه
 لإلنتقام منه؟
ان المجــوس أعلــم مــن اليهــود بــدينهم ، لدرجــة أنهــم ســبقوهم فــى معرفــة يــوم وهــل كــ

 ومكان ميالد ملكهم ومخلصهم الذى طالما باتوا يحلمون بقدومه؟ 
وكيف لم يؤمن اليهود بعيسى عليـه السـالم ولـم يهتمـوا حتـى بمولـده ، وال بأمـه ، بـل 

خارقــة مــن قــدوم الــنجم اتهموهــا بــالزنى ، علــى الــرغم مــن كــل هــذه الظــواهر الطبيعيــة ال
وٕاشـــارته إلـــى مكـــان مولـــده ، ومعرفـــة المجـــوس بيـــوم ومكـــان مولـــده ، ومعرفـــة هيـــرودس 

 واضطرابه الشديد ، بل سعوا فى التخلص منه عدة مرات؟
ولــو افترضــنا أنهــم عرفــوا ذلــك عــن طريــق التنجــيم ، لكــان اإلنجيــل يــدعوا إلــى اتبــاع 

َال َتْلَتِفُتـــوا ِإَلـــى 31: (تحريمـــًا تامـــاً المنجمـــين وتصـــديقهم ، وهـــو عنـــدهم رجـــس ومحـــرم 
ُسوا ِبِهمْ   ؛ 31: 19الويين .) َأَنا الرَّبُّ ِإَلُهُكمْ . اْلَجانِّ َوَال َتْطُلُبوا التََّواِبَع َفَتَتَنجَّ

ي َوالـنَّْفُس الَِّتـي َتْلَتِفـُت ِإَلــى اْلَجـانِّ َوإَِلـى التََّواِبـِع ِلَتْزِنــَي َوَراَءُهـْم َأْجَعـُل َوْجِهــ6(
 ؛  6: 20الويين ) ِضدَّ ِتْلَك النَّْفِس َوَأْقَطُعَها ِمْن َشْعِبَها

َوال َعـاِئٌف  َوال َمـْن َيْعـُرُف ِعَراَفـةً ال ُيوَجْد ِفيَك َمْن ُيِجيُز اْبَنُه َأِو اْبَنَتُه ِفي النَّـاِر 10(
ــًا َأْو َتاِبَعــًة َوال َمــْن َوال َمــْن َيْرِقــي ُرْقَيــًة َوال َمــْن َيْســ11َوال ُمَتَفاِئــٌل َوال َســاِحٌر  َأُل َجاّن

َوِبَسـَبِب َهـِذِه اَألْرَجـاِس . َألنَّ ُكل َمْن َيْفَعـُل َذِلـَك َمْكـُروٌه ِعْنـَد الـرَّبِّ 12. َيْسَتِشيُر الَمْوَتى
  13-10: 18تثنية .) َتُكوُن َكاِمًال لَدى الرَّبِّ ِإلِهكَ 13. الرَّبُّ ِإلُهَك َطاِرُدُهْم ِمْن َأَماِمكَ 
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 :، فيقول 32وهنا يقول باركلى فى تفسيره إلنجيل متى ص 
كـان يفتقـر إلـى اإلتـزان فـى .] م.ق 47الكبير الذى تولى الحكم عام [لكن هيرودس (

وكانت هذه هى نقطة الضعف فيـه التـى . شخصيته ، فقد كان كثير الهواجس والشكوك
وكـان إذا داخلـه شـك فــى  أخـذت تتزايـد إلـى حـد بشـع ال ُيحَتَمـل ، كلمـا تقـدم بـه العمـر ،

وقـد قتـل لهـذا السـبب . أى فرد ينافسه فـى سـلطانه ، أزالـه مـن أمامـه ، أو قتلـه بـال تـردد
زوجتـــه مريـــام ، وأمهـــا ألكســـندرا ، كمـــا قتـــل ابنـــه األكبـــر أنتيبـــاتر ، وابنـــين آخـــرين همـــا 

 .)إلكسندر وأرستبولس

ـــر معـــى بـــاهللا عليـــك جـــوس أنهـــم أتـــوا هـــل إنســـان بهـــذه الشخصـــية يصـــارحه الم! وفكِّ
ليســجدوا لملــك اليهــود ، ويثــق فــيهم دون أن يعــرفهم ، ويتــركهم دون أن يرســل نفــرًا مــن 

 حراسه لتتبعهم ، أو يرسل أحد أتباعه الموثوق بهم ليأتى بهذا الغالم؟

كــان هيــرودس هــذا نصــفه يهــودى ونصــفه أدومــى ، وقــد ! ثــم فكــر معــى مــرة أخــرى
ويســتحيل . م.ق 40عليهــا لقــب ملــك عــام  أســدى لليهــود خــدمات عظيمــة جــدًا اســتحق

فقد كان الحاكم الوحيـد فـى فلسـطين الـذى اسـتطاع : معها أن يقتل أبناء شعبه هو نفسه
وكـان صـاحب مشـروعات عمرانيـة . أن يحفظ األمن والسـالم فـى تلـك الـبالد المضـطربة

كبيـــرة ، فقـــد بنـــى الهيكـــل فـــى أورشـــليم ، كمـــا خفـــف الضـــرائب عـــن الشـــعب فـــى أوقـــات 
حـول طبقـه الـذهبى إلـى سـبيكة ، باعهـا . م. ق 25زمات ، وفى وقـت المجاعـة عـام األ

 .ليشترى قمحًا ، لينقذ الشعب من الموت جوعاً 
فهــل يفعــل هــذه الجــرائم بأطفــالهم مــن كــان يهوديــًا يحــب شــعبه ، ويخــدمهم ، ويعمــر 

 أماكن عبادتهم ، بل ويبيع ممتلكاته الشخصية ليطعمهم؟ 
، هـذا 65عامًا، وعند والدة يسوع كان عمره فـوق ال  70ابن ثم مات هيرودس وهو 

ميالديـة ، فهـل تتخيـل رجـل  7أو  6إذا لم يكن ولـد فـى زمـن كيرينـوس والـى سـوريا أى 
يعـــرف مـــن متوســـط أعمـــار النـــاس حولـــه أن أجلـــه قـــد قـــرب، فيقتـــل أطفـــال شـــعبه الـــذى 

 يحبهم؟
أم ملــك اليهــود عنــدهم  وهــل بلــغ بهيــرودس اليهــودى أن يفكــر فــى قتــل الطفــل اإللــه؟

كان مـن األنبيـاء العظمـاء ولـيس أكثـر؟ فبصـفته يهـودى ال يـؤمن اليهـود بتجسـد اإللـه ، 
ـــيِّا ملـــك اليهـــود ، فســـتكون عقيـــدة  وال بإمكانيـــة قتلـــه ، وعلـــى ذلـــك فلـــو عيســـى هـــو المسِّ
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النصارى كلها ضالة ألنها مبنية على فكـرة تجسـد اإللـه ، وقتلـه فـداًء عـن البشـرية، ألن 
راجـع (المسِّيِّا هو نبى بشر يرسله اهللا بشريعة جديدة ، وله قبلـة أخـرى فـى أرض جديـدة 

 ).عيسى ليس المسيح الذى تفسيره المسِّيِّا: كتابى
أال تفنــد هــذه القصــة إدعــاء النصــارى بقصــة الفــداء والصــلب وبقصــة ألوهيــة عيســى 

نبـى سـينقذ بنـى إسـرائيل والعـالم عليـه السـالم ـ هـذا بفـرض أنـه المسِّـيِّا؟ ألن المسِّـيِّا هـو 
كلــه ، ويخلصــهم مــن خطايــاهم عــن طريــق دعــوتهم للتوبــة ، وٕارشــادهم للطريــق الســليم؟ 
فما حاجة اإلله إذن ألن ينـزل ويغـامر بنفسـه؟ هـل بسـبب خطيئـة آدم وحـواء؟ فلمـاذا لـم 

و ينزل إذن وقت آدم نفسه ، لتنتشر المحبة بين الناس أكثـر ، ولمـا مـات نبـى أو تقـى أ
 إنسان بار محمًال بخطيئة غيره؟ 

أو ربمـا انتظــر حتـى قــرب موعـد الســاعة ونـزل ليصــلب ليفـدى أكبــر عـدد ممكــن مــن 
 البشرية؟ 

. ال ُيْقَتـُل اآلَبـاُء َعـِن اَألْوالِد َوال ُيْقَتـُل اَألْوالُد َعـِن اآلَبـاءِ «16(: أليس هو القائـل
 16:  24 التثنية) .ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

ــْيِهْم َوَصــلُّوا 14: (ألــيس هــو القائــل ــَي اْســِمي َعَل ــِذيَن ُدِع ــْعِبي الَّ ــِإَذا َتَواَضــَع َش َف
َوَطَلُبــوا َوْجِهــي َوَرَجُعـــوا َعــْن ُطـــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفـــِإنِّي َأْســَمُع ِمـــَن السَّــَماِء َوَأْغِفـــُر 

 14: 7ثاني أخبار األيام ال.) َخِطيََّتُهْم َوُأْبِرُئ َأْرَضُهمْ 

يُر َطِريَقـــُه َوَرُجـــُل اِإلْثـــِم َأْفَكـــاَرُه 7( :ألـــيس هـــو القائـــل ـــرِّ ـــْب ِإَلـــى الـــرَّبِّ ِلَيْتـــُرِك الشِّ َوْلَيُت
 7: 55إشعياء ) .َفَيْرَحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29( :ألــيس هــو القائــل
ـــهِ : [َبـــلْ 30]. اَألْبَنـــاِء َضِرَســـتْ  ُكـــلُّ ِإْنَســـاٍن َيْأُكـــُل اْلِحْصـــِرَم ]. ُكـــلُّ َواِحـــٍد َيُمـــوُت ِبَذْنِب
 30-29: 31إرمياء.) َتْضَرُس َأْسَناُنهُ 

ــا ْبــُن ِمــْن ِإْثــِم اَألبِ ِلَمــاَذا َال َيْحِمــُل االِ : َوَأْنــُتْم َتُقوُلــونَ [19(: ألــيس هــو القائــل ؟ َأمَّ
َالنَّْفُس الَِّتـي 20. َحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَها َفَحَياًة َيْحَيا. اِالْبُن َفَقْد َفَعَل َحّقًا َوَعْدالً 

ِبرُّ . ْبنِ اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم االِ . ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه 21. اْلَبارِّ َعَلْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َفِإَذا َرَجَع الشِّرِّ

ُكـلُّ َمَعاِصـيِه 22. َال َيُمـوتُ . الَِّتي َفَعَلَها َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا
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يِر 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. ي َفَعَلَهــا َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ الَِّتــ ــرِّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ
؟  23-19 :18حزقيال)َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟ َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
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إذن ال أســـاس لقصـــة الصـــلب والفـــداء التـــى اخترعهـــا بـــولس ، الـــذى كفـــره التالميـــذ ، 
َوَلمَّا َوَصـْلَنا ِإلَـى ُأوُرَشـِليَم َقِبَلَنـا اِإلْخـَوُة 17: (وأرسلوا من يصحح عقيدة من أضلهم بولس

َفَبْعــَد َمــا 19. َمَشــاِيخِ َوِفــي اْلَغــِد َدَخــَل ُبــوُلُس َمَعَنــا ِإَلــى َيْعُقــوَب َوَحَضــَر َجِميــُع الْ 18. ِبَفــَرحٍ 
َفَلمَّا 20. َسلََّم َعَلْيِهْم َطِفَق ُيَحدُِّثُهْم َشْيئًا َفَشْيئًا ِبُكلِّ َما َفَعَلُه اُهللا َبْيَن اْألَُمِم ِبَواِسَطِة ِخْدَمِتهِ 

ــُدوَن الــرَّبَّ  وَجــُد َرْبــَوًة ِمــَن اْلَيهُــوِد َأْنــَت تَــَرى َأيَُّهــا اَألُخ َكــْم يُ «: َوَقــاُلوا َلــهُ . َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ
ــاُموسِ  ــوا َوُهــْم َجِميعــًا َغُيــوُروَن ِللنَّ ــُم َجِميــَع 21. الَّــِذيَن آَمُن ــَك َأنَّــَك ُتَعلِّ ــْد ُأْخِبــُروا َعْن َوَق

اْلَيُهــوِد الَّــِذيَن َبــْيَن اْألَُمــِم اِالْرِتــَداَد َعــْن ُموَســى َقــاِئًال َأْن َال َيْخِتُنــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال 
َفــِإذًا َمــاَذا َيُكـــوُن؟ َال ُبــدَّ َعَلــى ُكـــلِّ َحــاٍل َأْن َيْجَتِمـــَع 22. َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئـــدِ 

ِعْنـَدَنا : َفاْفَعـْل َهـَذا الَّـِذي َنُقـوُل َلـكَ 23. اْلُجْمُهوُر َألنَُّهْم َسَيْسَمُعوَن َأنََّك َقْد ِجْئـتَ 
َهــُؤَالِء َوَتطهَّــْر َمَعُهــْم َوَأْنِفــْق َعَلــْيِهْم ِلَيْحِلُقــوا ُخــْذ 24. َأْرَبَعــُة ِرَجــاٍل َعَلــْيِهْم َنــْذرٌ 

ــا ُأْخِبــُروا َعْنــَك َبــْل َتْســُلُك َأْنــَت َأْيضــًا  ُرُؤوَســُهْم َفــَيْعَلَم اْلَجِميــُع َأْن َلــْيَس َشــْيٌء ِممَّ
ــا ِمـْن ِجَهــِة الَّــِذيَن آَمُنـوا ِمــَن اْألَُمــِم َفَأرْ 25. َحاِفظـًا ِللنَّــاُموسِ  َسـْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَأمَّ

َوَحَكْمَنا َأْن َال َيْحَفُظوا َشْيئًا ِمْثـَل َذِلـَك ِسـَوى َأْن ُيَحـاِفُظوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم ِممَّـا ُذِبـَح 
َنـا ِحيَنئِـٍذ َأَخـَذ ُبـوُلُس الرَِّجـاَل ِفـي اْلَغـِد َوَتَطهَّـَر 26.»ِلَألْصَناِم َوِمَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ

َبـاُن َعُهْم َوَدَخَل اْلَهْيَكَل ُمْخِبرًا ِبَكَماِل َأيَّاِم التَّْطِهيِر ِإَلى َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقرْ مَ 
ا ُكـلَّ َوَلمَّا َقاَرَبـِت اَأليَّـاُم السَّـْبَعُة َأْن تَـِتمَّ َرآُه اْلَيهُـوُد الَّـِذيَن ِمـْن َأِسـيَّا ِفـي اْلَهْيَكـِل َفَأَهـاُجو 27

 27-17: 21أعمال الرسل ) اْلَجْمِع َوَأْلَقْوا َعَلْيِه اَألَياِديَ 

وهـل بلـغ بـاليهود هـذا الحــد مـن الجحـود أو الـال مبــاالة أن يتركـوا هيـرودس يقتـل كــل 
أطفالهم بمن فيهم ملكهم الذى كانوا ينتظرون قدومه من وقت موسى إلـى هـذا العصـر؟ 

ليســهل علــى ملكهــم أن يحكمهــم فــى وجــود دولــة؟ ألــم  ألــم يقاتــل اليهــود إلقامــة دولــة لهــم
يتظاهروا ويتآمروا لذلك؟ فهل بهذه السهولة فرطوا في ملكهم؟ أم كانوا علـى ثقـة مـن أن 
ــيِّا، ولــيس هــذا هــو مكانــه، ولــيس هــذا هــو  لــيس هــذا هــو الوقــت الــذى ســيخرج فيــه المسِّ

 نسبه فاطمأنوا لذلك؟

وس ناموا ربمـا لليـوم التـالى ، ألن النجـوم والغريب فى قصة متى هذه أيضًا أن المج
ثُـمَّ ِإْذ ُأوِحـَي ِإلَـْيِهْم ِفـي ُحْلـٍم َأْن َال َيْرِجُعـوا 12: (تظهر ليًال ، وقد أوحى إليهم فى منـامهم

، وكل هذا ولم يقلق  12: 2متى ) .ِإَلى ِهيُروُدَس اْنَصَرُفوا ِفي َطِريٍق ُأْخَرى ِإَلى ُكوَرِتِهمْ 
ساكنا على الرغم من اضطرابه واضطراب كـل أورشـليم معـه وعقـده  هيرودس ولم يحرك
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ـــِمَع 3: (إلجتمـــاع اســـتدعى فيـــه رؤســـاء الكهنـــة والكتبـــة خوفـــًا مـــن هـــذا الوليـــد ـــا َس َفَلمَّ
َفَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوَكَتَبِة 4. ِهيُروُدُس اْلَمِلُك اْضَطَرَب َوَجِميُع ُأوُرَشِليَم َمَعهُ 

 4-3: 2متى ) »َأْيَن ُيوَلُد اْلَمِسيُح؟«: َوَسَأَلُهمْ  الشَّْعبِ 

 فهل هذا كالم يقبله عاقل فى الدنيا؟

وكم من الوقت استغرقه المجـوس ليـأتوا ليسـجدوا لهـذا الصـبى؟ فهـل ُيعقـل أن يصـلوا 
مــن بـــالد فـــارس فـــى نفـــس اليـــوم الـــذى رأوا فيـــه نجمـــه؟ أم ظـــل الـــنجم واقفـــًا فـــى انتظـــار 

أن هــذا الــنجم ظهــر يــوم مولــده ، وفــى هــذا اليــوم كــانوا هــم أيضــًا قــد  قــدومهم؟ مــع العلــم
 .وصلوا إلى بيت لحم ليسجدوا للصبى

أليس غريبًا أن يرى هؤالء المجوس مـن بـالد فـارس : (ويتساءل األستاذ هريدى قائالً 
نجم ملك اليهود فيعلمون بميالده ويحضرون بهذه السرعة المذهلة بينما ال يعلم به أهـل 

أو أهــل القــدس والناصــرة، والجليــل، وال حتــى يــروا نجمــه، فــي " التــي ولــد فيهــا"حــم بيــت ل
 !)الوقت الذي هم أولى من المجوس بميالد ملكهم؟

لــو صــح أن أتــى المجــوس وهــم الحكمــاء كمــا يحلــوا لمفســرى : ويتســاءل أيضــًا قــائالً 
الســـالم ، األناجيــل أن يكتبـــوا ، أقــول لـــو صــح هـــذا الخبـــر وأتــوا ليســـجدوا لعيســى عليـــه 

فلماذا لم يؤمن أهل المجوس بعيسى عليه السالم ، وبقيت بالد فـارس وثنيـة تعبـد النـار 
 سنة بعد ميالد عيسى عليه السالم ، حتى فتحها المسلمون؟ 500إلى أكثر من 

أن الفرس والروم فى هذا الوقـت كانـا : واألغرب من ذلك ، كما يقول األستاذ هريدى
هيرودس ثالثة من حكماء الفرس أعدائه؟ وكيف لم يفكـر كيف استقبل . فى حالة حرب

هيرودس أن هذه خدعة من الفرس أعدائه لبث الرعب فى قلبه؟ واألكثر غرابة أنه وثق 
فــيهم وصــدق كالمهــم وتــركهم يتحركــون فــى بيــت لحــم بحريــة يبحثــون فيهــا عــن المكــان 

ــد فيــه الطفــل اإللــه ولــم يرســل أحــدًا يــراقبهم أو يتحســس صــدق ومــن ! أخبــارهم الــذى ول
المحــال أن يكــون هيــرودس انتظــر المجــوس أربعــين يومــًا ثــم يقــوم بقتــل األطفــال ، ألنــه 
تبعـًا للوقــا كانــت مــريم فـى بيــت لحــم إلــى أن طهــرت مـن النفــاس ، وذهبــت إلــى أورشــليم 

ِبِه ِإَلـى َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطِهيرَِها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى َصِعُدوا 22: (لتقديم األضحية
 22: 2لوقا ) ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ 
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فى الحقيقة إنـى أشـتم رائحـة محاولـة متـى أن يـوهم قارَئـه أن بمولـد يسـوع فقـد أصـبح 
األمــــر . ملكــــًا حتــــى علــــى بــــالد الفــــرس ، لتتحقــــق فيــــه نبــــوءة دانيــــال والممالــــك األربعــــة

 .ةالمستحيل على أصحاب العقول أن يقبلوا هذه الفكر 

 :عجبًا لديانة بنيت فيها هذه القصص أو العقائد على أحالم وأوهام

 )20: 1متى (الميالد العذرى ، حلم يوسف النجار  -1

 )2-1: 2متى (معرفة والدته وحقيقته ، المجوس ورؤيتهم نجمه  -2

 )12: 2متى (صرف متى كذلك المجوس بحلم  -3

 )13: 2متى (السفر إلى مصر حلم يوسف النجار  -4

 )20-19: 2متى (الرجوع إلى مصر حلم يوسف النجار  -5

 )22: 2متى (ذهابه إلى مدينة الناصرة بناء على حلم يوسف النجار  -6

؛ 11-6: 22؛  7-3: 9أعمــال الرســل (رؤيــة بــولس ليســوع ودعــوة يســوع إيــاه  -7
26 :16-18( 

ى أن بــل جــاء كتــاب كامــل هــو حلــم رآه يوحنــا الالهــوتى رفضــوه علمــاء النصــار  -8
يعتبــروه ضــمن الكتــب المــوحى بهــا أربــع مــرات ، وقبــل فــى المــرة الخامســة علــى أنــه مــن 

 364فـى مجمـع صـور ، و 333فى مجمـع نيقيـة ، و  325فقد رفض أعوام : وحى اهللا
فـى مجمـع القسـطنطينية ، وقبلـوه فقـط فـى مجمــع  381فـى مجمـع روديسـيا ، وفـى عـام 

 .382روما 

َهـؤَُالِء َسـُيَحاِرُبوَن 14: (النصارى أن يكـون إلههـم خـروف وبناًء على هذا الكتاب َقِبلَ 
اْلَخــُروَف ، واْلَخــُروُف َيْغِلــُبُهْم ، َألنَّــُه َربُّ اَألْرَبــاِب َوَمِلــُك اْلُمُلــوِك ، َوالَّــِذيَن َمَعــُه َمــْدُعوُّوَن 

 14: 17رؤيا يوحنا ) .»َوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ 

بَنى على األحالم ، لكان اإلله خروف بناًء على رؤيا ثم لو صح أن تؤخذ العقيدة وتُ 
 !ولكن يبدو أن كاتب كتاب متى كان دائمًا يلجأ لفبركة قصته إلى الحلم! يوحنا

إذ في المقابل : (وفى هذه النقطة يقول أخى األستاذ هريدى بموقعه على شبكة النت
أن يتوسـط القمـر بــين  نـرى محمـدًا نبـي اإلسـالم عنـدما دفـن ابنـه إبـراهيم تشـاء الظـروف
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: فانــدهش أصــحابه وقــالوا علــى الفــور. األرض والشــمس فتخســف الشــمس ســاعة الــدفن
 "! إن الشمس خسفت لموت إبراهيم"

وألو كان محمد نبيًا كاذبًا كما يحلو لـبعض كتـاب الغـرب الحاقـدين أن يصـفوه لوافـق 
ر الخبــر بــين ولــم يكــن ليكلفــه ذلــك ســوى قلــيًال مــن الصــمت فينتشــ. أصــحابه علــى ذلــك

منـذ الصـغر لــم " بالصـادق األمـين"لكنـه وهــو الملقـب . العـرب كانتشـار النـار فـي الهشـيم
وال ينبغــي لــه أن يفعــل، إذ كيــف يفعــل ذلــك وهــو رســول اهللا وحامــل رســالته . يفعــل ذلــك

إن الشـمس والقمـر آيتـان ! ال: "لذا التفت إلـى أصـحابه وقـال! لجميع األمم بشيرًا ونذيرًا؟
فهــل هنــاك مثــل أروع مــن ذلــك " ال تخســفان لمــوت أحــد وال لحياتــه.. .. هللا مــن آيــات ا

 .)؟!الحترام العقل وتحرير الناس من خرافاتهم واعتقاداتهم الخاطئة

َوَمتَـى َكِملَـْت َأيَّـاُم َتْطِهيِرَهـا 6: (يكذب رواية زيارة المجوس ليسوع أيضًا الـنص اآلتـى
ــٍة  ــٍن َأِو اْبَن ــَألْجــِل اْب ــْأِتي ِبَخ ــَة َت ــٍة َذِبيَح ــٍة َأْو َيَماَم ــْرِخ َحَماَم ــًة َوَف ــْوِليٍّ ُمْحَرَق ُروٍف َح

 6: 12الويين ) َخِطيٍَّة ِإَلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع ِإَلى اْلَكاِهنِ 

ــاُم 22: (وهــذا هــو مــا إلتزمــت بــه مــريم العــذراء أم عيســى عليــه الســالم ــْت َأيَّ ــا َتمَّ َوَلمَّ
َكَمـا ُهـَو َمْكتُـوٌب 23َعِة ُموَسى َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيقَـدُِّموُه ِللـرَّبِّ َتْطِهيِرَها َحَسَب َشِري

َوِلَكـْي ُيَقـدُِّموا َذِبيَحـًة 24. َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوسـًا ِللـرَّبِّ : ِفي َناُموِس الرَّبِّ 
 24-22: 2لوقا ) .اٍم َأْو َفْرَخْي َحَمامٍ َكَما ِقيَل ِفي َناُموِس الرَّبِّ َزْوَج َيمَ 

ومعنــى ذلــك أن مــريم كانــت فقيــرة ولــم يكــن معهــا مــن النقــود مــا يكفــى لشــراء خــروف  
ومعنى هذا أنها لم تتلقى هـدايا مـن الـذهب أو اللبـان أو المـر، أو األشـياء النفيسـة التـى 

 .حملها المجوس معهم ليقدموها هدية ليسوع

ن أبــوى يســوع كانــا يقيمــان فــى بيــت لحــم بعــد والدتــه أيضــًا ، ُيعلــم مــن كــالم متــى أو 
وجاء المجوس إلـى هنـاك ، ثـم ذهبـا إلـى مصـر وأقامـا فـى مصـر مـدة حيـاة هيـرودس ، 

 .الناصرة مصر  بيت لحم : أى. ورجعا بعد موته وأقاما فى الناصرة

، وبعــد وُيعَلــم مــن لوقــا أن أبــوى يســوع ذهبــا إلــى أورشــليم بعــد مــا تمــت مــدة النفــاس 
تقديم الذبيحة رجعـا إلـى الناصـرة وأقامـا فيهـا ، وكانـا يـذهبان منهـا إلـى أورشـليم فـى أيـام 
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العيـد مــن كــل ســنة ، وأقـام يســوع فــى أورشــليم وهـو فــى ســن الثانيــة عشـر مــن عمــره بــال 
 أورشليم الناصرة  أورشليم  بيت لحم : أى. إطالع األبوين فى أورشليم

ء المجــوس إلــى بيــت لحــم ـ حيــث تقــع بيــت لحــم فــى وعلــى كالمــه فــال ســبيل لمجــى
كيلـومتر ـ بـل لـو  115جنوب القدس وتقع الناصـرة فـى شـمال فلسـطين ، والبعـد بينهمـا 

ُفِرَض مجيُئهم يكون إلى الناصرة ، ألن مجيئهم فى أثناء الطريق أيضًا بعيد ، وبالتـالى 
 .فال سبيل لذهاب أبويه إلى مصر وٕاقامتهما فيها

الم متى كذلك أن أهل أورشليم وهيرودوس ما كانوا عالمين بـوالدة يسـوع وُيعلم من ك
 .قبل إخبار المجوس ، وكانوا معاندين له

وُيعلــم مــن كــالم لوقــا أن أبــوى يســوع لمــا ذهبــا إلــى أورشــليم بعــد مــدة النفــاس لتقــديم 
قـد  الذى كان رجًال صالحًا ممتلئـًا بـالروح القـدس ، وكـان) الشيخ(الذبائح ، أخذ سمعان 

ُأوِحَى إليه أنه ال يرى الموت قبـل رؤيـة المسـيح ، أخـذ عيسـى عليـه السـالم بـين ذراعيـه 
فى الهيكل؛ وكذلك فعلت النبيـة حنـة، فقـد وقفـت تسـبح الـرب فـى تلـك السـاعة، وأخبـرت 

 .جميع المنتظرين فى أورشليم
بروح فلو كان هيرودوس وأهل أورشليم معاندين للمسيح ، لما أخبر الرجل الممتلىء 

القدس فى الهيكل ، الذى كان مجمع الناس فى كل حين ، ولما أخبرت النبية حنة بهذا 
 .الخبر فى أورشليم ، التى كانت دار السلطنة لهيرودوس

 :قول دائرة المعارف الكاثوليكية على شبكة النتأضف إلى ذلك 
0TUhttp://www.newadvent.org/cathen/08504a.htmU0T 

سـنة ، فقـد كـان يوسـف  79كان فارق العمر بين يوسف النجار والسيدة مريم تقريبًا 
) علــى احـدى الروايــات(سـنة حينمــا خطـب مـريم، ودخــل بهـا بعــد ذلـك بسـنتين  90ابـن 

من  ومعنى أنه دخل بها بعد سنتين أو حتى بعد سنة. ذكرتها دائرة المعارف الكاثوليكية
تبعـــًا لمتـــى الـــذى قـــال (الـــوالدة، أنـــه ال بـــد أن يكـــون قـــد تزوجهـــا ودخـــل بهـــا فـــى مصـــر 

، وهــذا مــا ال تقــول بــه المصــادر والوثــائق، ألنــه معنــى ذلــك )برحلتهــا بعــد الــوالدة مباشــرة
واسـتقروا فـى مصـر عــدة ) ثالثـة أشـهر إلـى مصــر بعـد الـوالدة مباشـرة(أنهـم سـافروا مـدة 

 . اأشهر دون زواج، ثم تزوج

http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm
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ـــم ي ـــم ُيقـــدما الذبيحـــة ، ول ـــم يـــذهبوا إلـــى أورشـــليم ، ول رجعـــا إلـــى ومعنـــى ذلـــك أنهـــم ل
، كانا يذهبان منها إلـى أورشـليم فـى أيـام العيـد مـن كـل سـنةكما  الناصرة أو أقاموا فيها،

فكيــف كــان يـداوم علــى الحضـور والصــالة فـى الهيكــل وهــو  . كمـا ُيفهــم مـن إنجيــل لوقـا
 فى مصر؟

 تى العقلية والنقلية على صدق رواية زيارة المجوس لبيت لحم؟ما أدلة م -59س 
األدلــة النقليــة علــى نفــى هــذه القصــة أنــه لــم يســجلها أحــد المـــؤرخين . ال توجــد أدلــة

المعاصــرين كمــا ذكــرت مــن قبــل ، ال يوســيفس وال غيــره مــن علمــاء اليهــود الــذين كــانوا 
وال عبرة لمن سجلها بعد متى  .يكتبون دائمًا ذمائم هيرودس ويتفحصون عيوبه وجرائمه

 .وما بنى على باطل فهو باطل. ألنه سيكون مقتبسًا منه
فبيت لحم قرية صغيرة وكانت قريبة من أورشليم ، وكان يمكن : أما من ناحية العقل

لهيرودس التحقق من أن المجوس دخلوا إلى بيت فالن، وقدموا الهدايا لفـالن ابـن فـالن 
 .ل األطفال المعصومين، وما كان فى حاجة إلى قت

باإلضافة إلى ذلك ، فإنه عند التحقيق مع يسوع كانـت تهمتـه األولـى أنـه يـدعى أنـه 
ــيِّا ملــك اليهــود( ، وهــذه التهمــة عنــد الرومــان كانــت كفيلــة لإلطاحــة برأســه ، ألنهــم ) الِمسِّ

أهـاج يعلمون أن الِمسِّيِّا سيقضى علـى اإلمبراطوريـة الرومانيـة ، وهـذا هـو السـبب الـذى 
 . هيرودس ضد أطفال بيت لحم

فلو كانت حكاية مجىء المجوس حقيقيـة لمـا تركـه هيـرودس أو بـيالطس يهـرب مـن 
يديــه هــذه المــرة ، ولمــا تمنــى هيــرودس أن يــراه مــن زمــن طويــل لمــا ســمعه عنــه ، ولمــا 

 .ترجى أن يراه يفعل معجزة ، ولما ترجى بيالطس اليهود أن يطلق سراحه
ـــى أفعـــال ـــه مـــن تهمـــة ادعـــاء  لكـــن انظـــر إل هيـــرودس وبـــيالطس معـــه ، وتبـــرئتهم ل

: َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيِه قَـاِئِلينَ 2َفَقاَم ُكلُّ ُجْمُهوِرِهْم َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى ِبيَالُطَس 1: (المسِّيِّانية
ِإنَُّه ُهَو َمِسيٌح : َصَر َقاِئالً ِإنََّنا َوَجْدَنا َهَذا ُيْفِسُد اُألمََّة َوَيْمَنُع َأْن ُتْعَطى ِجْزَيٌة ِلَقيْ «

ـــكٌ  ـــيَالُطُس 3. »َمِل ـــوِد؟«: َفَســـَأَلُه ِب ـــُك اْلَيُه ـــَت َمِل ـــهُ » َأْن ـــولُ «: َفَأَجاَب ـــَت َتُق ـــاَل 4. »َأْن َفَق
. .. .. .. .. »ِإنِّي َال َأِجُد ِعلًَّة ِفي َهَذا اِإلْنَسـانِ «: ِبيَالُطُس ِلُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُمـوعِ 

َأمَّا ِهيُروُدُس َفَلمَّا َرَأى َيُسوَع َفِرَح ِجّدًا َألنَّـُه َكـاَن ُيِريـُد ِمـْن َزَمـاٍن َطِويـٍل َأْن وَ 8.. 
فَـَدَعا 13. .. .. .. .. .. َيَراُه ِلَسَماِعِه َعْنُه َأْشَياَء َكِثيَرًة َوَتَرجَّى َأْن َيَراُه َيْصَنُع آَيةً 
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َقْد َقدَّْمُتْم ِإَليَّ َهَذا اِإلْنَسـاَن «: َوَقاَل َلهُـمْ 14َظَماَء َوالشَّْعَب ِبيَالُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواْلعُ 
َوَها َأَنـا َقـْد َفَحْصـُت ُقـدَّاَمُكْم َوَلـْم َأِجـْد ِفـي َهـَذا اِإلْنَسـاِن ِعلَّـًة . َكَمْن ُيْفِسُد الشَّْعبَ 

َوَهـا َال َشـْيَء . نِّـي َأْرَسـْلُتُكْم ِإَلْيـهِ َوَال ِهيُروُدُس َأْيضًا ألَ 15. ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيهِ 
ــهُ  : َفَصــَرُخوا21. .. .. .. .. .. »َفَأَنــا ُأَؤدُِّبــُه َوُأْطِلُقــهُ 16. َيْســَتِحقُّ اْلَمــْوَت ُصــِنَع ِمْن

ِعلَّـًة َفَأيَّ َشرٍّ َعِمَل َهَذا؟ ِإنِّي َلـْم َأِجـْد ِفيـِه «: َفَقاَل َلُهْم ثَاِلَثةً 22» !اْصِلْبهُ ! اْصِلْبهُ «
 22-1: 23لوقا ) .»ِلْلَمْوِت َفَأَنا ُأَؤدُِّبُه َوُأْطِلُقهُ 

 لمـــاذا لـــم يعـــرف وحـــى لوقـــا وال وحـــى بـــاقى اإلنجيليـــين شـــيئًا عـــن مجـــىء  -60س
فلمـاذا تجاهـل بـاقى كتبـة . فلم ُيشر إلى ذلك غير متىالمجوس وسجودهم للطفل وأمه؟ 

 ته عندكم؟الوحى هذه القصة التى تثبت نبوته فضال عن ألوهي

: وُيشــكك فــى حــدوثها بــالمرة المفســر إدوارد شــفاتزر فــى تفســيره إلنجيــل متــى، فيقــول
وبما أن المؤرخ اليهودى يوسيفوس لم يحكى شيئًا عن جريمـة قتـل األطفـال هـذه ، فهـى 
لم تحدث وُيشك فيها من الناحية التاريخية ، على الرغم من أن يوسيفوس كان يحلو له 

 .قصصأن يجمع مثل هذه ال

والمتتبع لقصة نبى اهللا موسى عليه السالم يالحظ أن متى أراد أن يجعـل مـن يسـوع 
ــيِّا التــى بشــرت بــه كــل الكتــب فكمــا قتــل فرعــون األطفــال فــى مصــر خوفــًا مــن . هــو الِمسِّ

خــروج أحــدهم عليــه وقتلــه، فعــل متــى وجعلهــا تــأتى مــن الحــاكم هيــرودس، وكمــا هــرب 
إليهــا، جعـــل متـــى يســوع يهـــرب مــن بلـــده إلـــى  موســى عليـــه الســالم مـــن مصـــر ثــم عـــاد

وكــل هــذا لكــى يحقــق نبــوءة ســفر التثنيــة فــى يســوع ويجعــل منــه . مصــر، ثــم عــاد إليهــا
لـُه . ُيِقيُم لَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِبّيـًا ِمـْن َوَسـِطَك ِمـْن ِإْخَوتِـَك ِمْثِلـي«15: (النبى المشابه لموسى

ِبّيــًا ِمــْن َوَســِط ِإْخــَوِتِهْم ِمْثلــَك َوَأْجَعــُل َكالِمــي ِفــي ُأِقــيُم لُهــْم نَ 18. .. .. .. َتْســَمُعونَ 
َوَيُكوُن َأنَّ اِإلْنَسـاَن الـِذي ال َيْسـَمُع ِلَكالِمـي الـِذي 19. ِبهِ َفِمِه َفُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه 

ــا النَِّبــيُّ الــِذي ُيْطِغــي 20. َيــَتَكلُم ِبــِه ِباْســِمي َأَنــا ُأَطاِلُبــهُ  ــَتَكلُم ِباْســِمي َكالمــًا لــْم َوَأمَّ َفَي
َوإِْن 21. ُأوِصِه َأْن َيَتَكلَم ِبِه َأِو الـِذي َيـَتَكلُم ِباْسـِم آِلَهـٍة ُأْخـَرى َفَيُمـوُت َذِلـَك النَِّبـيُّ 

؟ : ُقلَت ِفي َقلِبكَ  اْسـِم َفَمـا َتَكلـَم بِـِه النَّبِـيُّ بِ 22َكْيَف َنْعِرُف الَكـالَم الـِذي لـْم َيـَتَكلْم بِـِه الـرَّبُّ
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 الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ َبل ِبُطْغَياٍن َتَكلَم بِـِه النَّبِـيُّ 
 22-15 :18تثنية ) »َفال َتَخْف ِمْنهُ 

ْسـِمي َوَأمَّا النَِّبيُّ الِذي ُيْطِغي َفَيـَتَكلُم ِبا20: (على الرغم من أن نص النبوءة يقول
) .َكالمًا لْم ُأوِصِه َأْن َيَتَكلَم ِبِه َأِو الِذي َيَتَكلُم ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى َفَيُموُت َذِلَك النَِّبيُّ 

، وعيسـى عليـه السـالم فـى عقيـدتهم قتـل ) فليقتل ذلك المتنبىء(وفى التوراة السامرية 
مثيـــل موســـى عليهمـــا علـــى الصـــليب ، فهـــو إذن كـــان نبيـــًا كاذبـــًا ، وال يمكـــن أن يكـــون 

 .السالم

 ــظ مــع الجــوهرات الثمينــة؟  -61س وا (هــل اللبــان والُمــرُّ مــن الكنــوز التــى ُتحَف َفَخــرُّ
  11: 2متى .) َذَهبًا َوُلَبانًا َوُمرّاً : ثُمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَُّموا َلُه َهَداَياَوَسَجُدوا َلُه 

قَـدَّم للمعـاقبين وقـت الصـلب مجـوهرات وٕاذا كان المر من المجوهرات الثمينة ، فهل يُ 
 23: 15مرقس .) َوَأْعَطْوُه َخْمرًا َمْمُزوَجًة ِبُمرٍّ ِلَيْشَرَب َفَلْم َيْقَبلْ 23(؟ )أقصد مّراً (

 نتعلمه من إرسال وحى الرب إلى المجوس الكفرة؟ ما الذى  -62س 

 ب إلـــى مـــن المعلـــوم أنـــه ال يـــوحى الـــرب إال إلـــى أنبيائـــه ، فهـــل أوحـــى الـــر  -63س
 الكّفار وأنزَلهم بذلك منزلة األنبياء؟ أليست هذه دعوة إلى اتباع ملة المجوس؟

 وكيــف ولمــاذا وثــق الــرب فــى الكفــار عبــدة النــار وأوحــى إلــيهم ، وهــو الــذى  -64س
ُتوا َأمَّا َأْعَداِئي ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم َفـأْ 27(يطالب بذبحهم أمامه؟ 

 27: 19لوقا ) .ِبِهْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

 وهـل يأمرنــا الـرب بــذلك بـالكفر واتبــاع عقيـدة المجــوس األبـرار الــذين قــرَّبهم  -65س
إليــه وأوحــى إلــيهم؟ أم قصــد بــذلك أن أهــل الكفــر أنفســهم اتبعــوا يســوع علــى صــغر ســنه 

رى هــذا الســؤال وهــذا التفكيــر ، لكــن وآمنــوا بــه ، بــل وســجدوا لــه؟ طبعــًا ســيحلوا للنصــا
هــل : أنـبههم أن يتقــوا اهللا فــى عقــولهم ، وقبــل أن يقـدموا ألنفســهم اإلجابــة يســألوا أنفســهم

كان ليسوع فى سن الرضاعة دين يخالف تعاليم موسى؟ هل كان ليسوع فى حياته دين 
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ر أنـه يخالف دين موسى؟ هل كانـت أمـه إال تابعـة لـدين موسـى؟ مـع األخـذ فـى االعتبـا
 !ال ناسخ وال منسوخ يعترف به اليهود وال النصارى فى دينهم

 وهل ما ترتب عليـه مـن قتـل كـل األطفـال كـان مـن رحمـة الـرب بعبـاده، أم  -66س
األطفـال لنجاتـه هـو نفسـه إلـه  الءانتقامًا منهم؟ وهل ُيطلـق علـى الـرب الـذى ضـحى بهـؤ 

 لك؟المحبة؟ فماذا كان سيفعل إله الكره واإلنتقام غير ذ

 ـــم يعـــرف الـــرب يســـوع الـــذى أوحـــى إلـــى المجـــوس أن هـــروب المجـــوس  -67س أل
ســيترتب عليــه قتــل كــل األطفــال األبريــاء؟ وهــل نعلــم مــن هــذه الحكايــة أن الــرب ضــحى 
بكل أطفال بلدته لينجو هو بنفسه؟ أليس كان من األفضل أن يوحى لهيرودس أال يقتل 

وأمــه وزوجهــا مــن الســفر إلــى مصــر ،  األطفــال ألن بيــنهم اإللــه ، وكــان قــد أراح نفســه
 وأنقذ أطفال شعبه؟

 وكيف قبل إله المحبة أن ُيقتل كل هؤالء األطفال من أجل أن يعيش هو؟ -68س 

 وكيف أوحى إلى المجوس أو إلى يوسف وهـو طفـل رضـيع حـديث الـوالدة  -69س
مـــــع األخـــــذ فـــــى اإلعتبـــــار أن اآلب واالبـــــن والـــــروح القـــــدس ال (ال يعـــــرف الكـــــالم بعـــــد 

 ؟ أم لم يكن الثالوث المقدس قد تكون بعد؟ )ينفصلون طرفة عين

 ـع ليبقـى  -70س هل بلغت أنانية الرب الرضيع أن يقضى بقتـل كـل األطفـال الرُّضَّ
 هو ، وُتعذَّب أمه وزوجها وُيشرَّدا بترك بالدهما والهجرة إلى مصر؟ فأين كانت محبته؟

 فسه؟وهل كانت تعلم مريم أنها حامل فى اإلله ن -71س 

 وهل سجدت مريم ليسوع مرة أو نادته بيإلهى أو يا خالقى؟ -72س 

 ولو علَمت أنه هو اإلله األعظم فلماذا كانـت تبحـث عنـه وخافـت عليـه أن  -73س
 )49-42: 2لوقا (يكون ضل الطريق؟ 
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 ولو لم تكن تعلم أن هذا الرضيع هـو اإللـه األعظـم ، ووافقـت علـى سـجود  -74س
يع الضعيف المخلوق مثلهم ، والذى ال يملك من أمره شيئًا ، المجوس لهذا الطفل الرض

 لكانت بذلك قد كفرت أو وافقت على الكفر؟

 أمه وزوجهـا وينقلهمـا إلـى مصـر فـى ) الطفل الرضيع(لماذا لم يرحم الرب  -75س
 لحظة دون تحمُّل مشقة السفر خاصة وهم يحملونه؟

 ـــم ُيغادر  -76س ـــه ول ـــه فـــى مدينت ـــَى اإلل ـــو َبِق ـــر ألـــيس ل ـــيس هـــذا إعـــالن أكث هـــا ، أل
أللوهيتـه وتحديـه لهيـرودس أنـه لـن يمسـه الشـر وهـو اإللـه علـى زعمكـم؟ هـل تتخيـل إلـه 

 يهرب من أعدائه؟

 ولمــاذا أخفــى الــرب ألوهيتــه عــن معاصــريه؟ لمــاذا لــم ُيعلــن لهيــرودس وكــل  -77س
كتفى بـدعوة الرومان عن ألوهيته وأنقذهم من النار يوم القيامة وكسبهم مؤمنين؟ فلماذا ا

المجــوس فقــط؟ فهــل كــان المجــوس الكفــرة أعــز عليــه مــن شــعبه المختــار؟ لمــاذا انتظــر 
 حتى يموت وُيعلن بولس أو يوحنا ألوهيته؟

 ومــا دور اليهــود الموحــدين هنــا عنــدما يــأتى المجــوس الُكفَّــار وُيعلنــون عــن  -78س
اهتمـام هيـرودس بهـذه مولد اإلله ، وتجسُّده ، وهـدم عقيـدة اليهـود فـى ُعقـر دارهـم ، مـع 

 األسطورة اهتمامًا جعله ينتقم من المجوس بقتل أوالد اليهود؟

 ــيِّ 17: (يقــول متــى -79س ــا النَِّب ــمَّ َمــا ِقيــَل ِبِإْرِمَي ــٍذ َت َصــْوٌت ُســِمَع ِفــي «18: ِحيَنِئ
ــْوٌح َوُبَكــاٌء َوَعِويــٌل َكِثيــرٌ  ِريــُد َأْن َتَتَعــزَّى َراِحيــُل َتْبِكــي َعَلــى َأْوَالِدَهــا َوَال تُ . الرَّاَمــِة َن

 18-17: 2متى ) .»َألنَُّهْم َلْيُسوا ِبَمْوُجوِدينَ 
ويختــتم متــى هــذا الجــزء أيضــًا : (36يقــول ولــيم بــاركلى فــى تفســيره لهــذا الجــزء ص 
: ، ثـم يعلـق علـى هـذا قـائالً ) 15: 31باإلشارة إلى أحد نصوص العهد القديم من إرميا 

هــى صـــورة الشــعب اليهـــودى وهــو فـــى طريقــه إلـــى والصــورة التــى يرســـمها إرميــاء هنـــا (
وفى طريقهم يمرون بالرامة ، وهى المكان الـذى دفنـت فيـه راحيـل قـرب بيـت ... السبى 

، ويصور إرميـا راحيـل فـى قبرهـا تبكـى الشـعب اليهـودى ) 2: 10صموائيل األول (لحم 
ولكـــن متـــى يســـتخدم أيضـــًا هـــذه النصـــوص . المنهـــزم والمســـبى إلـــى أرض غريبـــة

 .)علها تناسب الصورة الجديدة فى قصة ميالد المسيح وحياتهليج
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إذن كان هذا إقتباس بشر ، وليس وحى ، فقد استعار متى صـورة مـن إرميـاء ليعبـر 
بها عن حادثة بختنصر التى وقعت فى عهد إرميا ، فقتل فيها ألوفًا من بنى إسـرائيل ، 

كثير من آل راحيل أيضًا تـألم روحهـا وأسَر ألوفًا منهم وأجلوا إلى بابل ، ولما كان فيهم 
 .فى عالم البرزخ ، فوعد اهللا أنه يرجع أوالدك من أرض العدو إلى تخومهم

 أين تمَّ تختين الرب يسوع الطفل؟ -80س 
َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّـاُم َتْطِهيرَِهـا َحَسـَب َشـِريَعِة ُموَسـى َصـِعُدوا ِبـِه ِإَلـى 22(: يقول لوقـا

 22: 2لوقا ) ُموُه ِللرَّبِّ ِلُيَقدِّ  ُأوُرَشِليمَ 
أنَّه بعد الوالدة مباشرة جاء المجوس وسـجدوا للطفـل وقـدموا لـه : وُيفهم من كالم متى

الهدايا والكنوز ، وفى الليل رأى يوسُف الرَب فى منامه وأمره أن يذهب إلى مصر هربًا 
ـِبيَّ َمـَع 11: (من هيرودس ـِه َوَأتَـْوا ِإلَـى اْلَبْيـِت َوَرَأُوا الصَّ وا َوَسـَجُدوا َلـُه ثُـمَّ َمـْرَيَم ُأمِّ َفَخـرُّ

ثُـمَّ ِإْذ ُأوِحـَي ِإلَـْيِهْم ِفـي ُحْلـٍم َأْن 12. َذَهبًا َوُلَبانًا َوُمـرّاً : َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَُّموا َلُه َهَداَيا
َوَبْعـَدَما اْنَصـَرُفوا ِإَذا 13 .َال َيْرِجُعوا ِإَلى ِهيُروُدَس اْنَصَرُفوا ِفـي َطِريـٍق ُأْخـَرى ِإلَـى ُكـوَرِتِهمْ 

ـُه َواْهـُرْب ِإلَـى ِمْصـَر «: َمَالُك الرَّبِّ قَـْد َظهَـَر ِلُيوُسـَف ِفـي ُحْلـٍم قَـاِئالً  ـِبيَّ َوُأمَّ قُـْم َوُخـِذ الصَّ
ــْن ُهَنــاَك َحتَّــى َأقُــوَل َلــكَ  ــِبيَّ ِلُيْهِلَكــهُ . َوُك قَــاَم فَ 14. »َألنَّ ِهيــُروُدَس ُمْزِمــٌع َأْن َيْطلُــَب الصَّ

ِبيَّ َوُأمَُّه َلْيًال َواْنَصَرَف ِإَلى ِمْصَر  َوَكاَن ُهَناَك ِإَلى َوفَـاِة ِهيـُروُدَس ِلَكـْي َيـِتمَّ 15َوَأَخَذ الصَّ
 15-11: 2متى ) .»ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبِني«: َما ِقيَل ِمَن الرَّبِّ ِبالنَِّبيِّ 

تــم تختينــه فــى أورشــليم ، وتبعــا  وعلــى ذلــك يكــون عيســى عليــه الســالم تبعــًا للوقــا قــد
 .لمتى فى مصر أو لم يختنوه بالمرة

 أى إلـــه رآه يوســـف فـــى منامـــه؟ فـــال يمكـــن أن يـــرى اهللا فـــى منامـــه ، ألنـــه  -81س
وعلى ذلك لو رآه فى المنـام لـن يعـرف أن هـذا هـو . يوحنا يعترف أن اهللا لم يره أحد قط

فهــل رأى اإللــه الرضــيع فــى . لرضــيعوعلــى ذلــك لــم يتبــق لــه إال أن يــرى اإللــه ا!! اإللــه
 منامه؟ وكيف صدقه الطفل الرضيع منعدم العقل والخبرات؟

 أين معجزة تكلُّـم عيسـى فـى المهـد التـى ذكرهـا إنجيـل الطفولـة ونسـبها لوقـا  -82س
 ليوحنا المعمدان؟ 
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لو لم يتكلم عيسى عليه السالم فـى المهـد وُيبـرِّأ أمـه، لحكـم اليهـود علـى أمـه بـالحرق 
.) ِبالنَّاِر ُتْحَرقُ . َوإَِذا َتَدنََّسِت اْبَنُة َكاِهٍن ِبالزَِّنى َفَقْد َدنََّسْت َأَباَها9: (ًا لشـريعتهمتبع

 .،وبما أن اليهود لم يحرقوها ولم يرجموها،فالبد أن تكون قد أتت بالدليل9: 21الويين 

ـــا َأِليَصـــاَباُت َفـــَتمَّ 57: (يحكـــى لنـــا لوقـــا فـــى كتابـــه قـــائالً  . َزَماُنَهـــا ِلَتِلـــَد َفَوَلـــَدِت اْبنـــاً  َوَأمَّ
َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن 59. َوَسِمَع ِجيَراُنَها َوَأْقِرَباُؤَها َأنَّ الرَّبَّ َعظََّم َرْحَمَتُه َلَها َفَفِرُحوا َمَعَها58

ْوُه ِباْســِم َأِبيــِه َزَكِريَّــا ــِبيَّ َوَســمَّ ــ60. َجــاُءوا ِلَيْخِتُنــوا الصَّ . »َال َبــْل ُيَســمَّى ُيوَحنَّــا«: هُ َفَقاَلــْت ُأمُّ
ثُـمَّ َأْوَمـُأوا ِإلَـى َأِبيـِه َمـاَذا 62. »َلْيَس َأَحٌد ِفـي َعِشـيَرِتِك َتَسـمَّى ِبهَـَذا اِالْسـمِ «: َفَقاُلوا َلَها61

َب اْلَجِميعُ . »اْسُمُه ُيوَحنَّا«: َفَطَلَب َلْوحًا َوَكَتبَ 63. ُيِريُد َأْن ُيَسمَّى ِفي اْلَحاِل وَ 64. َفَتَعجَّ
َوُتُحـدَِّث . َفَوَقـَع َخـْوٌف َعَلـى ُكـلِّ ِجيـَراِنِهمْ 65. اْنَفَتَح َفُمُه َوِلَساُنُه َوَتَكلََّم َوَبـاَرَك اهللاَ 

َفَأْوَدَعَهــا َجِميــُع السَّــاِمِعيَن ِفــي 66ِبَهــِذِه اُألُمــوِر َجِميِعَهــا ِفــي ُكــلِّ ِجَبــاِل اْلَيُهوِديَّــِة 
ــوِبِهْم  ــِبيُّ « :َقــاِئِلينَ ُقُل : 1لوقــا .) َوَكاَنــْت َيــُد الــرَّبِّ َمَعــهُ » ؟َأَتــَرى َمــاَذا َيُكــوُن َهــَذا الصَّ

57-66 

من الذى انفتح فمـه وتكلَّـَم؟ فلـو انفـتح فـم زكريـا عليـه السـالم وتكلـم ، فـال عجـب فـى 
ذلــك ، فهــو كــان صــائمًا عــن الكــالم بمحــض إرادتــه مــع مقدرتــه علــى الكــالم ، وٕاال لمــا 

فلماذا تعجب الناس . ، بل قلنا إنه كان أخرص أو فقد القدرة على الكالم سميناه صائماً 
إذن ووقــع خــوف علــى جيــرانهم؟ هــل ألن الرجــل النبــى الــذى كــان يــتكلم معهــم ويعلمهــم 
تكلم اآلن أيضًا؟ ال ، بل ألن المتكلم كان الطفـل الـذى فـى المهـد ، وهـو لـم يكـن يوحنـا 

نفسه ، وقد نسبوا هذه القصة ليوحنا حتى يبرأوا  المعمدان ، بل كان عيسى عليه السالم
، والـدليل علـى ذلـك قـول الـنص ) علـى زعمهـم(أنفسهم من دم المسيح عيسى ابـن مـريم 

ِبيُّ «: (بعدها تعقيبًا على كالم الصبى  )»؟َأَتَرى َماَذا َيُكوُن َهَذا الصَّ

 جريمة  كيف نجت مريم من عقوبة الزنى؟ أو كيف أثبتت مريم براءتها من -83س
الزنى وأن ما تحمله هو كلمة اهللا؟ فوحى مالك الرب ليوسف فى حلم ال يعد دليل على 

 .براءتها وطهرها

 كيف يمكـن التوفيـق بـين مضـمون إنجيـل متـى القائـل أن والـدي عيسـى قـد  -84س
ســكنا بيــت لحــم وبعــد رجوعهمــا مــن مصــر قــد اتخــذوا مــن الناصــرة مقــرًا لســكنهم ، بينمــا 
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وما بعدها  284قارن براون صفحة (عند لوقا مدينة الناصرة سكنًا لهم؟  اتخذا منذ البدء
 )69وشميث صفحة 

ِفي َأيَّـاِم ِهيـُروُدَس اْلَمِلـِك ِإَذا َمُجـوٌس ِمـَن  ُوِلَد َيُسوُع ِفي َبْيِت َلْحِم اْلَيُهوِديَّةِ َوَلمَّا 1(
 1: 2متى ) اْلَمْشِرِق َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

ــــ19( ــــٍم ِلُيوُســــَف ِفــــي ِمْصــــَر َفَلمَّ ــــْد َظَهــــَر ِفــــي ُحْل ا َمــــاَت ِهيــــُروُدُس ِإَذا َمــــَالُك الــــرَّبِّ َق
ــُه َواْذَهــْب ِإَلــى َأْرِض ِإْســَراِئيَل َألنَّــُه َقــْد َمــاَت الَّــِذيَن َكــاُنوا «: َقــاِئالً 20 ــِبيَّ َوُأمَّ ُقــْم َوُخــِذ الصَّ

ـِبيِّ  ـُه َوَجـاَء ِإلَـى َأْرِض ِإْسـَراِئيلَ َفقَـاَم َوَأَخـ21. »َيْطُلُبوَن َنْفَس الصَّ ـِبيَّ َوُأمَّ َوَلِكـْن 22. َذ الصَّ
َلمَّا َسِمَع َأنَّ َأْرِخيَالُوَس َيْمِلُك َعَلى اْلَيُهوِديَِّة ِعَوضـًا َعـْن ِهيـُروُدَس َأِبيـِه َخـاَف َأْن َيـْذَهَب 

َوَأتَـى َوَسـَكَن 23. َواِحي اْلَجِليـلِ َوإِْذ ُأوِحَي ِإَلْيـِه ِفـي ُحْلـٍم اْنَصـَرَف ِإَلـى َنـ. ِإَلى ُهَناكَ 
متى ) .»ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ِفي َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها َناِصَرُة ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 

2 :19-23 
َن اْلَجِليـِل السَّاِدِس ُأْرِسَل ِجْبَراِئيُل اْلَمَالُك ِمَن اِهللا ِإَلـى َمِديَنـٍة ِمـَوِفي الشَّْهِر 26(

َواْسـُم اْلَعـْذَراِء . ِإَلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ِلَرُجٍل ِمْن َبْيـِت َداُوَد اْسـُمُه ُيوُسـفُ 27 اْسُمَها َناِصَرةُ 
 27-26: 1لوقا ) َمْرَيمُ 

 فى أى مدينة نزل مالك الرب؟ -85س 

ِسـَل ِجْبَراِئيـُل َوِفـي الشَّـْهِر السَّـاِدِس ُأرْ 26: (على مـريم فـى الناصـرة نزل مالك الرب
ِإلَـى َعـْذَراَء َمْخُطوَبـٍة ِلَرُجـٍل ِمــْن 27اْلَمـَالُك ِمـَن اِهللا ِإلَـى َمِديَنـٍة ِمـَن اْلَجِليـِل اْســُمَها َناِصـَرُة 

 27-26: 1لوقا .) َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيمُ . َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسفُ 

م يدخال مدينـة الجليـل إال بعـد ألنهما ل: على يوسف فى بيت لحم نزل مالك الرب
 .وكانا يسكنان بيت لحم مكان ُسكنى بيت داود. موت هيرودس ورجوعهما من مصر

 لمــــاذا أوحــــى الــــرب ليوســــف أن يتركــــوا بيــــت لحــــم بســــبب هيــــرودس ، وأن  -86س
فالطفـل فــى ســنواته . يرجعـوا بعــد موتـه ولــم يـوحى إلــى أمــه؟ فهـذا ُيخــالف الطبيعـة تمامــاً 

وهــو كإلــه يعـرف أن لــه أم فقــط ، ولــن . أمـه ويتعلــق بهــا أكثــر مـن أبيــهالمبكـرة يثــق فــى 
يكـــون إنســـان أحـــن وأعطـــف وأرحـــم عليـــه مـــن أمـــه ، وخاصـــة وقـــت المـــرض والخـــوف 

 .واألزمات
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 هل كانت مريم مخطوبة بالفعل؟ وهل كان لها أن تتزوج؟ -87س 

 من كتابه) 285صفحة (يتعجب الالهوتى براون 
 Braun Herbert, Gesammelte Studien zum Neuen Testament und 

seiner  Umwelt. Tübingen 1962 

ــيِّا  المسـيح الرئيســي أو النبــي [بـين قصــة إخبـار المــالك لمــريم أن يســـوع ســيكون الِمسِّ
وأنــه ســيولد مــن الــروح القــدس وبــين موقفهــا ] المنتظــر الــذي بشــرت بقدومــه كــل الكتــب

ـهُ . َصَراُه اْنَدَهَشاَفَلمَّا َأبْ 48(المعادي بعد ذلك لعيسى  َيـا ُبَنـيَّ ِلَمـاَذا َفَعْلـَت «: َوَقاَلْت لَـُه ُأمُّ
ِلَمـاَذا ُكْنُتَمـا َتْطُلَبـاِنِني؟ «: َفقَـاَل َلُهَمـا49» !ِبَنا َهَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنـا ُكنَّـا َنْطُلُبـَك ُمَعـذََّبْينِ 

.) َفَلْم َيْفَهَما اْلَكَالَم الَّـِذي َقاَلـُه َلُهَمـا50. »ا َألِبي؟َأَلْم َتْعَلَما َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َأُكوَن ِفي مَ 
 . تناقض ال يمكن إيجاد حل له 50-48: 2لوقا 

فكيـــف لـــم يفهمـــا ، إذا كـــان مـــالك الـــرب بنفســـه قـــد نـــزل وأخبـــر مـــريم أو يوســـف أو 
فلـو  اإلثنين بأن رسالة الصبى هـى أنـه سـيكون الِمسِّـيِّا وأنـه سـينقذ شـعبه مـن خطايـاهم؟

كان هذا حدث ، ولو كان الذى كلََّم أمه وزوجها هو عيسى عليه السالم الذى هو اإلله 
ففى هذه الحالة يكون فشَل اإلله فى إفهام أمه ، ويكون مالكه قد ! نفسه ، لكانت كارثة

فهـل اإللـه الخـالق يفشـل؟ لمـاذا ُيصـرَّ الكتـاب ! فشل أيضًا فى رسالته إلى مريم ويوسف
شخصيات المقدسة بمظهر الغباء وعدم الفهم والالمباالة؟ هـل هـذا سـيزيد على إظهار ال

 الكتاب قدسية؟ أم ما هو الغرض التعليمى والتربوى من هذا؟

 هل زار عيسى عليه السالم مصر مع أمه ويوسف النجار؟ -88س 

: قَـاِئالً  ِفـي ُحْلـمٍ َمَالُك الرَّبِّ َقْد َظَهـَر ِلُيوُسـَف َوَبْعَدَما اْنَصـَرُفوا ِإَذا 13: (يقول متى
ـــُه َواْهـــُرْب ِإَلـــى ِمْصـــَر َوُكـــْن ُهَنـــاَك َحتَّـــى َأُقـــوَل َلـــكَ « ـــِبيَّ َوُأمَّ َألنَّ . ُقـــْم َوُخـــِذ الصَّ

ــهُ  ــِبيَّ ِلُيْهِلَك ــَب الصَّ ــٌع َأْن َيْطُل ــُروُدَس ُمْزِم ــُه َلــْيًال 14. »ِهي ــِبيَّ َوُأمَّ ــاَم َوَأَخــَذ الصَّ َفَق
ــى ِمْصــَر  ــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن الــرَّبِّ 15َواْنَصــَرَف ِإَل ــاِة ِهيــُروُدَس ِلَكــْي َي ــاَك ِإَلــى َوَف َوَكــاَن ُهَن

 .»ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبِني«: ِبالنَِّبيِّ 

ِحيَنِئٍذ َلمَّا َرَأى ِهيـُروُدُس َأنَّ اْلَمُجـوَس َسـِخُروا بِـِه َغِضـَب ِجـّدًا َفَأْرَسـَل َوَقتَـَل َجِميـَع 16
ْبَياِن الَِّذينَ  َمـاِن  الصِّ ِفـي َبْيـِت َلْحـٍم َوِفـي ُكـلِّ ُتُخوِمهَـا ِمـِن اْبـِن َسـَنَتْيِن َفَمـا ُدوُن ِبَحَسـِب الزَّ
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َصْوٌت ُسِمَع ِفي الرَّاَمِة «18: ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبِإْرِمَيا النَِّبيِّ 17. الَِّذي َتَحقََّقُه ِمَن اْلَمُجوسِ 
ِحيـــُل َتْبِكـــي َعَلـــى َأْوَالِدَهـــا َوَال ُتِريـــُد َأْن َتَتَعـــزَّى َألنَُّهـــْم َلْيُســـوا َرا. َنـــْوٌح َوُبَكـــاٌء َوَعِويـــٌل َكِثيـــرٌ 

َفَلمَّا َماَت ِهيُروُدُس ِإَذا َمَالُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر ِفي ُحْلـٍم ِلُيوُسـَف ِفـي 19. »ِبَمْوُجوِدينَ 
ـِبيَّ َوُأمَّـُه َواْذَهـْب ِإَلـى«: قَـاِئالً 20ِمْصَر  َأْرِض ِإْسـَراِئيَل َألنَّـُه َقـْد َمـاَت  ُقْم َوُخـِذ الصَّ

ــِبيِّ  ــَس الصَّ ــوَن َنْف ــاُنوا َيْطُلُب ــِذيَن َك ــُه َوَجــاَء ِإَلــى َأْرِض 21. »الَّ ــِبيَّ َوُأمَّ ــاَم َوَأَخــَذ الصَّ َفَق
ــُك َعَلــى اْلَيُهوِديَّــِة ِعَوضــًا َعــْن 22. ِإْســَراِئيلَ  ــا َســِمَع َأنَّ َأْرِخــيَالُوَس َيْمِل ِهيــُروُدَس َوَلِكــْن َلمَّ

. َوإِْذ ُأوِحــَي ِإَلْيــِه ِفــي ُحْلــٍم اْنَصــَرَف ِإَلــى َنــَواِحي اْلَجِليــلِ . َأِبيــِه َخــاَف َأْن َيــْذَهَب ِإَلــى ُهَنــاكَ 
ــْي َيــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِباَألْنِبَيــاءِ 23 ــٍة ُيقَــاُل َلهَــا َناِصــَرُة ِلَك ــى َوَســَكَن ِفــي َمِديَن ِإنَّــُه َســُيْدَعى «: َوَأَت

 23-13: 2متى .) »َناِصِرّياً 

ِمـْن ِمْصـَر َدَعــْوُت «: ِلَكـْي َيـِتمَّ َمـا ِقيــَل ِمـَن الـرَّبِّ بِـالنَِّبيِّ (لقـد لفـق متـى هـذه الروايـة 
، ولم يعلم أن كذبه ال ُيروَّج إال على سخيفى العقول، ألن المراد بالنبى القائـل .) »اْبِني

ــا َكــاَن ِإْســَراِئي«1: (هــو هوشــع عليــه الســالم، ونصــه ُل ُغَالمــًا َأْحَبْبُتــُه َوِمــْن ِمْصــَر َلمَّ
كمـا (، وال عالقة لعيسى عليه السالم بهذه الفقرة مطلقـًا ، 1: 11هوشع .) َدَعْوُت اْبِني

فهــى تبــين إحســان اهللا علــى بنــى إســرائيل ) 36يقــرر ذلــك بــاركلى فــى تفســيره لمتــى ص 
مـع األخـذ فـى . وٕانقاذه لهم مـن العبوديـة فـى أرض مصـر فـى عهـد موسـى عليـه السـالم

 ).أوالده( 1811االعتبار أن كلمة ابنى كانت فى طبعة 

َوَأتَـى َوَسـَكَن ِفـي َمِديَنـٍة ُيقَـاُل َلهَـا َناِصـَرُة 23: (أما النبوءة الثانية التى لفقها متى فهـى
اب مـن وهـى ال توجـد فـى أى كتـ.) »ِإنَّـُه َسـُيْدَعى َناِصـِرّياً «: ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 

ومثل هذه الفقرة احتج عليها اليهود احتجاجًا كبيـرًا ، فيتعجبـون كيـف . كتب العهد القديم
يســكن يهــودى فــى منطقــة الســامرة ويــدرس فــى معبــدهم؟ ومــن المعــروف أن بــين اليهــود 
والســامرة عــداء شــديد ، حتــى إن المــرأة الســامرية فــى إنجيــل يوحنــا اإلصــحاح الرابــع لــم 

 .ه يهودى وهى سامريةتعطه ليشرب لمجرد أن

وعنــد متــى فقــد أخــذ يوســف مــريَم وعيســى عليــه الســالم إلــى مصــر بعــد والدة عيســى 
فكيـف يتسـنى إلمـرأة أن . مباشرة، فى الوقت الذى كانت أمه مـا تـزال تعـانى آالم الـوالدة

تســـافر زمنـــًا طـــويًال ومســـافة شـــاقة وكبيـــرة فـــى صـــحراء مصـــر الشـــرقية وهـــى فـــى هـــذا 
عند لوقا فى بيـت لحـم إلـى أن تمـت أيـام تطهيرهـا ثـم انتقلـت إلـى  الضعف؟ بينما كانت
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. ســنة 12أورشــليم ، وكــانوا يــذهبون كــل ســنة إلــى أورشــليم فــى عيــد الفصــح إلــى أن تــمَّ 
 ؟فكيف كان فى مصر وهو فى نفس الوقت فى أورشليم

ايـة فـى هـذه الرو )  الطبعـة األلمانيـة(وُيشكِّك إدوارد شفايتزر فى تفسيره إلنجيـل متـى 
، ويرى أنه من المحتمل أن يكون متى قد نقل هذه القصتين أوًال شفاهة أو مكتوبة عن 
ــيِّا وهــو مشــابه فــى لــذلك لموســى فــى  الكتبــة ، الــذين أرادوا أن يــدللوا أن يســوع هــو الِمسِّ
خروجـــه مـــن مصـــر ، وفـــى قتـــل األطفـــال علـــى يـــد هيـــرودس كمـــا قتـــل فرعـــون أطفـــال 

. ذى زاره مــالك الــرب كمـــا زار مــن قبــل أبــى موســـىالمصــريين، وفــى حلــم يوســـف ، الــ
ويقــول الكاتــب المــذكور أعــاله إنــه ربمــا بعــد مــا ســمع متــى هــاتين الــروايتين ، ربطهمــا 

 .برواية من عنده ، وهى رواية المجوس ومجيئهم من المشرق

وبــذلك يشــير أحــد علمــاء الكتــاب المقــدس إلــى التحريــف الــذى أدخلــه متــى مــن عنــده 
 .ؤكد بذلك أن متى غير موحى إليهوي. على الكتاب

ومعنــى أن هيــرودس أرســل لقتــل كــل األطفــال أنــه أراد أن يقتــل الــرب يســوع أيضــًا، 
فمــاذا كــان ســيفعل العــالم وٕالهــه ميــت؟ مــن الــذى كــان ســيقوتهم ويقــوت حيوانــاتهم؟ مــن 
الــذى كــان سيشــفى أمراضــهم؟ ومــن الــذى كــان سيصــلب ليحــررهم مــن الخطيئــة األزليــة؟ 

تمكــن هيــرودس مــن اإللــه قبــل أن يهــرب هــو وأمــه وزوج أمــه فهــل كــان هــذا وُتــرى لــو 
سيعد تضحية من اإلله بنفسه لغفـران الخطيئـة األزليـة أم إن المـوت كـان البـد أن يكـون 

 على الصليب بعد ضربه والبصق فى وجهه وٕاهانته؟ 

 : مع األخذ فى اإلعتبار أن

ـــد . يالدقبـــل المـــ 4 - 37هيـــرودس الكبيـــر حكـــم كـــل فلســـطين مـــن  وفـــى عصـــره ول
قــاموس الكتــاب . (عيســى عليــه الســالم ، وقــام بقتــل أطفــال بيــت لحــم والتخــوم المجــاورة

، علــى الــرغم مــن ) الملــك(وكــان يطلــق عليــه فــى الكتــاب المقــدس لقــب ) 589المقــدس 
فــرانس ص . ت.تحديــد إدوارد شــفايتزر لعــدد األطفــال القتلــى بثالثــة أطفــال ، ويقــدرهم ر

طفل تقريبًا ، ويؤكد أن ثالثة منهم كانوا من أبنـاء  20لحديث لمتى ب من تفسيره ا 86
المؤرخ اليهودى يوسيفوس ، على الرغم من عدم معرفة يوسيفوس بهذه الواقعـة بـالمرة ، 

ألــــيس هــــذا مــــن التحريــــف فــــى . (21كمــــا قــــرر إدوارد شــــفايتزر فــــى تفســــيره لمتــــى ص 
 )التفسير؟
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ميالديـــة منطقـــة الســـامرة واليهوديـــة،  6قبـــل المـــيالد إلـــى  4مـــن  Archelausحكـــم 
ميالديــة ، وُضــمَّت منــاطق حكمــه إلــى اإلمبراطوريــة الرومانيــة حتــى عــام  6وأقيــل عــام 

 .م 41

) أى بعد موت يسـوع بـأربع سـنوات(بعد الميالد  37حكم هيرودس أجريبا األول من 
 .م44ومات عام ) الملك(بالتدريج كل فلسطين وحصل على لقب  41إلى عام 

ميالدية ملك أو حاكم ُيدَعى  36قبل الميالد إلى عام  4م يحكم فلسطين من عام ول
 4مـن (عقـب وفـاة أبيـه  Peräaولكن كان يحكم هيـرودس أنتيبـاس الجليـل و . هيرودس

رئــيس “أو ” هيــرودس الملــك“هــو الــذى كــان يســمى ) بعــد المــيالد 39قبــل المــيالد إلــى 
 .ميالدية 39وأقيل عام  ،”الربع

، لكــان ) أى فــى عهــد هيــرودس الكبيــر(يســوع عــام واحــد ميالديــة أو قبلهــا فلــو ولــد 
كيرينيـوس والـى سـوريا أى لــيس وحـى لوقـا كـاذب ، حيـث حــدد وحـى لوقـا المـيالد بــزمن 

 )! 2: 2لوقا (بعد الميالد ) 7أو  6(قبل 

ولو ولد فى زمن هيرودس أنتيباس ، لكان متى كاذب ، ألنه لعودة يسوع من مصر 
بعــد  39أن يمــوت هيــرودس أوًال ، وبــذلك تكــون عــودة يســوع لــيس قبــل عــام  كــان ال بــد

بســـتة أعـــوام ، ويكـــون لوقـــا أيضـــًا كـــاذب ، ألن عنـــده رد ) ؟(المـــيالد ، أى بعـــد صـــلبه 
 .بيالطس يسوع إلى هيرودس ليحقق معه

قبـل المــيالد ، كمــا تقـول الكنيســة ورجالهــا اليـوم ، لكــان مــالك الــرب  6ولـو ولــَد عــام 
وحى ليوسف أن يرجع مـن مصـر إلـى فلسـطين ، ألن الـذى يطلبـه قـد مـات ، قـد الذى أ

تأخر أربع سنين فى وحيه هذا ، ألن هيرودس الملك علـى حسـابهم يكـون قـد مـات بعـد 
وعــل أى حــال فــإن روايــة . ســنتين مــن خــروج يســوع وأمــه ويوســف النجــار مــن فلســطين
تجعلنــا نقــف فــى حيــرة تجــاه متــى عــن خــروج يســوع إلــى مصــر فــى اليــوم الثــانى للــوالدة 

المكان الذى تم فيه تختين يسوع ، ألنه تبعًا للوقا والشريعة أنه بعد سبعة أيام تم تختينه 
ــا َحَســَب 22(يــوم كانــت أمــه فــى المعبــد  33، وبعــد ذلــك ب  ــاُم َتْطِهيرَِه ــْت َأيَّ ــا َتمَّ َوَلمَّ

، فكيـف كـانوا  22: 2لوقـا ) ُموُه ِللـرَّبِّ َشِريَعِة ُموَسى َصِعُدوا ِبـِه ِإَلـى ُأوُرَشـِليَم ِلُيَقـدِّ 
 فى مصر وهم فى نفس الوقت فى فلسطين؟
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ميالديــة،  48ميالديـة، وتـولى الحكــم فـى عـام  27وهيـرودس أجريبـا الثـانى ُوِلــَد عـام 
، وحكـــم األجـــزاء الشـــرقية مـــن فلســـطين ، كمـــا تـــولى )الملـــك(وحصـــل أيضـــًا علـــى لقـــب 

ق فــى تعيــين رئــيس الكهنــة أو عزلــه، وقــد وســع اإلشــراف علــى أورشــليم ، وكــان لــه الحــ
بينمــا ظلــت  Peräa اإلمبراطــور نيــرو منــاطق حكمــه لتشــمل عــدة مــدن فــى الجليــل و

 . منطقة السامرة والجليل واليهودية إقليمان يتبعان اإلمبراطورية الرومانية مباشرة

كـــذب متـــى فـــى فـــى الحقيقـــة فهـــو وأمـــه لـــم يبرحـــا بيـــت لحـــم ، وذلـــك نستخلصـــه مـــن 
ىء المجوس والتى ترتب عليها قتل هيرودس لكل أطفال اليهود ، ونبوءاته الكاذبة ، مج

الســؤالين الســابقين  التـى لفقهــا لتنطبــق علــى عيســى عليــه السـالم ، وقــد عرضــنا هــذا فــى
َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطِهيِرَها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسـى َصـِعُدوا بِـِه 22: (وكذلك مصداقا لقول لوقا

َوَلمَّا َأْكَمُلوا ُكلَّ َشـْيٍء َحَسـَب َنـاُموِس الـرَّبِّ َرَجُعـوا ِإلَـى 39... ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ 
وِح ُمْمَتِلئًا ِحْكَمًة َوَكاَنـْت 40. اْلَجِليِل ِإَلى َمِديَنِتِهُم النَّاِصَرةِ  ِبيُّ َيْنُمو َوَيَتَقوَّى ِبالرُّ َوَكاَن الصَّ

َوَلمَّـا 42. َوَكـاَن َأَبـَواُه َيـْذَهَباِن ُكـلَّ َسـَنٍة ِإلَـى ُأوُرَشـِليَم ِفـي ِعيـِد اْلِفْصـحِ 41. َمُة اِهللا َعَلْيـهِ ِنعْ 
َوَبْعـَدَما َأْكَملُـوا اَأليَّـاَم َبِقـَي 43. َكاَنْت َلُه اْثَنَتا َعْشَرَة َسَنًة َصِعُدوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َكَعاَدِة اْلِعيدِ 

ِبيُّ َيُسوُع ِفي ُأوُرَشِليَم َوُيوُسُف َوُأمُُّه َلْم َيْعَلَماِعْنَد ُرجُ  ْفقَـِة 44. وِعِهَما الصَّ َوإِْذ َظنَّاُه َبـْيَن الرُّ
ـــا َلـــْم َيِجـــَداُه َرَجَعـــا ِإَلـــى 45. َذَهَبـــا َمِســـيَرَة َيـــْوٍم َوَكاَنـــا َيْطُلَباِنـــِه َبـــْيَن اَألْقِرَبـــاِء َواْلَمَعـــاِرفِ  َوَلمَّ

ـــِليمَ  ـــهِ  ُأوُرَش ـــِط اْلُمَعلِِّمـــيَن 46. َيْطُلَباِن ـــي َوْس ـــي اْلَهْيَكـــِل َجاِلســـًا ِف ـــَداُه ِف ـــاٍم َوَج ـــَد َثَالثَـــِة َأيَّ َوَبْع
 46-22: 2لوقا .) َيْسَمُعُهْم َوَيْسَأُلُهمْ 

 ):نقال عن هاريدى بتصرف(وفى الحقيقة فإن لوقا أيضًا كاذب من عدة وجوه 

 .فدل على أنها من مختلقاته. لثالثةأن لوقا انفرد بذكرها ولم يذكرها ا -ا

جعل كل المسكونة عبارة عن سوريا، أو يكون قيصر حاكم جميع المسكونة في  -2
 .وهذا خالف الواقع. ذلك العصر

 27يؤخذ فى االعتبار أن يسوع ُوِلَد عند لوقا فى سنة اإلكتتاب ، الذى بدأ عام  -3
قـل ، وسـرعان مـا انتشـر فـى األقـاليم عامـًا علـى األ 40قبل الميالد فى جالين واسـتغرق 

) 11-12(ومــن المحتمــل أن تــزامن هــذا اإلكتتــاب فــى ســوريا كــان فــى عــامى . األخــرى
وعلــى ذلــك يكــون وقــت اإلكتتــاب قــد حــدث قبــل والدة عيســى عليــه الســالم . قبــل المــيالد

مــع األخــذ . ســنة ولــيس بعـد والدتــه كمــا ذكــر لوقــا 15بعـدة ســنوات ، يقــدرها الــبعض ب 
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قبــل المــيالد تــدلنا المصــادر القديمــة والعمــالت ) 6-9(العتبــار أنــه بــين الســنوات فــى ا
 . المعدنية أنه كان هناك حاكمًا ُيدَعى ساتورنينوس وعقبه فاروس

أن كيرينيوس كان والي سوريا بعد والدة المسيح عليه السالم بعدة سنوات فكيف  -4
 كان االكتتاب وقت والدته؟

لــه فـي اإلصــحاح األول أن حمـل اليصــابات كـان فــي عهــد أن لوقـا أقــر فـي إنجي -5
ومعنى ذلـك . هيرودس وحملت مريم البتول عليها السالم بعيسى بعد حملها بستة أشهر

ولمـا عجـز الـبعض مـن علمـائهم عـن جـواب !! سـنوات 10أن حمل السيدة مريم اسـتمر 
إلحاقيــة  -وريا إذ كــان كيرينــوس والــي ســ -حكمــوا بــأن الفقــرة الثانيــة . هــذه المتناقضــات

 ".بل هي من األكاذيب عليه. ولم يكتبها لوقا

ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن 1: (وعلى هذا فإن لوقا إما كذب فى ادعائه بتتبع كل شىء بالتدقيق
ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنَدَنا  ُنوا ُمْنُذ اْلَبـْدِء َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكا2َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ

ِل ِبتَـْدِقيٍق 3ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة  َرَأْيُت َأَنا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد َتَتبَّْعـُت ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـَن اَألوَّ
ـَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس  ــَب َعَلــى التـَّ ــَالِم الَّــذِ 4َأْن َأْكُت َة اْلَك ــِرَف ِصــحَّ ي ِلَتْع

 .، وٕاما كتب هذا التضارب أناس آخرون 4-1: 1لوقا ) .ُعلِّْمَت ِبهِ 

 .وأيًا منهما اخترت ، فقد دخل الكتاب التحريف الذى يفند إدعائهم بأن اهللا قد أوحاه

 هل اعترفت مريم بارتكاب الفاحشة؟ -89س 

ــا َأبْ 48: (يقــول لوقــا إن مــريم عنــدما أبصــرت عيســى عليــه الســالم قالــت لــه َصــَراُه َفَلمَّ
 48: 2لوقا) ُهَوَذا َأُبوكَ َيا ُبَنيَّ ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ «: َوَقاَلْت َلُه ُأمُّهُ . اْنَدَهَشا

فكيــف تعتــرف مــريم بجريمــة زنــا لــم ترتكبهــا؟ كيــف تشــهد أم اإللــه علــى نفســها بهــذه 
عليهــا هــذا  الجريمــة الشــنعاء وتلــوث ســمعة اإللــه؟ وكيــف لــم يردهــا اإللــه الصــغير ُمنكــراً 

 القول؟

 :وفى الحقيقة الحقيقة أجمع كتبة األناجيل على إلصاق تهمة الزنا بأم يسوع

ــا َأْبَصــَراُه اْنَدَهَشــا48( 48: 2لوقــا  -1 ــهُ . َفَلمَّ َيــا ُبَنــيَّ ِلَمــاَذا َفَعْلــَت ِبَنــا «: َوَقاَلــْت َلــُه ُأمُّ
 )ُهَوَذا َأُبوكَ َهَكَذا؟ 
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َوُهـَو َعَلـى َمـا َكـاَن َدَأ َيُسوُع َكاَن لَـُه َنْحـُو َثَالِثـينَ َسـَنًة َوَلمَّا اْبتَ 23( 33: 3لوقا  -2
بـين ) َوُهـَو َعَلـى َمـا َكـاَن ُيَظـنُّ (، وكانـت توضـع عبـارة ) ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف ْبِن َهاِلي

قوســين للداللــة علــى أنهــا رأى المتــرجم ، ثــم حــذفت فــى الطبعــات التــى تلتهــا ، وتجــدها 
 0http://www.diebibel.deUT/U0T: األوربية، واستبدلت بوضع فاصلةاآلن فى الطبعات 

P

23
P And Jesus himself began to be about thirty years of age, being U(as 

was supposed) U the son of Joseph, which was the son of Heli, (KJV) 

P

23
P Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of 

age, being U(as was supposed)U the son of Joseph, the son of Heli, 
(NKJV) 

P

23
P And Jesus himself began to be about thirty years of age, being U(as 

was supposed) U the son of Joseph, who was the son of Heli, (Webster 
1833) 

P

23
P And Jesus at this time was about thirty years old, being the son 

U(as it seemed) U of Joseph, the son of Heli, (Basic Eng.) 

P

23
PJesus Himself, when He began [His ministry], was about thirty 

years of age, being the Son U, as was supposed,U of Joseph, the son of 
Heli, (AMP) 
23 Und Jesus war ungefنhr dreißig Jahre alt, als er anfing zu lehren; 
und war U, wie man meinte, Uein Sohn Josephs, (Schlachter) 

ُبـــــوَن ِمـــــْن َكِلَمـــــاِت النِّْعَمـــــِة 22( 22: 4لوقـــــا  -3 َوَكـــــاَن اْلَجِميـــــُع َيْشـــــَهُدوَن َلـــــُه َوَيَتَعجَّ
 )»؟َأَلْيَس َهَذا اْبَن ُيوُسفَ «: َوَيُقوُلونَ  اْلَخاِرَجِة ِمْن َفِمهِ 

َوَجـْدَنا الَّـِذي َكتَـَب َعْنـُه ُموَسـى «: ِفيُلبُُّس َوَجَد َنثََناِئيَل َوَقاَل لَـهُ 45( 45: 1يوحنا  -4
 ).»َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف الَِّذي ِمَن النَّاِصَرةِ : ِفي النَّاُموِس َواَألْنِبَياءُ 

ــاُلواوَ 42( 42: 6يوحنــا  -5 ــُن «: َق ــَن ُيوُســَف الَّــِذي َنْح ــَو َيُســوَع ْب ــَذا ُه ــْيَس َه َأَل
 ).َعاِرُفوَن ِبَأِبيِه َوُأمِّهِ 

http://www.diebibel.de/
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 هل بيت لحم بلدة أم قرية؟ -90س 

يذكر الكتاب المقدس طبعة زيورخ في هذا الشأن أن بيت لحم لم تكن بلدة، كما قال 
 .ولكنها كانت والزالت قرية) 6: 2متى (

 ب المقــدس إن رب األربــاب وملــك الملــوك لمــا بلــغ عمــره ثمانيــة يقــول الكتــا -91س
ـِبيَّ 21: (أيام ختنوه ُسـمَِّي َيُسـوَع َكَمـا َتَسـمَّى ِمـَن َوَلمَّـا َتمَّـْت َثَماِنَيـُة َأيَّـاٍم ِلَيْخِتُنـوا الصَّ

  21: 2لوقا .) اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ 

زء ضار غير نافع فى جسمه؟ وهل ترى احتفظوا بهذا فهل كان يحتوى اإلله على ج
الجــزء أم تخلصــوا منــه فــى القمامــة؟ وهــل ُيعــد اإللــه بعــد ذلــك إلهــًا ناقصــًا؟ وهــل تحمــل 

 الغلفة التى تخلصوا منها صفات األلوهية؟ 

 َوَبْيَنَمـا 6: (أما والدة يسوع عند لوقا جـاءت فـى مـذود للبقـر أى زريبـة للبقـر -92س
َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكـَر َوَقمََّطْتـُه َوَأْضـَجَعْتُه ِفـي اْلِمـْذَوِد ِإْذ 7. َتمَّْت َأيَّاُمَها ِلَتِلـدَ ُهَما ُهَناَك 

 7-6: 2لوقا ) .َلْم َيُكْن َلُهَما َمْوِضٌع ِفي اْلَمْنِزلِ 

فانظر أى منزلة وضع فيها متى من تقولون إنه إلهه؟ أيولد كلـب األثريـاء فـى سـرايا 
 رب فى زريبة للبقر؟ ما لكم كيف تحكمون؟، ويولد ال

 من نسل داود؟) الرئيسالِمسِّيِّا المنتظر ـ الِمسِّيِّا (هل المسيح  -93س 

َكْيــَف َيُقوُلــوَن ِإنَّ اْلَمِســيَح اْبــُن «: َوَقــاَل َلُهــمْ 41: (عيســى عليــه الســالم ينفــى ذلــك
اْجِلـْس َعـْن َيِمينِـي : قَـاَل الـرَّبُّ ِلَربِّـي: يـرِ َوَداُوُد َنْفُسُه َيُقـوُل ِفـي ِكتَـاِب اْلَمَزامِ 42 َداُودَ 
ـــَدَمْيكَ 43 ـــاً 44. َحتَّـــى َأَضـــَع َأْعـــَداَءَك َمْوِطئـــًا ِلَق ـــْدُعوُه َرّب ـــِإذًا َداُوُد َي ـــوُن . َف ـــَف َيُك َفَكْي
 44-41: 20لوقا .) »؟اْبَنهُ 

يِســيُّوَن مُ 41(: كمـا نهـى تالميــذه عـن تســميته بالمسـيح ْجَتِمِعـيَن َســَأَلُهْم َوِفيَمــا َكـاَن اْلَفرِّ
قَـاَل 43. »اْبـُن َداُودَ «: قَـاُلوا لَـهُ » ؟َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمْن ُهوَ «42: َيُسـوعُ 
وِح َرّبــًا َقــاِئالً «: َلهُـمْ  قَـاَل الــرَّبُّ ِلَربِّــي اْجِلـْس َعــْن َيِميِنــي َحتَّــى 44: َفَكْيــَف َيــْدُعوُه َداُوُد بِـالرُّ

ــهُ 45َداَءَك َمْوِطئــًا ِلَقــَدَمْيَك؟ َأَضــَع َأْعــ ــَف َيُكــوُن اْبَن ــًا َفَكْي ــْدُعوُه َرّب ــِإْن َكــاَن َداُوُد َي » ؟َف
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متـى .) َوِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتـَّةً . َفَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن ُيِجيَبُه ِبَكِلَمةٍ 46
22 :41-4630 

َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْخَوُة َيُسوُغ َأْن ُيقَـاَل َلُكـْم ِجهَـارًا َعـْن 29: (يؤكد ذلك سفر أعمال الرسل
َفـِإْذ َكـاَن َنِبّيـًا َوَعِلـَم 30. َرِئيِس اآلَباِء َداُوَد ِإنَُّه َماَت َوُدِفـَن َوَقْبـُرُه ِعْنـَدَنا َحتـَّى َهـَذا اْلَيـْومِ 

ْن َثَمـَرِة ُصـْلِبِه ُيِقـيُم اْلَمِسـيَح َحَسـَب اْلَجَسـِد ِلـَيْجِلَس َأنَّ اَهللا َحَلَف َلُه ِبَقَسٍم َأنَّـُه ِمـ
 30-29: 2أعمال الرسل ) َعَلى ُكْرِسيِّهِ 

 5: 1متى .) َوَسْلُموُن َوَلَد ُبوَعَز ِمْن َراَحابَ 5: (يقول الكتاب -94س 
َواْضـَطَجَعا  َراَحـابُ  ااْسـُمهَ  اْمَرَأٍة َزاِنَيـةٍ َفَذَهَبا َوَدَخَال َبْيَت : (ويقول يشوع عن راحاب

  1: 2يشوع .) ُهَناكَ 
َحتـَّى الِجيـِل الَعاِشـِر ال . ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 2(ويقول الرب عـن 

 2: 23تثنية .) َيْدُخل ِمْنُه َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 
 ل زنى؟فكيف استثنى الرب نفسه وأدخل ابنه أو نفسه فى جماعته وهو من نس

 5: 1متى .) َوُبوَعُز َوَلَد ُعوِبيَد ِمْن َراُعوثَ : (يقول الكتاب -95س 
 ) 5: 4راعوث (وراعوث هى راعوث الموابية 

ـــْدُخل 3: (ويمنـــع الكتـــاب دخـــول المـــوابيين والعمـــونيين فـــى جماعـــة الـــرب نهائيـــاً  ال َي
الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمـْنُهْم َأَحـٌد ِفـي  َحتَّى الِجيلِ . َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 

 3: 23تثنية ) َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى اَألَبدِ 

 فكيف دخل يسوع فى جماعة الرب وهو من نسل الموابيين؟

 7: 1متى .) َوُسَلْيَماُن َوَلَد َرَحْبَعامَ 7: (يقول الكتاب -96س 

ـا َرُحْبَعـا: (ويقول سفر ملوك األول عـن العمـونيين . ُم ْبـُن ُسـَلْيَماَن َفَملَـَك ِفـي َيهُـوَذاَوَأمَّ
َوَكــاَن َرُحْبَعــاُم اْبــَن ِإْحــَدى َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة ِحــيَن َمَلــَك، َوَمَلــَك َســْبَع َعَشــَرَة َســَنًة ِفــي ُأوُرَشــِليَم 

ــِة الَِّتــي اْخَتاَرَهــا الــرَّبُّ ِلَوْضــِع اْســِمِه ِفيَهــا ِمــْن َجِميــِع َأْســَباِط ِإْســرَ  ــِه . اِئيلَ اْلَمِديَن ــُم ُأمِّ َواْس
 21: 14ملوك األول .) ِنْعَمُة اْلَعمُّوِنيَّةُ 
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وعلــى ذلــك فنســل ســليمان كلهــم بمــا فــيهم يســوع محرومــون مــن الــدخول فــى جماعــة 
ــوِنيٌّ َوال ُمــوآِبيٌّ ِفــي َجَماَعــِة الــرَّبِّ 3: (الــرب َحتَّــى الِجيــِل الَعاِشــِر ال . ال َيــْدُخل َعمُّ

 3: 23تثنية ) ٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى اَألَبدِ َيْدُخل ِمْنُهْم َأحَ 

 فكيف دخل يسوع فى جماعة الرب وهو من نسل العمونيين؟

 ما الهدف التربوى والنتيجة األخالقية التى يخرج بها من يعلم أن الرب من  -97س
 نسل زنى ، وأن أنبياءه هداة أممهم زناة أو لصوص أو مرتدين؟

 ل يليــــق بــــالرب أن ُيشــــبَّه ى الكتــــاب المقــــدس؟ وهــــمــــا هــــى صــــورة الــــرب فــــ -98س
 وهل هذه الصورة تليق بقدسيته وجالله؟ بالحيوان أو بالحيَّة؟

هنـــاك نصـــوص تؤكـــد أن اهللا لـــيس كمثلـــه شـــىء ، ســـأذكرها فـــى البدايـــة لتعـــرف مـــا 
 :أصاب الكتاب بعد ذلك من تحريف

 : فالكتاب يؤكد أن اهللا ليس كمثله شىء

 ،  26: 34تثنية ) ليس مثل اهللا(

أخبـار األيـام الثـانى ) أيها الرب إله إسرائيل ، ال إله مثلك فى السماء واألرض(
6 :14  

صـموئيل الثـانى )قد عظمت أيها الرب اإلله ألنه ليس مثلك، وليس إله غيرك(
7 :22 

 ،  20: 17أخبار األيام األولى ) يا رب ليس مثلك ، وال إله غيرك(
 ، 18: 40إشعياء ) ؟عادلون بهفبمن تشبهون اهللا؟ وأى شبه ت(
 5: 46إشعياء ) ؟بمن تشبهوننى ، وتسووننى ، وتمثلوننى لنتشابه(

 :ثم تغيرت صورة الرب إلى إنسان وحيوان وطائر
اهللا لـم يـره أحـد (؛ 16: 3تيموثـاوس األولـى ) اهللا ظهر فى الجسد: (الرب إنسان

 18: 1يوحنا) قط
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وُع َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء َوإَِذا السََّماَواُت َقِد اْنَفَتَحْت َفَلمَّا اْعَتَمَد َيسُ 16: (الرب حمامة
َهَذا ُهَو «: َوَصْوٌت ِمَن السََّماَواِت َقاِئالً 17َلُه َفَرَأى ُروَح اللَِّه َناِزًال ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيًا َعَلْيِه 

 17-16: 3متى .) »اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ 

هؤالء سيحاربون الخـروف والخـروف يغلـبهم ألنـه ربُّ األربـاب : (رب خروفال
 ؛  14: 17رؤيا يوحنا ) وملك الملوك

ِمْثَل َشاٍة ِسيَق ِإَلى الذَّْبِح َوِمْثَل َخُروٍف َصـاِمٍت َأَمـاَم الَّـِذي َيُجـزُُّه «(: الرب شاة
   32: 8أعمال الرسل .) َهَكَذا َلْم َيْفَتْح َفاهُ 

ِفي ِضيِقي َدَعْوُت الرَّبَّ َوإَِلى ِإَلِهي َصـَرْخُت، َفَسـِمَع ِمـْن َهْيَكِلـِه 7: (ضخم الرب تنين
ِت اَألْرُض َواْرَتَعَشتْ 8. َصْوِتي َوُصَراِخي َدَخَل ُأُذَنْيـهِ  ُأُسُس السََّمَواِت اْرَتَعـَدْت . َفاْرَتجَّ

ــْت، َألنَّــُه َغِضــبَ  َجْمــٌر . ، َوَنــاٌر ِمــْن َفِمــِه َأَكَلــتْ َصــِعَد ُدَخــاٌن ِمــْن َأْنِفــهِ 9. َواْرَتجَّ
ــهُ  ــَتَعَلْت ِمْن ــهِ 10. اْش ــَت ِرْجَلْي ــَباٌب َتْح ــَزَل َوَض ــَماَواِت َوَن ــَأ السَّ ــى 11. َطْأَط ــَب َعَل َرِك

يحِ  ــُه َمَظــالٍَّت، ِمَياهــًا 12. َكــُروٍب َوَطــاَر، َوُرِئــَي َعَلــى َأْجِنَحــِة الــرِّ ــَة َحْوَل ــَل الظُّْلَم َجَع
َعــًة وَ  ــارٍ 13. َظــَالَم اْلَغَمــامِ ُمَتَجمِّ ــُه اْشــَتَعَلْت َجْمــُر َن ــَعاِع ُقدَّاَم َأْرَعــَد الــرَّبُّ ِمــَن 14. ِمــَن الشُّ

َفَظهَـَرْت 16. َأْرَسَل ِسـَهامًا َفَشـتََّتُهْم ، َبْرقـًا فَـَأْزَعَجُهمْ 15. السََّماَواِت، َواْلَعِليُّ َأْعَطى َصْوَتهُ 
، ِمـــْن َنْســــَمِة ِريــــِح َأْنِفــــهِ َأْعَمـــاُق اْلَبْحــــِر ، َواْنَكَشــــَفْت  .) ُأُســــُس اْلَمْســـُكوَنِة ِمــــْن َزْجــــِر الــــرَّبِّ

  16-7: 22صموئيل الثانى 

َوَأَنــا الــرَّبُّ ِإَلُهــَك ِمــْن َأْرِض ِمْصــَر َوإَِلهــًا «4(: الــرب أســد ، ونمــر ، ودبــة ، ولبــوة
يَّـــِة ِفـــي َأْرِض اْلَعَطـــشِ  َأَنـــا َعَرْفتُـــكَ 5. ُسِ◌َواَي َلْســـَت َتْعـــِرُف َوَال ُمَخلِّـــَص َغْيـــِري . ِفـــي اْلَبرِّ

ــا َرُعــوا َشــِبُعوا6 ــَذِلَك َنُســوِني. َلمَّ ــَأُكوُن َلُهــْم «7. َشــِبُعوا َواْرَتَفَعــْت ُقُلــوُبُهْم ِل ــدٍ َف َأْرُصــُد . َكَأَس
. َكَلْبــَوةٍ ْم ُهَنــاَك ُمْثِكــٍل َوَأُشــقُّ َشــَغاَف َقْلــِبِهْم َوآُكُلُهــ َكُدبَّــةٍ َأْصــِدُمُهْم 8. َكَنِمــرٍ َعَلــى الطَِّريــِق 

يَّةِ  ُقُهْم َوْحُش اْلَبرِّ  8-4: 13هوشع .) ُيَمزِّ

وكـان الكلمـة ... فـى البـدء كـان الكلمـة : (وكـذلك )6: 25أيـوب : (الرب رمة ودودة
فكــم (، ) 14-1: 1يوحنــا (أى أصــبح إنســانًا ) والكلمــة صــار جســدًا وحــلَّ بيننــا... اهللا 

 8: 25أيوب ) الدود بالحرى اإلنسان الرمَّة وابن آدم

فقـد شـبهه يوحنـا فـى إنجيلـه ، بـاألفعى التـى رفعهـا : )الشيطان(الرب ُيشبَّه بالثعبان 
موسى فـى البريـة ليـتعظ بنـى إسـرائيل ، ويعلمـوا كلمـا نظـروا إليهـا أن عقـاب الـرب علـى 
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يَّـِة «14: (ذنوبهم ممكن أن يكون أليم َهَكـَذا َيْنَبِغـي َوَكَما َرَفَع ُموَسـى اْلَحيَّـَة ِفـي اْلَبرِّ
 14: 3يوحنا ) َأْن ُيْرَفَع اْبُن اِإلْنَسانِ 
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 ِلَنْفَرْح َوَنَتَهلَّْل َوُنْعِطِه اْلَمْجَد، 7(من هى زوجة الرب إذا كان الرب خروف؟  -99س
 7: 19رؤيا يوحنا .) َألنَّ ُعْرَس اْلَخُروف َقْد َجاَء، َواْمَرَأُتُه َهيََّأْت َنْفَسَها

 لماذا تشبهون الرب باألنثى؟ فقد شبهتموه بالشاة ، واللبوة ، والدبة -100س . 

 تقولون إنكـم تشـبهون الـرب بـالخروف لوداعتـه ، ولـو أنـتم لـم تخجلـوا مـن  -101س
هذا الوصف لما غيرتموها فى طبعة كتاب الحيـاة والطبعـات التـى تلـت ، وهنـا يحضـرنا 

لمـــاذا ال تشـــبهون الـــرب بالكلـــب لوفائـــه؟ ولمـــاذا ال تشـــبهونه بـــالخنزير لتواضـــعه : ســـؤال
ه بـــالبقرة رمـــز الخيـــرات؟ ولمـــاذا ال تشـــبهونه وأكلـــه كـــل مـــا يقـــدم إليـــه؟ ولمـــاذا ال تشـــبهون

بالحمار رمز التحمل والصبر؟ وما الذى أدراكم أن الرب سيأخذ فقط صـفة الوداعـة مـن 
 الخروف؟ وهل سيمكنه بوداعته أن يتجنب نطح باقى الخراف؟

 ما الفائدة التربوية التى يتعلمها أتباع دينكم من حمل األم من ابنها؟ -102س 

أن يــدخل االبـن علــى أمـه وتحمــل : لمهـا النــاس مـن هــذه األقصوصـةوأى أخـالق يتع
منــه ، ويخــرج الجنــين قــدوس القديســين؟ إنهــا أم اإللــه التــى أنجبتــه وأرضــعته ، وزوجتــه 

 .التى دخل عليها وحملت منه ، وهى فى نفس الوقت مخطوبة لشخص آخر

 نه قائًال فأخيرًا أرسل إليهم اب(في قوله ) 37: 21متى (ورد في إنجيل  -103س
ويقصدون أن اهللا أرسل ابنه المسيح إلـى شـعب اليهـود ألنهـم لـم يهـابوه ). يهابون ابني
 . تعالى اهللا عن هذا الخرافات علوًا كبيراً  -وقد يهابوا ابنه

ولــو صــدَّق أحــد هــذا لوجــب أال يكــون هنــاك ثالثــة فــى واحــد ، بــل ثالثــة فــى ثالثــة ، 
فالراسـل غيـر المرسـل وبـذلك !! فأرسـل إلـيهم ابنـهحيث إن اإلله األول لم يأبه به أحـد ، 

يســتحيل الجمــع بــين االثنــين ، وٕاال لقلنــا إن هــذا اإللــه خــدع خلقــه وجــاء هــو ولــيس ابنــه 
ليهابوه ، بعد أن فشل أن يهابه الناس ، فضحك عليهم وجاء فى جولة أخرى على أمل 

له ، ويا حسـرتاه علـى أن يكسب هذه المرة ويهابه الناس فصلبوه، فيا أسفاه على هذا اإل
 فأين كان أبوه حين خلى ابنه رهين األعادى ، أتراهم َأهابوه أم حقَّروه؟ !! شبابه
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وعلى الجانب اآلخر فإن هذا يخلع صفة المهانة والضعف والجبن وقلة الحيلة علـى 
ثـم هـل يجـوز أن تتحـد !! وهل اإلله الضعيف يخلق بشرًا أو إلهًا أقوى منـه؟!! هذا اإلله

 ! ة مع الضعف أو النور مع الظلمة؟القو 

ثم لمـاذا لـم ينـتقم الـرب مـن اليهـود الـذين أهـانوه ولـم يهـابوه ولـم يطيعـوه؟ ثـم لمـاذا لـم 
ينتقم من الذين أَذلُّوه وصلبوه؟ ألم يكن ذنـبهم هـذا أكبـر وأعظـم مـن أكـل آدم وحـواء مـن 

لســـبب فـــى تحريـــر ولمـــاذا عـــاديتم اليهـــود بســـبب أعـــدامهم اإللـــه؟ أليســـوا هـــم ا! الشـــجرة؟
البشــرية مــن خطيئــة حــواء؟ وهــل نــزل اإللــه مــن علــى عرشــه لُيصــلب؟ أإلــه مجنــون أم 
معتــوه؟ أإلــه يريــد أن ينتحــر فينــزل وُيصــَلب ثــم يمــوت بســببه ماليــين مــن اليهــود بســبب 

 ؟ )وهو يهوذا اإلسخريوطى(إضطهاد النصارى لهم باإلضافة إلى موت أحد قدسيه 

الســبب؟ أم أرســل ابنــه؟ ففــى كــال الحــالتين البــد أن يكــون ألــم ينــزل اإللــه ألجــل هــذا 
فعليكم أن تشـكروا اليهـود أنهـم تعـاونوا علـى صـلب . راضيًا بأذاهم ألن هذه كانت إرادته

 !! ولئن كان ساخطًا على أذاهم ، فاعبدوهم ألنهم غلبوه. إالهكم

مــة أبيــه أو ولـو أرســل الــرب ابنــه بســبب خطيئــة أدم وحــواء ، أتــراه سيرســل المــرة القاد
ومـن الـذى كـان يحكـم !! أمه لإلنتقام من اليهـود الـذين لـم يطيعـوه أو الـذين صـلبوا ابنـه؟

العــالم وٕالهكــم مصــلوب؟ ومــن الــذى كــان يحيــى ويميــت؟ ومــن الــذى كــان يــرزق البشــر 
الطيــر والســباع؟ ومــن الــذى كــان ينبــت األرض ، ويخــرج الثمــر؟ ومــن الــذى أحيــا هــذا 

هـل وقــع الصـلب علـى اإلبـن والجســد . نتفـت فكــرة اإلتحـاد باإللـهاإللـه؟ أإلـه آخـر؟ إذًا ال
 . فقط؟ إذن النتفت فكرة اإلتحاد بين الثالوث المقدس

ــــه وبــــين اإلنســــان  ــــُدث التشــــابه بين ــــى صــــورة الجســــد لَيْح ــــد جــــاء ف ــــه ق وٕاذا كــــان اإلل
ابنه أو / أو إله (ليخلصهم، فلماذا لم ُيحيى آدم لينتقم منه بدًال من اإلنتقام من شخص 

برىء مظلوم؟ ولماذا لم يأت فى صورة امـرأة؟ ألـم يقـل بـولس إنَّ المـرأة هـى ) أو نفسه/ 
تيموثـاوس ) وآدُم لم َيْغَو ولكنَّ المـرأة ُأغِوَيـْت َفَحَصـَلت فـى التعـدِّى: (التى أغويت؟

َحيَّـــُة َخـــَدَعِت الْ َوَلِكنَِّنـــي َأَخـــاُف َأنَّـــُه َكَمـــا 3: (، وأن الحيـــة أغـــوت حـــواء 14: 2األولــى 
 3: 11كورنثوس الثانية ) ،َحوَّاَء ِبَمْكرَِها
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 ؟)المسيَّا(هل عيسى عليه السالم هو المسيح الرئيس  -104س 

َوِفـي ِتْلـَك اَأليَّـاِم َجـاَء ُيوَحنَّـا اْلَمْعَمـَداُن َيْكـِرُز ِفـي 1: (بدأ يوحنا المعمدان رسالته قـائالً 
يَِّة اْلَيُهوِديَِّة  ، وكذلك  1: 3متى ) .وا َألنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّماَواتِ ُتوبُ «: َقاِئالً 2َبرِّ

وملكــــوت الســــماوات ) لوقــــا(بــــدأ عيســــى رســــالته مبشــــرًا قومــــه بقــــرب حلــــول ملكــــوت اهللا 
َماِن اْبَتَدَأ َيُسوُع َيْكِرُز َوَيُقوُل 17). (متى( ُتوُبوا َألنَُّه َقـِد اْقتَـَرَب َمَلُكـوُت «: ِمْن َذِلَك الزَّ

  17: 4متى ) .»السََّماَواتِ 

: وهــــذا الملكــــوت هــــو ُلــــبُّ رســــالة عيســــى عليــــه الســــالم ، الــــذى مــــن أجلــــه بعثــــه اهللا
ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأْيضًا ِبَمَلُكوِت اِهللا َألنِّي ِلَهَذا «: َفَقاَل َلهُـمْ 43(

، ويعــرف اليهــود  44-43: 4لوقــا .) ي َمَجــاِمِع اْلَجِليــلِ َفَكــاَن َيْكــِرُز ِفــ44. »َقــْد ُأْرِســْلتُ 
 .والنصارى أّن ملكوت اهللا أو السماوات هو شريعة اهللا

ــر  وقــد جــاء عيســى عليــه الســالم ـ آخــر أنبيــاء بنــى إســرائيل مــن أبيــه إســحاق ـ ُيبشِّ
المــؤمنين أن ملكــوت اهللا ســوف ُينــزع مــن بنــى إســحاق وســيعطيه اهللا لبنــى إســماعيل ، 

الرغم أن هذا غريب على بعض غير الفقهاء فى الكتـاب، وغريـب علـى المعانـدين  على
الذين يظنون أّن الملكوت سوف يدوم لهم ، ونسوا وعد اهللا لنبيـه إبـراهيم عليـه السـالم ، 

-17: 21و تكـوين  20: 17تكـوين (أنه سيقيم النبوة فى إسحاق وأيضًا فـى إسـماعيل 
اْلَحَجــُر الَّــِذي َرَفَضــُه : َأَمــا َقــَرْأُتْم َقــطُّ ِفــي اْلُكتُـبِ «: َيُسـوعُ َقــاَل َلهُــْم 42(: ، فقـال لهــم)21

ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب ِفـي َأْعُيِنَنـا؟ . اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 
َوَمـْن 44. ُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمنْ : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43

-42: 21متـى .) »َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 
  12-10: 12، مرقس  44

َال َيـُزوُل َقِضـيٌب 10: (وقد قال سفر التكوين فـى إزالـة ملكـوت اهللا مـن بنـى إسـرائيل
.) ِشـيُلوُن َولَـُه َيُكـوُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ  ُهوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمـْن َبـْيِن ِرْجَلْيـِه َحتـَّى َيـْأِتيَ ِمْن يَ 

أِبــى (معنــى هــذا أن الحكـم والســلطة الدينيــة سـتزول يومــًا مــا مـن يهــوذا  10: 49تكـوين 
من يكون له (، ستزول من بنى إسرائيل ، ولكن عندما يأتى شيلون ) الشعب اإلسرائيلى

َوَلـُه (، وهذا النبى يكون دينه لكافة األمم ، لليهود وللنصارى ولغيرهم من األمم ) األمر
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: ، وهـــو نفـــس األمـــر الـــذى قالـــه عيســـى عليـــه الســـالم لليهـــود) َيُكـــوُن ُخُضـــوُع ُشـــُعوبٍ 
نِـي ِمـَن اآلَن َحتـَّى ِإنَُّكـْم َال َتَرْونَ : َألنِّـي َأقُـوُل َلُكـمْ 39! ُهَوَذا َبْيـُتُكْم ُيْتـَرُك َلُكـْم َخَرابـاً 38(

 39-37: 23متى .) »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : َتُقوُلوا

ــم ُيبعــث إال إلــى خاصــته مــن بنــى  يؤكــد ذلــك أيضــًا قــول عيســى عليــه الســالم أنــه ل
إســــرائيل ، بــــل إنــــه كــــان يــــرفض عــــالج إال مــــن ُأرِســــَل إلــــيهم إال فــــى أضــــيق الحقــــوق 

نــه نبــى الرحمــة ، ولكــن ليأكــد أنــه لــيس هــو المســيح وللمــؤمنين فقــط، علــى الــرغم مــن أ
ـالَّةِ «): (المسيَّا الرئيس(  24: 15متـى ) .»َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسـَراِئيَل الضَّ

َهـؤَُالِء اِالْثَنـا َعَشـَر 5: (، بل كانت توجيهاته لتالميذه المقربين وحاملين الـدعوة مـن بعـده
ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال «: َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً  َأْرَسَلُهْم َيُسوعُ 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  10-5: 10متى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

أن األمـر سـيعطيه اهللا لمـن وقد كـان تـذكيره لليهـود بقـرب انتهـاء ملكـوت اهللا فـيهم ، و 
يستحق، أثار حافظتهم ، ونزع نقاب الكذب من على وجوههم ، األمر الذى أثار اليهود 

ـــُه َتَكلَّـــَم 45: (وأرادوا قتلـــه بســـببه ـــوا َأنَّ ـــُه َعَرُف يِســـيُّوَن َأْمثَاَل ـــِة َواْلَفرِّ ـــا َســـِمَع ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن َوَلمَّ
ُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع َألنَُّه َكاَن ِعْنـَدُهْم ِمْثـَل َوإِْذ َكاُنوا َيْطلُ 46. َعلَـْيِهمْ 
 46-45: 21متى .) َنِبيٍّ 

إن بيتهم سيترك لهـم : ولكنه لم يتنازل عن أداء رسالته ، فواَصَل رسالته وقال لليهود
آلن حتـى خرابًا بدون نبى ، فلن يأتى نبى آخر من بنـى إسـرائيل ، وٕانهـم لـن يـروه بعـد ا

ـــأتى صـــاحب هـــذا الملكـــوت ـــاِء َوَراِجَمـــَة «37(: ي ـــا َقاِتَلـــَة اَألْنِبَي ـــا ُأوُرَشـــِليُم َي ـــِليُم َي َيـــا ُأوُرَش
ْيهَـا اْلُمْرَسِليَن ِإَلْيَها َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع َأْوَالَدِك َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفَراَخهَـا َتْحـَت َجَناحَ 

ِإنَُّكـْم َال َتَرْوَنِنـي ِمـَن : َألنِّـي َأقُـوُل َلُكـمْ 39! ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراباً 38. اَوَلْم ُتِريـُدو 
 39-37: 23متى )»!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا

وظـــل الكتبـــة والفريســـيون يعارضـــونه، حتـــى قالهـــا لهـــم صـــراحة وكشـــف القنـــاع عـــن 
يِســــيُّوَن اْلُمــــَراُؤوَن «13: (الســــيئة، فقــــالنوايـــاهم  َألنَُّكــــْم َلِكــــْن َوْيــــٌل َلُكــــْم َأيَُّهـــا اْلَكَتَبــــُة َواْلَفرِّ

ــَدُعوَن الــدَّاِخِليَن  ــُتْم َوَال َت ــَال َتــْدُخُلوَن َأْن ــَماَواِت ُقــدَّاَم النَّــاِس َف ُتْغِلُقــوَن َمَلُكــوَت السَّ
  13: 23متى !) َيْدُخُلونَ 
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فتـارة : ون أال ينتقل الملكوت منهم ، فأشاعوا الشائعات من قديم الزمننعم كانوا يتمن
يجعلـون الـذبيح ـ سـبب البركـة والنبـوة فـى إسـماعيل ـ هـو إسـحاق ، وتـارة يقولـون لـيس 
إلسماعيل الحق فى وراثة هذا الملكوت ألنه ابـن الجاريـة ، علـى الـرغم مـن وجـود نـص 

َذا َكـــاَن ِلَرُجـــٍل اْمَرَأتَـــاِن ِإْحـــَداُهَما َمْحُبوَبـــٌة إِ «15: (صـــريح يعـــارض أفكـــارهم وأقـــوالهم هـــذه
َفــِإْن َكـاَن اِالْبـُن الِبْكـُر ِللَمْكُروَهــِة . َواُألْخـَرى َمْكُروَهـٌة َفَولـَدَتا لــُه َبنِـيَن الَمْحُبوَبـُة َوالَمْكُروَهـةُ 

َعلــى اْبــِن  ْبــَن الَمْحُبوَبــِة ِبْكــراً ال َيِحــلُّ لــُه َأْن ُيَقــدَِّم اَفَيــْوَم َيْقِســُم ِلَبِنيــِه َمــا َكــاَن لــُه 16
َبل َيْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد 17 الَمْكُروَهِة الِبْكرِ 

ُل ُقْدَرِتهِ   17-15: 21تثنية ) .لُه َحقُّ الَبُكوِريَّةِ . ِعْنَدُه َألنَُّه ُهَو َأوَّ

) نفتــالى(و) دان(فقــد كــان : ذا ال يكيلــون بــنفس المكيــال علــى أنفســهمورغــم قــولهم هــ
ابنــى يعقــوب مــن زلفــة ) أشــير(و) جــاد(ابنــى يعقــوب مــن بلهــة جاريــة راحيــل ، وكــذلك 

ـا َرَأْت َراِحيـُل َأنَّهَـا 1: (جارية ليئة من األسباط اإلثنى عشر ذرية يعقوب عليه السالم َفَلمَّ
. »َهْب ِلي َبِنيَن َوإِالَّ َفَأَنا َأُموتُ «: ْت َراِحيُل ِمْن ُأْخِتَها َوَقاَلْت ِلَيْعُقوبَ َلْم َتِلْد ِلَيْعُقوَب َغارَ 

ـــالَ 2 ـــوَب َعَلـــى َراِحيـــَل َوَق ـــِك َثْمـــَرَة «: َفَحِمـــَي َغَضـــُب َيْعُق َأَلَعلِّـــي َمَكـــاَن اِهللا الَّـــِذي َمَنـــَع َعْن
اْدُخْل َعَلْيَها َفَتِلـَد َعَلـى ُرْكَبتَـيَّ َوُأْرَزُق َأَنـا  .ُهَوَذا َجاِرَيِتي َبْلَهةُ «: َفَقالَـتْ 3» اْلَبْطِن؟

َفَحِبَلـْت َبْلَهـُة 5َفَأْعَطْتُه َبْلَهَة َجاِرَيَتَها َزْوَجـًة فَـَدَخَل َعَلْيهَـا َيْعقُـوُب 4. »َأْيضًا ِمْنَها َبِنينَ 
َوَسِمَع َأْيضًا ِلَصـْوِتي َوَأْعَطـاِنَي  َقْد َقَضى ِلَي اهللاُ «: َفَقاَلْت َراِحيلُ 6َوَوَلَدْت ِلَيْعُقوَب اْبنًا 

ــَدِت اْبنــًا 7. »َدانــاً «ِلــَذِلَك َدَعــِت اْســَمُه . »اْبنــاً  َوَحِبَلــْت َأْيضــًا َبْلَهــُة َجاِرَيــُة َراِحيــَل َوَوَل
ــْت َراِحيــلُ 8ثَاِنيــًا ِلَيْعُقــوَب  ــتُ «: َفَقاَل ــي ُمَصــاَرَعاِت اِهللا َوَغَلْب ــْد َصــاَرْعُت ُأْخِت ِت َفــَدعَ . »َق

ــا َرَأْت َلْيَئــُة َأنََّهــا َتَوقََّفــْت َعــِن اْلــِوَالَدِة َأَخــَذْت ِزْلَفــَة َجاِرَيَتَهــا 9. »َنْفَتــاِلي«اْســَمُه  َوَلمَّ
: َفَقالَـْت َلْيَئـةُ 11. َفَوَلَدْت ِزْلَفـُة َجاِرَيـُة َلْيَئـَة ِلَيْعُقـوَب اْبنـاً 10َوَأْعَطْتَها ِلَيْعُقوَب َزْوَجًة 

ــاداً «ِت اْســَمُه َفــَدعَ . »ِبَســْعدٍ « ــوَب 12. »َج ــًا ِلَيْعُق ــًا ثَاِني ــَة اْبن ــُة َلْيَئ ــُة َجاِرَي ــَدْت ِزْلَف َوَوَل
: 30تكــوين .) »َأِشــيرَ «َفــَدَعِت اْســَمُه . »ِبِغْبَطِتــي َألنَّــُه ُتَغبُِّطِنــي َبَنــاتٌ «: َفَقاَلــْت َلْيَئــةُ 13

1-13 

هـــل هـــذا النبـــى : األمـــر الـــذى ســـبب بلبلـــة عنـــد بعـــض النـــاس، وتســـاءلوا فـــى أنفســـهم
العظيم، صاحب هذه المعجزات هو المسيَّا أم أن المسيَّا أعظم منـه؟ هـل سـيأتى المسـيَّا 
أيضًا بمعجزات مثل يسوع عليه السـالم؟ وتعجبـوا لمـاذا لـم يقتلـه الرؤسـاء إلـى اآلن وهـم 
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يطلبونه فى كل حين؟ ألعلهم أيقنوا أنه هو المسـّيا؟ لكـن هـل يـأتى المسـيح مـن الجليـل؟ 
َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح «: َفآَمَن ِبِه َكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َوَقاُلوا31(لن يأتى المسّيا من نسل داود؟ أ

، أى إنهـم 31: 7يوحنـا .) »َمَتى َجاَء َيْعَمُل آَياٍت َأْكَثَر ِمْن َهـِذِه الَِّتـي َعِمَلَهـا َهـَذا؟
 . كانوا يعرفون أن يسوع ليس هو المسيح الرئيس

َوَها ُهَو 26َأَلْيَس َهَذا ُهَو الَِّذي َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه؟ «: َقْوٌم ِمْن َأْهِل ُأوُرَشِليمَ  َفَقالَ 25(
َؤَساَء َعَرُفوا َيِقينًا َأنَّ َهَذا ُهـَو اْلَمِسـيُح ! َيَتَكلَُّم ِجَهارًا َوَال َيُقوُلوَن َلُه َشْيئاً  َأَلَعلَّ الرُّ

ــاً  ــا اْلَمِســيُح َفَمَتــى َجــاَء َال َيْعــِرُف َأَحــٌد ِمــْن َأْيــَن َوَلِكــنَّ َهــَذا َنعْ 27؟ َحّق َلــُم ِمــْن َأْيــَن ُهــَو َوَأمَّ
 . »ُهوَ 

. »َهـَذا ِباْلَحِقيَقـِة ُهـَو النَِّبـيُّ «: َفَكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا َهـَذا اْلكـَالَم قَـاُلوا40(
َأَلَعــلَّ اْلَمِســيَح ِمــَن اْلَجِليــِل «: آَخــُروَن َقــاُلواوَ . »َهــَذا ُهــَو اْلَمِســيحُ «: آَخــُروَن َقــاُلوا41

َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد َوِمْن َبْيِت َلْحٍم اْلَقْرَيِة الَِّتي َكـاَن َداُوُد 42؟ َيْأِتي
 43-40: 7ا يوحن.) َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع ِلَسَبِبهِ 43» ؟ِفيَها َيْأِتي اْلَمِسيحُ 

، ولـم ُيحسـم األمـر، فتعبـوا  استفهامات كثيرة ، وتسـاؤالت عديـدة ، وشـائعات متوارثـة
ــِليَم َوَكــاَن ِشــَتاءٌ 22: (مــن التفكيــر لــذلك قــرروا أن يســألوه ــِد ِفــي ُأوُرَش . َوَكــاَن ِعيــُد التَّْجِدي

ــى ِفــي اْلَهْيَكــِل ِفــي ِرَواِق ُســَلْيَماَن 23 ــهُ 24َوَكــاَن َيُســوُع َيَتَمشَّ ــاُلوا َل ــِه اْلَيُهــوُد َوَق ــاَط ِب : َفاْحَت
: َأَجـاَبُهْم َيُسـوعُ 25. »ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسـيَح َفُقـْل َلَنـا َجْهـراً ؟ ِإَلى َمَتى ُتَعلُِّق َأْنُفَسَنا«
. َي َتْشـــَهُد ِلـــيَاَألْعَمـــاُل الَِّتـــي َأَنـــا َأْعَمُلَهـــا ِباْســـِم َأِبـــي ِهـــ. ِإنِّـــي ُقْلـــُت َلُكـــْم َوَلْســـُتْم ُتْؤِمُنـــونَ «

ِخَراِفـي َتْسـَمُع َصـْوِتي 27. َوَلِكنَُّكْم َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن َألنَُّكْم َلْسـُتْم ِمـْن ِخَراِفـي َكَمـا ُقْلـُت َلُكـمْ 26
ُفَهــا َأَحــٌد َوَأَنــا ُأْعِطيَهــا َحَيــاًة َأَبِديَّــًة َوَلــْن َتْهِلــَك ِإَلــى اَألَبــِد َوَال َيْخطَ 28. َوَأَنــا َأْعِرُفَهــا َفَتْتَبُعِنــي

َوَال َيْقـِدُر َأَحـٌد َأْن َيْخَطـَف َأبِـي الَّـِذي َأْعَطـاِني ِإيَّاَهـا ُهـَو َأْعَظـُم ِمـَن اْلُكـلِّ 29. ِمْن َيـِدي
 30-22: 10يوحنا .) »َأَنا َواآلُب َواِحدٌ 30. ِمْن َيِد َأِبي

فــى فلــم يجبــه عيســى عليــه الســالم مباشــرة ، علــى الــرغم مــن أنــه قــد قــال ذلــك مــرارًا 
واعلـم . الهيكل وخارجه ، لكنـه علَّـق اإلجابـة علـى شـرط اإليمـان بـاهللا األعظـم مـن الكـل

، أى مـا يقـرره اهللا ، ال يمكنـك أن تغيـره ، ) َال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيـِد َأِبـي(أنه 
لقــرار فــإرادة اهللا بيــد اهللا وحــده ، وال يملــك أحــد أن ينتــزع النبــوة مــن اهللا ، فهــو صــاحب ا
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األوحد أن يوجه رسالته لمن يشاء، وهذا الكالم الذى أقوله لك ليس كالمى أنا بـل كـالم 
 !الل، ألنى أبلغ رسالت، لذلك أنا واآلب واحد، فكالمى إذن هو نفس كالمه، لذلك آِمن

لقــد حــدََّد النــاموس أن ديــن هــذا النبــى الخــاتم المســيَّا ســيبقى إلــى األبــد ، ألنــه مرســل 
َنْحُن َسِمْعَنا ِمَن النَّاُموِس َأنَّ اْلَمِسيَح َيْبَقى ِإَلى «: َفَأَجاَبُه اْلَجْمـعُ 34: (نإلى العالمي

) »َفَكْيَف َتُقوُل َأْنَت ِإنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َيْرَتِفـَع اْبـُن اِإلْنَسـاِن؟ َمـْن ُهـَو َهـَذا اْبـُن اِإلْنَسـاِن؟ اَألَبدِ 
اهللا عيســى ابــن مــريم اإلنســان ابــن اإلنســان، ، نعــم ســيأتى بعــد أن ُينقــذ  34: 12يوحنــا 

لقـــد ظهــر المســـيا رســـول اهللا إلـــى . مــن الصـــلب والقتـــل ، ويرفعــه إليـــه ، وهـــذا مــا حـــدث
 .الثقلين اإلنس والجن بعد رفع عيسى عليه السالم

أما عيسى ابن مريم نفسه ، فقـد قـال عنـه مـالك الـرب إنـه جـاء لبنـى إسـرائيل فقـط ، 
ِإَذا َمَالُك الـرَّبِّ َقـْد َوَلِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َهِذِه اُألُمـوِر 20(: جاء ليخلِّص شعبه فقط
َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد َال َتَخـْف َأْن َتْأُخـَذ َمـْرَيَم اْمَرَأتَـَك َألنَّ «: َظَهَر َلُه ِفي ُحْلٍم َقاِئالً 

وِح اْلُقـُدسِ  َفَسـَتِلُد اْبنـًا َوتَـْدُعو اْسـَمُه َيُسـوَع 21. الَِّذي ُحِبـَل ِبـِه ِفيَهـا ُهـَو ِمـَن الـرُّ
، أما المسيا فهو مرسل للعالم  21-20: 1متى .) »َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ 

 .أجمع ويبقى دينه لألبد

، وقـد ولم تكن نائمةوهنا يواجهنا تناقض فعند لوقا ظهر مالك الرب لمريم البتـول، 
، وكــذلك بــين قـــول  وكــان يومئـــذ نائمــاً ليوســـف النجــار  ظهــر مــالك الــرب عنــد متــى

: المــالك فــى متــى الـــذى يتطــابق مــع أقـــوال عيســى عليــه الســالم نفســـه وبــين قــول لوقـــا
يَنُه َيُســوعَ 31( ــِديَن اْبنــًا َوُتَســمِّ ــِت َســَتْحَبِليَن َوَتِل ــيِّ 32. َوَهــا َأْن ــَن اْلَعِل ــَذا َيُكــوُن َعِظيمــًا َواْب َه

َوَيْمِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلـى اَألَبـِد َوَال 33الرَّبُّ اِإلَلُه ُكْرِسيَّ َداُوَد َأِبيِه  ُيْدَعى َوُيْعِطيهِ 
ـــةٌ  ـــِه ِنَهاَي ، والبـــد لنـــا مـــن تكـــذيب قـــول لوقـــا ألســـباب 33-31: 1لوقـــا .) »َيُكـــوُن ِلُمْلِك

، بــل عديــدة، منهــا أن عيســى عليــه الســالم لــم يكــن ملكــًا أو حاكمــًا فــى يــوم مــن األيــام 
ُبـوا . »َأْعُطـوا َمـا ِلَقْيَصـَر ِلَقْيَصـَر َوَمـا ِللَّـِه ِللَّـهِ «: (استسلم لحكـم القيصـر ، فقـال َفَتَعجَّ

 17: 12مرقس .) ِمْنهُ 

َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلـى ِخـَراِف َبْيـِت «: َفَأَجـابَ 24: (وكذلك قال عيسى عليه السالم نفسه
ــالَّةِ  ــَراِئيَل الضَّ ، بــل كانــت توجيهاتــه لتالميــذه المقــربين وحــاملين  24: 15متــى ) .»ِإْس
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ِإَلـى َطِريـِق ُأَمـٍم «: َهؤَُالِء اِالْثَنا َعَشَر َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 5: (الدعوة من بعده
ى ِخـَراِف َبْيـِت َبِل اْذَهُبوا ِبـاْلَحِريِّ ِإَلـ6. َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنٍة ِللسَّاِمِريِّيَن َال َتْدُخُلوا

ـــالَّةِ  ِإنَّـــُه َقـــِد اْقَتـــَرَب َمَلُكـــوُت : َذاِهُبـــوَن اْكـــِرُزوا َقـــاِئِلينَ َوِفيَمـــا َأْنـــُتْم 7. ِإْســـَراِئيَل الضَّ
 7-5: 10متى .) السََّماَواتِ 

، األمـر الـذى دعـا )المسـيَّا(وكان الناس فى عصـره ينتظـرون خـروج المسـيح الـرئيس 
احة ، لمـا توسـمت فيـه مـن النبـوة والصـالح ، ومعنـى ذلـك المرأة السامرية أن تسأله صـر 

َأَنـا َأْعَلـُم َأنَّ َمِسـيَّا «: َقالَـْت لَـُه اْلَمـْرَأةُ 25(: أنه لم يكن شائعًا آنذاك أنَّ المسيَّا قد ظهر
ــْأِتي ــُه اْلَمِســيُح َي ــاُل َل ــا ِبُكــلِّ َشــْيءٍ . الَّــِذي ُيَق َهــا َقــاَل لَ 26. »َفَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيْخِبُرَن

ُبـوَن َأنَّـُه َيـَتَكلَُّم 27. »َأَنا الَّـِذي ُأَكلُِّمـِك ُهـوَ «: َيُسوعُ  َوِعْنـَد َذِلـَك َجـاَء تَالِميـُذُه َوَكـاُنوا َيَتَعجَّ
تَ 28. َمـاَذا َتْطلُـُب َأْو ِلَمـاَذا تَـَتَكلَُّم َمَعهَـا: َوَلِكـْن لَـْم َيُقـْل َأَحـدٌ . َمَع اْمَرَأةٍ  هَـا َفَتَرَكـِت اْلَمـْرَأُة َجرَّ

َأَلَعلَّ . َهُلمُّوا اْنُظُروا ِإْنَسانًا َقاَل ِلي ُكلَّ َما َفَعْلتُ «29: َوَمَضْت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَقاَلْت ِللنَّاسِ 
 29-25: 4يوحنا .) َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوَأَتْوا ِإَلْيهِ 30. »؟َهَذا ُهَو اْلَمِسيحُ 

ذى يقول فيه إنجيـل يوحنـا أن عيسـى أقـّر فهذا النص يكاد يكون هو النص الوحيد ال
أنه هو المسيح الرئيس ، وهذا باطل ويدل على تحريف األناجيل وأنها ليست مـن وحـى 

َهُلمُّوا اْنُظُروا ِإْنَسانًا َقاَل ِلي «29: (اهللا ، فلو قال عيسى ذلك ، لما قالت المرأة بعد ذلك
ـن أنـه هـو المسـيح علـى .) »؟يحُ َأَلَعـلَّ َهـَذا ُهـَو اْلَمِسـ. ُكلَّ َما َفَعْلتُ  فكيـف تتوقـع وتخمِّ

الـــرغم مـــن أنـــه اعتـــرف بـــذلك صـــراحة؟ فمـــن الواضـــح أن هـــذا كـــذب وِضـــَع علـــى لســـان 
 :يؤكد ذلك نصوص كثيرة أخرى منها. عيسى عليه السالم

لقد أشاع اليهود أن المسيح الرئيس سيأتى منهم ، من نسل داود ، فنفى ذلك عيسى 
َكْيـَف َيُقـوُل اْلَكَتَبـُة ِإنَّ «: ُثمَّ َسـَأَل َيُسـوُع َوُهـَو ُيَعلِّـُم ِفـي اْلَهْيَكـلِ 35: (عليه السالم بقوله
وِح اْلُقُدسِ 36؟ اْلَمِسيَح اْبُن َداُودَ  اْجِلـْس َعـْن : َقاَل الـرَّبُّ ِلَربِّـي: َألنَّ َداُوَد َنْفَسُه َقاَل ِبالرُّ

َفِمـْن َأْيـَن ُهـَو . َفَداُوُد َنْفُسُه َيْدُعوُه َرّباً 37. َقَدَمْيكَ َيِميِني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطئًا لِ 
 37-35: 12مرقس ) َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكِثيُر َيْسَمُعُه ِبُسُرورٍ » ؟اْبُنهُ 

ــــوُه َوَأْرَســــُلوا َجَواِســــيَس 20: (ومنهــــا أن المســــيا ســــيأتى ملكــــًا ، قاضــــيًا ، محاربــــاً  َفَراَقُب
ــــمْ  ــــَراَءْوَن َأنَُّه ــــْلَطاِنهِ  َيَت ــــَواِلي َوُس ــــِم اْل ــــى ُحْك ــــٍة َحتَّــــى ُيَســــلُِّموُه ِإَل ــــْي ُيْمِســــُكوُه ِبَكِلَم ــــَراٌر ِلَك . َأْب
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َيــا ُمَعلِّــُم َنْعَلــُم َأنَّــَك ِباِالْســِتَقاَمِة تَــَتَكلَُّم َوُتَعلِّــُم َوَال َتْقَبــُل اْلُوُجــوَه َبــْل ِبــاْلَحقِّ ُتَعلِّــُم «: َفَســَأُلوهُ 21
: َفَشـَعَر ِبَمْكـِرِهْم َوقَـاَل َلهُـمْ 23» َأَيُجوُز َلَنـا َأْن ُنْعِطـَي ِجْزَيـًة ِلَقْيَصـَر َأْم َال؟22. َطِريَق اهللاِ 

ــــوَنِني؟ « ُب ــــاَذا ُتَجرِّ ــــاراً 24ِلَم ــــي ِديَن ــــُة؟. َأُروِن ــــوَرُة َواْلِكَتاَب ــــاُبوا» ِلَمــــِن الصُّ . »ِلَقْيَصــــرَ «: َفَأَج
َفلَـْم َيْقـِدُروا َأْن ُيْمِسـُكوُه 26. »ِللَّهِ  ْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَما ِللَّهِ َأْعُطوا ِإذًا َما ِلقَ «: َفَقاَل َلُهمْ 25

ُبـوا ِمـْن َجَوابِـِه َوَسـَكُتوا ، نعـم دعـوا لقيصـر 26-20: 20لوقـا  .)ِبَكِلَمٍة ُقدَّاَم الشَّـْعِب َوَتَعجَّ
يبلغــوا الــدنيا ، أمــا شــريعة اهللا فــدعوها لصــاحبها ، هــو الــذى يحــدد شــرعه وأنبيــاءه الــذين 

 فأين إذًا ملكه وهو خاضع لسلطان قيصر؟. كلمته لمن يشاء من عباده

لقــد عرفــت الجمــوع أنــه يســوع الناصــرى ابــن داود ، وكــانوا يؤمنــون أن المســيَّا ســوف 
يــأتى بعــده ، فكــانوا فــى انتظــاره ، وشــوقهم إليــه جعلهــم يتســاءلون عنــه وعــن رســالته ، 

َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح َمتَـى َجـاَء َيْعَمـُل آَيـاٍت «: َن اْلَجْمِع َوقَـاُلواَفآَمَن ِبِه َكِثيُروَن مِ 31(: فقالوا
  31: 7يوحنا .) »؟َأْكَثَر ِمْن َهِذِه الَِّتي َعِمَلَها َهَذا

بل عندما تكلََّم عن ابن اإلنسان أنه ينبغى أن يرتفع ، ظنوا أنه يقصد المسـيَّا ، وأنـه 
َنْحــُن َســِمْعَنا ِمــَن «: َفَأَجاَبــُه اْلَجْمــعُ 34: (ولــهســيكون لدينــه نهايــة ، فســألوه مســتنكرين ق

ــَع اْبــُن  النَّــاُموِس َأنَّ اْلَمِســيَح َيْبَقــى ِإَلــى اَألَبــدِ  ــَت ِإنَّــُه َيْنَبِغــي َأْن َيْرَتِف ــوُل َأْن َفَكْيــَف َتُق
 34: 12يوحنا ) »؟َمْن ُهَو َهَذا اْبُن اِإلْنَسانِ اِإلْنَساِن؟ 

تبعـًا لقـول (ة المسيح الرئيس قد أصـابت بعـض صـحابته وهذه اإلشكاالت حول ماهي
، فقــد فهــم بطــرس خطــًأ مــن عنــد نفســه أن عيســى عليــه الســالم قــد يكــون هــو )األناجيــل

ــا 40: (المســيَّا ــْيِن اللَّــَذْيِن َســِمَعا ُيوَحنَّ ــَدَراُوُس َأُخــو ِســْمَعاَن ُبْطــُرَس َواِحــدًا ِمــَن اِالْثَن َكــاَن َأْن
: الَّــِذي َتْفِســـيُرهُ (» َقـــْد َوَجــْدَنا َمِســـيَّا«: َوَجــَد َأوًَّال َأَخـــاُه ِســْمَعاَن َفقَــاَل لَــهُ َهــَذا 41. َوَتِبَعــاهُ 
َأْنـَت . َأْنـَت ِسـْمَعاُن ْبـُن ُيوَنـا«: َفَنَظـَر ِإَلْيـِه َيُسـوُع َوقَـالَ . َفَجاَء ِبِه ِإلَـى َيُسـوعَ 42). اْلَمِسيحُ 

 40: 1يوحنا ).) ُبْطُرُس : الَِّذي َتْفِسيُرهُ (» ُتْدَعى َصَفا

َيـا َربُّ «: َفَأَجاَبـُه ِسـْمَعاُن ُبْطـُرُس 68: (وأقرَّ بـذلك أمـام عيسـى عليـه السـالم فـى قولـه
َوَنْحـــُن َقـــْد آمنَّـــا َوَعَرْفَنـــا َأنَّـــَك َأْنـــَت 69ِإَلـــى َمـــْن َنـــْذَهُب؟ كـــَالُم اْلَحَيـــاِة اَألَبِديَّـــِة ِعْنـــَدَك 

َأَلــْيَس َأنِّــي َأَنــا اْختَــْرُتُكْم اِالْثَنــْي َعَشــَر؟ «: َأَجــاَبُهْم َيُســوعُ 70. »اْلَمِســيُح اْبــُن اللَّــِه اْلَحــيِّ 
َقاَل َعْن َيُهوَذا ِسـْمَعاَن اِإلْسـَخْرُيوِطيِّ َألنَّ َهـَذا َكـاَن ُمْزِمعـًا َأْن 71» !َوَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطانٌ 

 71-68: 6يوحنا .) ُيَسلَِّمُه َوُهَو َواِحٌد ِمَن اِالْثَنْي َعَشرَ 
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إال أننا نجد قوله هذا الذى قاله لعيسى عليه السالم هو نفس قول الشياطين الذى لم 
َوَكاَنــْت َشــَياِطيُن َأْيضـًا َتْخــُرُج ِمـْن َكِثيــِريَن َوِهــَي 41(: يرتضـيه عيســى عليـه الســالم مـنهم

َألنَُّهْم َعَرُفوُه  ْعُهْم َيَتَكلَُّمونَ َفاْنَتَهَرُهْم َوَلْم َيدَ » !َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهللاِ «: َتْصُرُخ َوَتُقولُ 
 41: 4لوقا .) َأنَُّه اْلَمِسيحُ 

ثُـمَّ 27(: وكذلك نفى عن نفسـه أن يكـون المسـيَّا عنـدما سـألهم مـاذا يقـول النـاس عنـه
َمـْن َيقُــوُل «: َوِفـي الطَِّريــِق َسـَأَل َتَالِميــَذهُ . َخـَرَج َيُسـوُع َوَتَالِميــُذُه ِإلَـى قُــَرى َقْيَصـِريَِّة ِفيلُــبَُّس 

ــــا؟ ــــي َأَن ــــاُس ِإنِّ ــــَن «: َفَأَجــــاُبوا28» النَّ ــــُروَن َواِحــــٌد ِم ــــا َوآَخ ــــُروَن ِإيِليَّ ــــَداُن َوآَخ ــــا اْلَمْعَم ُيوَحنَّ
ــــاءِ  ــــمْ 29. »اَألْنِبَي ــــاَل َلُه ــــا؟«: َفَق ــــي َأَن ــــوَن ِإنِّ ــــْن َتُقوُل ــــُتْم َم ــــُرُس » َوَأْن ــــاَب ُبْط ــــَت «: َفَأَج َأْن
 30-27: 8مرقس .) ُهْم َكْي َال َيُقوُلوا َألَحٍد َعْنهُ َفاْنَتَهرَ 30» !اْلَمِسيحُ 

وفــى نــص متــى نقــرأ أن عيســى عليــه الســالم  يمتــدح بطــرس ، وهنــا ينــاقض الــنص 
نفسه ويناقض نص مرقس الذى لم يذكر هذا المدح ، فيناقض نفسه ألنه بعد أن مدحه 

ته عـن المبعــوث مـا معنــى هـذا؟ أيخفـى شخصــيته ورسـال. أوصـاهما أال يقـوال هــذا ألحـد 
ــا َجــاَء َيُســوُع ِإَلــى 13( إلــيهم؟ فلمــاذا جــاء إذن؟ وكيــف ســيؤدى رســالته؟ وبــأى صــفة؟ َوَلمَّ

: َفَقاُلوا14» َمْن َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن اِإلْنَساِن؟«: َنَواِحي َقْيَصِريَِّة ِفيُلبَُّس َسَأَل َتَالِميَذهُ 
: قَـاَل َلهُـمْ 15. »آَخـُروَن ِإيِليَّـا َوآَخـُروَن ِإْرِمَيـا َأْو َواِحـٌد ِمـَن اَألْنِبَيـاءِ َقْوٌم ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن وَ «
ــُتْم َمــْن َتُقوُلــوَن ِإنِّــي َأَنــا؟« َأْنــَت ُهــَو اْلَمِســيُح اْبــُن اللَّــِه «: َفَأَجــاَب ِســْمَعاُن ُبْطــُرُس 16» َوَأْن

ِســْمَعاُن ْبـَن ُيوَنـا ِإنَّ َلْحمـًا َوَدمــًا لَـْم ُيْعِلـْن َلــَك طُـوَبى لَـَك َيـا «: َفقَـاَل لَـُه َيُســوعُ 17. »اْلَحـيِّ 
ـْخَرِة : َوَأَنـا َأقُـوُل لَـَك َأْيضـاً 18. َلِكنَّ َأِبي الَِّذي ِفي السَّـَماَواتِ  َأْنـَت ُبْطـُرُس َوَعلَـى َهـِذِه الصَّ

َك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السََّماَواِت َفُكلُّ َوُأْعِطي19. َأْبِني َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن َتْقَوى َعَلْيَها
َوُكـلُّ َمـا َتُحلُّـُه َعلَـى اَألْرِض َيُكـوُن . َما َتْرِبُطُه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْرُبوطـًا ِفـي السَّـَماَواتِ 

ــَماَواتِ  ــي السَّ ــوًال ِف َيُســوُع  ِحيَنِئــٍذ َأْوَصــى َتَالِميــَذُه َأْن َال َيُقوُلــوا َألَحــٍد ِإنَّــهُ 20. »َمْحُل
 20-13: 16متى .) اْلَمِسيحُ 

: ثم سألهم عـن المسـيَّا بأسـلوب الغائـب ، أى يسـألهم عـن شـخص آخـر غيـره ، قـائالً 
يِسيُّوَن ُمْجَتِمِعيَن َسَأَلُهْم َيُسوعُ 41( َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبـُن «42: َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّ

وِح َرّبــًا َقــاِئالً «: َقــاَل َلُهــمْ 43. »َداُودَ اْبــُن «: َقــاُلوا َلــهُ » ؟َمــْن ُهــوَ  : َفَكْيــَف َيــْدُعوُه َداُوُد ِبــالرُّ
َفـِإْن َكـاَن 45َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضـَع َأْعـَداَءَك َمْوِطئـًا ِلقَـَدَمْيَك؟ 44



 111 

َوِمـْن َذِلـَك . َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن ُيِجيَبـُه ِبَكِلَمـةٍ َفلَـْم 46» ؟َداُوُد َيْدُعوُه َرّبًا َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنـهُ 
 46-41: 22متى .) اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً 

حتـى إنـه أعلنهـا بأسـلوب مختلـف قـائًال إن آخـر أنبيـاء اهللا هـو األصـغر فـى ملكــوت 
َفَمـْن ُهـَو َأْعَظـُم «: تََّالِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِلينَ ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َتَقدََّم ال1(: اهللا وهو األعظم

ــَماَواتِ  َاْلَحــقَّ «: َوَقــالَ 3َفــَدَعا َيُســوُع ِإَلْيــِه َوَلــدًا َوَأَقاَمــُه ِفــي َوَســِطِهْم 2» ؟ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
ـــَماَواتِ ِإْن َلـــْم َتْرِجُعـــوا َوَتِصـــيُروا ِمْثـــَل اَألْوَالِد َفَلـــْن تَـــْدُخُلو : َأقُـــوُل َلُكـــمْ  َفَمـــْن 4. ا َمَلُكـــوَت السَّ

َوَمـْن َقِبــَل َولَـدًا َواِحــدًا 5. َوَضـَع َنْفَسـُه ِمْثــَل َهـَذا اْلَوَلــِد َفهُـَو اَألْعَظــُم ِفـي َمَلُكـوِت السَّــَماَواتِ 
ـَغاِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـي6. ِمْثَل َهَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِني َفَخْيـٌر لَـُه َأْن  َوَمْن َأْعثَـَر َأَحـَد َهـؤَُالِء الصِّ

ِة اْلَبْحرِ    6-1: 18متى .) ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ

فمـن أعظـم أنبيـاء : أى إن األصغر فـى ملكـوت اهللا هـو األعظـم ، فقـد سـأله تالميـذه
اهللا؟ فقال األصغر ، أى آخرهم ، أى إنه ليس هـو المسـيا ، ودليـل علـى ذلـك قولـه عـن 

لَـْم َيقُـْم َبـْيَن اْلَمْولُـوِديَن ِمـَن النَِّسـاِء : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 11: (الذى قرب ظهوره) المسيَّا(إيليَّا 
َوِمْن 12. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمـَداِن 

. َداِن ِإَلى اآلَن َمَلُكوُت السَّـَماَواِت ُيْغَصـُب َواْلَغاِصـُبوَن َيْخَتِطُفوَنـهُ َأيَّاِم ُيوَحنَّا اْلَمْعمَ 
َوإِْن َأَرْدتُـْم َأْن َتْقَبُلـوا َفَهـَذا ُهــَو 14. َألنَّ َجِميـَع اَألْنِبَيـاِء َوالنَّـاُموَس ِإلَـى ُيوَحنَّـا َتَنبَّـُأوا13

 14-11: 11متى .) ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

ــوُت 12(هــل وعيــتم كلمتــه إلــى اآلن؟  ــى اآلَن َمَلُك ــَداِن ِإَل ــا اْلَمْعَم ــاِم ُيوَحنَّ ــْن َأيَّ َوِم
أى إلـى اليـوم ، حتـى فـى عصـره يحـاول .) السََّماَواِت ُيْغَصُب َواْلَغاِصـُبوَن َيْخَتِطُفوَنـهُ 

هـــو  الغاصــبون أن يســرقوا الملكــوت ألنفســهم ، لكــن مــن أراد أن يقبــل الملكــوت ، فهــذا
 .إيليا القادم قريبًا ، هو صاحبه الحقيقى

وكما شاع ذلك عـن عيسـى عليـه السـالم، شـاع ذلـك أيضـًا عـن يوحنـا المعمـدان مـن 
َوإِْذ َكــاَن الشَّـْعُب َيْنَتِظــُر َواْلَجِميــُع ُيَفكِّــُروَن ِفـي ُقُلــوِبِهْم َعــْن ُيوَحنَّــا َلَعلَّــُه 15: (قبلـه

عيســى عليــه الســالم أنــه هــو المســيَّا، أنكــر المعمــدان كمــا أنكــر و  15: 3لوقــا ) اْلَمِســيحُ 
َوَهِذِه ِهَي َشـَهاَدُة ُيوَحنَّـا ِحـيَن َأْرَسـَل اْلَيهُـوُد ِمـْن ُأوُرَشـِليَم 19( :عليه السالم أيضًا من قبل

ـــا َفـــاْعَتَرَف َوَلـــْم ُيْنِكـــْر َوَأَقـــرَّ َأنِّـــي لَ 20» َمـــْن َأْنـــَت؟«: َكَهَنـــًة َوَالِويِّـــيَن ِلَيْســـَأُلوهُ  ْســـُت َأَن
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: َفَأَجابَ » َألنَِّبيُّ َأْنَت؟«. »َلْسُت َأَنا«: َفَقالَ » ِإذًا َماَذا؟ ِإيِليَّا َأْنَت؟«: َفَسَأُلوهُ 21. اْلَمِسيحَ 
ــهُ 22. »الَ « ــاُلوا َل » َمــْن َأْنــَت ِلُنْعِطــَي َجَوابــًا ِللَّــِذيَن َأْرَســُلوَنا؟ َمــاَذا َتُقــوُل َعــْن َنْفِســَك؟«: َفَق

ــالَ 23 ــةِ أَ «: َق يَّ ــا َصــْوُت َصــاِرٍخ ِفــي اْلَبرِّ ــيُّ : َن ــْعَياُء النَِّب ــاَل ِإَش ــا َق ُمــوا َطِريــَق الــرَّبِّ َكَم . »َقوِّ
يِسيِّيَن 24 ُد ِإْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمِسيَح «: َفَسـَأُلوهُ 25َوَكاَن اْلُمْرَسُلوَن ِمَن اْلَفرِّ َفَما َباُلَك ُتَعمِّ

  25-19: 1يوحنا  )»؟َوَال ِإيِليَّا َوَال النَِّبيَّ 

وعندما شاع صيت عيسى عليه السالم ، أرسل إليه المعمدان من السجن ليسأله إن 
ــا َسـِمَع ِفــي السِّـْجِن ِبَأْعَمـاِل اْلَمِســيِح َأْرَسـَل اْثَنــْيِن 2: (كـان هـو المســيَّا أم ال ـا ُيوَحنَّـا َفَلمَّ َأمَّ

اْذَهَبـا «: َفَأَجاَبُهَمـا َيُسـوعُ 4» ؟َأْم َنْنَتِظـُر آَخـرَ َأْنـَت ُهـَو اآلِتـي «: َوَقاَل َلهُ 3ِمْن َتَالِميِذِه 
َاْلُعْمُي ُيْبِصُروَن َواْلُعـْرُج َيْمُشـوَن َواْلُبـْرُص ُيَطهَّـُروَن 5: َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َتْسَمَعاِن َوَتْنُظَرانِ 

ــرُ  ــمُّ َيْســَمُعوَن َواْلَمــْوَتى َيُقوُمــوَن َواْلَمَســاِكيُن ُيَبشَّ .) »َوُطــوَبى ِلَمــْن َال َيْعثُــُر ِفــيَّ 6. ونَ َوالصُّ
 6-2: 11متى 

ـــي َأْم «(إذن فســـؤال نبـــى اهللا يوحنـــا المعمـــدان لعيســـى عليـــه الســـالم  ـــَت ُهـــَو اآلِت َأْن
ليـــدل علـــى تـــوقعهم لهـــذا النبـــى صـــاحب الملكـــوت ، الـــذى بشـــرا همـــا ) »؟َنْنَتِظـــُر آَخـــرَ 

َوِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َجــاَء 1(: يــه الســالمفقــال يوحنــا عل: اإلثنــان بــه ، وكــان أســاس دعوتهمــا
يَّـــِة اْلَيُهوِديَّـــِة  ـــِد اْقَتـــَرَب َمَلُكـــوُت «: َقـــاِئالً 2ُيوَحنَّـــا اْلَمْعَمـــَداُن َيْكـــِرُز ِفـــي َبرِّ ُتوُبـــوا َألنَّـــُه َق

َمــاِن اْبتَــَدَأ 17: (، وكــذلك قــال عيســى عليــه الســالم 1: 3متــى ) .السَّــماَواتِ  ِمــْن َذِلــَك الزَّ
ــَماَواتِ «: وُع َيْكــِرُز َوَيُقــوُل َيُســ ــَرَب َمَلُكــوُت السَّ ــِد اْقَت ــُه َق ــوا َألنَّ ،   17: 4متــى ) .»ُتوُب
ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأْيضًا ِبَمَلُكوِت اِهللا َألنِّي ِلَهَذا «: َفَقاَل َلهُـمْ 43(

 44-43: 4لوقا .) َمَجاِمِع اْلَجِليلِ  َفَكاَن َيْكِرُز ِفي44. »َقْد ُأْرِسْلتُ 

 :كما أنبأ عيسى عن قدوم نبى آخر الزمان ، فقال

 ) َُوإِْن َأَرْدُتْم َأْن 14. .. .. .. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنه
  14-11: 11متى .) َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

 )15» ــيُكْم 16ِإْن ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َفــاْحَفُظوا َوَصــاَياَي ــُب ِمــَن اآلِب َفُيْعِط ــا َأْطُل َوَأَن
يــًا آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد  ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه 17ُمَعزِّ

-15: 14يوحنا )ْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ َألنَُّه َال َيَراُه َوَال يَ 
17 
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 )24َواْلكـَالُم الَّـِذي َتْسـَمُعوَنُه لَـْيَس ِلـي َبـْل ِلـآلِب . َالَِّذي َال ُيِحبُِّني َال َيْحفَـُظ كَالِمـي
وُح اْلُقـــُدُس الَّـــِذي 26. َوَأَنـــا ِعْنـــَدُكمْ  ِبَهـــَذا َكلَّْمــُتُكمْ 25. الَّــِذي َأْرَســـَلِني ـــا اْلُمَعـــزِّي الـــرُّ َوَأمَّ

يوحنـا .) َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهَو ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ َشـْيٍء َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ 
14 :24-26 

 )26» ِــا إ ــُلُه َأَن ــزِّي الَّــِذي َسُأْرِس ــاَء اْلُمَع ــى َج ــقِّ َوَمَت ــَن اآلِب ُروُح اْلَح ــْيُكْم ِم َل
َوَتْشـَهُدوَن َأْنـُتْم َأْيضـًا َألنَُّكـْم َمِعـي ِمـَن 27.الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثـُق َفُهـَو َيْشـَهُد ِلـي

 27-26: 15يوحنا.)»اِالْبِتَداءِ 

 )7 نَّـُه ِإْن َلـْم َأْنَطِلـْق َال َيـْأِتيُكُم ألَ َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحـقَّ ِإنَّـُه َخْيـٌر َلُكـْم َأْن َأْنَطِلـَق
ــٍة 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ ــُت اْلَع َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ

ــا َعَلــى َخِطيَّــٍة َفَألنَُّهــْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــي9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ وَ 10. َأمَّ َأمَّ
َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـٍة فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـاَلِم قَـْد 11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 

 )12» َْن َتْحَتِملُـوا اآلنَ ِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيـَرًة َأْيضـًا َألقُـوَل َلُكـْم َوَلِكـْن َال َتْسـَتِطيُعوَن أ .
َوَأمَّا َمتَـى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع اْلَحـقِّ َألنَّـُه َال َيـَتَكلَُّم 13

ـُدِني َألنَّـُه 14. ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسـَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ  َذاَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا .) ْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ يَ 

 : وصفات هذا النبى هى
 )َألنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق َال َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِّي(يأتى بعد عيسى عليه السالم ) 1  
َما  َألنَُّه َال َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ (نبى مرسل من عند اهللا ، أمين على الوحى ) 2  

 )َيَتَكلَُّم ِبهِ  َيْسَمعُ 
َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيَّـٍة َوَعَلـى ِبـرٍّ َوَعَلـى (مرسل للعالم كافـة ) 3  

 ).َدْيُنوَنةٍ 
ــا اْلُمَعــزِّي ) (َمَتــى َجــاَء َذاَك ُروُح اْلَحــقِّ (صــادق أمــين ، عــين الحــق وذاتهــا ) 4   َوَأمَّ

وُح اْلُقُدُس   )الرُّ
 )َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ (يخبر وُينبىء عن أمور مستقبلية ) 5  
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َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى (ديانته مهيمنة ، وتعاليمه شاملة ) 6  
 )َجِميِع اْلَحقِّ 

ــَذكُِّرُكْم َفُهــَو ُيَعلُِّمُكــْم ُكــلَّ (يتعــرض دينــه وشــريعته لكــل تفاصــيل الحيــاة ) 7   َشــْيٍء َوُي
 )ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

 )َفُهَو َيْشَهُد ِلي(مؤيدًا لرسالة عيسى عليه السالم الحقة ومدافعًا عنه وعن أمه ) 8  

يًا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اَألَبدِ (ناسخ لما قبله وال ناسخ له ) 9    )َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

يًا آَخرَ (ه السالم نبى مثل عيسى علي) 10  ). ُمَعزِّ

: ناســخًا لــدين عيســى وموســى ودينــه مهيمنــًا علــى كــل الكتــب واألديــان التــى ســبقت) 11
: َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفـي اْلُكتُـبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42(

 . َِلـَذِلَك َأقُـوُل َلُكـمْ 43ِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنـا؟ ِمْن ِقب :

 .44

« ( 44-42: 21متى 

إذن فلـيس عيسـى رسـول اهللا ، النبـى الخـاتم للرسـاالت والنبـوة، ولكنـه مـن أتـى بعــده، 
 .المبعوث للثقلين اإلنس والجن ، الرحمة المهداة للعالمين

ففــى بدايــة كرازتــه بــدأ اليهــود يهيجــون عليــه الجمــوع ، وأرادوا أن يمنعــوه مــن الكــرازة 
ـا ُهـَو َفَخـَرَج َواْبتَـَدَأ ُيَنـاِدي َكِثيـرًا َوُيـِذيُع 45( ):الجديـدةشـريعة اهللا (باقتراب ملكـوت اهللا  َوَأمَّ

اْلَخَبَر َحتَّى َلْم َيُعْد َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمِديَنًة َظاِهرًا َبْل َكاَن َخاِرجًا ِفي َمَواِضَع َخاِلَيٍة َوَكاُنوا 
وأنا أعترض على وصف نبى اهللا بالخوف ،  45: 1مرقس .) َيْأُتوَن ِإَلْيِه ِمْن ُكلِّ َناِحَيةٍ 

مــن الظهــور وســطهم ، ألن نبــى اهللا ال يخشــى إال اهللا ، فكــم مــن المــرات ســفَّه أقــوالهم ، 
وكم من مرات عديدة وصفهم داخل المجمع نفسه بأنهم مراؤون ، كذابون ، وأنبأهم بأن 

َلِكـْن «13(: لهم الويل وعذاب اآلخـرة ، وهـذه صـفات نبـى ال يخشـاهم وال يخشـى إال اهللا
يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن َألنَُّكْم ُتْغِلُقوَن َمَلُكوَت السََّماَواِت ُقدَّاَم  النَّاِس َفَال َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 13: 23متى !) َتْدُخُلوَن َأْنُتْم َوَال َتَدُعوَن الدَّاِخِليَن َيْدُخُلونَ 

ص منــه ، إال أن حفــظ اهللا كــان معــه ، فقــد حــاولوا أن وكــان البــد مــن محاولــة الــتخل
َفاْمَتَألَ َغَضبًا َجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع 28(يقذفوه من أعلى الجبل ، فانفلت من وسطهم 

َفَقـاُموا َوَأْخَرُجـوُه َخـاِرَج اْلَمِديَنـِة َوَجـاُءوا ِبـِه ِإَلـى َحافَّـَةِ◌ اْلَجَبـِل 29ِحيَن َسِمُعوا َهَذا 
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َأمَّـا ُهـَو َفَجـاَز ِفـي 30. ِذي َكاَنْت َمِديَنُتُهْم َمْبِنيًَّة َعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحـوُه ِإَلـى َأْسـَفلُ الَّ 
ـــِطِهْم َوَمَضـــى ، وأرادوا مـــرة أخـــرى رجمـــه فـــاختفى مـــن أمـــامهم 30-28: 4لوقـــا .) َوْس

ــوهُ 59( ــاَرًة ِلَيْرُجُم ــاْخَتَفى َوَخــَرجَ . َفَرَفُعــوا ِحَج ــا َيُســوُع َف ــي  َأمَّ ــازًا ِف ــِل ُمْجَت ــَن اْلَهْيَك ِم
 . ، فقرروا الوقيعة بينه وبين الدولة الرومانية 59: 8يوحنا ) .َوْسِطِهْم َوَمَضى َهَكَذا

فمن المعروف أن المسـيَّا النبـى المحـارب للكفـر والكفَّـار سيقضـى علـى اإلمبراطوريـة 
صون من عيسى عليه يتخل: الرومانية ، فأرادوا أن يضربوا بذلك عصفورين بحجر واحد

فهــو قــد (السـالم ، ويعطــون ألنفســهم وشـعبهم مــن بعــدهم الحـق فــى عــدم انتظـار المســيَّا 
 ).قتل على زعمهم

وأسـلموه للــوالى ) تبعـًا ألقـوال األناجيـل ـ وتبـرأ عقيـدتى مـن هـذا القـول(فقبضـوا عليـه 
َوَجـاُءوا بِـِه ِإلَـى بِـيَالُطَس  َفقَـاَم ُكـلُّ ُجْمهُـوِرِهمْ 1(: بيالطس بتهمة أنه المسيَّا، ملـك اليهـود

ِإنََّنا َوَجْدَنا َهَذا ُيْفِسُد اُألمََّة َوَيْمَنُع َأْن ُتْعَطى ِجْزَيـٌة «: َواْبَتَدُأوا َيْشَتُكوَن َعَلْيِه قَـاِئِلينَ 2
» ؟ودِ َأْنــَت َمِلــُك اْلَيُهـــ«: َفَســَأَلُه بِــيَالُطُس 3. »ِإنَّــُه ُهــَو َمِســيٌح َمِلــكٌ : ِلَقْيَصــَر َقــاِئالً 

 3-1: 23لوقا .) »َأْنَت َتُقولُ «:َفَأَجاَبهُ 

ــَواِلي11: (وهــى نفــس إجابتــه عنــد متــى  ــَواِلي. َفَوَقــَف َيُســوُع َأَمــاَم اْل َأَأْنــَت «: َفَســَأَلُه اْل
 11: 27متى .) »َأْنَت َتُقولُ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ » َمِلُك اْلَيُهوِد؟

بِـيَالُطُس َأْيضــًا ِإلَـى َداِر اْلِوَالَيـِة َوَدَعـا َيُســوَع  ثُـمَّ َدَخـلَ 33: (وعنـد يوحنـا كانـت إجابتــه
َأِمــْن َذاِتــَك َتُقــوُل َهــَذا َأْم آَخــُروَن «: َأَجاَبــُه َيُســوعُ 34» َأَأْنــَت َمِلــُك اْلَيُهــوِد؟«: َوَقــاَل َلــهُ 

  34-33: 18يوحنا ) »؟َقاُلوا َلَك َعنِّي

ر الذى جعـل بـيالطس يفكـر فـى أى رفض هذه التهمة مرارًا وبأسلوب مختلف ، األم
قَـْد «: َوقَـاَل َلهُـمْ 14َفَدَعا ِبيَالُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنـِة َواْلُعَظَمـاَء َوالشَّـْعَب 13(: إطالق سراحه

َوَها َأَنا َقـْد َفَحْصـُت ُقـدَّاَمُكْم َوَلـْم َأِجـْد ِفـي . َقدَّْمُتْم ِإَليَّ َهَذا اِإلْنَساَن َكَمْن ُيْفِسُد الشَّْعبَ 
 14-13: 23لوقا .) َهَذا اِإلْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيهِ 

ُأوِصـيَك َأَمــاَم 13(: وهـذه هـى كانـت شـهادته الحقـة أمــام بـيالطس ، التـى أرضـت اهللا
ِتَراِف الَّــِذي َشــِهَد َلــَدى ِبــيَالُطَس اْلُبْنِطــيِّ ِبــاِالعْ اِهللا الَّــِذي ُيْحِيــي اْلُكــلَّ َواْلَمِســيِح َيُســوَع 

الَِّذي 15َأْن َتْحَفَظ اْلَوِصيََّة ِبَال َدَنٍس َوَال َلْوٍم ِإَلى ُظُهوِر َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، 14: اْلَحَسنِ 
 الَّـِذي َوْحـَدُه لَـهُ 16َسُيَبيُِّنُه ِفي َأْوَقاِتِه اْلُمَباَرُك اْلَعِزيُز اْلَوِحيُد، َمِلـُك اْلُملُـوِك َوَربُّ اَألْرَبـاِب، 
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، َعَدُم اْلَمْوِت، َساِكنًا ِفي ُنوٍر َال ُيْدَنى ِمْنُه، الَِّذي َلْم َيَرُه َأَحٌد ِمـَن النَّـاِس َوَال َيْقـِدُر َأْن َيـَراهُ 
فمـــــا هـــــو  16-13: 6تيموثـــــاوس األولـــــى .) آِمـــــينَ . الَّـــــِذي َلـــــُه اْلَكَراَمـــــُة َواْلُقـــــْدَرُة اَألَبِديَّـــــةُ 
 .ملك اليهود) المسيَّا(بيالطس؟ إنه ليس هو المسيح  اإلعتراف الذى أقرَّ به يسوع أمام

الـــذى (حتـــى إن بـــيالطس لـــم يســـمه أبـــدًا ملـــك اليهـــود أو المســـيَّا ، بـــل أطلـــق عليـــه 
متـى ) »؟َفَمـاَذا َأْفَعـُل ِبَيُسـوَع الَّـِذي ُيـْدَعى اْلَمِسـيحَ «: َقاَل َلهُـْم بِـيَالُطُس 22): (ُيدَعى

َمـــْن ُتِريـــُدوَن َأْن ُأْطِلـــَق َلُكـــْم؟ «: ُعـــوَن َقـــاَل َلُهـــْم ِبـــيَالُطُس َفِفيَمـــا ُهـــْم ُمْجَتمِ 17(،  22: 27
: 27متـى .) َألنَُّه َعِلَم َأنَُّهْم َأْسـَلُموُه َحَسـداً 18» ؟َيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيحَ َباَراَباَس َأْم 

17-18 

صـاق ومع ذلك أصّر اليهود على طمس حقيقة المسـيَّا، الـذى سـوف يـأتى بعـده ، وٕال
هــذه الصــفة بعيســى عليــه الســالم ، فأخــذوا يســتهزؤن بــه أثنــاء محاكمتــه ، وكــذلك وهــو 

أكــرر أننــى أبــرأ مــن هــذه العقيــدة، ولكنــى أســايرهم فــى عقيــدتهم إلقامــة (علــى الصــليب 
ــة علــيهم َؤَســاُء َأْيضــًا َمَعُهــْم َيْســَخُرونَ 35(): الحجَّ ــْعُب َواِقِفــيَن َيْنُظــُروَن َوالرُّ ِبــِه  َوَكــاَن الشَّ

ـــاِئِلينَ  ـــاَر اهللاِ «: َق ـــيَح ُمْخَت ـــَو اْلَمِس ـــاَن ُه ـــُه ِإْن َك ـــُيَخلِّْص َنْفَس ـــِريَن َفْل ـــَص آَخ . »َخلَّ
ــُه َخــال� 36 ــِه َوُهــْم َيــْأُتوَن َوُيَقــدُِّموَن َل ــاِئِلينَ 37َواْلُجْنــُد َأْيضــًا اْســَتْهَزُأوا ِب ــَت «: َق ــَت َأْن ِإْن ُكْن

َوَكـاَن ُعْنـَواٌن َمْكتُـوٌب َفْوقَـُه ِبـَأْحُرٍف ُيوَناِنيَّـٍة َوُروَماِنيَّـٍة 38. »كَ َمِلَك اْلَيُهوِد َفَخلِّْص َنْفَسـ
ــِه 39. »َهــَذا ُهــَو َمِلــُك اْلَيُهــودِ «: َوِعْبَراِنيَّــةٍ  َوَكــاَن َواِحــٌد ِمــَن اْلُمــْذِنَبْيِن اْلُمَعلََّقــْيِن ُيَجــدُِّف َعَلْي

 39-35: 23لوقا!)ْص َنْفَسَك َوإِيَّاَناِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفَخلِّ «:َقاِئالً 

، فهـذا يبـرأ ) المسـيَّا(أما قول مرقس على لسان عيسى عليـه السـالم إنـه هـو المسـيح 
َأَمـا ُتِجيـُب ِبَشـْيٍء؟ «: َفقَـاَم َرئِـيُس اْلَكَهَنـِة ِفـي اْلَوَسـِط َوَسـَأَل َيُسـوعَ 60(: منه عيسى نفسه

ــِه َهــؤَُالِء َعَلْيــ ــا ُهــَو َفَكــاَن َســاِكتًا َوَلــْم ُيِجــْب ِبَشــْيءٍ 61» َك؟َمــاَذا َيْشــَهُد ِب َفَســَأَلُه َرِئــيُس . َأمَّ
َوَســـْوَف . َأَنــا ُهــوَ «: َفقَــاَل َيُســـوعُ 62» ؟أََأْنــَت اْلَمِســـيُح اْبــُن اْلُمَبــاَركِ «: اْلَكَهَنــِة َأْيضــاً 

َفَمـزََّق َرئِـيُس 63. »ِفي َسَحاِب السَّـَماءِ تُْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلسًا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة َوآِتيًا 
» َمــا َرْأُيُكــْم؟! َقــْد َســِمْعُتُم التََّجــاِديفَ 64َمــا َحاَجتَُنــا َبْعــُد ِإَلــى ُشــُهوٍد؟ «: اْلَكَهَنــِة ِثَياَبــُه َوَقــالَ 

وَن َعَلْيـِه َوُيَغطُّـوَن َوْجهَـُه َفاْبَتَدَأ َقْوٌم َيْبُصقُ 65. َفاْلَجِميُع َحَكُموا َعَلْيِه َأنَُّه ُمْسَتْوِجُب اْلَمْوتِ 
 65-60: 14مرقس .) َوَكاَن اْلُخدَّاُم َيْلِطُموَنهُ . »َتَنبَّأْ «: َوَيْلُكُموَنُه َوَيُقوُلوَن َلهُ 
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لقــد اســتحلفه رئــيس الكهنــة بــاهللا الحــى أن يقــول الحقيقــة ، ونفــى عيســى عليــه الســالم 
ــاَم َرِئــيُس 62: (هــذا كالمــك أنــتأيضــًا أن يكــون هــو المســيَّا وقــال لــرئيس الكهنــة أن  َفَق

ـا َيُسـوُع َفَكـاَن 63» َأَمـا ُتِجيـُب ِبَشـْيٍء؟ َمـاَذا َيْشـَهُد بِـِه َهـَذاِن َعَلْيـَك؟«: اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلهُ  َوَأمَّ
ْنـَت اْلَمِسـيُح َهـْل أَ : َأْسَتْحِلُفَك ِباللَِّه اْلَحيِّ َأْن َتُقوَل َلَنا«: َفَسَأَلُه َرِئيُس اْلَكَهَنـةِ . َساِكتاً 
 64-62: 26متى ! ) َأْنَت ُقْلتَ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 64» ؟اللَّهِ  اْبنُ 

ُرَؤَسـاُء اْلَكَهَنـِة َواْلَكَتَبـُة َوَأْصـَعُدوُه ِإلَـى : َوَلمَّا َكاَن النََّهاُر اْجَتَمَعـْت َمْشـَيَخُة الشَّـْعبِ 66(
ِإْن ُقْلـُت َلُكـْم َال «: َفقَـاَل َلهُـمْ . »ِسـيَح َفُقـْل َلَنـاِإْن ُكْنـَت َأْنـَت اْلم«: َقاِئِلينَ 67َمْجَمِعِهْم 
ُمْنُذ اآلَن َيُكوُن اْبـُن اِإلْنَسـاِن 69. َوإِْن َسَأْلُت َال ُتِجيُبوَنِني َوَال ُتْطِلُقوَنِني68 ُتَصدُِّقونَ 

َأْنــــُتْم «: َفَقـــاَل َلهُـــمْ » ؟َأَفَأْنـــَت اْبــــُن اهللاِ «: َفَقـــاَل اْلَجِميـــعُ 70. »َجاِلســـًا َعـــْن َيِمـــيِن قُــــوَِّة اهللاِ 
َمـا َحاَجتَُنـا َبْعـُد ِإلَـى َشـَهاَدٍة؟ َألنََّنـا َنْحـُن َسـِمْعَنا ِمـْن «: َفقَـاُلوا71. »َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنـا ُهـوَ 

 71-66: 22لوقا .) »َفِمهِ 

والعجيـــب أن رئـــيس الكهنـــة والكتبـــة وعلمـــاء اليهـــود يعلمـــون جيـــدًا ابـــن مـــن ســـيكون 
ــا َســِمُعوا َهــَذا اْلكــَالَم َقــاُلوا40(ســيولد؟ بــل ومتــى؟ المســيَّا؟ وأيــن  : َفَكِثيــُروَن ِمــَن اْلَجْمــِع َلمَّ

َأَلَعـلَّ «: َوآَخـُروَن قَـاُلوا. »َهَذا ُهـَو اْلَمِسـيحُ «: آَخُروَن َقاُلوا41. »َهَذا ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ «
اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسـِل َداُوَد َوِمـْن َبْيـِت َلْحـٍم اْلَقْرَيـِة َأَلْم َيُقِل 42؟ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي

َوَكـاَن قَـْوٌم 44. َفَحـَدَث اْنِشـَقاٌق ِفـي اْلَجْمـِع ِلَسـَبِبهِ 43» الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَها َيـْأِتي اْلَمِسـيُح؟
 44-40: 7يوحنا .) ْيِه اَألَياِديَ ِمْنُهْم ُيِريُدوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َوَلِكْن َلْم ُيْلِق َأَحٌد َعلَ 

ــا ُوِلــَد َيُســوُع ِفــي َبْيــِت َلْحــِم اْلَيُهوِديَّــِة ِفــي َأيَّــاِم ِهيــُروُدَس اْلَمِلــِك ِإَذا َمُجــوٌس 1(لــذلك  َوَلمَّ
ِإنََّنـا َرَأْيَنـا ؟ فَ َأْيَن ُهَو اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهودِ «: َقاِئِلينَ 2ِمَن اْلَمْشِرِق َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم 

ـــا َســـِمَع ِهيـــُروُدُس اْلَمِلـــُك اْضـــَطَرَب َوَجِميـــُع 3. »َنْجَمـــُه ِفـــي اْلَمْشـــِرِق َوَأَتْيَنـــا ِلَنْســـُجَد َلـــهُ  َفَلمَّ
ـــــْعِب َوَســـــَأَلُهمْ 4. ُأوُرَشـــــِليَم َمَعـــــهُ  ـــــِة الشَّ ـــــِة َوَكَتَب ـــــُد «: َفَجَمـــــَع ُكـــــلَّ ُرَؤَســـــاِء اْلَكَهَن ـــــَن ُيوَل َأْي

 4-1: 2متى ) »؟اْلَمِسيحُ 

) المســيَّا الــرئيس(فلــو علــم هيــرودس الرومــانى أن عيســى عليــه الســالم هــو المســيح 
لقتلــه، لعلمــه أن المســيَّا سيقضــى علــى اإلمبراطوريــة الرومانيــة ، األمــر الــذى أخافــه 

وبمــا أنــه لــم . واضــطرَّ بســببه أن يجمــع الكهنــة والكتبــة ليســألهم عــن مولــده لكــى َيطَمــئن
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ولــم يحـاول ذلــك ، فيكـون اليهــود قـد نفــوا إذن عنـه أنــه المسـيَّا ، ونفــوا خروجـه مــن يقتلـه 
 .وهذا الدليل ُيضاف إلى باقى األدلة التى ذكرتها. نسل داود أو مولده فى الجليل

ر اهللا أن يكـون محمـد بـن عبـد اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم آخـر أنبيـاء اهللا  ومن هنا قرِّ
، وعلــى ذلــك فــنحن المســيحيون أى أتبــاع المســيح )المســيَّا(ورســله، فهــو المســيح الــرئيس 

 .الرئيس، وهم النصارى كما سمَّاهم القرآن

قــد يقــول قائــل كيــف هــذا وقــد ســماه القــرآن المســيح؟ لقــد ســمَّاه القــرآن المســيح عيســى 
ابن مريم، وليس المسـيح فقـط ، فالمسـيح أطلقـت علـى كـل أنبيـاء العهـد القـديم مـن زمـن 

ى الممســـوح بالزيـــت المقـــدس ، الـــذى اختـــاره اهللا نبيـــًا ، وعـــل ذلـــك فـــإن داود ، وهـــى تعنـــ
 .عيسى عليه السالم مسيحًا أى نبيا ، ولكنه ليس المسيح الرئيس أو النبى الخاتم

 أبرار وأتقياء؟) الرب(هل أجداد يسوع  -105س 

 كيـف هـان: فى الحقيقة عندما تتعرف على صورة أنبياء العهد القديم ، فإنَّك ُتصـَعق
بهــذه الصــورة التــى يعطونهــا عــن . علــيهم أنبيــاء اهللا ، فَبشَّــعوا صــورتهم إلــى هــذه الدرجــة

تجــد نفســك أمــا عصــابة مــن البشــر مكــانهم الطبيعــى ) أســالف ربهــم(أنبيــاء العهــد القــديم 
ة للعــالج ، لــيس مكــانهم بــين البشــر . تكــاد ال تجــد فــيهم إنســانًا بــاراً . الســجن أو مصــحَّ

ـــادة فلمـــاذا جـــاء هـــؤالء األ نبيـــاء؟ ليهـــدوا النـــاس أم ليعلمـــوهم الزنـــى والفســـق والفجـــر وعب
 !!األوثان؟ ولم يكتفوا بأنبياء اهللا ، بل تطاولوا على الرب نفسه

نبى اهللا يعقوب يكذب على أبيه ويسرق البركة والنبوة مـن أخيـه وبـذلك  :اقرأ
: الحادثـةفرض على اإلله أن يوحى إليه أو اتََّهَم الـرب بالجهـل وعـدم علـم هـذه 

 ) 27تكوين صح (

َوَطـَبَخ 29(: نبى اهللا يعقوب يشترى النبوة من أخيه عيسـو بطبـق عـدس :اقرأ
َأْطِعْمِنـي «: َفَقاَل ِعيُسـو ِلَيْعقُـوبَ 30. َيْعُقوُب َطِبيخًا َفَأَتى ِعيُسو ِمَن اْلَحْقِل َوُهَو َقْد َأْعَيا

ِبْعِنـي «: َفقَـاَل َيْعقُـوبُ 31). َذِلَك ُدِعـَي اْسـُمُه َأُدومَ ِلـ. (ِمْن َهَذا اَألْحَمِر َألنِّي َقْد َأْعَيْيتُ 
» َهـــا َأَنـــا َمـــاٍض ِإَلـــى اْلَمـــْوِت َفِلَمـــاَذا ِلـــي َبُكوِريَّـــٌة؟«: َفَقـــاَل ِعيُســـو32. »اْلَيـــْوَم َبُكوِريََّتـــكَ 

َفـَأْعَطى 34. َيْعُقـوبَ َفَبـاَع َبُكوِريَّتَـُه لِ . َفَحَلَف َلهُ . »اْحِلْف ِلَي اْلَيْومَ «: َفَقاَل َيْعُقوبُ 33
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ــاَم َوَمَضــى ــيَخ َعــَدٍس َفَأَكــَل َوَشــِرَب َوَق ــزًا َوَطِب ــاْحَتَقَر ِعيُســو . َيْعُقــوُب ِعيُســَو ُخْب َف
 34-29: 25تكوين .) اْلَبُكوِريَّةَ 

 )30-22: 32تكوين : (نبى اهللا يعقوب يصارع الرب ويهزمه: اقرأ

ِمــَن اْلَخْمــِر َفَســِكَر َوَتَعــرَّى َداِخــَل  َوَشــِربَ 21: (نبــى اهللا نــوح يســكر ويتعــرى: اقــرأ
َفَأَخـَذ َسـاٌم َوَيافَـُث 23. َفَأْبَصَر َحاٌم َأُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة َأِبيِه َوَأْخَبـَر َأَخَوْيـِه َخاِرجـاً 22. ِخَباِئهِ 

َداَء َوَوَضَعاُه َعَلى َأْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَتَرا َعْوَرَة  . َأِبيِهَما َوَوْجَهاُهَما ِإَلى اْلَوَراءِ الرِّ
ــِغيُر 24. َفَلــْم ُيْبِصــَرا َعــْوَرَة َأِبيِهَمــا ــا اْســَتْيَقَظ ُنــوٌح ِمــْن َخْمــِرِه َعِلــَم َمــا َفَعــَل ِبــِه اْبُنــُه الصَّ َفَلمَّ

تُـرى مـا ) 25-21: 9تكـوين (.) »َعْبـَد اْلَعِبيـِد َيُكـوُن ِإلْخَوتِـهِ . َمْلُعـوٌن َكْنَعـانُ «: َفقَـالَ 25
 الذى فعله حام بأبيه؟ هل زنى بأبيه كما صرح أحد قساوسة أمريكا؟

َوَصـِعَد لُـوٌط ِمـْن ُصـوَغَر َوَسـَكَن ِفـي 30: نبى اهللا لوط يسـكر ويزنـى بابنتيـه: اقرأ
. َواْبَنتَــاهُ َفَســَكَن ِفــي اْلَمَغــاَرِة ُهــَو . اْلَجَبــِل َواْبَنتَــاُه َمَعــُه َألنَّــُه َخــاَف َأْن َيْســُكَن ِفــي ُصــوَغرَ 

ــِغيَرةِ 31 َأُبوَنــا َقــْد َشــاَخ َوَلــْيَس ِفــي اَألْرِض َرُجــٌل ِلَيــْدُخَل َعَلْيَنــا َكَعــاَدِة «: َوَقاَلــِت اْلِبْكــُر ِللصَّ
َفَسـَقَتا 33. »َهُلمَّ َنْسِقي َأَباَنا َخْمرًا َوَنْضَطِجُع َمَعُه َفُنْحِيي ِمْن َأِبيَنـا َنْسـالً 32. ُكلِّ اَألْرضِ 

َما َخْمـرًا ِفـي ِتْلـَك اللَّْيلَـِة َوَدَخلَـِت اْلِبْكـُر َواْضـَطَجَعْت َمـَع َأِبيهَـا َولَـْم َيْعلَـْم ِباْضـِطَجاِعَها َأَباهُ 
ــِغيَرةِ 34. َوَال ِبِقَياِمهَـا ِإنِّــي َقــِد اْضــَطَجْعُت اْلَباِرَحــَة «: َوَحــَدَث ِفــي اْلَغــِد َأنَّ اْلِبْكــَر َقالَـْت ِللصَّ

. »َخْمـــرًا اللَّْيلَــَة َأْيضـــًا فَــاْدُخِلي اْضـــَطِجِعي َمَعــُه َفُنْحِيـــَي ِمــْن َأِبيَنـــا َنْســـالً  َنْســِقيهِ . َمــَع َأِبـــي
ـِغيَرُة َواْضـَطَجَعْت َمَعـُه َولَـْم َيْعَلــْم 35 َفَسـَقَتا َأَباُهَمـا َخْمـرًا ِفـي ِتْلـَك اللَّْيلَـِة َأْيضـًا َوَقاَمـِت الصَّ

َفَوَلــَدِت اْلِبْكــُر اْبنــًا َوَدَعــِت 37. ِبَلــِت اْبَنتَــا لُــوٍط ِمــْن َأِبيِهَمــاَفحَ 36ِباْضــِطَجاِعَها َوَال ِبِقَياِمَهــا 
ــِغيَرُة َأْيضــًا َوَلــَدِت اْبنــًا َوَدَعــِت 38. َوُهــَو َأُبــو اْلُمــوآِبيِّيَن ِإَلــى اْلَيــْومِ  -» ُمــوآبَ «اْســَمُه  َوالصَّ
  )38-30: 19تكوين . (ْومِ َوُهَو َأُبو َبِني َعمُّوَن ِإَلى اْليَ  -» ِبْن َعمِّي«اْسَمُه 

نبى اهللا إبراهيم ال يخشى اهللا ويضحى بشرفه وشرف زوجته سارة خوفًا : اقرأ
: علـــى نفســـه مـــن القتـــل ولتحقيـــق مكاســـب دنيويـــة، ويـــأمر زوجتـــه بالكـــذب

ِلْمـُت َأنَّـِك اْمـَرَأٌة ِإنِّـي قَـْد عَ «: َوَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْن َيْدُخَل ِمْصَر َأنَُّه َقاَل ِلَساَراَي اْمَرَأتِـهِ 11“
ــــونَ 12. َحَســــَنُة اْلَمْنَظــــرِ  ــــهُ : َفَيُكــــوُن ِإَذا َرآِك اْلِمْصــــِريُّوَن َأنَُّهــــْم َيُقوُل ــــوَنِني . َهــــِذِه اْمَرَأُت َفَيْقُتُل

ـــكِ 13. َوَيْســـَتْبُقوَنكِ  ـــْن َأْجِل ـــا َنْفِســـي ِم ـــَبِبِك َوَتْحَي ـــٌر ِبَس ـــي َخْي ـــوَن ِل ـــي ِلَيُك ـــِك ُأْخِت ـــوِلي ِإنَّ . »ُق
َوَرآَهـا 15. َفَحَدَث َلمَّا َدَخَل َأْبَراُم ِإَلى ِمْصَر َأنَّ اْلِمْصـِريِّيَن َرَأُوا اْلَمـْرَأَة َأنَّهَـا َحَسـَنٌة ِجـّداً 14
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َفَصـَنَع ِإلَـى َأْبـَراَم 16ُرَؤَساُء ِفْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإَلى َبْيِت ِفْرَعـْوَن 
-11: 12تكـوين . (رًا ِبَسَبِبَها َوَصاَر َلُه َغَنٌم َوَبقَـٌر َوَحِميـٌر َوَعِبيـٌد َوإَِمـاٌء َوُأتُـٌن َوِجَمـالٌ َخيْ 
16( 

ــرأ ــر شــرعى(نبــى اهللا موســى وأخــوه هــارون أوالد حــرام  :اق يقــول  ):زواج غي
؛ إال أن عمــرام أبــو ) عــورة أخــت أبيــك ال تكشــف إنهـا قريبــة أبيــك( 12: 18سـفرالالويبن

وأخـذ عمـرام يوكابـد عمتـه زوجـة لـه فولـدت لـه هــارون : (بـى اهللا موسـى قـد تـزوج عمتـهن
  20:  6الخروج ) وموسى

فقد تزوج ليئـة وراحيـل األختـين وأنجـب : نبى اهللا يعقوب يجمع بين األختين: اقرأ
: 18الويـين (؛ ويحرم سفر الالويين الجمع بين األختـين ) 30-23: 29تكوين (منهما 

18( 

تـزوج نبـى اهللا إبـراهيم عليـه السـالم : بى اهللا إبراهيم يتزوج من أختـه ألبيـهن: اقرأ
: 18؛ على الرغم من أن سفر الالويين ) 12: 20تكوين (من سارة وهى أخته من أبيه 

 !يحرم الزواج من األخت لألب أو لألم 9

الــرب يـأمر موســى أن يـأمر بنــى إسـرائيل بســرقة ذهـب المصــريين عنــد : اقـرأ
َطَلُبـوا ِمـَن اْلِمْصـِريِّيَن . َوَفَعَل َبُنو ِإْسَراِئيَل ِبَحَسِب َقْوِل ُموَسـى35(: مصر خروجهم من

ٍة َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوِثَياباً  َوَأْعَطى الـرَّبُّ ِنْعَمـًة ِللشَّـْعِب ِفـي ُعِ◌ُيـوِن اْلِمْصـِريِّيَن 36. َأْمِتَعَة ِفضَّ
 )36-35: 12؛خروج22: 3خروج () ينَ َفَسَلُبوا اْلِمْصِريِّ . َحتَّى َأَعاُروُهمْ 

 ).38تكوين صح(: نبى اهللا يهوذا عليه السالم يزنى بثامار زوجة ابنه :اقرأ
وخيانتـه العظمـى ” امـرأة أوريـا“نبى اهللا داود عليه السالم يزنى بجارته  :اقرأ

 ) !!!11صموئيل الثانى صح (فى : للتخلص من زوجها وقتله

بنتـه زوجـة داود عليـه السـالم مـن شـخص آخـر نبـى اهللا شـاول ُيـزوِّج ا :اقرأ
ــم ُتطلَّــق مــن زوجهــا األول ــَرَأَة َداُوَد 44(: وهــى ل ــُه اْم ــاَل اْبَنَت ــاُوُل ِميَك ــَأْعَطى َش َف
َوَأْرَسـَل َداُوُد 14(و ) 44: 25صـموئيل األول ( .) ِلَفْلِطي ْبـِن َالِيـَش الَّـِذي ِمـْن َجلِّـيمَ 

َأْعِطِنـي اْمَرَأِتـي ِميَكـاَل الَِّتـي َخَطْبُتَهـا ِلَنْفِسـي «: ُوَل َيقُـولُ ُرُسًال ِإَلى ِإيْشُبوَشَث ْبِن َشـا
ــِطيِنيِّينَ  ــَن اْلِفِلْس ــٍة ِم ــِة ُغْلَف ــِد َرُجِلَهــا، ِمــْن 15. »ِبِمَئ َفَأْرَســَل ِإيْشُبوَشــُث َوَأَخــَذَها ِمــْن ِعْن
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َفَقــاَل َلــُه . ِكــي َوَراَءَهــا ِإَلــى َبُحــوِريمَ َيِســيُر َمَعَهــا َوَيبْ َوَكــاَن َرُجُلَهــا 16. َفْلِطيِئيــَل ْبــِن َالِيــَش 
 .16-14: 3صموئيل الثانى .) َفَرَجعَ . »اْذَهِب اْرِجعْ «: َأْبَنْيرُ 

الرب يندم على تنصيب شاول نبيًا ألن النبـى لـم ُيطـع اهللا فقتـل الشـعب  :اقرأ
 11-5: 15صموئيل األول : كله فقط وأبقى على خيار الغنم والبقر والخراف

ـــه :اقـــرأ ـــًا ويحـــاول قتل ـــار اهللا داود نبي ـــى اختي ـــى اهللا شـــاول يعتـــرض عل : نب
 1: 19صموئيل األول 

 11-4: 1صموئيل الثانى : نبى اهللا شاول ينتحر :اقرأ

 )25-7: 28صموئيل األول (نبى الرب شاول يكفر بذهابه لعرافة : اقرأ

 29-1: 13صموئيل الثانى  :لقد قتَل النبى أبشالوم أخيه أمنون: اقرأ

: 18صـموئيل الثـانى : أبشـالوم بـن داود يقـود حربـًا ضـد أبيـه النبـى داود :قرأا
1-17 

نبــى اهللا ناثــان يتــآمر مــع أمــه ويكــذبان وينصــبان علــى أبيهمــا داود  :اقــرأ
 )31-11: 1ملوك األول (: الختيار سليمان نبياً 

 4-1: 1ملوك األول : اقرأ نبى اهللا داود ال ينام إال فى حضن امرأة عذراء

 )4-3: 49؛  22: 35تكوين : (نبى اهللا رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: رأاق

ذهب إلــى غــزة ورأى هنــاك امــرأة زانيــة فــدخل إليهــا نبــى اهللا شمشــون يــ: اقــرأ
 )1: 16قضاة (

-33: 16حزقيــال (نبــى اهللا حزقيــال يشــجع النســاء علــى الزنــى والفجــور: اقــرأ
34( 

 ) 6-1: 32خروج : (لعبادته نبى اهللا  هارون يعبد العجل ويدعوا: اقرأ

َفَغِضـَب الـرَّبُّ َعلَـى ُسـَلْيَماَن َألنَّ َقْلَبـُه َمـاَل 9: نبى اهللا سليمان يعبـد األوثـان: اقرأ
َتْيِن،  َوَأْوَصاُه ِفي َهَذا اَألْمِر َأْن َال َيتَِّبَع آِلهَـًة 10َعِن الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي َتَراَءى َلُه َمرَّ

 )10-9: 11الملوك األول . (َفَلْم َيْحَفْظ َما َأْوَصى ِبِه الرَّبُّ . ىُأْخرَ 
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: 8قضـاة : (نبى اهللا جدعون يبنى مـذبحًا لغيـر اهللا وُيضـلِّل بنـى إسـرائيل: اقرأ
24-27( 

،وأيضـــًا أخباراأليـــام 4-2 :16ملـــوك الثـــانى:(نبـــى اهللا آحـــاز يعبـــد األوثـــان: اقـــرأ
 )4-2 :28الثانى

 )9: 14ملوك األول : (عام يعبد األوثاننبى اهللا يرب: اقرأ

 )34-33: 15ملوك األول (نبى اهللا بعشا بن يربعام يعبد األوثان : اقرأ

 )31-30: 11قضاة (نبى اهللا يفتاح الجلعادى يقدم أضحية لألوثان : اقرأ

-31: 16ملـوك األول (نبى اهللا أخاب بن ُعمـرى يعبـد البعـل ويسـجد لـه : اقرأ
33( 

 )25-1: 3ملوك الثانى (يهورام يعبد العجل نبى اهللا : اقرأ

 )14: 25أخبار األيام الثانى (نبى اهللا أمصيا يعبد األوثان : اقرأ

َمـْن ُهـْم «: فَـَأَتى اُهللا ِإلـى َبلَعـاَم َوقَـال9(: نبى اهللا يسجد للملك وال يسـجد هللا: اقرأ
ـــِذيَن ِعْنـــَدَك؟ ـــؤُالِء الرَِّجـــاُل ال ـــمَّ َكَشـــ31(؛ 9: 22عـــدد ) »َه ـــْن َعْيَنـــْي َبلَعـــاَم ُث َف الـــرَّبُّ َع

.) َفَأْبَصَر َمالَك الرَّبِّ َواِقفـًا ِفـي الطَِّريـِق َوَسـْيُفُه َمْسـُلوٌل ِفـي َيـِدِه َفَخـرَّ َسـاِجدًا َعلـى َوْجِهـهِ 
 31: 22عدد 

ِفـي َذِلـَك اْلَوْقـِت 2(: نبـى اهللا  حزقيـال يـأمره الـرب أن يمشـى حافيـًا عاريـاً : اقـرأ
اْذَهـْب َوُحـلَّ اْلِمْسـَح َعـْن َحَقَوْيـَك َواْخلَـْع ِحـَذاَءَك «: َعـْن َيـِد ِإَشـْعَياَء ْبـِن آُمـوَص  َقاَل الرَّبُّ 

 2: 20حزقيال .) َفَفَعَل َهَكَذا َوَمَشى ُمَعر�ى َوَحاِفياً . »َعْن ِرْجَلْيكَ 

: موسى الـذى تجسـد الـرب ليؤكـد رسـالته ال يتبـع شـرعه وال يخـتن ابنـه: اقرأ
 )26-24: 4خروج (

ــرب: اقــرأ ــه ميكــال إرضــاًء ال ــل أوالده الخمــس مــن زوجت  :جــد الــرب داود يقت
. وقــد ُعــدَِّلت فــى التــراجم الحديثــة مــن ميكــال إلــى ميــراب) 9-8: 21صــموئيل الثــاني (

ــدَِّلت حتــى ال يكــون  ومــن المســلم بــه أن ميكــال زوجــة داود وأخــت ميــراب الصــغرى، فُع
 .نة شاول الذي أراد اإلمساك به وقتلهداود قد قتل أوالده، بل أوالد ميراب إب
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َهـُؤَالِء َسـُيَحاِرُبوَن اْلَخـُروَف، 14(: الكتـاب المقـدس يسـمِّى الـرب خـروف: اقـرأ
، َوالَّـِذيَن َمَعـُه َمـْدُعوُّوَن َوُمْختَـاُروَن واْلَخُروُف َيْغِلُبُهْم، َألنَُّه َربُّ اَألْرَباِب َوَمِلُك اْلُمُلوكِ 

 14: 17يوحنا  رؤيا) »َوُمْؤِمُنونَ 

المسـيح افتـدانا مـن لعنـة النـاموس إذ (: الكتاب المقـدس يعتبـر الـرب ملعونـاً : اقرأ
 13: 3غالطية ) ملعون كل من ُعلَِّق على خشبة: صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب

! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَنا(: الكتاب المقدس يعتبر الرب قاسى القلب: اقرأ
 33-31: 8رومية ) َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعينَ  َالَِّذي32

ـا َكاَنـْت : (الكتاب المقدس يـتهم الـرب باختطـاف مخطوبـة مـن خطيبهـا: اقرأ َلمَّ
وِح اْلُقُدسِ   18: 1متى)َمْرَيُم ُأمُُّه َمْخُطوَبًة ِلُيوُسَف َقْبَل َأْن َيْجَتِمَعا ُوِجَدْت ُحْبَلى ِمَن الرُّ

 مـــا هـــى الحكمـــة التـــى ترونهـــا فـــى اختيـــار الـــرب نســـًال فاســـدًا يقـــول إنهـــا  -106س
 عائلته التى ينتمى إليها؟

 ومــا هـــى الحكمــة مـــن اختيــار الـــرب أنبيــاء لصـــوص وزنــاة وكفـــرة لهدايـــة  -107س
 خلقه على الرغم من علمه األزلى بما سيكون عليه حالهم فيما بهد؟

 الرب بحال هذه األنبياء فى المستقبل؟ أال يقـدح هـذا أال ُيظهر هذا جهل  -108س
 فى علم الرب األزلى؟

 ولمـــاذا لـــم ينـــتقم الـــرب انتقامـــًا فوريـــًا مـــن هـــؤالء األنبيـــاء الخـــارجين علـــى  -109س
شـــرعه ليكونـــوا عبـــرة لغيـــرهم وليـــردع األثـــيم فيكـــف عـــن آثامـــه؟ أال يغـــرى هـــذا المـــذنبين 

ار األمـــل فـــى نعـــيم اهللا وجناتـــه ، حيـــث ســـيكون بالمزيـــد مـــن اآلثـــام؟ أال يفقـــد هـــذا األبـــر 
 مصيرهم إلى النار مع األشرار والكفار ، ويجعلهم يتركون ؟ 
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 أال تــرى أنــه مــن الغريــب أن يكــون كــل األنبيــاء فــى عهــدكم القــديم غيــر  -110س
جديرين بالنبوة وغير محترمين بل خارجين على الشرعية القانون؟ أال ترى أنه من غير 
المنطقى أن يكون كـل األنبيـاء يسـتحقون القتـل تبعـًا للنـاموس؟ أال تـرى أن اليهـود بـذلك 

َجِميُع الَّـِذيَن َأتَـْوا َقْبِلـي ُهـْم ُسـرَّاٌق 8(لحكم الدجال؟  تمكنوا من تحريف كتابكم تمهيداً 
 8: 10يوحنا ) .َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ َوُلُصوٌص 

 ــْم ُســرَّاٌق َوُلُصــوٌص 8: (يقــول يوحنــا -111س ــي ُه ــْوا َقْبِل ــُع الَّــِذيَن َأَت َوَلِكــنَّ َجِمي
 8: 10ا يوحن) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فهل أتت آلهة قبل يسوع؟ أال يدلكم هذا على أنه لم يكن أكثـر مـن نبـى كمـا اعتـرف 
 كتابكم؟

ُدوا اَهللا َقاِئِلينَ  اْلَجِميعَ َفَأَخَذ 16( 11: 7لوقا  -1 َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم «: َخْوٌف َوَمجَّ
 .)»َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

ـِت اْلَمِديَنـُة ُكلَُّهـا َقاِئَلـةً َوَلمَّا دَ 10( 11-10: 21متى  -2 َمـْن «: َخـَل ُأوُرَشـِليَم اْرَتجَّ
 ).»َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11» ؟َهَذا

ـــوِع 46( 46: 21متـــى  -3 ـــَن اْلُجُم ـــُكوُه َخـــاُفوا ِم ـــوَن َأْن ُيْمِس ـــاُنوا َيْطُلُب َكـــاَن  َألنَّـــهُ َوإِْذ َك
 .) ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ 

يِسيِّيَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ 1( 2-1: 3يوحنا  -4 َهـَذا 2. َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِّ
َألْن َلـْيَس  َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـاً «: َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل لَـهُ 

 .) »َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

ــا َرَأى 14( 14: 6يوحنـا  -5 ِإنَّ َهــَذا ُهــَو «: اآلَيــَة الَِّتــي َصـَنَعَها َيُســوُع َقــاُلوا النَّــاُس َفَلمَّ
 )»!ِإَلى اْلَعاَلمِ ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي 

ـــا  -6 ـــاُلواَفَكِثيـــُروَن ِمـــَن اْلَجْمـــِع 40( 40: 7يوحن ـــَذا اْلكـــَالَم َق ـــِمُعوا َه ـــا َس َهـــَذا «: َلمَّ
 .)»ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ 
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ْبِع ِبَجِميـِع َمـا َكـاَن ِمْنـُه َواْرتَـاَب َألنَّ َقْومـًا 7( 8-7: 9لوقا  -7 َفَسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
ــاَم ِمــَن اَألْمــَواتِ «: َكــاُنوا َيُقوُلــونَ  ــْد َق : َوآَخــِرينَ . »ِإنَّ ِإيِليَّــا َظَهــرَ «: َوَقْومــاً 8. »ِإنَّ ُيوَحنَّــا َق

 .، وكل هؤالء أنبياء.) »ِإنَّ َنِبّيًا ِمَن اْلُقَدَماِء َقامَ «

 ).َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ َخاِرجًا َعْن ُأوُرَشِليمَ ( 33: 13لوقا  -8

َيُســوُع : َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه اَألْقــَوالَ «22( 22: 2أعمــال الرســل  -9
النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقْد َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَياٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه 

 .) َأْيضًا َتْعَلُمونَ  َكَما َأْنُتمْ  ِفي َوَسِطُكمْ 

الَّــِذي ُيــْؤِمُن ِبــي َلــْيَس ُيــْؤِمُن ِبــي َبــْل «: َفَنــاَدى َيُسـوعُ 44( 45-44: 12يوحنـا  -10
 .)َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني45. ِبالَِّذي َأْرَسَلِني

َل ُكـلِّ اْلَوَصـا«: َفَأَجاَبُه َيُسوعُ 29( 32-29: 12مرقس  -11 اْسـَمْع َيـا : َيا ِهـيَ ِإنَّ َأوَّ
َوُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك 30. الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ . ِإْسَراِئيلُ 

: َوثَاِنَيـٌة ِمْثُلهَـا ِهـيَ 31. َهـِذِه ِهـَي اْلَوِصـيَُّة اُألوَلـى. َوِمْن ُكـلِّ ِفْكـِرَك َوِمـْن ُكـلِّ ُقـْدَرِتكَ 
: َفَقـــاَل َلـــُه اْلَكاِتـــبُ 32. »َلـــْيَس َوِصـــيٌَّة ُأْخـــَرى َأْعَظـــَم ِمـــْن َهـــاَتْينِ . ِحــبُّ َقِريَبـــَك َكَنْفِســـكَ تُ 
 )ِباْلَحقِّ ُقْلَت َألنَُّه اللَُّه َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواهُ . َجيِّدًا َيا ُمَعلِّمُ «

َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اِإلَلَه اْلَحِقيِقيَّ  :َوَهِذِه ِهَي اْلَحَياُة اَألَبِديَّةُ 3( 4-3: 17يوحنـا  -12
ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4 .َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  اْلَعَمــَل الَّــِذي . َأَنــا َمجَّ

 .)َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

 ــمْ 8: (يقــول يوحنــا -112س ــي ُه ــْوا َقْبِل ــُع الَّــِذيَن َأَت َوَلِكــنَّ ُســرَّاٌق َوُلُصــوٌص  َجِمي
 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

ولـو يقصـد يسـوع أن جميـع الـذين أتـوا قبلـه مـن األنبيـاء هـم لصـوص وسـراق ، لكــان 
) بصـفته إلـه(إما سابًا ألنبياء اهللا ، وحاشاه أن يفعل ذلك ، وٕاما قادحًا فى علمه األزلى 

نبيــاء مــن كفــر وزنــى وســرقة ونصــب وأفعــال ال تليــق برســول بمــا ســينتهى إليــه هــؤالء األ
يرسله اهللا ألمة ما ، ألن الرسول يمثل تعـاليم اهللا ، فلـو كـان الرسـول زانيـًا ، فهـذا تبريـر 

وفــى كــال الحــالتين فهــذا يثبــت بيقــين ال يقربــه . كــافى ألمــة هــذا الرســول باســتباحة الزنــى
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كتابــًا تعليميــًا أو مرشــدًا للخيــر ، وال  شــك أن هــذا الكتــاب محــرف ، وال يصــلح أن يكــون
 .تبق له عصمة

 ــْم ُســرَّاٌق َوُلُصــوٌص 8: (يقــول يوحنــا -113س ــي ُه ــْوا َقْبِل ــُع الَّــِذيَن َأَت َوَلِكــنَّ َجِمي
 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فـــإذا كـــان كـــل األنبيــــاء قبـــل يســـوع هــــم لصـــوص وســـراق ، فهــــل تؤخـــذ تعـــاليم عــــن 
وســراق؟ أال ُيســقط هــذا العهــد القــديم بأكملــه؟ فلمــاذا تعتبــره الكنيســة جــزًءا مــن لصــوص 

الكتــاب المقــدس؟ ولمــاذا استشــهد العهــد الجديــد بكتابــات اللصــوص والســراق فــى العهــد 
 القديم؟ وكيف يقوم دينكم على اتباع اللصوص والسراق؟ 

به نفسه ، لتتمسكوا وهل أراد يسوع بهذا النص أن يلغى كتابات موسى واألنبياء وكتا
َأَمـا قَـَرْأُتْم قَـطُّ «: قَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 42(بكتاب الملكوت الجديد الذى أنبأ بنى إسرائيل عنـه؟ 

ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ . اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ : ِفي اْلُكُتبِ 
ــا؟  َكــاَن َهــَذا َوُهــَو َعِجيــبٌ  ــوُل َلُكــمْ 43ِفــي َأْعُيِنَن ــَذِلَك َأُق ــْنُكْم : ِل ــَزُع ِم ــِه ُيْن ــوَت اللَّ ِإنَّ َمَلُك

ـُض َوَمـْن َسـَقَط 44. َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ  َوَمْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ
ألنبيـاء قبلـه ، فهـو ، لكـن حاشـاه أن يسـب ا 44-42: 21متـى .) »ُهَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 

 .عليه الصالة والسالم من األنبياء المصطفين األخيار ، وننزهه عن هذا الهراء

 وٕاذا كــــان الــــرب لــــم يعصــــم أنبيــــاءه فــــى الكتــــاب المقــــدس كمــــا رأينــــا مــــن  -114س
جرائمهم، فكيف تدعون أنه عصم كتابه بعد أن اعتـرف هـو بكـذب األنبيـاء ، وبتحريـف 

 الكتاب؟

 :مقدس للتحريف الذى وقع لكلمة اهللاَذَكَر الكتاب ال
َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1 َحوَّ

 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

ــ) 2 ر المــؤمنين ، وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غي
ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل 
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! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5–  4: 56مزمور  .)ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ  َعَليَّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة 15) (3 َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

 إرميـاء.) َقالَ : َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ 31) (5
23 :31 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (6 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ 

 32: 23إرمياء ].) اِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ الشَّْعَب فَ 

؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
ي َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـذِ 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35) (8
؟  ُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُرو 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

ُكُم الَِّتـي َال َتِغشَُّكْم َأْنِبَياُؤُكُم الَِّذيَن ِفي َوَسِطُكْم َوَعرَّاُفوُكْم َوَال َتْسَمُعوا َألْحَالمِ ) (9
ــا ــِمي ِباْلَكــِذبِ 9. َتَتَحلَُّموَنَه َأَنــا َلــْم ُأْرِســْلُهْم َيُقــوُل . َألنَُّهــْم ِإنََّمــا َيَتَنبَّــُأوَن َلُكــْم ِباْس

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي 31) (10 َهَكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

: 15متـى .) »َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّمـوَن َتَعـاِليَم ِهـَي َوَصـاَيا النَّـاسِ 9() 11
7-9  
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ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحرفين ، إذن كان يعلم أن هناك ) 12
 :من حرف ، وهناك من يحرف

ِإْن َزاَد َأَحـٌد َشـْيئًا َعَلـى : لِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهـَذاَوإِنَِّني َأْشَهُد ِلكُ (
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، َما ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَها

ــَذا، ُيْســِقُط اهللاُ  ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت ــِة َأْق ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي  َنِصــيَبُه ِم
 18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاب

ــ32) (13 ــا َدْرجــًا آَخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف ِم َفَأَخــَذ ِإْرِمَي
َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , ُيْرِسْلُهمْ  َوْحُي الرَّبِّ َوالرَّبُّ َلمْ : اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (14
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا َأَنـا , َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم بِــاْلَباِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً : بُّ ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّ 8) (16
 8: 13حزقيال  ).َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ـــوَن 9) (17 ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ـــاِء الَّ ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي َوَتُك
َوإِلَـى َأْرِض , َوِفي ِكَتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ , َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ ِفي . ِبـاْلَكِذبِ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــٍة ِفــي1() 18 ــْأِليِف ِقصَّ ــْد َأَخــُذوا ِبَت ــَدَنا  ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق ــِة ِعْن اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة 2

ــى التَّــَواِلي ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك ــُز  َتَتبَّْع ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ِإَلْي
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ـُب َأنَُّكـْم َتْنَتِقُلـوَن َهَكــَذا َسـِريعًا 6) (19 َعـِن الَّـِذي َدَعـاُكْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِســيِح ِإنِّـي َأَتَعجَّ
ــى ِإْنِجيــٍل آَخــرَ  ــْوٌم ُيْزِعُجــوَنُكْم َوُيِريــُدوَن َأْن آَخــَر،  َلــْيَس ُهــوَ 7. ِإَل ــُه ُيوَجــُد َق ــَر َأنَّ َغْي
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ـــيحِ  ـــَل اْلَمِس ـــوا ِإْنِجي ُل ـــا 8. ُيَحوِّ ـــِر َم ـــَماِء ِبَغْي ـــَن السَّ ـــَالٌك ِم ـــْرَناُكْم َنْحـــُن َأْو َم ـــْن ِإْن َبشَّ َوَلِك
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 

ــ7) (20 ــُد َفِإنَّ ــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْع ُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد ِبَك
  7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

 متى حدثت قصة صيد بطرس للسمك بمعجزة؟  -115س 
 )11: 1لوقا (مبكرا فى حياة يسوع فى الجليل قبل موته 

 )14-1: 21يوحنا (بعد قيامته من األموات 

 َجِميُع ُنُفوِس َبْيِت َيْعُقوَب الَِّتي َجاَءْت ِإَلى ِمْصـَر : (ذكر سفر التكوين أن -116س
 ،  27: 46تكوين .) َسْبُعونَ 

ـــَتْدَعى َأَبـــاُه َيْعقُـــوَب َوَجِميـــَع 14: (وذكـــر ســـفر أعمـــال الرســـل أن َفَأْرَســـَل ُيوُســـُف َواْس
 14: 7أعمال الرسل .) َخْمَسًة َوَسْبِعيَن َنْفساً َعِشيَرِتِه 

فهــل الــرب الــذى أوحــى هــذا غيــر الــرب الــذى أوحــى ذاك؟ فلمــاذا إذن اإلخــتالف إذا 
 كان هناك رب واحد هو الذى أوحى كل هذا الكتاب؟

 هل رأى أحد اهللا؟  -117س 

فى الوقت الذى يؤكد فيه نص سـفر الخـروج أن موسـى وهـارون وابنيـه وسـبعون مـن 
ى َوَهـاُروُن َوَنـاَداُب َوَأِبيُهـو َوَسـْبُعوَن ِمـْن ثُمَّ َصِعَد ُموَسـ9(شيوخ إسرائيل رأوا الـرب 

ــَه ِإْســَراِئيَل 10ُشــُيوِخ ِإْســَراِئيَل  َوَتْحــَت ِرْجَلْيــِه ِشــْبُه َصــْنَعٍة ِمــَن اْلَعِقيــِق اَألْزَرِق َوَرُأوا ِإَل
َفـَرُأوا . ى َأْشـَراِف َبنِـي ِإْسـَراِئيلَ َوَلِكنَُّه َلْم َيُمدَّ َيَدُه ِإلَ 11. الشَّفَّاِف َوَكَذاِت السََّماِء ِفي النََّقاَوةِ 

، تؤكـد نصـوص عديـدة فـى الكتـاب أن اهللا لـم  11-9: 24خروج ) .اَهللا َوَأَكُلوا َوَشِرُبوا
 18: 1يوحنا ) .َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ 18: (يره أحد قط وال يمكن أن يراه أحد

ــِدُر َأْن َتــَرى َوْجِهــي ألَ «: َوَقــالَ 20( ْنَســاَن َال َيَراِنــي َوَيِعــيُش َال َتْق خــروج ) .»نَّ اإلِْ
33 :20 

َفَكلَمُكـُم الــرَّبُّ ِمــْن َوَسـِط النَّــاِر َوَأْنــُتْم َسـاِمُعوَن َصــْوَت َكــالٍم َولِكـْن لــْم تَــُروا 12(
 12: 4تثنية .) ُصوَرًة َبل َصْوتاً 
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ًة َمــا َيــْوَم َكلَمُكــُم الــرَّبُّ ِفــي َفــِإنَُّكْم لــْم َتــُروا ُصــورَ . َفــاْحَتِفُظوا ِجــّدًا َألْنُفِســُكمْ 15(
 15: 4تثنية .) ُحوِريَب ِمْن َوَسِط النَّارِ 

ـــَة 36( ـــاَرُه الَعِظيَم ـــِذَرَك َوَعلـــى اَألْرِض َأَراَك َن ـــَماِء َأْســـَمَعَك َصـــْوَتُه ِلُيْن ِمـــَن السَّ
؟ هــل ، فمــن الصــادق ومــن الكــاذب 36: 4تثنيــة .) َوَســِمْعَت َكالَمــُه ِمــْن َوَســِط النَّــارِ 

 وحى الرب به تضارب؟

 ما أسماء الحواريين؟ وكم عددهم؟ -118س 

 2-1: 1(ويوحنـــــا  16-14: 6ولوقـــــا  19-16: 3ومــــرقس  4-2: 10ذكــــر متـــــى 
أســـماء التالميـــذ، وقـــد اتفـــق كـــل مـــن متـــى ومـــرقس اتفـــاق تـــام علـــى أســـماء ) 43و 40و

ـا َأْسـَماُء اِالْثَنـْي َعَشـَر رَ 2(اإلثنى عشر تلميذًا وهم  ُل ِسـْمَعاُن : ُسـوًال َفِهـَي َهـِذهِ َوَأمَّ اَألَ◌َ◌وَّ
ِفيُلـــــبُُّس 3. َيْعقُــــوُب ْبـــــُن َزْبــــِدي َوُيوَحنَّــــا َأُخــــوهُ . الَّــــِذي ُيَقــــاُل َلــــُه ُبْطـــــُرُس َوَأْنــــَدَراُوُس َأُخــــوهُ 

ِســْمَعاُن 4. اُوَس َيْعقُـوُب ْبـُن َحْلفَـى َوَلبَّـاُوُس اْلُمَلقَّـُب تَـدَّ . ُتوَمـا َوَمتـَّى اْلَعشَّـارُ . َوَبْرُثوَلَمـاُوُس 
 4-2: 10متى .) اْلَقاَنِويُّ َوَيُهوَذا اِإلْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َأْسَلَمهُ 

) تـــداوس(وقـــد زاد علـــيهم لوقـــا يهـــوذا أخـــو يعقـــوب وســـمعان الغيـــور وحـــذف لبـــاوس 
 .وسمعان القانونى

وسـمعان ) تـداوس(أما يوحنا فلم يذكر برتولماوس ومتـى ويعقـوب بـن حلفـى ولبـاوس 
َد بــذكر شخصــًا ُيــدعى يهــوذا لــيس اإلســخريوطى . انونى وســمعان الغيــورالقــ : 14(وتفــرَّ
 .ونثنائيل) 22

فهل لم يعرف الرب أسماء تالميذه وهم قد عاشوا معه؟ ولو صدَّقنا األناجيل األربعة 
، فمـــن مـــنهم الـــذى ســـيجلس علـــى ) خمســـة عشـــر(، لكـــان عـــدد التالميـــذ اإلثنـــى عشـــر 

 ى إسرائيل؟كرسيًَّا ليدين أسباط بن

 ما مدة حكم شاول؟ -119س 

مــــع كــــل التــــاريخ الــــذى ســــجله الكتــــاب عنــــه والحــــروب التــــى خاضــــها ضــــد أعدائــــه 
ومطارداته لـداود يقـول الكتـاب إن مـدة حكمـه سـنتين فقـط ، األمـر الـذى ال يسـتريح إليـه 

 . علماء الكتاب المقدس أنفسهم
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.) َوَمَلَك َسـَنَتْيِن َعَلـى ِإْسـَراِئيلَ , ِكهِ َكاَن َشاُوُل اْبَن َسَنٍة ِفي ُملْ 1: (الكتاب المقدس
 1: 13صموئيل األول 

َوِمْن َثمَّ َطَلُبوا َمِلكًا َفَأْعَطاُهُم اُهللا َشاُوَل ْبَن َقْيٍس َرُجًال ِمْن ِسْبِط 21: (الكتاب المقدس
 21: 13أعمال الرسل ) .َأْرَبِعيَن َسَنةً ِبْنَياِميَن 

ــاب المقــدس األلمان ــةوترجمــة الكت الطبعــة السادســة  (Einheitsübersetzung) ي
تتــرك فراغــات بعــد األرقــام وتكتــب فــى حاشــية الصــفحة أن بقيــة األرقــام لــم  1990لســنة 
واإلجابــة !! ففكــر لمــاذا تكــذب عليــك الكنيســة وتــدعى وجــود فراغــات بعــد الــرقم. ُتســَجل

 . اهللاواضحة ، وهى لكى ال تكتشف أن الكتاب به أخطاء ، وتعلم أنه ليس كتاب 

 .سكتت عن الكالم فى هذا الموضوع: دائرة المعارف الكتابية

 1203صـفحة  (Lexikon zur Bibel) قاموس الكتاب المقـدس األلمـانىويقول 
أن مــدة حكــم شــاول فــى الــنص العبــرى تالفــة وال يمكننــا تحديــد مــدة حكمــه بدقــة ، إال أن 

 .سنة 40سفر أعمال الرسل قد أشار إلى أنه حكم 

) 2(ى علمــاء الكتــاب المقــدس الــذين ُيكــذِّبون كلمــة الــرب ، ويرفضــون أنهــا فــانظر إلــ
أن شـاول قـد حكـم  18ص  (Oxford Bible Atlas)، فيحـددها ) 40(ويرفضـون أنهـا 

 .م. ق 1005 - 1025سنة فى الفترة بين  20لمدة 

 هل الرب رجل سالم أم رجل حرب؟ -120س 

 ) 20: 13عبرانيين (هو رب السالم 

 )3: 15خروج (حرب هو رجل ال
وٕاال لكـان إلهـًا كاذبـًا ألنـه هـو نفسـه لـم . ومعنى هذا أن الرب لم يأمر بمحبـة أعـدائنا

ــــم يأمرنــــا بمحبتــــه ولــــم يحــــب يســــوع يهــــوذا، بــــل ســــمَّاه شــــيطانًا، !! يحــــب الشــــيطان، ول
» !ٌد ِمـْنُكْم َشـْيَطانٌ َأَلْيَس َأنِّي َأَنا اْختَـْرُتُكْم اِالْثَنـْي َعَشـَر؟ َوَواِحـ«: َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 70(

قَـاَل َعـْن َيهُـوَذا ِسـْمَعاَن اِإلْسـَخْرُيوِطيِّ َألنَّ َهــَذا َكـاَن ُمْزِمعـًا َأْن ُيَسـلَِّمُه َوُهـَو َواِحـٌد ِمــَن 71
الَّـِذيَن َأْعَطْيَتِنــي ! (، وســمَّاه ابـن الهــالك وتركـه للهــالك71-70: 6يوحنـا ) اِالْثَنـْي َعَشــرَ 

 12: 17يوحنا ) .ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ  ْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالكِ َوَلْم يَ َحِفْظُتُهْم 
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 هل كان المسيح من األشرار؟ -121س 
، كمـا أكَّـَد 18: 21أمثـال ) الشـرير فديـة الصـديق(فقد قـرر الكتـاب المقـدس أن . نعم

 )2: 2رسالة يوحنا األولى (بولس أن المسيح ُصِلَب كفارة لخطايا كل العاَلم 

 يدعى بولس أن الرب أرسل ابنه فى الجسد ، ومعلوم أن ابنه عندهم هـو  -122س
) ال يكــن لــك آلهـــة أخــرى أمـــامى(، وتقــول التـــوراة ) 21-20: 13عبـــرانيين (أيضــًا إلــه 

 فلماذا غير الرب عقيدته ومبادىء دينه؟ 3: 20خروج 

 ــُه الــرَّبُّ 11: (يقــول الكتــاب -123س ــاَل َل ــْن َصــَنَع «: َفَق ــْن َم ــاِن َفمــًا َأْو َم ْنَس ِلْإلِ
 ،  11: 4خروج ) ؟َيْصَنُع َأْخَرَس َأْو َأَصمَّ َأْو َبِصيرًا َأْو َأْعَمى؟ َأَما ُهَو َأَنا الرَّبُّ 

فما فعله عيسى عليه السالم إذن كان بقوة اهللا وٕارادته والدليل على ذلـك قـول عيسـى 
.) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكــوُت اهللاِ  ْخــِرُج الشَّـَياِطينَ ِبِإْصـِبِع اِهللا أُ  َوَلِكـْن ِإْن ُكْنـتُ 20(: نفسـه
  20: 11لوقا 

َفَرَفُعـوا 41(: وكان يرفع عينيه إلى السـماء داعيـًا ربـه أن يـتم هـذه المعجـزة علـى يديـه
َأيَُّهـــا اآلُب «: اْلَحَجـــَر َحْيـــُث َكـــاَن اْلَمْيـــُت َمْوُضـــوعًا َوَرَفـــَع َيُســـوُع َعْيَنْيـــِه ِإَلـــى َفـــْوُق َوَقـــالَ 

َوَلِكـْن َألْجـِل . َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفي ُكلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي 
 42-41: 11يوحنا ) »َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

 :اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه اَألْقــَوالَ  َأيَُّهــا الرَِّجــالُ «22: (وهــذه شــهادة ألحــد معاصــريه
َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها 

 ،  22: 2أعمال الرسل .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 

يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ َكـ1( َهـَذا َجـاَء ِإلَـى َيُســوَع 2. اَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن «: َلْيًال َوَقاَل َلهُ 

 2-1: 3يوحنا .) »اِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ َيْعَمَل َهِذِه اآليَ 

 ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمـْنُهْم َأَحـداً «: ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقالَـهُ 9( -124س« (.
 . المقصود هنا تالميذ عيسى عليه السالم 9: 18يوحنا 
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ُهـــَو َذاَك الَّـــِذي «: َأَجـــاَب َيُســـوعُ 26(د؟ ألـــم ُيهلـــك يهـــوذا؟ فكيـــف لـــم يهلـــك مـــنهم أحـــ
ــا اللُّْقَمــَة َوُأْعِطيــهِ  . َفَغَمــَس اللُّْقَمــَة َوَأْعَطاَهــا ِلَيُهــوَذا ِســْمَعاَن اِإلْســَخْرُيوِطيِّ . »َأْغِمــُس َأَن

مــة؟ هــل ليــدخل فلمــاذا أعطــاه اللق 27-26: 13يوحنــا .) َفَبْعــَد اللُّْقَمــِة َدَخَلــُه الشَّــْيَطانُ 27
الشـيطان فـى يهـوذا؟ ألـم يكــن قـادٌر علـى انقـاذه؟ فـأين المحبــة؟ أيـن أحبـوا أعـداءكم؟ ألــم 

لوقـا .) »َألنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْهِلَك َأْنُفَس النَّـاِس َبـْل ِلـُيَخلَِّص 56(: يقل أيضاً 
 عد هذا انتحار؟ أال يُ فلماذا لم يخلص يهوذا من الشيطان الذى كان به؟ ) 56: 9

وٕان قلــــتم إنــــه مكتــــوب أن ينــــزل عيســــى ليصــــلب ليفــــدى البشــــرية ، قلنــــا إذن يهــــوذا 
اإلســخريوطى هــذا رجــل قــديس، كــان لــه الســاعد األكبــر فــى إنقــاذ البشــرية، وكــان يجــب 
علــيكم أن تقدِّســوه ، وأن يقــام لــه التماثيــل وتوضــع فــى الكنــائس للســجود لهــا قبــل عيســى 

علــى حـد قـول الكتــاب كـان يهـرب مــن اليهـود ، ولـم يعرفــوا أن  وقبـل مـريم ، ألن عيسـى
يمسكوه ليتخلصوا منهم، كما كان عيسى رافضًا لهذا المصير فكان يصلى بأشـد لجاجـة 

 . أن يخلصه اهللا من هذا المصير

وكيف يكون عيسى إله ويخطـىء فـى انتقـاء صـحبته وأنبيائـه؟ وكيـف يقبـل اإللـه أن 
ــــه  صــــفعوه وبصــــقوا فــــى وجهــــه وقهــــروه وأســــلموه للصــــلب يفكــــر ويعتقــــد رعيتــــه أن خلق

ْوُه َوَأْلَبُسوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيًَّا 28( َوَضَفُروا ِإْكِليًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه 29َفَعرَّ
ُم َيـا َمِلـَك السَّـالَ «: قَـاِئِلينَ َوَكـاُنوا َيْجثُـوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـِه . َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ 

َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا 31. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى َرْأِسهِ 30» !اْلَيُهودِ 
ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ : 27متـى )  31-28: 27متـى .) ِبِه َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

28-31  

ــا َجــاُءوا ِإَلْيــهِ 33(ثــم طعنــوه  ــا َيُســوُع َفَلمَّ ــْم َيْكِســُروا َســاَقْيِه  َوَأمَّ . َألنَُّهــْم َرَأْوُه َقــْد َمــاتَ َل
: 19يوحنـا .) َوِلْلَوْقـِت َخـَرَج َدٌم َوَمـاءٌ َلِكنَّ َواِحـدًا ِمـَن اْلَعْسـَكِر َطَعـَن َجْنَبـُه ِبَحْرَبـٍة 34
 ؟ 33-34

، َألنَّــُه ْن َلْعَنــِة النَّــاُموِس، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــاَاْلَمِســيُح اْفتَــَداَنا ِمــ13: (ثـم لعنــوه
 13: 3غالطية ) .»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «: َمْكُتوبٌ 
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 ابــن  / إلهــه/  مــاذا فعــل يهــوذا بــالنقود التــى أخــذها فــى مقابــل تســليم نبيــه -125س
 ،  18: 1ال الرسل أعم) أخذها واقتنى حقًال من أجرة الظلم(إلهه؟ 

 5: 27عند متى ) رجع يهوذا إلى المجلس وطرح النقود فى الهيكل(بينما 

 مــات ميتــة دمويــة انشــق فيهــا (مــا مصــير يهــوذا؟ كيــف مــات وأيــن؟  -126س
، بينمــا أوحــى إلــى متــى  19-18: 1أعمــال الرســل ) وســطه وانســكبت أحشــاؤه كلهــا

 5: 27متى ) مضى ليخنق نفسه(أنه 

 َفَقاَل َلُهْم َواِحٌد ِمْنُهْم َوُهـَو َقَيافَـا 49: (نجيل يوحنا فقد كان قيافا نبياتبعًا إل -127س
وَال تَُفكِّـُروَن َأنَّـُه َخْيـٌر َلَنـا 50َأْنـُتْم َلْسـُتْم َتْعِرفُـوَن َشـْيئًا «: َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفـي ِتْلـَك السَّـَنةِ 
َوَلْم َيُقْل َهـَذا ِمـْن َنْفِسـِه َبـْل 51. »ِب َوَال َتْهِلَك اُألمَُّة ُكلَُّهاَأْن َيُموَت ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّعْ 

ـِة  َولَـْيَس 52ِإْذ َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلـَك السَّـَنِة َتَنبَّـَأ َأنَّ َيُسـوَع ُمْزِمـٌع َأْن َيُمـوَت َعـِن اُألمَّ
ِقيَن ِإَلى َواِحدٍ َعِن اُألمَِّة َفَقْط َبْل ِلَيْجَمَع َأْبَناَء ال  52-49: 11يوحنا)لَِّه اْلُمَتَفرِّ

فهل يحكم النبى على إلهـه بـالموت؟ ولـو هـذه الجملـة صـحيحة ، ولـو صـلب عيسـى 
حقا بناء على الوحى الذى أتى للنبى قيافا، لكـان عيسـى عليـه السـالم بانتحـاره هـذا نبيـًا 

 !! كافرًا قد ارتد واستحق الموت

بنبــوة قيافــا ، لمــا بقــى للنصــارى ديــن وال إلــه وال رســول وال  ولــو ســلمنا إلنجيــل يوحنــا
ألنــه يســتلزم مــن ثبــوت نبــوة قيافــا ثبــوت كفــر عيســى عليــه الســالم ، وٕاذا ثبــت !! إنجيــل

بطــالن نبــوة قيافــا ، للــزم تكــذيب األناجيــل ، ويســتلزم تكــذيب رســالة عيســى عليــه الســالم 
 !! زةوألوهيته معًا ، ولبقيت دعواه بدون دليل وال معج

ولـو كــان قيافــا قــد أوحــى إليــه ، لكــان هــذا نفيــًا أللوهيــة عيســى عليــه الســالم وإلتحــاده 
باهللا ، فلو كان متحدًا باهللا لكان عيسى هـو الـذى أوحـى إليـه أو أمـره بهـذا ولكـان صـلبه 

 !!والمنتحر كافر فى عرف كل األديان!! المزعوم انتحاراً 

 َوَبْعَد َقِليٍل َأْيضـًا قَـاَل اْلَحاِضـُروَن ِلُبْطـُرَس  .َفَأْنَكَر َأْيضاً 70(يقول مرقس  -128س :
ِإنِّـي «: َفاْبتَـَدَأ َيْلَعـُن َوَيْحِلـفُ 71. »َحّقًا َأْنَت ِمْنُهْم َألنََّك َجِليِليٌّ َأْيضًا َوُلَغُتَك ُتْشـِبُه ُلَغـَتُهمْ «

 71-70: 14مرقس ) »!َال َأْعِرُف َهَذا الرَُّجَل الَِّذي َتُقوُلوَن َعْنهُ 
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صـخرة يسـوع الـذى  -فأين البر؟ وأيـن الفضـيلة؟ بـل أيـن األخـالق فـى كـذب بطـرس 
يملــك مفــاتيح الســماوات والــذى عليــه ُبِنَيــت كنيســة يســوع ، تلــك الكنيســة التــى ال تقــوى 

 أبواب الجحيم عليها؟ 

أيحلف بولس باهللا كذبًا؟ فما الهدف التربوى مـن ذكـر روادكـم بصـورة الكـذابين؟ وهـل 
ــَل مــن ســيدهتــدرك ممــن  ــَل؟ لقــد تنصَّ فمــا بالــك لــو كــان !! مــن نبيــه. مــن رســوله. تنصَّ

عيسى عليه السالم قد قال إنه اهللا ، فهل ترى أنه يتبقى عاقـل علـى وجـه األرض ُينكـر 
 إلهه؟ 

أيتنصَّل من إلهه ثم يطمع فى جنته؟ أتثقون فى إنسـان يـدعوا إلـى اهللا وهـو أول مـن 
به اإللـه مـن تالميـذه بعـد أن أنكـره أمـام النـاس وخـالف خانه وأنكره؟ وهل يا تـرى قـد حسـ

؟ وهـل أنــزل عليـه الــروح )فمـا بــالكم لـو كـان هــذا القسـم أيمــان كاذبـة(تعاليمـه؟ فقـد أقســم 
القدس فيما بعد؟ ولو حدث هذا ، فهـل هـذا ال يفقـدكم الثقـة فـى كـالم إالهكـم أو قـل فـى 

 كالم كتابكم؟ 

تُــرى كــان يلعــَن مــن؟ فهــل كــان يلعــن يســوع؟  فيــا. واألغــرب مــن ذلــك أنــه ابتــدأ يلعــن
فهل كان يلعنه بناسوته أم بالهوته؟ أم كان يستمطر لعنات اإلله الذى ُبِصَق فى وجهه 
وُضـِرَب وُأهــين ثـم أعــدموه صـلبًا؟ وال تتعجــب مـن ســؤالى هـذا ، فكتابــك الـذى تعتقــد أنــه 

ا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، ِإْذ َاْلَمِسـيُح اْفتَـَدانَ 13(: موحى به من الرب يسب الرب ويلعنـه
: 3غالطيــة ) .»َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن ُعلِّــَق َعَلــى َخَشــَبةٍ «: ، َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا

13 
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وال تتعجب مطلقـًا مـن تنكـر بطـرس لمعلمـه ، ألن الكتـاب الـذى تعتقـد أنـه مـن وحـى 
فإذا كانت !! اهللا يقول لك إن يعقوب أحد عبيد اهللا وأحد أنبيائه قد ضرب الرب وصرعه

 هذه أخالق النبى ، فماذا تنتظر أن تكون أخالق أحد تالميذ يسوع؟

 خروف؟ تحول الرب من راعى خراف إلىما المقصود ب -129س 

ـاِلُح 11(: فقد قـال ـاِلُح َيْبـِذُل َنْفَسـُه َعـِن اْلِخـَرافِ َأَنـا ُهـَو الرَّاِعـي الصَّ .) َوالرَّاِعـي الصَّ
 ؛  11: 10يوحنا 

َل إلى خروف فى َهُؤَالِء َسُيَحاِرُبوَن اْلَخُروَف، واْلَخُروُف 14: (إال أنك تراه قد تحوَّ
، َوالَّـــــِذيَن َمَعـــــُه َمـــــْدُعوُّوَن َوُمْخَتـــــاُروَن َوَمِلـــــُك اْلُمُلـــــوكِ َيْغِلـــــُبُهْم، َألنَّـــــُه َربُّ اَألْرَبـــــاِب 

 14: 17رؤيا يوحنا .) »َوُمْؤِمُنونَ 

فإذا كان المقصود به الوداعة والسالم ألنه أيضًا رب المحبة والسالم ، فهل غضـب 
الخـــروف مخيـــف لدرجـــة تهـــز أركـــان جبـــابرة األرض ، لدرجـــة تجعلهـــم يرتـــدون األقنعـــة 

َوُملُـوُك اَألْرِض َواْلُعَظَمـاُء َواَألْغِنَيـاُء 15: (من الغبار الذرى وُتدخلهم فى مخـابئهم الواقية
، َأْخفَـْوا َأْنُفَسـُهْم ِفـي اْلَمَغـاِيِر َوِفـي ُصـُخوِر اْلِجَبـاِل،  َواُألَمَراُء َواَألْقِوَياُء َوُكلُّ َعْبٍد َوُكـلُّ ُحـرٍّ

ُاْسُقِطي َعَلْيَنا َوَأْخِفيَنـا َعـْن َوْجـِه اْلَجـاِلِس َعَلـى «: ُخورِ َوُهْم َيُقوُلوَن ِلْلِجَباِل َوالصُّ 16
َوَمــْن َيْســَتِطيُع . َألنَّــُه َقــْد َجــاَء َيــْوُم َغَضــِبِه اْلَعِظــيمُ 17، اْلَعــْرِش َوَعــْن َغَضــِب اْلخــروفِ 

 16-15: 6رؤيا يوحنا الالهوتى ) »اْلُوُقوَف؟

 ذا الحيوان المناسب لهذا المقام؟فهل هولو أرادوا به إله القوة والجبروت ، 

 ــاِلُح 11(: ينســب الكتــاب إلــى يســوع قولــه -130س ــَو الرَّاِعــي الصَّ ــا ُه َوالرَّاِعــي َأَن
اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخَرافِ   11: 10يوحنا .) الصَّ

فهــل مــن العقــل إذا رأى راعيــًا ذئبــًا يأكــل أحــد أغنامــه أن يضــحى هــو بنفســه ليتــرك 
لشـاة ، ويأكـل الراعـى ثـم بـاقى األغنـام؟ فـال يفعـل هـذا إال أغبيـاء الرعـاة أو الذئب هـذه ا

أى يســــلك مبـــدأ علــــّى وعلـــى أحبــــابى (مـــن يريــــد أن ينتحـــر وينــــتقم مـــن صــــاحب الغـــنم 
 )!!وأعدائى
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 الخالق أم المخلوق؟ : من األفضل -131س 

.) اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمـْن َسـيِِّدهِ  َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم َوالَ «24: (يقول الكتاب
 ؟ 24: 10متى 

َهـــؤَُالِء َســـُيَحاِرُبوَن اْلَخـــُروَف، 14(: ويقـــول يوحنـــا الالهـــوتى إن رب األربـــاب خـــروف
، َوالَّـِذيَن َمَعـُه َمـْدُعوُّوَن َوُمْختَـاُروَن واْلَخُروُف َيْغِلُبُهْم، َألنَُّه َربُّ اَألْرَباِب َوَمِلُك اْلُمُلوكِ 

 14: 17رؤيا يوحنا الالهوتى .) »ْؤِمُنونَ َومُ 

فهــل الخــروف أفضــل مــن اإلنســان؟ كيــف يكــون هــذا واإلنســان هــو المربِّــى للخــروف 
 المنعم عليه بالطعام والشراب، المعالج له عند المرض، والمحسن إليه عند الذبح؟

متــى !) وفِ َفاِإلْنَسـاُن َكــْم ُهـَو َأْفَضـُل ِمــَن اْلَخـرُ 12(قـال يســوع : ويقـول وحـى متـى
، وبمــا أن اإلنســان أفضــل مــن الخــروف ، فــال يمكــن أن يكــون الخــروف هــو  12: 12

ويكون يوحنا قد سب اإلله ، ويكون غير موحى إليه ، ويكون هذا الكتاب . اإلله الخالق
 .من تخاريف البشر

 ال «( :يشـــدِّد اهللا علـــى أنـــه ال يرضـــى عـــن الـــذين يخصـــون أنفســـهم بقولـــه -132س
 1: 23تثنية .) ِصيٌّ ِبالرَّضِّ َأْو َمْجُبوٌب ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ َيْدُخل َمخْ 

ــُه 12(: فــى الوقــت الــذى يــدعوا فيــه إنجيــل متــى النصــارى لخصــى أنفســهم بقولــه َألنَّ
َهــاِتِهْم َوُيوَجــُد ِخْصــَياٌن َخَصــاُهُم النَّــاُس  َوُيوَجــُد ُيوَجــُد ِخْصــَياٌن ُوِلــُدوا َهَكــَذا ِمــْن ُبُطــوِن ُأمَّ

) »َمـِن اْسـَتَطاَع َأْن َيْقَبـَل َفْلَيْقَبـلْ . ْصَياٌن َخَصْوا َأْنُفَسُهْم َألْجِل َمَلُكوِت السََّماَواتِ خِ 
  12: 19متى 

فمــن نصــدق منهمــا؟ وأال تشــم أيهــا النصــارى فــى هــذا الــنص األيــدى الخفيــة لليهــود 
و فعلــتم ذلــك الــذين أرادوا الــتخلص مــن يســوع ودينــه وبشــارته وأتباعــه؟ أال تــدرك أنكــم لــ

النقرضتم من األرض كلها؟ ولمـاذا حرمـت علـيكم الكنيسـة إذن منـع الحمـل أو تنظيمـه، 
فهــو ســيؤدى إلــى نفــس النتيجــة التــى ســينتهى إليهــا الحــال إذا خصــى الرجــال أنفســهم؟ 

 وألست معى أن هذا سينشر السحاق أو العادة السرية بين النساء؟
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 رىء نفسـها مـن تهمـة الزنـى مـع يوسـف أين الدليل الذى أتت بـه مـريم لتبـ -133س
 أو مع غيرهما من األناجيل؟) لوقا(أو يوسف بن هالى ) متى(بن يعقوب 

تحكــى لنــا األناجيــل أن مــريم وجــدت حــامًال ، فنــزل مــالك الــرب ليطمــئن يوســف أن 
الـذى فـى بطنهــا حملـت بـه مــن الـروح القـدس، وأنــه سـوف يخلـص شــعبه مـن خطايــاهم، 

 .، ويرشدهم إلى التوبة والخالص من ذنوبهمأى سيكون نبيًا لشعبه 

إال أن حلم يوسف ال يقوم له دليل علـى براءتهـا فـى حكـم الشـرع أو المنطـق ، إذ قـد 
فكيـف وثـق اليهـود فـى براءتهـا؟ وكيـف . يكون هو المتهم أمام اليهـود بـاقتراف هـذا اإلثـم

وال  وثــق هــو نفســه فــى أن هــذا الحمــل مــن شــخص غيــره وخاصــة أنــه كــان قــد شــاخ ،
ُيرجى منه قوة أو متعة أو شهوة جنسية؟ بمعنى آخر أصبح غيـر جـذاب فـى هـذا السـن 

 .، وبالتالى نسبة الشك عنده تكون أعلى من معدلها عند اآلخرين األصغر سنا

وهل يوحى الرب ألى شخص حتى ولو كان مؤمنًا؟ أال يوحى الرب فقط إلى أنبيائه 
أنـه بـار مثـل الكثيـرين غيـره؟ أال تعلمـوا أن  ومرسليه؟ فما هى صفة يوسف الدينية غيـر

 رؤيا األنبياء هى فقط الرؤيا الحق؟

 أين تكلم عيسى عليه السالم فى المهد الذى برَّأ أمه به أمام اليهود؟: وبمعنى آخر

َوإِْن لَـْم َيْسـَمْع َفُخـْذ 16: (ومن ناحية أخرى ال تقوم شهادة إال على فم اثنـين أو ثالثـة
متـى ) .ِلَكـْي َتُقـوَم ُكـلُّ َكِلَمـٍة َعَلـى َفـِم َشـاِهَدْيِن َأْو َثَالثَـةٍ َواِحدًا َأِو اْثَنـْيِن َمَعَك َأْيضًا 

18 :16 

أضف إلى ذلك إثبات لوقا التهمة على مريم ، فقد نسب إليها أنها قالت عـن يوسـف 
 ُهــَوَذا َأُبــوكَ ): (16: 1تبعــًا لمتــى (ويوســف بــن يعقــوب ) 23: 3تبعــًا للوقــا (بــن هــالى 

، فقـد أفهمـت ابنهـا أو أطلقـت علـى زوجهـا أنـه  48: 2لوقـا ) »!ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِ  َوَأَنا
 .أبو الطفل

هـــل مـــن الممكـــن أن تُـــتَّهم امـــرأة فـــى حمـــل ســـفاح ، وتنـــزل : فليخبرنـــا علمـــاء الـــنفس
فـال (ها براءتها من عند اهللا ، ويستمر شك اليهود فيها ، ومحاولتهم الدائمة للنيل من ابن
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، ثــم تنســب ابنهــا لرجــل آخــر بقصــد أنــه ابنــه بــالتبنى كمــا تقــول ) كرامــة لنبــى فــى وطنــه
 الكنيسة؟

إن المرأة التى تتهم فى حملها سفاحًا لتكون أحرص الناس على ذكـر البنـوة الحقيقيـة 
 !!وليست المجازية التى تثير الشك أكثر ، وتثبت التهمة عليها

هكــذا بــدون أن يــأتوا بالــدليل؟ فــأين الــدليل الــذى  وكيــف صــدق اليهــود أحــد المتهمــين
 أتت به مريم على عفتها ، وأن هذا الحمل بكلمة اهللا وقدرته؟

ولو كان هذا الكتاب كتاب اهللا ، الذى هو عنـدكم يسـوع ، فلمـاذا لـم يـدرك بـراءة أمـه 
صــبحوا فيــه؟ أم تــراه عمــل بمبــدأه الــذى علمــه تالميــذه ِمــن ُكــرٍه للوالــدين واألســرة كلهــا لي

ــُه َوَأْوَالَدُه «26: (تالميــذا لــه؟ ــُه َواْمَرَأَت ــاُه َوُأمَّ ــْبِغُض َأَب ــيَّ َوَال ُي ــْأِتي ِإَل ــٌد َي ــاَن َأَح ِإْن َك
 26: 14لوقا ) .َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

) داود(در منهـا ، وفـيهم الزانـى بجارتـه القاتـل لزوجهـا لماذا لم ينتـق العائلـة التـى انحـ
، والــذى استحســن عبــادة ) رأوبــين(، والزانــى بزوجــة أبيــه ) يهــوذا(والزانــى بزوجــة أبنائــه 
، ومـنهم الخـائن الـذى نصـب علـى أبيـه واسـتغل فقـدان ) سليمان(األوثان عن عبادة اهللا 

منهم الـذى ضـرب الـرب ، وبعـد ، و ) يعقوب(بصره ليكذب عليه ويسرق النبوة من أخيه 
فلـم يـدافع الـرب عـن فـردًا واحـدًا ). يعقـوب(ما أشبعه ضربًا أمـره أن يباركـه ويجعلـه نبيـًا 

 من عائلته هذه ، وال حتى أمه؟

وأدخــل أمــه واخوتــه فــى عمــوم الــذين لــم يؤمنــوا بــه ، ورفــض لقــائهم ، بــل تنكــر لهــم 
ــُه 19:: (عنــدما أتــوا إليــه . َوإِْخَوتُــُه َوَلــْم َيْقــِدُروا َأْن َيِصــُلوا ِإَلْيــِه ِلَســَبِب اْلَجْمــعِ َوَجــاَء ِإَلْيــِه ُأمُّ

ــــَك َوإِْخَوتُــــَك َواِقُفــــوَن َخاِرجــــًا ُيِريــــُدوَن َأْن َيــــَرْوكَ «: َفــــَأْخَبُروهُ 20 ــــي «: َفَأَجــــابَ 21. »ُأمُّ ُأمِّ
 21-19: 8لوقا ) .»َوإِْخَوِتي ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكِلَمَة اِهللا َوَيْعَمُلوَن ِبَها

ـُه َوإِْخَوتُـُه قَـْد 46: (وفسرها متى بصورة أوضح من لوقا َوِفيَما ُهـَو ُيَكلِّـُم اْلُجُمـوَع ِإَذا ُأمُّ
ــَك َوإِْخَوتُــَك َواِقُفــوَن َخاِرجــًا «: َفَقــاَل َلــُه َواِحــدٌ 47. َوَقفُــوا َخاِرجــًا َطــاِلِبيَن َأْن ُيَكلُِّمــوهُ  ُهــَوَذا ُأمُّ

ثُـمَّ َمـدَّ َيـَدُه 49» َمْن ِهَي ُأمِّي َوَمـْن ُهـْم ِإْخـَوِتي؟«: َفَأَجاَبـهُ 48. »َكلُِّموكَ َطاِلِبيَن َأْن يُ 
َألنَّ َمـْن َيْصـَنُع َمِشـيَئَة َأِبـي الَّـِذي ِفـي 50. َها ُأمِّي َوإِْخَوِتي«: َنْحَو َتَالِميِذِه َوَقالَ 

 50-46: 12متى ) .»السََّماَواِت ُهَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي
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 تبعــًا لشــرع وأحكــام العهــدين القــديم والجديــد يســتحق كــل القسيســين القتــل  -134س
فمــا رأيكــم . ونــاقض تعظيمــه علــى حكــم التــوراة واجــب القتــل. ألنهــم ال يعظمــون الســبت

 أنتم؟ هل هذا نسخ ألحكام الرب السابقة؟ 

يَّـِة 32( . ْحَتِطُب َحَطبًا ِفـي َيـْوِم السَّـْبتِ َوَجُدوا َرُجًال يَ َولمَّا َكاَن َبُنو ِإْسَراِئيل ِفي الَبرِّ
َفَوَضــُعوُه 34. َفَقدََّمـُه الــِذيَن َوَجــُدوُه َيْحَتِطـُب َحَطبــًا ِإلــى ُموَســى َوَهـاُروَن َوُكــلِّ الَجَماَعــةِ 33

. ُجـلُ َقـْتًال ُيْقَتـُل الرَّ «: َفَقـال الـرَّبُّ ِلُموَسـى35. ِفي الَمْحَرِس َألنَّـُه لـْم ُيْعلـْن َمـاَذا ُيْفَعـُل بِـهِ 
َفَأْخَرَجـُه ُكـلُّ الَجَماَعـِة ِإلـى َخـاِرِج 36. »َيْرُجُمُه ِبِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعِة َخاِرَج الَمَحلةِ 

 36-32: 15العدد .) الَمَحلِة َوَرَجُموُه ِبِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى

 8: 40إشعياء )»ُة ِإَلِهَنا َفَتْثُبُت ِإَلى اَألَبدِ َوَأمَّا َكِلمَ . َيِبَس اْلُعْشُب َذُبَل الزَّْهرُ 8(

َمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئـُت َألْنُقـَض النَّـاُموَس َأِو اَألْنِبَيـاءَ «17(
ْرٌف ِإَلـى َأْن تَـُزوَل السَّـَماُء َواَألْرُض َال َيـُزوُل َحـ: َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكـمْ 18. ِألَُكمِّلَ 

َفَمـْن َنَقـَض ِإْحـَدى َهـِذِه 19. َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكـوَن اْلُكـلُّ 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى َأْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ  : 5متى .) اْلَوَصاَيا الصُّ

17-19 

 33: 21لوقا .) َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َيُزولُ  َالسََّماُء َواَألْرُض َتُزوَالنِ 33(

ــُة 23: (بــل هــاجم الكتبــة والفريســيين دفاعــًا عــن النــاموس ، فقــال ــْم َأيَُّهــا اْلَكَتَب ــٌل َلُك َوْي
ــوَن  ــِبثَّ َواْلَكمُّ ــُروَن النَّْعَنــَع َوالشِّ يِســيُّوَن اْلُمــَراُؤوَن َألنَُّكــْم ُتَعشِّ : النَّــاُموسِ َوَتــَرْكُتْم َأْثَقــَل َواْلَفرِّ

 23: 23متى .) اْلَحقَّ َوالرَّْحَمَة َواِإليَمانَ 

َفَمـدَّ َيُسـوُع َيـَدُه َوَلَمَسـُه 3: (وتمسََّك هو نفسه بتعاليم موسى، فقال لمـن شـفاه بـإذن اهللا
. قُـوَل َألَحـدٍ اْنظُـْر َأْن َال تَ «:َفقَـاَل لَـُه َيُسـوعُ 4. َوِلْلَوْقِت َطُهَر َبَرُصهُ . »ُأِريُد َفاْطُهْر «: َقاِئالً 

متـى ) »َوَقدَِّم اْلُقْرَباَن الَّـِذي َأَمـَر ِبـِه ُموَسـى َشـَهاَدًة َلُهـمْ َبِل اْذَهْب َأِر َنْفَسَك ِلْلَكاِهِن 
8 :3-4 

ــي 10: (وقــال شــيخ التالميــذ يعقــوب ــَر ِف ــا َعَث ــاُموِس، َوإِنََّم ــلَّ النَّ ــَظ ُك ــْن َحِف َألنَّ َم
َال «: َقـاَل َأْيضـاً » َال تَـْزنِ «: َألنَّ الَّـِذي َقـالَ 11. ِفي اْلُكـلِّ  َواِحَدٍة، َفَقْد َصاَر ُمْجِرماً 

 11-10: 2يعقوب )َفِإْن َلْم َتْزِن َوَلِكْن َقَتْلَت، َفَقْد ِصْرَت ُمَتَعدِّيًا النَّاُموَس . »َتْقُتلْ 
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 )ناموس الرب بال عيب( 7: 18وقال المزمور 
 )ناموس الرب كامل( 7: 19وقال مزمور 

 :قوال بولس فقد ألغى السبت كلية ، فصار هو ومن اتبعه يستحقون الرجمانظر أل
ُل ِبَال َعْيٍب َلَما ُطِلَب َمْوِضٌع ِلثَانٍ 7(  7: 8عبرانيين .) َفِإنَُّه َلْو َكاَن َذِلَك اَألوَّ
ِإِذ 19، ِعَهـاَفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها َوَعـَدِم َنفْ 18(

ـْل َشـْيئاً  .) َوَلِكـْن َيِصـيُر ِإْدَخـاُل َرَجـاٍء َأْفَضـَل ِبـِه َنْقتَـِرُب ِإَلـى اهللاِ . النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّ
 19-18: 7عبرانيين 

لَ » َجِديـــداً «َفـــِإْذ َقـــالَ 13(  ـــا َمـــا. َعتَّـــَق اَألوَّ ـــَق َوَشـــاَخ َفُهـــَو َقِريـــٌب ِمـــنَ  َوَأمَّ  َعَت
 13 :8رانيين عب) اِالْضِمْحَاللِ 

َل ِلَكـــْي ُيثَبِّـــَت . »َهَئَنـــَذا َأِجـــيُء َألْفَعـــَل َمِشـــيَئَتَك َيـــا َأهللاُ «: ثُـــمَّ َقـــالَ 9( َيْنـــِزُع اَألوَّ
 9: 10عبرانيين .) الثَّاِنيَ 

والعجــب العجــاب أن يتعلــل أحــدهم متطــاوًال علــى اهللا ســبحانه وتعــالى زاعمــًا أنــه قــد 
مدعيًا أن هذا من باب ! غيرها بأخرى صالحةأنزل فرائض غير صالحة وكان البد أن ي

 !هكذا. النسخ وهو موجود أيضًا فى القرآن

: 20حزقيـال ) َوَأْعَطْيُتُهْم َأْيضًا َفَراِئَض َغْيَر َصاِلَحٍة َوَأْحَكـامًا َال َيْحُيوَن ِبَها25(
25 

ومعنــى ذلــك أن النســخ عنــدهم هــو تبــديل فــى اإلرادة اإللهيــة بعــد أن ظهــَر لــرب أن 
ــَداء(وهــو مــا يســمونه . لصــواب علــى خــالف مــا أراد وحكــما وهــذا غيــر جــائز تبعــًا ). الَب

لعقيدة المسلمين ، ألنـه نقصـان فـى علـم اهللا، والنسـخ لـيس مـن قبيـل الَبـداء ولكـن معنـاه 
رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر يبين مدة انتهاء العمـل بـالحكم األول حسـب مـا 

 .هو فى علم اهللا

 ناموس الرب بعد كل هذا له قيمة أم ال؟ وهل -135س 

 )ناموس الرب بال عيب( 7: 18يقول المزمور 

 )ناموس الرب كامل( 7: 19ويقول مزمور 
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ـــاُموَس َأِو «17: (ويقـــول عيســـى عليـــه الســـالم ـــَض النَّ ـــُت َألْنُق ـــي ِجْئ ـــوا َأنِّ َال َتُظنُّ
ـلَ . اَألْنِبَياءَ  ِإَلـى َأْن تَـُزوَل : نِّي اْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـمْ َفـإِ 18. َمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل ِألَُكمِّ

السََّماُء َواَألْرُض َال َيُزوُل َحْرٌف َواِحـٌد َأْو ُنْقَطـٌة َواِحـَدٌة ِمـَن النَّـاُموِس َحتـَّى َيُكـوَن 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى أَ 19. اْلُكلُّ  ْصَغَر َفَمْن َنَقَض ِإْحَدى َهِذِه اْلَوَصاَيا الصُّ

) .َوَأمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم َفَهَذا ُيْدَعى َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ . ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 
 19-17: 5متى 

أمــا بــولس فلــه رأى مخــالف لــرأى الــرب صــاحب النــاموس ، ومخــالف ألقــوال وأفعــال 
ُل ِبَال َعْيٍب َلَما ُطِلـَب َمْوِضـٌع َفِإنَُّه َلْو َكاَن َذلِ 7: (عيسى عليه السالم ، فيقـول َك اَألوَّ

َفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها 18(،  7: 8عبـرانيين .) ِلثَانٍ 
ـْل َشـْيئاً 19، َوَعَدِم َنْفِعَها ِإْذ َنْعَلـُم 16(،  19-18: 7عبـرانيين .) ِإِذ النَّاُموُس َلـْم ُيَكمِّ

ُر ِبَأْعَماِل النَّاُموسِ أَ  ، آَمنَّا َنْحُن َأْيضًا َبْل ِبِإيَماِن َيُسوَع اْلَمِسيحِ ، نَّ اِإلْنَساَن َال َيَتَبرَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمــاِل النَّــاُموسِ  َألنَّــُه ِبَأْعَمــاِل النَّــاُموِس َال . ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبــرَّ

ُر َجَسدٌ   16: 2غالطية .) َما َيَتَبرَّ

إنــه هــو الكــّذاب الــذى . فمــن الصــادق ، ومــن الكــاذب؟ ألــيس بــولي هــو الكــّذاب؟ بلــى
َأَلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأنَّ اْلِقدِّيِســيَن 2!(بـولس ســيحاكم المالئكــة! ادعـى أنــه سـيدين المالئكــة

ــْغَرى؟ ؟ َفــِإْن َكـاَن اْلَعــاَلُم ُيـَداُن ِبُكــْم َأفَـَأنْ َسـَيِديُنوَن اْلَعــاَلمَ  ُتْم َغْيــُر ُمْسـَتْأِهِليَن ِلْلَمَحــاِكِم الصُّ
ــاةِ 3 ــِذِه اْلَحَي ــوَر َه ــاَألْوَلى ُأُم ــًة؟ َفِب ــَنِديُن َمَالِئَك ــا َس ــوَن َأنََّن ــُتْم َتْعَلُم كورنثــوس !) َأَلْس

 3-2: 6األولى 

ــا10: (ولــن يكتفــى بــولس الكــذَّاب بــذلك ، بــل ســيفحص روح اهللا نفســه ــُه اُهللا َلَن  َفَأْعَلَن
وَح َيْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتـَّى َأْعَمـاَق اهللاِ . َنْحُن ِبُروِحهِ  : 2كورنثـوس األولـى .) َألنَّ الرُّ

10 

، َألنَّــُه َمْكتُــوٌب َألنَّ َجِميــَع الَّــِذيَن ُهــْم ِمــْن َأْعَمــاِل النَّــاُموِس ُهــْم َتْحــَت َلْعَنــةٍ 10(
ــ« ــُت ِفــي َجِميــِع َمــا ُه ــهِ َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن َال َيْثُب ــاُموِس ِلَيْعَمــَل ِب ــاِب النَّ ــوٌب ِفــي ِكَت . »َو َمْكُت

ُر ِبالنَّــاُموِس ِعْنــَد اِهللا َفَظــاِهرٌ 11 ــاِن «، َألنَّ َوَلِكــْن َأْن َلــْيَس َأَحــٌد َيَتَبــرَّ ــارَّ ِباِإليَم اْلَب
ْن ُيْحِيـَي، َألنَّـُه َلـْو ُأْعِطـَي َنـاُموٌس َقـاِدٌر أَ .. .. ؟ َفِلَماَذا النَّـاُموُس 19. .. .. »َيْحَيا

 21-10: 3غالطية.)َلَكاَن ِباْلَحِقيَقِة اْلِبرُّ ِبالنَّاُموسِ 
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َفِإنَّـــُه ِإْن َكـــاَن ِصـــْدُق اِهللا َقـــِد اْزَداَد ِبَكـــِذِبي ِلَمْجـــِدِه َفِلَمـــاَذا ُأَداُن َأَنـــا َبْعـــُد 7(
 7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

كورنثـوس ) !ِإْذ ُكْنـُت ُمْحتَـاًال َأَخـْذُتُكْم ِبَمْكـرٍ  َلِكـنْ . َأَنا َلـْم ُأَثقِّـْل َعَلـْيُكمْ . َفْلَيُكنْ 16(
 16: 12الثانية 

 مـن الـذى كـان يحكـم العـالم : بناًء على اتحـاد األب واإلبـن والـروح القـدس -136س
 وٕالهه طفل صغير متحدًا مع األب والروح القدس فى بطن أمه؟

 حتــى  مــن كــان يخلــق وُيحيــى ويميــت وٕالــه العــالم طفــل رضــيع ، جاهــل -137س ،
كبــر وربتــه أمــه وعلمــه عبيــده؟ أم توقــف خلــق اإللــه للبشــر والحيوانــات والطيــور إلــى أن 

 كبر؟ 

 ومــاذا فعلــت النســاء الحوامــل والحيوانــات الالتــى حملــن فــى نفــس الوقــت  -138س
التــى حملــت فيــه مــريم؟ هــل خرجــت أجنــتهم ميتــة ، ألن الــرب كــان رضــيعًا ولــم يعطــى 

 أجنتهم الحياة؟ 

 فعــل البشــر والطيــور والحيوانــات الالتــى خلقــن أثنــاء فتــرة رضــاعة  ومــاذا -139س
 اإلله؟ 

 ومن الذى كان يرزقهم ويحميهم ويقدر أعمارهم؟  -140س 

 ومـــن الـــذى كـــان علـــى عـــرش اإللـــه عنـــدما نـــزل وتجســـد فـــى رحـــم امـــرأة  -141س
 مخطوبة لعبد من عبيده؟ 

 ســتحيل أن ومــن الــذى كــان يحمــى العــرش مــن تســلط الشــيطان عليــه؟ فم -142س
تحميه المالئكة ألن الرب ال يثق فيهم ، وٕاال لكان عهد إليهم حماية شجرة الخلد ، التى 

واهللا ال أعلـم كيـف فاتـت علـى الشـيطان !! خشى أن يأكـل آدم وحـواء منهـا فيصـيرا آلهـة
هــذه الفرصــة الذهبيــة فــى األكــل مــن هــذه الشــجرة ليصــبح إلهــًا بــدًال مــن وسوســته لحــواء 

فال تتعجب ، فلم يعرف الـرب أن آدم وحـواء !! ة معرفة الخير من الشرباألكل من شجر 
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َبــِل 5! لَـْن َتُموتَـا«: َفَقالَـِت اْلَحيَّـُة ِلْلَمـْرَأةِ 4: (قـد أكـال مـن الشـجرة ، إال بعـد اعترافهمـا بهـذا
ـــِتُح َأْعُيُنُكَمـــا َوَتُكوَنـــاِن َكـــاهللاِ  ـــُه َتْنَف ـــْوَم تَـــْأُكَالِن ِمْن ـــرَّ اُهللا َعـــاِلٌم َأنَّـــُه َي . » َعـــاِرَفْيِن اْلَخْيـــَر َوالشَّ

ـــَجَرَة َشـــِهيٌَّة ِللنَّ 6 ـــَدٌة ِلَألْكـــِل َوَأنََّهـــا َبِهَجـــٌة ِلْلُعُيـــوِن َوَأنَّ الشَّ ـــَجَرَة َجيِّ . َظـــرِ َفـــَرَأِت اْلَمـــْرَأُة َأنَّ الشَّ
َفاْنَفَتَحــْت َأْعُيُنُهَمــا َوَعِلَمــا 7 .َفَأَخــَذْت ِمــْن َثَمِرَهــا َوَأَكَلــْت َوَأْعَطــْت َرُجَلَهــا َأْيضــًا َمَعَهــا َفَأَكــلَ 

َوَسـِمَعا َصــْوَت الـرَّبِّ اِإلَلــِه 8. َفَخاَطــا َأْوَراَق تِـيٍن َوَصــَنَعا َألْنُفِسـِهَما َمــآِزرَ . َأنَُّهَمـا ُعْرَياَنـانِ 
ِه الرَّبِّ اِإلَلِه ِفي َوَسِط َماِشيًا ِفي اْلَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب ِريِح النََّهاِر َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه ِمْن َوجْ 

َسِمْعُت َصـْوَتَك ِفـي «: َفَقالَ 10 .»َأْيَن َأْنَت؟«: َفَناَدى الرَّبُّ اِإلَلُه آَدمَ 9. َشَجِر اْلَجنَّةِ 
َمـْن َأْعَلَمـَك َأنَّـَك ُعْرَيـاٌن؟ َهـْل «: َفقَـالَ 11. »اْلَجنَِّة َفَخِشيُت َألنِّـي ُعْرَيـاٌن َفاْخَتَبـْأتُ 

َوقَـاَل الـرَّبُّ 22.. .. .. .. .. » َن الشََّجَرِة الَِّتـي َأْوَصـْيُتَك َأْن َال َتْأُكـَل ِمْنَهـا؟َأَكْلَت مِ 
َواْآلَن َلَعلَّـُه َيُمـدُّ . ُهَوَذا اِإلْنَساُن َقـْد َصـاَر َكَواِحـٍد ِمنَّـا َعاِرفـًا اْلَخْيـَر َوالشَّـرَّ «: اِإللَـهُ 

َفَأْخَرَجـُه الـرَّبُّ اِإللَـُه 23. »ِة َأْيضًا َوَيْأُكُل َوَيْحَيا ِإَلى اَألَبـدِ َيَدُه َوَيْأُخُذ ِمْن َشَجَرِة اْلَحَيا
َفَطــَرَد اِإلْنَســاَن َوَأَقــاَم َشــْرِقيَّ َجنَّــِة 24. ِمــْن َجنَّــِة َعــْدٍن ِلَيْعَمــَل اَألْرَض الَِّتــي ُأِخــَذ ِمْنَهــا
-4: 3تكـوين ) .ِة َطِريـِق َشـَجَرِة اْلَحَيـاةِ َعْدٍن اْلَكُروِبيَم َوَلِهيَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب ِلِحَراسَ 

24 

 وما خوف اإلله من أن يحيا اإلنسان إلى األبد؟ ألم يأكل الشيطان منها؟  -143س
أال يعيش الشيطان من يومها إلـى قيـام السـاعة؟ فهـل هـذا ُمحلَّـل للشـيطان ومحـرم علـى 

الحيـاة والمـوت، ويملـك بنى آدم؟ ولو أكل من هذه الشجرة بنى اإلنسان، أال يملك اإللـه 
أن يغيــر كــل قــوانين الحيــاة والطبيعــة؟ فهــل كــان ســيعجز اإللــه أن يميــت آدم وحــواء لــو 

 أكال من هذه الشجرة؟

 ومـــن الـــذى كـــان يحمـــى عبـــاد اهللا المـــؤمنين مـــن الشـــيطان وأتباعـــه أثنـــاء  -144س
الــرب حمــل أم اإللــه بــه وأثنــاء رضــاعة اإللــه حتــى كبــر ونضــج وازداد علمــًا؟ أم تــركهم 

 ؟)11-1: 4متى (للشيطان الذى أسره فى البرية أربعين يومًا 

 ومن الذى كان يحمى اإلله وهو حيوان منوى فـى بطـن أمـه إلـى أن كبـر  -145س
ونضج؟ فمسـتحيل أن تحميـه مالئكتـه ، ألنهـا تركتهـا أثنـاء أسـر الشـيطان لـه فـى البريـة 
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ثُمَّ َتَرَكُه ِإْبِلـيُس َوإَِذا َمَالِئَكـٌة 11(أربعين يومًا ، وبعد ما ولَّى الشيطان جاءت لتخدمـه 
 11: 4متى ) .َقْد َجاَءْت َفَصاَرْت َتْخِدُمهُ 

 هل هذا إله قدوس ، اإلله الذى يكبره كل مـن وِلـَد قبلـه فـى السـن والخبـرة  -146س
 والعلم؟

 هــــل يليــــق بجــــالل اهللا وقداســــته أن يكــــون حيوانــــًا منويــــًا ال ُيــــرى بــــالعين  -147س
 يكون نطفة فعلقة فمضغة؟ المجردة، ثم

 ما القداسة التى ترونها فى اإللـه الـذى يخـرج مـن فـرج أمـه مـن بـين فـرث  -148س
 ودم؟

 هل سمعتم عن إله يرضع من ثدى أمه أقصد زوجته، ال بل هى أمته؟  -149س 

مع الفارق أن إيزيس كانـت أمـه . المعبود الوثنى حورس كان يرضع من إيزيس. نعم
 .فقط

 ــْخَرِة : َوَأَنــا َأقُــوُل َلــَك َأْيضــاً 18( :قـال متــى -150س َأْنــَت ُبْطــُرُس َوَعَلــى َهــِذِه الصَّ
َوُأْعِطيـــَك َمَفـــاِتيَح َمَلُكـــوِت 19. َأْبِنـــي َكِنيَســـِتي َوَأْبـــَواُب اْلَجِحـــيِم َلـــْن َتْقـــَوى َعَلْيَهـــا

ــ ــَماَواِت َفُكــلُّ َمــا َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ َوُكــلُّ َمــا . َماَواتِ السَّ
 19-18: 16متى ) .»َتُحلُُّه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

َأْنـَت َمْعثَـَرٌة . اْذَهْب َعنِّي َيا َشـْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس 23: (وقال متى أيضاً 
 23: 16متى ) .»ِللنَّاسِ  ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما

إن بطـرس كـان بـه داء التجبـر والمخالفـة شـديدًا ، وكـان : (وقال عنـه يوحنـا كرسسـتم
 )ضعيف العقل

) إنه كان غير ثابت اإليمـان ، ألنـه كـان يـؤمن أحيانـًا ويشـك أحيانـاً : (وقال أكستاين
 126قاموس الكتاب المقدس صفحة 

يربطه على األرض يكـون مربوطـًا فـى  أفمن كان متصفًا بهذه الصفات يكون كل ما
 السماء ، وما يحله فى األرض يكون محلوًال فى السماء؟
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 بأنه شيطان يكون مالكًا لمفاتيح السماوات؟) ؟(أفمن وصفه ربه 

أفمــن كــان معثــرة لربــه لــن تقــوى عليــه أبــواب النيــران؟ فــإن لــم تكــن النــار للشــيطان ، 
 فلمن عملها الرب إذن؟
َحقّـًا َأْنـَت «: َوَبْعـَد َقِليـٍل َجـاَء اْلِقَيـاُم َوقَـاُلوا ِلُبْطـُرَس 73(أنكـر ربـه؟ أليس هذا هو الذى 

» !ِإنِّي َال َأْعِرُف الرَُّجلَ «: َفاْبَتَدَأ ِحيَنِئٍذ َيْلَعُن َوَيْحِلفُ 74» !َأْيضًا ِمْنُهْم َفِإنَّ ُلَغَتَك ُتْظِهُركَ 
 كيف يملك مفاتيح الجنة من ينكر ربه؟، ف 74-73: 26متى ) .َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِّيكُ 

أال ُيعــدُّ مثــل هــذا كــافرًا؟ ألــم يــك واثقــًا فــى انقــاذ الــرب لــه لــو تعــرض ألذى؟ ألــم يعلــم 
 9: 18؟ يوحنا .)»ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً «: (قول ربه

َيا َأْحَمـُق َيُكـوُن : ْن َقالَ َومَ ): (؟(وُترى من الذى لعنه بطرس؟ ألم يعرف قول ربـه 
، فمــن يلعــن يســتحق إذن أكثــر مــن نــار جهــنم؟  22: 5؟ متــى ).ُمْســَتْوِجَب َنــاِر َجَهــنَّمَ 

فكيـف ُيعطــى الفـأر مفتــاح الكـرار؟ أيملــك الشـيطان مفــاتيح جهـنم؟ أال تقــدر أبـوب جهــنم 
 َثرة إللهه؟على كنيسته؟ وما هى إذن نوع الكنيسة التى سوف يبنيها الشيطان ، الَمعْ 

ـــم يعلـــم نهـــى ربـــه عـــن القســـم ـــَل «33: (وكيـــف أقســـم وبمـــن؟ أل ـــُه ِقي َأْيضـــًا َســـِمْعُتْم َأنَّ
ــا َأَنــا َفــَأُقوُل َلُكــمْ 34. َال َتْحَنــْث َبــْل َأْوِف ِللــرَّبِّ َأْقَســاَمكَ :ِلْلُقــَدَماءِ  ــوا اْلَبتَّــةَ : َوَأمَّ َال  َال َتْحِلُف

َوَال ِبــاَألْرِض َألنَّهَـا َمــْوِطُئ َقَدَمْيــِه َوَال ِبُأوُرَشـِليَم َألنََّهــا َمِديَنــُة 35ِه ِبالسَّـَماِء َألنََّهــا ُكْرِسـيُّ اللَّــ
ـــِك اْلَعِظـــيمِ  َوَال َتْحِلـــْف ِبَرْأِســـَك َألنَّـــَك َال َتْقـــِدُر َأْن َتْجَعـــَل َشـــْعَرًة َواِحـــَدًة َبْيَضـــاَء َأْو 36. اْلَمِل

يرِ . َعْم َنَعْم َال الَ نَ : َبْل ِلَيُكْن َكَالُمُكمْ 37. َسْوَداءَ  ؟ ).َوَما َزاَد َعَلى َذِلَك َفُهَو ِمَن الشِّـرِّ
 37-33: 5متى 

َال َتْنِطْق ِباْسـِم الـرَّبِّ ِإَلِهـَك َبـاِطًال َألنَّ الـرَّبَّ 7(وبما يوصف من أقسم باهللا كـذبًا؟ 
ــاِطالً  ــِمِه َب ــَق ِباْس ــْن َنَط ــِرُئ َم ــِمي َوَال تَ 12(وكــذلك  7: 20خــروج ) .َال ُيْب ــوا ِباْس ْحِلُف

 12: 19الويين ) .َأَنا الرَّبُّ . ِلْلَكِذِب َفُتَدنَِّس اْسَم ِإَلِهكَ 

َحـيٌّ ُهـَو الـرَّبُّ َكَمـا َعلَُّمـوا َشـْعِبي َأْن َيْحِلفُـوا ِبَبْعـٍل (وبما يوصف من أقسم بغيـر اهللا؟ 
ِذيَن َيْحِلُفوَن ِبَذْنِب السَّـاِمَرِة الَّ 14(، وكذلك  16: 12إرمياء) .َأنَُّهْم ُيْبَنْوَن ِفي َوَسِط َشْعِبي

ــدُ . َحــيٌّ ِإَلُهــَك َيــا َداُن َوَحيَّــٌة َطِريَقــُة ِبْئــِر َســْبعٍ : َوَيُقوُلــونَ  .) »َفَيْســُقُطوَن َوَال َيُقوُمــوَن َبْع
 14: 8عاموس 
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ورِ (وبما يوصف من حلف كذبًا؟  َرُهَهـا َألنَّ َهـِذِه َجِميَعَهـا َأكْ . َوَال ُتِحبُّوا َيِميَن الـزُّ
 17: 8زكريا ) َيُقوُل الرَّبُّ 

 فهل يضع الرب مفاتيح ملكوته فى يد من يكرهه؟

 وما هى عقوبة من حلف كذبًا؟ 

وفــــي غالبيــــة الحــــاالت كــــان ): (تحــــت كلمــــة الحلــــف(تقــــول دائــــرة معــــارف الكتابيــــة 
: 1راعـوث " (هكـذا يفعـل الـرب بـي:" قصاص الحنث فـي القسـم، يفهـم مـن القرينـة، مثـل

: 6مــل 2، 43و 23: 2مــل 1، 35: 3صــم 2، 44: 14، 35و17و 9: 3صــم 2، 17
يجعلــك الــرب مثــل صـــدقيا :"وفــي بعــض الحــاالت كــان يحــدد القصــاص مثـــل ). 31

 ). 22: 29إرميا " (ومثل أخآب اللذين قالهما ملك بابل بالنار

 كيف ينتهر العبد ربه؟ -151س 

ــَدَأ َيْنتَ 22( ــَذُه ُبْطــُرُس ِإَلْيــِه َواْبَت ــُرُه قَــاِئالً َفَأَخ ــا َربُّ «: ِه ــَك َهــَذا! َحاَشــاَك َي ) »!َال َيُكــوُن َل
 22: 16متى 

ُطوَبى لَـَك َيـا ِسـْمَعاُن «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 17): (؟(فهل هذه أخالق من قال عنه خالقه 
َوَأَنــا َأقُــوُل َلـــَك 18 .ْبــَن ُيوَنــا ِإنَّ َلْحمــًا َوَدمــًا لَــْم ُيْعِلــْن لَــَك َلِكـــنَّ َأبِــي الَّــِذي ِفــي السَّــَماَواتِ 

ـْخَرِة َأْبِنـي َكِنيَسـِتي َوَأْبـَواُب اْلَجِحـيِم َلـْن َتْقـَوى : َأْيضـاً  َأْنَت ُبْطـُرُس َوَعَلـى َهـِذِه الصَّ
َوُأْعِطيَك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السََّماَواِت َفُكـلُّ َمـا َتْرِبُطـُه َعَلـى اَألْرِض َيُكـوُن 19. َعَلْيَها

ــــ ــــي السَّ ــــي . َماَواتِ َمْرُبوطــــًا ِف ــــوًال ِف ــــوُن َمْحُل ــــى اَألْرِض َيُك ــــُه َعَل ــــا َتُحلُّ ــــلُّ َم َوُك
 19-17: 16متى .) »السََّماَواتِ 

وكيــف يكــون هــو أســاس كنيســة المســيح ، ومالكــًا لمفــاتيح الســماوات واألرض ، وال 
نِّـي َيـا اْذَهـْب عَ «: َفاْلَتفَـَت َوقَـاَل ِلُبْطـُرَس 23(تقوى عليه أبواب الجحيم ويكـون شـيطانًا؟ 

 23: 16متى .) »َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ . َشْيَطانُ 

ــس علــى أيــدى شــيطان؟ وكيــف يكــون الشــيطان معثــرة  فهــل تقــوم كنيســة يســوع وتُأسَّ
ك لخالقـــه؟ وكيـــف يكـــون شـــيطان ومعثـــرة ليســـوع ويختـــاره ضـــمن التالميـــذ؟ هـــل أراد بـــذل

إن : إضــالل بــاقى أتباعــه والمــؤمنين بــه؟ األمــر الــذى جعــل الكنيســة اليــوم تصــيح قائلــة
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وأنـا أفهـم مـن ذلـك أنهـا تبـرأت منـه خجـًال مـن . كنيسة المسيح ال تُبنـى علـى شـخص مـا
 .أعماله ، وعدم تصديق لما نسب إليه من معجزات

 ثليـث علـى أين النص الشاهد من الكتـاب المقـدس الـذى يحـتج بـه أهـل الت -152س
 ؟ )إننى أنا اهللا، فاعبدونى وصلوا وصوموا ألجلى: (أن عيسى عليه السالم قال لهم

 .ال يوجد

 هل حبس هيرودس يوحنا فى السجن؟ -153س 
 20: 3تبعا للوقا : نعم
 .لم يعرف ذلك وحى باقى اإلنجيليين: ال 

 إلـى ما حاجـة اإللـه إلـى أن يتـزوج إمـرأة مـن علـى األرض ، إمـرأة تنتمـى  -154س
جــنس النســاء الــذى ضــرب عليهــا أن تكــون المتســبب فــى تعاســة البشــرية وٕاخراجهــا مــن 

 ) 24-19: 15الويين (الجنة ، وكذلك ضرب عليها أن تعيش ربع عمرها نجسة؟ 

 ألــم يُكــن هــذا اإللــه المتجســد قــادرًا علــى أن يتجســد أو يتحــول فــى الشــكل  -155س
و مـن قبــل؟ ألـم يــُك قـادرًا علــى النــزول الـذى يرغبــه دون المـرور مــن فـرج امــرأة حقرهـا هــ

فــى جســد مــن ُصــنع يديــه مثــل آدم؟ ألــيس رأى هــذا اإللــه فــى المــرأة محقــرًا لهــا ، ومقلــًال 
مــن شــأنها واعتبرهــا حليفــة الشــيطان األولــى ضــد البشــرية ، وســبب قتــل اإللــه البنــه أو 

 تسليم نفسه للقتل صلبًا؟

 لمتســببة األولــى دون الرجــل فــى وٕاذا كانــت المــرأة هــى المخطئــة ، وهــى ا -156س
الخطيئـــة األزليـــة ، فلمـــاذا جـــاء الـــرب مـــن فـــرج امـــرأة ، تحمـــل الخطيئـــة ككـــل البشـــر ، 

 وتورثها ألبنائها؟ 

 ــَع عــن الــرب إثــم الخطيئــة األزليــة وهــو مــن نســل البشــر أو علــى -157س كيــف ُرِف
 األقل مولود من امرأة؟
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 نفصــلة أنــه ال إتحــاد بــين أال يعنــى نــزول روح الــرب كحمامــة وظهورهــا م -158س
ولمـاذا لـم تظهـر روح الـرب لكـل النـاس لـتعلمهم . روح الرب ويسوع؟ فقد ظهرا منفصلين

ـت المعمـدان بهـذا الشـرف وحـده؟ إلـم يقـل الـرب أنـه ال تقـوم شـهادة إال  بذلك؟ لماذا خصَّ
نِّ ِإلَـى ُيوَحنَّـا ِلَيْعَتِمـَد ِحيَنِئٍذ َجاَء َيُسـوُع ِمـَن اْلَجِليـِل ِإلَـى اُألْردُ 13(على فم اثنين أو أكثر؟ 

َفقَـاَل 15» !َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن َأْعَتِمَد ِمْنَك َوَأْنَت تَـْأِتي ِإلَـيَّ «: َوَلِكْن ُيوَحنَّا َمَنَعُه َقاِئالً 14. ِمْنهُ 
ـَل ُكـلَّ بِـرٍّ «: َيُسوُع َلهُ  َفَلمَّـا 16. َسـَمَح لَـهُ  ِحيَنئِـذٍ . »اْسَمِح اآلَن َألنَُّه َهَكَذا َيِليُق ِبَنـا َأْن ُنَكمِّ

ــَماَواُت َقــِد اْنَفَتَحــْت َلــُه َفــَرَأى ُروَح اللَّــِه َنــاِزًال  اْعَتَمــَد َيُســوُع َصــِعَد ِلْلَوْقــِت ِمــَن اْلَمــاِء َوإَِذا السَّ
الَّـِذي بِـِه َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب «: َوَصْوٌت ِمَن السََّماَواِت َقاِئالً 17ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيًا َعَلْيِه 

 17-13: 3متى ) .»ُسِرْرتُ 

 وٕاذا كان الرب قادرًا على أن يتشكَّل فى شـكل حمامـة ، فلمـاذا لـم يتشـكَّل  -159س
كإنسـان مباشــرة؟ ومــا الـذى أحوجــه إلــى تــرك عرشـه تســعة أشــهر يمكثهـا فــى بطــن امــرأة 

 لتلده عريانًا ملوثًا بالدماء؟ 

 ماذا قالت الحمامة؟  -160س 

ْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء َوإَِذا السََّماَواُت َقِد اْنَفَتَحـْت لَـُه فَـَرَأى ُروَح َفَلمَّا ا16(
َهــَذا ُهــَو اْبِنــي «: َوَصــْوٌت ِمــَن السَّــَماَواِت قَــاِئالً 17اللَّــِه َنــاِزًال ِمْثــَل َحَماَمــٍة َوآِتيــًا َعَلْيــِه 

 5: 17،  17-16: 3ى مت) .»اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ 

ـــَك اَأليَّـــاِم َجـــاَء َيُســـوُع ِمـــْن َناِصـــَرِة اْلَجِليـــِل َواْعَتَمـــَد ِمـــْن ُيوَحنَّـــا ِفـــي اُألْرُدنِّ 9( . َوِفـــي ِتْل
ــاِزًال 10 ــٍة َن ــَل َحَماَم وَح ِمْث ــِد اْنَشــقَّْت َوالــرُّ ــَماَواِت َق ــِت َوُهــَو َصــاِعٌد ِمــَن اْلَمــاِء َرَأى السَّ َوِلْلَوْق

ــَماَواتِ 11. َعَلْيــهِ  ــِرْرتُ «: َوَكــاَن َصــْوٌت ِمــَن السَّ ــِه ُس ــِذي ِب ــُب الَّ ــي اْلَحِبي ــَت اْبِن ) .»!َأْن
 11-9: 1مرقس 

ــْعِب اْعَتَمــَد َيُســوُع َأْيضــاً 21( ــا اْعَتَمــَد َجِميــُع الشَّ ــَماُء . َوَلمَّ َوإِْذ َكــاَن ُيَصــلِّي اْنَفَتَحــِت السَّ
وُح اْلُقُدُس ِبهَ 22 : َوَكـاَن َصـْوٌت ِمـَن السَّـَماِء قَـاِئالً . ْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمـةٍ َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ
 22-21: 3لوقا ) .»!َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ «
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أم ) الَّـِذي ِبـِه ُسـِرْرتُ (؟ وهل قالت )َأْنَت اْبِني(أم قالت ) َهَذا ُهَو اْبِني(فهل قالت 
 كلَّمت بصيغة الغائب أم بصيغة المخاطب؟؟ أى هل ت)ِبَك ُسِرْرتُ (قالت 

 متى نزلت الحمامة بالضبط؟ -161س 

ـــد أن صـــعَد مـــن المـــاء ـــاِء َوإَِذا 16: (بع ـــَن اْلَم ـــِت ِم ـــَد َيُســـوُع َصـــِعَد ِلْلَوْق ـــا اْعَتَم َفَلمَّ
ــَل َحَماَمــٍة َوآِتيــًا عَ  ــاِزًال ِمْث ــَرَأى ُروَح اللَّــِه َن ــُه َف ــِد اْنَفَتَحــْت َل ــَماَواُت َق ــِه السَّ َوَصــْوٌت ِمــَن 17َلْي

 17-16: 3متى ) .»َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ «: السََّماَواِت َقاِئالً 

َوِفي ِتْلـَك اَأليَّـاِم َجـاَء َيُسـوُع ِمـْن َناِصـَرِة اْلَجِليـِل َواْعَتَمـَد 9: (أثناء صعوده من الماء
ـــا ِفـــي اُألْرُدنِّ  ـــِد اْنَشـــقَّْت َوِلْلوَ 10. ِمـــْن ُيوَحنَّ ـــَماَواِت َق ـــاِء َرَأى السَّ ـــَن اْلَم ـــَو َصـــاِعٌد ِم ـــِت َوُه ْق

ــاِزًال َعَلْيــهِ  وَح ِمْثــَل َحَماَمــٍة َن ــَت اْبنِــي اْلَحِبيــُب «: َوَكــاَن َصــْوٌت ِمــَن السَّــَماَواتِ 11. َوالــرُّ َأْن
 11-9: 1مرقس ) .»!الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ 

ـ21: (أثناء صالته أى بعد التعميد . ا اْعَتَمـَد َجِميـُع الشَّـْعِب اْعَتَمـَد َيُسـوُع َأْيضـاً َوَلمَّ
وُح اْلقُـُدُس ِبَهْيَئـٍة ِجْسـِميٍَّة ِمْثـِل َحَماَمـةٍ 22َوإِْذ َكاَن ُيَصلِّي اْنَفَتَحِت السََّماُء  . َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ

 22-21: 3لوقا ) .»!ُسِرْرتُ َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك «: َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السََّماِء َقاِئالً 

: َوِفــي اْلَغــِد َنَظــَر ُيوَحنَّــا َيُســوَع ُمْقــِبًال ِإَلْيــِه َفَقــالَ 29: (فــى اليــوم الثــانى مــن التعميــد
َهـَذا ُهـَو الَّـِذي ُقْلـُت َعْنـُه َيـْأِتي َبْعـِدي َرُجـٌل 30. ُهَوَذا َحَمُل اللَِّه الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ «

ْسـَراِئيَل ِلـَذِلَك ِجْئــُت . َوَأَنـا لَـْم َأُكـْن َأْعِرفُـهُ 31. اِمي َألنَّـُه َكـاَن َقْبِلــيَصـاَر قُـدَّ  َلِكــْن ِلُيْظهَـَر ِإلِ
ُد ِباْلَماءِ   ، فمن نصدق فيهم؟  29: 1يوحنا ) .»ُأَعمِّ

 لمن وجهت الحمامة الكالم؟ -162س 

 )17-16: 3متى (ليوحنا المعمدان متحدثة عن يسوع بصيغة الغائب 

 )22-21: 3لوقا (و) 11-9: 1مرقس (لعيسى نفسه بصيغة الُمخاطب 

بــــدون ذكــــر ) هــــذا هــــو ابنــــى الحبيــــب( 35: 9ولوقــــا  7: 9كمــــا وردت فــــى مــــرقس 
 .السرور

 ولماذا كان ُيعمَّد الرب؟ وما هى األخطاء التى فعلها؟ -163س 
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لمقــدس ال يوجــد فــي الكتــاب ا): (تحــت كلمــة الخطيــة(تقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة 
تعريـــف محـــدد للخطيـــة ، ولكـــن هنـــاك عـــدة أوصـــاف لهـــا ، ومـــن ثـــم يجـــب الجمـــع بـــين 

وال ). 28و18:1، رو 6-2:3تــــك (فالخطيــــة عمــــل إرادي أخالقــــي . مختلــــف الجوانــــب
فـــي الكتـــاب  -ينطـــوي المفهـــوم األخالقـــي المجـــرد عـــن التعـــدي اإلرادي علـــى الشـــريعة 

طئ تجــاه أوامــر اللـــه ووصــاياه تحــت مفهــوم دينــي أشــمل عــن الســلوك الخــا -المقــدس 
فحسب، لكنه ينطبق أيضًا على رفض ) 20و19: 3رو (وناموسه ) 3: 3تك (المحددة 

لتـــأثير معرفـــة قـــوة اللــــه الموجهـــة المرشـــدة والضـــابطة  -فـــي حياتـــه  -اإلنســـان االنقيـــاد 
ورفضــه محبــة اللـــه ) 19: 3يــو (، ورفضــه معرفــة طبيعــة اللـــه )28و 18: 1رو(الملــزم 

 ).36: 3يو (نة في شخص ابنه المعل

 فأى من هذه الخطايا عملها يسوع؟ 

على أى حال فإن تعميد يسوع فى نهـر األردن لـدليل ُيضـاف إلـى الكثيـر مـن األدلـة 
التــى تثبــت بشــرية عيســى عليــه الســالم وعــدم اتحــاده بــاهللا أو كونــه إلهــًا ، ألن الــرب ال 

 .ُيخطىء

 للــرب لغفــران الــذنوب ، فمــا كانــت حاجتــه  وٕاذا كــان التعميــد كافيــًا بالنســبة -164س
 ألن ُيصَلب بعد أن ُيهان؟

 من الذى طالبه بجلوس ابنى زبدى فى ملكوت يسـوع واحـد يمينـًا واآلخـر  -165س
 يسارًا منه؟

 )21: 20متى (أم ابنى زبدى 
 )37-35: 10مرقس (ابنى زبدى أنفسهم 

 41-40: 21متـى  ضرب عيسى عليـه السـالم مثـل الَكـْرم والكـرَّامين فـى -166س 
، إال أن رد فعـــل مـــن ضـــرب لهـــم األمثـــال اختلـــف فـــى  16-15: 20وحكاهـــا فـــى لوقـــا 

 :الكتابين عن بعضهما البعض

ـــرَّاِميَن؟40: (متـــى ـــَك اْلَك ـــُل ِبُأوَلِئ ـــاَذا َيْفَع ـــْرِم َم ـــاَء َصـــاِحُب اْلَك ـــى َج ـــهُ 41» َفَمَت ـــاُلوا َل : َق
ــُه  ُأوَلِئــَك اَألْرِدَيــاُء ُيْهِلُكُهــْم َهَالكــاً « ــًا َوُيَســلُِّم اْلَكــْرَم ِإَلــى َكــرَّاِميَن آَخــِريَن ُيْعُطوَن َرِدّي

 41-40: 21متى ) .»اَألْثَماَر ِفي َأْوَقاِتَها



 153 

ـــَأْخَرُجوُه َخـــاِرَج اْلَكـــْرِم َوَقَتُلـــوهُ 15: (لوقـــا ـــْأِتي 16َفَمـــاَذا َيْفَعـــُل ِبِهـــْم َصـــاِحُب اْلَكـــْرِم؟ . َف َي
ـا َسـِمُعوا قَـاُلوا. »ِميَن َوُيْعِطي اْلَكْرَم ِآلَخِرينَ َوُيْهِلُك َهؤَُالِء اْلَكرَّا : 20لوقـا ) »!َحاَشـا«: َفَلمَّ

15-16 

فـنالحظ أن الــذى قـال إنــه سـيهلكهم هــم التالميـذ عنــد متـى ، وقــد خالفـه لوقــا وجعلهــا 
علــى لســان عيســى عليــه الســالم، وجــزءًا مــن ســؤاله، ولــم يتفوهــوا عنــد لوقــا غيــر بكلمــة 

 ).حاشا(

 هل جسد عيسى عليه السالم مبذول عن التالميذ أم عن كثيرين؟ -167س 
َهــِذِه اْلَكــْأُس ِهــَي اْلَعْهــُد «: َوَكــَذِلَك اْلَكــْأَس َأْيضــًا َبْعــَد اْلَعَشــاِء َقــاِئالً 20: (عــن التالميــذ

 20: 22لوقا ) .الَِّذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ اْلَجِديُد ِبَدِمي 
الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجـِل ُهَو َدِمي الَِّذي ِلْلَعْهِد اْلَجِديِد  َهَذا«:َوَقاَل َلُهمْ 24: (عن كثيرين

 24: 14مرقس ) .َكِثيِرينَ 

 ـــم يـــذكر يوحنـــا أمـــر شـــرب الخمـــر الـــذى يتحـــول إلـــى دم المســـيح  -168س لمـــاذا ل
ـــة مـــن أعظـــم أركـــان الـــدين  والخبـــز الـــذى ســـوف يتحـــول إلـــى جســـده مـــع أن هـــذه القصَّ

 عندكم؟

 ا يسوع فى العشاء األخير؟كم كأس تناوله -169س 
-17: 14ومرقس  30-20: 26، ومتى 23-14: 22ذكرت هذه القصة عند لوقا 

26 
 .واحدة على العشاء وأخرى بعده عند لوقا: وقد شرب يسوع كأسين

 .وشرب كأسًا واحدة فقط عند متى ومرقس

 هل طريق يسوع هيِّن وخفيف على سالكيه أم ضيق ملىء بالصعوبات؟ -170س 
َما َأْضـَيَق اْلَبـاَب َوَأْكـَرَب الطَِّريـَق الَّـِذي ُيـَؤدِّي ِإَلـى اْلَحَيـاِة َوَقِليُلـوَن 14: (ضيق

 14: 7متى ) !ُهُم الَِّذيَن َيِجُدوَنهُ 
ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي َألنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحـًة 29: ( هيِّن

 30-29: 11متى ) .»َألنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ 30. ُفوِسُكمْ ِلنُ 
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 ماذا فعل يسوع بعد أن أنهى الشيطان تجربته معه؟ -171س 

ـا َسـِمَع َيُسـوُع َأنَّ 12. ُثمَّ َتَرَكـُه ِإْبِلـيُس َوإَِذا َمَالِئَكـٌة قَـْد َجـاَءْت َفَصـاَرْت َتْخِدُمـهُ 11( َوَلمَّ
َوَأَتى َفَسَكَن ِفي َكْفِرَناُحوَم الَّتِـي ِعْنـَد َوَتَرَك النَّاِصَرَة 13. اْنَصَرَف ِإَلى اْلَجِليلِ ُيوَحنَّا ُأْسِلَم 

 13-11: 4متى ) اْلَبْحِر ِفي ُتُخوِم َزُبوُلوَن َوَنْفَتاِليمَ 

وِح ِإَلى اْلَجِليِل َوَخـَرَج َخَبـٌر َعْنـُه ِفـي َجِميـِع 14( . اْلُكـوَرِة اْلُمِحيَطـةِ َوَرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّ
ـدًا ِمـَن اْلَجِميـعِ 15 َحْيـُث َكـاَن قَـْد َوَجـاَء ِإَلـى النَّاِصـَرِة 16. َوَكاَن ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِعِهْم ُمَمجَّ

 16-14: 4لوقا ) .َتَربَّى

فتـــرى يســـوع عنـــد متـــى كـــان فـــى الناصـــرة وانصـــرف منهـــا إلـــى الجليـــل واســـتقر فـــى 
 .جع إلى الجليل واستقر فى الناصرةكفرناحوم أما عند لوقا فقد ر 

 هل ذهب يسوع إلى بيت قائد المائة لشفاء غالمه؟ 172س 

فعند متى لم يخرج يسوع أو يتجه إلى بيت قائد المئة ، أما عند لوقا ذهب يسوع مع 
 )10-1: 7، ولوقا  13-5: 8متى . (شيوخ اليهود

 ؟وهل جاء إليه قائد المئة أم أرسل إليه شيوخ اليهود -173س 

عند متى لم يرسل إليه أحد وذهب هو بنفسه إليه ، أما عند لوقـا فقـد أرسـل إليـه أوًال 
 )10-1: 7، ولوقا  13-5: 8متى . (شيوخ اليهود وقابله هو فى الطريق

 ما هى دالئل اإليمان التى حكم بمقتضاها عيسى عليه السالم علـى هـذا  -174س
َألنِّي َأَنـا 9(إال إذا كان قولـه . طوع أمرهالرجل؟ فلم يقل الرجل غير إنه له جنود وعبيد 

 .مثلك ، قد شهدت له أنه يقول ال إله إال اهللا وٕانك عبد اهللا ورسوله) َأْيضًا ِإْنَسانٌ 

 وماذا أجابه يسوع بالضبط؟ -175س 

) فى عصره(عند متى شهد له باإليمان وتكلم عن ملكوت اهللا ، وأن الذين لهم حاليًا 
أى لــن يكــون مــنهم بعــد (ســُيطرحون خارجــًا ) م الشــريعة والنبــوةأى الــذين فــيه(الملكــوت 
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، وأن بنـــى الملكـــوت الجديـــد ســـيأتون مـــن ) نبـــى ، وستُنَســـخ شـــريعتهم ، بشـــريعة أخـــرى
 . المشارق والمغارب ، وسيكونون فى اآلخرة فى جنَّة الُخلد فى ُصحَبة األنبياء

ألنهـم هـم أنفسـهم سـيكونون  وقد خصَّ أنبياء العهد القديم إبراهيم وٕاسحاق ويعقـوب ،
ولو تتذكَّر حادثة اإلسراء ، وكيف صلَّى الرسول عليه . من أتباع صاحب هذا الملكوت

 .الصالة والسالم باألنبياء جميعًا إمامًا ، التضح لك المعنى

 : وٕاليك نص متى ونص لوقا للمقارنة

ــا َدَخــَل َيُســوُع َكْفَرَنــاُحوَم 5( َيــا َســيُِّد «: َوَيقُــولُ 6 ِمَئــٍة َيْطُلــُب ِإَلْيــهِ  َجــاَء ِإَلْيــِه َقاِئــدُ َوَلمَّ
. »َأَنـا آِتـي َوَأْشـِفيهِ «: َفَقاَل َلُه َيُسـوعُ 7. »ُغَالِمي َمْطُروٌح ِفي اْلَبْيِت َمْفُلوجًا ُمَتَعذِّبًا ِجدَّاً 

ِفي َلِكــْن ُقــْل َكِلَمــًة َفَقــْط َيــا َســيُِّد َلْســُت ُمْســَتِحّقًا َأْن تَــْدُخَل َتْحــَت َســقْ «: َفَأَجــاَب َقاِئــُد اْلِمَئــةِ 8
: َأُقــوُل ِلَهــَذا. ِلــي ُجْنــٌد َتْحــَت َيــِدي. َألنِّــي َأَنــا َأْيضــًا ِإْنَســاٌن َتْحــَت ُســْلَطانٍ 9. َفَيْبــَرَأ ُغَالِمــي

ـــْذَهُب َوِآلَخـــرَ  ـــِديَ : اْذَهـــْب َفَي ـــْأِتي َوِلَعْب ـــا َســـِمَع َيُســـوعُ 10. »اْفَعـــْل َهـــَذا َفَيْفَعـــلُ : ايـــِت َفَي  َفَلمَّ
َب َوَقاَل ِللَِّذيَن َيْتَبُعـونَ  َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َلْم َأِجْد َوَال ِفي ِإْسـَراِئيَل ِإيَمانـًا ِبِمْقـَداِر «: َتَعجَّ

ــَذا ــَع : َوَأُقــوُل َلُكــمْ 11. َه ــوَن َم ــاِرِب َوَيتَِّكُئ ــَن اْلَمَشــاِرِق َواْلَمَغ ــَيْأُتوَن ِم ــِريَن َس ِإنَّ َكِثي
َوَأمَّـا َبُنـو اْلَمَلُكـوِت َفُيْطَرُحـوَن 12 َق َوَيْعُقوَب ِفي َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ ِإْبراِهيَم َوإِْسحا

ُثمَّ َقاَل َيُسوُع ِلَقاِئِد 13. »ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اَألْسَنانِ . ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَّةِ 
 13-5: 8متى ) .َفَبَرَأ ُغَالُمُه ِفي ِتْلَك السَّاَعةِ  .»اْذَهْب َوَكَما آَمْنَت ِلَيُكْن َلكَ «: اْلِمَئةِ 

: أمــا عنــد لوقــا فقــد ذهــب بنفســه ، وأرســل إليــه شــيوخ اليهــود ، وفــى الطريــق قــالوا لــه
ــاُحومَ 1( ــْعِب َدَخــَل َكْفَرَن ــي َمَســاِمِع الشَّ ــا ِف ــُه ُكلََّه ــَل َأْقَواَل ــا َأْكَم ــٍة 2. َوَلمَّ ــِد ِمَئ ــٌد ِلَقاِئ ــاَن َعْب َوَك

َأْرَسَل ِإَلْيِه ُشـُيوَخ َفَلمَّا َسِمَع َعْن َيُسـوَع 3. يضًا ُمْشِرفًا َعَلى اْلَمْوِت َوَكاَن َعِزيزًا ِعْنَدهُ َمرِ 
ــَدهُ  ــْأِتَي َوَيْشــِفَي َعْب ــا َجــاُءوا ِإَلــى َيُســوَع َطَلُبــوا ِإَلْيــِه ِباْجِتَهــاٍد 4. اْلَيُهــوِد َيْســَأُلُه َأْن َي َفَلمَّ

َتَنا َوُهَو َبَنى َلَنا اْلَمْجَمعَ 5ْسَتِحقٌّ َأْن ُيْفَعَل َلُه َهَذا ِإنَُّه مُ «: َقاِئِلينَ  َفَذَهَب 6. »َألنَُّه ُيِحبُّ ُأمَّ
َيـا «: َوإِْذ َكاَن َغْيَر َبِعيٍد َعِن اْلَبْيِت َأْرَسـَل ِإَلْيـِه َقائِـُد اْلِمَئـِة َأْصـِدَقاَء َيقُـوُل لَـهُ . َيُسوُع َمَعُهمْ 

ِلـَذِلَك لَـْم َأْحِسـْب َنْفِسـي َأْهـًال 7. َألنِّي َلْسُت ُمْسَتِحّقًا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي. َسيُِّد َال َتْتَعبْ 
َألنِّـي َأَنـا َأْيضـًا ِإْنَسـاٌن ُمَرتـٌَّب َتْحـَت ُسـْلَطاٍن 8. َلِكْن ُقْل َكِلَمًة َفَيْبـَرَأ ُغَالِمـي. َأْن آِتَي ِإَلْيكَ 

اْفَعـْل َهـَذا : اْئـِت َفَيـْأِتي َوِلَعْبـِدي: اْذَهـْب َفَيـْذَهُب َوِآلَخـرَ : ِلهَـَذا َوَأقُـولُ . ِلي ُجْنـٌد َتْحـَت َيـِدي
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َب ِمْنُه َواْلَتَفَت ِإَلى اْلَجْمِع الَِّذي َيْتَبُعُه َوقَـالَ 9. »َفَيْفَعلُ  َأُقوُل «: َوَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َهَذا َتَعجَّ
َوَرَجــَع اْلُمْرَســُلوَن ِإَلــى اْلَبْيــِت 10. »َمانــًا ِبِمْقــَداِر َهــَذاَلــْم َأِجــْد َوَال ِفــي ِإْســَراِئيَل ِإي: َلُكــمْ 

 10-1: 7لوقا .) َفَوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض َقْد َصحَّ 

 متى حدثت قصة استئذان الرجل لدفن أبيه؟ -176س 

: 17(، ثم جاءت قصة التجلى فـى )22-18: 8متى (حدثت قبل قصة التجلى عند 
1-8( 

: 9(، ثــم جــاءت قصــة اإلســتئذان ) 36-28: 9لوقــا (لــى أوًال عنــد حــدثت قصــة التج
57-60( 

 هل جاء يسوع ليهلك أم ليخلص؟ -177س 

َألنَّ 56! َلْســُتَما َتْعَلَمــاِن ِمــْن َأيِّ ُروٍح َأْنُتَمــا«: َفاْلَتَفــَت َواْنَتَهَرُهَمــا َوَقــالَ 55: (يقــول لوقــا
.) َفَمَضـْوا ِإلَـى َقْرَيـٍة ُأْخـَرى. »َس النَّـاِس َبـْل ِلـُيَخلَِّص اْبَن اِإلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْهِلَك َأْنفُ 

9 :55-56 

؟ ِجْئُت ُألْلِقَي َنارًا َعَلى اَألْرِض َفَمـاَذا ُأِريـُد َلـِو اْضـَطَرَمتْ «49: (ويقول لوقا أيضاً 
نِّـي ِجْئـُت ُألْعِطـَي َأَتُظنُّـوَن أَ 51َوِلي ِصْبَغٌة َأْصَطِبُغَها َوَكْيَف َأْنَحِصُر َحتَّى ُتْكَمَل؟ 50

َألنَّـُه َيُكـوُن ِمـَن اآلَن َخْمَسـٌة 52. َبِل اْنِقَساماً ! َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ ؟ َسَالمًا َعَلى اَألْرضِ 
َيْنَقِسـُم اَألُب 53. َثَالثَـٌة َعَلـى اْثَنـْيِن َواْثَنـاِن َعَلـى َثَالثَـةٍ : ِفي َبْيٍت َواِحٍد ُمْنَقِسـِمينَ 

ْبــُن َعَلــى اَألِب َواُألمُّ َعَلــى اْلِبْنــِت َواْلِبْنــُت َعَلــى اُألمِّ َواْلَحَمــاُة َعَلــى َعَلــى اِالْبــِن َواالِ 
 53-49: 12لوقا ) .»َكنَِّتَها َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها

َما ِجْئُت ِألُْلِقـَي َسـَالمًا َبـْل . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َعَلى اَألْرضِ «34(
قَ 35. فاً َســيْ  َهــا َواْلَكنَّــَة ِضــدَّ  َفــِإنِّي ِجْئــُت ِألَُفــرِّ اِإلْنَســاَن ِضــدَّ َأِبيــِه َواِالْبَنــَة ِضــدَّ ُأمِّ

 36-34: 10متى ) .َوَأْعَداُء اِإلْنَساِن َأْهُل َبْيِتهِ 36. َحَماِتَها

ِإْن َكـاَن َأَحـٌد َيـْأِتي ِإَلـيَّ «26: َوَكاَن ُجُموٌع َكِثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُه َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلهُـمْ 25(
 َوَال ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْوَالَدُه َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتـِه َحتـَّى َنْفَسـُه َأْيضـًا َفـَال َيْقـِدرُ 

 26-25: 14لوقا ) .َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 
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َهـــاِتِهْم َوُيوَجـــُد ِخْصـــَياٌن َخَصـــاُهُم َألنَّـــُه ُيوَجـــُد ِخْصـــَياٌن ُوِلـــُدوا َهَكـــَذا ِمـــ12( ْن ُبُطـــوِن ُأمَّ
َمـِن اْسـَتَطاَع َأْن . َوُيوَجُد ِخْصـَياٌن َخَصـْوا َأْنُفَسـُهْم َألْجـِل َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ النَّاُس 

 12: 19متى ) »َيْقَبَل َفْلَيْقَبلْ 

َحتَّــى  -ِمــْن ِطْفــٍل َوَشــْيٍخ , َأةٍ َوَحرَُّمــوا ُكــلَّ َمــا ِفــي اْلَمِديَنــِة ِمــْن َرُجــٍل َواْمــرَ 21( 
.) َوَأْحَرُقوا اْلَمِديَنَة ِبالنَّاِر َمَع ُكلِّ َما ِبَها24. ... اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّْيفِ 

  24-21: 6يشوع 

َلـْم ُيْبـِق . لَّ ُمُلوِكهَـاَفَضَرَب َيُشوُع ُكلَّ َأْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّْهِل َوالسُُّفوِح َوكُ 40(
 40: 10يشوع .) ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َشاِرداً 

ــــْيفِ 10( ــــِت َوَأَخــــَذ َحاُصــــوَر َوَضــــَرَب َمِلَكَهــــا ِبالسَّ ــــَك اْلَوْق ــــي َذِل .... ثُــــمَّ َرَجــــَع َيُشــــوُع ِف
ـــْيفِ َوَضـــَرُبوا ُكـــلَّ َنْفـــٍس ِبَهـــا ِبَحـــ11 َوَأْحـــَرَق . َوَلـــْم َتْبـــَق َنَســـَمةٌ . َحرَُّمـــوُهمْ . دِّ السَّ

َفَأَخــَذ َيُشــوُع ُكــلَّ ُمــُدِن ُأوَلِئــَك اْلُملُــوِك َوَجِميــَع ُمُلوِكَهــا َوَضــَرَبُهْم ِبَحــدِّ 12. َحاُصــوَر ِبالنَّــارِ 
َمُهْم . السَّْيفِ   12-10: 11يشوع .) َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ َحرَّ

َوَقَتَل َجِميَع الَِّذيَن َبُقوا َألْخـآَب ِفـي السَّـاِمَرِة َحتـَّى َأْفَنـاُه، َوَجاَء ِإَلى السَّاِمَرِة، 17(
 17: 10ملوك الثانى ) .َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

َوَهَكـَذا . َواِرِج َحِديـٍد َوُفـُؤوسٍ َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنـ3(
أخبار ) .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ 

 3: 20األيام األول 

َالشَّْيَخ َوالشَّابَّ 6. ُفواَال ُتْشِفْق َأْعُيُنُكْم َوَال َتعْ  .اْعُبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوَراَءُه َواْضِرُبوا[(
َواْبتَـِدُئوا , َوَال َتْقُرُبـوا ِمـْن ِإْنَسـاٍن َعَلْيـِه السِّـَمةُ . اْقُتُلـوا ِلْلَهـَالكِ . َواْلَعْذَراَء َوالطِّْفَل َوالنَِّساءَ 

ُسوا اْلَبْيـتَ : [ُهمْ َوَقاَل لَ 7 .فَـاْبَتَدُأوا بِـالرَِّجاِل الشُُّيوِخ الَِّذيَن َأَماَم اْلَبْيتِ  .»َمْقِدِسي ِمنْ  , َنجِّ
  7-5: 9حزقيال  ).َفَخَرُجوا َوَقَتُلوا ِفي اْلَمِديَنةِ . »اْخُرُجوا. َواْمُألوا الدُّوَر َقْتَلى

ــَة ُطــوَبى ِلَمــْن ُيَجاِزيــِك َجــَزاَءِك الَّــِذي َجاَزْيِتَنــا8( ــَل اْلُمْخَرَب ــْن 9! َيــا ِبْنــَت َباِب ــوَبى ِلَم ُط
ْخَرةَ ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك وَ    9-8: 137مزامير !) َيْضِرُب ِبِهُم الصَّ

ُتَحطَّـُم . ِبــالسَّْيِف َيْسـُقُطونَ . ُتَجاَزى السَّـاِمَرُة َألنََّهـا َقـْد َتَمـرََّدْت َعَلـى ِإَلِهَهـا16(
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 16: 13هوشع ) َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ 

وا َأْن َأْمِلـَك َعَلــْيِهْم َفـْأُتوا ِبِهــْم ِإَلـى ُهَنــا َأمَّـا َأْعــَداِئي ُأوَلِئـَك الَّــِذيَن َلـْم ُيِريــدُ 27( 
 27: 19لوقا .) »َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

 .. .. ... ِباِإليَمــاِن َســَقَطْت َأْســَواُر َأِريَحــا َبْعــَدَما ِطيــَف َحْوَلَهــا َســْبَعَة َأيَّــامٍ 30(
َنــاُلوا َمَواِعيــَد، َســدُّوا َأْفــَواَه ُأُســوٍد، الَّــِذيَن ِباِإليَمــاِن َقَهــُروا َمَماِلــَك، َصــَنُعوا ِبــرًّا، 33
َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َحدِّ السَّْيِف، َتقَُّووا ِمـْن ُضـْعٍف، َصـاُروا َأِشـدَّاَء ِفـي 34

 ) اْلَحْرِب، َهَزُموا ُجُيوَش ُغَرَباءَ 

ُع اْلَكَنـاِئِس َأنِّـي َأَنـا ُهـَو اْلفَـاِحُص اْلُكلَـى َفَسـَتْعِرُف َجِميـ. َوَأْوَالُدَها َأْقُتُلُهْم ِباْلَمْوتِ 23(
 23: 2رؤيا يوحنا ) .َواْلُقُلوَبِ◌، َوَسُأْعِطي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِبَحَسِب َأْعَماِلهِ 

. َوإِْن َكــاَن َأَحــٌد ُيِريــُد َأْن ُيْؤِذَيُهَمــا، َتْخــُرُج َنــاٌر ِمــْن َفِمِهَمــا َوَتْأُكــُل َأْعــَداَءُهَما5(
 5: 11رؤيا يوحنا ) .َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْؤِذَيُهَما َفَهَكَذا َال ُبدَّ َأنَُّه ُيْقَتلُ  َوإِنْ 

 أليس رب العهد الجديد هو رب العهد القديم إله المحبة الذى أمر بكل هذا؟

 هل تتخيل هذا اإلله المدمر للبيئة ، الذى يرتكب مذابح جماعية باسم المحبة؟

 بل ، أم على أى أساس تدعى أن إلهك هو إله المحبة؟ألم تقرأ هذا من ق

 هل تختلف طريقة الرب هذه عن طريقة الشيطان فى إهالك البشرية؟

 كيف تسنى لعقلك أن يؤمن أنه من باب الرحمة قتل الرضع واألطفال والنساء؟

 ألم تفكر ما الفرق بين إلهك وبين شارون ورابين ومجرمى المذابح البشرية؟
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 َجــْت ِبــآَخَر َتْزِنــي12: (يقـول مــرقس -178س ) .»َوإِْن َطلََّقــِت اْمــَرَأٌة َزْوَجَهــا َوَتَزوَّ
 فهل تملك المرأة اليهودية أو المسيحية تطليق رجلها؟   12: 10مرقس 

إن طلقـت امـرأة "و: ويشكك الـبعض فـي صـحة العبـارة: (تقول دائرة المعارف الكتابية
، علــي أســاس أن الزوجــة اليهوديــة لــم )12: 10س مــرق" (زوجهــا وتزوجــت بــأخر تزنــي

تكــن تملــك تطليــق زوجهــا، ولكــن المــرأة اليهوديــة كانــت تملــك حــق رفــع األمــر للمحكمــة 
ومــن . لســوء معاملــة الــزوج لهــا، وكانــت المحكمــة تملــك إصــدار الحكــم للزوجــة بــالطالق

ـــة األخـــرى،   لعـــل الـــرب يســـوع كـــان فـــي فكـــره أيضـــًا القانونـــان اليونـــانيالناحي
 .)والروماني، وكان للزوجة فيهما الحق في تطليق زوجها

نســى كــاتبوا دائــرة المعــارف الكتابيــة أن يســوع إلــه فــى عقيدتــه، ال يفكــر فــى قــوانين 
 !!الوثنيين وال يقتبس منهم

 13: 11وفـى مـرقس  22-18: 21ذكرت قصة شـجرة التـين فـى متـى  -179س-
رغم مـن وجـود قصـص كثيـرة متشـابهة ، ولم يعرفها وحى باقى اإلنجيليين ، علـى الـ 22

ُحكيت فى كل األناجيل ، فما الحكمة مـن أن ُتحكـى بعـض القصـص فـى كـل األناجيـل 
 ، وبعضها يختص بها بعضهم؟

ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعـًا ِإلَـى اْلَمِديَنـِة َجـاَع 18: (وٕاليك القصة َفَنَظـَر َشـَجَرَة تِـيٍن 19َوِفي الصُّ
َال َيُكْن ِمْنـِك َثَمـٌر «: َفَقاَل َلَها. َلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقًا َفَقطْ َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء إِ 

ُبـوا قَـاِئِلينَ 20. َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفـي اْلَحـالِ . »َبْعُد ِإَلى اَألَبدِ  ـا َرَأى التََّالِميـُذ َذِلـَك َتَعجَّ : َفَلمَّ
ِإْن َكـاَن َلُكـْم : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َفَأَجاَب َيُسـوعُ 21» ؟ْلَحالِ َكْيَف َيِبَسِت التِّيَنُة ِفي ا«

: ِإيَمــاٌن َوَال َتُشــكُّوَن َفــَال َتْفَعُلــوَن َأْمــَر التِّيَنــِة َفَقــْط َبــْل ِإْن ُقْلــُتْم َأْيضــًا ِلَهــَذا اْلَجَبــلِ 
ـَالِة ُمـْؤِمِنيَن َتَناُلوَنـهُ َوُكلُّ َمـا َتطْ 22. اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر َفَيُكونُ  ) .»ُلُبوَنـُه ِفـي الصَّ

 22-18: 21متى 

ــا َخَرُجــوا ِمــْن َبْيــِت َعْنَيــا َجــاَع 12( َفَنَظــَر َشــَجَرَة ِتــيٍن ِمــْن َبِعيــٍد َعَلْيَهــا 13َوِفــي اْلَغــِد َلمَّ
ْد َشـْيئًا إالَّ َوَرقـًا َألنَّـُه َلـْم َيُكـْن َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيَها َلْم َيجِ . َوَرٌق َوَجاَء َلَعلَُّه َيِجُد ِفيَها َشـْيئاً 

َوَكـاَن َتَالِميـُذُه . »َال َيْأُكْل َأَحٌد ِمْنِك َثَمرًا َبْعُد ِإَلى اَألَبدِ «: َفَقاَل َيُسوُع َلَها14. َوْقَت التِّينِ 
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ــَباِح ِإْذ َكــاُنوا ُمْجَتــاِزيَن َرَأُوا التِّيَنــَة 20. .. .. .. َيْســَمُعونَ  َقــْد َيِبَســْت ِمــَن َوِفــي الصَّ
» !َيــا َســيِِّدي اْنُظــْر التِّيَنــُة الَِّتــي َلَعْنَتَهــا َقــْد َيِبَســتْ «: َفتَــَذكََّر ُبْطــُرُس َوَقــاَل َلــهُ 21اُألُصــوِل 

ِإنَّ َمــْن َقــاَل ِلَهــَذا : َألنِّــي اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ 23. ِلــَيُكْن َلُكــْم ِإيَمــاٌن ِباللَّــهِ «: َفَأَجــاَب َيُســوعُ 22
 َجَبِل اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي ْلَبْحِر َوَال َيُشكُّ ِفي َقْلِبِه َبْل ُيْؤِمُن َأنَّ َمـا َيُقولُـُه َيُكـوُن َفَمْهَمـا قَـالَ الْ 

ــهُ  ــوُل َلُكــمْ 24. َيُكــوُن َل ــَذِلَك َأُق ــاُلوُه َفَيُكــوَن : ِل ــآِمُنوا َأْن َتَن ــُه ِحيَنَمــا ُتَصــلُّوَن َف ــا َتْطُلُبوَن ُكــلُّ َم
 24-13: 11مرقس  .)َلُكمْ 

 متــى عـــرف التالميــذ أن الشـــجرة قـــد يبســت؟ هـــل عرفـــوا فــى الحـــال وقـــت  -180س
 يبوسها كما يقول متى أم عرفوا ذلك فى اليوم التالى كما جاء عند مرقس؟

 وهل من حقه أن يأكل من شجرة لم يستأذن صاحبها؟  -181س 

 د فيها ثمر؟ وهل من حقه أن يدعو على التينة لتيبس لمجرد أنه لم يج -182س 

 وهــل مــن حقــه أن يضــر بصــاحبها ومــن ينتفــع بثمارهــا ســواء باألكــل أو  -183س
 البيع أو ينتفع بظلها أو األكسجين الذى تخرجه نهارًا؟ 

 أليس هذا تبديد لممتلكات الغير أو للمتلكات العامة؟  -184س 

 أليس هذا تخريب للبيئة؟  -185س 

 مخرٌب ، بينمـا حـافظ الشـيطان علـى هل هذا من المحبة؟ تخيل أن اإلله  -186س
تخيـل أن إلـه المحبـة !! شجرة معرفـة الخيـر مـن الشـر التـى أكـل منهـا آدم وزوجتـه حـواء

َم علــى عبيــده األكــل مــن شــجرة التــين، بينمــا دفــع الشــيطان حــواء وزوجهــا لألكــل مــن  حـرَّ
 شجرة معرفة الخير من الشر؟ فأيهما كان أنفع للعباد؟

 وقـت إثمـار التـين؟ أال يـدل هـذا علـى أنـه لـيس إلـه؟  وكيف لـم يعـرف أنـه -187س
 هل اإلله يجهل موسم إثمار التين أم نسى موعده؟
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 ومــا هــو الــدرس الــذى تعلمــه تالميــذه هنــا؟ ومــا الهــدف التربــوى والنمــوذج  -188س
الذى يجب أن ُيحَتذى من محاولة أكله من شجرة ال يملكها؟ وما الذى سيتعلمه تالميذه 

كــات الخاصــة أو تــدمير الممتلكــات العامــة ألنــه لــم يــتمكن مــن تحقيــق مــن إتــالف الممتل
 مأربه الحرام وسرقة بعض ثمارها لنفسه وتالميذه؟

َفَأَجـاَب 21: (لقد وعدهم بقوة مدمرة ، بل أعطاهم مثـاًال عمليـًا علـى ذلـك ، فقـال لهـم
ُشـكُّوَن َفـَال َتْفَعُلـوَن َأْمـَر التِّيَنـِة ِإْن َكاَن َلُكـْم ِإيَمـاٌن َوَال تَ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َيُسـوعُ 

َوُكـلُّ َمـا 22. اْنَتِقـْل َواْنَطـِرْح ِفـي اْلَبْحـِر َفَيُكـونُ : َفَقْط َبْل ِإْن ُقْلُتْم َأْيضًا ِلَهـَذا اْلَجَبـلِ 
َالِة ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنهُ   22-21: 21متى ) .»َتْطُلُبوَنُه ِفي الصَّ

ـــ ـــدمروا األشـــجار وُيتلف ـــل مـــن فلـــن ي وا محتويـــات الغيـــر، ويســـلبوا ممتلكـــاتهم فقـــط ، ب
الممكــن أيضــًا أن يــدمروا األرض نفســها ، حيــث يمكــنهم نقــل الجبــال وٕابادتهــا ، ألســت 
معــى أنــه لــو كــان يســوع هــو اإللــه الخــالق ، لعلــم أن هــذه الجبــال راســيات ، أى تحفــظ 

هم إلــى نقـل الجبــال؟ ثبـات األرض وتوازنهـا ، كمــا أثبـت العلــم الحـديث؟ فكيـف ُيشــير إلـي
ومــا لنــا لــم نســمع بأحــد مــنهم نقــل جبــل مــا أو حتــى جــزء منــه بــدًال مــن المشــقة واألمــوال 

 ! التى تُنَفق لهدم جزء من الجبل إلنشاء طريق ما

 يقول متى إن يسوع أرسل التالميذ وأمرهم أن يكرزوا بملكـوت السـماوات،  -189س
نصــارى أنــه بوجــود الــروح القــدس عنــد وأن يشــفوا المرضــى ويقيمــوا المــوتى ، ويــؤمن ال

: رجــال الكنيســة يمكــنهم إشــفاء األمــراض، وجعلــوا لهــا ســرًا ُيقــال لــه ســر مســحة الميــرون
انـــًا . َأْخِرُجــوا َشــَياِطينَ . َأِقيُمــوا َمــْوَتى. َطهِّــُروا ُبْرصــاً . ِاْشــُفوا َمْرَضــى8( انــًا َأَخــْذُتْم َمجَّ َمجَّ

 8: 10متى ) َأْعُطوا

ن بإشـــفاء مرضـــى الســـرطان ، بـــدًال مـــن بنـــاء المستشـــفيات والتكلفـــة فلمـــاذا ال يقومـــو 
العاليـة التـى يتكلفهـا المـريض ، واآلالم المبرحـة التــى يتعـرض لهـا أثنـاء العـالج؟ وكيــف 
تركـــوا يســـوع ميتـــًا فـــى القبـــر ثالثـــة أيـــام دون أن يحـــاول أحـــدهم إحيـــاءه؟ وكيـــف تركـــوا 

ُيصلحون ما تلف من أجزاء الجسـم بـدًال قديسيهم يموتون دون أن يحييهم أحد؟ لماذا ال 
 من استئصاله أو زرع جزء بدًال منه؟
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 من قول يسوع فى مرقس بشأن شجرة التين نعلـم أن عيسـى عليـه السـالم  -190س
كان يعلم جيدًا أن شجرة التين تطرح ثمارها فى الصيف ، فلماذا ذهب إذن فـى وقـت ال 

َمتَـى َصـاَر : َفِمـْن َشـَجَرِة التـِّيِن َتَعلَُّمـوا اْلَمثَـلَ 28(تثمر فيه شجرة التين ثمارًا ليأكل منهـا؟ 
ْيَف َقِريبٌ   28: 13مرقس ) .ُغْصُنَها َرْخصًا َوَأْخَرَجْت َأْوَراقًا َتْعَلُموَن َأنَّ الصَّ

فــى الحقيقــة إن تــدمير شــجرة التــين غيــر المثمــرة لهــو إشــارة إلــى انتهــاء ملكــوت بنــى 
ومعنـى . فشـجرة التـين ترمـز إلـى بنـى إسـرائيل. المرةإسرائيل ، الذى أصبح غير مثمـر بـ

ذلك أن عيسى عليه السالم أراد إفهام تالميذه عمليًا أن النبـوة والملكـوت ذهـب مـن بنـى 
إسرائيل ، وسُيعطى ألمـة أخـرى تعمـل أثمـاره ، حيـث كـان يظـن اليهـود أن لهـم فـى هـذا 

َوِهـَي . َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياًة َأَبِديَّـةً َفتُِّشوا اْلُكُتَب َألنَُّكْم 39: (الملكوت حياة أبدية
 39: 5يوحنا ) .الَِّتي َتْشَهُد ِلي

وقــد صــرح بهــذا المعنــى بعــد أن ضــرب لهــم أمثــال ملكــوت اهللا التــى هــى لــب رســالته 
ُر الَِّذي اْلَحجَ : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42: (فقال. فى موعظة الجبل

ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب . َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 
ــا؟ ــَذِلَك َأُقــوُل َلُكــمْ 43 ِفــي َأْعُيِنَن ــُل : ِل ــٍة َتْعَم ــْنُكْم َوُيْعَطــى ِألُمَّ ــَزُع ِم ِإنَّ َمَلُكــوَت اللَّــِه ُيْن

) .»َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ  َوَمنْ 44. َأْثَماَرهُ 
 44-42: 21متى 

 تطاول بـولس علـى الـرب ، فكـذب واحتـال علـى مسـتمعيه ليمـرر عقائـده،  -191س
ِلَمْجـِدِه  َفِإنَُّه ِإْن َكاَن ِصْدُق اِهللا َقِد اْزَداَد ِبَكِذِبي7: (مدعيًا أن ذلك مكسبًا للرب نفسه

  7: 3رومية ) ؟َفِلَماَذا ُأَداُن َأَنا َبْعُد َكَخاِطئٍ 
كورنثـوس ) !َلِكـْن ِإْذ ُكْنـُت ُمْحتَـاًال َأَخـْذُتُكْم ِبَمْكـرٍ . َأَنا َلـْم ُأَثقِّـْل َعَلـْيُكمْ . َفْلَيُكنْ 16(

 16: 12الثانية 
 فهل الكذاب والمحتال ُيطلق عليه رسول ، ويؤخذ عنه دين أو عقيدة؟

 هل صدق اهللا ومجده يحتاج إلى كذب إنسان ما أو نفاقه؟ و 
 وهل يعجز اهللا عن نشر كلمته بالفضيلة والصدق؟ 
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وكيف تحُكم على اإلله الذى ال ُيرشِّح لنشر دينه إال َمن كان كاذبًا أو لصـًا أو زانيـًا 
 أو كافرًا؟ هل هذا اإلله يستحق العبادة؟

 ق بنشر رسالته وتعاليمه؟ وما حكمة اإلله أن يوحى إلى كذاب مناف

 أال يخشى ذلك اإلله من تفشى الكذب والنفاق بين شعبه؟ 

 وكيف أثق فى هذا اإلله الذى يرتكن إلى كاذب ومخادع لنشر رسالته؟ 

 وهل سيحاسبنا هذا اإلله على الكذب فى اآلخرة يوم الحساب؟ 

 بإعانته هذا الكاذب والوحى إليه؟ ) سبحانه وتعالى(ألم يكذب هو 

وكيف يأمر بما ال يفعله هو؟ أليست هذه حجة عليه؟ أليس هذا من الظلـم؟ ألـم يقـل 
 ؟ فلماذا يعين الكاذب ويوحى إليه؟؟؟)ال تكذب(فى الناموس 

فهــل مثــل هــذا الكــالم وهــذا االعتــراف الربــانى يكــون الكتــاب مقدســًا ولــم تتالعــب بــه 
ْلُيِضــْئ ُنـــوُرُكْم َهَكــَذا ُقـــدَّاَم فَ 16(: قــارن هـــذا بقــول عيســـى عليــه الســـالماأليــدى البشـــرية؟ 

ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ النَّاِس    16: 5متى)ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِّ

ومعنى ذلك . فمجد اهللا إذن يزداد باألعمال الصالحة وليس بالكذب كما ادعى بولس
إال إذا كــان صــالحًا، ويعلــم بعلمــه األزلــى أن هــذا  أيضــًا أن الــرب ال يختــار بشــرًا للنبــوة

 .النبى سيكون قدوة للبشر بأعماله الصالحة، وممثًال لدين اهللا وشريعته على األرض

فلـــو فـــرض أن هـــذا النبـــى زنـــى أو كـــذب أو ضـــلَّ ، فســـيكون المســـئول عـــن إرســـاله 
ودفـع البشـرية  وسيكون بـذلك هـو الـذى ضـلََّل عبيـده ،. واقتداء الناس به هو الرب نفسه

وبهـذا تضـح نيـة . وهـذا مـن أعمـال الشـيطان ولـيس اإللـه. إلى الهالك فى الدنيا واآلخرة
وبهـذا ال يمكـن بحـال مـن األحـوال أن ! من شـوَّه صـفات اهللا وصـورة األنبيـاء فـى كتـابكم

 !! يظن عاقل أن هذا الكتاب كتاب اهللا

 ما الذى اعتقده هيرودس فى حق يوحنا المعمدان؟ -192س 

ُيعَلم من مرقس أنه اعتقد فى حقه الصالح ، وكـان راضـيًا عنـد سـماع وعظـه ، ومـا 
َألنَّ ِهيــُروُدَس َنْفَســُه َكــاَن َقــْد َأْرَســَل َوَأْمَســَك ُيوَحنَّــا 17: (ظلمـه إال ألجــل إرضــاء هيروديــا

ــبَُّس َأِخيــِه إِ  ــا اْمــَرَأِة ِفيُل ــْجِن ِمــْن َأْجــِل ِهيُروِديَّ ــُه ِفــي السِّ ــاَوَأْوثََق ــَزوََّج ِبَه ــْد َت َألنَّ 18. ْذ َكــاَن َق
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َفَحِنَقــْت ِهيُروِديَّــا 19» !َال َيِحــلُّ َأْن َتُكــوَن َلــَك اْمــَرَأُة َأِخيــكَ «: ُيوَحنَّــا َكــاَن َيُقــوُل ِلِهيــُروُدَس 
مـًا َأنَّـُه َرُجـٌل َألنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َيَهـاُب ُيوَحنَّـا َعالِ 20َعَلْيِه َوَأَراَدْت َأْن َتْقُتَلُه َوَلْم َتْقِدْر 

-17: 6مـرقس ) َوإِْذ َسِمَعُه َفَعَل َكِثيرًا َوَسـِمَعُه ِبُسـُرورٍ . َبارٌّ َوِقدِّيٌس َوَكاَن َيْحَفُظهُ 
20 

وُيعَلــم مــن لوقــا أنــه ظلــَم يوحنــا المعمــدان ال ألجــل إرضــائها بــل ألجــل إرضــاء نفســه 
ــُروُدُس 19: (لهــاأيضــًا ، ألنــه مــا كــان راضــيًا مــن المعمــدان بالشــرور التــى يفع ــا ِهي َأمَّ

ــِإْذ َتــَوبََّخ ِمْنــُه ِلَســَبِب ِهيُروِديَّــا اْمــَرَأِة ِفيُلــبَُّس َأِخيــِه َوِلَســَبِب َجِميــِع  ْبــِع َف َرِئــيُس الرُّ
َزاَد َهـَذا َأْيضـًا َعلَـى اْلَجِميـِع َأنَّـُه َحـَبَس ُيوَحنَّـا 20الشُُّروِر الَِّتي َكـاَن ِهيـُروُدُس َيْفَعُلَهـا 

 20-19: 3لوقا .) سِّْجنِ ِفي ال

فمــا هــذا الــذى . فمعنــى ســرور هيــرودس عنــد ســماع المعمــدان أن األخيــر لــم يوبخــه
ـص للـوحى؟ وحتـى  كتبه لوقا؟ ماذا قال الوحى بالضبط؟ هل يوجد أكثر من ملـك ُمخصَّ
لو كان هناك أكثر من ملك ينزل بالكتاب ، فهو ينزل به من عند اهللا ، ولطالمـا أن اهللا 

لكـن أن يوجـد . البد أن يكون وحيه عند أحد اإلنجيليين هو نفسه عند اآلخـرينواحد ، ف
أربعة أناجيـل مختلفـى الحكايـة واللغـة واللفـظ وأحيانـا كثيـرة التفاصـيل، ثـم نعزوهـا جميعـًا 

 .إلى اهللا، فهذا ال ُيصدِّقه إال إنسان غير عاقل

 ند البحر؟كم من األمثال ضربها يسوع لقومه عن ملكوت السماوات ع -193س 
أن عيسـى عليـه السـالم ألقـى علـيهم خمسـة أمثـال عنـد ) 34-1: 4مرقس (ُيعَلم من 
مثـل الـزارع ، ومثـل األرض التـى تعطـى الثمـار مـن ذاتهـا ، وأمثـال الـزوان : البحر وهـى

 .وحبة الخردل والخميرة
فلـم يعـرف متـى مثـل األرض التـى تعطـى الثمـار : وخالفه متى فى أربعة أمثـال وهـى

 .تهامن ذا

أمثـــال الكنـــز واللؤلـــؤة : كمـــا ذكـــر متـــى ثالثـــة أمثـــال لـــم يعـــرفهم مـــرقس وال لوقـــا وهـــى
 )52-44: 13متى . (والشبكة

مثـل األرض التـى تعطـى ثمـارًا : وخالفه لوقـا فـى أربعـة أمثـال ، فلـم يعـرف شـيئًا عـن
 .من نفسها وأمثال الكنز واللؤلؤة والشبكة
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: 4(ًا مــن نفســها ال يعلمهــا إال مــرقس ومعنــى ذلــك أن مثــل األرض التــى تعطــى ثمــار 
 .، وأمثال الكنز واللؤلؤة والشبكة ال يعرفها إال متى فقط) 26-29

: أما يوحنا فلم يذكر فى كتابه مثاًال واحدًا عن ملكوت اهللا الذى هو لب رسالة يسوع
ضًا ِبَمَلُكوِت اِهللا َألنِّي ِلَهَذا ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأيْ «: َفَقاَل َلهُـمْ 43(

 44-43: 4لوقا .) َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليلِ 44. »َقْد ُأْرِسْلتُ 

ــوِت اِهللا 1(  ــُر ِبَمَلُك ــِرُز َوُيَبشِّ ــٍة َيْك ــٍة َوَقْرَي ــاَن َيِســيُر ِفــي َمِديَن ــَك َك ــِر َذِل ــى َأَث َوَعَل
 1: 8لوقا .) َوَمَعُه اِالْثَنا َعَشرَ 

َوِفيَمــــا َأْنــــُتْم 7: (كمـــا أوصــــى تالميــــذه أن يكــــرزوا بقــــرب حلــــول ملكــــوت الســـماوات
 7: 10متى ) .ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواتِ : َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقاِئِلينَ 

 ماذا كانت موعظة يسوع فى الكتاب المقدس؟ -194س 

متـــى (فلـــم يـــُك فيهـــا أمثـــال كانـــت موعظتـــه عنـــد مـــرقس كلهـــا أمثـــال، أمـــا عنـــد متـــى 
 !وبما أن الوعظين مختلفان لِزَم عدم األخذ بأى منهما). 8،  7، 6، 5اإلصحاح 

ولــم يعــرف مــرقس شــيئًا عــن موعظــة الجبــل التــى حكاهــا متــى ، ولــم يــذكر منهــا إال 
ولــم يـــذكر ). 12-11: 10يســـوع والشــريعة مـــرقس (و) 50: 9أنــتم ملــح ونـــور مــرقس (

 .نهايوحنا شيئًا بالمرة ع

كما ذكر متى الوعظ باألمثال فى اإلصحاح الثالث عشر ، وهـو قـد جـاء مـن ناحيـة 
الزمن متـأخرًا جـدًا عمـا ذكـره مـرقس، وبـذلك يكـون أحـدهما خطـأ ، ألن التقـديم والتـأخير 
فــى تـــأريخ الوقــائع وتوقيـــت األحــداث لُينـــاِقض كـــالم مــن يـــدَّعون أن ُكتُــَبهم ُألِهَمـــت إلـــى 

 .إليهم كاتبيها أو ُأوِحَيت

 أيــن ذهبــت بــاقى األمثــال التــى ضــربها يســوع للنــاس فــى متــى ولوقــا عــن  -195س
 حقيقة ملكوت اهللا فى مرقس؟

وال يقـل : (تعترف دائرة المعارف الكتابية عن أهم محتوى لرسالة عيسى عليه السـالم
فـى مرحلـة  –مرقس وضوحًا عن متى فى لفـت النظـر إلـى تلـك الحقيقـة وهـى أن يسـوع 

). 12-2: 4(بــدأ يعلــم الجمــوع بأمثــال ثــم يفســر األمثــال لتالميــذه  –خدمتــه معينــة مــن 
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، ومثل البذار ) 20-1: 4(مثل الزارع . ومع هذا فمرقس ال يذكر منها سوى أربعة فقط
، ومثـــل الكـــرامين ) 32-30: 4(، ومثـــل حبـــة الخـــردل ) 29-26: 4(التـــى نمـــت ســـرًا 

)12 :1-12(.( 

 مثالً  14فقد ذكر متى 

 أمثال 7مرقس وقد ذكر 

 مثالً  17وذكر لوقا 

ولــم يــذكر يوحنــا مثــاًال واحــدًا ، علــى الــرغم مــن أن ملكــوت اهللا أو ملكــوت الســماوات 
 .هو ُلب رسالة عيسى عليه السالم

لــــة لبعضـــــها (وٕانــــى ألتعجــــب مــــن أولئــــك الــــذين يقولــــون  إن األناجيــــل األربعــــة ُمكمِّ
 ). البعض

جيليـين ويـذكر عــدة أمثـال؟ ومـا الغـرض مــن فلمـاذا لـم يكمـل يوحنـا بــاقى كتابـات اإلن
تكـرار بعــض األمثـال؟ فــإذا كــان الغـرض مــن ذلــك التأكيـد علــى أن هــذا المثـال مــن عنــد 
اهللا ، فــــأقول ومـــــا الغـــــرض مـــــن تفـــــرد بعـــــض األناجيـــــل بـــــذكر أمثلـــــة لـــــم تـــــوحى لبـــــاقى 

 اإلنجيليين؟ فهل هذا أيضًا للتأكيد على أنها من وحى اهللا؟

العمـــال (ومثـــل ) الكنـــز واللؤلـــؤة والشـــبكة(مثـــل : ة أمثـــال ، هـــمفقـــد تفـــرََّد متـــى بخمســـ
 )الوزنات(ومثل ) العذارى(ومثل ) االبنين(ومثل ) وأجرتهم

 ) األرض التى تعطى الثمار من ذاتها(كما تفرد مرقس بمثل واحد فقط ، هو 
) الغنـى الغبـى(ومثـل ) السـامرى الصـالح(مثـل : أما لوقا فقد تفـرد بتسـعة أمثـال ، هـم

االبـــن (ومثـــل ) الـــدرهم الضـــائع(ومثـــل ) المـــدعوين(ومثـــل ) التينـــة غيـــر المثمـــرة(ثـــل وم
 ).الفريسى وجابى الضرائب(ومثل ) القاضى الظالم(ومثل ) وكيل الظلم(ومثل ) الضال

 .مثالً  24والعدد الكلى لألمثال التى ذكرتها األناجيل األربعة هم 
 .أمثال 10معنى ذلك أن الوحى لم يعرف عند متى 

 .مثالً  17ولم يعرف عند مرقس 
 .أمثال 7ولم يعرف عند لوقا 
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لـذلك لـم يـذكر . أما عند يوحنا فلـم يعـرف أن عيسـى عليـه السـالم تكلـم بأمثـال بـالمرة
 .له مثًال واحداً 

فأين هنا ادعـاؤكم أن هـذه األناجيـل يكمـل أحـدهما اآلخـر؟ أيـن هـذا اإلكمـال إذا كـل 
 منهم ينقص عن اآلخر؟

 بيعة وأسلوب اللغة التى كتبت بها األناجيل؟ما هى ط -196س 
األنظـــار إلـــى خشـــونة وعاميـــة اللغـــة التـــى حـــرر بهـــا مـــرقس ) جرانـــت(يلفـــت : مــرقس

إن هنـاك الكثيـر مـن تراكيـب “: قولـه) كولمـان(نقًال عـن ) الكتور بوكاى(ويذكر . إنجيله
. ”ألصـلالجمل فى هذا اإلنجيل تـدعم الغـرض القائـل بـأن مؤلـف هـذا اإلنجيـل يهـودى ا

نص هذا اإلنجيل ُيظِهر عيبًا رئيسيًا أوليًا ال جدال فيـه ، فلقـد “نفسه أن ) بوكاى(ويرى 
كمــا أن هــذا المبشـــر يبــرز افتقـــارًا .. .. تحــرر دون اهتمــام بالتعاقـــب الزمنــى لألحـــداث 

 .”كامًال للمعقولية
بشـرين إن مرقس كان كاتبًا غيـر حـاذق ، وأكثـر الم“: قوله) روجى(وُينقل عن األب 

 .”ابتذاًال ، فهو ال يعرف أبدًا كيف يحرر حكاية
أن لوقــا يحــذف أكثــر اآليــات اليهوديــة عنــد مــرقس ، ويبــرز كلمــات (ويــرى كولمــان 

المســيح فــى مواجهــة كفــر اليهــود وعالقتــه الطيبــة مــع الســامريين الــذين يمقــتهم اليهــود ، 
 ).ب السامريينعلى حين يقول متى فى إنجيله إن المسيح طلب إلى حوارييه تجن

وذلك مثال جلى ـ بين أمثلة كثيرة ـ على أن المبشرين يضـعون علـى لسـان يسـوع مـا 
 .يتناسب مع وجهات نظرهم الشخصية ، كما يقول دكتور موريس بوكاى

أمــا كاتــب إنجيــل يوحنــا فهــو متــأثر جــدًا باألســلوب اإلغريقــى الفلســفى ، الــذى كــان 
القـــرن الثـــانى المــيالدى ، عنـــدما انتشـــرت نظريـــة منتشــرًا فـــى نهايـــة القــرن األول وبدايـــة 

الغنوصية ، التى تزيد مـن تبجيـل يسـوع فجعلتـه شـبحًا بـال وجـود أو مخلوقـا إلهيـًا تجسَّـَد 
 ).مؤقتًا ولم يعان عذابًا ولم يذق موتاً 

يبلـغ عـدد ): (مـادة إنجيـل مـرقس(وتقول دائـرة المعـارف الكتابيـة عـن مفـردات مـرقس 
كلمــة ، منهــا ســتون كلمــة  1.330) فــى األصــل اليونــانى(رقس المفــردات فــى إنجيــل مــ

) فيما يختص بأسفار العهد الجديد(كلمة ينفرد مرقس باستخدامها  79أسماء أعالم ، و 
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كلمة فـى إنجيـل يوحنـا  15كلمة ال توجد إال فى األناجيل الثالثة األولى ، و  203، و 
وكلمتـان فـى ) سـالة إلـى العبـرانيينبمـا فيهـا الر (كلمة فى كتابات الرسول بولس  23، و 

، وخمــس كلمــات فــى ) واحــدة فــى يعقــوب والثانيــة فــى بطــرس الثانيــة(الرســائل الجامعــة 
ونحــو ربـع الكلمـات التســع والسـبعين التــى ينفـرد بهـا مــرقس ، هـى كلمــات . سـفر الرؤيـا 

 . متى غير بليغة ، بالمقابلة مع السُّبع فى لوقا ، وأكثر من السُّبع قليًال جدًا فى

فقــد اســتخدم صـــيغة : أمــا بالنســبة لــزمن األفعــال التــى اســُتخِدَمت فــى إنجيــل مــرقس
مرة فى متى ، وأربع مرات فى لوقـا ، وذلـك  78مرة ، مقابل  151الفعل فى المضارع (

فى غير األمثال حيث أن مـرقس ال يسـتعمله مطلقـًا فـى األمثـال ، بينمـا يسـتخدمه متـى 
أكثـر (مـرة  162ويسـتخدم يوحنـا صـيغة الفعـل المضـارع . مرة ، ولوقـا خمـس مـرات 15

 ).قليًال من مرقس

: اقتباسـات): (إنجيـل مـرقس(دائرة المعارف الكتابية مادة  وبالنسبة لإلقتباسات فتقول
ممــا يســترعى النظــر أن متــى فــى كثيــر مــن الفصــول ، يجــذب األنتبــاه إلــى أن يســوع قــد 

سـوى مـرة واحـدة مـن العهـد القـديم ويضـع  أكمل النبوات، بينمـا نجـد أن مـرقس ال يقتـبس
والجـــزء المقتـــبس مـــن إشـــعياء يظهـــر فـــى األناجيـــل . هـــذا االقتبـــاس فـــى صـــدر إنجيلـــه 

األربعة ، أما الجزء المقتبس مـن مالخـى ، فـال يـذكر إال فـى إنجيـل مـرقس فقـط ، علـى 
 ) . 28: 3(الرغم من وجود تلميح لهذا الجزء فى إنجيل يوحنا 

ـــذكر مـــرقس فـــى إنج ـــه ي ـــة مـــع  19يل ـــذكرها متـــى،  40اقتباســـًا بالمقارن  17اقتباســـًا ي
وثالثـة مـن هـذه االقتباسـات التسـعة عشـر، ال  –اقتباسًا فى يوحنـا  12اقتباسًا فى لوقا، 

، وكـــل ) 32: 12، 19: 10، 48: 9(وهـــى (توجـــد فـــى مكـــان آخـــر مـــن العهـــد الجديـــد 
 .اقتباساً  160االقتباسات فى العهد الجديد هى 

ذنا فــى االعتبــار اإلشــارات إلــى العهــد القــديم ، الصــريحة والضــمنية ، فيــذكر وٕاذا أخــ
استشـــهاد ،  100لمتـــى ) العهـــد الجديـــد فـــى اليونانيـــة: فـــى كتابهمـــا (وســـتكوت وهـــورت 

 .107، ولسفر األعمال  21، وليوحنا  86، وللوقا  58ولمرقس 

ولـيس غريبـا ): (سإنجيـل مـرق(تقول دائرة المعارف الكتابية عن معجزات يسوع مادة 
فـى مقدمـة لدراسـة (ويقـول وسـتكوت . أيضًا أن تكون المعجزات أكثر عددًا من األمثال 
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إن مرقس يذكر تسع عشرة معجزة وأربعة أمثـال، بينمـا يـذكر ) 486 -480 –األناجيل 
مــثًال ومــن المعجــزات ينفــرد مــرقس  19معجــزة و 20مــثًال، ولوقــا  15معجــزة و 21متــى 

كمــا يســجل البشــير مــرقس أعمــال المســيح . ا ينفــرد بــذكر مثــل واحــد بــذكر اثنتــين ، كمــ
أع (وهذه الحقائق تقدم لنا نقطة التقاء أخرى مع حديث بطـرس . أكثر مما يسجل أقواله

: 2أع (ولهـــا دالالت قويـــة ) 38: 10أع (، فهـــى أعمـــال خيـــر وٕاحســـان )37-43: 10
 ). إلخ 10: 2، 27: 1، أنظر مرقس 22

: 3، 12و11: 2، 31: 1(زات الشــفاء كثيــرًا مــا كانــت فوريــة ويبــين مــرقس أن معجــ
، كمــا )28 -26: 9، 35-32: 7، 26: 1(، واحيانــًا تمــت شــيئًا فشــيئًا أو بصــعوبة )5

 ). 6و5: 6(بسبب عدم إيمانهم " لم يستطع مرة أن يصنعها 

مــادة (أمــا عــن معرفــة مؤلــف إنجيــل مــرقس لفلســطين فتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة 
 Arbeitsbuch)فـى كتابـه   H. Conzelmannإنـه جليلـى مـن أورشـليم ، أمـا ): مـرقس

zum Neuen Testament)  أن مؤلـــف إنجيــل لوقــا ال يعـــرف  305و  304صــفحة
 . فلسطين

وهـــذا  كلـــه يـــدل دون شــــك علـــى أن كـــاتبى األناجيـــل غيــــر مـــوحى إلـــيهم ، ولكــــنهم 
، مســتندين فــى ذلــك علــى  أشــخاص اجتهــدوا فــى كتابــة هــذه اإلناجيــل بأســلوبهم الخــاص

 –سادســـا ): (مـــادة إنجيـــل مـــرقس(مصـــادر لـــديهم ، كمـــا تقـــول دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة 
 –رأينا أنه طبقـًا لشـهادة اآلبـاء ، كانـت كـرازة بطـرس وتعليمـه ، همـا : المصـادر

. المصدر الرئيسي ، وأن الكثير من معالم اإلنجيل تؤيد هـذا الـرأي –على األقل 
أسبابًا دقيقة ، ولكن لها وزنها ، تدفعنا إلى االعتقاد بأن مـرقس  وقد رأينا أيضاً 

 . نفسه قد أضاف القليل

أن مرقس استخدم وثيقة مفقودة اآلن كانت تضم أساسًا أقـوال " وايس"يعتقد 
أى األقـوال ، وكـان يرمـز لهـا بـالحرف " اللوجيا"يطلق عليها فى الكتابات المبكرة  يسوع

وقـد . ، وقد أيده فى هذا مؤخرًا ، ساندى وستريتر” Q“بالحرف ولكنها تعرف اآلن " سا"
علـى أسـاس مـا ال ينتمـى ” Q“حاول هارناك والسـيرجون هـوكنز وفلهـاوزن إعـادة إنشـاء 

معتقدًا أن مـرقس أيضـًا فيستخلصها من متى فقط " ألن" لمرقس فى متى ولوقا ، أما 
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رض مصـــدرًا معينـــًا والـــبعض يفتـــ. يحتمـــل أن يكـــون قـــد أخـــذ أقـــواًال قليلـــة منـــه
ويعتبره ستريتر وثيقـة كتبـت بعـد سـقوط أورشـليم بـزمن ، لألصحاح الثالث عشر

. وجيز، متضمنة أقواًال قليلة مما نطق به يسوع، وقد أدمجها مرقس فى إنجيلـه
ويفتـرض بيكـون وجــود مصـادر أخــرى شـفهية كانـت أو مكتوبــة، ألجـزاء صــغيرة 

ويرمـز (م أن الكاتـب األخيـر إلنجيـل مـرقس ، ويـزع X““، وسـماها بـالرمز من اإلنجيل
 .)ليس مرقس، بل شخصًا من مدرسة بولس من نوع راديكالي) Rله بالرمز 

وقــــد درســــنا هــــذا الموضــــوع ): (إنجيــــل متــــى: مــــادة(وتقــــول دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة 
وهــى ) أو األناجيــل المتوافقــة(بالتفصــيل فــى البحــث المخــتص باألناجيــل الثالثــة األولــى 

فـى  –تدور أساسًا حول العالقـة األدبيـة بـين هـذه األناجيـل الثالثـة ، فمحتوياتهـا  مشكلة
ــى الظــن بأنهــا متشــابهة حتــى فــى العبــارات –الكثيــر مــن الحــاالت  ــا يحمــل عل ، مم

ومـن الناحيـة . أخذت عن مصادر مشتركة ، أو أنها أخذت عـن بعضـها الـبعض
ه الكثير من االختالفـات عـن األخرى فإن كل واحد من هذه األناجيل الثالثة ، في

حتـى إنـه ال بـد أن كـًال منهـا قـد اسـتخدم مراجـع غيـر التـى  اإلنجيلين اآلخـرين،
 ).استخدمها غيره ، سواء كانت مراجع شفهية أو مكتوبة

ٍة ِفي اُألُمـوِر اْلُمَتَيقََّنـةِ 1: (ويقول لوقا فى إنجيله  ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا ِإْذ 3َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة 2ِعْنَدَنا 

ِل ِبَتْدِقيٍق َأْن َأْكتُـَب َعلَـى التـََّواِلي ِإَلْيـَك َأيُّهَـا اْلَعزِ  يـُز ثَـاُوِفيُلُس َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَّ
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4  4-1: 1لوقا .) ِلَتْعِرَف ِصحَّ

لقــد صــرح : مــنهج لوقــا ( )مــادة لوقــا(وعــن هــذا الــنص تقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة 
، فهنـــا نـــرى لمحـــة مـــن شخصـــية ) 4-1: 1(لوقـــا بمنهجـــه فـــى مقدمتـــه الرائعـــة البليغـــة 

إنجيــل متــى ومــرقس، وٕان كنــا نــراه فــى لمحــات عــابرة فــى  الكاتــب، وهــو مــا ال نجــده فــى
ولكننــا هنــا نجــد الكاتــب يأخــذ القــارئ موضــع ثقــة ويكشــف عــن موقفــه . اإلنجيــل الرابــع

، وهـذا فهو يكتب كمعاصر عن الماضى القريـبومؤهالته للقيام بهذا العمل العظيم، 
ب مــن أهمهــا ، فهــو النــوع مــن أعســر الكتابــات التاريخيــة فــى تفســيره ، ولكنــه فــى الغالــ

ال يـدَّعى وكمـا سـبق القـول ، . التى حدثت فـى زمننـا" األمور المتيقنة عندنا"يكتب عن 
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،فكما نعلم، كان لوقا أمميًا ومن الظـاهر " لوقا أنه كان شاهد عيان لهذه األمور
أنه لم ير يسوع فى الجسد ، فهو يقف فى مكـان خـارج األحـداث العظيمـة التـى 

ولكنـه يـذكر أيضـًا أنـه يكتـب فـى اهتمامـه الشـديد بهـذه القصـة ، وهو ال يخ. يسجلها
لتعـرف صـحة "إنـه يريـد أن يؤكـد لثـاوفيلس هـذه األمـور . بروح المـؤرخ المـدقق
، " كـل شـئ مـن األول بتـدقيق"، ويقرر أنه قـد تتبـع أو فحـص  "الكالم الذى علمت به

ت مــن ومعنــى هــذا أنــه حصــل علــى مقتطفــا. وهـو مــا يجـب علــى كـل مــؤرخ صــادق
حتـى يعـرف " علـى التـوالى"مصادر مختلفة ومحصها وسجلها فى قصة مترابطة 

. ثـــاوفيلس تمامـــًا التتـــابع التـــاريخى لألحـــداث المرتبطـــة بحيـــاة يســـوع الناصـــرى
لـم تمنـع لوقـا عـن " كثيرين قد أخذوا بتأليف قصة فى هـذه األمـور" وحقيقة أن 

لكتابــه تاريخــه عــن حيــاة يســوع  "رأيــت أنــا أيضــا"بــل بــالحرى دفعــه ذلــك العمــل . العمــل
وعملــه كمــا جمعــه مــن بحثــه ، ولــم يكــن الــزمن قــد بعــد بــه عــن الجيــل الــذى عــاش فيــه 

فقــد كــان أمــرًا بــالغ األهميــة عنــده كأحــد أتبــاع يســوع المثقفــين ، أن يتتبــع . يســوع ومــات
، وكــان قــادرًا علــى الوصــول إلــى أصــل هــذه الــدعوة التــى قــد أصــبحت حركــة عالميــة

نه تقابل مع شهود العيان ليسوع وعمله كما سلمها إلينا الـذين كـانوا الحقائق أل 
لقـد كانـت هنـاك فرصـة واسـعة أمـام لوقـا خـالل . "منذ البـدء معـاينين وخـدامًا للكلمـة

ليقــوم بدراســته وابحاثــه ) 26 -24أع (الســنتين اللتــين قضــاهما مــع بــولس فــى قيصــرية 
وكانــت ) 6: 15كــو 1(، مــازالوا أحيــاء  الدقيقــة ، فقــد كــان عــدد كبيــر مــن أتبــاع المســيح

كـان كثيـرون قـد "كما كان عنده القصص المكتوبـة التـى هذه فرصة ذهبية للوقا ، 
وال شك فى أننا ننتظر أن نرى فى إنجيـل لوقـا كتابـًا مشـابهًا لسـفر . فى كتابتها" أخذوا

يعاب األعمـــال فـــى األســـلوب والمـــنهج ، مـــع غـــرام المـــؤرخ بالدقـــة والترتيـــب ، ومـــع اســـت
الكاتـب واســتفادته مـن كــل مـا ســمع وقـرأ ، وال يمكــن أن نتوقـع مــن مثـل هــذا الكاتــب أى 

المزج الـذكى بـين مـا جمعـه مـن مـواد ليجعـل تهاون أو عدم مباالة ، بل نتوقع منه 
 .) منه عمًال فنيًا متكامالً 

 :وهنا تطرح نفسها عدة أسئلة
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 صــــيل، وتختلــــف فــــى لمــــاذا أوحــــى الــــرب عــــدة أناجيــــل تختلــــف فــــى التفا -197س
األســلوب اللغــوى وتختلــف فــى إهتمامــات المــؤلفين، وتختلــف محتوياتهــا تبعــًا إلخــتالف 

 مصادرها التى كتب منها مؤلف اإلنجيل؟

 لمــاذا لــم يــوحى الــرب إنجــيًال واحــدًا يجمــع كــل هــذه التفاصــيل فــى كتــاب  -198س
 واحد؟ أليس ذلك أبلغ وأقوى فى البشارة به؟

 ب ألنـاس مـا هـم بأنبيـاء وبعضـهم غيـر معروفـة هويتـه أو لماذا أوحى الر  -199س
 ُمخَتَلف فيها اختالف كبير ، ولم يوحى إلى نبيه؟

 لمــاذا تــدعون أن الــرب حفــظ كــالم متــى ولوقــا ومــرقس ويوحنــا ولــم يحفــظ  -200س
 ؟)8: 1تسالونيكى الثانية (إنجيله هو نفسه 

 ــ -201س ون إنــه هــو الــرب فــأين إنجيــل نبيــه عيســى عليــه الســالم؟ فــإن كنــت تقول
فكيـف لــم يـتمكن مــن الحفـاظ علــى إنجيلــه وكلمتـه؟ أهــو إلـه ضــعيف إلـى هــذا الحــد؟ أال 
يتمكن من الحفاظ على حياته ، وال كالمه؟ فكيف أصدق أن هـذا هـو اإللـه الـذى يجـب 

 أن أستأمنه على نفسى وحياتى؟ 

 اتب؟ولماذا اختلف وحى الرب وأسلوبه فى الكتابة باختالف ثقافة الك -202س 

 أال يدل ذلك على مبادرة شخصية منهم للكتابة أمثال لوقا وبولس؟  -203س 

 ـٍة ِفـي اُألُمـوِر اْلُمَتَيقََّنـِة 1: (يقول لوقا -204س ِإْذ َكاَن َكِثيُروَن َقْد َأَخـُذوا ِبتَـْأِليِف ِقصَّ
َرَأْيـُت َأَنـا 3ِيِنيَن َوُخـدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعـا2ِعْنَدَنا 

ِل ِبتَـْدِقيٍق َأْن َأْكتُـَب َعلَـى التـََّواِلي ِإَلْيـَك َأيُّهَـا اْلعَ  ِزيـُز َأْيضًا ِإْذ َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَّ
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1 :1لوقا ) .ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ــدَّامًا (فــأين األصــول التــى تســلمها لوقــا مــن  ــاِيِنيَن َوُخ ــْدِء ُمَع ــُذ اْلَب ــاُنوا ُمْن ــِذيَن َك الَّ
 واعتمد على كتاباتهم فى تأليف خطابه هذا إلى ثاوفيليس؟) ِلْلَكِلَمةِ 
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 ولماذا لم تتبقى إال كتابات بولس وتالميذه؟ أال يثير هـذا التسـاؤل والشـك  -205س
 لديكم؟

المعــارف البريطانيــة فكانــت أكثــر وضــوحًا وصــراحة فــى اعترافاتهــا، فقالــت  أمــا دائــرة
ــا فإنــه ال مريــة وال شــك كتــاب مــزور: (عــن إنجيــل يوحنــا ، أراد  أمــا إنجيــل يوحن

صــاحبه مضــادة اثنــين مــن الحــواريين بعضــها لــبعض ، وهمــا القديســان يوحنــا بــن زبــدى 
كتـاب أنـه هـو الحـوارى الـذى يحبـه الصياد ومتى ، وقد ادعى الكاتب المزوَّر فى مـتن ال

يســـوع ، فأخـــذت الكنيســـة هـــذه الجملـــة علـــى عالَّتهـــا ، وجزمـــت بـــأن الكاتـــب هـــو يوحنـــا 
وال يخــرج هــذا الكتــاب مــع أن صــاحبه غيــر يوحنــا الحــوارى يقينــًا ، .. .. .. الحــوارى 

، وٕانـا  عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى ال رابط بينها وبين مـن نسـبت إليـه
علــى الــذين يبــذلون أقصــى جهــدهم ليربطــوا ـ ولــو بــأوهى رابطــة ـ ذلــك الرجــل  لنشــفق

الـذى ألـف هــذا الكتـاب فـى الجيـل الثــانى بـالحوارى يوحنـا الصـياد الجليلــى ، .. الفلسـفى 
 ).وأن أعمالهم تضيع عليهم ُسدى لخبطهم على غير هدى

 جهالء؟ ما رأى عيسى فى تالميذه؟ هل كان تالميذه أغبياء؟ هل كانوا -206س 

كمــا شــوَّهت األناجيــل صــورة اهللا وصــورة عيســى عليــه الســالم ، شــوَّهت أيضــًا صــورة 
تالميــذه وحملــة لوائــه مــن بعــده لإلجهــاز علــى الــدين كلــه ، فكثيــرا مــا تــراهم ينســبون لهــم 
عــدم فهــم عيســى عليــه الســالم بــل والغبــاء، وكثيــرًا مــا فهمــوا عيســى عليــه الســالم نفســه 

 .ا مما ذكرته األناجيل للتدليل على كالمى هذاخطًأ ، وسوف أنقل جزءً 

فأساس دعوة عيسى عليه السالم هو ملكـوت اهللا وصـاحب هـذا الملكـوت المزمـع أن 
يـــأتى ، ومـــع ذلـــك لـــم يفهمـــوا ُلـــب هـــذه الـــدعوة ، فظنـــوا عيســـى عليـــه الســـالم نفســـه هـــو 

ــيَّا ــا َجــاَء َيُســوُع ِإَلـــى َنــَواِحي َقْيَصــِريَِّة فِ 13: (المسِّ َمــْن َيُقـــوُل «: يلُــبَُّس َســـَأَل َتَالِميــَذهُ َوَلمَّ
َقــْوٌم ُيوَحنَّــا اْلَمْعَمــَداُن َوآَخــُروَن ِإيِليَّــا «: َفَقــاُلوا14» ؟النَّــاُس ِإنِّــي َأَنــا اْبــُن اِإلْنَســانِ 

» ؟ي َأَنـاَوَأْنُتْم َمْن َتُقوُلـوَن ِإنِّـ«: َقاَل َلُهمْ 15. »َوآَخُروَن ِإْرِمَيا َأْو َواِحٌد ِمَن اَألْنِبَياءِ 
ِحيَنِئٍذ َأْوَصـى 20. ... »َأْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه اْلَحيِّ «: َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 16

 20-13: 16متى.) َتَالِميَذُه َأْن َال َيُقوُلوا َألَحٍد ِإنَُّه َيُسوُع اْلَمِسيحُ 
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ا الـــنص ، أمـــا القـــول الـــذى تـــاله والـــذى يمتـــدح فيـــه بطـــرس فهـــو مدســـوس علـــى هـــذ
اْذَهـْب َعنِّـي «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطـُرَس 23: (والدليل على ذلك هو قوله عقب ذلك مباشرة

  23: 16متى .) »َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ . َيا َشْيَطانُ 

مَّ َخَرَج َيُسوُع َوَتَالِميُذُه ِإَلى قُـَرى ثُ 27: (كما أن هذه القصة جاءت مختلفة عند مرقس
: َفَأَجــاُبوا28» َمــْن َيُقــوُل النَّــاُس ِإنِّــي َأَنــا؟«: َوِفــي الطَِّريــِق َســَأَل َتَالِميــَذهُ . َقْيَصــِريَِّة ِفيُلــبَُّس 

َوَأْنــُتْم َمــْن «: اَل َلهُــمْ َفَقــ29. »ُيوَحنَّــا اْلَمْعَمــَداُن َوآَخــُروَن ِإيِليَّــا َوآَخــُروَن َواِحــٌد ِمــَن اَألْنِبَيــاءِ «
َفاْنَتَهَرُهْم َكْي َال َيُقوُلـوا َألَحـٍد 30» !َأْنَت اْلَمِسيحُ «: َفَأَجاَب ُبْطُرُس » َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا؟

 30-27: 8مرقس .) َعْنهُ 

ـــه متـــى ـــد مـــرقس بصـــورة مختلفـــة لفظـــًا عمـــا جـــاء ب : وكـــذلك جـــاء نهـــره لبطـــرس عن
اْذَهــْب َعنِّــي َيــا َشــْيَطاُن َألنَّــَك َال «: َالِميــَذُه َفــاْنَتَهَر ُبْطــُرَس َقــاِئالً َفاْلَتَفــَت َوَأْبَصــَر تَ 33(

 33: 8مرقس .) »َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

َوَكاَنـْت َشـَياِطيُن َأْيضـًا َتْخـُرُج 41(: كما انتهـر الشـياطين التـى قالـت عنـه إنـه المسـيح
ــُن اهللاِ «: َتْصــُرُخ َوَتُقــولُ ِمــْن َكِثيــِريَن َوِهــَي  ــيُح اْب ــَت اْلَمِس ــَدْعُهْم » !َأْن ــْم َي ــاْنَتَهَرُهْم َوَل َف

 41: 4لوقا .) َألنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمِسيحُ  َيَتَكلَُّمونَ 

 26: 8متى ) »؟َيا َقِليِلي اِإليَمانِ َما َباُلُكْم َخاِئِفيَن «: َفَقاَل َلُهمْ 26(

َفسِّـْر «: َفَتقَـدََّم ِإَلْيـِه َتَالِميـُذُه قَـاِئِلينَ . َيُسوُع اْلُجُموَع َوَجاَء ِإَلى اْلَبْيـتِ  ِحيَنِئٍذ َصَرفَ 36(
 36: 13متى .) »َلَنا َمَثَل َزَواِن اْلَحْقلِ 

ـــا 26. َوِفـــي اْلَهِزيـــِع الرَّاِبـــِع ِمـــَن اللَّْيـــِل َمَضـــى ِإَلـــْيِهْم َيُســـوُع َماِشـــيًا َعَلـــى اْلَبْحـــرِ 25( َفَلمَّ
! َوِمَن اْلَخْوِف َصـَرُخوا. »ِإنَُّه َخَيالٌ «: َصَرُه التََّالِميُذ َماِشيًا َعَلى اْلَبْحِر اْضَطَرُبوا َقاِئِلينَ َأبْ 

ُعوا«: َفِلْلَوْقِت َقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 27 َيـا َسـيُِّد «: َفَأَجاَبـُه ُبْطـُرُس 28. »َال َتَخـاُفوا. َأَنـا ُهـوَ ! َتَشـجَّ
َفَنَزَل ُبْطُرُس ِمَن . »َتَعالَ «: َفَقالَ 29. »َفُمْرِني َأْن آِتَي ِإَلْيَك َعَلى اْلَماءِ  ِإْن ُكْنَت َأْنَت ُهوَ 

يَح َشــِديَدًة َخــافَ 30. السَّـِفيَنِة َوَمَشــى َعَلــى اْلَمــاِء ِلَيــْأِتَي ِإَلــى َيُسـوعَ  ــا َرَأى الــرِّ َوإِِذ . َوَلِكــْن َلمَّ
ِنــ«: اْبتَــَدَأ َيْغــَرُق َصــَرخَ  : َفِفــي اْلَحــاِل َمــدَّ َيُســوُع َيــَدُه َوَأْمَســَك ِبــِه َوَقــاَل َلــهُ 31. »يَيــا َربُّ َنجِّ

 31-25: 14متى )»؟َيا َقِليَل اِإليَماِن ِلَماَذا َشَكْكتَ «
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َهـْل َأْنـُتْم َأْيضـًا َحتـَّى «: َفَقاَل َيُسوعُ 16. »َفسِّْر َلَنا َهَذا اْلَمَثلَ «: َفَقاَل ُبْطُرُس َلهُ 15(
 16-15: 15متى ) ؟ِمينَ اآلَن َغْيُر َفاهِ 

َأيَُّهـا اْلِجيـُل «: َفَأَجـاَب َيُسـوعُ 17. »َوَأْحَضْرُتُه ِإَلى َتَالِميـِذَك َفلَـْم َيْقـِدُروا َأْن َيْشـُفوهُ 16(
ــيَّ  ــدُِّموُه ِإَل ــَتِمُلُكْم؟ َق ــى َأْح ــى َمَت ــْم؟ ِإَل ــوُن َمَعُك ــى َأُك ــى َمَت ــِوي ِإَل ــْؤِمِن اْلُمْلَت ــُر اْلُم َغْي

ُثمَّ َتَقدََّم 19. َفُشِفَي اْلُغَالُم ِمْن ِتْلَك السَّاَعةِ . َفاْنَتَهَرُه َيُسوُع َفَخَرَج ِمْنُه الشَّْيَطانُ 18» !َهُهَنا
َفَقــاَل َلُهــْم 20» ِلَمــاَذا َلــْم َنْقــِدْر َنْحــُن َأْن ُنْخِرَجــُه؟«: التََّالِميــُذ ِإَلــى َيُســوَع َعَلــى اْنِفــَراٍد َوَقــاُلوا

َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدٍل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن : َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . يَماِنُكمْ ِلَعَدِم إِ «: َيُسوعُ 
َوَأمَّـا 21. اْنَتِقْل ِمْن ُهَنا ِإَلى ُهَناَك َفَيْنَتِقـُل َوَال َيُكـوُن َشـْيٌء َغْيـَر ُمْمِكـٍن لَـَدْيُكمْ : ِلَهَذا اْلَجَبلِ 

ْومِ َهَذا اْلِجْنُس  َالِة َوالصَّ  21-16: 17متى)»َفَال َيْخُرُج ِإالَّ ِبالصَّ

ــْي َيْلِمَســُهمْ 13( ــدَُّموا ِإَلْيــِه َأْوَالدًا ِلَك ــُذ فَــاْنَتَهُروا الَّــِذيَن َقــدَُّموُهمْ . َوَق ــا التََّالِمي ــا 14. َوَأمَّ َفَلمَّ
ْأُتوَن ِإَلــيَّ َوَال َتْمَنُعــوُهْم َألنَّ ِلِمْثــِل َدُعــوا اَألْوَالَد َيــ«: َرَأى َيُسـوُع َذِلــَك اْغتَــاَظ َوَقــاَل َلهُــمْ 

َمـْن َال َيْقَبـُل َمَلُكـوَت اللَّـِه ِمْثـَل َوَلـٍد َفَلـْن : َاْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـمْ 15. َهُؤَالِء َمَلُكوَت اللَّهِ 
 . 16-13: 10مرقس .) َفاْحَتَضَنُهْم َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيِهْم َوَباَرَكُهمْ 16. »َيْدُخَلهُ 

ِفـي ِتْلـَك السَّـاَعِة َتَقــدََّم 1: (علـى الـرغم مـن أنـه قــال لهـم عـن األوالد الصـغار مـن قبــل
فَـَدَعا َيُسـوُع ِإَلْيـِه 2» َفَمـْن ُهـَو َأْعَظـُم ِفـي َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت؟«: التََّالِميُذ ِإَلى َيُسوَع قَـاِئِلينَ 
ــمْ َالْ «: َوَقــالَ 3َوَلــدًا َوَأَقاَمــُه ِفــي َوَســِطِهْم  ــوُل َلُك ــَل : َحــقَّ َأُق ــْم َتْرِجُعــوا َوَتِصــيُروا ِمْث ِإْن َل

ــَماَواتِ  َفَمــْن َوَضــَع َنْفَســُه ِمْثــَل َهــَذا اْلَوَلــِد َفُهــَو 4. اَألْوَالِد َفَلــْن َتــْدُخُلوا َمَلُكــوَت السَّ
ــَماَواتِ  ــوِت السَّ ــي َمَلُك ــُم ِف ــَذا5. اَألْعَظ ــَل َه ــدًا ِمْث ــدًا َواِح ــَل َوَل ــْن َقِب ــْد  َوَم ِباْســِمي َفَق

ــُه َأْن ُيَعلَّــَق ِفــي 6. َقِبَلِنــي ــَغاِر اْلُمــْؤِمِنيَن ِبــي َفَخْيــٌر َل َوَمــْن َأْعَثــَر َأَحــَد َهــُؤَالِء الصِّ
ِة اْلَبْحرِ   6-1: 18متى .) ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ

َهَكـَذا قَـاَل َأْيضـًا » !َعـَك َال ُأْنِكـُركَ َوَلِو اْضُطِرْرُت َأْن َأُمـوَت مَ «: َقاَل َلُه ُبْطـُرُس 35(
  56: 26متى .) ِحيَنِئٍذ َتَرَكُه التََّالِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا(،  35: 26متى .) َجِميُع التََّالِميذِ 

ـا ُبْطـُرُس َفَكـاَن 69(، وتركـه ) إلهه؟(بل لقد أقسم بطرس كذبًا أنه ال يعرف معلمه  َأمَّ
ــي  ــةً َجاِلســًا َخاِرجــًا ِف ــِه َجاِرَيــٌة َقاِئَل ــدَّاِر َفَجــاَءْت ِإَلْي ــَع َيُســوَع اْلَجِليِلــيِّ «: ال ــَت َم ــَت ُكْن . »َوَأْن

ثُـمَّ ِإْذ َخـَرَج ِإلَـى الـدِّْهِليِز 71» !َلْسُت َأْدِري َمـا َتُقـوِلينَ «: َفَأْنَكَر ُقدَّاَم اْلَجِميِع َقاِئالً 70
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: فَـَأْنَكَر َأْيضـًا ِبَقَسـمٍ 72» !َوَهَذا َكاَن َمَع َيُسوَع النَّاِصـِريِّ « :َرَأْتُه ُأْخَرى َفَقاَلْت ِللَِّذيَن ُهَناكَ 
َحقّـًا َأْنـَت َأْيضـًا «: َوَبْعَد َقِليٍل َجاَء اْلِقَياُم َوقَـاُلوا ِلُبْطـُرَس 73» !ِإنِّي َلْسُت َأْعِرُف الرَُّجلَ «

» !ِإنِّـي َال َأْعـِرُف الرَُّجـلَ «: َيْلَعـُن َوَيْحِلـفُ َفاْبَتَدَأ ِحيَنِئٍذ 74» !ِمْنُهْم َفِإنَّ ُلَغَتَك ُتْظِهـُركَ 
 74-69: 26متى ) ….. 

صـحيح أن اإلنجيـل [وهـرب ) ؟(كما تركه التلميذ الذى كان يحبه وقت القبض عليـه 
يقول بعد ذلك أن بطرس أدخل يوحنا وظل مـع المصـلوب أثنـاء عمليـة الصـلب ، لكنـى 

فهـل ُيعقـل أن مـن تـرك إزاره وهـرب مـن قـوم : أرى اإلستخفاف بالعقول فـى هـذه الحكايـة
أن يرجــع إلــيهم مــرة أخــرى، وهــم يعرفونــه حــق المعرفــة، حيــث كــان التالميــذ يرافقونــه فــى 

. َفَتَرَكـــُه اْلَجِميـــُع َوَهَرُبـــوا50]: (كـــل وقـــت وحـــين ، وكـــان يســـُهل التعـــرف عليـــه جيـــدًا؟
ــِه َفَأمْ 51 ــى ُعْرِي ــابٌّ َالِبســًا ِإَزارًا َعَل ــُه َش ــبَّاُن َوَتِبَع ــَكُه الشُّ ــَرَب 52َس ــَرَك اِإلَزاَر َوَه َفَت

 52-50: 14مرقس .) ِمْنُهْم ُعْرَياناً 

وأنـه سـوف ُيصـَلب ، ولـن يـروه مـرة ) ؟(حتى مع علمهم باقتراب القبض علـى إلههـم 
أخـــرى علـــى األرض ، إال أن األناجيـــل تصـــفهم بالتخـــاذل وعـــدم اإلكتـــراث ، فقـــد نـــاموا 

ــًا مــنهم أن يقفــوا  يبكــى ،) ؟(وتركــوا إلههــم  يصــلى ، يتضــرع إلــى إلهــه أن ينقــذه ، طالب
بجــواره ليشــجعوه وليهونــوا عليــه األحــداث العصــيبة القادمــة ، راجيــًا إيــاهم أن يصــلوا هــم 

 : أيضًا ، ألكى ينقذهم اهللا من الفتنة القادمة ، لكن هيهات هيهات

ــــالَ 32( ــــْيَماِني َفَق ــــُمَها َجْثَس ــــى َضــــْيَعٍة اْس ــــِذهِ  َوَجــــاُءوا ِإَل ــــا َحتَّــــى «: ِلَتَالِمي ــــوا َهُهَن اْجِلُس
: َفقَـاَل َلهُـمْ 34. َواْبَتَدَأ َيْدَهُش َوَيْكَتِئبُ ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا 33. »ُأَصلِّيَ 

َقِليًال َوَخرَّ َعلَـى ُثمَّ َتَقدََّم 35. »اْمُكُثوا ُهَنا َواْسَهُروا! َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى اْلَمْوتِ «
ــاَعُة ِإْن َأْمَكــنَ  ــُه السَّ ــَر َعْن ــالَ 36. اَألْرِض َوَكــاَن ُيَصــلِّي ِلَكــْي َتْعُب ــلُّ «: َوَق ــا اآلُب ُك ــا َأَب َي

َوَلِكْن ِلَيُكْن َال َما ُأِريُد َأَنا َبْل َما ُتِريُد . َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك َفَأِجْز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 
َأَمـا قَـَدْرَت َأْن ! َيـا ِسـْمَعاُن َأْنـَت َنـاِئمٌ «: ُثمَّ َجاَء َوَوَجَدُهْم ِنَيامـًا َفقَـاَل ِلُبْطـُرَس 37. »َأْنتَ 

وُح َفَنِشيٌط َوَأمَّـا . ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ 38َتْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟  َأمَّا الرُّ
ـــهِ َومَ 39. »اْلَجَســـُد َفَضـــِعيفٌ  ـــَك اْلَكـــَالَم ِبَعْيِن ـــاِئًال َذِل ـــَع 40. َضـــى َأْيضـــًا َوَصـــلَّى َق ـــمَّ َرَج ُث

ثُـمَّ َجـاَء 41. َوَوَجَدُهْم َأْيضًا ِنَيامًا ِإْذ َكاَنْت َأْعُيُنُهْم َثِقيَلًة َفَلْم َيْعَلُموا ِبَمـاَذا ُيِجيُبوَنـهُ 
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-32: 14مـرقس !) َقْد َأَتِت السَّاَعةُ ! ْكِفييَ ! َناُموا اآلَن َواْسَتِريُحوا«: ثَاِلَثًة َوَقاَل َلُهمْ 
41 

: بــل نـــام بطــرس نفســـه الـــذى انتقــاه يســـوع مــع يعقـــوب ويوحنـــا عنــدما ذهـــب للصـــالة
َأَمـا قَـَدْرَت َأْن َتْسـَهَر ! َيـا ِسـْمَعاُن َأْنـَت َنـاِئمٌ «: ُثمَّ َجاَء َوَوَجَدُهْم ِنَيامًا َفقَـاَل ِلُبْطـُرَس 37(

 37: 14 مرقس) َساَعًة َواِحَدًة؟

مــا هــو الــدور الــذى قــام بــه تالميــذه ومحبــوه وأتباعــه وقــت : وٕانــى ألتعجــب وأتســاءل
القــبض عليــه والصــلب؟ إننــا كشــرقيين عنــدما نــرى إنســانًا ُيضــَرب وُينكَّــل بــه ، نقــول فــى 

ونحــاول أن نكــف عنــه ، وهــذا يحــدث دون أن نعلــم ســببًا لضــربه ، ) هــذا حــرام(ســذاجة 
الشخص ُيضَرب ألنه تم القـبض عليـه أثنـاء السـرقة ، تجـد  وحتى لو علم الناس أن هذا

كما ننتقـد كـذلك ) صحيح هو لص ، لكن ما تفعلونه به حرام، سلِّموه للشرطة(من يقول 
فمــــا بالــــك بتصــــرفات هــــؤالء النــــاس . تصــــرفات الشــــرطة فــــى التنكيــــل بأحــــد اللصــــوص

كل هذا بـإذن (ستعصية الطيبيبن تجاه من أشفى أبناءهم وأحيا موتاهم وأبرأ أسقامهم الم
، تجاه نبى أرسله اهللا إليهم لهدايتهم ، ألم يوجد فيهم من كانت عنده النخوة لنصـرة ) اهللا

 اهللا ودينه ورسوله؟ 

َفَأَجاَبـُه 68: (قارن بين قول بطرس وقول الشياطين التى أخرسها عيسى عليه السالم
َوَنْحـُن َقـْد آَمنَّـا 69ُم اْلَحَياِة اَألَبِديَِّة ِعْنَدَك َيا َربُّ ِإَلى َمْن َنْذَهُب؟ كالَ «: ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 

 69-68: 6يوحنا .) »َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه اْلَحيِّ 

َأْنـــَت «: َوَكاَنــْت َشـــَياِطيُن َأْيضــًا َتْخـــُرُج ِمـــْن َكِثيــِريَن َوِهـــَي َتْصــُرُخ َوَتُقـــولُ 41(
لوقا .) َفاْنَتَهَرُهْم َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن َألنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمِسيحُ » !اْلَمِسيُح اْبُن اهللاِ 

4 :41 

وعلـى الــرغم مـن كــل مــا قرأنـاه عــن شخصـية التالميــذ كمــا يصـورها كــاتبوا األناجيــل، 
نجد عيسى عليه السالم يرفعهم إلى مصاف التالميذ الـذين تعلمـوا وفهمـوا، وعلـى مقـدرة 

َفَتقَـدََّم التََّالِميـُذ 10: (من العلم كبيرة تمكنهم من مواصلة مسيرة نبيهم ، فنقرأ أنه قـال لهـم
َألنَُّه َقْد ُأْعِطَي َلُكْم َأْن َتْعِرُفـوا َأْسـَراَر «: َفَأَجابَ 11» ِلَماَذا ُتَكلُِّمُهْم ِبَأْمثَاٍل؟«: َوَقاُلوا َلهُ 

 11-10: 13متى)َلِئَك َفَلْم ُيْعطَ َمَلُكوِت السََّماَواِت َوَأمَّا ِألُو 
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 16: 13متى .) َوَلِكْن ُطوَبى ِلُعُيوِنُكْم َألنََّها ُتْبِصُر َوِآلَذاِنُكْم َألنََّها َتْسَمعُ 16(

وعلــى الــرغم مــن التقــدم العلمــى لنقــد نصــوص الكتــاب المقــدس نجــد دائــرة المعــارف 
الفكـر  –ينتهـر حزينـًا : (انتقول إن عيسـى عليـه السـالم كـ) مادة إنجيل مرقس(الكتابية 

: 8(الخــاطئ لبطــرس كمــا ينتهــر فــى غــيط غيــرة تالميــذه الخاطئــة ومطــامعهم األنانيــة 
 ) 23: 10ليهوذا بصفة خاصة (والتحذير ) 14: 10، 33

 فهـل كـان . تقدسون الصـليب ألن مـن تؤلهونـه ُأعـِدَم عليـه ، ومـسَّ جسـده -207س
مسَّ جسده أو خرج منه من دم وعـرق وبـول أتباعه من التالميذ وغيرهم يقدسون كل ما 

 وبراز؟ 
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 متى كانت مباحثات يسوع مع اليهود؟ -208س 

 )11اإلصحاح (عند مرقس كانت فى اليوم الثالث من وصوله أورشليم 

فأحـــدهما ) 21اإلصــحاح (وعنــد متــى كانــت فـــى اليــوم الثــانى مــن وصـــوله أورشــليم 
 .خطأ

أال يدل ذلك علـى أن هـذا الكتـاب لـيس مـن وحـى اهللا وٕانمـا هـى اجتهـادات شخصـية 
ـــةٍ ِإْذ َكـــاَن َكِثيـــُروَن َقـــْد َأَخـــُذوا 1: (مصـــداقًا لقـــول لوقـــا لمؤلفيهــا؟ وذلـــك ِفـــي  ِبَتـــْأِليِف ِقصَّ

َكَمــا َســلََّمَها ِإَلْيَنــا الَّــِذيَن َكــاُنوا ُمْنــُذ اْلَبــْدِء ُمَعــاِيِنيَن َوُخــدَّامًا ِلْلَكِلَمــِة 2اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّنــِة ِعْنــَدَنا 
ِل ِبتَـْدِقيٍق َأْن َأْكتُـَب َعلَـى التـََّواِلي ِإَلْيـَك ِإْذ َقْد تَ َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا 3 َتبَّْعـُت ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـَن اَألوَّ

َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4َأيَُّها اْلَعِزيُز ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا .) ِلَتْعِرَف ِصحَّ

م وأيضــــًا هــــذا مــــا نســــتنتجه مــــن خطابــــات بــــولس ، فالســــالمات علــــى المرســــل إلــــيه
ُأوِصي ِإَلْيُكْم ِبُأْخِتَنـا 1: (وأقربائهم ال يدل إلى على كون هذا الخطاب خطاب شخصى

َكْي َتْقَبُلوَها ِفي الرَّبِّ َكَما َيِحـقُّ 2ِفيِبي الَِّتي ِهَي َخاِدَمُة اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َكْنَخِرَيا 
ْتـــُه ِمـــْنُكْم َألنََّهـــا َصـــاَرْت ُمَســـاِعَدًة ِلْلِقدِّيِســـيَن َوَتُقوُمـــوا َلَهـــا ِفـــي َأيِّ َشـــْيٍء اْحَتاجَ 

َسلُِّموا َعَلى ِبِريْسِكالَّ َوَأِكيَال اْلَعـاِمَلْيِن َمِعـي ِفـي اْلَمِسـيِح 3. ِلَكِثيِريَن َوِلي َأَنا َأْيضاً 
ْشـُكُرُهَما اللََّذْيِن َوَضَعا ُعُنَقْيِهَما ِمْن َأْجِل َحَياِتي اللَّـَذْيِن َلْسـُت َأَنـا َوْحـِدي أَ 4َيُسوَع 

ــمِ  ــُع َكَنــاِئِس اُألَم ــْل َأْيضــًا َجِمي ــا5 َب ــي ِفــي َبْيِتِهَم ــى . َوَعَلــى اْلَكِنيَســِة الَِّت َســلُِّموا َعَل
َسـلُِّموا َعلَـى َمـْرَيَم الَّتِـي َتِعَبـْت َألْجِلَنـا 6. َأَبْيِنُتوَس َحِبيِبي الَّـِذي ُهـَو َبـاُكوَرُة َأَخاِئَيـَة ِلْلَمِسـيحِ 

اْلَمْأُســـوَرْيِن َمِعـــي اللَّـــَذْيِن ُهَمـــا ُموا َعَلـــى َأْنـــَدُروِنُكوَس َوُيوِنَيـــاَس َنِســـيَبيَّ َســـلِّ 7. َكِثيـــراً 
َسـلُِّموا َعَلـى َأْمِبِلَيـاَس َحِبيِبـي ِفـي 8. َمْشُهوَراِن َبْيَن الرُُّسِل َوقَـْد َكاَنـا ِفـي اْلَمِسـيِح َقْبِلـي

. َمَعَنــــا ِفـــي اْلَمِســــيِح َوَعَلــــى ِإْســــَتاِخيَس َحِبيِبــــي َســــلُِّموا َعَلـــى ُأوْرَبــــاُنوَس اْلَعاِمــــلِ 9. الــــرَّبِّ 
ــــى ِفــــي اْلَمِســــيحِ 10 ــــْن َأْهــــِل . َســــلُِّموا َعَلــــى َأَبلِّــــَس اْلُمَزكَّ ــــى الَّــــِذيَن ُهــــْم ِم َســــلُِّموا َعَل

ِل َســلُِّموا َعَلــى الَّــِذيَن ُهــْم ِمــْن َأْهــ. َســلُِّموا َعَلــى ِهيُروِدُيــوَن َنِســيِبي11. َأِرْســُتوُبوُلوَس 
. َسلُِّموا َعَلى َتِريَفْيَنا َوَتِريُفوَسا التَّاِعَبَتْيِن ِفـي الـرَّبِّ 12. َنْرِكسُّوَس اْلَكاِئِنيَن ِفي الرَّبِّ 

َسلُِّموا َعَلـى ُروُفـَس 13. َسلُِّموا َعَلى َبْرِسيَس اْلَمْحُبوَبِة الَِّتي َتِعَبْت َكِثيرًا ِفي الرَّبِّ 
ــياْلُمْخَتــاِر ِفــي الــرَّبِّ َوعَ  ــِه ُأمِّ ــا 15. .. .. . َلــى ُأمِّ َســلُِّموا َعَلــى ِفيُلوُلــوُغَس َوُجوِلَي
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ـــاَس َوَعَلـــى َجِميـــِع اْلِقدِّيِســـيَن الَّـــِذيَن َمَعُهـــمْ  ـــِه َوُأوُلْمَب َســـلُِّموا 16. َوِنيِرُيـــوَس َوُأْخِت
ــةٍ  ــٍة ُمَقدََّس ــٍض ِبُقْبَل ــى َبْع ــ. َبْعُضــُكْم َعَل ــلُِّم َعَل ــيِح ُتَس ــاِئُس اْلَمِس . .. .. .. .. ْيُكمْ َكَن

ـــيَباْتُرُس 21 ـــوُن َوُسوِس ـــوُس َوَياُس ـــي َوُلوِكُي ـــُل َمِع ـــاُوُس اْلَعاِم ـــْيُكْم ِتيُموَث ـــلُِّم َعَل ُيَس
ــَباِئي ــْيُكْم 22. َأْنِس ــلُِّم َعَل ــاَلِة ُأَس ــِذِه الرَِّس ــُب َه ــوُس َكاِت ــا َتْرِتُي ــلُِّم 23. ِفــي الــرَّبِّ َأَن ُيَس

ــاُيُس ُمَضــيِِّفي  ــْيُكْم َغ ــاَعَل ــِة ُكلَِّه ــاِزُن . َوُمَضــيُِّف اْلَكِنيَس ــُتُس َخ ــْيُكْم َأَراْس ــلُِّم َعَل ُيَس
ــَواْرُتُس اَألخُ  ــِة َوَك ــِد ِفيِبــي . .. .. (اْلَمِديَن ُكِتَبــْت ِإَلــى َأْهــِل ُروِمَيــَة ِمــْن ُكوِرْنثُــوَس َعَلــى َي

 27-16:1رومية ) َخاِدَمِة َكِنيَسِة َكْنَخِرَيا

ــَدُه َمِعــي11: (لراســلوكــذلك الطلبــات الشخصــية ل ــا َوْح ــْرُقَس َوَأْحِضــْرُه . ُلوَق ــْذ َم ُخ
َداَء 13. َأمَّا ِتيِخـيُكُس َفَقـْد َأْرَسـْلُتُه ِإَلـى َأَفُسـَس 12. َمَعَك َألنَُّه َناِفٌع ِلي ِلْلِخْدَمةِ  َالـرِّ

َأْيضـًا َوَال ِسـيََّما  َواْلُكتُـبَ ، الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َكـاْرُبَس َأْحِضـْرُه َمتَـى ِجْئـتَ 
اُس َأْظَهَر ِلي ُشُرورًا َكِثيَرةً 14. الرُُّقوقَ  . ِلُيَجازِِه الرَّبُّ َحَسـَب َأْعَماِلـهِ . ِإْسَكْنَدُر النَّحَّ

ــا ِجــّداً 15 ــاَوَم َأْقَواَلَن ــُه َق ــَت َأْيضــًا َألنَّ ــُه َأْن ــاْحَتِفْظ ِمْن ــْم 16. َف ِل َل ِفــي اْحِتَجــاِجي اَألوَّ
َوَلِكـنَّ الـرَّبَّ َوَقـَف 17. َال ُيْحَسـْب َعَلـْيِهمْ . َحـٌد َمِعـي، َبـِل اْلَجِميـُع َتَرُكـوِنيَيْحُضْر أَ 

ـــي َوَقـــوَّاِني ـــدِ َمِع ـــِم اَألَس ـــْن َف ـــْذُت ِم ـــِم، َفُأْنِق ـــَمَع َجِميـــُع اُألَم ـــَراَزُة، َوَيْس ـــي اْلِك ـــَتمَّ ِب ـــْي ُت . ، ِلَك
ــَماِويِّ َوَســُيْنِقُذِني الــرَّبُّ ِمــْن ُكــلِّ َعَمــٍل َردِ 18 الَّــِذي َلــُه اْلَمْجــُد . يٍء َوُيَخلُِّصــِني ِلَمَلُكوِتــِه السَّ

ــــدُُّهورِ  ــــِر ال ــــى َدْه ــــينَ . ِإَل . َســــلِّْم َعَلــــى ِفِرْســــَكا َوَأِكــــيَال َوَبْيــــِت ُأِنيِســــيُفوُرَس 19. آِم
ــوَس 20 ــَي ِفــي ُكوِرْنُث ــُه ِفــي ِميِليــُتَس . َأَراْســُتُس َبِق ــُروِفيُمُس َفَتَرْكُت ــا ُت . َمِريضــاً َوَأمَّ
ــــَتاءِ 21 ــــَل الشِّ ــــيَء َقْب ــــاِدْر َأْن َتِج ــــُنُس . َب ــــوِديُس َوِلي ــــوُلُس َوُب ــــَك َأْفُب ــــلُِّم َعَلْي ُيَس

 21-11: 4تيموثاوس الثانية .) َوَكَالَفِ◌ِديَُّة َواِإلْخَوُة َجِميعاً 

ْن َال ِإذًا َمــْن َزوََّج َفَحَســنًا َيْفَعــُل َوَمــ38: (وكــذلك اآلراء الشخصــية لمــؤلفى هــذه الكتــب
َوَلِكـْن ِإْن َمـاَت َرُجُلهَـا . اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس َما َداَم َرُجُلَها َحّياً 39. ُيَزوُِّج َيْفَعُل َأْحَسنَ 

َذا َوَلِكنََّها َأْكثَـُر ِغْبَطـًة ِإْن َلِبثَـْت َهَكـ40. َفِهَي ُحرٌَّة ِلَكْي َتَتَزوََّج ِبَمْن ُتِريُد ِفي الرَّبِّ َفقَـطْ 
 40-38: 7كورنثوس األولى ) .َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا ِعْنِدي ُروُح اهللاِ . ِبَحَسِب َرْأِيي



 182 

َوَأمَّا اْلَعَذاَرى َفَلْيَس ِعْنِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـًا َكَمـْن 25(
ــَأُظنُّ 26. َرِحَمــُه الــرَّبُّ َأْن َيُكــوَن َأِمينــاً  ــيِق اْلَحاِضــرِ  َف َأنَّــُه . َأنَّ َهــَذا َحَســٌن ِلَســَبِب الضِّ
 26-25: 7كورنثوس األولى :) َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا

ــا اْلَبــاُقوَن 12( ــا َال الــرَّبُّ َوَأمَّ ِإْن َكــاَن َأٌخ َلــُه اْمــَرَأٌة َغْيــُر ُمْؤِمَنــٍة َوِهــَي : َفــَأُقوُل َلُهــْم َأَن
َواْلَمـْرَأُة الَّتِـي َلهَـا َرُجـٌل َغْيـُر ُمـْؤِمٍن َوُهـَو َيْرَتِضـي 13. ْن َتْسـُكَن َمَعـُه فَـَال َيْتُرْكهَـاَتْرَتِضي أَ 

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َأْن َيْسُكَن َمَعَها َفَال َتْتُرْكهُ 

 َحاَشـــاَك َيـــا «: َفَأَخـــَذُه ُبْطـــُرُس ِإَلْيـــِه َواْبتَـــَدَأ َيْنَتِهـــُرُه َقـــاِئالً 22: (يقـــول الكتـــاب -209س
 كيف ينتهر العبد ربه؟، ف 22: 16متى ) »!َال َيُكوُن َلَك َهَذا! َربُّ 

ـْخَرِة َأْبِنـي ): (؟(فهل هذه أخالق من قال عنه خالقـه  َأْنَت ُبْطُرُس َوَعَلـى َهـِذِه الصَّ
َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت َوُأْعِطيـَك َمَفـاِتيَح 19. َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن َتْقـَوى َعَلْيَهـا

ــَماَواتِ  َوُكــلُّ َمــا َتُحلُّــُه َعَلــى . َفُكــلُّ َمــا َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ
 19-18: 16متى .) »اَألْرِض َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

، وال وكيــف يكــون هــو أســاس كنيســة المســيح ، ومالكــًا لمفــاتيح الســماوات واألرض 
اْذَهـْب َعنِّـي َيـا «: َفاْلَتفَـَت َوقَـاَل ِلُبْطـُرَس 23(تقوى عليه أبواب الجحيم ويكـون شـيطانًا؟ 

 23: 16متى .) »َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ . َشْيَطانُ 

ــس علــى أيــدى شــيطان؟ وكيــف  يكــون الشــيطان معثــرة فهــل تقــوم كنيســة يســوع وتُأسَّ
لخالقـــه؟ وكيـــف يكـــون شـــيطان ومعثـــرة ليســـوع ويختـــاره ضـــمن التالميـــذ؟ هـــل أراد بـــذلك 

 إضالل باقى أتباعه والمؤمنين به؟

 كم مجنونًا شفاهم يسوع؟ -210س 

ــــى ُكــــوَرِة اْلِجْرَجِســــيِّيَن 28: (مجنــــونين عنــــد متــــى ــــا َجــــاَء ِإَلــــى اْلَعْبــــِر ِإَل اْســــَتْقَبَلُه َوَلمَّ
َخاِرَجـاِن ِمـَن اْلُقُبـوِر َهاِئَجـاِن ِجـدًَّا َحتـَّى لَـْم َيُكـْن َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيْجتَـاَز ِمـْن ِتْلـَك  َنانِ َمْجُنو 

َما َلَنـا َولَـَك َيـا َيُسـوُع اْبـَن اللَّـِه؟ َأِجْئـَت ِإلَـى ُهَنـا «: َوإَِذا ُهَما َقْد َصَرَخا َقاِئَلْينِ 29. الطَِّريقِ 
ــ ــِت ِلُتَع ــَل اْلَوْق َبَنا؟َقْب ــَرٍة َتْرَعــى30» ذِّ ــْنُهْم َقِطيــُع َخَنــاِزيَر َكِثي َفالشَّــَياِطيُن 31. َوَكــاَن َبِعيــدًا ِم

ــاِزيرِ «: َطَلُبــوا ِإَلْيــِه َقــاِئِلينَ  ــْذَهَب ِإَلــى َقِطيــِع اْلَخَن ــا َأْن َن ــْأَذْن َلَن ــا َف ــَت ُتْخِرُجَن . »ِإْن ُكْن
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 َوإَِذا َقِطيُع اْلَخَناِزيِر ُكلُّـهُ ْوا ِإَلى َقِطيِع اْلَخَنـاِزيِر َفَخَرُجوا َوَمضَ . »اْمُضوا«: َفَقاَل َلُهمُ 32
 34-28:  8متى .) َقِد اْنَدَفَع ِمْن َعَلى اْلُجْرِف ِإَلى اْلَبْحِر َوَماَت ِفي اْلِمَياهِ 

ــوَرِة اْلَجــَدِريِّينَ 1: (مجنونــًا واحــدًا عنــد مــرقس ــى ُك ــِر اْلَبْحــِر ِإَل ــى َعْب ــا َولَ 2. َوَجــاُءوا ِإَل مَّ
َكـاَن َمْســَكُنُه ِفــي 3 ِإْنَســاٌن ِبــِه ُروٌح َنِجــٌس َخـَرَج ِمــَن السَّـِفيَنِة ِلْلَوْقــِت اْسـَتْقَبَلُه ِمــَن اْلُقُبـوِر 
َألنَّــُه َقــْد ُرِبــَط َكِثيــرًا ِبُقُيــوٍد َوَسَالِســَل َفَقطَّــَع 4اْلُقُبــوِر َوَلــْم َيْقــِدْر َأَحــٌد َأْن َيْرِبَطــُه َوَال ِبَسَالِســَل 

َوَكاَن َداِئمًا َلْيًال َوَنَهارًا ِفـي اْلِجَبـاِل َوِفـي 5. َالِسَل َوَكسََّر اْلُقُيوَد َفَلْم َيْقِدْر َأَحٌد َأْن ُيَذلَِّلهُ السَّ 
ـــاَرةِ  ـــُه ِباْلِحَج ـــوِر َيِصـــيُح َوُيَجـــرُِّح َنْفَس ـــُه 6. اْلُقُب ـــَجَد َل ـــَض َوَس ـــٍد َرَك ـــْن َبِعي ـــا َرَأى َيُســـوَع ِم َفَلمَّ

َأْســَتْحِلُفَك ِباللَّــِه َأْن َال ! َمــا ِلــي َوَلــَك َيــا َيُســوُع اْبــَن اللَّــِه اْلَعِلــيِّ «: َصــْوٍت َعِظــيمٍ َوَصــَرَخ بِ 7
ــهُ 8» !ُتَعــذَِّبِني ــاَل َل وُح الــنَِّجُس «: َألنَّــُه َق ــا َأيَُّهــا الــرُّ َمــا «: َوَســَأَلهُ 9. »اْخــُرْج ِمــَن اِإلْنَســاِن َي
َوَطَلَب ِإَلْيِه َكِثيرًا َأْن َال ُيْرِسَلُهْم ِإَلى 10. »َألنََّنا َكِثيُرونَ  اْسِمي َلِجُئونُ «: َفَأَجابَ » اْسُمَك؟

َفَطَلَب ِإَلْيِه 12َوَكاَن ُهَناَك ِعْنَد اْلِجَباِل َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى 11. َخاِرِج اْلُكوَرةِ 
ــاِئِلينَ  ــَياِطيِن َق ــى اْلخَ «: ُكــلُّ الشَّ ــاَأْرِســْلَنا ِإَل ــْدُخَل ِفيَه ــاِزيِر ِلَن َفــَأِذَن َلُهــْم َيُســوُع 13. »َن

َفَخَرَجـِت اَألْرَواُح النَِّجَسـُة َوَدَخلَـْت ِفـي اْلَخَنــاِزيِر َفاْنـَدَفَع اْلَقِطيـُع ِمـْن َعلَـى اْلُجــْرِف . ِلْلَوْقـتِ 
 13-1: 5مرقس .) َوَكاَن َنْحَو َأْلَفْيِن َفاْخَتَنَق ِفي اْلَبْحرِ  -ِإَلى اْلَبْحِر 

الغريــب أنهــم يقولــون إن متــى ومــرقس مــن الحــواريين ومــن شــهود العيــان، فكيــف لــم 
يعرفوا هم أنفسهم عدد المجانين فى هذه الحادثة؟ ناهيك عن قولهم بـوحى هـذا الكتـاب، 

أضف ذلك إلى كون عيسى عليه السالم عندهم اإلله ! أى لم يعرف الرب أيضًا عددهم
 .لذى أوحى بهذا الكالم ، ومع ذلك لم يعرف الحقيقةالذى قام بهذه المعجزة ، وهو ا

وكيف فهم يسوع طلب هذا العدد الكبير من الشياطين فى نفـس واحـد أن يـدخلوا فـى 
هــذا إن (مــن الخنــازير؟ ألــيس هــذا تــدمير للبيئــة  2000الخنــازير؟ وهــل يحــق لــه تــدمير 

وث للميـاه أن ُيلقـى ؟ أليس هذا إتالف لممتلكات الغير؟ أليس هذا تلـ)كانت خنازير برية
 جثث للخنازير؟ ألم يعرف الرب وقتها شيئًا عن تلوث البيئة؟  2000فيها 

 هل إيليا هو يوحنا المعمدان؟  -211س 

ِحيَن َأْرَسَل اْلَيُهوُد ِمْن ُأوُرَشـِليَم َوَهِذِه ِهَي َشَهاَدُة ُيوَحنَّا 19: (وحى يوحنا ُينكر ذلك
ــًة َوَالِويِّــيَن ِلَيْســَألُ  َفــاْعَتَرَف َوَلــْم ُيْنِكــْر َوَأَقــرَّ َأنِّــي َلْســُت َأَنــا 20» ؟َمــْن َأْنــتَ «: وهُ َكَهَن
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ــا َأْنــتَ «: َفَســَأُلوهُ 21. اْلَمِســيحَ  ــا«: َفَقــالَ » ؟ِإذًا َمــاَذا؟ ِإيِليَّ » ؟َألنَِّبــيُّ َأْنــتَ «. »َلْســُت َأَن
ــهُ 22. »الَ «: َفَأَجــابَ  ــاُلوا َل ــاً «: َفَق ــَت ِلُنْعِطــَي َجَواب ــوُل َعــْن  َمــْن َأْن ــاَذا َتُق ِللَّــِذيَن َأْرَســُلوَنا؟ َم
يَّــةِ «: َقــالَ 23» َنْفِســَك؟ ــاَل ِإَشــْعَياُء : َأَنــا َصــْوُت َصــاِرٍخ ِفــي اْلَبرِّ ُمــوا َطِريــَق الــرَّبِّ َكَمــا َق َقوِّ
يِسيِّيَن 24. »النَِّبيُّ  ُد ِإْن ُكْنـَت َلْسـَت َفَما َباُلَك ُتَعمِّ «: َفَسـَأُلوهُ 25َوَكاَن اْلُمْرَسُلوَن ِمَن اْلَفرِّ

ُد ِبَماٍء َوَلِكْن ِفي َوَسِطُكْم َقاِئٌم «: َأَجاَبُهْم ُيوَحنَّا26» ؟اْلَمِسيَح َوَال ِإيِليَّا َوَال النَِّبيَّ  َأَنا ُأَعمِّ
ْسَتِحقٍّ َأْن ُهَو الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي الَِّذي َصاَر ُقدَّاِمي الَِّذي َلْسُت ِبمُ 27. الَِّذي َلْسُتْم َتْعِرُفوَنهُ 
.) َهَذا َكاَن ِفي َبْيِت َعْبَرَة ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َحْيُث َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمِّدُ 28. »َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئهِ 

 28-19: 1يوحنا 

» ؟َفِلَمــــاَذا َيُقــــوُل اْلَكَتَبــــُة ِإنَّ ِإيِليَّــــا َيْنَبِغــــي َأْن َيــــْأِتَي َأوَّالً «: َوَســــَأَلُه َتَالِميــــُذهُ 10(
َوَلِكنِّي َأُقوُل َلُكـْم ِإنَّ ِإيِليَّـا 12. ِإنَّ ِإيِليَّا َيْأِتي َأوًَّال َوَيُردُّ ُكلَّ َشْيءٍ «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 11

َكـَذِلَك اْبـُن اِإلْنَسـاِن َأْيضـًا َسـْوَف . َقْد َجاَء َوَلْم َيْعِرُفوُه َبْل َعِمُلوا ِبـِه ُكـلَّ َمـا َأَراُدوا
 17متـى .) ِحيَنِئٍذ َفِهَم التََّالِميُذ َأنَُّه َقاَل َلُهْم َعْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمـَدانِ 13. »ُهمْ َيَتَألَُّم ِمنْ 

 :10-13 

فمـن مـنهم الصـادق؟ ومـن مـنهم الكـاذب؟ . وباقى نصوص الكتاب ُتكـذِّب وحـى متـى
 من منهم صاحب الكتاب المقدَّس؟ ومن منهم الذى تم تحريف كتابه؟

من النصوص المدسوسة فى الكتاب ، حتى ال ينتظـر اليهـود  فى الحقيقة هذا النص
أو النصارى النبى الذى أنبأ عيسى عليه السالم بقدومـه ، والـدليل علـى ذلـك النصـوص 
واألمثال الكثيرة التى صرخ فيها فى وجه اليهود بـأن اهللا سـينزع النبـوة والرسـالة مـن بنـى 

، وادَّعــوا أن لــيس لهــم بركــة مــن  إســرائيل ، وســيعطيها ألمــة أخــرى رفضــوها هــم أنفســهم
كمــا يحلــوا لهــم أن يقولــوا ، ) الجاريــة(أبــيهم إبــراهيم ، ألنهــم أوالد إســماعيل ابــن هــاجر 

على الرغم من وجود نص واضح ينطق بأن إسماعيل ليس محرومًا مـن النبـوة أو بركـة 
 . أبيه مثل إسحاق

ُبوَبــــٌة َواُألْخــــَرى َمْكُروَهــــٌة َفَولــــَدَتا لــــُه َبِنــــيَن ِإَذا َكــــاَن ِلَرُجــــٍل اْمَرَأتَــــاِن ِإْحــــَداُهَما َمحْ «15(
ال َفَيـْوَم َيْقِسـُم ِلَبِنيـِه َمـا َكـاَن لـُه 16َفِإْن َكاَن اِالْبـُن الِبْكـُر ِللَمْكُروَهـِة . الَمْحُبوَبُة َوالَمْكُروَهةُ 

َبـل َيْعـِرُف اْبـَن 17 ِة الِبْكـرِ َعلـى اْبـِن الَمْكُروَهـ َيِحلُّ لُه َأْن ُيَقدَِّم اْبـَن الَمْحُبوَبـِة ِبْكـراً 



 185 

ُل ُقْدَرتِـهِ  لـُه َحـقُّ . الَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد ِعْنَدُه َألنَّـُه ُهـَو َأوَّ
 17-15: 21تثنية ) .الَبُكوِريَّةِ 

) نفتــالى(و) اند(فقــد كــان : ورغــم قــولهم هــذا ال يكيلــون بــنفس المكيــال علــى أنفســهم
ابنــى يعقــوب مــن زلفــة ) أشــير(و) جــاد(ابنــى يعقــوب مــن بلهــة جاريــة راحيــل ، وكــذلك 

ـا َرَأْت َراِحيـُل َأنَّهَـا 1: (جارية ليئة من األسباط اإلثنى عشر ذرية يعقوب عليه السالم َفَلمَّ
. »َهْب ِلي َبِنيَن َوإِالَّ َفَأَنا َأُموتُ «: َلْم َتِلْد ِلَيْعُقوَب َغاَرْت َراِحيُل ِمْن ُأْخِتَها َوَقاَلْت ِلَيْعُقوبَ 

ـــالَ 2 ـــوَب َعَلـــى َراِحيـــَل َوَق ـــِك َثْمـــَرَة «: َفَحِمـــَي َغَضـــُب َيْعُق َأَلَعلِّـــي َمَكـــاَن اِهللا الَّـــِذي َمَنـــَع َعْن
ُأْرَزُق َأَنـا اْدُخْل َعَلْيَها َفَتِلـَد َعَلـى ُرْكَبتَـيَّ وَ . ُهَوَذا َجاِرَيِتي َبْلَهةُ «: َفَقالَـتْ 3» اْلَبْطِن؟

َفَحِبَلـْت َبْلَهـُة 5َفَأْعَطْتُه َبْلَهَة َجاِرَيَتَها َزْوَجـًة فَـَدَخَل َعَلْيهَـا َيْعقُـوُب 4. »َأْيضًا ِمْنَها َبِنينَ 
َقْد َقَضى ِلَي اُهللا َوَسِمَع َأْيضًا ِلَصـْوِتي َوَأْعَطـاِنَي «: َفَقاَلْت َراِحيلُ 6َوَوَلَدْت ِلَيْعُقوَب اْبنًا 

ــَدِت اْبنــًا 7. »َدانــاً «ِلــَذِلَك َدَعــِت اْســَمُه . »اْبنــاً  َوَحِبَلــْت َأْيضــًا َبْلَهــُة َجاِرَيــُة َراِحيــَل َوَوَل
ــْت َراِحيــلُ 8ثَاِنيــًا ِلَيْعُقــوَب  ــتُ «: َفَقاَل ــي ُمَصــاَرَعاِت اِهللا َوَغَلْب ــْد َصــاَرْعُت ُأْخِت َفــَدَعِت . »َق

ــا َرَأْت َلْيَئــ9. »َنْفَتــاِلي«اْســَمُه  ُة َأنََّهــا َتَوقََّفــْت َعــِن اْلــِوَالَدِة َأَخــَذْت ِزْلَفــَة َجاِرَيَتَهــا َوَلمَّ
: َفَقالَـْت َلْيَئـةُ 11. َفَوَلَدْت ِزْلَفـُة َجاِرَيـُة َلْيَئـَة ِلَيْعُقـوَب اْبنـاً 10َوَأْعَطْتَها ِلَيْعُقوَب َزْوَجًة 

ــَدَعِت اْســَمُه . »ِبَســْعدٍ « ــاداً «َف ــُة َجارِ 12. »َج ــَدْت ِزْلَف ــوَب َوَوَل ــًا ِلَيْعُق ــًا ثَاِني ــَة اْبن ــُة َلْيَئ َي
: 30تكــوين .) »َأِشــيرَ «َفــَدَعِت اْســَمُه . »ِبِغْبَطِتــي َألنَّــُه ُتَغبُِّطِنــي َبَنــاتٌ «: َفَقاَلــْت َلْيَئــةُ 13

1-13 

ــــَراُؤونَ «13( يِســــيُّوَن اْلُم ــــُة َواْلَفرِّ ــــا اْلَكَتَب ــــٌل َلُكــــْم َأيَُّه ــــْن َوْي ــــونَ  َلِك ــــْم ُتْغِلُق ــــوَت  َألنَُّك َمَلُك
: 23متـى !) السََّماَواِت ُقدَّاَم النَّاِس َفَال َتْدُخُلوَن َأْنُتْم َوَال َتَدُعوَن الدَّاِخِليَن َيْدُخُلونَ 

13 

َال َيـُزوُل َقِضـيٌب 10: (وقد قال سفر التكوين فـى إزالـة ملكـوت اهللا مـن بنـى إسـرائيل
تَّـــى َيـــْأِتَي ِشـــيُلوُن َوَلـــُه َيُكـــوُن ُخُضـــوُع ِمـــْن َيُهـــوَذا َوُمْشـــَتِرٌع ِمـــْن َبـــْيِن ِرْجَلْيـــِه حَ 

معنــى هــذا أن الحكــم والســلطة الدينيــة ســتزوالن يومــًا مــا مــن  10: 49تكــوين )ُشــُعوبٍ 
، سـتزول مـن بنـى إسـرائيل ، ولكـن عنـدما يـأتى شـيلون ) أِبـى الشـعب اإلسـرائيلى(يهوذا 

رى ولغيــرهم مــن األمــم ، يكــون دينــه لكافـة األمــم ، لليهــود وللنصـا) مـن يكــون لــه األمـر(
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: ، وهو نفس األمر الذى قاله عيسـى عليـه السـالم لليهـود) َوَلُه َيُكوُن ُخُضوُع ُشُعوبٍ (
ِإنَُّكــْم َال َتَرْوَنِنــي ِمــَن اآلَن : َألنِّــي َأُقــوُل َلُكــمْ 39! ُهــَوَذا َبْيــُتُكْم ُيْتــَرُك َلُكــْم َخَرابــاً 38(

 39-37: 23متى .) »!الرَّبِّ  ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسمِ : َحتَّى َتُقوُلوا

اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفـي اْلُكتُـبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42(
ِلـَذِلَك َأُقـوُل 43ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ . َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ : َلُكمْ 
ـا َسـِمَع ُرَؤَسـاُء اْلَكَهَنـِة 45. »َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسـَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ  َوَلمَّ

ــُه عَ  يِســيُّوَن َأْمثَاَل ــْيِهمْ َواْلَفرِّ ــوا َأنَّــُه َتَكلَّــَم َعَل ــاُنوا َيْطُلُبــوَن َأْن ُيْمِســُكوُه َخــاُفوا ِمــَن 46. َرُف َوإِْذ َك
 46-42: 21متى .) اْلُجُموِع َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ 

ودليـــل آخـــر ُيضـــاف إلـــى األدلـــة الســـابقة علـــى أن عيســـى عليـــه الســـالم لـــم يـــدَّع أن 
و حيرة الناس أنفسهم ، وظنهم أن عيسى نفسـه قـد يكـون هـو إيليـا المعمدان هو إيليا، ه

َوَكـــاَن َيُســـوُع 23. َوَكـــاَن ِعيـــُد التَّْجِديـــِد ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم َوَكـــاَن ِشـــَتاءٌ 22(): المســـيح الـــرئيس(
َلـى َمتَـى ُتَعلِّـُق إِ «: َفاْحَتاَط ِبِه اْلَيهُـوُد َوقَـاُلوا لَـهُ 24َيَتَمشَّى ِفي اْلَهْيَكِل ِفي ِرَواِق ُسَلْيَماَن 

ــا َجْهــراً ؟ َأْنُفَســَنا ــْل َلَن ــَت اْلَمِســيَح َفُق ــَت َأْن ِإنِّــي ُقْلــُت َلُكــْم «: َأَجــاَبُهْم َيُســوعُ 25. »ِإْن ُكْن
َوَلِكـــنَُّكْم َلْســـُتْم 26. َاَألْعَمـــاُل الَِّتـــي َأَنــا َأْعَمُلَهـــا ِباْســـِم َأِبـــي ِهــَي َتْشـــَهُد ِلـــي. َوَلْســُتْم ُتْؤِمُنـــونَ 

ِخَراِفـــي َتْســـَمُع َصـــْوِتي َوَأَنـــا َأْعِرُفَهـــا 27. ِمُنـــوَن َألنَُّكـــْم َلْســـُتْم ِمـــْن ِخَراِفـــي َكَمـــا ُقْلـــُت َلُكـــمْ ُتؤْ 
ــِد َوَال َيْخَطُفَهــا َأَحــٌد ِمــْن َيــِدي28. َفَتْتَبُعِنــي ــَك ِإَلــى اَألَب ــْن َتْهِل ــًة َوَل ــاًة َأَبِديَّ ــا ُأْعِطيَهــا َحَي . َوَأَن

. َوَال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبياِني ِإيَّاَها ُهَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ َأِبي الَِّذي َأْعطَ 29
 30-22: 10يوحنا .) »َأَنا َواآلُب َواِحدٌ 30

 :كذلك بشارات عيسى عليه السالم بقدوم النبى الخاتم ، المسيا الرئيس
 ) َِوإِْن َأَرْدُتْم َأْن 14. .. .. .. َأْعَظُم ِمْنهُ  َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَوات

  14-11: 11متى .)َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

 )15» ــيُكْم 16ِإْن ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َفــاْحَفُظوا َوَصــاَياَي ــُب ِمــَن اآلِب َفُيْعِط ــا َأْطُل َوَأَن
يــًا آَخــَر ِلَيْمُكــثَ  ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه 17َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد  ُمَعزِّ
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ــا َأْنــُتْم َفَتْعِرُفوَنــُه َألنَّــُه َماِكــٌث َمَعُكــْم َوَيُكــوُن ِفــيُكمْ  : 14يوحنــا .) َألنَّــُه َال َيــَراُه َوَال َيْعِرُفــُه َوَأمَّ
15-17 

 )24 َواْلكـَالُم الَّـِذي َتْسـَمُعوَنُه لَـْيَس ِلـي َبـْل ِلـآلِب . َال َيْحفَـُظ كَالِمـيَالَِّذي َال ُيِحبُِّني
وُح اْلُقـــُدُس الَّـــِذي 26. ِبَهـــَذا َكلَّْمــُتُكْم َوَأَنـــا ِعْنـــَدُكمْ 25. الَّــِذي َأْرَســـَلِني ـــا اْلُمَعـــزِّي الـــرُّ َوَأمَّ

يوحنـا ) َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ َسُيْرِسـُلُه اآلُب ِباْسـِمي َفُهـَو ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ َشـْيٍء 
14 :24-26 

 )26» ِّــق ــَن اآلِب ُروُح اْلَح ــْيُكْم ِم ــا ِإَل ــُلُه َأَن ــزِّي الَّــِذي َسُأْرِس ــاَء اْلُمَع ــى َج َوَمَت
َمِعـي ِمـَن  َوَتْشـَهُدوَن َأْنـُتْم َأْيضـًا َألنَُّكـمْ 27.الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثـُق َفُهـَو َيْشـَهُد ِلـي

 27-26: 15يوحنا.)»اِالْبِتَداءِ 

 )7 َألنَّـُه ِإْن َلـْم َأْنَطِلـْق َال َيـْأِتيُكُم َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحـقَّ ِإنَّـُه َخْيـٌر َلُكـْم َأْن َأْنَطِلـَق
ــُت الْ 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــٍة َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ َع

ــا َعَلــى َخِطيَّــٍة َفَألنَُّهــْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــي9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ 10. َأمَّ َوَأمَّ
َلِم قَـْد َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـٍة فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـا11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 

 )12» َِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيـَرًة َأْيضـًا َألقُـوَل َلُكـْم َوَلِكـْن َال َتْسـَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُـوا اآلن .
 َوَأمَّا َمتَـى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع اْلَحـقِّ َألنَّـُه َال َيـَتَكلَّمُ 13

ـُدِني َألنَّـُه 14. ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسـَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ  َذاَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا .) َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 

بل عندما تكلََّم عـن ابـن اإلنسـان أنـه ينبغـى أن يرتفـع، ظنـوا أنـه يقصـد المسِّـيَّا، وأنـه 
َنْحــُن َســِمْعَنا ِمــَن «: َفَأَجاَبــُه اْلَجْمــعُ 34: (ســيكون لدينــه نهايــة ، فســألوه مســتنكرين قولــه
ــوُل َأْنــَت ِإنَّــُه َيْنَبِغــي َأْن َيْرَتِفــَع اْبــُن  النَّــاُموِس َأنَّ اْلَمِســيَح َيْبَقــى ِإَلــى اَألَبــدِ  َفَكْيــَف َتُق

 34: 12يوحنا  )»؟َمْن ُهَو َهَذا اْبُن اِإلْنَسانِ  اِإلْنَساِن؟

 هل كان يوحنا المعمدان يأكل؟ -212س 
َوَكــاَن ُيوَحنَّــا َيْلــَبُس َوَبــَر اِإلِبــِل َوِمْنَطَقــًة ِمــْن ِجْلــٍد َعَلــى َحَقَوْيــِه َوَيْأُكــُل 6: (نعــم

ّياً   6:  1مرقس ) .َجَرادًا َوَعَسًال َبرِّ
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 18: 11متى)ِفيِه َشْيَطانٌ : ُقوُلونَ َألنَُّه َجاَء ُيوَحنَّا َال َيْأُكُل َوَال َيْشَرُب َفيَ : (ال 

 كيف يتحول الراعى إلى خروف؟ -213س 
ـــِن 11(: فقـــد قـــال ـــُه َع ـــِذُل َنْفَس ـــاِلُح َيْب ـــاِلُح َوالرَّاِعـــي الصَّ ـــَو الرَّاِعـــي الصَّ ـــا ُه َأَن

  11: 10يوحنا .) اْلِخَرافِ 
َل إلــى خــروف فــى واْلَخــُروُف ُروَف، َهــؤَُالِء َســُيَحاِرُبوَن اْلَخــ14: (إال أنــك تــراه قــد تحــوَّ

، َوالَّـــــِذيَن َمَعـــــُه َمـــــْدُعوُّوَن َوُمْخَتـــــاُروَن َيْغِلـــــُبُهْم، َألنَّـــــُه َربُّ اَألْرَبـــــاِب َوَمِلـــــُك اْلُمُلـــــوكِ 
 14: 17رؤيا يوحنا الالهوتى .) »َوُمْؤِمُنونَ 

 كيف يكون المخلوق أفضل من خالقه؟ -214س 
ـــرب خـــروف ـــاب أن ال ـــه الكت ـــذى يعتـــرف في َهـــُؤَالِء َســـُيَحاِرُبوَن 14: (فـــى الوقـــت ال

، َوالَّـِذيَن َمَعـُه َمـْدُعوُّوَن اْلَخُروَف، واْلَخُروُف َيْغِلُبُهْم، َألنَُّه َربُّ اَألْرَباِب َوَمِلُك اْلُمُلـوكِ 
 14: 17رؤيا يوحنا .) »َوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ 

قـــــال يســـــوع : يقـــــول الكتـــــاب فـــــى موضـــــع آخـــــر إن اإلنســـــان أفضـــــل مـــــن الخـــــروف
 12: 12متى !) َفاِإلْنَساُن َكْم ُهَو َأْفَضُل ِمَن اْلَخُروفِ 12(

َلـْيَس التِّْلِميــُذ َأْفَضــَل ِمـَن اْلُمَعلِّــِم َوَال اْلَعْبــُد «24: (هـذا علـى الــرغم مـن قـول يســوع
 ،  24: 10متى .) َأْفَضَل ِمْن َسيِِّدهِ 

، وال العبـــد  )معلمـــه(ومعنـــى هـــذا أن اإلنســـان ال يمكـــن أن يكـــون أفضـــل مـــن النبـــى 
 فكيف يكون اإلنسان أفضل من الخروف؟. أفضل من خالقه

 كيف تعبدون الصليب رمز عذاب إلهكم وموته؟  -215س 
فـالطبيعى أنـه لــو دهسـت ســياة ابنـى ، فسـأظل كارهــًا للسـيارات عمــرى كلـه، أو علــى 

ن فأنـا أتعجـب مـن أنكـم تفتخـرو . األقل ستظل السيارة تذكرنى بذكرى موت ابنـى األليمـة
فهــل هـذا الفـرح ألنـه قتـل وتخلصـتم منــه . بالصـليب الـذى تعتقـدون أن إلهكـم ُأعـِدَم عليـه

 ومن ذنوبكم التى حملها عنكم بموته؟ 

ومـاذا تقولـون لـو علمـتم أن كتـابكم المقـدس ينفـى فريـة الخطيئـة األزليـة أو أن يحمـل 
: خـــذ بذنبـــهاالبـــن مـــن ذنـــوب األب؟ فقـــانون اهللا منـــذ األزل هـــو أن كـــل مـــن ُيخطـــىء يؤا
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ُكـلُّ ِإْنَسـاٍن ِبَخِطيَِّتـِه . ال ُيْقَتُل اآلَباُء َعِن اَألْوالِد َوال ُيْقَتـُل اَألْوالُد َعـِن اآلَبـاءِ «16(
 16:  24التثنية ) .ُيْقَتلُ 

]. اآلَباُء َأَكُلوا ِحْصِرمًا َوَأْسَناُن اَألْبَناِء َضِرَسـتْ :[ِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َال َيُقوُلوَن َبْعدُ 29(
.) ُكـــلُّ ِإْنَســـاٍن َيْأُكـــُل اْلِحْصـــِرَم َتْضـــَرُس َأْســـَناُنهُ ].ُكـــلُّ َواِحـــٍد َيُمـــوُت ِبَذْنِبـــهِ : [َبــلْ 30

 30-29: 31إرمياء

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. ِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيــاَحِفـــَظ جَ . َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيـِه . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا فَـإِ 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

ــيُِّد َهــْل َمَســ23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  يِر َيقُــوُل السَّ رًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال  )الرَّبُّ

يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلْثِم َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا 7( ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55إشعياء ) .ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ  َألنَّهُ 

ال يحفــظ إلــى . لبقيــة ميراثــه غــافر اإلثــم وصــافح عــن الــذنبمــن هــو إلــه مثلــك (
يـدوس آثامنـا وُتطـَرُح فـى أعمـاِق ، يعـود يرحمنـا. فإنـه ُيسـرُّ بالرأفـة األبد غضَبهُ 

 .19-18: 7ميخا ) البحر جميُع خطاياهم

 16: 9مزامير ) يديه الشرير ُيعلَّق بعمل: الرب قضاء أمضى(

َفُكــلُّ َشــَجَرٍة َال َتْصــَنُع َثَمــرًا َجيِّــدًا ُتْقَطــُع . .. .. َفاْصــَنُعوا َأْثَمــارًا َتِليــُق ِبالتَّْوَبــةِ 8(
 10-8: 3متى .) َوُتْلَقى ِفي النَّارِ 

 27: 16متى ) وحينئذ يحاسب كل إنسان على قدر أعماله: (وقال أيضاً 

ُبـوا ِمـْن َهــ28( َذا َفِإنَّـُه تَـْأِتي َســاَعٌة ِفيهَـا َيْســَمُع َجِميـُع الَّـِذيَن ِفــي اْلُقُبـوِر َصــْوَتُه َال َتَتَعجَّ
ـاِلَحاِت ِإَلـى ِقَياَمـِة اْلَحَيـاِة َوالَّـِذيَن َعِمُلـوا السَّـيَِّئاِت ِإَلـى 29 َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُلـوا الصَّ

 29-28: 5يوحنا ) .ِقَياَمِة الدَّْيُنوَنةِ 
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َلِكـْن َيقُـوُل 18. اِإليَماُن َأْيضًا، ِإْن َلـْم َيُكـْن َلـُه َأْعَمـاٌل، َميِّـٌت ِفـي َذاِتـهِ َهَكَذا 17(
َأِرِني ِإيَماَنَك ِبُدوِن َأْعَماِلَك، َوَأَنا ُأِريَك ِبَأْعَماِلي » !َأْنَت َلَك ِإيَماٌن، َوَأَنا ِلي َأْعَمالٌ «: َقاِئلٌ 

ــــاِني ــــ19. ِإيَم ــــلُ . َه َواِحــــدٌ َأْنــــَت تُــــْؤِمُن َأنَّ اللَّ َوالشَّــــَياِطيُن ُيْؤِمُنــــوَن . َحَســــنًا َتْفَع
ونَ  َوَلِكْن َهـْل ُتِريـُد َأْن َتْعَلـَم َأيَُّهـا اِإلْنَسـاُن اْلَباِطـُل َأنَّ اِإليَمـاَن ِبـُدوِن 20! َوَيْقَشِعرُّ
 20-17: 2يعقوب ) ؟َأْعَماٍل َميِّتٌ 

 هل انتحر الرب؟ -216س 

ذا كـان قـد رفـض أن يغفـر لحـواء ، وجـاء لُيصـَلب نعم انتحر مع سـبق اإلصـرار ، فـإ
 .لتكفير خطيئتها فهذا انتحار

ـاِلُح َيْبـِذُل َنْفَسـُه َعـِن 11(: كـذلك فقـد قـال ـاِلُح َوالرَّاِعـي الصَّ َأَنـا ُهـَو الرَّاِعـي الصَّ
  11: 10يوحنا .) اْلِخَرافِ 

: افكمــا قــرر كراعــى صــالح يبــذل نفســه عــن الخــراف أن يضــرب نفســه فتتبــدد الخــر 
َأنِّـي َأْضـِرُب : َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ ِإنَّ ُكلَُّكـْم َتُشـكُّوَن ِفـيَّ ِفـي َهـِذِه اللَّْيلَـِة «: َوَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 27(

 .فهو إذًا الضارب والمضروب، فهذا انتحار 27: 14مرقس ) الرَّاِعَي َفَتَتَبدَُّد اْلِخَرافُ 

 ن النــار ، إذا كانــت أبــواب كيــف تثقــون أن إلهكــم ســينقذكم فــى اآلخــرة مــ -217س
يومــا فــى  40الجحــيم ال تقــدر علــى بطــرس الشــيطان ، وٕاذا كــان الشــيطان نفســه أســره 

البريـــة ، وتغلـــب عليـــه يعقـــوب وضـــربه ، كمـــا أنـــه لـــم يســـتطع إنقـــاذ نفســـه مـــن الصـــلب 
 والموت؟

 كيف تعبدون وتحبون ما تلعنون؟ -218س 

ــ13( ــَداَنا ِمــْن َلْعَنــِة النَّ ــاَاْلَمِســيُح اْفَت : ، َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ اُموِس، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَن
 13: 3غالطية .) »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «

 كيف ركب إلهكم حمارين فى وقت واحد؟ -219س 

ْيتُــونِ 1( ــِل الزَّ ــاِجي ِعْنــَد َجَب ــى َبْيــِت َف ــِليَم َوَجــاُءوا ِإَل ــوا ِمــْن ُأوُرَش ــا َقُرُب ــٍذ َأْرَســَل  َوَلمَّ ِحيَنِئ
ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما َفِلْلَوْقِت َتِجَداِن َأَتانـًا َمْرُبوَطـًة «: َقاِئًال َلُهَما2َيُسوُع ِتْلِميَذْيِن 
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ُهَمـــا َوْأِتَيـــاِني ِبِهَمـــا الـــرَّبُّ ُمْحتَـــاٌج : َوإِْن َقـــاَل َلُكَمـــا َأَحـــٌد َشـــْيئًا َفُقـــوالَ 3. َوَجْحشـــًا َمَعَهـــا َفُحالَّ
ُقوُلـــوا ِالْبَنـــِة «5: َفَكـــاَن َهـــَذا ُكلُّـــُه ِلَكـــْي َيـــِتمَّ َمـــا ِقيـــَل ِبـــالنَِّبيِّ 4. »َفِلْلَوْقـــِت ُيْرِســـُلُهَما. ِإَلْيِهَمـــا

ِميَذاِن َفَذَهَب التِّلْ 6. »ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتيِك َوِديعًا َراِكبًا َعَلى َأَتاٍن َوَجْحٍش اْبِن َأَتانٍ : ِصْهَيْونَ 
َوَأَتَيـا ِباَألتَـاِن َواْلَجْحـِش َوَوَضـَعا َعَلْيِهَمـا ِثَياَبُهَمـا َفَجَلـَس 7َوَفَعَال َكَمـا َأَمَرُهَمـا َيُسـوُع 

 7-1: 21متى .) َعَلْيِهَما

 ولماذا ركب اإلله حمارًا؟ هل هذا من إعياء مسَّه؟ -220س 

سَّــاِبَع َوَقدََّســُه َألنَّـُه ِفيــِه اْســَتَراَح َوَبــاَرَك اُهللا اْلَيـْوَم ال3(: فـالرب يكــل ويتعـب: نعـم
 3: 2التكوين .) اُهللا َخاِلقاً ِمْن َجِميِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل 

َأَمــا َعَرْفــَت َأْم َلــْم َتْســَمْع؟ ِإَلــُه الــدَّْهِر الــرَّبُّ 28( :ال يكــل وال يتعــبفــالرب : ال 
 28: 40إشعياء .) اَخاِلُق َأْطَراِف اَألْرِض َال َيِكلُّ َوَال َيْعيَ 

 هـــل أرســـل يســـوع أحـــدًا مـــن التالميـــذ ليـــأتى بـــالجحش ليركـــب عليـــه أثنـــاء  -221س
 دخوله أورشليم؟ أم وجد الحمار فركبه؟ 

لقد أرسل يسوع عند متى تلميذين ، بينما أرسل عند لوقا ومـرقس تلميـذًا واحـدًا ، أمـا 
فهـل . يم فأخـذه وجلـس عليـهعند يوحنـا فلـم ُيرسـل أحـدًا ووجـد جحشـًا أثنـاء دخولـه أورشـل

يليق باإلله أن يسرق حمارًا أو يركـب حمـارًا لـيس ملكـه ودون أن يسـتأذن صـاحبه؟ ومـا 
 الهدف التربوى الذى نتعلمه من تصرُّف اإلله بهذا الشكل؟

 هل دخل يسوع للقدس راكبًا جحشًا وأتانة أم جحشًا فقط؟  -222س 

 الهانظر أع) 7-1: 21متى : (راكبًا جحشًا وأتانة

 انظر أعاله) 7-1: 11مرقس : (جحشًا فقط

 .أما مرقس ولوقا فلم توَح إليهم هذه النبوءة

 ماذا قال أهل أورشليم عند دخل يسوع؟  -223س 

ـــــةً  10(  ـــــُة ُكلَُّهـــــا َقاِئَل ـــــِت اْلَمِديَن ـــــا َدَخـــــَل ُأوُرَشـــــِليَم اْرَتجَّ ـــــْن هـــــَذا؟«:َوَلمَّ ـــــِت  11» َم َفَقاَل
 11-10: 21متى .) »نَِّبيُّ الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ هَذا َيُسوُع ال«:اْلُجُموعُ 
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ولم يعرف وحى مرقس بمـا هتـف أهـل أورشـليم عنـد دخـول يسـوع أورشـليم ، أو يبـدو 
 !! أنها لم تكن عنده من األهمية بمكان

وفـى الحقيقــة إن متـى زور هــذه الواقعـة ولــم يـدخل يســوع أورشـليم فاتحــًا منتصـرًا كمــا 
ــيِّا(متــى ، ليجعــل منــه النبــى الــرئيس ورســول اهللا الخــاتم للعــالمين  أراد أن يجعلــه ، )المسِّ

الـــذى تقـــول النبـــوءة عنـــه أنـــه ســـيدخل القـــدس منتصـــرًا ، األمـــر الـــذى تحقـــق علـــى يـــدى 
الخليفــة الثــانى عمــر بــن الخطــاب ، واعتــرف بــه األســقف صــفرنيوس لتابعــه معربــًا عــن 

 .نه دانيال فى رؤياههذه الواقعة أن هذا هو الخراب الذى تكلم ع
ُهـَوَذا َمِلُكـِك َيـْأِتي َجاِلسـًا َعَلـى َجْحـِش (لقد جعل منه يوحنا ملكًا بدخولـه أورشـليم 

، فمتى كان يسـوع ملكـًا؟ وعلـى مـن ملـك؟ ولمـن حكـم؟ ولـو أعلـن 15: 12يوحنا ) َأَتانٍ 
يِّا سيقضـى يسوع أنه المسِّيِّا لكان أعدمه الحاكم الرومانى؟ ألنه كان علـى علـم أن المسِّـ

علــى اإلمبراطوريــة الرومانيــة ، األمــر الــذى جعــل هيــرودس يقتــل كــل األطفــال الصــغار 
ــيِّا ، كمــا يحكــى متــى فــى إنجيلــه ــًا منــه أن مــنهم ســيكون المسِّ ثــم إن عيســى عليــه . ظن

 السالم نفسه نفى أمام بيالدس أنه هو المسِّيِّا أو ملك اليهود؟

 ب والروح القدس؟هل تالميذ يسوع متحدون مع اآل -224س 

فقد أشار يسوع إلى الوحدة التى تجمع الحبيب مع من أحـب ، وتجعلـه مـن المقـربين 
ــْؤِمَن (عــن طريــق اإليمــان بــاهللا ورســوله : إلــى خالقــه ، وعــرَّقهم كيفيــة الوصــول إليهــا ِلُي

وعـن ) َأْحَبْبـَتُهْم َكَمـا َأْحَبْبَتِنـيَوِلـَيْعَلَم اْلَعـاَلُم َأنَّـَك َأْرَسـْلَتِني وَ (و) اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني
 : طريق التقرُّب إلى اهللا بالتقوى وعمل ما أمر به اهللا ، واإلنتهاء عما نهى اهللا عنه

َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل َهؤَُالِء َفَقْط َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبكَالِمِهْم «20(
يــُع َواِحــدًا َكَمــا َأنَّــَك َأْنــَت َأيَُّهــا اآلُب ِفــيَّ َوَأَنــا ِفيــَك ِلَيُكوُنــوا ُهــْم َأْيضــًا َواِحــدًا ِلَيُكــوَن اْلَجمِ 21

َوَأَنا َقـْد َأْعَطْيـُتُهُم اْلَمْجـَد الَّـِذي َأْعَطْيَتِنـي ِلَيُكوُنـوا 22. ِفيَنا ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني
ِلــيَن ِإَلــى َواِحــٍد َوِلــَيْعَلَم 23. ُن َواِحــدٌ َواِحــدًا َكَمــا َأنََّنــا َنْحــ َأَنــا ِفــيِهْم َوَأْنــَت ِفــيَّ ِلَيُكوُنــوا ُمَكمَّ

 23-20: 17يوحنا ) .اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني َوَأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني

 . 17:  20يوحنا ) ِإنِّي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوإَِلِهي َوإَِلِهُكمْ (
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فلمــاذا تقولــون باتحــاد اهللا مــع نبيــه ، وال تقولــون باتحــاد أى نبــى مــع تالميــذه وأتباعــه 
 مع اهللا والروح القدس؟

 َمِلَكُة التَّْيَمِن َسَتُقوُم ِفي الدِّيِن َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتِديُنـُه َألنَّهَـا 42: (يقول متى -225س
متـى ) !َهُهَنـا َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسـَلْيَمانَ ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن  َأَتْت ِمْن َأَقاِصي اَألْرِض ِلَتْسَمعَ 

12 :42 

قـــد وصـــف ) اإللـــه فـــى زعمكـــم(نســـتخلص مـــن هـــذا الـــنص أن عيســـى عليـــه الســـالم 
ســـليمان أنـــه حكـــيم وعظـــيم، فكيـــف يكـــون عابـــد األوثـــان الكـــافر الضـــال الُمضـــلِّل حكـــيم 

 وعظيم؟ 

َوَكــاَن ِفــي َزَمــاِن َشــْيُخوَخِة ُســَلْيَماَن َأنَّ 4(ول فقــد ذكــر الــرب نفســه فــى ســفر ملــوك األ
. َأِبيـهِ ِنَساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آِلَهٍة ُأْخـَرى، َولَـْم َيُكـْن َقْلُبـُه َكـاِمًال َمـَع الـرَّبِّ ِإَلِهـِه َكَقْلـِب َداُوَد 

ـــْيُدوِنيِّ 5 ـــوِنيِّينَ َفـــَذَهَب ُســـَلْيَماُن َوَراَء َعْشـــُتوَرَث ِإَلَهـــِة الصَّ َوَعِمـــَل 6. يَن َوَمْلُكـــوَم ِرْجـــِس اْلَعمُّ
، َوَلـْم َيْتَبـِع الـرَّبَّ َتَمامـًا َكـَداُوَد َأِبيـهِ  ِحيَنِئـٍذ َبَنـى 7. ُسَلْيَماُن الشَّرَّ ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ

ُأوُرَشــِليَم، ُســَلْيَماُن ُمْرَتَفَعــًة ِلَكُمــوَش ِرْجــِس اْلُمــوآِبيِّيَن َعَلــى اْلَجَبــِل الَّــِذي ُتَجــاَه 
ــونَ  َوَهَكــَذا َفَعــَل ِلَجِميــِع ِنَســاِئِه اْلَغِريَبــاِت اللَّــَواِتي ُكــنَّ ُيوِقــْدَن 8. َوِلُموَلــَك ِرْجــِس َبِنــي َعمُّ

ــِتِهنَّ  ــْذَبْحَن ِآلِلَه ــِه ِإْســَراِئيَل 9. َوَي ــُه َمــاَل َعــِن الــرَّبِّ ِإَل َفَغِضــَب الــرَّبُّ َعَلــى ُســَلْيَماَن َألنَّ َقْلَب
َتْيِن، الَّذِ  َفلَـْم َيْحفَـْظ َمـا . َوَأْوَصاُه ِفي َهَذا اَألْمـِر َأْن َال َيتَّبِـَع آِلهَـًة ُأْخـَرى10ي َتَراَءى َلُه َمرَّ

ِمـْن َأْجـِل َأنَّ َذِلـَك ِعْنـَدَك، َولَـْم َتْحفَـْظ َعْهـِدي : [َفقَـاَل الـرَّبُّ ِلُسـَلْيَمانَ 11. َأْوَصى بِـِه الـرَّبُّ 
ُق اْلَمْمَلَكــَة َعْنــَك َتْمِزيقــًا َوُأْعِطيَهــا ِلَعْبــِدكَ َوَفَراِئِضــَي الَِّتــ ِإالَّ 12. ي َأْوَصــْيُتَك ِبَهــا، َفــِإنِّي ُأَمــزِّ

ُقهَـا ملـوك األول ) ِإنِّي َال َأْفَعُل َذِلَك ِفي َأيَّاِمَك، ِمْن َأْجـِل َداُوَد َأِبيـَك، َبـْل ِمـْن َيـِد اْبنِـَك ُأَمزِّ
11 :4-12 

 :وهنا أتساءل

 ختار الرب كافرًا يدعوا الناس لعبادته ثم يضل هو نفسه؟كيف ي 

  وأين علم اهللا المسبق فى اختيار من يمثل شريعته وقانونه على األرض؟ 

  لماذا لم يعاقبه وأمهله يتمتع بكل ما آتاه من حكمة وقوة؟ 
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 وهل تمزيق مملكته بعد موته عقابًا له أم عقابًا لورثته؟ 

 كفر نبيـه ويـدعوه عظيمـًا بعـد أن ضـلَّ وأضـلَّ المـؤمنين  وكيف يوافق الرب على
 وقرر الرب اإلنتقام منه وتمزيق مملكته؟ 

  أليس هذا إصرار من الرب على إضالل خلقه وقذفهم فى أتون النار؟ فقـد انتقـى
لهـــم نبيـــًا ، يعلـــم هـــو نفســـه بأنـــه سيضـــل ، وبالتـــالى سيضـــلل المـــؤمنين بـــه ، ثـــم يـــدعوه 

 .عظيمًا وحكيماً 

  فــــأين اهللا محبــــة هنــــا ، وهــــو أصــــل الضــــالل ، ويبيــــت النيــــة علــــى اإلنتقــــام مــــن
 مخلوقاته؟

 هل عرف الرب يسوع بالمرأة التى مست ثيابه وُشِفَيت؟ -226س 
َوإَِذا اْمَرَأٌة َناِزَفُة َدٍم ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة َقْد َجاَءْت ِمـْن 20(: لقد رآها يسوع عند متى

ــِه َومَ  ــِه َوَراِئ ــْت ُهــْدَب َثْوِب ــي َنْفِســَها21سَّ ــْت ِف ــْط ُشــِفيتُ «: َألنَّهَــا َقاَل . »ِإْن َمَسْســُت َثْوَبــُه َفَق
َفُشـِفَيِت اْلَمـْرَأُة ِمـْن . »ِإيَماُنـِك قَـْد َشـَفاكِ . ِثِقي َيـا اْبَنـةُ «: َفَقالَ َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَأْبَصَرَها 22

 22-20: 9متى .) ِتْلَك السَّاَعةِ 

د مرقس فكان يبحث عنها ولم يعرفهـا حتـى تقـدمت هـى بنفسـها لـه وحكـت لـه أما عن
كــل شــىء ، هــذا باإلضــافة إلــى اإلختالفــات البينــة فــى التفاصــيل ، فقــد أضــاف مــرقس 
تألمهـــا وذهابهـــا لألطبـــاء وٕانفاقهـــا كـــل مـــا تملـــك ، فهـــذا الســـيناريو لـــم يعرفـــه وحـــى بـــاقى 

َوَقْد َتَألََّمْت َكِثيـرًا ِمـْن َأِطبَّـاَء 26ْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسـَنًة َواْمَرَأٌة ِبَنْزِف َدٍم مُ 25: (اإلنجيليين
َلمَّـا 27 -َكِثيِريَن َوَأْنَفَقْت ُكلَّ َما ِعْنَدَها َوَلْم َتْنَتِفْع َشـْيئًا َبـْل َصـاَرْت ِإَلـى َحـاٍل َأْرَدَأ 

ِإْن َمَسْسُت َولَـْو «: َألنََّها َقاَلتْ 28َثْوَبُه  َسِمَعْت ِبَيُسوَع َجاَءْت ِفي اْلَجْمِع ِمْن َوَراٍء َوَمسَّتْ 
. َفِلْلَوْقِت َجفَّ َيْنُبوُع َدِمَها َوَعِلَمْت ِفي ِجْسِمَها َأنَّهَـا قَـْد َبِرَئـْت ِمـَن الـدَّاءِ 29. »ِثَياَبُه ُشِفيتُ 

ِة الَِّتــي َخَرَجــْت ِمْنــُه َفِلْلَوْقــِت اْلَتَفــَت َيُســوُع َبــْيَن اْلَجْمــِع َشــاِعرًا ِفــي َنْفِســِه ِبــاْلُقوَّ 30
َوَكــاَن 32» َأْنـَت َتْنُظــُر اْلَجْمـَع َيْزَحُمـَك َوَتقُـوُل َمـْن َلَمَسـِني؟«: َفقَـاَل لَـُه َتَالِميـُذهُ 31: َوَقـالَ 

ــَذا ــْت َه ــي َفَعَل ــَرى الَِّت ــُه ِلَي ــا اْلَمــْرَأُة َفَجــاَءْت َوِهــَي َخاِئَفــٌة َوُمْرَتِعــَدٌة 33. َيْنُظــُر َحْوَل َوَأمَّ
َيـا اْبَنـُة ِإيَماُنـِك قَـْد «: َفقَـاَل َلهَـا34. َعاِلَمًة ِبَما َحَصَل َلَها َفَخرَّْت َوَقاَلْت َلُه اْلَحقَّ ُكلَّهُ 

 34-25: 5مرقس .) »اْذَهِبي ِبَسَالٍم َوُكوِني َصِحيَحًة ِمْن َداِئكِ . َشَفاكِ 
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دون أن يسـأل ألست معى أنـه لـو كـان عيسـى إلهـًا لعـرف مباشـرة المـرأة التـى لمسـته 
؟ ألست معـى أنـه لـو كـان هـو اهللا وهـو الـذى أوحـى هـذا الحـدث )»؟َمْن َلَمَس ِثَياِبي«(

الذى فعله هو لكانت التفاصيل الدقيقة بال اختالف؟ بل ذهب االختالف أبعد من ذلـك، 
. ِثِقـي َيـا اْبَنـةُ «: (فعنـد متـى قـال لهـا: فقد اختلف اإلنجـيالن حتـى فيمـا قالـه يسـوع للمـرأة

اْذَهِبـي ِبَسـَالٍم . َيـا اْبَنـُة ِإيَماُنـِك قَـْد َشـَفاكِ «: (، وعند مرقس قال له) .»يَماُنِك َقْد َشَفاكِ إِ 
 .)»َوُكوِني َصِحيَحًة ِمْن َداِئكِ 

 عنــدما حــرق يــواقيم بــن يوشــيا الصــحيفة التــى كتبهــا بــاروخ مــن فــم إرميــاء  -227س
ِلـَذِلَك َهَكـَذا قَـاَل الـرَّبُّ 30(: قـائالً  عليهما السالم ، نزل الوحى من عند الرب إلـى إرميـاء

ـــُه : َعـــْن َيُهوَيـــاِقيَم َمِلـــِك َيُهـــوَذا ـــُه َجـــاِلٌس َعَلـــى ُكْرِســـيِّ َداُوَد َوَتُكـــوُن ُجثَُّت َال َيُكـــوُن َل
َوَأْجِلـُب  َوُأَعاِقُبـُه َوَنْسـَلُه َوَعِبيـَدُه َعَلـى ِإْثِمِهـمْ 31. َمْطُروَحًة ِلْلَحرِّ َنَهارًا َوِلْلَبْرِد َلـْيالً 

َعَلْيِهْم َوَعَلى ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم َوَعَلى ِرَجاِل َيُهوَذا ُكلَّ الشَّرِّ الَّـِذي َكلَّْمـُتُهْم َعْنـُه َوَلـْم 
 31-30: 36إرمياء ].) َيْسَمُعوا

َوَهــا َأْنــِت 31: (ببشــارته لمــريم العــذراء قــائًال لهــا) ؟(وقــد أرســل الــرب مالكــه للوقــا 
َهـَذا َيُكـوُن َعِظيمـًا َواْبـَن اْلَعِلـيِّ ُيـْدَعى 32. َتِلِديَن اْبنًا َوُتَسـمِّيَنُه َيُسـوعَ َسَتْحَبِليَن وَ 

َوَيْمِلـُك َعَلـى َبْيـِت َيْعُقـوَب ِإَلـى اَألَبـِد َوَال 33َوُيْعِطيِه الـرَّبُّ اِإلَلـُه ُكْرِسـيَّ َداُوَد َأِبيـِه 
 33-31: 1لوقا ) .»َيُكوُن ِلُمْلِكِه ِنَهاَيةٌ 

ــ ى ذلــك ُيقــرُّ كتــابكم بعــدم نبــوة عيســى عليــه الســالم ، ولــو هــو إلهــًا كمــا تــدعون وعل
فُيؤكد الكتاب أن هذا اإلله قد نسى ما أوحـاه مـن قبـل ، وأن تهديـده كـان هـراء ، ِحفاظـًا 

 . لماء وجهه من اإلراقة ، حيث أهانه نبيه وحرق الصحيفة التى أمالها وحيه لباروخ
أكل آدم وحواء مـن الشـجرة المحرَّمـة أم حـرق صـحيفة هل خطأ : وأى األخطاء أكبر

الرب؟ وهل نفهم من ذلك أن الرب سينزل مرة أخرى لُيصلب تكفيـرًا عـن خطيئـة يـواقيم؟ 
 أو سيبعث ابنه لُيصلب تكفيرًا عن خطيئة يواقيم؟

وما رأيكم فى أن هذا اإلله قد مات على الصليب فلم يملك فى حياتـه ولـم يملـك بعـد 
 جلس على كرسى داود؟ فهل كذب فى وحيه؟مماته ولم ي
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 هـــــل لعـــــن يســـــوع شـــــجرة التـــــين قبـــــل أن يـــــدخل الهيكـــــل ويقلـــــب طـــــاوالت  -228س
 الصيارفة وبائعي الحمام أم بعد دخوله الهيكل؟ 

ــِل اِهللا َوَأْخــَرَج 12: (أخــرج الباعــة أوًال وبعــدها لعــن التينــة ــى َهْيَك َوَدَخــَل َيُســوُع ِإَل
ــَياِرَفِة َوَكَراِســيَّ َباَعــِة  َجِميــَع الَّــِذيَن َكــاُنوا َيِبيُعــوَن َوَيْشــَتُروَن ِفــي اْلَهْيَكــِل، َوَقَلــَب َمَواِئــَد الصَّ

ـــــَالِة ُيـــــْدَعى: َمْكتُـــــوبٌ «:َوَقـــــاَل َلُهـــــمْ 13اْلَحَمـــــاِم  َوَأْنـــــُتْم َجَعْلُتُمـــــوُه َمَغـــــاَرَة . َبْيِتـــــي َبْيـــــَت الصَّ
ــْبِح ِإْذ َكــاَن رَ 18..... …» !ُلُصــوصٍ  َفَنَظــَر َشــَجَرَة 19اِجًعــا ِإَلــى اْلَمِديَنــِة َجــاَع، َوِفــي الصُّ

َال َيُكـْن ِمْنـِك «:َفقَـاَل َلهَـا. ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق، َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجـْد ِفيهَـا َشـْيًئا ِإالَّ َوَرقًـا َفقَـطْ 
ـــدِ  ـــى اَألَب ـــُد ِإَل ـــٌر َبْع ـــي اْلَحـــالِ . »!َثَم ـــُة ِف ـــ20. َفَيِبَســـِت التِّيَن ـــوا َفَلمَّ ُب ـــَك َتَعجَّ ا َرَأى التََّالِميـــُذ ذِل

 20-12: 21متى ) »َكْيَف َيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحاِل؟«:َقاِئِلينَ 

فَـَدَخَل َيُسـوُع ُأوُرَشـِليَم َواْلَهْيَكـَل، 11: (لعن التينة أوًال ثم أخرج الباعـة مـن الهيكـل
اْلَوْقُت َقْد َأْمَسى، َخـَرَج ِإلَـى َبْيـِت َعْنَيـا َمـَع االْثَنـْي َوَلمَّا َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى ُكلِّ َشْيٍء ِإْذ َكاَن 

َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن ِمْن َبِعيـٍد َعَلْيهَـا 13َوِفي اْلَغِد َلمَّا َخَرُجوا ِمْن َبْيِت َعْنَيا َجاَع، 12. َعَشرَ 
َلْم َيِجْد َشْيًئا ِإالَّ َوَرًقا، َألنَُّه َلْم َيُكْن َوْقـَت  َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيَها. َوَرٌق، َوَجاَء َلَعلَُّه َيِجُد ِفيَها َشْيًئا

. ........ »!َال َيْأُكــْل َأَحــٌد ِمْنــِك َثَمــًرا َبْعــُد ِإَلــى اَألَبــدِ «:َفَأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلَهــا14. التِّــينِ 
ــــا َدَخــــَل َيُســــوُع اْلَهْيَكــــَل اْبتَــــَدأَ . َوَجــــاُءوا ِإَلــــى ُأوُرَشــــِليمَ 15 ُيْخــــِرُج الَّــــِذيَن َكــــاُنوا َيِبيُعــــوَن  َوَلمَّ

ــَياِرَفِة َوَكَراِســيَّ َباَعــِة اْلَحَمــامِ  َوَلــْم َيــَدْع َأَحــًدا 16. َوَيْشــَتُروَن ِفــي اْلَهْيَكــِل، َوَقلَّــَب َمَواِئــَد الصَّ
تِـي َبْيـَت َصـَالٍة ُيـْدَعى َبيْ : َألَـْيَس َمْكُتوًبـا«:َوَكـاَن ُيَعلِّـُم قَـاِئًال َلهُـمْ 17. َيْجَتاُز اْلَهْيَكـَل ِبَمتَـاعٍ 

 17-11: 11مرقس)»ِلَجِميِع اُألَمِم؟ َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوصٍ 

 كم أعمى شفاهم يسوع وهو خارج من أريحا؟ -229س 

ــــٌع َكِثيــــٌر 29: (أعميــــان ــــُه َجْم ــــْن َأِريَحــــا َتِبَع ــــا ُهــــْم َخــــاِرُجوَن ِم ــــاِن 30َوِفيَم َوإَِذا َأْعَمَي
اْرَحْمَنـا َيـا َسـيُِّد َيـا «: َفَلمَّا َسِمَعا َأنَّ َيُسوَع ُمْجتَـاٌز َصـَرَخا قَـاِئَلْينِ . َعَلى الطَِّريقِ  َجاِلَسانِ 
 30-29: 20متى ) .»اْبَن َداُودَ 

َوِفيَمــا ُهــَو َخــاِرٌج ِمــْن َأِريَحــا َمــَع َتَالِميــِذِه َوَجْمــٍع . َوَجــاُءوا ِإَلــى َأِريَحــا46: (أعمــى واحــد
. َباْرِتيَمــاُوُس اَألْعَمــى اْبــُن ِتيَمــاُوَس َجاِلســًا َعَلــى الطَِّريــِق َيْســَتْعِطي َكــانَ َغِفيــٍر 
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ــا َســِمَع َأنَّــُه َيُســوُع النَّاِصــِريُّ اْبتَــَدَأ َيْصــُرُخ َوَيقُــولُ 47 ) »!َيــا َيُســوُع اْبــَن َداُوَد اْرَحْمِنــي«: َفَلمَّ
 47-46: 10مرقس 

 لضالل للناس؟هل الرب ُمخلِّص أم إنه يرسل عمل ا -230س 

 3: 2تيموثاوس األولى ) َألنَّ َهَذا َحَسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَخلِِّصَنا اِهللا،3(

َالِل، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكـِذبَ 11( ِلَكـْي 12، َوَألْجِل َهَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِهُم اُهللا َعَمَل الضَّ
وا ِباِإلْثمِ  ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدُِّقوا اْلَحقَّ، َبلْ   12-11: 2تسالونيكى الثانية ) .ُسرُّ

 ــــرب أن يخلــــص كــــل النــــاس أم يريــــدهم أن يصــــدقوا الكــــذب  -231س هــــل يريــــد ال
 ويهلكون؟

الَّـِذي ُيِريـُد َأنَّ َجِميـَع النَّـاِس َيْخُلُصـوَن 4َألنَّ َهَذا َحَسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَخلِِّصـَنا اِهللا، 3(
 4-3: 2تيموثاوس األولى .) قِّ ُيْقِبُلونَ َوإَِلى َمْعِرَفِة اْلحَ 

َالِل، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكـِذبَ 11( ِلَكـْي 12، َوَألْجِل َهَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِهُم اُهللا َعَمَل الضَّ
وا ِباِإلْثمِ   12-11: 2تسالونيكى الثانية ) .ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدُِّقوا اْلَحقَّ، َبْل ُسرُّ

 لماذا ال تسجدون في صالتكم هللا، كما كان يصلي المسيح؟   -232س 

متـى ) ثُمَّ َتَقدََّم َقِلـيًال َوَخـرَّ َعَلـى َوْجِهـِه َوَكـاَن ُيَصـلِّي(جاء عند متى عن المسيح 
26 :39 

َوَقاَل 9: (عندما طلب منه إبليس أن يسجد له: وفى متى أيضًا أن يسوع قال إلبليس
اْذَهْب َيـا «: ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُه َيُسوعُ 10. »َجِميَعَها ِإْن َخَرْرَت َوَسَجْدَت ِلي ُأْعِطيَك َهِذهِ «: َلهُ 

ولوقـا  10-9: 4متـى ) .»ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحـَدُه َتْعُبـدُ : َألنَُّه َمْكتُـوبٌ ! َشْيَطانُ 
4 :7-8 

ِلَكـْي َتْعُبـَر َلـى اَألْرِض َوَكـاَن ُيَصـلِّي ثُمَّ َتَقدََّم َقِليًال َوَخـرَّ عَ 35: (وجاء عند مـرقس
 35: 14مرقس ) .َعْنُه السَّاَعُة ِإْن َأْمَكنَ 

َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجثَـا َعَلـى 41(وجاء في إنجيل لوقا عن المسـيح 
 41: 22لوقا ) ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى
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ــُد اْسـَمَك، َألنَّــَك َوْحـَدَك قُــدُّوٌس، َمــْن َال َيَخافُـ4: (وقـال يوحنـا فــى حلمـه َك َيـا َربُّ َوُيَمجِّ
رؤيا يوحنا ) .»، َألنَّ َأْحَكاَمَك َقْد ُأْظِهَرتْ َألنَّ َجِميَع اُألَمِم َسَيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمكَ 

15 :4 

 35أن يســــوع قــــام بعمــــل ) مــــادة عجيبــــة(تــــذكر دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة  -233س 
 :معجزة 35يذكر إنجيل من األناجيل هذه ال معجزة، ولم 

 )معجزة 15لم يذكر ( معجزة  20: فقد ذكر متى
 )معجزة 17لم يذكر ( معجزة  18: وذكر مرقس
 )معجزة 15لم يذكر ( معجزة  20:   وذكر لوقا 
 )معجزة 26لم يذكر ( معجزات  9:  وذكر يوحنا
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فــأين إذًا بــاقى المعجــزات؟ مســتحيل أن يكــون هــذا وحــى إلهــى وينســى أن يــذكر كــل 
وما هى الحكمة اإللهية من ذكر أحد األناجيل لعدة معجزات ! المعجزات ألحد األناجيل

 تختلف عن تلك التى ذكرها اآلخر أو اآلخرين؟ 

 :وهذه المعجزات هى
 ) .  11-1: 2يو ( تحويل الماء إلى خمر  )1  
 ) .  54-46: 4يو ( شفاء ابن خادم الملك في قانا الجليل  )2  
 ) .  9-1:  5يو ( شفاء الرجل المقعد عند بركة بيت حسدا  )3  
 ) .  11-1: 5لو ( صيد السمك الكثير في المرة األولى  )4  
، 28-23: 1مرقس (شفاء الرجل الذي كان به روح نجس في مجمع كفر ناحوم  )5  

 .  ) 36– 31: 4لوقا 
 ).39و 38: 4، لو 31-29: 1، مرقس 15و14: 8مت (شفاء حماة بطرس  )6  
 ). 16-12: 5، لو  45– 40: 1،مر  4-2: 8مت (شفاء أبرص ) 7  
 ). 26-18: 5، لو  12-3: 2، مرقس  8-2: 9مت (شفاء رجل مفلوج ) 8  
 )10-6: 6، لو5-1: 3، مرقس13-9: 12مت(شفاء الرجل ذي اليد اليابسة ) 9  

 ) .  10-1: 17، لو  13-5: 8مت ( شفاء غالم قائد المئة ) 10
 ) . 15-11: 7لو (إقامة ابن أرملة يايين  )11
 ) .  14: 11، لو22: 12مت ( شفاء المجنون األعمى واألخرس  )12
 ). 25-22: 8، لو  41-35: 4، مرقس  27–23: 8مت (إسكات العاصفة ) 13
  )29–26: 8،لو20–1: 5،مرقس34–28: 8مت(شفاء مجنوني كورة الجدريين  )14
 ). 48–43: 8، لو 34-25: 5،مرقس22-20: 9مت(شفاء المرأة نازفة الدم ) 15
، 43-35و 24-22: 5، مرقس  26-23و 19و18: 9مت ( إقامة ابنة يايرس  )16
 ) .  56–49و 42و 41: 8لو 
 ) .  31-27: 9مت ( شفاء الرجلين األعميين ) 17
 ) .  33و 32: 9مت ( خرس المجنون شفاء الرجل األ) 18
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، 17-12: 9، لو44–34: 6، مرقس21–14: 14مت (إشباع الخمسة اآلالف ) 19
 ). 13-5: 6يو 
 ). 21-16: 6، يو 52–45: 6، مرقس 33–24: 14مت (السير على الماء  )20
 ) .  30–24: 7، مرقس  28-21: 15مت ( شفاء ابنة األرملة الكنعانية  )21
 ) .  37-31: 7مرقس ( جل األصم األعقد في المدن العشر شفاء الر ) 22
 ) . 9-1: 8، مرقس  39-32: 15مت ( اشباع األربعة اآلالف  )23
 ) . 26-22: 8مرقس ( شفاء الرجل األعمى في بيت صيدا ) 24
 )42-38: 9،لو29-14 :9،مرقس18-14: 17مت(بالصرع المصاب الغالم شفاء) 25
 ) .  27-24: 17مت ( زية ، في فم السمكة وجود األستار لدفع الج) 26
 ) .  7-1: 9يو (شفاء الرجل المولود أعمى  )27
 ) .  17 -20: 13لو ( شفاء المرأة المنحنية في يوم سبت ) 28
 ) . 6-1: 14لو ( شفاء الرجل المصاب باالستسقاء ) 29
 ) .  44-17: 11يو ( إقامة لعازر من الموت ) 30
 ) .  19-11: 17لو ( ص شفاء عشرة رجال بر ) 31
 )43–35: 18،لو52-46: 10،مرقس34-29: 20مت(شفاء بارتيماوس األعمى) 32
 ) .  12: 11، مرقس  19و18: 21مت ( لعنة شجرة التين فيبست في الحال ) 33
 ) .  10: 18، يو  51-49: 22لو ( رد ُأذن ملخس المقطوعة إلى موضعها ) 34
 ) .  11-1: 21يو ( القيامة معجزة صيد السمك الكثير بعد ) 35

اختلفوا أيضًا فى أول معجزة قام بها إلههـم وكما اختلفوا فى المعجزات وعـددها، 
 :، على الرغم من أن هذا اإلله هو الذى أوحى هذا الكتاب على حد قولهم

وهى لم ُتذكر عند باقى ) 11-1: 2يوحنا (تحويل الماء إلى خمر :   يوحنا
 اإلنجيليين اآلخرين

 وال يعرف وحى يوحنا عنها شيئاً ) 17-14: 8(شفاء حماة بطرس :    متى
ولم يعرف عنها شيئًا وحى متى ) 37-31: 4(شفاء المسكون بروح نجس :    لوقا

 وال يوحنا
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ولم يعرف عنها شيئًا وحى متى ) 28-21: 1(شفاء المسكون بروح نجس : مرقس
 وال يوحنا

رف عنها باقى اإلنجيليين شيئًا إال إشباع الجدير بالذكر أن كل معجزات يوحنا ال يع
 )21-15: 6يوحنا(ومشى يسوع على الماء ) 14-1: 6يوحنا(الخمسة آالف 

أما معجزات يوحنا التى لم يعلم بها وحى باقى اإلنجيليين فهى سبع معجزات 
 :من مجموع تسع معجزات كاآلتى

 )11-1: 2يوحنا (تحويل الماء إلى خمر  -1
 )54-43: 4يوحنا (ن حاشية الملك شفاء ابن رجل م -2
 )47-1: 5يوحنا (شفاء المريض عند بركة بيت زاثا  -3
 )41-1: 9يوحنا (شفاء األعمى منذ والدته  -4
 )39-22: 10يوحنا (شفاء المرأة الحدباء  -5
 )54-1: 11يوحنا (إقامة لعازر من الموت  -6
 ) 11-1: 21يوحنا (قصة صيد السمك بعد القيامة  -7

 :معجزة ذكرها 20تفرَّد متى بذكر ثالث معجزات من مجموع  وكذلك
 ) .  31-27: 9مت ( شفاء الرجلين األعميين  -1
 ) . 33و 32: 9مت ( شفاء الرجل األخرس المجنون  -2
 ) .  27-24: 17مت ( وجود األستار لدفع الجزية ، في فم السمكة  -3

 : رهامعجزة ذك 20وتفرد لوقا بذكر خمس معجزات من مجموع 
 ) . 11-1: 5لو ( صيد السمك الكثير في المرة األولى  -1
 ) .15-11: 7لو (إقامة ابن أرملة نايين  -2
 ) .  17 -20: 13لو ( شفاء المرأة المنحنية في يوم سبت  -3
 ) . 6-1: 14لو ( شفاء الرجل المصاب باالستسقاء  -4
 ) . 19-11: 17لو ( شفاء عشرة رجال برص  -5

 :معجزة ذكرها 18بذكر معجزتين من مجموع  وتفرد مرقس
 ) .26-22: 8مرقس ( شفاء الرجل األعمى في بيت صيدا  -1
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 ) . 37-31: 7مرقس ( شفاء الرجل األصم األعقد في المدن العشر  -2

 :واشترك متى ومرقس ولوقا فى ذكر احدى عشر معجزة
 .)39و 38: 4، لو31-29: 1، مرقس15و14: 8مت(شفاء حماة بطرس  -1
 ) . 16-12: 5، لو  45– 40: 1،مر  4-2: 8مت (شفاء أبرص  -2
 ). 26-18: 5، لو 12-3: 2، مرقس 8-2: 9مت (شفاء رجل مفلوج  -3
 )10-6: 6،لو5-1: 3،مرقس13-9: 12مت(شفاء الرجل ذي اليد اليابسة -4
 ). 25-22: 8، لو 41-35: 4، مرقس 27–23: 8مت (إسكات العاصفة  -5
 )29–26: 8،لو20–1: 5،مرقس34–28: 8مت(كورة الجدريينشفاء مجنوني  -6
 )48–43: 8،لو34–25:  5،مرقس22-20: 9مت(شفاء المرأة نازفة الدم -7
، 43-35و 24-22:  5، مرقس26-23و 19و18: 9مت (إقامة ابنة يايرس  -8
 ) . 56– 49و42و41: 8لو 

 ). 21-16: 6، يو 52–45: 6، مرقس33–24: 14مت(السير على الماء  -9  
: 9، لو29-14: 9، مرقس18-14: 17مت(شفاء الغالم المصاب بالصرع -10

38-42 ( 
: 18، لو52 -46: 10، مرقس34-29: 20مت (شفاء بارتيماوس األعمى  -11

35–43 .( 

 :واشترك لوقا ويوحنا فى ذكر معجزة واحدة فقط
  ). 10: 18، يو  51-49: 22لو ( رد ُأذن ملخس المقطوعة إلى موضعها  -1

 :واشترك متى ولوقا فى ذكر معجزتين فقط
 ) .  10-1: 17، لو  13-5: 8مت ( شفاء غالم قائد المئة  -1
 ) .  14: 11، لو22: 12مت ( شفاء المجنون األعمى واألخرس  -2

 :واشترك متى ومرقس فى ذكر ثالث معجزات فقط
 ).  30–24: 7، مرقس  28-21: 15مت ( شفاء ابنة األرملة الكنعانية  -1
 ). 9-1: 8، مرقس  39-32: 15مت ( اشباع األربعة اآلالف  -2
 ). 12: 11، مرقس  19و18: 21مت (لعنة شجرة التين فيبست في الحال  -3
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ـــاقى  ـــر معجـــزات ســـويا دون ب ـــى ذك ـــى االشـــتراك ف ـــا ف ـــرد مـــرقس ولوق ـــم يتف ول
 .اإلنجيليين

مع آخر أو معجزة كلها ، لكن اشترك أحدهم  35وكما ترى لم يذكر أحدهم ال 
آخرين فى بعض المعجزات، وانفرد كل منهم بمعجزات لم يعرفها وحى باقى 

إشباع ولم يتفق وحى اإلنجيليين األربعة إال فى سرد معجزة واحدة هى . اإلنجيليين
: 6، يوحنا 17-12: 9، لوقا 44–34: 6، مرقس 21–14: 14متى (الخمسة اآلالف 

5-13.( 

عدم كون هذه األناجيل موحاة أو بإلهام إلهى،  وٕان دلَّ ذلك على شىء ليدل على
وٕاال التفقت األناجيل فى كل التفاصيل الدقيقة والكبيرة ، وليدل أيضًا على أنها بكل 
تأكيد كتابات نابعة من ذاكرة من كتبها ، تبعًا لما عرفه أو سمعه أو احتفظت بها 

 .ذاكرته ، كما أكد علماء الالهوت ودائرة المعارف الكتابية

 فهل يمكن إلنسان ُمنِصف أن يقول بأن هذا الكتاب ُموحى به من عند اهللا؟

 هل ُأرِسَل يسوع إلى قومه من اليهود أم إلى العالمين؟ -234س 

أرسل إلى بنى إسرائيل فقط ، واألدلة على ذلك كثيرة ، باستثناء نهاية إنجيـل مـرقس 
نصــارى بكــل طوائفهــا ، ، وهــذه النهايــة غيــر مرقســية كمــا أجمــع كــل علمــاء ال 15: 16

فمن العلماء األرثوذكس حـذفها األب متـى المسـكين مـن تفسـيره إلنجيـل مـرقس ، وأنهـى 
وكتبتهـــا فــــى  1952لعـــام   RSV، كمـــا حــــذفتها طبعـــة ال 8: 16تفســـيره ب مـــرقس 

 . الحاشية

ــــى  9واكتفــــت الترجمــــة العربيــــة المشــــتركة بوضــــع الفقــــرات مــــن  بــــين قوســــين  16إل
عدم قانونيتها ، وأنها ليست من نفـس مـتن الـنص ، وأشـارت إلـى  معكوفين ، دليل على
.) ال يـرد فـى أقـدم المخطوطـات 20إلـى  9ما جاء فى اآليات : (ذلك فى حاشيتها ثائلة

 1995من العهد الجديد طبعة  86ص 

كيــف كانــت خاتمــة : وهنـاك ســؤال لــم يلــق جوابـاً : (وقالـت الطبعــة الكاثوليكيــة العربيــة
قـد ُأضـيفت ) 20-16/9(م به على العموم أن الخاتمة كما هى اآلن الكتاب؟ من المسل

ولكننــا لــن نعــرف أبــدًا هــل . 8لتخفيــف مــا فــى نهايــة كتــاب مــن توقــف فجــائى فــى اآليــة 
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ُفِقـــَدت خاتمـــة الكتـــاب األصـــلية أم هـــل رأى مـــرقس أن اإلشـــارة إلـــى تقليـــد الترائيـــات فـــى 
منشـورات (د الجيد الطبعة الحادية عشـرة العه.) الجليل فى اآلية ال تكفى الختتام روايته

 154-153ص  1986لعام ) دار المشرق

إلـى  9أمـا بالنسـبة لعلمـاء البروتسـتانت فـال يتـردد أحـدهم فـى المنـاداة بـأن الفقـرة مـن 
راجــع أيضــًا دائــرة المعــارف . مــن اإلصــحاح الســادس عشــر لمــرقس ليســت مرقســية 20

 ).إنجيل مرقس(الكتابية مادة 

يتبق أمامنا إال فحص النصـوص ذاتهـا ، ودراسـة مكـان عمـل التالميـذ  وعلى ذلك لم
 :بعد رفع عيسى عليه السالم

أوًال نـــزل مـــالك الـــرب إلـــى يوســـف وأعلمـــه أن مـــريم ســـتلد ابنـــًا ُيـــدعى يســـوع وســـوف 
ـــْدُعو اْســـَمُه َيُســـوَع َألنَّـــُه ُيَخلِّـــُص َشـــْعَبُه ِمـــْن 21: (يخلـــص شـــعبه َفَســـَتِلُد اْبنـــًا َوَت

 21: 1متى ) .»اُهمْ َخَطايَ 

ــَد جــاء المجــوس مــن الشــرق وســألوا عــن ملــك اليهــود ، قــائلين ــا وِل ــَو «: (ولمَّ ــَن ُه َأْي
 2: 2متى ) ؟اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهودِ 

واستشــهد متــى بنبــوءة مــن العهــد القــديم تــدل علــى أن يســوع ســوف يرعــى شــعبه بنــى 
ــْغَرى َبــْيَن ُرَؤَســاِء َيهُــوَذا  َوَأْنــِت َيــا َبْيــَت َلْحــٍم َأْرَض 6: (إسـرائيل فقــط َألْن َيهُـوَذا َلْســِت الصُّ

 6: 2متى ) .»ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبٌِّر َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ 

َال َتُظنُّوا َأنِّـي ِجْئـُت «17: (وأعلنها يسوع صراحة أنه جاء مؤيدًا للناموس عامًال بـه
َفـِإنِّي اْلَحـقَّ َأُقـوُل 18. ا ِجْئُت َألْنُقـَض َبـْل ِألَُكمِّـلَ مَ . َألْنُقَض النَّاُموَس َأِو اَألْنِبَياءَ 

ــُزوُل َحــْرٌف َواِحــٌد َأْو ُنْقَطــٌة َواِحــَدٌة ِمــَن : َلُكــمْ  ــَماُء َواَألْرُض َال َي ِإَلــى َأْن َتــُزوَل السَّ
ــغْ 19. النَّــاُموِس َحتَّــى َيُكــوَن اْلُكــلُّ  َرى َوَعلَّــَم َفَمــْن َنَقــَض ِإْحــَدى َهــِذِه اْلَوَصــاَيا الصُّ

َوَأمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم َفَهَذا ُيْدَعى . النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى َأْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 
 19-17: 5متى .) َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 

ــا َعَشــ5: (وحينمــا أرســل تالميــذه أرســلهم إلــى خــراف بيــت إســرائيل فقــط َر َهــؤَُالِء اِالْثَن
ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال «: َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  6-5: 10متى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
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َوَمَتــى َطــَرُدوُكْم ِفــي َهــِذِه 23: (ائيل فقــطوأصــر أن دعــوتهم ســوف تكــون لبنــى إســر 
َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َال ُتَكمُِّلوَن ُمُدَن ِإْسـَراِئيَل َحتـَّى . اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا ِإَلى اُألْخَرى

 23: 10متى .) َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 

الَّةِ َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى خِ «: (وقال للمرأة الكنعانية َفَأتَـْت 25. »َراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
َلـْيَس َحَسـنًا َأْن ُيْؤَخـَذ ُخْبـُز اْلَبِنـيَن «: َفَأَجـابَ 26» !َيا َسيُِّد َأِعنِّـي«: َوَسَجَدْت َلُه َقاِئَلةً 
 26-24: 15متى .) »َوُيْطَرَح ِلْلِكَالبِ 

ــا 1: (يــة وتخومهمــاولــم تتجــاوز دعوتــه منــاطق بنــى إســرائيل فــى الجليــل واليهود َوَلمَّ
ــِر اُألْرُدنِّ  . َأْكَمــَل َيُســوُع َهــَذا اْلَكــَالَم اْنَتَقــَل ِمــَن اْلَجِليــِل َوَجــاَء ِإَلــى ُتُخــوِم اْلَيُهوِديَّــِة ِمــْن َعْب

 2-1: 19متى .) َوَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرٌة َفَشَفاُهْم ُهَناكَ 2

ِإنَُّكـْم : اْلَحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ «: (ه قـائالً وعندما سأله بطرس عن جـزائهم فـى اآلخـرة ، أجابـ
َتْجِلُسـوَن َأْنُتُم الَِّذيَن َتِبْعُتُمـوِني ِفـي التَّْجِديـِد َمتَـى َجلَـَس اْبـُن اِإلْنَسـاِن َعلَـى ُكْرِسـيِّ َمْجـِدِه 

متـى .) ْي َعَشـرَ َأْنُتْم َأْيضًا َعَلـى اْثَنـْي َعَشـَر ُكْرِسـّيًا تَـِديُنوَن َأْسـَباَط ِإْسـَراِئيَل اِالْثَنـ
19 :28 

َفَسـَأَلُه . َفَوقَـَف َيُسـوُع َأَمـاَم اْلـَواِلي11: (بل كانت التهمة الموجهة إليه أنـه ملـك اليهـود
 11: 27متى .) »َأْنَت َتُقولُ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ » ؟أََأْنَت َمِلُك اْلَيُهودِ «: اْلَواِلي

َوَضــَفُروا ِإْكِلـــيًال ِمـــْن 29: (رائيلوكــان معروفـــًا عنــد النـــاس أنــه نبـــى اليهـــود وبنــى إســـ
: َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمُه َوَيْسَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِلينَ . َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ 

 29: 27متى ) »!السََّالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ «

ـــُه 37: (حتـــى إنهـــم كتبـــوا علـــة المصـــلوب الـــذى ظنـــوه يســـوع ـــْوَق َرْأِســـِه ِعلََّت ـــوا َف َوَجَعُل
 37: 27متى .) »َهَذا ُهَو َيُسوُع َمِلُك اْلَيُهودِ «: َمْكُتوَبةً 

َخلَّـَص «42: َوَكَذِلَك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْيضًا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َمَع اْلَكَتَبِة َوالشُُّيوِخ قَـاُلوا41(
َفْلَيْنـِزِل اآلَن َعـِن  ِإْن َكاَن ُهـَو َمِلـَك ِإْسـَراِئيلَ . »ِدُر َأْن ُيَخلَِّصَهاآَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيقْ 

ِليِب َفُنْؤِمَن ِبهِ   42-41: 27متى !) الصَّ

ــَماِء َوَعَلــى «: َفَتَقــدََّم َيُســوُع َوَكلََّمُهــْم َقــاِئالً 18: (أمــا قولــه ُدِفــَع ِإَلــيَّ ُكــلُّ ُســْلَطاٍن ِفــي السَّ
وِح اْلُقـــُدسِ َفـــاذْ 19اَألْرِض  ـــُدوُهْم ِباْســـِم اآلِب َواِالْبـــِن َوالـــرُّ .) َهُبوا َوَتْلِمـــُذوا َجِميـــَع اُألَمـــِم َوَعمِّ
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فهــو ينــاقض كــل النصــوص المــذكورة، وُيثبــت أنــه كــان فــى حياتـــه  19-18: 28متــى 
 .مرسًال لليهود

هــود ولــو كــان نبيــًا أمــره إلهــه بخــالص البشــرية ولــم يفعــل فــى حياتــه ولــم يبشــر إال الي
وهــل يمكــن أن تخــالف تعاليمــه بعــد . لوجــب قتلــه ألنــه عصــى اهللا ولــم يفعــل مــا ُأِمــَر بــه

 الصلب تعاليمه قبل الصلب؟

وهــذا الــنص ينفــى كــذلك كــون عيســى عليــه الســالم إلهــًا مــن ناحيــة ، ألن الــدافع هــو 
 .اإلله الخالق األقوى ، وال اتحاد بين األقوى المالك واألضعف المملوك

الثالوث المقدس مـن ناحيـة أخـرى، ألن لـو هنـاك اتحـاد بـين الثالثـة لمـا وينفى وجود 
كان هناك داع للكالم عن هـذا اإلتحـاد ، ألنـه بكونـه متحـد فهـو واحـد ، فـال داع للكـالم 

ومــن ناحيــة أخــرى فلــو كــان هنــاك اتحــاد لمــا قــال . عــن المكونــات األساســية لهــذا اإللــه
باسـم االبـن واألب : (لـه ، ولجـاز القـول بـأن نقـول، ألن الدافع غيـر المـدفوع ) ُدِفَع إلى(

 .وهذا من الكفر البيِّن عندكم) باسم الروح القدس واالبن واألب(أو نقول ) والروح القدس

، ألنهـــم ) كناســوت(فلــو اتحــد الناســوت بــالالهوت ألمكــنهم عبـــادة يســوع فــى حياتــه 
 . على زعمهم ال ينفصلون

َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفـي َهـِذِه 23(: ان قد قال لهـموكيف يرسلهم إلى العالم أجمع ، لو ك
َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َال ُتَكمُِّلوَن ُمُدَن ِإْسـَراِئيَل َحتـَّى . اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا ِإَلى اُألْخَرى

 23: 10متى .) َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 

بحون اهللا ويمجدونـــه أضــف إلـــى ذلـــك وجــود تالميـــذه فـــى كــل حـــين فـــى الهيكــل، يســـ
َوَكــاُنوا ُكــلَّ ِحــيٍن ِفــي اْلَهْيَكــِل 53(): علــى زعمهــم(ويعلمــون النــاس، حتــى بعــد قيامتــه 

 53: 24لوقا .) آِمينَ . ُيَسبُِّحوَن َوُيَباِرُكوَن اهللاَ 

كـانوا كـل حـين فـى الهيكـل ) 4-1: 2أعمـال (حتى بعد أن امتألوا من الروح القدس 
 :ميعلمون اليهود ويقضون بينه

َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اْلَيُهــوُد «: َفَوَقــَف ُبْطــُرُس َمــَع اَألَحــَد َعَشــَر َوَرَفــَع َصــْوَتُه َوَقــاَل َلُهــمْ 14(
. .. ِلـَيُكْن َهـَذا َمْعُلومـًا ِعْنـَدُكْم َوَأْصـُغوا ِإلَـى َكَالِمـي َوالسَّاِكُنوَن ِفـي ُأوُرَشـِليَم َأْجَمُعـونَ 
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َيُسـوُع النَّاِصـِريُّ َرُجـٌل : اْسَمُعوا َهِذِه اَألْقـَوالَ  اِإلْسَراِئيِليُّونَ  َأيَُّها الرَِّجالُ «22.. .. .. .. 
ْم َقْد َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه ِفـي َوَسـِطُكْم َكَمـا َأْنـتُ 

  22و  14: 2أعمال .) َأْيضًا َتْعَلُمونَ 

 .نوا إذا فى أورشليم وكانوا ُيخاطبون اليهود فقطفقد كا

 46: 2أعمال .) َوَكاُنوا ُكلَّ َيْوٍم ُيواِظُبوَن ِفي اْلَهْيَكِل ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ 46(

ـَالِة التَّاِسـَعةِ 1( أعمـال .) َوَصِعَد ُبْطُرُس َوُيوَحنَّا َمعًا ِإَلى اْلَهْيَكِل ِفـي َسـاَعِة الصَّ
3 :1 

ـــُة َوَقاِئـــُد ُجْنـــِد اْلَهْيَكـــِل َوَبْيَنَمـــا ُهَمـــ1( ـــْعَب َأْقَبـــَل َعَلْيِهَمـــا اْلَكَهَن ا ُيَخاِطَبـــاِن الشَّ
دُّوِقيُّوَن  ِريَن ِمْن َتْعِليِمِهَما الشَّْعَب َوِنَداِئِهَما ِفي َيُسوَع ِباْلِقَياَمـِة ِمـَن 2َوالصَّ ُمَتَضجِّ

ُعوُهَما ِفــي َحــْبٍس ِإَلــى اْلَغــِد َألنَّــُه َكــاَن َقــْد َصــاَر َفــَأْلَقْوا َعَلْيِهَمــا اَألَيــاِدَي َوَوَضــ3. اَألْمــَواتِ 
 3-1: 4أعمال .) اْلَمَساءُ 

َوَكـاَن اْلَجِميـُع . َوَجَرْت َعَلى َأْيِدي الرُُّسِل آَياٌت َوَعَجاِئُب َكِثيـَرٌة ِفـي الشَّـْعبِ 12(
ــ13. ِبــَنْفٍس َواِحــَدٍة ِفــي ِرَواِق ُســَلْيَمانَ  ــا اآلَخــُروَن َفَل ــْنُهْم َيْجُســُر َأْن َوَأمَّ ــْن َأَحــٌد ِم ْم َيُك

 13-12: 5أعمال .) َيْلَتِصَق ِبِهْم َلِكْن َكاَن الشَّْعُب ُيَعظُِّمُهمْ 

ـدُّوِقيِّيَن َواْمـَتُألوا َغْيـَرًة 17( َفقَـاَم َرئِـيُس اْلَكَهَنـِة َوَجِميـُع الَّـِذيَن َمَعـُه الَّـِذيَن ُهـْم ِشـيَعُة الصَّ
َوَلِكنَّ َمَالَك الرَّبِّ ِفي اللَّْيِل 19. ْم َعَلى الرُُّسِل َوَوَضُعوُهْم ِفي َحْبِس اْلَعامَّةِ َفَأْلَقْوا َأْيِدَيهُ 18

ــْجِن َوَأْخــَرَجُهْم َوَقــالَ  ــْعَب ِفــي اْلَهْيَكــِل ِبَجِميــِع «20: َفــَتَح َأْبــَواَب السِّ اْذَهُبــوا ِقُفــوا َوَكلُِّمــوا الشَّ
ـ21. »َكـَالِم َهـِذِه اْلَحَيــاةِ  ــْبِح َوَجَعلُـوا ُيَعلُِّمــونَ َفَلمَّ ثُـمَّ َجــاَء . ا َســِمُعوا َدَخلُـوا اْلَهْيَكــَل َنْحـَو الصُّ

ِس َرِئيُس اْلَكَهَنِة َوالَِّذيَن َمَعُه َوَدَعـُوا اْلَمْجَمـَع َوُكـلَّ َمْشـَيَخِة َبنِـي ِإْسـَراِئيَل َفَأْرَسـُلوا ِإلَـى اْلَحـبْ 
 21-17: 5أعمال .) ِلُيْؤَتى ِبِهمْ 

ــ2( ــوا َأْن َيْصــَعَد َفَلمَّ ــْم َرتَُّب ــٍة َمَعُه ــٌة َلْيَســْت ِبَقِليَل ــا ُمَناَزَعــٌة َوُمَباَحَث ــوُلَس َوَبْرَناَب ا َحَصــَل ِلُب
ُســـِل َواْلَمَشـــاِيِخ ِإَلـــى ُأوُرَشـــِليَم ِمـــْن َأْجـــِل َهـــِذِه  ُبـــوُلُس َوَبْرَناَبـــا َوُأَنـــاٌس آَخـــُروَن ِمـــْنُهْم ِإَلـــى الرُّ

َوَلمَّا َحَضُروا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َقِبَلْتُهُم اْلَكِنيَسـُة َوالرُُّسـُل َواْلَمَشـاِيُخ 4 . .. .. .. اْلَمْسَأَلةِ 
 4-2: 15أعمال .) َفَأْخَبُروُهْم ِبُكلِّ َما َصَنَع اُهللا َمَعُهمْ 
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وبعـــد ثـــالث ســـنوات عـــاد بـــولس مـــن رحلتـــه التبشـــيرية بـــين األمـــم ووجـــد فـــى الهيكـــل 
ك أدانـــوه وكفـــروا معتقداتـــه ، وأمـــروه باإلســـتتابة ، بـــل التالميـــذ ويعقـــوب رئيســـهم ، وهنـــا

: أرســــلوا إلــــى مــــن أضــــلهم بــــولس ليصــــححوا عقيــــدتهم دون أن يبشــــروهم بتعــــاليم يســــوع
ــى ُأوُرَشــِليَم َقِبَلَنــا اِإلْخــَوُة ِبفَــَرحٍ 17( ــا َوَصــْلَنا ِإَل ــوُلُس َمَعَنــا ِإلَــى 18. َوَلمَّ ــي اْلَغــِد َدَخــَل ُب َوِف

َفَبْعَد َما َسلََّم َعَلْيِهْم َطِفَق ُيَحدُِّثُهْم َشْيئًا َفَشْيئًا ِبُكـلِّ َمـا 19. َجِميُع اْلَمَشاِيخِ َيْعُقوَب َوَحَضَر 
ـــُدوَن الـــرَّبَّ 20. َفَعَلـــُه اُهللا َبـــْيَن اْألَُمـــِم ِبَواِســـَطِة ِخْدَمِتـــهِ  ـــا َســـِمُعوا َكـــاُنوا ُيَمجِّ : َوَقـــاُلوا َلـــهُ . َفَلمَّ

ُخ َكْم ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنـوا َوُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن َأْنَت َتَرى َأيَُّها األَ «
َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد 21. ِللنَّاُموسِ 

ــوا َأْوَالدَ  ــاِئًال َأْن َال َيْخِتُن ــدِ َعــْن ُموَســى َق َفــِإذًا َمــاَذا 22. ُهــْم َوَال َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئ
. َيُكــــوُن؟ َال ُبــــدَّ َعَلــــى ُكــــلِّ َحــــاٍل َأْن َيْجَتِمــــَع اْلُجْمُهــــوُر َألنَُّهــــْم َسَيْســــَمُعوَن َأنَّــــَك َقــــْد ِجْئــــتَ 

ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــذْ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. رٌ ِعْن ــْذ َه ُخ
َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا 

َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 
َمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن ِمــَن اْألُ 

َنـا ِحيَنئِـٍذ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
َتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد وَ 

َوَلمَّا َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهوُد 27َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَباُن 
: َصـاِرِخينَ 28َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمـِع َوَأْلَقـْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِدَي  الَِّذيَن ِمْن َأِسيَّا ِفي اْلَهْيَكلِ 

َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«
ــْعِب َوالنَّــاُموِس َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع حَ  تَّــى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّيَن َأْيضــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل ِضــّدًا ِللشَّ

ــدََّس  ــَذا اْلَمْوِضــَع اْلُمَق ــَس َه ــِة ُتــُروِفيُمَس 29. »َوَدنَّ ــْد َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن َألنَُّهــْم َكــاُنوا َق
ِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض َفَهاَجـ30. اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ 

وُه َخــاِرَج اْلَهْيَكــلِ  ــْعُب َوَأْمَســُكوا ُبــوُلَس َوَجــرُّ َوَبْيَنَمــا ُهــْم 31. َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبــَوابُ . الشَّ
ــ ــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َق ــٌر ِإَلــى َأِميــِر اْلَكِتيَب ــوُه َنَمــا َخَب ِد اْضــَطَرَبْت َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل

َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّـوا َعـْن . َفِلْلَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض ِإَلْيِهمْ 32
 32-17: 21أعمال الرسل ).َضْرِب ُبوُلَس 



 209 

بل إن المرأة السامرية التى رفضت أن تعطـى يسـوع ليشـرب ، لـم يخبرهـا يسـوع بلـب 
: ، ولــــم يخبرهــــا إال بمجــــىء وقــــت تتغييــــر فيــــه قبلــــة الصــــالة إلــــى مكــــان آخــــر رســــالته

آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي َهَذا اْلَجَبِل َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن 20! َيا َسيُِّد َأَرى َأنََّك َنِبيٌّ «: َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ 19(
ــِليَم اْلَمْوِضــَع الَّــِذي َيْنَبِغــي َأْن ُيْســجَ  ــا َيُســوعُ 21. »َد ِفيــهِ ِإنَّ ِفــي ُأوُرَش ــاَل َلَه َيــا اْمــَرَأُة «: َق

) .َصــدِِّقيِني َأنَّــُه َتــْأِتي َســاَعٌة َال ِفــي َهــَذا اْلَجَبــِل َوَال ِفــي ُأوُرَشــِليَم َتْســُجُدوَن ِلــآلبِ 
 21-19: 4يوحنا 

ُســــُل 1: (وكـــذلك خاصـــم التالميــــذ بطـــرس لذهابـــه إلــــى شـــخص مـــن األمــــم َفَســـِمَع الرُّ
َوَلمَّـا َصــِعَد ُبْطــُرُس 2. ِذيَن َكــاُنوا ِفـي اْلَيُهوِديَّـِة َأنَّ اْألَُمــَم َأْيضـًا َقِبلُـوا َكِلَمــَة اهللاِ َواِإلْخـَوُة الَّـ

ِإنََّك َدَخْلَت ِإَلى ِرَجاٍل َذِوي «: َقاِئِلينَ 3ِإَلى ُأوُرَشِليَم َخاَصَمُه الَِّذيَن ِمْن َأْهِل اْلِخَتاِن 
 3-1: 11عمال الرسل أ) .»ُغْلَفٍة َوَأَكْلَت َمَعُهمْ 

وهنــاك أمثلــة وأدلــة عديــدة علــى أن أمــر عيســى عليــه الســالم لتالميــذه كــان التــدريس 
لبنى إسرائيل وٕاعالمهم باقتراب ملكوت اهللا ، وأال يبرحوا أورشليم ، وكذلك التزم التالميذ 

 .بتعاليم سيدهم ونبيهم عليه السالم

 ــاَت ِهيــُروُدُس ِإَذا َمــالَ 19( -235س ــا َم ــي َفَلمَّ ــٍم ِلُيوُســَف ِف ــي ُحْل ــَر ِف ــْد َظَه ُك الــرَّبِّ َق
ـُه َواْذَهــْب ِإلَـى َأْرِض ِإْسـَراِئيَل َألنَّــُه قَـْد َمـاَت الَّــِذيَن «: قَـاِئالً 20ِمْصـَر  ـِبيَّ َوُأمَّ قُـْم َوُخــِذ الصَّ

ـــِبيِّ  ـــُه َوَجـــاءَ 21. »َكـــاُنوا َيْطُلُبـــوَن َنْفـــَس الصَّ ـــِبيَّ َوُأمَّ . ِإَلـــى َأْرِض ِإْســـَراِئيلَ  َفَقـــاَم َوَأَخـــَذ الصَّ
َوَلِكْن َلمَّا َسـِمَع َأنَّ َأْرِخـيَالُوَس َيْمِلـُك َعلَـى اْلَيُهوِديَّـِة ِعَوضـًا َعـْن ِهيـُروُدَس َأِبيـِه َخـاَف 22

َوَأتَـــى 23. َوإِْذ ُأوِحـــَي ِإَلْيـــِه ِفـــي ُحْلـــٍم اْنَصـــَرَف ِإَلـــى َنـــَواِحي اْلَجِليـــلِ . َأْن َيـــْذَهَب ِإَلـــى ُهَنـــاكَ 
) .»ِإنَّــُه َسـُيْدَعى َناِصــِرّياً «: َسـَكَن ِفـي َمِديَنــٍة ُيقَـاُل َلهَـا َناِصــَرُة ِلَكـْي َيـِتمَّ َمــا ِقيـَل ِباَألْنِبَيـاءِ وَ 

 23-19: 2متى 

يَِّة اْلَيُهوِديَِّة 1( ُه ُتوُبوا َألنَّـ«: َقاِئالً 2َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكِرُز ِفي َبرِّ
 1: 3متى ) .َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّماَواتِ 

ذكر متى فى إصحاحه الثانى جلوس أرخيالوس على سرير اليهودية بعد موت أبيـه 
وبــذلك . ، وانصــراف يوســف مــع زوجتــه وابنهــا إلــى نــواحى الجليــل وٕاقامتــه فــى الناصــرة
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لمــا جلــس : عنــى اآليــةهــذه المــذكورات ، فيكــون م) تلــك األيــام(يكــون المشــار إليــه بلفــظ 
أرخيالوس على سرير السلطنة ، وانصرف يوسف النجار إلى نواحى الجليل جاء يوحنا 

 الخ.. .. .. المعمدان 

 .عامًا من األمور المذكورة 28وهذا غلط يقينًا ، ألن وعظ يوحنا كان بعد 

 متى تزوج يوسف بمريم؟ -236س 

، ثم وجدها حـامًال مـن الـروح نعلم من متى أن يوسف قد خطب مريم ولم يدخل بها 
القدس ، ونزل مالك الرب يخبره بهذا الحمل ، وأمـره أال يخـف منهـا وأن يتمسـك بهـا  ، 
ولم يقربها حتى ولدت يسوع ، ثم بعد الوالدة وزيارة المجوس أمره مالك الرب مرة أخرى 

سـافروا أن يخرج من البلد مع مريم وابنها ألن هيرودس هذا يريـد قتـل الـرب الرضـيع ، و 
َوَلـْم َيْعِرْفَهـا (مـع األخـذ فـى االعتبـار أن معنـى . إلى مصر وعادوا بعد مـوت هيـرودس

 .، أنه دخل بها بعد الوالدة وانتهاء فترة النفاس 25: 1متى ) .َحتَّى َوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكرَ 

فهــل كــان يوســف طــوال هــذه المــدة مــع مــريم فــى البيــت وفــى الســفر بمفردهمــا دون 
مى وٕاعــالن هــذا الــزواج علــى العامــة والخاصــة؟ فكيــف يغفــل الــرب عــن ذكــر زواج رســ

فى إنجيله لتبرئتها بعـد أن حملتـه تسـعة أشـهر ) التى هى زوجته أيضاً (واقعة زواج أمه 
 وأنجبته وأرضعته وغيرت مالبسه التى بال وتبرز فيها ، ونظفته وعلمته األدب والدين؟

ـُه َمْخُطوَبـًة ِلُيوُسـَف َقْبـَل : يِح َفَكاَنـْت َهَكـَذاَأمَّا ِوَالَدُة َيُسوَع اْلَمسِ 18( ـا َكاَنـْت َمـْرَيُم ُأمُّ َلمَّ
وِح اْلُقــُدسِ  َفُيوُســُف َرُجُلَهــا ِإْذ َكــاَن َبــاّرًا َوَلــْم َيَشــْأ َأْن 19. َأْن َيْجَتِمَعــا ُوِجــَدْت ُحْبَلــى ِمــَن الــرُّ

ــٌر ِفــي َهـِذِه اُألُمــوِر ِإَذا َمــَالُك الــرَّبِّ َقــْد َوَلِكــْن 20. ُيْشـِهَرَها َأَراَد َتْخِلَيَتَهــا ِســّراً  ِفيَمـا ُهــَو ُمَتَفكِّ
َيـا ُيوُسـُف اْبـَن َداُوَد َال َتَخـْف َأْن َتْأُخـَذ َمـْرَيَم اْمَرَأتَـَك َألنَّ «: َظَهَر َلُه ِفـي ُحْلـٍم قَـاِئالً 

وِح اْلُقـُدسِ  اْبنـًا َوتَـْدُعو اْسـَمُه َيُسـوَع َفَسـَتِلُد 21. الَِّذي ُحِبـَل ِبـِه ِفيَهـا ُهـَو ِمـَن الـرُّ
ــاُهمْ  ــْن َخَطاَي ــْعَبُه ِم ــُه ُيَخلِّــُص َش َوَهــَذا ُكلُّــُه َكــاَن ِلَكــْي َيــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن الــرَّبِّ 22. »َألنَّ

َاللَّـُه : ِسـيُرهُ الَّـِذي َتفْ (» ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنـًا َوَيـْدُعوَن اْسـَمُه ِعمَّاُنوِئيـلَ «23: ِبالنَِّبيِّ 
َوَلـْم 25. َفَلمَّا اْسَتْيَقَظ ُيوُسُف ِمَن النَّْوِم َفَعَل َكَما َأَمَرُه َمَالُك الـرَّبِّ َوَأَخـَذ اْمَرَأتَـهُ 24). َمَعَنا

 24-18: 1متى)َوَدَعا اْسَمُه َيُسوعَ . َيْعِرْفَها َحتَّى َوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكرَ 
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ُقـــْم َوُخـــِذ «: ِإَذا َمـــَالُك الـــرَّبِّ َقـــْد َظَهـــَر ِلُيوُســـَف ِفـــي ُحْلـــٍم َقـــاِئالً َوَبْعـــَدَما اْنَصـــَرُفوا 13( 
ــُه َواْهــُرْب ِإلَــى ِمْصــَر َوُكــْن ُهَنــاَك َحتـَّـى َأقُــوَل َلــكَ  ــِبيَّ َوُأمَّ َألنَّ ِهيــُروُدَس ُمْزِمـــٌع َأْن . الصَّ

ِبيَّ ِلُيْهِلَكـهُ  ـِبيَّ 14. »َيْطُلَب الصَّ ـُه لَـْيًال َواْنَصـَرَف ِإلَـى ِمْصـَر َفقَـاَم َوَأَخـَذ الصَّ َوَكـاَن 15َوُأمَّ
) .»ِمْن ِمْصَر َدَعـْوُت اْبنِـي«: ُهَناَك ِإَلى َوَفاِة ِهيُروُدَس ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّبِّ ِبالنَِّبيِّ 

 15-13: 2متى 

 ما اسم زوج هيروديا؟ -237س 

َسَك ُيوَحنَّا َوَأْوثََقُه َوَطَرَحـُه ِفـي ِسـْجٍن ِمـْن َأْجـِل َفِإنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َقْد َأمْ 3: (يقول متى
 3: 14متى ) ِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيهِ 

إذن فقـــد أطلـــق عليـــه متـــى اســـم فيلـــبس ، وهـــذا خطـــأ كمـــا ذكـــر يوســـيفس فـــى البـــاب 
الخامس مـن الكتـاب الثـامن عشـر مـن تاريخـه ، ألن زوج هيروديـا كـان اسـمه هيـرودس 

 .ضاً أي

وقد حاول قاموس الكتـاب المقـدس التوفيـق فقـالوا إن اسـم هيـرودس لقـب ُأطِلـَق علـى 
عـــدد مـــن الحكـــام الـــذين ينتمـــون ألســـرة واحـــدة حكمـــت فلســـطين زمـــن المســـيح ، فيقـــال 

 .فاللقب هيرودس ، واالسم فيلبس. هيرودس انتيباس ، وهيرودس فيلبس

ذكر فـــى الطبعـــات العربيـــة ســـنة ولكـــن يبقـــى اإلشـــكال قائمـــًا ، ألن اســـم فيلـــبس لـــم ُيـــ
) من أجل هيروديا امرأة أخيه: (م وورد فيها ما يلى1882م وسنة 1844م وسنة 1823

م ، 1865م وسنة 1826م و1825وقد ذكر اسم فيلبس فى الطبعات العربية سنة . فقط
 .فإما زيد هذه ، وٕاما ُحِذَف من تلك

، ووضــعت عنــد  17: 6ومــرقس  19: 3وكلمــة فيلــبس هــذه ذكــرت فــى إنجيــل لوقــا 
للداللـة علـى أنهـا ) فيلـبس(بين قوسـين هالليـين هكـذا  1983م و1865لوقا فى طبعتى 

، ) 312ص  2نقـــًال عـــن إظهـــار الحـــق ج. (لـــيس لهـــا وجـــود فـــى أقـــدم النســـخ وأصـــحها
 :وسترى اآلن محاوالت المسئولين عن الكتاب المقدس لطمس هذا الخطأ

ــا ِهيــُروُدُس َرِئــيُس الرُّ 19( ــبَُّس َأِخيــهِ ْبــِع َفــِإْذ َتــَوبََّخ ِمْنــُه ِلَســَبِب َأمَّ ــا اْمــَرَأِة ِفيُل  ِهيُروِديَّ
 19: 3لوقا ) َوِلَسَبِب َجِميِع الشُُّروِر الَِّتي َكاَن ِهيُروُدُس َيْفَعُلَها



 212 

ْبِع، ِإْذ َكاَن ُيوَحنَّا قَـْد (  َزْوَجـِة َأِخيـهِ  َوبََّخُه ِبَسـَبِب ِهيُروِديَّـاَولِكنَّ ِهيُروُدَس َحاِكَم الرُّ
 19: 3لوقا ) َوِبَسَبِب َجِميِع َما اْرَتَكَبُه ِمَن الشُُّروِر،

wxref=on&interface=printhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&shoU1T

 1TU&passage=LUKE+3&language=arabi... 

بِع هيروُدس، وكاَن يوَحنَّا ُيَوبُِّخه ِبَأمِره مع 19( هيروديَّا امَرَأِة على َأنَّ َأميَر الرُّ
 )الموسوعة الكاثوليكية) (وِبساِئِر َما َعِمَل ِمَن السَّيِّئات،  َأخيه

1TUhttp://www.albichara.org/ U1T    تحت الكتاب المقدس 

وَعِمــَل كثيــًرا ِمــَن  هيُروِدّيــا َامــرَأَة أخيــهِ ولكنَّــُه وبَّــَخ الحــاِكَم هيــروُدَس ألنَّــُه تــزوََّج 19(
 1http://www.albichara.orgUT/U1Tالترجمة المشتركة  ) السَّيِّئاِت، 

بِع ، إذ كان يوحنـا قـد وبخـه بسـبب (  هيروديَّـا زوجـة أخيـهولكنَّ هيرودس حاكم الرُّ
 كتاب الحياة ) وبسبب جميع ما ارتكبه من الشرور

es aber, der von Johannes zurechtgewiesen  Der Landesfürst HerodP

b
P3TPU

19
UP3T

, und wegen alles UBrudersder Frau seines Uwurde wegen der Herodias, 
          Bösen, das er getan hatte, (Luther 1984)هيروديَّا زوجة أخيه

 1TUonline.net/buch/42.lukas/3.html#3,1-http://www.bibelU1T 

P

19
P But Herod the tetrarch, being reproved by him Ufor U UHerodias his 

brother Philip's wife U, and for all the evils which Herod had done, 
(KJV)                                                     ِِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيه  

 1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=kjvU1T 

but Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias, Uhis 
brother's wife U, and for all the evil things which Herod had done, 
(World Eng.)                                                 هيروديَّا زوجة أخيه 

1TUhttp://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&pr
int=yes&Version=web%3AWorld%20...U1T  

P

19
P But Herod the tetrarch, being reproved by him on account of 

Herodias, Uhis brother Philip's wifeU, and for all the evils which Herod 
had done, (Webster 1833)                      ِِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيه 

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+3&language=arabic&version=IBS
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+3&language=arabic&version=IBS
http://www.albichara.org/
http://www.albichara.org/
http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/3.html#3,1
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=web%3AWorld%20English%20Bible&Book=42N&from_chap=3&to_chap=3
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=web%3AWorld%20English%20Bible&Book=42N&from_chap=3&to_chap=3
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1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=websterU1T  

P

19
P But Herod the king, because John had made a protest on account of 

Herodias, Uhis brother's wife U, and other evil things which Herod had 
done, (Basic Eng.)                                         هيروديَّا زوجة أخيه 

1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=bbeU1T  

19 Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen 
Herodias, der U Frau seines Bruders Philippus U, und wegen all des 
B ِ◌sen, was Herodes tat ,(Schlachter)     ِِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيه 

1TUhttp://www.pfarre-grinzing.at/bibel/sch_html/ebi_Luk_3.htm U1T  

 ُروِع َفَجـاَع 1: (قول متىي -238س ِفـي َذِلـَك اْلَوْقـِت َذَهـَب َيُسـوُع ِفـي السَّـْبِت َبـْيَن الـزُّ
ـــا َنَظــــُروا قَـــاُلوا َلــــهُ 2. َتَالِميـــُذُه َواْبتَــــَدُأوا َيْقِطفُـــوَن َســــَناِبَل َوَيـــْأُكُلونَ  يِســــيُّوَن َلمَّ ُهــــَوَذا «: َفاْلَفرِّ

َأَمـا َقـَرْأُتْم َمـا َفَعَلـُه َداُوُد «: َفقَـاَل َلهُـمْ 3» !لُـُه ِفـي السَّـْبتِ َتَالِميُذَك َيْفَعُلوَن َما َال َيِحـلُّ ِفعْ 
َكْيَف َدَخَل َبْيَت اللَِّه َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي َلْم َيِحـلَّ 4 ِحيَن َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َمَعهُ 

 4-1: 12متى ) ؟َأْكُلُه َلُه َوَال ِللَِّذيَن َمَعُه َبْل ِلْلَكَهَنِة َفَقطْ 

ألن داود عليـه السـالم كـان منفـردًا، ) 26-25: 2(وهـذا خطـأ مـن متـى ومـن مـرقس 
ـــاِهنِ 1. (ومـــا كـــان معـــه أحـــد فـــى هـــذا الوقـــت ـــَك اْلَك ـــى َأِخيَماِل ـــوٍب ِإَل ـــى ُن ـــاَء َداُوُد ِإَل . َفَج

» ْحـــَدَك َوَلـــْيَس َمَعـــَك َأَحـــٌد؟ِلَمـــاَذا َأْنـــَت وَ «: َفاْضـــَطَرَب َأِخيَماِلـــُك ِعْنـــَد ِلَقـــاِء َداُوَد َوَقـــاَل َلـــهُ 
َال َيْعَلْم َأَحٌد َشْيئًا ِمـَن : ِإنَّ اْلَمِلَك َأَمَرِني ِبَشْيٍء َوَقاَل ِلي«: َفَقاَل َداُوُد َألِخيَماِلَك اْلَكاِهنِ 2

ـــُت َلُهـــ. اَألْمـــِر الَّـــِذي َأْرَســـْلُتَك ِفيـــِه َوَأَمْرُتـــَك ِبـــهِ  ـــا اْلِغْلَمـــاُن َفَقـــْد َعيَّْن ـــيَّ َوَأمَّ ُم اْلَمْوِضـــَع اْلُفَالِن
. »َواآلَن َفَمــاَذا ُيوَجــُد َتْحــَت َيــِدَك؟ َأْعــِط َخْمــَس ُخْبــَزاٍت ِفــي َيــِدي َأِو اْلَمْوُجــودَ 3. َواْلُفَالِنــيَّ 

ــدٌَّس ِإَذا , َال ُيوَجــُد ُخْبــٌز ُمَحلَّــٌل َتْحــَت َيــِدي«: َفَأَجــاَب اْلَكــاِهُن َداُودَ 4 ــٌز ُمَق َوَلِكــْن ُيوَجــُد ُخْب
 4-1: 21صموئيل األول ) .»َكاَن اْلِغْلَماُن َقْد َحِفُظوا َأْنُفَسُهْم َال ِسيََّما ِمَن النَِّساءِ 

 ُروِع َفاْبتَــَدَأ َتَالِميـُذُه َيْقِطفُــوَن 23: (يقـول مـرقس -239س َواْجتَــاَز ِفـي السَّــْبِت َبـْيَن الـزُّ
ــَناِبَل َوُهــْم َســاِئُرونَ  يِســ24. السَّ ــْبِت َمــا َال . اْنُظــْر «: يُّونَ َفَقــاَل َلــُه اْلَفرِّ ِلَمــاَذا َيْفَعُلــوَن ِفــي السَّ

؟ َأَمــا َقــَرْأُتْم َقــطُّ َمــا َفَعَلــُه َداُوُد ِحــيَن اْحتَــاَج َوَجــاَع ُهــَو َوالَّــِذيَن َمَعــُه «: َفَقــاَل َلُهــمْ 25» َيِحــلُّ

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=webster
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+3&nomb&nomo&nomd&bi=bbe
http://www.pfarre-grinzing.at/bibel/sch_html/ebi_Luk_3.htm
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َوَأَكـَل ُخْبـَز التَّْقِدَمـِة الَّـِذي َال ِة َكْيَف َدَخَل َبْيَت اللَّـِه ِفـي َأيَّـاِم َأِبَياثَـاَر َرِئـيِس اْلَكَهَنـ26
 26-25: 2مرقس ) »َيِحلُّ َأْكُلُه إالَّ ِلْلَكَهَنِة َوَأْعَطى الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه َأْيضًا؟

 :المذكورة أعاله) 4-1: 21صموئيل األول (وهنا ثالثة أخطاء تتضح من 

 .أن داود كان بمفره ولم يكن أحد معه -1

 .ل بمفرده ولم يعط أحدًا ، ألنه لم يكن هناك أحد معهأن داود أك -2

أن رئــيس الكهنــة الــذى ذهـــب إليــه هــو أخيمالــك ولـــيس ابنــه أبياثــار ، فلــم يكـــن  -3
أبياثــار رئيســًا للكهنــة آنــذاك ، فبعــد مقتــل أبيــه اســتلم رئاســة الكهنــة الكــاهن صــادوق ، 

قـاموس الكتـاب المقــدس ( .وبقـى رئيسـًا للكهنـة إلـى وفاتــه فـى زمـن سـليمان عليــه السـالم
 )339ص  2نقًال عن إظهار الحق ج 

 هل قيام شخص ما بمعجزات دليًال على ألوهيته أو إثباتًا لنبوته؟ -240س 

يقول الكتاب نفسه إنه ليس شرطًا أن يكون من قـام بمعجـزات أو تنبَّـأ بحـدوث شـىء 
ِطَك َنِبـيٌّ َأْو َحـاِلٌم ُحلمـًا ِإَذا َقـاَم ِفـي َوَسـ«1: (أن يكون نبّيًا ناهيك عن قولكم إنـه إلـه

: َولْو َحَدَثِت اآلَيُة َأِو اُألْعُجوَبُة الِتي َكلَمَك َعْنَهـا َقـاِئالً 2 َوَأْعَطاَك آَيًة َأْو ُأْعُجوَبةً 
لَحـاِلِم فَـال َتْسـَمْع ِلَكـالِم َذِلـَك النَّبِـيِّ َأِو ا3 ِلَنْذَهْب َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى لـْم َتْعِرْفَهـا َوَنْعُبـْدَها

ِمـْن َذِلَك الُحلَم َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكـْم َيْمَتِحـُنُكْم ِلـَيْعلَم َهـل ُتِحبُّـوَن الـرَّبَّ ِإلَهُكـْم ِمـْن ُكـلِّ ُقلُـوِبُكْم وَ 
َتْسـَمُعوَن َوَراَء الرَّبِّ ِإلِهُكْم َتِسيُروَن َوإِيَّاُه َتتَُّقوَن َوَوَصاَياُه َتْحَفُظوَن َوَصْوَتُه 4. ُكلِّ َأْنُفِسُكمْ 

ــُه َتَكلــَم 5. َوإِيَّــاُه َتْعُبــُدوَن َوِبــِه َتلَتِصــُقونَ  ــُل َألنَّ ــَك الُحلــَم ُيْقَت ــَك النَِّبــيُّ َأِو الَحــاِلُم َذِل َوَذِل
ْيِغ ِمْن َوَراِء الرَّبِّ ِإلِهُكمُ   5-1: 13تثنية ) ِبالزَّ

ــٌة  َألنَّــُه َســَيُقوُم ُمَســَحاُء َكَذَبــٌة َوَأْنِبَيــاءُ 24: (ويقــول متــى ــًة َكَذَب ــاٍت َعِظيَم ــوَن آَي َوُيْعُط
 24: 24متى .) َوَعَجاِئَب َحتَّى ُيِضلُّوا َلْو َأْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن َأْيضاً 

الَّــِذي َمِجيُئــُه ِبَعَمــِل الشَّــْيَطاِن، ِبُكــلِّ ُقــوٍَّة، َوِبآَيــاٍت َوَعَجاِئــَب 9: (ويقــول بــولس
 9: 2تسالونيكى الثانية ) َكاِذَبةٍ 

ــ ك لــم يبــق علــى عقيــدة النصــارى فــرق بــين المســيخ الــدجال ويســوع إال فــى وعلــى ذل
 !الشكل، فكل منهما ادعى األلوهية وله معجزات
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 لـم يـأت لكـى يـنقض أو ُيزيـل مـن ) إلـه(كيف يتفـق قـول كتـابكم إن يسـوع  -241س
 الناموس ، ثم يأتى بعد ذلك مباشرة نقضه وتغييره للناموس؟ 

ـــار أن النصـــين  ـــين يؤخـــذ فـــى االعتب ُيمكـــن ) 32-27: 5، 26-21: 5متـــى (األولي
لكــن بــاقى النصــوص ففيهــا . اعتبارهمــا تأكيــدًا للنــاموس بصــورة أشــد وأوثــق مــن ذى قبــل

 .تغيير للناموس

َمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئـُت َألْنُقـَض النَّـاُموَس َأِو اَألْنِبَيـاءَ «17(
ــلَ  ــُزوُل َحــْرٌف : َحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ َفــِإنِّي الْ 18. ِألَُكمِّ ــَماُء َواَألْرُض َال َي ــُزوَل السَّ ــى َأْن َت ِإَل

َفَمـْن َنَقـَض ِإْحـَدى َهـِذِه 19. َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكـوَن اْلُكـلُّ 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى َأْصَغَر فِ  ـا َمـْن . ي َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ اْلَوَصاَيا الصُّ َوَأمَّ

ِإنَُّكْم ِإْن َلْم َيِزْد : َفِإنِّي َأُقوُل َلُكمْ 20. َعِمَل َوَعلََّم َفَهَذا ُيْدَعى َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 
يِسيِّيَن َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّماَواتِ  ُكْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ   20-17: 5متى .) ِبرُّ

. َال َتْقُتـــْل َوَمـــْن َقَتـــَل َيُكـــوُن ُمْســـَتْوِجَب اْلُحْكـــمِ : َقـــْد َســـِمْعُتْم َأنَّـــُه ِقيـــَل ِلْلُقـــَدَماءِ «21
 : .. .. ..َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكمْ 22

 : .. .. ..مْ َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلكُ 28. َال َتْزنِ : َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماءِ «27

َوَأمَّـا َأَنـا 34. َال َتْحَنـْث َبـْل َأْوِف ِللـرَّبِّ َأْقَسـاَمكَ :َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماءِ َأْيضًا «33
 .. .. ..  َال َتْحِلُفوا اْلَبتََّة َال ِبالسََّماِء َألنََّها ُكْرِسيُّ اللَِّه : َفَأُقوُل َلُكمْ 

َال تُقَـاِوُموا : َوَأمَّـا َأَنـا َفـَأُقوُل َلُكـمْ 39. َعـْيٌن ِبَعـْيٍن َوِسـنٌّ ِبِسـنٍّ  :َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيـلَ «38
ــــُه اآلَخــــَر َأْيضــــاً  ْل َل ــــى َخــــدَِّك اَألْيَمــــِن َفَحــــوِّ ــــْل َمــــْن َلَطَمــــَك َعَل ــــرَّ َب َوَمــــْن َأَراَد َأْن 40. الشَّ

َداَء َأْيضـاً  َرَك ِمـيًال َواِحـدًا َفاْذَهـْب َمَعـُه 41. ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك لَـُه الـرِّ َوَمـْن َسـخَّ
 . َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَتِرَض ِمْنَك َفَال َتُردَّهُ 42. اْثَنْينِ 

كَ : َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيلَ «43 بُّـوا َأحِ : َوَأمَّا َأَنـا َفـَأُقوُل َلُكـمْ 44. ُتِحبُّ َقِريَبَك َوتُْبِغُض َعُدوَّ
ـــْيُكْم . َبـــاِرُكوا َالِعِنـــيُكمْ . َأْعـــَداَءُكمْ  َأْحِســـُنوا ِإَلـــى ُمْبِغِضـــيُكْم َوَصـــلُّوا َألْجـــِل الَّـــِذيَن ُيِســـيُئوَن ِإَل

 44-21: 5متى ) ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 45َوَيْطُرُدوَنُكْم 
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 ــِإنَّ 10( 27: 7، ولوقــا  2: 1ومــرقس ،  10: 11ورد فــى إنجيــل متــى  -242س َف
.) ُيَهيُِّئ َطِريَقَك ُقـدَّاَمكَ َها َأَنا ُأْرِسُل َأَماَم َوْجِهَك َمَالِكي الَِّذي : َهَذا ُهَو الَِّذي ُكِتَب َعْنهُ 

 10: 11متى 

.) يَفُيَهيِّـُئ الطَِّريـَق َأَمـامِ َهَئَنَذا ُأْرِسُل َمَالِكي 1: (والنبى الذى ذكر هذا هو مالخى
 1: 3مالخى 

زائــد فــى األناجيــل الثالثــة ولــم يقــل بــه الــوحى ) أمــام وجهــك(والمــدقِّق يالحــظ أن لفــظ 
وُيالحظ أيضًا أن كالم مالخى بضـمير المـتكلم، . الذى نزل على مالخى من ِقَبِل الرب

ُيالحــــظ كــــذلك أنَّ الــــوحى عنــــد . أمــــا األناجيــــل الثالثــــة فنقلــــت هــــذا بضــــمير المخاَطــــب
، أمــا عنـــد مالخـــى فكــان مـــن أهـــل القـــاهرة ) ُقـــدَّاَمكَ (الثالثـــة كـــان صــعيدى اإلنجيليــين 

 ).َأَماِمي(

 حاول يسوع إشـفاء أعمـى بيـت صـيدا، ولكنـه فشـل فـى المحاولـة األولـى،  -243س
ُه َوَجــاَء ِإَلــى َبْيــِت َصــْيَدا َفَقــدَُّموا ِإَلْيــِه َأْعَمــى َوَطَلُبــوا ِإَلْيــِه َأْن َيْلِمَســ22( :ونجــح فــى الثانيــة

 َفَأَخَذ ِبَيِد اَألْعَمى َوَأْخَرَجُه ِإَلى َخاِرِج اْلَقْرَيِة َوَتَفَل ِفي َعْيَنْيِه َوَوَضـَع َيَدْيـِه َعَلْيـِه َوَسـَأَلهُ 23
ثُـمَّ َوَضـَع 25. »ُأْبِصـُر النَّـاَس َكَأْشـَجاٍر َيْمُشـونَ «: َفَتَطلَّـَع َوقَـالَ 24َهْل َأْبَصَر َشـْيئًا؟ 

 .)َفَعـاَد َصـِحيحًا َوَأْبَصـَر ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َجِلّيـاً . َلـى َعْيَنْيـِه َوَجَعَلـُه َيَتَطلَّـعُ َيَدْيِه َأْيضـًا عَ 
 25-22: 8مرقس 

لماذا لم تنجح محاولة عيسى عليه السالم األولى إلشفاء أعمـى بيـت صـيدا لـو كـان 
هــو إلهــًا بصــحيح؟ فهــل اإللــه يقــوم بتجـــارب حتــى يــنجح مــراده؟ أال يــدلك هــذا عزيـــزى 

 نصرانى على أنه لم يكن بإله ، ولم يدع يومًا ما األلوهية؟ال
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 َوَجــْدَنا الَّــِذي َكتَــَب َعْنــُه «: ِفيُلــبُُّس َوَجــَد َنثََناِئيــَل َوَقــاَل َلــهُ 45: (يقــول يوحنــا -244س
  45: 1يوحنا .) »َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف الَِّذي ِمَن النَّاِصَرةِ : ُموَسى ِفي النَّاُموِس َواَألْنِبَياءُ 

ـــــيِّا  لـــــرئيس خـــــاتم رســـــل اهللا المســـــيح ا(ولـــــم ُيكتـــــب فـــــى كتـــــب األنبيـــــاء إال عـــــن المسِّ
 فأين كتب موسى أن هذا النبى متحٌد مع األب والروح القدس؟) ومصطفيه

 إذا كــان الــرب قــادرًا علــى أن يفعــل كــل شــىء، فلمــاذا لــم ينقــذ نفســه مــن  -245س
 الصلب، على الرغم من أنه ُصِلَب كارهًا؟

 ِن اْلُمَعلَّقَـْيِن ُيَجـدُِّف َوَكاَن َواِحٌد ِمـَن اْلُمـْذِنَبيْ 39: (قال يسوع للمصلوب معه -246س
َأَوَال «: َفاْنَتَهَرُه اآلَخُر قَـاِئالً 40» !ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفَخلِّْص َنْفَسَك َوإِيَّاَنا«: َعَلْيِه َقاِئالً 

ـا َنْحـُن َفِبَعـْدٍل َألنَّ 41َأْنَت َتَخاُف اَهللا ِإْذ َأْنَت َتْحَت َهَذا اْلُحْكِم ِبَعْينِـِه؟  َنـا َنَنـاُل اْسـِتْحَقاَق َأمَّ
ـا َهـَذا َفلَـْم َيْفَعـْل َشـْيئًا لَـْيَس ِفـي َمَحلِّـهِ  اْذُكْرنِـي َيـا َربُّ «: ثُـمَّ قَـاَل ِلَيُسـوعَ 42. »َمـا َفَعْلَنـا َوَأمَّ

ِعـي ِإنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن مَ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «: َفَقاَل َلُه َيُسـوعُ 43. »َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوِتكَ 
 43-39: 23لوقا .) »ِفي اْلِفْرَدْوسِ 

ِإالَّ ِإنَُّه َنَزَل َأْيضًا َأوًَّال ِإَلـى َأْقَسـاِم اَألْرِض َوَأمَّا َأنَُّه َصِعَد، َفَما ُهـَو 9: (وقال بولس
.) اْلُكـلَّ  َالَّـِذي َنـَزَل ُهـَو الَّـِذي َصـِعَد َأْيضـًا فَـْوَق َجِميـِع السَّـَماَواِت، ِلَكـْي َيْمـَألَ 10. السُّْفَلى
 10-9: 4أفسس 

أى أن يسوع نزل إلـى الهاويـة وجهـنم لكـى يخلِّـص الخطـاة ويحـررهم مـن خطيئـة أدم 
وهل كان يسوع عقب موته فى الفردوس أم فى هل جهنم هى الفردوس عندكم؟ ف. وحواء
 جهنم؟

 َر َلْعَنـــًة ِإْذ َصـــاَاْلَمِســـيُح اْفتَـــَداَنا ِمـــْن َلْعَنـــِة النَّـــاُموِس، 13: (يقـــول بـــولس -247س
 13: 3غالطية .) »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «: ، َألنَُّه َمْكُتوبٌ َألْجِلَنا

فكيف يكون اإلله مطرودًا من رحمة نفسه ملعونًا من نفسه؟ أال يـدلكم هـذا علـى أنـه 
 لم يكن إلهًا؟ 

 ؟وهل يجوز للنبى أن يكون مطرودًا من رحمة اهللا صابًا عليه لعنته
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 وهل يجوز لبشر فى فكركم أن يقول هذا الهراء والكفر على إلهه أو نبيه؟

 وهل سمعتم عن أناس تعبد إلهًا ولو كان قردًا أو بقرة وتلعنه أو تسفهه؟

 كيف يكون اإلله إنسان ، وهو قد أوحى أنه ليس كمثله شىء؟  -248س 

ُل َواآلِخُر، ( . آِمينَ . َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ ْيتًا َوُكْنُت مَ . َواْلَحيُّ 18َأَنا ُهَو اَألوَّ
 18-17: 1رؤيا يوحنا .) َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َواْلَمْوتِ 

 26: 33تثنية .) َيا َيُشوُرونُ  لْيَس ِمْثل اهللاِ «26(

َحـاِفُظ اْلَعْهـِد  ِء َواَألْرضِ َال ِإَلـَه ِمْثُلـَك ِفـي السَّـَماَأيَُّها الرَّبُّ ِإلَـُه ِإْسـَراِئيَل : [َوَقالَ 14(
 14: 6أخبار الثانى .) َوالرَّْحَمِة ِلَعِبيِدَك السَّاِئِريَن َأَماَمَك ِبُكلِّ ُقُلوِبِهمْ 

َمـْن َال َيَخاُفـَك 7. َعِظيٌم َأْنَت َوَعِظيٌم اْسُمَك ِفـي اْلَجَبـُروتِ ! َال ِمْثَل َلَك َيا َربُّ 6(
ــُعوبِ  ــُعوِب َوِفــي ُكــلِّ َمَمــاِلِكِهْم . َك َيِليــقُ ؟ َألنَّــُه ِبــَيــا َمِلــَك الشُّ َألنَّــُه ِفــي َجِميــِع ُحَكَمــاِء الشُّ

ِمـْن ُسـْخِطِه . ُهـَو ِإَلـٌه َحـيٌّ َوَمِلـٌك َأَبـِديٌّ . َأمَّا الـرَّبُّ اِإلَلـُه َفَحـقٌّ 10. .. .. َلْيَس ِمْثلَـكَ 
اآلِلَهـــُة الَّتِــي َلـــْم َتْصـــَنِع : [ُقولُــوَن َلهُـــمْ َهَكـــَذا تَ 11. َتْرَتِعــُد اَألْرُض َوَال َتِطيـــُق اُألَمــُم َغَضـــَبهُ 

َصــــاِنُع اَألْرِض 12. السَّـــَماَواِت َواَألْرَض َتِبيــــُد ِمــــَن اَألْرِض َوِمـــْن َتْحــــِت َهــــِذِه السَّـــَماَواتِ 
ــَماَواتِ  ــَط السَّ ــِه َوِبَفْهِمــِه َبَس ــُس اْلَمْســُكوَنِة ِبِحْكَمِت ــِه ُمَؤسِّ ِت ــ13. ِبُقوَّ ْوًال ِإَذا َأْعَطــى َق
َصَنَع ُبُروقًا ِلْلَمَطـِر . َتُكوُن َكْثَرُة ِمَياٍه ِفي السََّماَواِت َوُيْصِعُد السََّحاَب ِمْن َأَقاِصي اَألْرضِ 

يَح ِمْن َخَزاِئِنهِ   13-6: 10إرمياء .) َوَأْخَرَج الرِّ

وَنِني َوُتَمثُِّلوَنِني ِلَنَتَشاَبهَ 5(  5: 46اء إشعي) ؟ِبَمْن ُتَشبُِّهوَنِني َوُتَسوُّ

فهل على فهمكم لهذه الفقرات ُيمكن لإلله أن يتخذ أى شكل معروف لدينا فى الحياة 
) .َعِظـيٌم َأْنـَت َوَعِظـيٌم اْسـُمَك ِفـي اْلَجَبـُروتِ ! َال ِمْثـَل َلـَك َيـا َربُّ 6(على الرغم مـن قولـه 

ة أو الـدب ، أى ال يتمثل فـى حمامـة أو إنسـان ، أو ُيشـبَّه باألسـد أو اللبـو 6: 10إرمياء 
 ؟ أو بنات آوى

 مــا الفائــدة التــى نتعلمهــا مــن إخفــاء عيســى لنفســه ، لــو كــان نــزل لُيصــَلب  -249س
 فداًء عن البشرية؟
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َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخـاِرَج 29َفاْمَتَألَ َغَضبًا َجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع ِحيَن َسِمُعوا َهَذا 28(
ى َحافََّةِ◌ اْلَجَبِل الَِّذي َكاَنـْت َمـِديَنُتُهْم َمْبِنيَّـًة َعَلْيـِه َحتـَّى َيْطَرُحـوُه ِإلَـى اْلَمِديَنِة َوَجاُءوا ِبِه ِإلَ 

 30-28: 4لوقا .) َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى30. َأْسَفلُ 

» !َسـَالٌم َلُكـمْ «: َلهُـمْ  َوِفيَما ُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبهَـَذا َوقَـَف َيُسـوُع َنْفُسـُه ِفـي َوَسـِطِهْم َوقَـالَ 36(
َمـا َبـاُلُكْم ُمْضـَطِرِبيَن َوِلَمـاَذا «: َفقَـاَل َلهُـمْ 38. َفَجِزُعوا َوَخاُفوا َوَظنُّـوا َأنَّهُـْم َنَظـُروا ُروحـاً 37

ُجسُّـوِني َواْنُظــُروا . ِإنِّــي َأَنـا ُهــوَ : ُاْنُظـُروا َيــَديَّ َوِرْجَلـيَّ 39َتْخطُـُر َأْفَكـاٌر ِفـي ُقلُــوِبُكْم؟ 
ــُه َلْحــٌم َوِعَظــاٌم َكَمــا َتــَرْوَن ِلــي ــْيَس َل وَح َل َوِحــيَن َقــاَل َهــَذا َأَراُهــْم َيَدْيــِه 40. »َفــِإنَّ الــرُّ

ــاَل َلُهــمْ 41. َوِرْجَلْيــهِ  ــوَن َق ُب ــُر ُمَصــدِِّقين  ِمــَن اْلَفــَرِح َوُمَتَعجِّ ــا «: َوَبْيَنَمــا ُهــْم َغْي ــَدُكْم َهُهَن َأِعْن
َفَأَخــــَذ َوَأَكــــَل 43. ْزءًا ِمــــْن َســــَمٍك َمْشــــِويٍّ َوَشــــْيئًا ِمــــْن َشــــْهِد َعَســــلٍ َفَنــــاَوُلوُه ُجــــ42» َطَعــــاٌم؟
 43-36: 24لوقا .) ُقدَّاَمُهمْ 

َنـــْذَهُب َنْحـــُن َأْيضـــًا «: َقـــاُلوا َلـــهُ . »َأَنـــا َأْذَهـــُب َألَتَصـــيَّدَ «: َقـــاَل َلُهـــْم ِســـْمَعاُن ُبْطـــُرُس 3(
ــِفيَنةَ . »َمَعــكَ  ــوا السَّ ــْم ُيْمِســُكوا َشــْيئاً . ِلْلَوْقــتِ  َفَخَرُجــوا َوَدَخُل ــِة َل ــَك اللَّْيَل ــا َكــاَن 4. َوِفــي ِتْل َوَلمَّ

ــاِطئِ  ــْبُح َوَقــَف َيُســوُع َعَلــى الشَّ ــُه َيُســوعُ . الصُّ ــوا َيْعَلُمــوَن َأنَّ ــْم َيُكوُن . َوَلِكــنَّ الّتَالِميــَذ َل
َأْلُقــوا «: َفَقــاَل َلُهــمْ 6» !الَ «: َأَجــاُبوهُ . »ًا؟َيــا ِغْلَمــاُن َأَلَعــلَّ ِعْنــَدُكْم ِإَدامــ«: َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 5

ــِفيَنِة اَألْيَمــِن َفَتِجــُدوا ــَبَكَة ِإَلــى َجاِنــِب السَّ َفــَأْلَقْوا َوَلــْم َيُعــوُدوا َيْقــِدُروَن َأْن َيْجــِذُبوَها ِمــْن . »الشَّ
. »ُهــَو الــرَّبُّ «: ُه ِلُبْطــُرَس َفَقــاَل َذِلــَك التِّْلِميــُذ الَّــِذي َكــاَن َيُســوُع ُيِحبُّــ7. َكثْـَرِة السَّــَمكِ 

َفَلمَّا َسِمَع ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َأنَُّه الرَّبُّ اتََّزَر ِبَثْوِبِه َألنَُّه َكاَن ُعْرَيانًا َوَأْلَقى َنْفَسُه ِفـي 
 7-3: 21يوحنا .) اْلَبْحرِ 

هُـْم َأَخـُذوا َسـيِِّدي َوَلْسـُت َأْعلَـُم ِإنَّ «: َقالَـْت َلُهَمـا» َيا اْمـَرَأُة ِلَمـاَذا َتْبِكـيَن؟«: َفَقاَال َلَها13(
َوَلمَّا َقاَلْت َهَذا اْلَتَفَتْت ِإَلى اْلَوَراِء َفَنَظـَرْت َيُسـوَع َواِقفـًا َوَلـْم َتْعَلـْم 14. »َأْيَن َوَضُعوهُ 
َظنَّــْت ِتْلــَك َأنَّــُه فَ » َيــا اْمــَرَأُة ِلَمــاَذا َتْبِكــيَن؟ َمــْن َتْطُلِبــيَن؟«: َقــاَل َلَهــا َيُســوعُ 15. َأنَّــُه َيُســوعُ 

. »َيا َسـيُِّد ِإْن ُكْنـَت َأْنـَت قَـْد َحَمْلتَـُه َفُقـْل ِلـي َأْيـَن َوَضـْعَتُه َوَأَنـا آُخـُذهُ «: اْلُبْسَتاِنيُّ َفَقاَلْت َلهُ 
. َيـا ُمَعلِّـمُ  الَّـِذي َتْفِسـيُرهُ » َربُّـوِني«: َفاْلَتَفتَـْت ِتْلـَك َوَقالَـْت لَـهُ » !َيا َمـْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16
َوَلِكـِن اْذَهبِـي ِإلَـى ِإْخـَوِتي . َال َتْلِمِسيِني َألنِّي َلْم َأْصـَعْد َبْعـُد ِإلَـى َأبِـي«: َقاَل َلَها َيُسوعُ 17

 17-13: 20يوحنا .) »ِإنِّي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوإَِلِهي َوإَِلِهُكمْ : َوُقوِلي َلُهمْ 
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 ــ -250س ه هــو الــذى أحيــا الــرب االبــن ، فالبــد أن يكــون هنــاك إذا كــان الــرب اإلل
أحدهما ميت واآلخر حى ـ وهذا ال يستقيم وعقـل اإلنسـان السـوى ، وال يتفـق مـع : إلهين

عقيدتكم التى تنادى بعدم إنفكاك الفهوت من الناسوت ـ فمن الذى مات على الصـليب؟ 
اإللـه األقـوى لإلتحـاد مـع  وهل أعدم اإللـه بناسـوته والهوتـه أم بناسـوته فقـط؟ ومـا حاجـة

 من هو أضعف منه؟

 تقولـــون عـــن زنـــا األنبيـــاء وجـــرائمهم إنهـــم غيـــر معصـــومين مـــن األخطـــاء  -251س
ومعنــى ذلــك أنــه لــيس عنــدهم الــروح القــدس الناجيــة والمنجيــة، . والزلــل مثــل بــاقى البشــر

مــن فكيــف يكــون عنــد آبــاء الكنيســة مــن أســاقفة وقساوســة ورهبــان الــروح القــدس الناجيــة 
 الزلل ، ويفتقدها األنبياء؟ فهل الباباوات والقساوسة أشرف من األنبياء؟

 كمـا (أخطأ أدم وحواء وأكال من الشجرة المحرمة ، وكـذلك أخطـأ األنبيـاء  -252س
، إال أن القــارىء للكتــاب ُيالحــظ أن أخطــاء األنبيــاء عنــدكم ليســت مثــل ) يقــول كتــابكم

فــأى األخطــاء أحــق أن . ا كفــر بــاهللا ورســالتهخطــأ أدم ، فأخطــاؤهم مــن الكبــائر وبعضــه
هــل األكــل مــن الشــجرة أم زنــا األنبيــاء أم : ينــتقم الــرب منهــا وينــزل ليصــلب مــن أجلهــا

 عبادتهم األوثان؟

فهـــم يـــدعون أن خطيئـــة آدم . لكـــن المثيـــر للعجـــب هنـــا هـــو ردهـــم علـــى هـــذا الســـؤال
الــنص الــذى يســتندون  فــأين. وحــواء هــى األكبــر ، ألنهــا أول خطيئــة كانــت فــى حــق اهللا

إليه فى هذا الفهم؟ وهل معنـى ذلـك أن األخطـاء تقـاس عنـد الـرب تبعـًا للترتيـب وليسـت 
 تبعًا لحجم الجرم نفسه؟ 

ومعنى ذلك أن قتل النفس بغير الحـق أو عبـادة األوثـان لـم تمثـل للـرب مشـكلة مـا ، 
لـذلك !! طيئـة األولـىولم يتذكرها لعباده ، ولم ينزل لُيصلب من أجلها ، ألنها ليسـت الخ

ُصلب الرب عن األكـل مـن ثمـار شـجرة معرفـة الخيـر مـن الشـر ، ولـم ُيصـلب عـن قتـل 
 !! أحد ابنى آدم ألخيه

فاهللا بعلمه األزلـى كـان يعلـم بوقـوع آدم . ال يحيق المكر السىء إال بأهله: وأقول لهم
بمــا فيهــا  ومــع ذلــك خلــق لهــم األرض. وحــواء فــى هــذا الــذنب ، وهــو عصــيان أوامــر اهللا
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ومعنـى هـذا أن . من أشجار وثمـار وحيوانـات، ليسـتخلفهم فيهـا ، ويعمروهـا هـم وذريـتهم
ذنــب آدم وحــواء معروفــًا هللا مســبقًا ، فلــم ُيفاجــأ بــذنبهما كمــا يصــوره ســفر التكــوين ، ولــم 
يضـــمر غـــًال وانتقامـــًا منهمـــا ، ولـــم يحـــبس األبـــرار مـــع الكفـــار فـــى أتـــون النـــار انتظـــارًا 

 .دامه صلباً لتجسده وٕاع

وذلــك لســبب بســيط جــدًا هــو أن اهللا عــادل ، ال يأخــذ إنســان بــذنب أبيــه أو أحــد آخــر 
ورحيم ال يحفظ غضبه إلى األبد ، وغفور ، فقد قرر أن يبرىء ساحة التائب من ذنوبه 

ال «16(: كلها، واشترط للتوبة أن يقلع عن ذنوبه ويدعوا اهللا بالمغفرة، فيسمع اهللا دعاءه
) .ُكـلُّ ِإْنَسـاٍن ِبَخِطيَِّتـِه ُيْقَتـلُ . آلَباُء َعـِن اَألْوالِد َوال ُيْقَتـُل اَألْوالُد َعـِن اآلَبـاءِ ُيْقَتُل ا
 16:  24التثنية 

ال يحفـظ . لبقيـة ميراثـه غـافر اإلثـم وصـافح عـن الـذنبمن هو إلـه مثلـك (: وقال
ــه ُيســرُّ بالرأفــة إلــى األبــد غضــَبهُ  ــا. فإن ــا وتُ ، يعــود يرحمن طــَرُح فــى يــدوس آثامن

 19-18: 7ميخا ) أعماِق البحر جميُع خطاياهم

الـــربُّ صـــالح للكـــلِّ . الـــرب حنـــان ورحـــيم طويـــل الـــروح وكثيـــُر الرحمـــةِ : (وقـــال
 9-8:  145مزمور ) وَمَراِحُمُه على كل أعماله

ْثــِم َأْفَكــاَرُه َوْلَيُتــْب ِإَلــى الــرَّ 7: (وقــال يُر َطِريَقــُه َوَرُجــُل اِإل ــرِّ بِّ َفَيْرَحَمــُه ِلَيْتــُرِك الشِّ
 7: 55إشعياء ) .َوإَِلى ِإَلِهَنا َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

َفِإَذا َتَواَضَع َشْعِبي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَلْيِهْم َوَصـلُّوا َوَطَلُبـوا َوْجِهـي 14: (وقـال
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء  َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثانى .) َأْرَضُهمْ 

 11كورنثـوس الثانيـة ) كما خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها(: يقول الكتاب -253س :
: 2تيموثـاوس األولـى ) وآدم لم ُيْغَو لكـنَّ المـرأة ُأغِوَيـت فحصـلت فـى التعـدى(،  3

14  

آدم لـم ُيخطـىء وأن حـواء هـى يئـة األصـلية ، وأن حواء هى صاحبة الخططالما أن 
التــى أغويــت ، فلمــاذا طــرد الــرب آدم مــن الجنــة وعاقبــه هــذه العقوبــة األبديــة مــن شــقاء 
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وكــدح فــى األرض؟ وكيــف تتفــق عقيــدتكم فــى الفــداء والصــلب والتــى تنــادى بــأن الــرب 
لبًا ، مـع تعــاليم وضـع كـل بنــى آدم مـن أبــرار وأشـرار فــى النـار انتظـارًا لنزولــه لُيعـدم صــ

الكتــاب المقــدس التــى تنــادى بــأن الــرب ال يحفــظ غضــبه إلــى األبــد وأنــه كثيــر المــراحم؟ 
ال يحفـظ إلـى األبـد . لبقيـة ميراثـه غافر اإلثم وصـافح عـن الـذنبمن هو إله مثلك (

يـدوس آثامنـا وُتطـَرُح فـى أعمـاِق البحـر ، يعود يرحمنـا. فإنه ُيسرُّ بالرأفة غضَبهُ 
  19-18: 7ميخا ) همجميُع خطايا

 َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت : َوَهِذِه ِهَي اْلَحَياُة اَألَبِديَّةُ 3: (قال عيسى عليه السالم -254س
ـْدُتَك َعلَـى اَألْرضِ 4. َوَيُسوَع اْلَمِسـيَح الَّـِذي َأْرَسـْلَتهُ اِإلَلَه اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدَك  اْلَعَمـَل . َأَنـا َمجَّ

ـــْدِني َأْنـــَت َأيَُّهـــا اآلُب ِعْنـــَد َذاِتـــَك ِباْلَمْجـــِد 5. ْعَمـــَل َقـــْد َأْكَمْلتُـــهُ الَّـــِذي َأْعَطْيَتِنـــي ألَ  َواآلَن َمجِّ
 5-3: 17يوحنا ) .الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلمِ 

ن لـو عرفـوا أنَّ ذاتـى تتكـون : فلماذا لم يقل إن الحياة األبديـة والخلـود فـى الجنـة يتكـوَّ
أقانيم ، وأننـى إلـه وٕانسـان وروح قـدس؟ لمـاذا لـم يُقـل إنـه إلـه مجسَّـم؟ لمـاذا لـم  من ثالثة

يــدع النــاس إلــى عبادتــه والســجود لــه؟ فلــو كــان اعتقــاد التثليــث هــو ســبب النجــاة لبيَّنــه ، 
ألن هـــذا هـــو ُلـــبُّ رســـالته ، ولرأينـــا أن موعظـــة الجبـــل وأســـاس كالمـــه يـــدور كلـــه حـــول 

ســده ، ولمــا رأينــاه يجتهــد فــى توضــيح ملكــوت اهللا وكيــف أن التثليــث وألوهيتــه وكيفيــة تج
 . اهللا سينزعه من اليهود وُيعطيه ألمة أخرى تعمل أثماره

ـــه الخـــالق ،  ـــد اإلل ـــة والخلـــود فيهـــا يتوقـــف علـــى توحي ـــا أقـــرَّ أن دخـــول الجن ـــه هن لكن
اد وٕاذا ثبــت أن الحيــاة األبديــة اعتقــ.  واإلعتقــاد التــام أن يســوع هــو رســوله الــذى أرســله

التوحيد الحقيقى هللا ، واعتقاد الرسالة للمسيح ، فضدهما يكون الموت األبـدى والضـالل 
 .المبين لمن يؤله يسوع

ــْدُتَك َعَلـى اَألْرضِ 4: (كمـا أنـه نفـى فكــرة التثليـث والتجسـد فـى قولــه اْلَعَمــَل . َأَنـا َمجَّ
فلـو ) ْدِني َأْنَت َأيَُّهـا اآلُب ِعْنـَد َذاِتـكَ َواآلَن َمجِّ 5. الَِّذي َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

ـَد َمـن؟  كان هناك اتحـاد بـين المخلـوق وخالقـه فَمـن الـذى كـان ُيكلـم َمـن؟ وَمـن الـذى مجَّ
 وَمن الذى أعطى العمل لَمن؟ ومن الذى َيطُلب ِمن َمن أن يمجده؟
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 َفَال َيْعَلـُم ِبِهَمـا َأَحـٌد َوَال  َوَأمَّا َذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّاَعةُ 36: (يقول متـى -255س
 36: 24متى ) .َمَالِئَكُة السََّماَواِت ِإالَّ َأِبي َوْحَدهُ 

أال يـــدل ذلـــك علـــى عـــدم اتحـــاد اإللـــه بخلقـــه؟ أال يـــدل ذلـــك علـــى عـــدم اتحـــاد العـــالم 
 بالجاهل؟ أال يدل ذلك على عدم اتحاد الُمعطى باآلخذ؟

 نسان وانقضاء الدهر والملكـوت مـن يقول متى عن عالمة مجىء ابن اإل -256س
ـــَة 1: (بنـــى إســـرائيل ـــُروُه َأْبِنَي ـــْي ُي ـــدََّم َتَالِميـــُذُه ِلَك ـــِل َفَتَق ـــَن اْلَهْيَك ـــمَّ َخـــَرَج َيُســـوُع َوَمَضـــى ِم ُث

ْتـَرُك َأَما َتْنُظُروَن َجِميَع َهِذِه؟ َاْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـْم ِإنَّـُه َال يُ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 2. اْلَهْيَكلِ 
 . »!َهُهَنا َحَجٌر َعَلى َحَجٍر َال ُيْنَقُض 

ْيُتوِن َتَقدََّم ِإَلْيِه التََّالِميـُذ َعلَـى اْنِفـَراٍد قَـاِئِلينَ 3 ُقـْل َلَنـا «: َوِفيَما ُهَو َجاِلٌس َعَلى َجَبِل الزَّ
اْنظُـُروا «: َجاَب َيُسوعُ َفأَ 4» ؟َوَما ِهَي َعَالَمُة َمِجيِئَك َواْنِقَضاِء الدَّْهرِ  َهَذا َمَتى َيُكونُ 

. َأَنـا ُهـَو اْلَمِسـيُح َوُيِضـلُّوَن َكِثيـِرينَ : َفِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِباْسِمي قَـاِئِلينَ 5. َال ُيِضلَُّكْم َأَحدٌ 
ــَدُأ اَألْوَجــاعِ 8 9 ــونَ 9. َوَلِكــنَّ َهــِذِه ُكلََّهــا ُمْبَت ــى ِضــيٍق َوَيْقُتُل ــٍذ ُيَســلُِّموَنُكْم ِإَل ــوَن ِحيَنِئ ُكْم َوَتُكوُن

َوِحيَنِئـــٍذ َيْعثُـــُر َكِثيـــُروَن َوُيَســـلُِّموَن َبْعُضـــُهْم 10. ُمْبَغِضـــيَن ِمـــْن َجِميـــِع اُألَمـــِم َألْجـــِل اْســـِمي
. َوَيقُـــوُم َأْنِبَيـــاُء َكَذَبـــٌة َكِثيـــُروَن َوُيِضـــلُّوَن َكِثيـــِرينَ 11. َبْعضـــًا َوُيْبِغُضـــوَن َبْعُضـــُهْم َبْعضـــاً 

. َوَلِكــِن الَّــِذي َيْصــِبُر ِإلَـى اْلُمْنَتَهــى َفَهــَذا َيْخلُــُص 13. ثْــِم َتْبــُرُد َمَحبَّــُة اْلَكِثيـِرينَ َوِلَكثْـَرِة اإلِ 12
 . ُثمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى. َوُيْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َهِذِه ِفي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميِع اُألَممِ 14

الَّتِـي قَـاَل َعْنهَـا َداِنيـآُل النَّبِـيُّ َقاِئَمـًة ِفـي اْلَمَكـاِن » ِرْجَسَة اْلَخَرابِ « َفَمَتى َنَظْرُتمْ «15
ــدَِّس  ــَيْفَهِم اْلَقــاِرئُ  -اْلُمَق ــى اْلِجَبــاِل 16 - ِل ــي اْلَيُهوِديَّــِة ِإَل ــِذيَن ِف ــٍذ ِلَيْهــُرِب الَّ َفِحيَنِئ

َوالَِّذي ِفي اْلَحْقـِل فَـَال َيْرِجـْع ِإلَـى 18ِمْن َبْيِتِه َشْيئًا َوالَِّذي َعَلى السَّْطِح َفَال َيْنِزْل ِلَيْأُخَذ 17
ــهُ  ــِه ِلَيْأُخــَذ ِثَياَب ــامِ 19. َوَراِئ ــَك اَأليَّ ــاَلى َواْلُمْرِضــَعاِت ِفــي ِتْل ــٌل ِلْلَحَب ــْي َال 20! َوَوْي َوَصــلُّوا ِلَك

يَنئِـٍذ ِضـيٌق َعِظـيٌم لَـْم َيُكـْن ِمْثلُـُه َألنَُّه َيُكـوُن حِ 21َيُكوَن َهَرُبُكْم ِفي ِشَتاٍء َوَال ِفي َسْبٍت 
ــْر ِتْلــَك اَأليَّــاُم َلــْم َيْخُلــْص َجَســدٌ 22. ُمْنــُذ اْبِتــَداِء اْلَعــاَلِم ِإَلــى اآلَن َوَلــْن َيُكــونَ  . َوَلــْو َلــْم تَُقصَّ

ُر ِتْلَك اَأليَّامُ   . .. .. .. .. .. ..َوَلِكْن َألْجِل اْلُمْخَتاِريَن تَُقصَّ
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ــي َضــْوَءُه َوِلْلوَ «29 ــْمُس َواْلَقَمــُر َال ُيْعِط ــُم الشَّ ــَك اَأليَّــاِم ُتْظِل ــَد ِضــيِق ِتْل ــِت َبْع ْق
َوِحيَنِئـٍذ َتْظَهـُر َعَالَمـُة 30. َوالنُُّجوُم َتْسـُقُط ِمـَن السَّـَماِء َوُقـوَّاُت السَّـَماَواِت َتَتَزْعـَزعُ 

يـُع َقَبائِـِل اَألْرِض َوُيْبِصـُروَن اْبـَن اِإلْنَسـاِن َوِحيَنئِـٍذ َتُنـوُح َجمِ . اْبِن اِإلْنَسـاِن ِفـي السَّـَماءِ 
ـــَماِء ِبقُــوٍَّة َوَمْجـــٍد َكِثيــرٍ  ـــْوِت 31. آِتيــًا َعَلـــى َســَحاِب السَّ َفُيْرِســـُل َمَالِئَكتَــُه ِبُبـــوٍق َعِظــيِم الصَّ

ـــى ـــَماَواِت ِإَل ـــاِح ِمـــْن َأْقَصـــاِء السَّ َي ـــِع الرِّ . .. .. .. َأْقَصـــاِئَها َفَيْجَمُعـــوَن ُمْخَتاِريـــِه ِمـــَن اَألْرَب
َاْلَحـقَّ َأقُـوُل 34. َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا َمَتى َرَأْيـُتْم َهـَذا ُكلَّـُه فَـاْعَلُموا َأنَّـُه َقِريـٌب َعلَـى اَألْبـَوابِ 33
ـــمْ  ـــَذا ُكلُّـــهُ : َلُك ـــوَن َه ـــَذا اْلِجيـــُل َحتَّـــى َيُك ـــ35. َال َيْمِضـــي َه ـــُزوَالِن َوَلِك ـــَماُء َواَألْرُض َت نَّ َالسَّ

 35-1: 24متى ) .َكَالِمي َال َيُزولُ 

ــم يــأت ابــن )مــن وجهــة نظــر النصــارى(فلمــاذا لــم يحــدث ذلــك حتــى اآلن  ؟ ولمــاذا ل
مـــن بنـــى ) النبـــوَّة والشـــريعة(؟ فقـــد زال الملكـــوت )مـــن وجهـــة نظـــرهم(اإلنســـان إلـــى اآلن 

 .تة قرونمن أيدى اليهود بأكثر من س) استخلصه وأنقذه(إسرائيل بعد أن توفَّاه اهللا 

 من أول قيامة األموات؟ -257س 

َل ِقَياَمــِة اَألْمــَواتِ ِإْن ُيــَؤلَِّم اْلَمِســيُح َيُكــْن ُهــَو 23: (يقــول الكتــاب ُمْزِمعــًا َأْن ُيَنــاِدَي  َأوَّ
 23: 26أعمال الرسل ) .»ِبُنوٍر ِللشَّْعِب َوِلْألَُممِ 

ـــنَ َوَلِكـــِن 20: (ويقـــول أيضـــاً  ـــيُح ِم ـــاَم اْلَمِس ـــْد َق ـــاُكوَرَة  اآلَن َق ـــاَر َب ـــَواِت َوَص اَألْم
 20: 15كورنثوس األولى ) .الرَّاِقِدينَ 

، ِلَكـْي ِبْكـٌر ِمـَن اَألْمـَواتِ الَّـِذي ُهـَو اْلَبـَداَءُة، . اْلَكِنيَسـةِ : َوُهـَو َرْأُس اْلَجَسـدِ 18: (ويقول
 18: 1كولوسى ) .َيُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّمًا ِفي ُكلِّ َشْيءٍ 

ــاِهِد اَألِمــيِن، َوِمــْن َيُســ5: (ويقــول ، َوَرِئــيِس ُمُلــوِك اْلِبْكــِر ِمــَن اَألْمــَواتِ وَع اْلَمِســيِح الشَّ
َلَنا ِمْن َخَطاَياَنا ِبَدِمهِ . اَألْرضِ   5: 1رؤيا يوحنا ) الَِّذي َأَحبََّنا، َوَقْد َغسَّ

فهذه األقوال تنفى قيام أى ميت من األموات قبل يسوع ، وٕاال يكون الكتاب قد كذب 
 . يكون يسوع هو باكورة الراقدين من األموات ، وال

 فماذا نقول فى الثالثة أشخاص الذين أحياهم عيسى عليه السالم بإذن اهللا؟ 
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) 26: 9متـــى (ابنـــة الـــرئيس التـــى أحياهـــا: فقـــد أحيـــا عيســـى عليـــه الســـالم بـــإذن اهللا
 )55: 8لوقا (و ) 42: 5مرقس (و

 )17-11: 7 لوقا(الميت ابن أرملة نايين : وذكر لوقا فقط

 )44-1: 11يوحنا (وذكر يوحنا فقط إحياء ألعازر 

، ) باكورة الراقدين من األموات(وكيف تصدق أقواله أنه أول من تنشق عنه األرض 
َوإَِذا 51(إذا كانت أجساد الكثيرين من القديسين قد قامت من األموات فور موت إلههم؟ 

ـــُخوُر . ْيِن ِمـــْن َفـــْوُق ِإَلـــى َأْســـَفلُ ِحَجـــاُب اْلَهْيَكـــِل َقـــِد اْنَشـــقَّ ِإَلـــى اْثَنـــ َواَألْرُض َتَزْلَزَلـــْت َوالصُّ
َوَخَرُجـوا 53َواْلُقُبـوُر َتَفتََّحـْت َوَقـاَم َكِثيـٌر ِمـْن َأْجَسـاِد اْلِقدِّيِسـيَن الرَّاِقـِديَن 52َتَشقََّقْت 

ــَة اْلُمَقدََّســَة  ــوا اْلَمِديَن ــِه َوَدَخُل ــَد ِقَياَمِت ــوِر َبْع : 27متــى ) .َوَظَهــُروا ِلَكِثيــِرينَ ِمــَن اْلُقُب
51-53 

 )10-4: 37حزقيال (وماذا نقول فى اآلالف الذين أحياهم حزقيال بإذن اهللا؟ 

 )22-21: 17ملوك األول (وماذا نقول فى الولد الذى أحياه إيليا بإذن اهللا؟ 

 )36-33: 4ملوك الثانى (وماذا نقول فى الصبى الذى أحياه أليشع بإذن اهللا؟ 

 )21: 13ملوك الثانى (ا نقول فى الرجل الذى أحياه عظام أليشع بإذن اهللا؟ وماذ

ــَحاُب 9(ومــاذا نقــول فــى هــذين النصــين الــذان ينفيــان قيامــة الميــت مــن األمــوات؟  السَّ
ْيتِـِه َال َيْرِجـُع َبْعـُد ِإلَـى بَ 10. َهَكَذا الَِّذي َيْنِزُل ِإَلى اْلَهاِوَيـِة َال َيْصـَعدُ . َيْضَمِحلُّ َوَيـُزولُ 

 ،  10-9: 7أيوب ) .َوَال َيْعِرُفُه َمَكاُنُه َبْعدُ 

َال َيْسـَتْيِقُظوَن َحتـَّى َال َتْبَقـى السَّـَماَواُت َوَال . َواِإلْنَساُن َيْضَطِجُع َوَال َيُقـومُ 12(و
 14-12: 14أيوب ) ؟ِإْن َماَت َرُجٌل َأَفَيْحَيا14. .. .. .. َيْنَتِبُهوَن ِمْن َنْوِمِهمْ 

 .َلم من هذه األقوال أنه لم تصدر معجزة إحياء الميت عن يسوع قطفُيع

 ـــُزولُ 9: (يقـــول الكتـــاب -258س ـــَحاُب َيْضـــَمِحلُّ َوَي ـــى . السَّ ـــِزُل ِإَل ـــَذا الَّـــِذي َيْن َهَك
  10-9: 7أيوب )َال َيْرِجُع َبْعُد ِإَلى َبْيِتِه َوَال َيْعِرُفُه َمَكاُنُه َبْعدُ 10. اْلَهاِوَيِة َال َيْصَعدُ 
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َوَأمَّـا َأنَّـُه َصـِعَد، َفَمـا 9: (بعـد موتـه) الجحيم(ويقول أيضًا بنزول يسوع إلى الهاوية 
َالَّــِذي َنـَزَل ُهــَو الَّــِذي 10. ُهـَو ِإالَّ ِإنَّــُه َنـَزَل َأْيضــًا َأوًَّال ِإَلــى َأْقَسـاِم اَألْرِض السُّــْفَلى

 10-9: 4أفسس ) .ْمَألَ اْلُكلَّ ، ِلَكْي يَ َصِعَد َأْيضًا َفْوَق َجِميِع السََّماَواتِ 
فمــن الــذى صــعد مــن الهاويــة إذا كــان الــرب قــد قــرر أن الــذى ينزلهــا ال يصــعد منهــا 

 أبدًا؟

 هل أحيا عيسى عليه السالم الموتى؟ -259س 
 )17-11: 7لوقا (الميت ابن أرملة نايين : ذكر لوقا فقط

 )44-1: 11يوحنا (وذكر يوحنا فقط إحياء ألعازر 
وم عليه الدليل لعدم علم وحى لوقا ما أوحاه لباقى اإلنجيليين ، ولعدم علم وهذا ال يق

َوَأْيضــًا ِفــي َناُموِســُكْم 17: (حيــث يقــول الكتــاب. وحــى يوحنــا مــا أوحــاه لبــاقى اإلنجيليــين
 17: 8يوحنا ) .َأنَّ َشَهاَدَة َرُجَلْيِن َحقٌّ : َمْكُتوبٌ 

ٍن ِفــي َذْنـٍب َمــا َأْو َخِطيَّـٍة َمـا ِمــْن َجِميـِع الَخَطاَيــا ال َيقُـوُم َشـاِهٌد َواِحــٌد َعلـى ِإْنَسـا«15(
 15: 19تثنية ) .َعلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعلى َفِم َثالَثِة ُشُهوٍد َيُقوُم اَألْمرُ . الِتي ُيْخِطُئ ِبَها

) .فَـِم َشـاِهٍد َواِحـدٍ ال ُيْقتَـل َعلـى . َعلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثالثَـِة ُشـُهوٍد ُيْقتَـُل الـِذي ُيْقتَـلُ 6(
 6: 17تثنية 

أما المعجزة التى يكاد يكون قد اتفق عليها الثالثـة إنجيليـين فهـى إحيـاء ابنـة الـرئيس 
، ) 56-41: 8لوقـــــــــا (و ) 43-21: 5مـــــــــرقس (و) 26-18: 9متـــــــــى ): (بـــــــــإذن اهللا(

 :فيرفضها العقالء لوجود اختالفات بيَّنة فى القصة نفسها

: ِفيَمــا ُهــَو ُيَكلُِّمُهــْم ِبَهــَذا ِإَذا َرِئــيٌس َقــْد َجــاَء َفَســَجَد َلــُه َقــاِئالً وَ 18: (فيحكيهــا متــى هكــذا
َفَقـاَم َيُسـوُع َوَتِبَعـُه ُهـَو 19. »ِإنَّ اْبَنِتي اآلَن َماَتْت َلِكْن َتَعاَل َوَضْع َيَدَك َعَلْيَها َفَتْحَيا«

ــــا َجـــاَء َيُســــوُع ِإَلــــ23 ……. .. .. .. َوَتَالِميـــُذهُ  ى َبْيـــِت الــــرَِّئيِس َوَنَظــــَر َوَلمَّ
ــِريَن َواْلَجْمـــَع َيِضـــجُّوَن  ـــِبيََّة َلـــْم َتُمـــْت َلِكنََّهـــا «: َقـــاَل َلهُــمْ 24اْلُمَزمِّ ـــْوا َفـــِإنَّ الصَّ َتَنحَّ

ـــِبيَّةُ 25. َفَضـــِحُكوا َعَلْيـــهِ . »َناِئَمـــةٌ  ـــِدَها َفَقاَمـــِت الصَّ ـــا ُأْخـــِرَج اْلَجْمـــُع َدَخـــَل َوَأْمَســـَك ِبَي . َفَلمَّ
 26-18: 9متى .) َفَخَرَج َذِلَك اْلَخَبُر ِإَلى ِتْلَك اَألْرِض ُكلَِّها26
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َوَلمَّا اْجَتاَز َيُسوُع ِفي السَِّفيَنِة َأْيضًا ِإَلى اْلَعْبِر اْجَتَمَع ِإَلْيـِه 21: (ويحكيها مرقس هكذا
َوَلمَّـا . ْلَمْجَمـِع اْسـُمُه َيـاِيُرُس َجـاءَ َوإَِذا َواِحٌد ِمْن ُرَؤَسـاِء ا22. َجْمٌع َكِثيٌر َوَكاَن ِعْنَد اْلَبْحرِ 

ـِغيَرُة َعلَـى آِخـِر َنَسـَمةٍ «: َوَطلَـَب ِإَلْيـِه َكِثيـرًا قَـاِئالً 23َرآُه َخرَّ ِعْنَد َقَدَمْيِه  َلْيتَـَك . اْبَنتِـي الصَّ
ـــا ِلُتْشـــَفى َفَتْحَيـــا ـــْأِتي َوَتَضـــُع َيـــَدَك َعَلْيَه ـــ24. »َت ٌع َكِثيـــٌر َوَكـــاُنوا َفَمَضـــى َمَعـــُه َوَتِبَعـــُه َجْم

: قَـاِئِلينَ  َجـاُءوا ِمـْن َداِر َرِئـيِس اْلَمْجَمـعِ َوَبْيَنَما ُهَو َيـَتَكلَُّم 35. .. .. .. .. .. َيْزَحُموَنهُ 
َل َفَسِمَع َيُسوُع ِلَوْقِتِه اْلَكِلَمَة الَِّتي ِقيَلْت َفَقا36» ؟ِلَماَذا ُتْتِعُب اْلُمَعلَِّم َبْعدُ . اْبَنُتَك َماَتتْ «

َوَلْم َيَدْع َأَحدًا َيْتَبُعـُه إالَّ ُبْطـُرَس َوَيْعُقـوَب 37. »آِمْن َفقَـطْ . َال َتَخفْ «: ِلَرِئيِس اْلَمْجَمعِ 
ــــا َأَخــــا َيْعُقــــوبَ  ــــوَن . َفَجــــاَء ِإَلــــى َبْيــــِت َرِئــــيِس اْلَمْجَمــــِع َوَرَأى َضــــِجيجاً 38. َوُيوَحنَّ َيْبُك

ـِبيَُّة َلِكنَّهَـا «: اَل َلهُـمْ َفَدَخَل َوقَـ39. َكِثيراً  َوُيَوْلِوُلونَ  وَن َوَتْبُكـوَن؟ لَـْم َتُمـِت الصَّ ِلَمـاَذا َتِضـجُّ
َهــا َوالَّـِذيَن َمَعــُه . َفَضـِحُكوا َعَلْيــهِ 40. »َناِئَمـةٌ  ـِبيَِّة َوُأمَّ ـا ُهـَو َفــَأْخَرَج اْلَجِميـَع َوَأَخــَذ َأَبـا الصَّ َأمَّ

ِبيَُّة ُمْضَطِجعَ  ِبيَِّة َوَقاَل َلَها41ًة َوَدَخَل َحْيُث َكاَنِت الصَّ . »َطِليثَا ُقوِمي«: َوَأْمَسَك ِبَيِد الصَّ
ـِبيَُّة َوَمَشـْت َألنَّهَـا َكاَنـِت 42). َيا َصِبيَُّة َلِك َأُقوُل ُقوِمي: الَِّذي َتْفِسيُرهُ ( َوِلْلَوْقِت َقاَمـِت الصَّ

ــَذِلكَ 43. َفُبِهتُــوا َبَهتــًا َعِظيمــاً . اْبَنــَة اْثَنَتــْي َعْشــَرَة َســَنةً  . َفَأْوَصــاُهْم َكِثيــرًا َأْن َال َيْعَلــَم َأَحــٌد ِب
 43-21: 5مرقس .) َوَقاَل َأْن ُتْعَطى ِلَتْأُكلَ 

َفَوقَـَع ِعْنـَد  -َوَكاَن َرِئيَس اْلَمْجَمِع  -َوإَِذا َرُجٌل اْسُمُه َياِيُرُس َقْد َجاَء 41: (ويقول لوقا
َألنَُّه َكاَن َلُه ِبْنٌت َوِحيَدٌة َلَها َنْحـُو اْثَنتَـْي َعْشـَرَة 42ْدُخَل َبْيَتُه َقَدَمْي َيُسوَع َوَطَلَب ِإَلْيِه َأْن يَ 

ــَتَكلَُّم َجــاَء َواِحــٌد ِمــْن َداِر 49. .. .. .. .. .. َســَنًة َوَكاَنــْت ِفــي َحــاِل اْلَمــْوتِ  َوَبْيَنَمــا ُهــَو َي
: َفَســِمَع َيُســوُع َوَأَجاَبــهُ 50. »َال تُْتِعــِب اْلُمَعلِّــمَ  .َقــْد َماتَــِت اْبَنتُــكَ «: َرِئــيِس اْلَمْجَمــِع َقــاِئًال َلــهُ 

ـــا َجـــاَء ِإَلـــى اْلَبْيـــِت َلـــْم َيـــَدْع َأَحـــدًا َيـــْدُخُل 51. »آِمـــْن َفَقـــْط َفِهـــَي ُتْشـــَفى. َال َتَخـــفْ « ِإالَّ َفَلمَّ
ــــا ــــوَب َوُيوَحنَّ ــــُرَس َوَيْعُق َهــــا ُبْط ــــِبيَِّة َوُأمَّ ــــا الصَّ ــــاَن اْلَجمِ 52. َوَأَب ــــا يــــُع َوَك ــــوَن َعَلْيَه َيْبُك

َفَضــِحُكوا َعَلْيــِه َعــاِرِفيَن َأنََّهـــا 53. »لَــْم َتُمــْت َلِكنَّهَــا َناِئَمــةٌ . َال َتْبُكــوا«: َفقَــالَ . َوَيْلِطُمــونَ 
ــــاِئالً 54. َماَتــــتْ  ــــاَدى َق ــــِدَها َوَن ــــَأْخَرَج اْلَجِميــــَع َخاِرجــــًا َوَأْمَســــَك ِبَي ــــوِمي«: َف ــــا َصــــِبيَُّة ُق . »َي

. َفُبِهــــَت َواِلــــَداَها56. فَــــَأَمَر َأْن ُتْعَطــــى ِلَتْأُكــــلَ . ْت ُروُحَهــــا َوَقاَمــــْت ِفــــي اْلَحــــالِ َفَرَجَعــــ55
 56-41: 8لوقا .) َفَأْوَصاُهَما َأْن َال َيُقوَال َألَحٍد َعمَّا َكانَ 
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 هـل كانـت ميتـة مـن اإلبتـداء ، أم كانـت : فبالنسبة للبنت نفسـها فقـد اختلفـوا فيهـا
 ؟فى النزع األخير

إذن . إن الرئيس نفسه جاء إلى عيسى عليـه السـالم وأخبـره أن ابنتـه ماتـت:    متى
 .فقد ماتت وعلم ذلك رئيس المجمع ، ثم جاء إلى يسوع يخبره

إن الرئيس نفسه جاء إلى يسوع وأخبره أن ابنتـه قاربـت المـوت ، أى لـم تـك : مرقس
جد بـالمعلم، فـذهب عيسـى قد ماتت بالفعل ، ولكنه تركها على فراش المـوت وجـاء يسـتن

 .عليه السالم معه، وفى الطريق جاءت جماعة الرئيس فأخبروه بموتها

ووافق لوقا مرقس ، إال أنه جعـل الجماعـة واحـدًا مـن بيتـه الـذى أخبـره بوفـاة :   لوقا
 .ابنته

 كذلك اختلفوا فى أقوال الوحى عن حال الذين كانوا ببيت الفتاة: 

 )َيْبُكوَن َعَلْيَها َوَيْلِطُمونَ َكاَن اْلَجِميُع وَ 52: (فعند لوقا قال الوحى

ــِريَن َواْلَجْمــَع 23: (وعنــد متــى ــِت الــرَِّئيِس َوَنَظــَر اْلُمَزمِّ ــا َجــاَء َيُســوُع ِإَلــى َبْي َوَلمَّ
 )َيِضجُّونَ 

َيْبُكـــوَن . َفَجـــاَء ِإَلـــى َبْيـــِت َرِئـــيِس اْلَمْجَمـــِع َوَرَأى َضـــِجيجاً 38: (أمـــا عنـــد مـــرقس فقـــال
 ).َكِثيراً  َوْلِوُلونَ َويُ 

 عندما رأى ذلك كذلك اختلفوا فى رد فعل يسوع ،: 

 ).»َلْم َتُمْت َلِكنََّها َناِئَمةٌ . َال َتْبُكوا«: َفَقالَ : (فعند لوقا

ِبيََّة َلْم َتُمْت َلِكنََّها َناِئَمةٌ «: َقاَل َلُهمْ 24: (وعند متى ْوا َفِإنَّ الصَّ  ).»َتَنحَّ

ــِبيَّةُ ؟ َلــْم َتُمــِت ِلَمــاَذا َتِضــجُّوَن َوَتْبُكــونَ «: َخَل َوَقــاَل َلُهــمْ َفــدَ 39: (وعنــد مــرقس  الصَّ
 ).»َلِكنََّها َناِئَمةٌ 

 وكذلك اختلفوا فى عدد الذين دخلوا غرفة الفتاة مع يسوع: 
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 ُقـوَب َوُيوَحنَّـاِإالَّ ُبْطُرَس َوَيعْ َفَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَبْيِت َلْم َيَدْع َأَحدًا َيْدُخُل 51: (فعند لوقا
ِبيَِّة َوُأمََّها  ).َوَأَبا الصَّ

ـــد متـــى ـــم ُيحـــدد : وعن ـــذ ول ـــه ذكـــر التالمي غيـــر موضـــح فيهـــا مـــن كـــان معـــه ، إال أن
 )َفَقاَم َيُسوُع َوَتِبَعُه ُهَو َوَتَالِميُذهُ 19(أسماءهم أو عددهم 

. ُقـوَب َوُيوَحنَّـا َأَخـا َيْعُقـوبَ َوَلْم َيَدْع َأَحدًا َيْتَبُعُه إالَّ ُبْطُرَس َوَيعْ 37: (وعند مرقس
ـِبيَِّة َوُأمَّهَـا َوالَّـِذيَن َمَعـُه َوَدَخـَل َحْيـُث َكاَنـِت .. .. ..  َأمَّا ُهَو َفـَأْخَرَج اْلَجِميـَع َوَأَخـَذ َأَبـا الصَّ

ِبيَُّة ُمْضَطِجَعةً   )الصَّ

 كذلك اختلفوا فى لفظ ما قاله عيسى عليه السالم للطفلة: 

َيــــا َصــــِبيَُّة «: َفــــَأْخَرَج اْلَجِميــــَع َخاِرجــــًا َوَأْمَســــَك ِبَيــــِدَها َوَنــــاَدى َقــــاِئالً 54: (فعنــــد لوقــــا
 ).»ُقوِمي

ـِبيَّةُ 25: (وعند متى ـا ُأْخـِرَج اْلَجْمـُع َدَخـَل َوَأْمَسـَك ِبَيـِدَها َفَقاَمـِت الصَّ فلـم يقـل لهـا ) .َفَلمَّ
 .يسوع شيئاً 

بِ 41: (أما عند مرقس : الَِّذي َتْفِسيُرهُ . (»َطِليثَا ُقوِمي«: يَِّة َوَقاَل َلَهاَوَأْمَسَك ِبَيِد الصَّ
 )).َيا َصِبيَُّة َلِك َأُقوُل ُقوِمي

 علـى الـرغم مـن اعترافـه  وكذلك اختلفوا فى رد فعل يسوع بعد أن قامت الفتـاة ،
 :أن الفتاة كانت نائمة ولم تك ميتة

ـا َكـانَ َفَأْوَصـاُهمَ . َفُبِهـَت َواِلـَداَها56: (فعنـد لوقـا فكـان كالمــه ) .ا َأْن َال َيقُــوَال َألَحـٍد َعمَّ
 .للوالدين

َفَخــَرَج َذِلــَك 26: (لـم يوجــه كالمـًا للجمــع ، وانتهــت المعجـزة بقــول الكتـاب: وعنـد متــى
 )اْلَخَبُر ِإَلى ِتْلَك اَألْرِض ُكلَِّها

 ).ْن َال َيْعَلَم َأَحٌد ِبَذِلكَ َفَأْوَصاُهْم َكِثيرًا أَ 43. َفُبِهُتوا َبَهتًا َعِظيماً : (أما عند مرقس

 وكذلك اختلفوا فى ذكر اسم الفتاة : 
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 .فلم يذكر لوقا اسم الفتاة ولكنه ذكر اسم أبيها

 .وخالفه مرقس الذى ذكر اسم الفتاة ولم يذكر اسم أبيها

 .وخالفهما متى فلم يذكر الوحى عنده ال اسم الفتاة وال اسم أبيها

  فـيظن الـبعض أن  فى موت االبنة المـذكورة نفسهاواختلف علماء النصرانية ،
، ويظـن آخـرون أنهـا كانـت ُمغشـى عليهـا ) نينـدر(موتها كان فى الرؤية ال فى الحقيقـة 

 : ، ويؤيد قولهم ظاهُر قول عيسى عليه السالم) بالش وشلى ميشر وشاشن(

ِبيََّة َلْم َتُمْت َلِكنَّ «: َقاَل َلُهمْ 24( ْوا َفِإنَّ الصَّ  عند متى) .»َها َناِئَمةٌ َتَنحَّ

ـِبيَّةُ ؟ لَـْم َتُمـِت ِلَمـاَذا َتِضـجُّوَن َوَتْبُكـونَ «: َفَدَخَل َوَقاَل َلهُـمْ 39( ) .»َلِكنَّهَـا َناِئَمـةٌ  الصَّ
 عند مرقس

مـن إظهـار  76االخـتالف (عنـد لوقـا ) .»َلـْم َتُمـْت َلِكنََّهـا َناِئَمـةٌ . َال َتْبُكـوا«: َفَقالَ (
 )الحق

 .ذا ال يكون هناك معجزة إحياء الموتىوعلى قولهم ه

 هل إحياء عيسى عليه السالم للموتى دليل على ألوهيته؟ -260س 

 : فلم يفعل عيسى عليه السالم ذلك إال بإذن اهللا مصداقًا لقوله. بالطبع ال

!) ْم َمَلُكـوُت اللَّـهِ َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيكُ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن 28(
 28: 12متى 

لوقا .) َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّياِطيَن 20(
11 :20 

َأْيضـًا  َلِكنِّـي اآلنَ 22. َيا َسيُِّد َلْو ُكْنـَت َهُهَنـا لَـْم َيُمـْت َأِخـي«: َفَقاَلْت َمْرثَا ِلَيُسوعَ 21(
 22-21: 11يوحنا .) »َأْعَلُم َأنَّ ُكلَّ َما َتْطُلُب ِمَن اللَِّه ُيْعِطيَك اللَُّه ِإيَّاهُ 

يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ 1( َهـَذا َجـاَء ِإلَـى َيُســوَع 2. َكـاَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
ُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيا ُمَعلُِّم َنْعلَ «: َلْيًال َوَقاَل َلهُ 

 2-1: 3يوحنا .) »َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 
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َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ 29. ا تَالِميُذ ُموَسىَوَأمَّا َنْحُن َفِإنَّنَ  َأْنَت ِتْلِميُذ َذاكَ «: َفَشَتُموُه َوَقاُلوا28(
! ِإنَّ ِفي َهَذا َعَجباً «: َأَجاَب الرَُّجلُ 30. »ُموَسى َكلََّمُه اللَُّه َوَأمَّا َهَذا َفَما َنْعَلُم ِمْن َأْيَن ُهوَ 
َوَلِكْن . اللََّه َال َيْسَمُع ِلْلُخَطاةِ  َوَنْعَلُم َأنَّ 31. ِإنَُّكْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن ِمْن َأْيَن ُهَو َوَقْد َفَتَح َعْيَنيَّ 

ُمْنـُذ الـدَّْهِر َلـْم ُيْسـَمْع َأنَّ َأَحـدًا 32. ِإْن َكاَن َأَحٌد َيتَِّقي اللََّه َوَيْفَعُل َمِشيَئَتُه َفِلهَـَذا َيْسـَمعُ 
.) »َأْن َيْفَعـَل َشـْيئاً َلْو َلْم َيُكْن َهَذا ِمـَن اللَّـِه َلـْم َيْقـِدْر 33. َفَتَح َعْيَنْي َمْوُلوٍد َأْعَمى

 33-28: 9يوحنا 

ـــْد : َأيَُّهـــا الرَِّجـــاُل اِإلْســـَراِئيِليُّوَن اْســـَمُعوا َهـــِذِه اَألْقـــَوالَ «22( َيُســـوُع النَّاِصـــِريُّ َرُجـــٌل َق
َكَمـا  َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَياٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه ِفـي َوَسـِطُكمْ 

 22: 2أعمال الرسل .) َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ 

. َأيُّهَـا اآلُب قَـْد َأتَـِت السَّـاَعةُ «: َوقَـالَ َوَرَفـَع َعْيَنْيـِه َنْحـَو السَّـَماِء َتَكلََّم َيُسوُع ِبَهَذا 1(
ــَدَك اْبُنــَك َأْيضــًا  ــِد اْبَنــَك ِلُيَمجِّ َجَســٍد ِلُيْعِطــَي َحَيــاًة َأَبِديَّــًة  ِإْذ َأْعَطْيتَــُه ُســْلَطانًا َعَلــى ُكــلِّ 2َمجِّ

َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ َوْحـَدَك : َوَهِذِه ِهَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3. ِلُكلِّ َمْن َأْعَطْيَتهُ 
ـْدُتَك َعَلـى اَألْرضِ 4. َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  ِذي َأْعَطْيَتِنـي اْلَعَمـَل الَّـ. َأَنا َمجَّ

 4-1 :17يوحنا)َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

َكَمـا َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة َألنِّـي . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشـْيئاً 30(
 30: 5يوحنا .) َال َأْطُلُب َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

َلَها َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا 36( َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ
. َهـــِذِه اَألْعَمـــاُل ِبَعْيِنَهـــا الَِّتـــي َأَنـــا َأْعَمُلَهـــا ِهـــَي َتْشـــَهُد ِلـــي َأنَّ اآلَب َقـــْد َأْرَســـَلِني

يوحنـا ) َلْم َتْسَمُعوا َصـْوَتُه قَـطُّ َوَال َأْبَصـْرُتْم َهْيَئتَـهُ . ي َيْشَهُد ِليَواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلنِ 37
5 :36-37 

. َوَأمَّا َأْنُتْم َفـَال تُـْدَعْوا َسـيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َواِحـٌد اْلَمِسـيُح َوَأْنـُتْم َجِميعـًا ِإْخـَوةٌ 8(
ــى اَألْرِض َألنَّ 9 ــْدُعوا َلُكــْم َأبــًا َعَل ــِذي ِفــي السَّــَماَواتِ  َوَال َت َوَال 10. َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّ

 10-8: 23متى .) ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 

إذن فعيسى عليه السالم كان نبيًا ، بارًا ، تقيًا أرضى اهللا فـى أقوالـه وأفعالـه ، وشـهَد 
 ، حتــى تباهــا الزنادقــة الــذين ادعــوا أنهـــم معاصــروه مــن أتباعــه وأعدائــه أنــه رســول اهللا
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َأْنـَت ِتْلِميـُذ «: َفَشـَتُموُه َوقَـاُلوا28(: تالميذ موسى على أتباع عيسى عليـه السـالم بقـولهم
َفَمـا  َوَأمَّـا َهـَذاَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُموَسـى َكلََّمـُه اللَّـُه 29. َوَأمَّا َنْحُن َفِإنََّنا تَالِميُذ ُموَسى َذاكَ 
 28: 9يوحنا ) .»َلُم ِمْن َأْيَن ُهوَ َنعْ 

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهنـاك معجـزات إحيـاء . ولكن لم يدع أحد أنه إله
مــوتى بــإذن اهللا أكبــر وأعظــم ممــا أتــى بــه عيســى عليــه وعلــى أنبيــاء اهللا جميعــًا الصــالة 

ذلــك لــم  بمعجــزات مشــابهة ، ومــع) كمــا تقــول الكتــب(والســالم ، بــل قــام بعــض التالميــذ 
 . يدع أقوامهم أنهم أنبياء

ـــَأْخَرَجني ِبـــُروِح الـــرَّبِّ 1: (مثـــل أحيـــا حزقيـــال ألوفـــًا بـــإذن اهللا ـــُد الـــرَّبِّ َف ــــاَنْت َعَلـــيَّ َي َك
نِـي َعَلْيهَـا ِمـْن َحْوِلهَـا َوإَِذا ِهـَي َكِثيـَرةٌ 2. َوِهَي َمآلَنٌة ِعَظاماً , َوَأْنَزَلِني ِفي َوَسِط اْلُبْقَعةِ   َوَأَمرَّ

» َأَتْحَيا َهِذِه اْلِعَظاُم؟, َيا اْبَن آَدمَ : [َفَقاَل ِلي3. َوإَِذا ِهَي َياِبَسٌة ِجّداً , ِجّدًا َعَلى َوْجِه اْلُبْقَعةِ 
ــمُ : [َفُقْلــتُ  ــَت َتْعَل ــا َســيُِّد الــرَّبُّ َأْن ــاَل ِلــي4. »َي ــْل َلَهــا: [َفَق ــْأ َعَلــى َهــِذِه اْلِعَظــاِم َوُق َأيَُّتَهــا : َتَنبَّ

َهَئَنـَذا ُأْدِخـُل : َهكـَذا قَـاَل السَّـيُِّد الـرَّبُّ ِلهَـِذِه اْلِعَظـامِ 5. اْسـَمِعي َكِلَمـَة الـرَّبِّ , َظاُم اْلَياِبَسةُ اْلعِ 
ــدًا َوَأْجَعــُل 6. ِفــيُكْم ُروحــًا َفَتْحُيــونَ  ــْيُكْم ِجْل ــْيُكْم َعَصــبًا وَأْكِســيُكْم َلْحمــًا َوَأْبُســُط َعَل َوَأَضــُع َعَل

َوَبْيَنَمــا َأَنــا َأتَنبَّــُأ . َفَتَنبَّــْأُت كَمــا ُأِمــرتُ 7]. َفَتْحُيــوَن َوَتْعَلُمــوَن َأنِّــي َأَنــا الــرَّبُّ ِفــيُكْم ُروحــًا 
وَنَظــْرُت َوإَِذا 8. َكـــاَن َصــْوٌت َوإَِذا َرْعــٌش َفَتَقاَرَبــِت اْلِعَظــاُم ُكــلُّ َعْظــٍم ِإَلــى َعْظِمــهِ 

َفقَـاَل 9. َوَلـْيَس ِفيَهـا ُروحٌ , ِجْلُد عَلْيَها ِمـْن َفـْوقُ وُبِسَط الْ , ِبـاْلَعَصِب َواللَّْحِم َكَساَها
وحِ : [ِلــي وحِ , َتَنبَّــْأ َيــا اْبــَن آَدمَ , َتَنبَّــْأ ِللــرُّ ــيُِّد الــرَّبُّ : َوُقــْل ِللــرُّ َهُلــمَّ َيــا ُروُح ِمــَن : َهكــَذا َقــاَل السَّ

َياِح اَألْرَبـِع َوُهـبَّ َعلَـى َهـؤَُالِء اْلَقْتلَـى ِلَيْحُيـو  َفـَدَخَل ِفـيِهِم , َفَتَنبَّـْأُت َكَمـا َأَمَرنـي10. »االرِّ
وحُ   10-1: 37حزقيال ) .َفَحُيوا َوَقاُموا َعَلى َأقَداِمِهْم َجْيٌش َعظيٌم ِجّدًا ِجّداً , الرُّ

 !فلو كان أحد من البشر أحق باأللوهية لدعوتموها لحزقيال

ُمــوِر َمــِرَض اْبــُن اْلَمــْرَأِة َصــاِحَبِة َوَبْعــَد َهــِذِه األُ 17: (وكــذلك أحيــا إيليــا مــوتى بــإذن اهللا
َمـا ِلـي َولَـَك َيـا َرُجـَل : [َفَقالَـْت ِإليِليَّـا18. اْلَبْيِت َواْشَتدَّ َمَرُضُه ِجّدًا َحتَّى َلْم َتْبَق ِفيـِه َنَسـَمةٌ 

َوَأَخَذُه ِمـْن ]. ِطيِني اْبَنكِ َأعْ : [َفَقاَل َلَها19] َهْل ِجْئَت ِإَليَّ ِلَتْذِكيِر ِإْثِمي َوإَِماَتِة اْبِني؟! اللَّهِ 
َوَصـَرَخ ِإلَـى 20ِحْضِنَها َوَصِعَد ِبِه ِإَلى اْلُعلِّيَِّة الَِّتي َكاَن ُمِقيمًا ِبَها، َوَأْضَجَعُه َعَلى َسِريِرِه 

ــدْ : [الــرَّبِّ  ــَدَها َق ــاِزٌل ِعْن ــا َن ــي َأَن ــِة الَِّت ــى اَألْرَمَل ــي، أََأْيضــًا ِإَل ــا الــرَّبُّ ِإَلِه ــْأَت  َأيَُّه َأَس
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ــا ــَك اْبَنَه ــرَّبِّ 21] ؟ِبِإَماَتِت ــى ال ــرَّاٍت، َوَصــَرَخ ِإَل ــَالَث َم ــِد َث ــى اْلَوَل ــدََّد َعَل ــا َربُّ : [َفَتَم َي
َفَسـِمَع الـرَّبُّ ِلَصـْوِت ِإيِليَّـا، َفَرَجَعـْت 22]. ِإَلِهي، ِلَتْرِجْع َنْفُس َهَذا اْلَوَلِد ِإَلى َجْوِفـهِ 

َفَأَخَذ ِإيِليَّا اْلَوَلَد َوَنَزَل ِبِه ِمَن اْلُعلِّيَِّة ِإَلى اْلَبْيِت َوَدَفَعُه 23. ْوِفِه َفَعاَش َنْفُس اْلَوَلِد ِإَلى جَ 
َهـَذا اْلَوْقـَت َعِلْمـُت َأنَّـَك : [َفَقالَـِت اْلَمـْرَأُة ِإليِليَّـا24!] اْبُنـِك َحـيٌّ . اْنظُـِري: [َوقَـاَل ِإيِليَّـا. ِألُمِّهِ 

ـــَك َحـــقٌّ  َرُجـــُل اللَّـــِه، َوَأنَّ  ـــي َفِم ـــَالَم الـــرَّبِّ ِف هكـــذا يُســـبُّ  24-17: 17ملـــوك األول ) ].َك
 !األنبياء إلههم

ـِبيِّ َميِّـٌت 32: (وكذلك أحيا أيضًا أليشع موتى بإذن اهللا َوَدَخَل َأِليَشُع اْلَبْيـَت َوإَِذا ِبالصَّ
. ْفَسْيِهَما ِكَلْيِهَما َوَصـلَّى ِإَلـى الـرَّبِّ َفَدَخَل َوَأْغَلَق اْلَباَب َعَلى نَ 33. َوُمْضَطِجٌع َعَلى َسِريِرهِ 

ــِه 34 ــِبيِّ َوَوَضــَع َفَمــُه َعَلــى َفِمــِه َوَعْيَنْيــِه َعَلــى َعْيَنْيــِه َوَيَدْي ثُــمَّ َصــِعَد َواْضــَطَجَع َفــْوَق الصَّ
ي اْلَبْيـِت تَـاَرًة ِإلَـى ُهَنـا ثُـمَّ َعـاَد َوَتَمشَّـى ِفـ35. َعَلى َيَدْيِه، َوَتَمدََّد َعَلْيِه َفَسُخِ◌َن َجَسُد اْلَوَلدِ 

ـِبيُّ َعْيَنْيـهِ  ِبيُّ َسْبَع َمرَّاٍت ُثمَّ فَـَتَح الصَّ .) َوَتاَرًة ِإَلى ُهَناَك، َوَصِعَد َوَتَمدََّد َعَلْيِه َفَعَطَس الصَّ
 36-33: 4ملوك الثانى 

اْلُغـَزاَة، َفَطَرُحـوا الرَُّجـَل ِفـي َقْبـِر َوِفيَما َكـاُنوا َيـْدِفُنوَن َرُجـًال ِإَذا ِبِهـْم قَـْد َرَأُوا 21: (وأيضاً 
: 13ملـوك الثـانى .) َفَلمَّا َنَزَل الرَُّجُل َوَمسَّ ِعَظـاَم َأِليَشـَع َعـاَش َوقَـاَم َعلَـى ِرْجَلْيـهِ . َأِليَشعَ 

21 
كــذلك جعــل بــولس للرســل معجــزات تشــبه معجــزات عيســى ابــن مــريم عليــه الســالم ، 

 .تالميذهوبذلك ال يبقى فضل له على سائر 
 )6: 3أعمال الرسل (فقد أشفى بطرس كسيحًا 

: نزلــت علــى بطــرس مــالءة مــن الســماء مليئــة بالــدواب والطيــور ، وصــوت يقــول لــه
 )13: 10أعمال (اذبح وكل 

 )35-32: 9أعمال الرسل (بطرس يشفى مشلوًال من ثمانى سنوات 
 )16-15: 5أعمال الرسل (ظل بطرس يشفى المرضى 

 )40-36: 9أعمال الرسل ) (طابيثا(ى بطرس ُيحيى الموت
فيا للعجـب أن رجـال الكنيسـة مـن قساوسـة وأسـاقفة ومطارنـة وبابـاوات قـد أخـذوا هـذا 

فمـا معنــى أننـا مازلنـا نـرى إلــى اليـوم أمراضـًا مستعصـية ومــوتى . السـلطان عبـر بطـرس
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يــاء فــأين دورهــم فــى الحيــاة فــى إشــفاء هــؤالء؟ لمــاذا لــم يحــاول أحــدهم إح! ومــا إلــى ذلــك
البابــاوات ورجــال الكنيســة الســابقين؟ لمــاذا لــم يحــاول أحــدهم إحيــاء بابــا الفاتيكــان يوحنــا 
بــولس الســابق الــذى ُيشــك أنــه مــات مســمومًا؟ أيــن دورهــم فــى إشــفاء مرضــى الســرطان 

 والفشل الكلوى؟
وهــل اســتطاع يهــوذا اإلســخريوطى بهــذه الــروح وهــذا الســلطان علــى األمــراض الــذى 

 أن ُيسعف نفسه قبل أن يشنق نفسه أو تخرج أحشاؤه؟أعطاه للتالميذ 
أنــت ): ؟(أقــام بطــرس بكــل هــذه المعجــزات؟ ألــيس هــذه بطــرس الــذى قــال لــه إلهــه 

َفِفي اْلَحاِل َمدَّ َيُسوُع َيَدُه َوَأْمَسَك ِبِه َوقَـاَل 31(معثرة لى؟ وقال له اذهب عنى ياشيطان؟ 
 31: 14متى ) »؟ْكتَ َيا َقِليَل اِإليَماِن ِلَماَذا َشكَ «: َلهُ 

َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهـَتمُّ . اْذَهْب َعنِّي َيا َشْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس 23(
 23: 16متى .) »ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

أضــف إلــى كــل هــذا أن المعجــزات ليســت شــرطًا للنبــوة وال لأللوهيــة بــاعتراف يســوع 
يقـول الكتـاب نفسـه إنــه لـيس شـرطًا أن يكـون مــن قـام بمعجـزات أو تنبَّـأ بحــدوث ف. هنفسـ

ِإَذا َقـاَم ِفـي َوَسـِطَك َنِبـيٌّ َأْو َحـاِلٌم «1: (شىء أن يكون نبّيًا ناهيك عـن قـولكم إنـه إلـه
َكلَمـَك َعْنَهـا  َولْو َحَدَثِت اآلَيـُة َأِو اُألْعُجوَبـُة الِتـي2 ُحلمًا َوَأْعَطاَك آَيًة َأْو ُأْعُجوَبةً 

فَـال َتْسـَمْع ِلَكـالِم َذِلـَك النَّبِـيِّ َأِو 3 ِلَنْذَهْب َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرى لْم َتْعِرْفَهـا َوَنْعُبـْدَها: َقاِئالً 
لِّ ُقلُـوِبُكْم الَحاِلِم َذِلَك الُحلَم َألنَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم َيْمَتِحُنُكْم ِلَيْعلَم َهل ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإلَهُكـْم ِمـْن ُكـ

ــوَن َوَوَصــاَياُه َتْحَفُظــوَن َوَصــْوَتُه 4. َوِمــْن ُكــلِّ َأْنُفِســُكمْ  ــاُه َتتَُّق ــْم َتِســيُروَن َوإِيَّ َوَراَء الــرَّبِّ ِإلِهُك
َألنَّـُه َوَذِلَك النَِّبيُّ َأِو الَحـاِلُم َذِلـَك الُحلـَم ُيْقَتـُل 5. َتْسَمُعوَن َوإِيَّاُه َتْعُبُدوَن َوِبِه َتلَتِصُقونَ 
ْيِغ ِمْن َوَراِء الرَّبِّ ِإلِهُكمُ   5-1: 13تثنية ) َتَكلَم ِبالزَّ

َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن آَياٍت َعِظيَمًة َألنَّـُه 24: (ويقول متى
 24 :24متى .) َحتَّى ُيِضلُّوا َلْو َأْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن َأْيضاً  َوَعَجاِئبَ 

الَّــِذي َمِجيُئــُه ِبَعَمــِل الشَّــْيَطاِن، ِبُكــلِّ ُقــوٍَّة، َوِبآَيــاٍت َوَعَجاِئــَب 9: (ويقــول بــولس
 9: 2تسالونيكى الثانية ) َكاِذَبةٍ 
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 هل الحظت قول عيسى عليه السالم أمام الجموع الذين عرفوا أن الطفلة  -261س
فلـو كـان إحيـاء المـوتى ). َتُمـتْ  َلـمْ (إنها : قد ماتت؟ فقد أجمع الثالثة أناجيل على فوله

ن من األمر ، وكانـت فرصـته الكبـرى لبـث عقيدتـه  دليًال على ألوهيته ما كان له أن يهوِّ
 !!التى يريد إفهامها للشعب واألتباع

وهذا كان تصرف عيسى عليـه السـالم دائمـًا، فعنـدما كـان يقـوم بمعجـزة أمـام النـاس، 
وكـان يـأمرهم باتبـاع شـريعة موسـى فـى ذلـك مـن كان يأمر من شفاهم أال يقولوا ألحد ، 

وكــان يصــلى هللا طالبــًا منــه أن ُيحقــق هــذه المعجــزة لســبب واحــد وهــو أن . تقــديم القربــان
يـــؤمن الجمـــع الشـــاهد علـــى هـــذه المعجـــزة أنـــه رســـول اهللا ، كمـــا أعلنهـــا صـــراحة أنـــه ال 

 .يستطيع أن يفعل من نفسه شيئًا ، ولكنه يفعل كل شىء بقدرة اهللا

. َوِلْلَوْقـِت َطهُـَر َبَرُصـهُ . »ُأِريـُد فَـاْطُهْر «: َفَمدَّ َيُسوُع َيَدُه َوَلَمَسـُه قَـاِئالً 3( 4-3: 8ا لوق
َبِل اْذَهْب َأِر َنْفَسَك ِلْلَكاِهِن َوَقدَِّم اْلُقْرَبـاَن . اْنُظْر َأْن َال َتُقوَل َألَحدٍ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 4

 .)»اَدًة َلُهمْ الَِّذي َأَمَر ِبِه ُموَسى َشهَ 

َيــا َصــِبيَُّة «: َفــَأْخَرَج اْلَجِميــَع َخاِرجــًا َوَأْمَســَك ِبَيــِدَها َوَنــاَدى َقــاِئالً 54( 56-54: 8لوقــا 
. َفُبِهَت َواِلَداَها56. َفَأَمَر َأْن ُتْعَطى ِلَتْأُكلَ . َفَرَجَعْت ُروُحَها َوَقاَمْت ِفي اْلَحالِ 55. »ُقوِمي

 .)َيُقوَال َألَحٍد َعمَّا َكانَ  َفَأْوَصاُهَما َأْن الَ 

َأَلــْيَس «: َفــاْلِجيَراُن َوالَّــِذيَن َكــاُنوا َيَرْوَنــُه َقــْبًال َأنَّــُه َكــاَن َأْعَمــى َقــاُلوا8( 17-8: 9يوحنــا 
ِإنَّـــُه «: َوآَخـــُرونَ . »َهـــَذا ُهـــوَ «: آَخـــُروَن َقـــاُلوا9» َهـــَذا ُهـــَو الَّـــِذي َكـــاَن َيْجِلـــُس َوَيْســـَتْعِطي؟

ــــا ُهــــَو َفَقــــالَ . »ُيْشــــِبُههُ  ــــاَك؟«: َفَقــــاُلوا َلــــهُ 10. »ِإنِّــــي َأَنــــا ُهــــوَ «: َوَأمَّ » َكْيــــَف اْنَفَتَحــــْت َعْيَن
اْذَهـْب ِإلَـى ِبْرَكـِة : َصَنَع ِطينًا َوَطَلى َعْيَنيَّ َوَقاَل ِلي ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُه َيُسوعُ «: َأَجابَ 11

َال «: َقـــالَ » َأْيـــَن َذاَك؟«: َفَقـــاُلوا َلـــهُ 12. »َفَأْبَصـــْرتُ  َفَمَضـــْيُت َواْغَتَســـْلتُ . ِســـْلَواَم َواْغَتِســـلْ 
يِسيِّيَن ِبالَِّذي َكاَن َقْبًال َأْعَمى13. »َأْعَلمُ  َوَكاَن َسْبٌت ِحيَن َصـَنَع َيُسـوُع 14. َفَأَتْوا ِإَلى اْلَفرِّ

يِسيُّوَن َأْيضًا َكْيَف 15. الطِّيَن َوَفَتَح َعْيَنْيهِ  َوَضَع ِطينًا َعَلى «: َأْبَصَر َفَقاَل َلُهمْ َفَسَأَلُه اْلَفرِّ
يِسيِّينَ 16. »َعْيَنيَّ َواْغَتَسْلُت َفَأَنا ُأْبِصرُ  َلْيَس ِمَن اللَّـِه  َهَذا اِإلْنَسانُ «: َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفرِّ

َأْن َيْعَمـَل ِمْثـَل َهـِذِه  َكْيـَف َيْقـِدُر ِإْنَسـاٌن َخـاِطئٌ «: آَخُروَن قَـاُلوا. »َألنَُّه َال َيْحَفُظ السَّْبتَ 
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َماَذا َتقُـوُل َأْنـَت َعْنـُه ِمـْن َحْيـُث «: َقاُلوا َأْيضًا ِلَألْعَمى17. َوَكاَن َبْيَنُهُم اْنِشَقاقٌ » اآلَياِت؟
 .)»ِإنَُّه َنِبيٌّ «: َفَقالَ » ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟

ــُت َمْوُضــوعاً 41( ــُث َكــاَن اْلَمْي ــالَ  َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْي ــْوُق َوَق ــى َف ــِه ِإَل ــَع َيُســوُع َعْيَنْي : َوَرَف
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «

 42-41: 11يوحنا )»َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

َكَما َأْسَمُع َأِديُن َوَدْيُنوَنِتي . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30( 30: 5يوحنا 
 .)َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َألنِّي َال َأْطُلبُ َعاِدَلٌة 

لوقـا .) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اهللاِ  ينَ ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّياطِ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت 20(
11 :20 

هــذا هـــو عيســـى بـــن مـــريم ، المعلِّـــم ، النبــى ، رســـول اهللا إلـــى بنـــى إســـرائيل ، النبـــى 
الصادق الـذى أحيـا المـوتى بـإذن اهللا، وطلـب منهمـا أن ال يقـوال ألحـد عمـا حـدث، لعـدم 

َلــْيَس ُكــلُّ َمــْن «21(. بشــر ، عرضــة للفنــاءانتشــار الفتنــة، وأال يعتقــد أحــد أنــه أكثــر مــن 
َبِل الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبـي الَّـِذي ِفـي . َيا َربُّ َيا َربُّ َيْدُخُل َمَلُكوَت السَّـَماَواتِ : َيُقوُل ِلي

ْسِمَك َتَنبَّْأَنـا َيا َربُّ َيا َربُّ َأَلْيَس ِبا: َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيـْومِ 22السََّماَواِت 
ِإنِّـي : َفِحيَنئِـٍذ ُأَصـرُِّح َلهُـمْ 23َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيـَرًة؟ 

 23-21: 7لوقا !) اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ 

 وطى؟ما اسم أبى يهوذا اآلخر ليس اإلسخري -262س 

لم ُيذَكر يهـوذا لـيس اإلسـخريوطى هـذا إال عنـد يوحنـا ، والغريـب أن الـرب لـم يعـرف 
َيــا «: َقــاَل َلــُه َيُهــوَذا َلــْيَس اِإلْســَخْرُيوِطيَّ 22: (لــه اســم أب ليــوحى بــه إلــى كتبــة األناجيــل

 22: 14يوحنا ) »ِلْلَعاَلِم؟َسيُِّد َماَذا َحَدَث َحتَّى ِإنََّك ُمْزِمٌع َأْن ُتْظِهَر َذاَتَك َلَنا َوَلْيَس 

 كيف اختار يسوع تالميذه؟ -263س 
 : اختار بعض التالميذ عند متى أثناء مروره
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َيْعُقـوَب ْبـَن َزْبـِدي َوُيوَحنَّـا َأَخـاُه : ثُمَّ اْجَتاَز ِمْن ُهَناَك َفـَرَأى َأَخـَوْيِن آَخـَرْينِ 21(
َفِلْلَوْقــِت َتَرَكــا 22. ِشــَباَكُهَما َفــَدَعاُهَماِفــي السَّــِفيَنِة َمــَع َزْبــِدي َأِبيِهَمــا ُيْصــِلَحاِن 

 22-21: 4متى ) .السَِّفيَنَة َوَأَباُهَما َوَتِبَعاهُ 

َوِفيَما َيُسوُع ُمْجَتاٌز ِمْن ُهَناَك َرَأى ِإْنَسانًا َجاِلسـًا ِعْنـَد َمَكـاِن اْلِجَباَيـِة اْسـُمُه 9(
 9: 9متى ) .َعهُ َفَقاَم َوَتبِ . »اْتَبْعِني«: َفَقاَل َلهُ . َمتَّى

ـــَد َبْحـــِر اْلَجِليـــِل َأْبَصـــَر ِســـْمَعاَن 16: (ووافقـــه مـــرقس علـــى ذلـــك َوِفيَمـــا ُهـــَو َيْمِشـــي ِعْن
َهلُـمَّ «: َفقَـاَل َلُهَمـا َيُسـوعُ 17. َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه ُيْلِقَياِن َشَبَكًة ِفي اْلَبْحِر َفِإنَُّهَما َكاَنـا َصـيَّاَدْينِ 

ـــي َفَأْجَعُلكُ  ـــاسِ َوَراِئ ـــا َتِصـــيَراِن َصـــيَّاَدِي النَّ ـــاهُ 18. »َم ـــَباَكُهَما َوَتِبَع ـــا ِش ـــِت َتَرَك ـــمَّ 19. َفِلْلَوْق ُث
ــِفيَنِة ُيْصــِلَحاِن  اْجتَــاَز ِمــْن ُهَنــاَك َقِلــيًال َفــَرَأى َيْعُقــوَب ْبــَن َزْبــِدي َوُيوَحنَّــا َأَخــاُه َوُهَمــا ِفــي السَّ

.) َرَكـا َأَباُهَمـا َزْبـِدي ِفـي السَّـِفيَنِة َمـَع اَألْجـَرى َوَذَهَبـا َوَراَءهُ َفتَ . َفَدَعاُهَما ِلْلَوْقـتِ 20. الشَِّباكَ 
 20-16: 1مرقس 

ثُــمَّ َصــِعَد ِإَلــى اْلَجَبــِل َوَدَعــا 13: (إال أن دعــوة االثنــى عشــر عنــده كانــت علــى الجبــل
: 3مـرقس ) وا َمَعُه َوْلُيْرِسـَلُهْم ِلَيْكـِرُزواَوَأَقاَم اْثَنْي َعَشَر ِلَيُكونُ 14. الَِّذيَن َأَراَدُهْم َفَذَهُبوا ِإَلْيهِ 

13-14 

واختــارهم عنــد لوقــا فــى اجتمــاع تــم فــى الجبــل لكــل تالميــذه وانتقــى مــنهم اثنــى عشــر 
ــا َكــاَن النََّهــاُر 13: (تلميــذاً  ــْي َعَشــرَ َوَلمَّ ــْنُهُم اْثَن ــاَر ِم الَّــِذيَن َســمَّاُهْم  َدَعــا َتَالِميــَذُه َواْخَت
 13: 6لوقا ) »ُرُسالً «َأْيضًا 

 .ولم ُيذَكر عند يوحنا كيفية اختيار التالميذ

 هـــل  16: 6لوقـــا ) َأْيضــاً  ُمَســـلِّماً َواِإلْســَخْرُيوِطيَّ الَّـــِذي َصــاَر (مــا معنـــى  -264س
قصد بها يسوع ُمْسِلمًا؟ فنحن نعلم أن كل أنبياء اهللا كانوا مسلمين هم وأتباعهم ، وليعلم 

 .هو اإلستسالم ألوامر اهللا ونواهيه النصارى واليهود أن اإلسالم

أم قصد بها الذى أسلمه للصلب؟ فلو قصد بها هذا لكان هناك آخرون مـن التالميـذ 
ولـو صـح تحليلـى . شاركوا أيضًا فى الوشاية به وتسليمه لليهود ، بناًء على كلمـة أيضـاً 

ــ«: َأَجــاَبُهْم َيُســوعُ 70: (هــذا لكــذب الــرب ويوحنــا فــى قولــه ــْي َأَلــْيَس َأنِّ ي َأَنــا اْخَتــْرُتُكْم اِالْثَن
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ــْنُكْم َشــْيَطانٌ  ــاَل َعــْن َيُهــوَذا ِســْمَعاَن اِإلْســَخْرُيوِطيِّ َألنَّ َهــَذا َكــاَن 71» !َعَشــَر؟ َوَواِحــٌد ِم َق
 ،  71-70: 6يوحنا ) .ُمْزِمعًا َأْن ُيَسلَِّمُه َوُهَو َواِحٌد ِمَن اِالْثَنْي َعَشرَ 

ــ اك شــيطان واحــد فقــط ، بــل أكثــر مــن ذلــك ، وقــد ألنــه فــى هــذه الحالــة لــن يكــن هن
 ). 23: 16متى (يكون بطرس الذى وصفه بأنه شيطان 

 :ولننظر إلى التراجم المختلفة لهذه الجملة
und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. (Einheitsübersetzung) 

0TUhttp://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/lk1.html#1 U0T  

، ولـيس فيهـا مسـلمًا ولـيس فيهـا ) ويهوذا اإلسخريوطى الذى أصـبح خائنـاً : (ومعناها
 فمن الذى أضاف إلى كتاب الرب ووحيه؟. أيضاً 

und Judas Iskariot, der auch [sein] Verräter wurde. (Elberfelder) 

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+6&nomb&nomo&nomd&bi=elbe
rfelderU0T  

 )]له[ويهوذا اإلسخريوطى الذى أصبح أيضًا خائنًا : (ومعناها

 :Webster 1833ووافقته ترجمة الملك جيمس على هذه الترجمة وكذلك ترجمة 
and Judas Iscariot, which also was the traitor 

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+6&nomb&nomo&nomd&bi=kjv U0T  

 )ئنويهوذا اإلسخريوطى الخا: (بقولها 1545واكتفت ترجمة لوثر لعام 
und Judas Ischariot, den Verräter. 

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print
&passage=LUKE+6&language=germa... U0T  

  ) ويهوذا اإلسخريوطى الذى أصبح خائناً : (وعدلتها طبعة لوثر الحديثة إلى
und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.  

0TUhttp://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/6.html#6,1 U0T  

 :أما الترجمة العربية فخالفت ببعض الكلمات

 )َوَيُهوَذا اِإلْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َخاَنُه ِفي َما َبْعدُ (

http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/lk1.html#1
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+6&nomb&nomo&nomd&bi=elberfelder
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+6&nomb&nomo&nomd&bi=elberfelder
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?LUK+6&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+6&language=german&version=LUTH
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+6&language=german&version=LUTH
http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/6.html#6,1
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0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=LUKE+6&language=arabi... U0T  

 )وَيهوذا أسَخريوُط اّلذي صاَر خاِئًنا(: وقالتها الترجمة العربية المشتركة هكذا

 0http://www.albichara.orgUT/U0Tمن موقع 

ســه الحــق فــى إضــافة كلمــة أيضــًا فــى بعــض الطبعــات وحــذفها فمــن الــذى أعطــى لنف
 من الطبعات األخرى؟

 َوَأَخــُذوا الثََّالِثــيَن ِمــَن «: ِحيَنِئــٍذ َتــمَّ َمــا ِقيــَل ِبِإْرِمَيــا النَِّبــيِّ 9: (يقــول متــى -265س
ُنــوُه ِمــْن َبِنــي ِإْســَراِئيَل  ــِة َثَمــَن اْلُمــَثمَِّن الَّــِذي َثمَّ ــاِريِّ َكَمــا َوَأْعَطْوَهــ10اْلِفضَّ ا َعــْن َحْقــِل اْلَفخَّ

 10-9: 27متى ) .»َأَمَرِني الرَّبُّ 
 فهل قال إرمياء هذا الكالم؟ 

ال ، فهذا غلط من األغالط المشهورة فى إنجيل متى ، ألن هـذا المضـمون ال يوجـد 
صــحيح أن زكريــا . فــى كتــاب إرميــاء ، وال يوجــد فــى كتــاب آخــر مــن كتــب العهــد القــديم

إلــى عبــارة تناســب هــذه العبــارة التــى كتبهــا متــى ، لكنــه بــين  13: 11ه أشــار فــى كتابــ
 .العبارتين فرق كبير يمنع أن ُيقال إن متى نقلها من الكتاب ، بل كتبها من ذاكرته

وفــى هــذا . وبغـض النظــر عــن هــذا الفــرق فــال عالقــة لعبــارة كتــاب زكريــا بقصــة متــى
قــال وارد الكــاثوليكى فــى كتابــه : اً الموضــع أقــوال مضــطربة لعلمــاء النصــارى ســلفًا وخلفــ

كتب مسـتر جويـل فـى كتابـه أنـه : (26ص  1841المسمى بكتاب األغالط طبعة سنة 
 ).غلط مرقس فكتب أبيثار موضع أخيمالك ، وغلط متى فكتب إرميا موضع زكريا

مــــن المجلــــد الثــــانى مــــن تفســــيره المطبــــوع ســــنة  386و 385وقــــال هــــورن فــــى ص 
شكال كبير ؛ ألنه ال يوجد فى كتـاب إرميـا مثـل هـذا ، ويوجـد فى هذا النقل إ: (م1822

لكن ال تطابق هذه الفقرة األلفاظ التى وردت فى متـى ، وأقـر بعـض  13: 11فى زكريا 
أو ) زكريـا(بـدًال مـن ) إرميا(المحققين على أنه وقع الغلط فى نسخة متى وكتب الكاتب 

 .نقل بتصرف). أن هذا اللفظ إلحاقى
واألغلــب أن عبــارة متــى كانــت بــدون ذكــر : (شــواهد اإللحــاق ثــم قــالوبعــد ذلــك نقــل 

إلــى آخرهــا ، ويقــوى هــذا الظــن أن ) وهكــذا كمــل قــول النبــى حيــث قــال: (االســم ، هكــذا
 .انتهى) متى يترك أسماء األنبياء إذا نقل

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+6&language=arabic&version=IBS
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=LUKE+6&language=arabic&version=IBS
http://www.albichara.org/
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اإلنجيلــى مــا كتــب فــى األصــل : (مــن المجلــد األول مــن تفســيره 625وقــال فــى ص 
 .انتهى) رجه بعض الناقليناسم النبى لكنه أد

ـــك  ـــده أن هـــذا اللفـــظ إلحـــاقى ، ومعنـــى ذل ـــَم عنـــده مـــن العبـــارتين أن المختـــار عن فُعِل
اعتـــراف أحـــد علمـــائهم بـــالتحريف الـــذى وقـــع فـــى الكتـــاب ، فـــال تبقـــى لـــه عصـــمة ، وال 

 )495-493ص  2نقًال عن إظهار الحق ج . (يصبح مقدساً 
 Einheitsübersetzungلمــانى الكــاثوليكى وُيعلِّــق عليهــا هــامش الكتــاب المقــدس األ

هــذه العبــارة لــم تُــذكر فــى إرميــاء ، ولكنهــا ربــط ُحــر لمواضــع مــن زكريــا وٕارميــاء : (قــائالً 
 فهل ُيعد مثل هذا وحى إلهى؟. والخروج

والجـــزء األكبـــر مـــن هـــذه ): (حقـــل الـــدم(وتقـــول دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة تحـــت كلمـــة 
. ر"ويقول . كما وردت في الترجمة السبعينية) 13: 11(النبوءة مقتبس من نبوءة زكريا 

إن متى رأى أنه قد تمـت فـي هـذه الحادثـة نبوتـان منفصـلتان، ) R - Gundry) (جندري
، ولكنــــه اكتفــــى )13: 11زكريــــا (والثانيــــة حرفيــــة ) 13-1: 19إرميــــا (إحــــداهما رمزيــــة 
 .)باإلشارة إلى إرميا
كتــاب “علــى أن هــذا الكتــاب ) لــى إرميــاءاكتفــى متــى باإلشــارة إ: (وأال تــدل عبــارة

، وال دخل للوحى اإللهى به؟ هل يتدخل متى فى اختيار الكتاب الذى ُذِكَرت فيـه؟ ”متى
أم أن هذه محاولة تجميل وترقيع من دائرة المعارف الكتابية لواقع الكتاب الذى تعتقدون 

 أنه كتاب اهللا المقدس؟

 ب دليل على ألوهيته؟هل والدة عيسى عليه السالم بدون أ -266س 
ـــَد مـــن غيـــر أب أو أم ، وهـــو فـــى هـــذه الحالـــة يكـــون . بـــالطبع ال علـــى (فـــإن آدم وِل

 . أحق من عيسى عليه السالم باأللوهية) تفكيركم
، 1: (وكذلك كان ملكى صادق َألنَّ َمْلِكـي َصـاِدَق َهـَذا، َمِلـَك َسـاِليَم، َكـاِهَن اِهللا اْلَعِلـيِّ

الَّـِذي َقَسـَم لَـُه ِإْبـَراِهيُم ُعْشـرًا ِمـْن 2َراِهيَم َراِجعـًا ِمـْن َكْسـَرِة اْلُملُـوِك َوَباَرَكـُه، الَِّذي اْسَتْقَبَل ِإْبـ
ِبـَال َأٍب 3َأْي َمِلـَك السَّـَالِم » َمِلـَك َسـاِليمَ «ثُـمَّ َأْيضـًا » َمِلـَك اْلبِـرِّ «اْلُمتَـْرَجَم َأوًَّال . ُكلِّ َشْيءٍ 

َهـَذا . َبـْل ُهـَو ُمَشـبٌَّه ِبـاْبِن اهللاِ . َداَءَة َأيَّاٍم َلُه َوَال ِنَهاَيَة َحَيـاةٍ َال بَ . ِبَال ُأمٍّ ِبَال َنَسبٍ 
 3-1: 7عبرانيين ) .َيْبَقى َكاِهنًا ِإَلى اَألَبدِ 

 )15: 1لوقا (وكذلك كان يحيى بن زكريا ممتلئًا من بطن أمه من الروح القدس 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة

بعــد التقــدم الــذى أحــرزه الكتــاب الثــانى مــن سلســلة البهريــز فــى الكــالم اللــى يغــيظ ، 
والمحاوالت الفاشلة التى بدأ فيها القمص زكريـا بطـرس فـى الـرد المتهافـت ، والمتنـاقض 

ص أخــرى مــن كتابــه، وبعــد االعتــراف الصــريح مــن الباحــث المحتــرم القمــص مــع نصــو 
، أنَّ بــه أســئلة لــو عــاش عمــره كلــه لــن  2004حلمــى فــى مــؤتمر تثبيــت العقيــدة بــالفيوم 

يجد لها إجابة، وبعد استنجاده بالبابا شنودة ليساعده فى الرد علـى بعـض هـذه األسـئلة، 
مين والمســــيحيين ، عــــن طريــــق األســــئلة أرى أن يســــتمر التواصــــل والمحبــــة بــــين المســــل

ــديانتين  ــًا ، إلــى أن يــتعلم أصــحاب ال واألجوبــة ، وعــن طريــق المنــاظرات المكتوبــة مؤقت
الجلوس سويًا واإلختالف سرًا وعالنية ، دون أن يسبب هذا كرهًا أو ضغينة ، قد تؤدى 

،  إلـــى التنــــافر أو يســــتغلها أصــــحاب المصــــالح اإلســــتعمارية فــــى ضــــرب مصــــالح البلــــد
فحينئــــذ قــــد تكــــون هنــــاك منــــاظرات علنيــــة ناطقــــة . بتــــأجيج نيــــران الفتنــــة بــــين الطــــرفين

ولن يتم هذا إال إذا تنزهت نفس كل مناظر عن التعصـب األعمـى ، الـذى ال . ومصورة
 .يرجى منه فائدة أو خير

لــذلك أبــدأ بطــرح الجــزء الثالــث مــن هــذه السلســة،  والــذى يركــز بصــورة مكثفــة علــى 
ى بالعهـد الجديـد ، والـذى يـؤمن بـه النصـارى ككتـاب مـوحى بهـا مـن عنـد الكتاب المسـم

 . اهللا لفظًا ومعنى

 !! وأسأل اهللا أن يهدنا ، ويهدى بنا ، ويجعلنا سببا لمن اهتدى
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 هل تعلم أن يسوع كان يهرب من اليهود خوفًا من أن يقتلوه؟ -1س 

َألنَُّه َلْم ُيـِرْد َأْن َيتَـَردََّد ِفـي اْلَيُهوِديَّـِة َألنَّ يـِل َوَكاَن َيُسوُع َيَتَردَُّد َبْعَد َهَذا ِفي اْلَجلِ 1(
 54-53: 11، وكذلك يوحنا  1: 7يوحنا ) .اْلَيُهوَد َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوهُ 

ــِد َســِمَع اْلَجْمــُع اْلَكِثيــُر الَّــِذي َجــاَء ِإَلــى اْلِعيــِد َأنَّ َيُســوَع آٍت ِإَلــى 12( َوِفــي اْلَغ
 12: 12يوحنا ) َشِليمَ ُأورُ 

فمـاذا تقولــون فــى إلـه متجســد متحــد مـع رب األربــاب وملــك الملـوك ، قاســم الجبــابرة، 
ويخاف عبيده ، ويخشى الموت ، ثم تقولون عنه إنه جاء ليموت من أجل البشر تكفيرًا 

ِفـي  ِمـْن ِقَبِلـي َصـَدَر َأْمـٌر ِبَأنَّـهُ 26(: اقرأ ماذا قال الرب عن نفسـه!! عن خطيئة آدم؟
ُكــلِّ ُســْلَطاِن َمْمَلَكِتــي َيْرَتِعــُدوَن َوَيَخــاُفوَن ُقــدَّاَم ِإَلــِه َداِنيــآَل َألنَّــُه ُهــَو اِإلَلــُه اْلَحــيُّ 

 26: 6دانيال .) اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلى اْلُمْنَتَهى

ِمـْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10(
 10: 10إرمياء ) .َوَال َتِطيُق اُألَمُم َغَضَبهُ 

 8: 24مزامير !) الرَّبُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقَتالِ (

فـى يسـوع الـذى ُيفتـرض  فهل تعتقـدون أن كـل صـفات القـوة اإللهيـة هـذه كانـت توجـد
 أنه متحد معها؟

 أنـتم تؤمنـون بعصـمة القـرآن مـن التحريـف : ويسألنى صديقى المسيحى -2س
أال يـدل قـولكم هـذا علـى ضـعف اإللـه الـذى . ، وتؤمنون بتحريف التوراة واإلنجيـل

 تتعبدون له ، إذ حفظ كتاب من كتبه ولم يتمكن من حفظ اآلخرين؟
فلمـــاذا إذن . الـــذى يقـــف فـــى طريـــق إيمانـــك باإلســـالمإذا هـــذا : وأقـــول لصـــديقى هـــذا

تؤمن بإله لم يتمكن من الحفاظ علـى قداسـته ، ونـزل ليضـربه يعقـوب مـرة ، وانتـزع منـه 
، وقبض عليه سفهة عبيده وأهـانوه ، وبصـقوا فـى )30-22: 32تكوين ) (النبوة(البركة 

 وجهه وأعدموه؟

ْوُه 28(: ه بعــد كــل هــذا القداســةاقــرأ مــا تقولونــه عــن هــذا اإللــه الــذى تنســبون إليــ َفَعــرَّ
َوَضـَفُروا ِإْكِلــيًال ِمـْن َشـْوٍك َوَوَضــُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه َوَقَصــَبًة 29َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 
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» !هُـودِ السَّـَالُم َيـا َمِلـَك اْليَ «: قَـاِئِلينَ َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـِه . ِفي َيِميِنهِ 
َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا بِـِه َنَزُعـوا 31. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى َرْأِسهِ 30

ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  31-28: 27متى )َعْنُه الرِّ

الثمالـة ، ونـام ، وعنـدما اقرأ مـا قيـل عـن الـرب الـذى يصـفه الكتـاب بأنـه سـكر حتـى 
َفاْسـَتْيَقَظ الــرَّبُّ َكَنـاِئٍم َكَجبَّــاٍر ُمَعــيٍِّط 65(: اسـتيقظ كانــت تـدمع عينــاه مـن أثــر هـذا الســكر

 65: 78مزامير ) ِمَن اْلَخْمرِ 

كيـف تتعجـب أن اهللا لـم يحفـظ التـوراة واإلنجيـل ، وهـو لـم يـتمكن : ثم اسـمع صـديقى
نجيــل؟ إنــه لــم يكــن راضــيًا بإعدامــه ، وفــرَّ كثيــرًا مــن أن يحفــظ حياتــه عنــدك فــى هــذا اإل

لكــن كمـــا . مــنهم ، وتبتَّــَل هللا وســـجد لــه راجيـــًا أن ينقــذه ، وُســِمَع لـــه ، واســتجاب لـــه اهللا
 .فأعتقد أنك تكيل بمكيالين. تؤمن أنت فقد قهره عباده ، وأجبروه على فقدان حياته

ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي 37(: واقرأ النصوص التى استشهد بها على صدق كالمى
اْمُكثُـوا . َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى اْلَمْوتِ «: َفَقاَل َلهُـمْ 38. َواْبَتَدَأ َيْحَزُن َوَيْكَتِئبُ َزْبِدي 

َيـا «: قَـاِئالً  َتَقدََّم َقِليًال َوَخرَّ َعَلـى َوْجِهـِه َوَكـاَن ُيَصـلِّيُثمَّ 39. »َهُهَنا َواْسَهُروا َمِعي
َأَبَتاُه ِإْن َأْمَكـَن َفْلَتْعُبـْر َعنِّـي َهـِذِه اْلَكـْأُس َوَلِكـْن َلـْيَس َكَمـا ُأِريـُد َأَنـا َبـْل َكَمـا ُتِريـُد 

 39-37: 26متى .) »َأْنتَ 

ِديَّـِة َوَكاَن َيُسوُع َيَتَردَُّد َبْعَد َهَذا ِفـي اْلَجِليـِل َألنَّـُه َلـْم ُيـِرْد َأْن َيتَـَردََّد ِفـي اْلَيُهو 1(
  1: 7يوحنا ) .َألنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوهُ 

ــْوِم َتَشــاَوُروا ِلَيْقُتُلــوهُ 53( ــْيَن 54. َفِمــْن َذِلــَك اْلَي ــْم َيُكــْن َيُســوُع َأْيضــًا َيْمِشــي َب َفَل
 54-53: 11يوحنا ) اْلَيُهوِد عَالِنَيةً 

ـــدََّم 7(: لقـــد تقبـــل اهللا صـــالته ، وأنقـــذه مـــن المـــوت ـــاِم َجَســـِدِه، ِإْذ َق ـــي َأيَّ الَّـــِذي، ِف
ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع ِطْلَباٍت َوَتَضرَُّعاٍت ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسـِمَع َلـُه 

 ، وٕاال كيف يكون قد ُسمَع له لو لم ينقذه من الصلب؟ 7: 5عبرانيين ) ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ 

كـان يجـب أن تقـول إنـه . أن اهللا لم يتمكن من حفظ كتبه ، فهذا غير سليم أمَّا قولك
لم يتعهد بحفظ التوراة واإلنجيل لعلمه أن هذين الكتابين ليسا دستوره الخالد ، ولو كانت 
التوراة التى يعتمـد عليهـا اإلنجيـل ، والتـى كانـت الكتـاب األصـلى لتعبـد النصـارى األول 
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والتــى يعتــرف بهــا كتابــك أنــه جــزء مــن الكتــاب المقــدس ، حتـى منتصــف القــرن الثــانى ، 
ولو لم تكن التوراة قد ضاعت أو ُحرفت ، لما أنـزل اهللا !! كتابه الخالد لما أنزل اإلنجيل

 ! كتابًا ثانيًا ، إذ ال معنى من وجود كتابين له على األرض

ك الحـق فـى ولو تعهَّد اهللا عندك أو عندنا بحفظ هذين الكتابين ولـم يسـتطع ، كـان لـ
سؤالك هذا ، لكنه لم يتعهد إال بحفظ اقرآن ، وحفظ فى القرآن أسس عقيدة كـل األنبيـاء 

لكـن العكـس نجـده فـى كتابـك ، فقـد . ، لذلك نقول إن القرآن مهيمنًا على الكتـب السـابقة
اعتــرف الــرب عنــدك بفســاد أنبيائــه ، وتحــريفهم لنبواتــه وكتبــه ، فكيــف تخــدع نفســك بعــد 

 أن كتابك هو كتاب اهللا؟ ذلك معتقداً 

َكْيــَف تَــدَُّعوَن َأنَُّكــْم (: اقــرأ مــا قالــه الــرب عــن هــذا الكتــاب الــذى اســتحفظ عليــه الكتبــة
َلَها َقَلُم اْلَكَتَبِة الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ ُحَكَماُء َوَلَدْيُكْم َشِريَعَة الرَّبِّ َبْيَنَما  : 8إرمياء ) ؟َحوَّ
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ــــٌل ِللَّــــِذينَ 15( ــــِة  َوْي ــــي الظُّْلَم ــــاُلُهْم ِف ــــْم َعــــِن الــــرَّبِّ َفَتِصــــيُر َأْعَم ــــوا َرْأَيُه ــــوَن ِلَيْكُتُم ُق َيَتَعمَّ
 16-15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

اْلَيـْوَم 5! َماَذا َيْصَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . افُ َعَلى اِهللا َتَوكَّْلُت َفَال َأخَ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(
 5-4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي

َأمَّا َوْحـُي الـرَّبِّ َفـَال تَـْذُكُروُه َبْعـُد َألنَّ َكِلَمـَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36(
 36: 23إرمياء  .)َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا َحرَّْفُتمْ 

َيـا 7! َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوِصيََّة اللَِّه ِبَسَبِب َتْقِليـِدُكمْ 6(: لذلك قال لهم عيسى عليه السالم
الشَّـْعُب ِبَفِمـِه َوُيْكِرُمنِـي ِبَشـَفَتْيِه  َيْقتَـِرُب ِإلَـيَّ َهـَذا8: َحَسنًا َتَنبََّأ َعْنُكْم ِإَشْعَياُء َقاِئالً ! ُمَراُؤونَ 

ــا َقْلُبــُه َفُمْبَتِعــٌد َعنِّــي َبِعيــداً  َوَبــاِطًال َيْعُبــُدوَنِني َوُهــْم ُيَعلُِّمــوَن َتَعــاِليَم ِهــَي َوَصــاَيا 9. َوَأمَّ
 9-6: 15متى .) »النَّاسِ 

ــُب َأنَُّكــْم َتْنَتِقُلــوَن َهَكــَذا َســِريعًا 6( ِإَلــى الَّــِذي َدَعــاُكْم ِبِنْعَمــِة اْلَمِســيِح  َعــنِ ِإنِّــي َأَتَعجَّ
ُلـوا َلْيَس ُهَو آَخـَر، 7. ِإْنِجيٍل آَخرَ  َغْيـَر َأنَّـُه ُيوَجـُد َقـْوٌم ُيْزِعُجـوَنُكْم َوُيِريـُدوَن َأْن ُيَحوِّ
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َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن  َوَلِكْن ِإْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َمَالٌك ِمَن السََّماِء ِبَغْيرِ 8. ِإْنِجيَل اْلَمِسيحِ 
 ، فأين إنجيل المسيح هذا؟ 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«

ْبِح ِمـَن (: وقال عن األنبيـاء ـِغيِر ِإَلـى اْلَكِبيـِر ُكـلُّ َواِحـٍد ُموَلـٌع ِبـالرِّ َألنَُّهْم ِمَن الصَّ
 10: 8رميا إ.) النَِّبيِّ ِإَلى اْلَكاِهِن ُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل ِباْلَكِذبِ 

َيُمـدُّوَن 3. َفَأْتُرَك َشْعِبي َوَأْنَطِلَق ِمْن ِعْنِدِهْم َألنَُّهْم َجِميعًا ُزَناٌة َجَماَعُة َخاِئِنينَ (
َألنَُّهـْم َخَرُجـوا ِمـْن َشـرٍّ ِإَلـى . َال ِلْلَحقِّ َقـُووا ِفـي اَألْرضِ . َأْلِسَنَتُهْم َكِقِسيِِّهْم ِلْلَكِذبِ 

 3-2: 9إرميا   ).َيْعِرُفوا َيُقوُل الرَّبُّ  َشرٍّ َوإِيَّاَي َلمْ 

ــوُل 11( ــْدُت َشــرَُّهْم َيُق ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن َألنَّ اَألْنِبَي
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 

ـَم كتابـك أن كـل األنبيـاء الـذى جـاؤا  ولـيس هـذا فقـط عـن أنبيـاء السـامرة ، بـل لقـد عمَّ
 : سوع فهم لصوص وكذبةقبل ي

َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهْم َوَال . ِباْلَكـِذِب َيَتَنبَّـُأ اَألْنِبَيـاُء ِباْسـِمي: [َفَقاَل الـرَّبُّ ِلـي14(
 14: 14إرميا)]ُهْم َيَتَنبَُّأوَن َلُكمْ  َوَباِطٍل َوَمْكِر ُقُلوِبِهمْ  ِبُرْؤَيا َكاِذَبٍة َوِعَراَفةٍ .َكلَّْمُتُهمْ 

.) َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسـرَّاٌق َوُلُصـوٌص َوَلِكـنَّ اْلِخـَراَف َلـْم َتْسـَمْع َلُهـمْ 8(
 8: 10يوحنا 

 من الذى عيََّن بولس رسوًال؟ -3س 

ثُــمَّ َأْلَقــْوا 26(فبعــد رفــع عيســى عليــه الســالم اختــار التالميــذ فــردًا آخــر ، وهــو متيــاس 
 26: 1أعمال ) ُقْرَعُة َعَلى َمتَِّياَس َفُحِسَب َمَع اَألَحَد َعَشَر َرُسوالً ُقْرَعَتُهْم َفَوَقَعِت الْ 

َألنِّـي َأْحِسـُب َأنِّـي 5: (لكن بولس هو الذى افتخر بنفسه ، وعدَّ نفسه ضـمن الرسـل
 5: 11كورنثوس الثانية ) .َلْم َأْنُقْص َشْيئًا َعْن َفاِئِقي الرُُّسلِ 

ِإْذ َألنَّـُه َكـاَن َيْنَبِغـي َأْن ُأْمـَدَح ِمـْنُكْم، ! َأْنُتْم َأْلَزْمُتُموِني. ا َأْفَتِخرُ َقْد ِصْرُت َغِبّيًا َوَأنَ 11(
 11: 12كورنثوس 2) .، َوإِْن ُكْنُت َلْسُت َشْيئاً َلْم َأْنُقْص َشْيئًا َعْن َفاِئِقي الرُُّسلِ 
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كمها فــى بــل عــدَّ نفســه أفضــل مــن المالئكــة وأرفــع منهــا قــدرًا، فقــد اعتقــد أنــه ســيحا
) !َأَلْســُتْم َتْعَلُمـــوَن َأنََّنـــا َســَنِديُن َمَالِئَكـــًة؟ َفِبـــاَألْوَلى ُأُمــوَر َهـــِذِه اْلَحَيـــاةِ 3: (اآلخــرة

 3: 6كورنثوس األولى 
: 7كورنثـوس األولـى ) أظن أني أيضـًا عنـدى روح اهللا: (واعتقد أن عنده روح اهللا

40  
الـروح يفحـص كـل : (بفحصـها بل إن هذه الـروح تفـوق روح اهللا نفسـه وسـوف تقـوم

 10: 2كورنثوس األولى ) شيء حتى أعماق اهللا
وهـذا علـى الـرغم مـن كفــره أو محاولتـه هـدم ديـن عيســى عليـه السـالم ولـب رســالته ، 
وٕادانة التالميذ له ، وتكفير عقائده ، بل أرسلوا إلـى مـن أضـلهم بـولس مـن يصـحح هـذه 

ـــا َوَصــْلَنا ِإَلـــ17(: العقائــد الفاســـدة َوِفــي اْلَغـــِد َدَخـــَل 18. ى ُأوُرَشـــِليَم َقِبَلَنــا اِإلْخـــَوُة ِبَفـــَرحٍ َوَلمَّ
َفَبْعــَد َمــا َســلََّم َعَلــْيِهْم َطِفــَق ُيَحــدُِّثُهْم 19. ُبــوُلُس َمَعَنــا ِإَلــى َيْعُقــوَب َوَحَضــَر َجِميــُع اْلَمَشــاِيخِ 

ــُدوَن 20. َطِة ِخْدَمِتــهِ َشــْيئًا َفَشــْيئًا ِبُكــلِّ َمــا َفَعَلــُه اُهللا َبــْيَن اْألَُمــِم ِبَواِســ ــا َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ َفَلمَّ
َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبـَوًة ِمـَن اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن آَمُنـوا َوُهـْم «: َوَقاُلوا َلهُ . الرَّبَّ 

َجِميَع اْلَيُهوِد الَِّذيَن َبْيَن  َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّمُ 21. َجِميعًا َغُيوُروَن ِللنَّاُموسِ 
. اْألَُمِم اِالْرِتَداَد َعْن ُموَسـى َقـاِئًال َأْن َال َيْخِتُنـوا َأْوَالَدُهـْم َوَال َيْسـُلُكوا َحَسـَب اْلَعَواِئـدِ 

ُعوَن َأنَّــَك َقــْد فَـِإذًا َمــاَذا َيُكــوُن؟ َال ُبــدَّ َعلَـى ُكــلِّ َحــاٍل َأْن َيْجَتِمــَع اْلُجْمهُـوُر َألنَّهُــْم َسَيْســمَ 22
ُخْذ َهـُؤَالِء 24. ِعْنَدَنا َأْرَبَعُة ِرَجاٍل َعَلْيِهْم َنْذرٌ : َفاْفَعْل َهَذا الَِّذي َنُقوُل َلكَ 23. ِجْئـتَ 

َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا 
َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ ُأْخِبُرو 

ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن 
َنـاُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـ ِحيَنئِـٍذ 26. »َح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ

ى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـ
 26-17: 21أعمال الرسل  )َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَبانُ 

الحـظ أيضـًا إتهـامهم لـه بتعلـيم ! الحظ أيضًا غيرة الحواريين على الناموس والشريعة
ولـم يكـرزوا إال لبنـى إسـرائيل ، ولـم يعلمـوا مـن ! الناس ما يخلف النـاموس وعـدم الختـان

 .تعاليم عيسى عليه السالم إال تعاليمه المتعلقة بالناموس وملكوت اهللا
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َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن تَـِتمَّ َرآُه اْلَيُهـوُد الَّـِذيَن ِمـْن َأِسـيَّا ِفـي اْلَهْيَكـِل  َوَلمَّا27(
َيـا َأيُّهَـا الرَِّجـاُل اِإلْسـَراِئيِليُّوَن «: َصـاِرِخينَ 28َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمِع َوَأْلَقْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِدَي 

الَِّذي ُيَعلِّـُم اْلَجِميـَع ِفـي ُكـلِّ َمَكـاٍن ِضـّدًا ِللشَّـْعِب َوالنَّـاُموِس  َهَذا ُهَو الرَُّجلُ ! َأِعيُنـوا
ـى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّيَن َأْيضـــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل َوَدنَّــَس َهــَذا اْلَمْوِضـــَع  َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع َحتـَّ

ُتُروِفيُمَس اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ  َألنَُّهْم َكاُنوا َقْد َرَأْوا َمَعُه ِفي اْلَمِديَنةِ 29. »اْلُمَقدََّس 
ـــْعُب َوَأْمَســـُكوا ُبـــوُلَس 30. ُبـــوُلَس َأْدَخَلـــُه ِإَلـــى اْلَهْيَكـــلِ  َفَهاَجـــِت اْلَمِديَنـــُة ُكلَُّهـــا َوتَـــَراَكَض الشَّ

وُه َخاِرَج اْلَهْيَكلِ  ْم َيْطُلُبـوَن َأْن َيْقُتُلـوُه َنَمـا َوَبْيَنَمـا ُهـ31. َوِلْلَوْقِت ُأْغِلَقِت اَألْبـَوابُ . َوَجرُّ
َفِلْلَوْقـِت َأَخـَذ َعْسـَكرًا َوقُـوَّاَد 32َخَبٌر ِإَلى َأِميِر اْلَكِتيَبِة َأنَّ ُأوُرَشِليَم ُكلََّها َقـِد اْضـَطَرَبْت 

ــْيِهمْ  ــوُلَس . ِمَئــاٍت َوَرَكــَض ِإَل ــَر َواْلَعْســَكَر َكفُّــوا َعــْن َضــْرِب ُب ــا َرُأوا اَألِمي أعمــال ) .َفَلمَّ
 32-27: 21الرسل 

الحظ أيضًا رد فعل أمير الكتيبة هنا من أجل بـولس ، مـع أن بـيالطس وجنـوده بمـا 
فـــيهم أميـــر الكتيبـــة هـــذا لـــم يحركـــوا ســـاكنًا مـــن أجـــل هيـــاج الكهنـــة ورؤســـائهم والشـــعب 

 !وخروجهم مسلحين للقبض على يســوع

مل خمس أسداس كتـب ويتضح لك ذلك أيضًا فى أنه تجنب فى كل رسائله التى تش
العهد الجديد ذكر رسالة عيسى عليه السالم التى لـم يـأت إال لهـا وهـى البشـارة بملكـوت 

 : اهللا

 )43 ْــَر اْلُمــُدَن اُألَخــَر َأْيضــًا ِبَمَلُكــوِت اِهللا «: َفَقــاَل َلُهــم ِإنَّــُه َيْنَبِغــي ِلــي َأْن ُأَبشِّ
 43: 4لوقا .) ُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليلِ َفَكاَن َيْكرِ 44. »َألنِّي ِلَهَذا َقْد ُأْرِسْلتُ 

 )1 َوَعَلى َأَثِر َذِلـَك َكـاَن َيِسـيُر ِفـي َمِديَنـٍة َوَقْرَيـٍة َيْكـِرُز َوُيَبشِّـُر ِبَمَلُكـوِت اِهللا
 1: 8وأيضًا لوقا .) َوَمَعُه اِالْثَنا َعَشرَ 

 )14ِل َيْكـِرُز ِبِبَشـاَرِة َمَلُكـوِت اللَّـِه َوَبْعَد َما ُأْسِلَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَجِليـ
مـرقس ) »َقْد َكَمَل الزََّماُن َواْقتَـَرَب َمَلُكـوُت اللَّـِه َفُتوُبـوا َوآِمُنـوا ِباِإلْنِجيـلِ «: َوَيُقولُ 15

1 :14 
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 َوِفــي ِتْلـَك اَأليَّــاِم َجـاَء ُيوَحنَّــا 1: (وقـد جـاء نبــى اهللا يوحنـا المعمــدان بـنفس الرسـالة
يَِّة اْلَيُهوِديَِّة اْلَمْعَمدَ  ) .ُتوُبوا َألنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكـوُت السَّـماَواتِ «: قَـاِئالً 2اُن َيْكِرُز ِفي َبرِّ
 1: 3متى 
  ًِإنَُّه َقـِد : َوِفيَما َأْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقاِئِلينَ 7: (كما أوصى يسوع تالميذه قائال

 7: 10متى  ).اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواتِ 
وهذا هـو بـولس الـذي سـيدين المالئكـة ، ويفحـص أعمـاق اهللا بروحـه يـئن ويتـألم مـن 

ـــاِطنِ 22: (أخطائـــه قـــائالً  ـــي َأَرى 23. َفـــِإنِّي ُأَســـرُّ ِبَنـــاُموِس اِهللا ِبَحَســـِب اِإلْنَســـاِن اْلَب َوَلِكنِّ
ي ِإَلـى َنـاُموِس اْلَخِطيَّـِة َناُموسًا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُيَحـاِرُب َنـاُموَس ِذْهِنـي َوَيْسـِبينِ 

َمْن ُيْنِقـُذِني ِمـْن َجَسـِد َهـَذا اْلَمـْوِت؟ ! َوْيِحي َأَنا اِإلْنَساُن الشَِّقيُّ 24. اْلَكاِئِن ِفي َأْعَضاِئي
اْلَجَســِد ِإذًا َأَنــا َنْفِســي ِبــِذْهِني َأْخــِدُم َنــاُموَس اِهللا َوَلِكــْن بِ ! َأْشــُكُر اَهللا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح َربَِّنــا25

 25-22: 7رومية .) َناُموَس اْلَخِطيَّةِ 

 هـل مــن الممكــن أن تتقبـل دينــك عــن إنســان اعتـاد الكــذب والنفــاق واالحتيــال  -4س
 لنشر دينه الذى أدانه فيه رئيس التالميذ واتهمه فيه بالكفر والضالل؟

ــَن اْلَجِميــِع 19( ــُت ُحــّرًا ِم ــِإنِّي ِإْذ ُكْن . ْلَجِميــِع َألْرَبــَح اَألْكثَــِرينَ اْســَتْعَبْدُت َنْفِســي لِ َف
ــِذيَن َتْحــَت النَّــاُموِس َكــَأنِّي َتْحــَت 20 ــْرُت ِلْلَيُهــوِد َكَيُهــوِديٍّ َألْرَبــَح اْلَيُهــوَد َوِللَّ َفِص

 -َوِللَِّذيَن ِبَال َناُموٍس َكـَأنِّي ِبـَال َنـاُموٍس 21النَّاُموِس َألْرَبَح الَِّذيَن َتْحَت النَّاُموِس 
. َألْرَبـَح الَّـِذيَن ِبـَال َنـاُموسٍ  -ي َلْسُت بِـَال َنـاُموٍس ِللَّـِه َبـْل َتْحـَت َنـاُموٍس ِلْلَمِسـيِح َمَع َأنِّ 

َعَفاءَ 22 َعَفاِء َكَضِعيٍف َألْرَبَح الضُّ ِصْرُت ِلْلُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء ُألَخلَِّص َعَلى . ِصْرُت ِللضُّ
كورنثــوس .) َألْجــِل اِإلْنِجيــِل َألُكــوَن َشــِريكًا ِفيــهِ َوَهــَذا َأَنــا َأْفَعُلــُه 23. ُكــلِّ َحــاٍل َقْومــاً 

 23-19: 9األولى 

َغْيَر َطاِلٍب َما ُيواِفـُق َنْفِسـي َبـِل  ُأْرِضي اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َشْيءٍ َكَما َأَنا َأْيضـًا 33(
 33: 10كورنثوس األولى .) اْلَكِثيِريَن ِلَكْي َيْخُلُصوا

ل جعــل كذبــه هــذا عــامًال مســاعدًا لتصــديق اهللا، وهــو لــم يخــدع إذ اعتــرف بكذبــه ، بــ
َفِإنَّــُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد ِبَكــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْعــُد 7: (فقــال

 7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 
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ــَيُكنْ 16( ــْل َعلَــْيُكمْ . َفْل كورنثــوس )!ْذُتُكْم ِبَمْكــرٍ َلِكــْن ِإْذ ُكْنــُت ُمْحتَــاًال َأَخــ. َأَنــا لَــْم ُأثَقِّ
 16: 12الثانية 

) بعـــد أن كـــان يحـــارب الختــــان(لينـــافق اليهـــود ) تيموثـــاوس(كمـــا قـــام بختـــان تابعـــه 
ــَك َفــَأَراَد ُبــوُلُس َأْن َيْخــُرَج َهــَذا َمَعــُه 3( ــي ِتْل ــوِد الَّــِذيَن ِف ــِل اْلَيُه ــْن َأْج ــُه ِم ــَذُه َوَخَتَن َفَأَخ

   3: 16لرسل أعمال ا .. .. ..) اَألَماِكنِ 

فقــال ) إلـه مجهـول(ثـم نـافق عبـدة األصــنام فـي أثينـا عنــدما رأى صـنما مكتوبـا عليــه 
ـــى 23(لهـــم لقـــد جئـــتكم ألبشـــركم بهـــذا اإللـــه؟؟  ـــُر ِإَل ـــاُز َوَأْنُظ ـــُت َأْجَت ـــا ُكْن ـــي َبْيَنَم َألنَِّن

َلٍه مَ «: َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت َأْيضًا َمْذَبحًا َمْكُتوبًا َعَلْيهِ  َفالَِّذي َتتَُّقوَنُه َوَأْنُتْم . »ْجُهولٍ ِإلِ
 23: 17أعمال الرسل ) .َتْجَهُلوَنُه َهَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم ِبهِ 

والغريب أن ترفض المجامع المسكونية أناجيل تالميـذ عيسـى عليـه السـالم ورسـائلهم 
ــَب فــى الع هــد ، وتقبــل معظــم أعمــال بــولس ، التــى تمثــل كتاباتــه خمــس أســداس مــا ُكِت

قبلــوا بــولس الـذى لــم يــرى عيســى عليـه الســالم ولــم يتتلمــذ علـى يديــه ، بــل كــان . الجديـد
وقـد يتضـح . صاحب النصيب األكبر فـى إضـطهاد تالميـذ عيسـى عليـه السـالم وأتباعـه

مـن إرسـال رئـيس الكهنــة لـه ، للتفتـيش علـى كنــائس ) المخابراتيــة(لكـم وظيفتـه الشُّـرطية 
 ). التاسعأعمال الرسل اإلصحاح (دمشق 

ولـــم يصـــدق بـــولس إال فـــى اعترافـــه أن هـــذا اإلنجيـــل لـــم يأخـــذه عـــن أحـــد مـــن أتبـــاع 
ُفُكْم َأيَُّها اِإلْخَوُة اِإلْنِجيـَل الَّـِذي َبشَّـْرُت ِبـِه، َأنَّـُه َلـْيَس 11: (عيسى عليه السالم َوُأَعرِّ

َبـْل ِبـِإْعَالِن َيُسـوَع . َال ُعلِّْمتُـهُ َألنِّي َلْم َأْقَبْلُه ِمـْن ِعْنـِد ِإْنَسـاٍن وَ 12. ِبَحَسِب ِإْنَسانٍ 
َياَنـِة اْلَيُهوِديَّـِة، َأنِّـي ُكْنـُت َأْضـَطِهُد َكِنيَسـَة 13. اْلَمِسيحِ  َفِإنَُّكْم َسِمْعُتْم ِبِسيَرِتي قَـْبًال ِفـي الدِّ

َياَنـــِة اْلَيُهوِديَّـــةِ 14. اِهللا ِبـــِإْفَراٍط َوُأْتِلُفَهـــا َعَلـــى َكِثيـــِريَن ِمـــْن َأْتَراِبـــي ِفـــي  َوُكْنـــُت َأَتَقـــدَُّم ِفـــي الدِّ
ـا َسـرَّ اَهللا الَّـِذي َأْفَرَزنِـي ِمـْن 15. ِجْنِسي، ِإْذ ُكْنـُت َأْوفَـَر َغْيـَرًة ِفـي َتْقِليـَداِت آَبـاِئي َوَلِكـْن َلمَّ

ـــي، َوَدَعـــاِني ِبِنْعَمِتـــِه  ـــِه َبـــْيَن اُألَمـــ16َبْطـــِن ُأمِّ ـــَر ِب ـــَن اْبَنـــُه ِفـــيَّ ِألَُبشِّ ـــْم ِم، َأْن ُيْعِل ـــِت َل ِلْلَوْق
 16-11: 1غالطية ) َأْسَتِشْر َلْحمًا َوَدماً 

 هل أهلك يسوع أحدًا من التالميذ؟ -5س 
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: 18يوحنا ) .»ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً «: ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقاَلهُ 9: (ال 
9 

الَّـــِذيَن َأْعَطْيَتِنـــي . اْلَعـــاَلِم ُكْنـــُت َأْحَفُظُهـــْم ِفـــي اْســـِمكَ ِحـــيَن ُكْنـــُت َمَعُهـــْم ِفـــي 12: (نعـــم
 12: 17يوحنا ) .َحِفْظُتُهْم َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ 

 فماذا قال الكتاب بالضبط؟ ليهلك ابن الهالك أم ال يهلك أحد؟

 هل كان يسوع ملكًا؟ -6س 

ــا َرَأى النَّــاُس اآلَيــَة الَِّتــي َصــَنَعَها 14: (فقــد رفــض أن يكــون ملكــًا ، أو قاضــياً  .ال َفَلمَّ
ــا َيُسـوُع َفــِإْذ َعِلــَم 15» !ِإنَّ َهـَذا ُهــَو ِباْلَحِقيقَـِة النَّبِـيُّ اآلِتــي ِإلَـى اْلَعـاَلمِ «: َيُسـوُع قَـاُلوا َوَأمَّ

) .وُه ِلَيْجَعُلوُه َمِلكًا اْنَصَرَف َأْيضًا ِإَلى اْلَجَبـِل َوْحـَدهُ َأنَُّهْم ُمْزِمُعوَن َأْن َيْأُتوا َوَيْخَتِطفُ 
 15-14: 6يوحنا 

َأمَّا َأْعَداِئي ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا 27(فكيف أمر إذًا بقتل كل من ُيعارض ملكه؟ 
 27: 19لوقا ) .»يَأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم َفْأُتوا ِبِهْم ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّامِ 

 يهِ 43: (يقول لوقا -7س   43: 22لوقا ) .َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ

) مـن عبيـده(فهل تعتقد فعـًال أن الـرب مـن ضـعفه وانهيـاره ظهـر لـه مـالك مـن خلقـه 
يقويه؟ وهل نزل المالك بإذن ربه؟ وأى رب أذن له بالنزول؟ هل الذى كان فـى السـماء 

 وع يصلى له ويتضرع إليه ، أم اإلله الكائن فى جسده المتحد معه؟وكان يس

فلـــو أرســـل هــــذا المـــالك اإللــــه الكـــائن فـــى الســــماء فـــال اتحــــاد إذن بـــين يســــوع ورب 
األرباب ، حيث أحدهما ملـك فـى السـماء واآلخـر ذليـل يبكـى علـى األرض ويطلـب منـه 

 . النجاة
مسـرحية دراميـة سـخيفة هابطـة  ولو كان يسوع هو الذى استدعى هذا المـالك لكانـت

، يصور اإلله نفسه فيها بالذل والهوان واللجوء لغيره لينقذه ويواسيه ، وفى النهاية يفشل 
 .االثنان

 ! يا له من إله يواسيه عبيده
 ! ويا له من إله عبيده أقوى منه
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 !ويا له من إله عبيده أحكم منه

 اإلنجيــل تبعــًا لمــرقس؟ ألــيس هــل تعلــم أن كلمــة نــاموس لــم ُتــذكر بــالمرة فــى  -8س
 هذا غريب؟

 هــل تعلــم أن ُلــب رســـالة عيســى عليــه الســـالم كانــت ملكــوت اهللا؟ وأن كلمـــة  -9س
) 2(مـــرة ، وعنـــد يوحنـــا ) 15(مـــرات ، وعنـــد مـــرقس ) 5(ملكـــوت اهللا ُذِكـــَرت عنـــد متـــى 

مـرة؟ فهـل هـذا يعنـى أن هـذه الكتـب األربعـة كتبـت بإلهـام مـن ) 33(مرتين ، وعند لوقـا 
وتحتوى على أقوال وأفعال عيسى ) على اعتقادكم(لروح القدس ، الذى هو يسوع نفسه ا

 عليه السالم؟ 

فلماذا لم تتفق مع بعضها البعض ، وال ننسى أن الرب الذى قال هذا وفعل هذا هـو 
 أيضًا الذى أوحى بها؟

 ــم يــتكلم فــى رســائله عــن لُــبِّ  -10س هــل تعلــم أن بــولس أو حتــى بــاقى الرســائل ل
 ؟)ملكوت اهللا(لة عيسى عليه السالم رسا

 هــل تعـــرف أن مــن أدلـــتكم علـــى ألوهيــة عيســـى عليـــه الســالم قـــول الكتـــاب  -11س
َأَنــا ُهــَو األَِلــُف َواْلَيــاُء، اْلَبِ◌َداَيـــُة َوالنَِّهاَيــُة، َيقُــوُل الــرَّبُّ اْلَكــاِئُن َوالَّــِذي َكـــاَن 8: (المقــدس

 8: 1رؤيا يوحنا ) .َشْيءٍ  َوالَِّذي َيْأِتي، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ 

ــاِئًال ِلــي17( ــيَّ َق ــى َعَل ــَدُه اْلُيْمَن ــٍت، َفَوَضــَع َي ــِه َكَميِّ ــَد ِرْجَلْي ــُه َســَقْطُت ِعْن ــا َرَأْيُت َال «: َفَلمَّ
ُل َواآلِخُر ،    .َوُكْنُت َمْيتًا َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ . َواْلَحيُّ 18َتَخْف ، َأَنا ُهَو اَألوَّ

 18-17: 1رؤيا يوحنا ) .َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َواْلَمْوتِ . آِمينَ 

ـــَالِك َكِنيَســـِة ِســـِميْرَنا8( ـــى َم ـــْب ِإَل ـــاَن َمْيتـــًا «: َواْكُت ُل َواآلِخـــُر، الَّـــِذي َك ـــُه اَألوَّ َهـــَذا َيُقوُل
 8: 2رؤيا يوحنا ) .َفَعاَش 

وحنـا وأضـيف إلـى الكتــاب هـل تعـرف أن كتـاب الرؤيـة هــذا هـو حلـم رآه مـن ُيــدعى ي
المقدس باعتباره وحـى الـرب؟ هـل تعـرف أنـه فـى هـذا الكتـاب يوصـف الـرب بـالخروف؟ 
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ـــُك 14( ـــاِب َوَمِل ـــُه َربُّ اَألْرَب ـــُبُهْم، َألنَّ َهـــُؤَالِء َســـُيَحاِرُبوَن اْلَخـــروَف، واْلَخـــروُف َيْغِل
وَن َوُمْخَتاُروَن َومُ   14: 17رؤيا يوحنا)»ْؤِمُنونَ اْلُمُلوِك، َوالَِّذيَن َمَعُه َمْدُعوُّ

 فهل يكون أساس الدين وجوهر العقيدة حلم رآه شخص ما؟

 هل تعرف أن إحياء عيسى عليه السالم للموتى كان بإذن اهللا؟ -12س

ــا إن عيســى عليــه الســالم كــان قبــل عمــل معجــزة ، يرفــع وجهــه للســماء : يقــول يوحن
ن تكــون عضــدًا لــه فــى نشــر دعوتــه ، طالبــًا مــن اهللا أال ُيخذلــه وُيحققهــا علــى يديــه ، لكــ

َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضــوعًا َوَرَفــَع 41: (وليصــدقوا نبوتــه ويؤمنــوا برســالته
َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َيُسوُع َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوَقالَ 

َوَلِكــْن َألْجــِل َهــَذا اْلَجْمــِع اْلَواِقــِف ُقْلــُت ِلُيْؤِمُنــوا َأنَّــَك . ِحــيٍن َتْســَمُع ِلــي ِفــي ُكــلِّ 
  42-41: 11يوحنا .) »َأْرَسْلَتِني

ـا َرَأى النَّـاُس اآلَيـَة الَّتِـي َصـَنَعَها َيُسـوُع قَـاُلوا14: (وكان الناس يفهمون ذلك ِإنَّ «: َفَلمَّ
  14: 6يوحنا ) »!ِبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ َهَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة النَّ 

غيـر . بل وصدَّقوا أنه نبى مرسـل مـن عنـد اهللا بعـد اآليـات التـى صـنعها أمـام النـاس
َفقَـْد  ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخـِرُج الشَّـَياِطينَ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت 20: (غافلين قول عيسى عليه السالم

 20: 11لوقا .) َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

ـــا الرَُّجـــُل الَّـــِذي َخَرَجـــْت ِمْنـــُه 38: (وفـــى لوقـــا بعـــد أن أخـــرج مـــن رجـــل الشـــياطين َأمَّ
ــِه َأْن َيُكــوَن َمَعــُه َوَلِكــنَّ َيُســوَع َصــَرَفُه َقــاِئالً  ــَياِطيُن َفَطَلــَب ِإَلْي ــَك «39: الشَّ ــى َبْيِت اْرِجــْع ِإَل

.) ى َوُهَو ُيَناِدي ِفي اْلَمِديَنِة ُكلَِّها ِبَكْم َصـَنَع بِـِه َيُسـوعُ َفَمضَ . »َوَحدِّْث ِبَكْم َصَنَع اُهللا ِبكَ 
 39-38: 8لوقا 

لم يقـل لـه أنـه هـو اهللا ، ولـم يقـل لـه لتـؤمن أننـى أنـا المتجسـد مـع اآلب والـروح . نعم
بــل أمــره أن ُيحــدِّث بنعمــة اهللا . القــدس، بــل لــم تــرد كلمــة أقنــوم فــى الكتــاب كلــه بعهديــه

والجميـل أنـه لـم يطلـب منـه أن يتحـدَّث بمـا صـنعه . ُيحدِّث بما صنعه اهللا لـهعليه ، أن 
اهللا علــى يديــه، فقــد أنكــر نفســه تمامــًا ، ألن الصــانع هــو اهللا ، ومــا يفعلــه عيســى عليــه 
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ـــَياِطينَ َوَلِكـــْن ِإْن ُكْنـــُت 20(: الســالم هـــو بمشــيئة اهللا َفَقـــْد َأْقَبـــَل  ِبِإْصـــِبِع اِهللا ُأْخـــِرُج الشَّ
 20: 11لوقا .) ْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ َعلَ 

ــاَل ِلْلَمْفُلــوجِ : (وهــذا نفــس الــذى فهمــه الرجــل المفلــوج ــْم َواْحِمــْل ِفَراَشــَك «: َق ــَك َأُقــوُل ُق َل
ــِه 25. »َواْذَهــْب ِإَلــى َبْيِتــكَ  ــاَن ُمْضــَطِجعًا َعَلْي ــا َك ــَل َم ــاَمُهْم َوَحَم ــاَم َأَم ــاِل َق ــي اْلَح َفِف
ُد اهللاَ  َوَمَضى ِإَلى َبْيِتهِ   25-24: 5لوقا .) َوُهَو ُيَمجِّ

ــَد اهللا لعلمــه أن عيســى رســول اهللا، وأنــه كــان يرفــع عينيــه إلــى  فبعــد أن تــمَّ شــفاؤه مجَّ
 وبه نبياً  السماء طالبًا من اهللا أن يتم هذه المعجزة على يديه، حتى يؤمن الناس باهللا رباً 

 . ورسوال

ففكرة ألوهيتـه هـى فكـرة دخيلـة علـى هـذا  بل هذا ما فهمته الجموع المعاصرة له ، إذاً 
ـــِل 37: (الـــدين ، أتـــت بعـــد ذلـــك بعشـــرات الســـنوات ـــوا ِمـــَن اْلَجَب ـــْوِم التَّـــاِلي ِإْذ َنَزُل َوِفـــي اْلَي

ُاْنُظــْر ِإَلــى . َيــا ُمَعلِّــُم َأْطُلــُب ِإَلْيــكَ «: َوإَِذا َرُجــٌل ِمــَن اْلَجْمــِع َصــَرخَ 38. اْســَتْقَبَلُه َجْمــٌع َكِثيــرٌ 
ــ ــياْبِن ــُه َوِحيــٌد ِل ــُه 39. ي َفِإنَّ ــِد ُيَفاِرُق ــدًا َوِباْلَجْه ــًة َفَيْصــَرُعُه ُمْزِب ــُذُه َفَيْصــُرُخ َبْغَت َوَهــا ُروٌح َيْأُخ

َأيَُّها «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 41. »َوَطَلْبُت ِمْن َتَالِميِذَك َأْن ُيْخِرُجوُه َفَلْم َيْقِدُروا40. ُمَرضِّضًا ِإيَّاهُ 
. »ْلُمـــْؤِمِن َواْلُمْلتَـــِوي ِإَلـــى َمتَـــى َأُكـــوُن َمَعُكـــْم َوَأْحـــَتِمُلُكْم؟ َقـــدِِّم اْبَنـــَك ِإَلـــى ُهَنـــااْلِجيـــُل َغْيـــُر ا

ــِبيَّ 42 وَح الــنَِّجَس َوَشــَفى الصَّ ــاْنَتَهَر َيُســوُع الــرُّ ــْيَطاُن َوَصــَرَعُه َف ــُه الشَّ َق َوَبْيَنَمــا ُهــَو آٍت َمزَّ
  43-37: 9لوقا .) اْلَجِميُع ِمْن َعَظَمِة اهللاِ َفُبِهَت 43. َوَسلََّمُه ِإَلى َأِبيهِ 

حتى معاصروه فهموا أن الذى يفعله عيسى عليه السالم كان بأمر اهللا وحوله وقوتـه 
َأيَُّهــــــا الرَِّجــــــاُل «22: (وشــــــهادة مــــــن أحــــــد معاصــــــريه. ، فلــــــذلك ُبهتــــــوا مــــــن عظمــــــة اهللا
النَّاِصـِريُّ َرُجـٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا  َيُسوعُ : اِإلْسَراِئيِليُّوَن اْسَمُعوا َهِذِه اَألْقَوالَ 

ــا َأْنــُتْم َأْيضــًا َتْعَلُمــونَ  ِبُقــوَّاٍت َوَعَجاِئــَب َوآَيــاٍت َصــَنَعَها اُهللا ِبَيــِدِه ِفــي َوَســِطُكمْ  .) َكَم
  22: 2أعمال الرسل 

يِســـيِّيَن اْســـُمُه َكـــاَن ِإْنَســـاٌن ِمـــَن ا1: (وشـــهَد بـــذلك أيضـــًا رئـــيس اليهـــود نيقوديمـــوس ْلَفرِّ
َيـا ُمَعلِّـُم َنْعَلـُم َأنَّـَك َقـْد «: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع لَـْيًال َوقَـاَل لَـهُ 2. ِنيُقوِديُموُس َرِئيٌس ِلْلَيُهودِ 

ْعَمـُل َأَتْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّمًا َألْن َلْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيْعَمـَل َهـِذِه اآلَيـاِت الَِّتـي َأْنـَت تَ 
 2-1: 3يوحنا .) »ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 
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ـــا َدَخـــَل ُأوُرَشـــِليَم 10(: بــل عرفـــت جمــوع النـــاس فــى عصـــره أنــه عيســـى النبـــى َوَلمَّ
ِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َقاِئَلةً  َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي «: َفَقاَلِت اْلُجُمـوعُ 11» ؟َمْن َهَذا«: اْرَتجَّ

 11-10: 21متى ) .»َرِة اْلَجِليلِ ِمْن َناصِ 

َوإِْذ َكــاُنوا َيْطُلُبــوَن َأْن 46(: كمــا عــرف أعــداؤه مــن بنــى إســرائيل أنــه رســول اهللا إلــيهم
 46: 21متى .) َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع 

ــَد الجمــو وعنــدما أحيــا ابــن األرملــة بــإذن اهللا  ــاِئِلينَ َمجَّ ــا َنِبــيٌّ «(: ع اَهللا َق ــاَم ِفيَن ــْد َق َق
 11: 7لوقا .) »َعِظيٌم َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

 هل تعرف أن إحياء عيسى عليه السالم للموتى ليس دليل على ألوهيته؟ -13س 

 : إضافة لما ذكرت ، أذكر معجزات مشابهة ألنبياء آخرين من العهد القديم

 )7: 2تكوين ( أم ُخِلَق آدم بال أب وال) 1

ملكــى صــادق ملــك ســاليم بــال أب ، بــال أم ، بــال نســب ، ال بــداءة أيــام لــه وال نهايــة ) 2
 )2-1: 7عبرانيين (حياة 

 )15: 1لوقا (يحيى بن زكريا ممتلىء من الروح القدس من بطن أمه ) 3

 )10-4: 37حزقيال (أحيا حزقيال ألوفًا بإذن اهللا ) 4

 )22-21: 17ملوك األول ( أحيا إيليا ولدًا ميتاً ) 5

وقــع رجـــل ميــت كـــان فــى طريقـــه محمــوًال للمقبـــرة فوقــع علـــى قبــر اليشـــع فأحيـــاه اهللا ) 6
 )21: 13ملوك الثانى (

 )36-33: 4ملوك الثانى (أحيا إليشع صبيًا ميتًا ) 7

: 2ملوك الثـانى (ضرب إيليا الماء بردائه فانفلق الماء وعبر هو وٕاليشع فى اليابسة ) 8
8( 

ضـــرب إليشـــع المـــاء بـــرداء أبيـــه بعـــد أن ُرِفـــَع أبـــوه إلـــى الســـماء فـــانفلق المـــاء أيضـــًا  )9
 )14-13: 2ملوك الثانى (
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اشــفها، :التفــت هــارون إلــى مــريم وٕاذا هــى برصــاء، فصــرخ موســى إلــى الــرب قــائالً ) 10
 )10: 12عدد (فُحِجَزت مريم خارج المحلة سبعة أيام 

 )14-8: 5ملوك الثانى (ل من برصه شفى إليشع نعمان عبد ملك إسرائي) 11

 )9: 7خروج (طرح هارون عصاه أمام فرعون وعبيده فصارت ثعبانًا ) 12

 )4-2: 4خروج (موسى طرح عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) 13

 )21: 14خروج (موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر نصفين ) 14

لــى النــاس وعلــى مــد هــارون يــده بعصــاه وضــرب تــراب األرض فصــار البعــوض ع) 15
 )17: 8خروج (البهائم 

 )35: 16خروج (سنة  40أكل بنو إسرائيل المن والسلوى ) 16

ال يــنقص إلــى اليــوم الــذى فيــه ُيعطــى  -كــوار الــدقيق وكــوز الزيــت (إكثــار الطعــام ) 17
 7-1: 4وأيضــــًا ملــــوك الثــــانى  14: 17ملــــوك األول )الــــرب مطــــرًا علــــى وجــــه األرض

 )42-38و

 )6: 6ملوك الثانى (عودًا وألقاه هناك فطفا الحديد قطع إليشع ) 18

 )22-21: 11عدد (أكل ست مئة ألف ماش من قوم موسى لحمًا لمدة شهر ) 19

 )13: 10أعمال الرسل (بطرس يشفى كسيح ) 20

 )35-32: 9أعمال الرسل (بطرس يشفى مشلوًال ) 21

 )6: 3أعمال الرسل (بطرس يشفى أعرجًا ) 22

 )40-36: 9أعمال الرسل ) (طابيثا(موتى بطرس يحيى ال) 23

تنزل على بطرس مالءة من السماء مليئة بالدواب والطيور ، وصـوت مـن السـماء ) 24
 )13: 10أعمال الرسل (يقول له بطرس اذبح وكل 

تنزل على بطرس مالءة من السماء مليئة بالدواب والطيور ، وصـوت مـن السـماء ) 25
 )10-5: 11لرسل أعمال ا(يقول له بطرس اذبح وكل 
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 لم أرسل إال إلى خراف بيت إسرائيل الضـالة: فأجاب وقال(: قال متى -14س (
  24: 15متى 

 ويطــــرح للكــــالب] اليهــــود[ لــــيس حســــنًا أن يؤخــــذ خبــــز البنـــين: (وقـــال أيضـــاً 
  26: 15متى ]) األمميين[

إلـى طريـق أمـم ال : هؤالء اإلثنى عشر أرسلهم يسـوع وأوصـاهم قـائالً : (وقال كذلك
تمضــوا وٕالــى مدينــة للســامريين ال تــدخلوا ، بــل اذهبــوا بــالحرى إلــى خــراف بيــت 

 6-5: 10متى ) إسرائيل الضالة

فكيــف تكــون هــذه شخصــية إلــه المفتــرض أنــه إلــه العــالمين وال يســمح بنشــر دينــه إال 
عنصــريًا؟ هــل جــاء اإللــه لليهــود لطائفــة معينــة علــى األرض؟ هــل تقبــل أن يكــون اإللــه 

قــط؟ ومــاذا يفعــل بــاقى خلقــه؟ مــع األخــذ فــى االعتبــار أن نهايــة متــى التــى العبــرانيين ف
تقول بذهاب التالميذ لجميع األمم وتعميدهم باسم الثالوث ليست من كـالم عيسـى عليـه 

 .السالم كما أجمع تقريبا كل المؤرخين
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 ــَد يســوع علــى معموديــة التوبــة علــى يــد نبــى اهللا المعمــدان ، وبهــا كــان  -15س تعمَّ
فلماذا غيرها بولس وادعى أن معموديته على الـروح القـدس التـى لـم . ُيعمِّد باقى الشعب

 يسمع بها تالميذ يسوع أنفسهم؟ 

ديــة التالميــذ أنفســهم لــم يعرفــوا شــيئًا عــن الــروح القــدس وال معمو ) الرســل(فــانظر إلــى 
َفَحــَدَث ِفيَمــا َكــاَن َأُبلُّــوُس ِفــي ُكوِرْنثُــوَس َأنَّ ُبــوُلَس َبْعــَد َمــا اْجتَــاَز ِفــي النَّــَواِحي 1(: بــولس

ــى َأَفُســَس  ــِة َجــاَء ِإَل ــِإْذ َوَجــَد َتَالِميــَذ . اْلَعاِلَي ــَأَلُهمْ 2َف ــا «: َس وَح اْلُقــُدَس َلمَّ َهــْل َقِبْلــُتُم الــرُّ
ـــُتمْ  ـــهُ » ؟آَمْن ـــاُلوا َل ـــُدُس وَ «: َق وُح اْلُق ـــرُّ ـــُد ال ـــُه ُيوَج ـــِمْعَنا َأنَّ ـــاَذا «: َفَســـَأَلُهمْ 3. »َال َس َفِبَم

ـــَد ِبَمْعُموِديَّـــِة «: َفَقـــاَل ُبـــوُلُس 4. »ِبَمْعُموِديَّـــِة ُيوَحنَّـــا«: َفَقـــاُلوا» ؟اْعَتَمـــْدُتمْ  ِإنَّ ُيوَحنَّـــا َعمَّ
ـــ ـــْعِب َأْن ُيْؤِمُنـــوا ِبالَّـــِذي َي ـــاِئًال ِللشَّ ـــِة َق ـــا َســـِمُعوا 5. »ْأِتي َبْعـــَدُه َأْي ِباْلَمِســـيِح َيُســـوعَ التَّْوَب َفَلمَّ

ــُدوا ِباْســِم الــرَّبِّ َيُســوعَ  ــُدُس َعلَــْيِهْم 6. اْعَتَم وُح اْلُق ــِه َعلَــْيِهْم َحــلَّ الــرُّ ــا َوَضــَع ُبــوُلُس َيَدْي َوَلمَّ
 6-1: 19أعمال الرسل ) .َفَطِفُقوا َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 

هـــل تعـــرف أن الكنيســـة تعمـــدكم اآلن ال علـــى معموديـــة يوحنـــا المعمـــدان ، وال علـــى 
متـى (بل تـرتكن إلـى نـص إنجيـل متـى . معمودية يسوع ، وال حتى على معمودية بولس

الذى لم يكن له وجود، ولم يعرفه بولس، ورفضه كـل علمـاء الكتـاب المقـدس ) 19: 28
 ).وما بعدها 257ص  275 سؤال. (الذين يحترمون عقول أتباع كنيستهم

 قال المعمدان متنبئًا عن المسِّيِّا خاتم رسل اهللا -16س : 

الَّـِذي َلْسـُت ِبُمْسـَتِحقٍّ  الَّـِذي َصـاَر ُقـدَّاِمي ُهـَو الَّـِذي َيـْأِتي َبْعـِدي27: (ترجمة فانديك
 27: 1يوحنا ) .»َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئهِ 

ومـا أنـا  وَيُكـوُن َأْعَظـَم ِمنِّـيالَّـِذي َيجـيُء َبْعـِدي  ُهوَ 27: (الترجمة العربية المشتركة
 27: 1يوحنا )  .»أهٌل َألْن َأُحلَّ ِرَباَط ِحَذاِئهِ 

): وَيُكـوُن َأْعَظـَم ِمنِّـي(و حـذفت ) الَّـِذي َصـاَر ُقـدَّاِمي(الترجمة الكاثوليكية حذفت 
 27: 1يوحنا )  .»ِحَذاِئهِ  َذاَك اآلتي َبْعِدي، َمن لسُت أهًال َألْن َأُفكَّ ِرَباطَ 27(

الذى صار قـدامى وحـذفتها الترجمـة الكاثوليكيـة ، ولـم تثبـت   KJVوقد أثبتت ترجمة
 ) :ويكون أعظم منى(أيضًا وجود 
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3089, (846) 
و حـذفت ) الَِّذي َصاَر ُقدَّاِمي(الترجمة الكاثوليكية وحذفت   GEBوقد وافقت ترجمة

 :GNEUووافقتها على ذلك ترجمة ) وَيُكوُن َأْعَظَم ِمنِّي(
Joh 1:27  der nach mir Kommende, dessen ich nicht würdig bin, 

ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. 

وحــذفت ) الَّــِذي َصــاَر ُقــدَّاِمي ُهــَو الَّــِذي َيــْأِتي َبْعــِديGeneva  )27 وأثبتـت ترجمــة
 :األلمانية  GLBووافقتها على ذلك ترجمة ) ويكون أعظم منى(

Joh 1:27  He it is that commeth after me, which was before me, 
whose shoe latchet I am not worthie to vnloose.  

وعلــى ذلــك فالنســخ التــى يترجمــون منهــا علــى أحســن الفــروض مختلفــة ، حتــى فــى 
مـن الـذى يحـذف أو : ولنـا أن نسـأل. كونه يرتـدى حـذاء أم صـندل فهـى لـم ُتحسـم أيضـاً 

يضــيف للكتــاب ثــم تنســبونه هللا وتطلقــون عليــه الكتــاب المقــدس؟ وٕاذا كانــت النســخ التــى 
 ترجمون منها وتسمونها األصول مختلفة ، فكيف يكون هذا من وحى اهللا؟ت

ــي(أمــا مــا يعنينــا هنــا هــو نقطــة  ــَم ِمنِّ ــوُن َأْعَظ أقــوى (أو ) أقــدر منــى(أو هــو ) وَيُك
 :NASBو ترجمة  Darbyكما جاءت فى ترجمة ) القوى(أو ) منى

1TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interfa
ce=print&passage=JOHN+1&language=engli... U1T  

 27he who comes after me, Uthe thong U of whose sandal I am not 
worthy to unloose.  

1TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interfa
ce=print&passage=JOHN+1&language=engli... U1T  

ـُدُكْم ِبَمـاٍء «: قَـاَل ُيوَحنَّـا ِلْلَجِميـعِ 16: (وهى ثابتـة فـى األناجيـل الثالثـة اإلزائيـة َأَنـا ُأَعمِّ
ُدُكْم . ِمنِّـي الَّـِذي َلْسـُت َأْهـًال َأْن َأُحـلَّ ُسـُيوَر ِحَذائِـهِ  َوَلِكْن َيْأِتي َمْن ُهَو َأْقـَوى ُهـَو َسـُيَعمِّ

وِح اْلُقُدِس َوَنارٍ   11: 3، ومتى  7: 1، وكذلك مرقس  16: 3لوقا ) .ِبالرُّ

، ومــن المعــروف أن عيســى عليــه الســالم كــان ) الــذى ســيأتى بعــدى(وكــذلك نقطــة 
ولم يعـرف المعمـدان أن عيسـى عليـه السـالم هـو المسِّـيِّا ، . مالزمًا فى الدعوة للمعمدان

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=DARBY
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=DARBY
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=NASB
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=NASB
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ن النـاس بدليل أنه أرسل له اثنين من تالميـذه أثنـاء وجـوده فـى السـجن ليسـألوه ، ويطمـئ
 .أنه ليس هو المسِّيِّا

ولم يكن عيسى . يؤكد قولى هذا قول المعمدان فى األناجيل المتشابهة إنه أقوى منه
فـإذا كـان المعمـدان قـد قطعـت . عليه السالم بـأى حـال مـن األحـوال أقـوى مـن المعمـدان

يـه رأسه ، فإن يسوع اإلنجيلـى كـان يهـرب مـن اليهـود ويخـافهم ، وفـى النهايـة قبضـوا عل
فـــأين . وأهـــانوه ، وبصـــقوا فـــى وجهـــه ، وألبســـوه إكلـــيًال مـــن الشـــوك ، ثـــم أعـــدموه صـــلباً 

ـــة؟ ومـــن الـــذى كـــان أقـــوى مـــن  ـــن القـــوة التـــى ترونهـــا فـــى هـــذه اإلهان ـــا؟ وأي العظمـــة هن
 هل هو عيسى أم محمد عليهم الصالة والسالم؟: المعمدان وجاء بعده

ـــهُ َيُســـوَع  َوالرَِّجـــاُل الَّـــِذيَن َكـــاُنوا َضـــاِبِطينَ 63( ـــْم َيْجِلُدوَن ـــِه َوُه ـــَتْهِزُئوَن ِب ـــاُنوا َيْس  َك
ــــُه 64 ــــاُنوا َيْضــــِرُبوَن َوْجَه ــــْوُه َوَك » َمــــْن ُهــــَو الَّــــِذي َضــــَرَبَك؟! َتَنبَّــــأْ «: َوَيْســــَأُلوَنهُ َوَغطَّ
 65-63: 22لوقا ) .َوَأْشَياَء ُأَخَر َكِثيَرًة َكاُنوا َيُقوُلوَن َعَلْيِه ُمَجدِِّفينَ 65

 67: 26متى ) يَنِئٍذ َبَصُقوا ِفي َوْجِهِه َوَلَكُموُه َوآَخُروَن َلَطُموهُ حِ 67(

ْوُه 28َفَأَخــَذ َعْســَكُر اْلــَواِلي َيُســوَع ِإَلــى َداِر اْلِوَالَيــِة َوَجَمُعــوا َعَلْيــِه ُكــلَّ اْلَكِتيَبــِة 27( ــرَّ َفَع
َشـْوٍك َوَوَضــُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه َوَقَصــَبًة  َوَضـَفُروا ِإْكِلــيًال ِمـنْ 29َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 

» !السَّـَالُم َيـا َمِلـَك اْلَيهُـودِ «: قَـاِئِلينَ َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـِه . ِفي َيِميِنهِ 
ْهَزُأوا ِبـِه َوَبْعـَد َمـا اْسـتَ 31. َوَبَصُقوا َعَلْيـِه َوَأَخـُذوا اْلَقَصـَبَة َوَضـَرُبوُه َعَلـى َرْأِسـهِ 30

ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  31-27: 27متى ) .َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

ــيِّا خــاتم رســل اهللا عليــه الصــالة والســالم ، الــذى حــارب الكفــر  ولكــن األقــوى هــو المسِّ
حيــد الــذى والكفــار ، وجعــل كلمــة اهللا العليــا ، وكلمــة الــذين كفــروا هــى الســفلى ، وهــو الو 

ــَدَرُه َوَيْجَمــُع 17: (ينطبــق عليــه وصــف لوقــا ومتــى ــِدِه َوَســُيَنقِّي َبْي الَّــِذي َرْفُشــُه ِفــي َي
 12: 3ومتى  17: 3لوقا ) .»اْلَقْمَح ِإَلى َمْخَزِنِه َوَأمَّا التِّْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَناٍر َال ُتْطَفأُ 

الجزيـرة العربيـة ، وكسَّـَر ولكن األقـوى هـو الـذى فـتح مكـة معقـل عبـادة األصـنام فـى 
عــــام  13اصــــنامها ، وطهرهــــا كــــم عبــــادة األوثــــان ، وعفــــا عــــن أهلهــــا بعــــد أن حــــاربوه 

 .وأخرجوه من بلده مهاجرًا إلى المدينة

 :وٕاال أجبونى
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 لماذا لم يعمد يسوع بالنار أو بالروح القدس أثناء فترة بعثته؟

، إلـى مخزنـه، )المـؤمنين(القمـح  ولماذا لـم يحمـل الِمـذَرى بيديـه لينقـى بيـدره ، فيجمـع
 بنار ال ُتطفأ؟) الكافرين(ويحرف التبن 

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجـِري : (فقال اهللا بشأن المؤمنين َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
ْزقـًا قَـا ُلوْا َهـَذا الَّـِذي ُرِزْقَنـا ِمـن َقْبـُل َوُأتُـوْا بِـِه ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ
 25البقرة ) ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ــــَماَواُت َواألَ : (وقــــال بُِّكــــْم َوَجنَّــــٍة َعْرُضــــَها السَّ ــــن رَّ ْرُض ُأِعــــدَّْت َوَســــاِرُعوْا ِإَلــــى َمْغِفــــَرٍة مِّ
رَّاء َواْلَكاِظِميَن اْلَغـْيَظ َواْلَعـاِفيَن َعـِن النَّـاِس َواللّـُه  *ِلْلُمتَِّقيَن  الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّ

وْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم َذَكُروْا الّلَه َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعلُ *ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن 
وْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن  ْغِفَرٌة ُأْوَلِئَك َجَزآُؤُهم مَّ * َوَمن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ الّلُه َوَلْم ُيِصرُّ

بِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتهَـا اَألْنهَـاُر َخاِلـِديَن ِفيهَـا َوِنْعـَم َأْجـُر اْلَعـاِمِليَن  قَـْد َخلَـْت * مِّن رَّ
َهـــَذا َبَيـــاٌن * ِبيَن ِمـــن َقـــْبِلُكْم ُســـَنٌن َفِســـيُروْا ِفـــي اَألْرِض َفـــاْنُظُروْا َكْيـــَف َكـــاَن َعاِقَبـــُة اْلُمَكـــذَّ 

 138-133آل عمران ) لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقينَ 

َوالَّـــِذيَن َكفَــروْا َوَكـــذَُّبوْا ِبآَياِتَنـــا ُأوَلئِــَك َأْصـــَحاُب النَّــاِر ُهـــْم ِفيَهـــا : (وقــال بشـــأن الكــافرين
 39البقرة ) َخاِلُدونَ 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذيَن َيْأُمُروَن : (وقال
ُأوَلِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفـي الـدُّْنَيا َواآلِخـَرِة * ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

 22-21آل عمران ) َما َلُهم مِّن نَّاِصِرينَ وَ 

ـْلُء اَألْرِض َذَهًبـا َولَـِو : (وقال ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّاٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّ
 91آل عمران ) اْفَتَدى ِبِه ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُهم مِّن نَّاِصِرينَ 

 ولماذا لم يقاوم معسكر الكفر والشر وينتصر عليهم؟

وكيف يمكـن تفسـير أن أتبـاع يوحنـا المعمـدان لـم يتبعـوا عيسـى عليـه السـالم ، علـى 
جمـال . م. ديـن المسـيح ع(الرغم من أنه قدمه لهم على أنه سـيده واألعلـى منـه مرتبـة؟ 

 )58الدين شرقاوى ص 
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 ديــــة يوحنــــا المعمــــدان وحــــدها كافيــــة لمــــاذا ُســــِفَك دم يســــوع إذا كانــــت معمو  -17س
 لغفران الخطايا السابقة؟ 

 ِلَمــاَذا َال َيْحِمــُل اِالْبــُن ِمــْن ِإثْـــِم : َوَأْنــُتْم َتُقولُــونَ [19: (يقــول الكتــاب المقــدس -18س
ـــا اِالْبـــُن َفَقـــْد َفَعـــَل َحّقـــًا َوَعـــْدالً  . َيْحَيـــا َحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاةً . اَألِب؟ َأمَّ

اِالْبـُن َال َيْحِمـُل ِمـْن ِإثْـِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمـُل . َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهـَي َتُمـوتُ 20
يِر َعَلْيِه َيُكونُ . ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ  -19: 18حزقيال ) .ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ

20 

 هذا النص الذى ينفى فيه اهللا فرية توارث الخطيئة؟  ألم يتفكر أحد من النصارى فى

هــل مــن العــدل أن ُيحكــم عليــك بالجهــل وُتطــرد مــن عملــك ألن أبــاك ال يحمــل نفــس 
 مؤهلك الذى أتى بك لهذه الوظيفة؟

هــل مــن العــدل أن ُتســجن بســبب ســرقة أبيــك لشــخص مــا؟ أال تعــرف أن مثــل هــذه 
اه ذنوبهـــا ، أنـــاس ال تشـــعر بفداحـــة العقيـــدة تتســـبب فـــى وجـــود أنـــاس فاقـــدة للحـــس تجـــ

الجريمة ، أناس تشعر أن األكل من الشـجرة المحرمـة جريمـة مـا بعـدها جريمـة أمـا زنـى 
 األنبياء وكفرهم فهذه من األخطاء البشرية الطبيعية؟ 

 وتتركـز فـى . تقول األناجيل إن دعوة عيسى عليه السـالم كـدعوة المعمـدان -19س
: فقـــد قـــال نبـــى اهللا يوحنـــا المعمـــدان: لبشـــارة بملكـــوت اهللادعـــوة بنـــى إســـرائيل بالتوبـــة وا

يَِّة اْلَيُهوِديَِّة 1( ُتوُبوا َألنَُّه َقِد «: قَـاِئالً 2َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َيْكِرُز ِفي َبرِّ
 1: 3متى ) .اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّماَواتِ 

َوَبْعَد َما ُأْسِلَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلـى 14: (سـالموكذلك كانت دعوة عيسى عليه ال
َقْد َكَمَل الزََّمـاُن َواْقتَـَرَب َمَلُكـوُت اللَّـِه «: َوَيقُـولُ 15اْلَجِليِل َيْكِرُز ِبِبَشاَرِة َمَلُكوِت اللَِّه 

 14: 1وفى مرقس ) .»َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباِإلْنِجيلِ 

الم للناس بالتوبة أنه يأمرهم بالعودة إلى ما كان عليه أال يعنى أمر عيسى عليه الس
أبــاؤهم ومــا أتــى بــه األنبيــاء ناصــعًا بــدون تــدخل الكتبــة والكهنــة؟ أال يعنــى تعميــد يســوع 

شــريعة بنــى (علــى يــد المعمــدان، وتوبتــه علــى يديــه أنــه عــاد إلــى اهللا وشــريعته القائمــة 
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وســى عليــه الســالم الــذى لــم يعــرف ؟ أال يعنــى كــل هــذا أنكــم تــابعين لشــريعة م)إســرائيل
 )20: 18حزقيال (شيئًا عن اإلله المثلث المتجسد، وال عن الخطيئة األزلية؟ 

الَّةِ «: َفَأَجابَ 24(  24: 15متى ) .»َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

 َهـا َأَنـا «: اَألْنِبَيـاءِ  َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي2: (يقول مرقس فى ترجمة الفانديك -20س
، ومـن الواضـح  2: 1مرقس ) .ُأْرِسُل َأَماَم َوْجِهَك َمَالِكي الَِّذي ُيَهيُِّئ َطِريَقَك ُقدَّاَمكَ 

أنه ال يعرف اسم هذا النبـى الـذى قـال هـذه النبـوءة ، وسـنقرأ مـدى تحريـف مـرقس وعـدم 
 :نصأمانته فى النقل ، عندما أورد الترجمات المختلفة لهذا ال

بدأت كمـا كتـب 2بشارة يسوع المسيح ابن اهللا ، 1: (وتقول الترجمة العربية المشتركة
وفـى هـامش  2-1: 1مرقس ) ها أنا أرسل رسولى قدامك لُيهيِّىء طريقك“: النبى إشعيا

 . ال نجد فى بعض المخطوطات عبارة ابن اهللا: الترجمة السفلى

ياء وكلمـة رسـولى مخالفـة بـذلك مـا ووافقته ترجمـة كتـاب الحيـاة علـى ذكـر كلمـة إشـع
ومعلـوم أن مـالك الـرب هـو ملـك ). األنبيـاء ، ومالكـى(قالته ترجمة فانديك التى ذكـرت 

مــن المالئكــة ، لكــن رســـوله كمــا يفهمهــا القــارىء هـــو نبــى اهللا ، لــذلك ذكرتهــا الترجمـــة 
 ).عبدى(األساسية اإلنجليزية إلى 
: َكَما ُكِتَب ِفي ِكَتاِب ِإَشْعَياءَ 2: (فهى تقول. على النت IBSووافقتها الترجمة العربية 

 )َها َأَنا ُأْرِسُل ُقدَّاَمَك َرُسوِلي الَِّذي ُيِعدُّ َلَك الطَِّريقَ «
1TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print
&passage=MARK+1&language=arabi...U1T  

 :وعرفتها التراجم األجنبية أيضًا كما ذكرته الترجمة العربية المشتركة
Es begann, wie es bei dem Propheten UJesaja U steht: Ich sende 
Umeinen Boten U vor dir her; / er soll den Weg für dich bahnen.  
1TUhttp://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/mk1.html#1 U1T (Einheitsübersetzung) 

 :فقد اتبعت خطوات فاندايك 1545أما ترجمة لوثر لعام 
2wie geschrieben steht Uin den Propheten U: "Siehe, ich sende Umeinen 
Engel U vor dir her, der da bereite deinen Weg vor dir." 

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=arabic&version=IBS
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=arabic&version=IBS
http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/mk1.html#1
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1TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print
&passage=MARK+1&language=germa...U1T  

واتفقـــت مـــع الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة فغيـــرت  1912وغيرتهـــا ترجمـــة لـــوثر لعـــام 
 :وأضافت كلمة إشعياء وكلمة رسولى ، وبدًال من أن كانت األنبياء أصبحت النبى

P

2
P Wie geschrieben steht Uim Propheten Jesaja U: * «Siehe, ich sende 

Umeinen Boten U vor dir her, der deinen Weg bereiten soll.»  
1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luth
erU1T  

 :1545وجعلتها مساوية لترجمة  1914وغيرتها مرة أخرى فى طبعة 
1TUhttp://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&pr
int=yes&Version=german%5Fluthe...U1T  

 :1912لتعتمد ترجمة  1914بدلته فى عام وغيرت ما أ 1984ثم عادت عام 
1TUhttp://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,1 U1T  

 :غيرت رسولى إلى عبدى Basicوفى الترجمة األساسية اإلنجليزية 
P

2
P Even as it is said in the book Uof Isaiah the prophetU, See, I send Umy 

servant U before your face, who will make ready your way;  
1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=bbeU1T  

األنبيـاء نبيـًا مفـردًا ، ووضـع كلمـة إشـعياء بـين قوسـين  جعـل DARBYوفى ترجمة 
معكــوفين ، داللــًة علــى أنــه ليســت مــن مــتن الــنص ، األمــر الــذى يكــذب كــالم التفســير 
التطبيقــــى للكتـــــاب المقــــدس الـــــذى يــــدعى أن أقـــــدم المخطوطــــات تـــــذكر إشــــعياء ، أمـــــا 

ن مـتن الـنص ، فهـذه الترجمـة لـم تـذكر إشـعياء مـ. المخطوطات األحدث فتذكر األنبيـاء
 .ولم تذكر األنبياء بل ذكرتها نبيًا واحداً 

2as it is written Uin [Isaiah] the prophet U, Behold, *I* send Umy 
messenger U before thy face, who shall prepare thy way.  
1TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print
&passage=MARK+1&language=engli...U1T  
 

وفى نسخة الملك جيمس ذكر األنبياء ، ولم يذكر إشعياء ، ولكنه ترجم مالكى إلى 
 ):رسولى(

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=german&version=LUTH
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=german&version=LUTH
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=1&to_chap=1
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=1&to_chap=1
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,1
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=bbe
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=english&version=DARBY
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=english&version=DARBY
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P

2
P As it is written Uin the prophets U, Behold, I send Umy messenger U 

before thy face, which shall prepare thy way before thee.  
1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=kjv U1T  
 

 :فقد وافقت الترجمة العربية المشتركة على ترجمتها RSVمة أما فى ترج
P

2
P As it is written in UIsaiahU the prophet, "Behold, I send Umy messenger U 

before thy face, who shall prepare thy way;  
1TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=rsv U1T  

فهل تنسبون هذا التخبط فى األصـول وفـى الترجمـة هللا؟ مـا هـى الكلمـات التـى نطـق 
بها الرب بالضبط؟ ما هى الحـروف التـى سـمعها النبـى الـذى أوحـى إليـه هـذه الكلمـات؟ 

 ماذا كتب فى الكتب التى نسخها الكتبة بالضبط؟

ذلـك أن هـذه الفقـرة هـى خلـيط بـين أقـوال إشـعياء ومالخـى ، وال تُنسـب  واألغرب من
: وعلــى ذلــك يقــول التفســير التطبيقــى للكتــاب المقــدس. إلشــعياء فقــط كمــا تــدعى التــراجم

، ولكــن لــم ُيــذكر إال ) 3: 40إش (ثــم مــن ) 1: 3مــال (نــرى هنــا اقتباســًا مــأخوذًا مــن (
 .) اإللهية أن يذكروا األنبياء البارزين اسم إشعياء ألنه كان من عادة كتبة األسفار

ل الخطــاب إلــى ) 74-73ديــن المسـيح ص (المالحظـة الثانيــة كمــا يــذكرها  هــى تحــوُّ
هـــه إلـــى بنـــى إســـرائيل وِمـــن ثَـــمَّ فقـــد ُحـــِذَفت كلمـــة رســـولى . شـــخص معـــين بـــدًال مـــن توجُّ

العربــى ،  العبريــة واســتبدلت بكلمــة يونانيــة ال تــؤدى معنــى الرســول بــالمفهوم العبــرى أو
 .، التى تعنى ملك من المالئكة فى المفهوم اليونانى) إنجليون(وهى كلمة 

وهم يريدون أن يخلعـوا هـذا الـنص علـى يوحنـا المعمـدان الـذى ُيمهِّـد الطريـق لظهـور 
وكــل ذلــك كــذب ال أصــل لــه فــى أصــل النبــوءة التــى وردت فــى صــفر مالخــى ، . يســوع

رسـول الختـان ، رسـول الميثـاق ، الـذى سـيأتى ألن هذا الرسول الذى يتكلمـون عنـه هـو 
: إلــى بيـــت المقــدس بغتـــة ، وهــى إشـــارة إلــى اإلســـراء برســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم

َوَيْأِتي َبْغَتًة ِإَلى َهْيَكِلِه السَّيُِّد الَِّذي َتْطُلُبوَنُه . َهَئَنَذا ُأْرِسُل َمَالِكي َفُيَهيُِّئ الطَِّريَق َأَماِمي1(
وَن ِبهِ  َوَمَالكُ   1: 3مالخى)ُهَوَذا َيْأِتي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . اْلَعْهِد الَِّذي ُتَسرُّ

مع األخذ فى االعتبار أن المعمـدان لـم ُيمهـد الطريـق أمـام يسـوع ، حيـث أرسـل إليـه 
ومـات المعمـدان دون . من يسـأله عـن ماهيتـه أثنـاء وجـوده فـى السـجن وقبـل قطـع رأسـه

 فكيف مهََّد له الطريق؟. ن بهأن يتبع يسوع أو حتى يؤم

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
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كيف يخلط الرب كالم أوحـاه لنبيـه إشـعياء بكـالم آخـر أوحـاه لنبيـه : ففكر باهللا عليك
مالخى ثم يذكر اسم إشعياء فقط؟ أيـن األمانـة العلميـة فـى اإلقتبـاس؟ وهـل سـيتم تغييـر 

األسـفار هذا النص مع قانون حقوق الملكية الفكرية التـى تتبنـاه أوروبـا؟ ومـا دخـل كتبـة 
اإللهية بما يوحيه اهللا؟ هل هذا وحى اهللا؟ وماذا قال الرب بالضبط؟ وهل من حـق كتبـة 
األســـفار التـــدخل بـــرأيهم الشخصـــى فيمـــا ينقلونـــه؟ ألـــيس هـــذا تحريـــف يعتـــرف بـــه كـــاتبوا 
التعليــق فــى التفســير التطبيقــى للكتــاب المقــدس؟ وكيــف يقتــبس الــرب مــن نــص ويحــذف 

 ليس على القارىء؟جزًءا منه ليدلس هذا التد

 القـــارىء لمتـــى ومـــرقس ولوقـــا لـــن يجـــد فـــى طياتهـــا نصوصـــًا علـــى لســـان  -21س
أنـا ابــن اهللا أو اعبـدونى ، أو صـلوا ألجلــى ، أو : عيسـى عليـه السـالم يــدعى فيهـا قـائالً 

وٕانمـا نجـده يقـدِّم اهللا وحـده ، وينسـب . اسجدوا لى ، أو إننى أنا اهللا ، أو إننى أنا الِمسِّيِّا
ويطــالبهم باإليمــان باإلنجيــل الــذى . وحــده الصــالح ، ويكــرز بالتوبــة وبملكــوت اهللا إليــه

 .أتى به

أنــا خبــز الحيــاة ، وأنــا : والقــارىء إلنجيــل يوحنــا يجــد مســيحًا آخــر يقــدم نفســه فيقــول
الراعــى الصــالح ، وأنــا الحيــاة والقيامــة ، وأنــا طريــق الحقيقــة ، وأنــا واآلب واحــد ، ومــن 

 .برآنى فقد رأى اآل

ــًا ًصــِلَب ومــات وقــام مــن األمــوات ،  ــًا أزلي والقــارىء لكتابــات بــولس يجــد مســيحًا ثالث
 .وكان قبل الدهر ، وهو ُيشبه قى ذلك المعبود زيوس إأله اليونان وصنمهم األكبر

 فكم مسيحًا تبشر به كتب العهد الجديد عندكم؟

 فأين هو؟. تكرر ذكر إنجيل المسيح فى العهد الجديد -22س 

: َوَيقُـولُ 15َبْعَد َما ُأْسِلَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَجِليـِل َيْكـِرُز ِبِبَشـاَرِة َمَلُكـوِت اللَّـِه وَ 14(
-14: 1مـرقس ) .»َقْد َكَمَل الزََّمـاُن َواْقتَـَرَب َمَلُكـوُت اللَّـِه َفُتوُبـوا َوآِمُنـوا ِباِإلْنِجيـلِ «

15 

َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسـُه ِمـْن َأْجِلـي َوِمـْن َأْجـِل َنْفَسُه ُيْهِلُكهَـا  َفِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلَِّص 35(
  35: 8مرقس ) .اِإلْنِجيِل َفُهَو ُيَخلُِّصَها
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َلْيَس َأَحٌد َتَرَك َبْيتًا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 29(
ِإالَّ َوَيْأُخـُذ ِمَئـَة ِضـْعٍف 30َرَأًة َأْو َأْوَالدًا َأْو ُحُقوًال َألْجِلي َوَألْجِل اِإلْنِجيـِل َأْو ُأّمًا َأِو امْ 

َهــاٍت َوَأْوَالدًا َوُحُقــوًال َمــَع اْضــِطَهاَداٍت َوِفــي  َمــاِن ُبُيوتــًا َوإِْخــَوًة َوَأَخــَواٍت َوُأمَّ اآلَن ِفــي َهــَذا الزَّ
 30-29: 10مرقس ) .ِديَّةَ الدَّْهِر اآلِتي اْلَحَياَة اَألبَ 

 10: 13مرقس ) .َوَيْنَبِغي َأْن ُيْكَرَز َأوًَّال ِباِإلْنِجيِل ِفي َجِميِع اُألَممِ 10(

ِفي ُكلِّ اْلَعـاَلِم ُيْخَبـْر َأْيضـًا ِبَمـا َفَعَلتْـُه  َحْيُثَما ُيْكَرْز ِبَهَذا اِإلْنِجيلِ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 9(
  13: 26ومتى  9: 14مرقس ) .»اَهِذِه َتْذَكارًا َلهَ 

ــمُ 15( ــاَل َلُه ) .اْذَهُبــوا ِإَلــى اْلَعــاَلِم َأْجَمــَع َواْكــِرُزوا ِباِإلْنِجيــِل ِلْلَخِليَقــِة ُكلَِّهــا«: َوَق
 15: 16مرقس 

 .على الرغم من أنه لم ُيذكر إنجيل المسيح عند لوقا أو عند يوحنا مرة واحدة

 ــ -23س زل علــى بطــرس مــن عنــد اهللا مــالءة يحكــى لنــا ســفر أعمــال الرســل أنــه ن
افات ، وصوت الرب من السـماء يقـول لـه  قُـْم «(مليئة بالطيور وغيره من الوحوش والزَّحَّ

 )..»َيا ُبْطُرُس اْذَبْح َوُكلْ 

ـــٍة ِبَأْرَبَعـــةِ 11(  ـــٍة َمْرُبوَط ـــَالَءٍة َعِظيَم ـــَل ُم ـــاِزًال َعَلْيـــِه ِمْث ـــاًء َن ـــًة َوإَِن ـــَماَء َمْفُتوَح ـــَرَأى السَّ  َف
ـــى اَألْرضِ  ـــَدالٍَّة َعَل اَفـــاِت 12. َأْطـــَراٍف َوُم ـــلُّ َدَوابِّ اَألْرِض َواْلُوُحـــوِش َوالزَّحَّ ـــا ُك َوَكـــاَن ِفيَه

ــَماءِ  : َفَقــاَل ُبْطــُرُس 14. »ُقــْم َيــا ُبْطــُرُس اْذَبــْح َوُكــلْ «: َوَصــاَر ِإَلْيــِه َصــْوتٌ 13. َوُطُيــوِر السَّ
: َفَصاَر ِإَلْيِه َأْيضـًا َصـْوٌت ثَاِنَيـةً 15. »طُّ َشْيئًا َدِنسًا َأْو َنِجساً َكالَّ َيا َربُّ َألنِّي َلْم آُكْل قَ «
َوَكــاَن َهــَذا َعَلــى ثَــَالِث َمــرَّاٍت ثُــمَّ اْرَتَفــَع اِإلَنــاُء َأْيضــًا 16» !َمــا َطهَّــَرُه اُهللا َال ُتَدنِّْســُه َأْنــتَ «

 16-11: 10أعمال الرسل ) .ِإَلى السََّماءِ 

س الـذى كـان ُيحيـى المـوتى بـإذن اهللا ويشـفى المرضـى بـإذن اهللا، فهل ُيعقـل أن بطـر 
كمــا جــاء فــى اإلصــحاحات الســابقة ، ثــم يعلــم أن اهللا أنــزل إليــه مائــدة مــن الســماء ، ثــم 
يرفضــها ، ألنــه ال يريــد أن يأكــل شــيئًا دنســًا؟ هــل جــرََّب علــى الــرب إنــزال نجاســات مــن 

أن الــرب أراد أن يضـلله؟ ألــم يعلــم أن اهللا  قبـل؟ أم كــان فاقـدًا للثقــة فــى اهللا؟ أم هـل ظــن
طيـٌب ، وال ُيحــب إال الطيبــات مـن األفعــال؟ ألــيس مثـل هــذا القــول ُيشـكك فــى مصــداقية 

 المعجزات المنسوبة له؟
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افات؟ ألم ينهى الرب  وهل أكل من الحيوانات الُمحّرم أكلها من وحوش األرض والّزحَّ
افــات والحيوانــات المفترســة  عــن) اإلصــحاح الحــادى عشــر(فــى ســفر الالويــين  أكــل الزَّحَّ

فكيف ُينزلها الرب لبطرس ليأكل منه؟ هل نسَى الـرب شـريعته التـى أنزلهـا . آكلة اللحوم
فى الويين أم أراد أن ُيضلِّل بطـرس؟ أم كـان بطـرس يتمسـك بـالتوراة وشـريعتها ويحـافظ 

 عليها أكثر من الرب نفسه؟

مــرة أخـــرى وســأل الــرب نفــس الســـؤال،  واألغــرب مــن ذلــك أن هـــذه المعجــزة تكــررت
: وكانــت لــه نفــس التحفظـــات علــى رزق هــذا اإللـــه الــذى لــم ُيحـــافظ علــى تعــاليم توراتـــه

ِإَنـاًء َنــاِزًال ِمْثـَل ُمـَالَءٍة َعِظيَمــٍة ُمـَدالٍَّة ِبَأْرَبَعـِة َأْطــَراٍف ِمـَن السَّــَماِء : َفَرَأْيـُت ِفـي َغْيَبــٍة ُرْؤَيـا(
اَفــــاِت َوُطُيــــوَر َفتَ 6. َفــــَأَتى ِإَلــــيَّ  ْســــُت ِفيــــِه ُمتَــــَأمًِّال َفَرَأْيــــُت َدَوابَّ اَألْرِض َواْلُوُحــــوَش َوالزَّحَّ َفرَّ

َكالَّ َيا َربُّ َألنَُّه َلْم : َفُقْلتُ 8. ُقْم َيا ُبْطُرُس اْذَبْح َوُكلْ : َوَسِمْعُت َصْوتًا َقاِئًال ِلي7. السََّماءِ 
ــٌس َأْو َنِجــ ــطُّ َدِن ــْدُخْل َفِمــي َق ــَماءِ 9. ٌس َي ــَن السَّ ــًة ِم ــا َطهَّــَرُه اُهللا َال : َفَأَجــاَبِني َصــْوٌت ثَاِنَي َم

ْســُه َأْنــتَ  ) .َوَكــاَن َهــَذا َعَلـــى ثَــَالِث َمــرَّاٍت ثُــمَّ اْنُتِشـــَل اْلَجِميــُع ِإلَــى السَّــَماِء َأْيضـــاً 10. تَُنجِّ
 10-5: 11أعمال الرسل 

س أنــه شــيطان ومعثــرة لــه؟ وكيــف يســتقيم هــذا مــع دعــوة عيســى عليــه الســالم لبطــر 
َأْنـَت َمْعثَـَرٌة ِلـي َألنَّـَك َال َتْهـَتمُّ . اْذَهـْب َعنِّـي َيـا َشـْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطـُرَس 23(

 23: 16متى ) .»ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

 إننـى أنـا اهللا“أين النص الشاهد على أن عيسـى عليـه السـالم قـال ألتباعـه  -24س 
 ؟”فاعبدونى وأقيموا الصالة لذكرى

بــل نفــى كــل . ال يوجــد نــص فــى الكتــاب كلــه قــال فيــه عيســى عليــه الســالم إنــه اهللا
ــاِلُح َأيَّ َصــَالٍح «: َوإَِذا َواِحــٌد َتَقــدََّم َوَقــاَل َلــهُ 16: (صــالح عنــه ونســبه هللا َأيَُّهــا اْلُمَعلِّــُم الصَّ

َلــْيَس َأَحــٌد ؟ ِلَمــاَذا َتــْدُعوِني َصــاِلحاً «: َفَقــاَل َلــهُ 17» يَّــُة؟َأْعَمــُل ِلَتُكــوَن ِلــَي اْلَحَيــاُة اَألَبدِ 
 17-16: 19متى ) .َصاِلحًا ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اللَّهُ 

 مــا هــى الشــواهد التــى يحــتج بهــا الموحــدون علــى أهــل التثليــث أن عيســى  -25س
 :عليه السالم نبى مرسل من عند اهللا لبنى إسرائيل؟ نذكر منها اآلتى
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ـــْم َتْســـَمُعوا َصـــْوَتُه َقـــطُّ َوَال . َواآلُب َنْفُســـُه الَّـــِذي َأْرَســـَلِني َيْشـــَهُد ِلـــي37() 1 َل
 37: 5يوحنا ) َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتهُ 

ِإنَُّه َلْيَس َعْبـٌد َأْعَظـَم ِمـْن َسـيِِّدِه َوَال (: واسمعوا ال تدعوننى إله ، ألننى رسـول اهللا
 16: 14يوحنا .) َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 

وكان عيسى عليه السالم من عباد اهللا ، هو وكل أجداده المنسوب إليهم فى إنجيلى 
َمْن َال ُيْكِرُم اِالْبَن َال ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي (: وكان رسول اهللا إلى بنى إسـرائيل. متى ولوقا

 ،  23: 5يوحنا .) َأْرَسَلهُ 

ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24(و
: 5يوحنـا ) .َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبـْل َقـِد اْنَتَقـَل ِمـَن اْلَمـْوِت ِإَلـى اْلَحَيـاةِ 

24  ، 

َألنِّـي ْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة َكَمـا أَ . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30(
 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ 

َلَها َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا 36( َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ
يوحنـا .) ْعَماُل ِبَعْيِنَها الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ اآلَب َقـْد َأْرَسـَلِنيَهِذِه األَ 

5 :36 

َتْعِرُفـوَنِني َوَتْعِرُفـوَن ِمـْن َأْيـَن َأَنـا َوِمـْن «: َفَناَدى َيُسوُع َوُهَو ُيَعلِّـُم ِفـي اْلَهْيَكـلِ 28( 
َأَنـا َأْعِرفُـُه 29. ي ُهـَو َحـقٌّ الَّـِذي َأْنـُتْم َلْسـُتْم َتْعِرُفوَنـهُ َنْفِسي َلْم آِت َبِل الَّـِذي َأْرَسـَلنِ 

 29-28: 7يوحنا .) »َوُهَو َأْرَسَلِنيَألنِّي ِمْنُه 

ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيـَرًة َأَتَكلَّـُم َوَأْحُكـُم ِبَهـا ِمـْن َنْحـِوُكْم َلِكـنَّ الَّـِذي َأْرَسـَلِني ُهـَو 26(
 26: 8يوحنا .) »َسِمْعُتُه ِمْنُه َفَهَذا َأُقوُلُه ِلْلَعاَلمِ َوَأَنا َما . َحقٌّ 

َألنِّـــي َلْســُت َوْحـــِدي َبــْل َأَنـــا َواآلُب الَّـــِذي َوإِْن ُكْنــُت َأَنــا َأِديــُن َفـــَدْيُنوَنِتي َحــقٌّ 16(
َنـا ُهـَو الشَّـاِهُد أَ 18. َأنَّ َشـَهاَدَة َرُجلَـْيِن َحـقٌّ : َوَأْيضـًا ِفـي َناُموِسـُكْم َمْكتُـوبٌ 17. َأْرَسَلِني

 18-16: 8يوحنا .) »ِلَنْفِسي َوَيْشَهُد ِلي اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني

َوَلْســُت َمتَــى َرَفْعــُتُم اْبــَن اِإلْنَســاِن َفِحيَنِئــٍذ َتْفَهُمــوَن َأنِّــي َأَنــا ُهــَو «: َفَقــاَل َلهُــْم َيُســوعُ 28(
 28: 8يوحنا .) ا َكَما َعلََّمِني َأِبيَأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهذَ 
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َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َأْفَعـُل 29(
 29: 8يوحنا .) »َما ُيْرِضيهِ 

ِه َنْأِتي َوِعْنـَدُه َنْصـَنُع ِإْن َأَحبَِّني َأَحٌد َيْحَفْظ كَالِمي َوُيِحبُُّه َأِبي َوإَِليْ «: َأَجاَب َيُسوعُ 23(
ــُظ كَالِمــي24. َمْنــِزالً  ــْل . َالَّــِذي َال ُيِحبُِّنــي َال َيْحَف ــي َب ــْيَس ِل ــَمُعوَنُه َل ــِذي َتْس ــَالُم الَّ َواْلك

 24-23: 14يوحنا .) ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

 أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا ، وأن عيســـى عبـــده: بــل علـــق دخـــول الجنـــة علـــى شـــهادتين
َلـــَه اْلَحِقيِقـــيَّ َوْحـــَدَك  :َوَهـــِذِه ِهــَي اْلَحَيـــاُة اَألَبِديَّـــةُ 3: (ورســوله َأْن َيْعِرُفـــوَك َأْنــَت اِإل

ـْدُتَك َعَلـى اَألْرضِ 4 .َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  اْلَعَمـَل الَّـِذي َأْعَطْيَتِنـي . َأَنا َمجَّ
 4-3 :17يوحنا  .)َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

َلـــْيَس التِّْلِميـــُذ 40: (بـــل كـــان عيســـى عليـــه الســـالم نبيـــًا رســـوًال معلمـــًا لبنـــى إســـرائيل
  40: 6لوقا و .) َأْفَضَل ِمْن ُمَعلِِّمِه َبْل ُكلُّ َمْن َصاَر َكاِمًال َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ 

َيْكِفــي 25. َضــَل ِمــْن َســيِِّدهِ َلــْيَس التِّْلِميــُذ َأْفَضــَل ِمــَن اْلُمَعلِّــِم َوَال اْلَعْبــُد َأفْ «24(و
 25-24: 10متى .) التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسيِِّدهِ 

يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ 1( َهـَذا َجـاَء ِإلَـى َيُســوَع 2. َكـاَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
ُم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيا ُمَعلِّ «: َلْيًال َوَقاَل َلهُ 

 2-1: 3يوحنا .) »َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

َمــاَذا َتــْدُعوِني لِ «: َفَقــاَل لَـهُ 17: (قـارن بــين القــول الســابق وقــول عيســى عليــه الســالم
 17: 19متى ) .َلْيَس َأَحٌد َصاِلحًا ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اللَّهُ ؟ َصاِلحاً 

وِح ُمْمَتِلئـًا ِحْكَمـًة 40( 40: 2لوقا ) 2 ـِبيُّ َيْنُمـو َوَيَتقَـوَّى بِـالرُّ َوَكاَنـْت ِنْعَمـُة َوَكـاَن الصَّ
 هو اإلله كما تقولون؟نعمة أى إله التى كانت عليه ، إذا كان .) اِهللا َعَلْيهِ 

َوَأمَّا َيُسـوُع َفَكـاَن َيَتَقـدَُّم ِفـي اْلِحْكَمـِة َواْلَقاَمـِة َوالنِّْعَمـِة ِعْنـَد 52( 52: 2لوقا ) 3
 ، فكيف يتقدم اهللا فى الحكمة عند اهللا؟ ) اِهللا َوالنَّاسِ 

ــا َصــاَر النََّهــاُر َخــَرَج َوَذَهــَب ِإَلــى َمْوِضــ42( 44-42: 4لوقــا ) 4 ــاَن َوَلمَّ ٍع َخــَالٍء َوَك
ـــْذَهَب َعـــْنُهمْ . اْلُجُمـــوُع ُيَفتُِّشـــوَن َعَلْيـــهِ  ـــُه «: َفَقـــاَل َلُهـــمْ 43. َفَجـــاُءوا ِإَلْيـــِه َوَأْمَســـُكوُه ِلـــَئالَّ َي ِإنَّ
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ــْد ُأْرِســْلتُ  ــَذا َق ــي ِلَه ــوِت اِهللا َألنِّ ــَر َأْيضــًا ِبَمَلُك ــُدَن اُألَخ ــَر اْلُم ــي َأْن ُأَبشِّ ــي ِل . »َيْنَبِغ
 . ، فقد كان رسوًال ، ومهمته الُبشرى بملكوت اهللا.) َن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليلِ َفَكا44

َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم  ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشَّـَياِطينَ َوَلِكْن ِإْن ُكْنـُت 20( 20: 11لوقا ) 5
 .ياطين، وال يوجد إله يستعين بحول آخر وقدرته على الش.) َمَلُكوُت اهللاِ 

َوَقَضى اللَّْيَل ُكلَّـُه ِفـي . َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َخَرَج ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَصلِّيَ 12( 12: 6لوقا) 6
ـــَالِة ِللَّـــهِ  ، فـــألى إلـــه كـــان يتعبـــد هـــذا اإللـــه ، إذا كـــان هـــو اإللـــه واالبـــن والـــروح .) الصَّ

 القدس؟

ــ10( 10: 19رؤيــا يوحنــا ) 7 ــاَم ِرْجَلْي ــيَ َفَخــَرْرُت َأَم ــاَل ِل ــُه، َفَق اْنُظــْر َال «: ِه َألْســُجَد َل
َفـِإنَّ َشـَهاَدَة . اْسـُجْد ِللَّـهِ . َأَنا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ِإْخَوِتَك الَّـِذيَن ِعْنـَدُهْم َشـَهاَدُة َيُسـوعَ ! َتْفَعلْ 

 ).»َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ 

ْحِسـُنوا َوَأْقِرُضـوا َوَأْنـُتْم َال َتْرُجـوَن َشـْيئًا َبـْل َأِحبُّـوا َأْعـَداَءُكْم َوأَ 35( 36-35: 6لوقا ) 8
ــيِّ َفَيُكــوَن َأْجــُرُكْم َعِظيمــًا  ــي اْلَعِل ــوا َبِن ــاِكِريَن َواَألْشــَرارِ  َوَتُكوُن . َفِإنَّــُه ُمــْنِعٌم َعَلــى َغْيــِر الشَّ

اهللا العلــى إذا فعلنــا ، إذن فكلنــا أبنــاء .) َفُكوُنــوا ُرَحَمــاَء َكَمــا َأنَّ َأَبــاُكْم َأْيضــًا َرِحــيمٌ 36
َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه 12(: هذه التعليمات ، وهذا مصداقًا لقول يوحنا فى تعريفه للبنوة هللا

َالَّـِذيَن ُوِلـُدوا َلـْيَس 13. َأْوَالَد اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا 
 13-12: 1يوحنا .) ْن َمِشيَئِة َجَسٍد َوَال ِمْن َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَّهِ ِمْن َدٍم َوَال مِ 

ــَدًة 11( 11: 7لوقــا ) 9 ــا َجيِّ ــْم َعَطاَي ــوَن َأْن ُتْعُطــوا َأْوَالَدُك ــُتْم َأْشــَراٌر َتْعِرُف ــُتْم َوَأْن ــِإْن ُكْن َف
 .)ُب َخْيَراٍت ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنهُ َفَكْم ِباْلَحِريِّ َأُبوُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت َيهَ 

ــــا ) 10 ــــي«21( 21: 7لوق َيــــا َربُّ َيــــا َربُّ َيــــْدُخُل َمَلُكــــوَت : َلــــْيَس ُكــــلُّ َمــــْن َيقُــــوُل ِل
 .)َبِل الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ . السََّماَواتِ 

ـــْومِ َكِثيـــُروَن َســـَيُقوُلوَن 22( 23-22: 7لوقـــا ) 11 ـــَك اْلَي ـــي ِفـــي َذِل ـــا َربُّ : ِل ـــا َربُّ َي َي
ــَياِطيَن َوِباْســِمَك َصــَنْعَنا ُقــوَّاٍت َكِثيــَرًة؟  ــْيَس ِباْســِمَك َتَنبَّْأَنــا َوِباْســِمَك َأْخَرْجَنــا َش َأَل

 !)اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ 23
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ــــَوالَ «22( 22: 2أعمــــال الرســــل) 12 ــــا الرَِّجــــاُل اِإلْســــَراِئيِليُّوَن اْســــَمُعوا َهــــِذِه اَألْق : َأيَُّه
َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها 

  .)َأْيضًا َتْعَلُمونَ  َكَما َأْنُتمْ  اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 

ْبــِع ِبَجِميـِع َمـا َكـاَن ِمْنـُه َواْرتَــاَب َألنَّ 7( 8-7: 9لوقـا  )13 َفَسـِمَع ِهيـُروُدُس َرئِـيُس الرُّ
. »ِإنَّ ِإيِليَّــــا َظَهــــرَ «: َوَقْومــــاً 8. »ِإنَّ ُيوَحنَّــــا َقــــْد َقــــاَم ِمــــَن اَألْمــــَواتِ «: َقْومــــًا َكــــاُنوا َيُقوُلــــونَ 

 .)»َنِبّيًا ِمَن اْلُقَدَماِء َقامَ  ِإنَّ «: َوآَخِرينَ 

ولكن لـم تـروا ،  وأنتم سامعون صوت كالمفكلمكم الرب من وسط النـار ، ) (14
فـإنكم لـم تـروا صـورة مـا، يـوم كلمكـم . جـدًا ألنفسـكم فـاحتفظوا... ..  صورة بل صـوتاً 

  15،  12: 4تثنية ...) الرب فى حوريب من وسط النار 

َال َتْقـــِدُر َأْن َتـــَرى َوْجِهـــي َألنَّ «:َوَقـــالَ 20(: أن يـــراه وعنـــدما طلـــب موســـى مـــن اهللا
ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش    20: 33خروج ) »اإلِْ

 15: 45إشعياء ) حقًا أن إله محتجب يا إله إسرائيل: (وأكََّدها إشعياء قائالً 

 18: 1يوحنا ) اُهللا لم يره أحد قط: (ويؤكد ذلك المعنى يوحنا قائالً 

وِح َواْلَحـقِّ َيْنَبِغـي َأْن َيْسـُجُدوا. لَُّه ُروحٌ َال(  يوحنـا .) »َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلـُه َفِبـالرُّ
3 :24 

ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ( 3-2: 4رسالة يوحنا األولى) 15
تـِرُف ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ِفـي َوُكلُّ ُروٍح َال َيعْ 3ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن اِهللا، 

 ).اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن اهللاِ 

وِح َوَقــالَ 21( 21: 10لوقــا ) 16 َأْحَمــُدَك َأيَُّهــا «: َوِفــي ِتْلــَك السَّــاَعِة َتَهلَّــَل َيُســوُع ِبــالرُّ
. َماِء َواْلُفَهَمـاِء َوَأْعَلْنَتهَـا ِلَألْطفَـالِ َألنََّك َأْخَفْيَت َهِذِه َعِن اْلُحكَ  اآلُب َربُّ السََّماِء َواَألْرضِ 

 .) »َنَعْم َأيَُّها اآلُب َألْن َهَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة َأَماَمكَ 

ـا فَـَرَغ قَـاَل َواِحـٌد ِمـْن َتَالِميـِذهِ 1( 4-1: 11لوقا ) 17 : َوإِْذ َكاَن ُيَصلِّي ِفـي َمْوِضـٍع َلمَّ
ــلِّ « ــا َربُّ َعلِّْمَنــا َأْن ُنَص ــَم ُيوَحنَّــا َأْيضــًا َتَالِميــَذهُ َي ــمْ 2. »َي َكَمــا َعلَّ ــاَل َلُه َمتَــى «: َفَق

ــوا ــَتُكْن : َصــلَّْيُتْم َفُقوُل ــَك ِل ــْأِت َمَلُكوُت ــُمَك ِلَي ــدَِّس اْس ــَماَواِت ِلَيَتَق ــي السَّ ــا الَّــِذي ِف َأَباَن
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َواْغِفـْر 4َفاَفَنا َأْعِطَنا ُكلَّ َيـْوٍم ُخْبَزَنا كَ 3. َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ 
َوَال تُـْدِخْلَنا ِفـي َتْجِرَبـٍة َلِكـْن َلَنا َخَطاَياَنا َألنََّنـا َنْحـُن َأْيضـًا َنْغِفـُر ِلُكـلِّ َمـْن ُيـْذِنُب ِإَلْيَنـا 

يرِ  َنا ِمَن الشِّرِّ  .)»َنجِّ

ــَذا َرفَ 27( 28-27: 11لوقــا ) 18 ــَتَكلَُّم ِبَه ــا ُهــَو َي ــِع َوِفيَم ــَن اْلَجْم ــَرَأٌة َصــْوَتَها ِم َعــِت اْم
ــهُ  ــَذْيِن َرَضــْعَتُهَما«: َوَقاَلــْت َل ــَك َوالثَّــْدَيْيِن اللَّ ــَبْطِن الَّــِذي َحَمَل ــا ُهــَو 28. »ُطــوَبى ِلْل َأمَّ

، عليـك أفضـل السـالم يـا .) »َبْل ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكَالَم اِهللا َوَيْحَفُظوَنـهُ «: َفقَـالَ 
اهللا ، يا حبيب اهللا يا ابن مريم ، فقد رفض أن يمدحه الناس ، واْمَتَدَح من يسمع رسول 

 .كالم اهللا ويطيعه

ــــاِمَرِة 11( 15-11: 17لوقــــا ) 19 ــــاَز ِفــــي َوَســــِط السَّ ــــى ُأوُرَشــــِليَم اْجَت ــــِه ِإَل ــــي َذَهاِب َوِف
ـــٍة اْســـَتْقَبَلُه َعَشـــ12. َواْلَجِليـــلِ  ـــى َقْرَي ـــوا ِمـــْن َبِعيـــٍد َوِفيَمـــا ُهـــَو َداِخـــٌل ِإَل َرُة ِرَجـــاٍل ُبـــْرٍص َفَوَقُف

اْذَهُبـوا َوَأُروا َأْنُفَسـُكْم «: َفَنَظـَر َوقَـاَل َلهُـمُ 14. »َيا َيُسوُع َيا ُمَعلُِّم اْرَحْمَنا«: َوَصَرُخوا13
ـُد َفَواِحٌد ِمْنُهْم َلمَّـا َرَأى َأنَّـُه ُشـ15. َوِفيَما ُهْم ُمْنَطِلُقوَن َطهَـُروا. »ِلْلَكَهَنةِ  ِفَي َرَجـَع ُيَمجِّ

 )اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 

أى حتى المرضى الذين كانوا يرجون الشفاء من اهللا على يد رسـوله ، كـانوا يؤمنـون 
بــاهللا ربــًا وبعيســى عليــه الســالم نبيــًا ورســوًال ، وعنــدما شــفاهم رســول اهللا إلــيهم حمــدوا اهللا 

عمل شـىء مـن نفسـه ، بـل كـل  ومجدوه ، ألن عيسى عليه السالم أفهمهم أنه ال يمكنه
ــَياِطينَ (: شــىء يعملــه فهــو بحــول اهللا وقدرتــه ،  20: 11لوقــا ) ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ

   30: 5يوحنا ) .َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30(

 بــل كــان يــدعوا اهللا أن يحقــق هــذه المعجــزة علــى يديــه ليــؤمن الجمــع أنــه رســول اهللا
: َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرفَـَع َيُسـوُع َعْيَنْيـِه ِإلَـى فَـْوُق َوقَـالَ 41: (إليهم

. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «
 42-41: 11يوحنـا .) »اْلَواِقِف ُقْلـُت ِلُيْؤِمُنـوا َأنَّـَك َأْرَسـْلَتِني َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمعِ 

، 

ــاُلوا( ــي َصــَنَعَها َيُســوُع َق ــَة الَِّت ــاُس اآلَي ــا َرَأى النَّ ــِة النَِّبــيُّ «: َفَلمَّ ــَذا ُهــَو ِباْلَحِقيَق ِإنَّ َه
 14: 6يوحنا ) »!اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 
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ـــِت 10(: بـــى اهللا إلـــيهمبـــل عرفـــه كـــل ســـكان أورشـــليم بأنـــه ن ـــا َدَخـــَل ُأوُرَشـــِليَم اْرَتجَّ َوَلمَّ
ــُة ُكلُّهَــا َقاِئلَــةً  ــْن َهــَذا؟«: اْلَمِديَن َهــَذا َيُســوُع النَِّبــيُّ الَّــِذي ِمــْن «: َفَقاَلــِت اْلُجُمــوعُ 11» َم

 10: 21متى .) »َناِصَرِة اْلَجِليلِ 

: َيَرْوَنـــُه َقـــْبًال َأنَّـــُه َكـــاَن َأْعَمـــى َقـــاُلوا َفـــاْلِجيَراُن َوالَّـــِذيَن َكـــاُنوا8( 17-8: 9يوحنـــا ) 20
: َوآَخــُرونَ . »َهــَذا ُهــوَ «: آَخــُروَن َقــاُلوا9» َأَلــْيَس َهــَذا ُهــَو الَّــِذي َكــاَن َيْجِلــُس َوَيْســَتْعِطي؟«
ــا ُهــَو َفَقــالَ . »ِإنَّــُه ُيْشــِبُههُ « » ْت َعْيَنــاَك؟َكْيــَف اْنَفَتَحــ«: َفَقــاُلوا َلــهُ 10. »ِإنِّــي َأَنــا ُهــوَ «: َوَأمَّ

اْذَهـْب ِإلَـى ِبْرَكـِة : َصَنَع ِطينًا َوَطَلى َعْيَنيَّ َوَقاَل ِلي ِإْنَساٌن ُيَقاُل َلُه َيُسوعُ «: َأَجابَ 11
َال «: َقـــالَ » َأْيـــَن َذاَك؟«: َفَقـــاُلوا َلـــهُ 12. »َفَمَضـــْيُت َواْغَتَســـْلُت َفَأْبَصـــْرتُ . ِســـْلَواَم َواْغَتِســـلْ 

 . »َأْعَلمُ 

ــَأتَ 13 ــْبًال َأْعَمــىَف ــاَن َق يِســيِّيَن ِبالَّــِذي َك ــى اْلَفرِّ َوَكــاَن َســْبٌت ِحــيَن َصــَنَع َيُســوُع 14. ْوا ِإَل
يِسيُّوَن َأْيضًا َكْيَف َأْبَصَر َفَقاَل َلُهمْ 15. الطِّيَن َوَفَتَح َعْيَنْيهِ  َوَضَع ِطينًا َعَلى «: َفَسَأَلُه اْلَفرِّ

يِسيِّينَ 16. »ِصرُ َعْيَنيَّ َواْغَتَسْلُت َفَأَنا ُأبْ  َلْيَس ِمَن اللَّـِه  َهَذا اِإلْنَسانُ «: َفَقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَفرِّ
َأْن َيْعَمـَل ِمْثـَل َهـِذِه  َكْيـَف َيْقـِدُر ِإْنَسـاٌن َخـاِطئٌ «: آَخُروَن قَـاُلوا. »َألنَُّه َال َيْحَفُظ السَّْبتَ 

َماَذا َتقُـوُل َأْنـَت َعْنـُه ِمـْن َحْيـُث «: ْيضًا ِلَألْعَمىَقاُلوا أَ 17. َوَكاَن َبْيَنُهُم اْنِشَقاقٌ » اآلَياِت؟
 .)»ِإنَُّه َنِبيٌّ «: َفَقالَ » ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟

، ) هـذا اإلنسـان(فقد عرفته العامـة أنـه إنسـان ُيسـمَّى عيسـى ، وقـال عنـه الفريسـيون 
هذه المعجـزات  إذن فلم يفعل عيسى عليه السالم. ووصفه األعمى الذى أبصر أنه نبي

ــــر مجــــد اهللا ، ولــــيعلم النــــاس بنبوتــــه ليســــمعوا منــــه كــــالم اهللا . ليمجــــد نفســــه ، بــــل لُيظِه
َلـــَه اْلَحِقيِقـــيَّ َوْحـــَدَك َوَيُســـوَع  :َوَهـــِذِه ِهـــَي اْلَحَيـــاُة اَألَبِديَّـــةُ 3( َأْن َيْعِرُفـــوَك َأْنـــَت اِإل

ـْدُتَك َعَلـ4 .اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  اْلَعَمـَل الَّـِذي َأْعَطْيَتِنـي َألْعَمـَل . ى اَألْرضِ َأَنا َمجَّ
 4-3: 17يوحنا  .)َقْد َأْكَمْلُتهُ 

 مــا هــى الشــواهد التــى يحــتج بهــا الموحــدون علــى أهــل التثليــث أن عيســى  -26س
 عليه السالم ابن اهللا أى نبى من عباد اهللا المؤمنين لبنى إسرائيل؟ 

ل علـــى أن كـــل األتقيـــاء واألبـــرار مـــن أمـــا عـــن ابـــن اهللا فقـــد أتـــت نصـــوص كثيـــرة تـــد
 :نذكر منها اآلتى األنبياء والبشر أخذوا هذا اللقب،
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 )12 َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا
 12: 1يوحنا .) ِباْسِمهِ 

 )9 ِ9: 5متى .) َألنَُّهْم َأْبَناَء اللَِّه ُيْدَعْونَ  ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالم 

 )14: 8رومية ) ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فاؤلئك هم أبناء اهللا 

 )1 ِــْدَعى َأْوَالَد اهللا ــا اآلُب َحتَّــى ُن ــٍة َأْعَطاَن ــَة َمَحبَّ ِمــْن َأْجــِل َهــَذا َال ! ُأْنُظــُروا َأيَّ
 1: 3يوحنا األولى ) .َال َيْعِرُفهُ  َيْعِرُفَنا اْلَعاَلُم، َألنَّهُ 

 )2 ُيوحنـا ) .َأيَُّها اَألِحبَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْوَالُد اِهللا، َوَلْم ُيْظَهْر َبْعـُد َمـاَذا َسـَنُكون
 2: 3األولى 

 )4 َِن الَِّذي َأْنُتْم ِمَن اِهللا َأيَُّها اَألْوَالُد، َوَقْد َغَلْبُتُموُهْم َألنَّ الَِّذي ِفيُكْم َأْعَظُم م
 4: 4يوحنا األولى ) .ِفي اْلَعاَلمِ 

 ) افعلــوا كــل شــىء بــال دمدمــة وال مجادلــة ، لكــى تكونــوا بــال لــوم وبســطاء
 15-14: 2فيليبى ) أوالد اهللا بال عيب

 )38: 3لوقا ) آدم ابن اهللا 

 )1: 14تثنية ) أنتم أوالد الرب إلهكم 

 )10: 1هوشع ) يقال لهم أبناء اهللا الحى 

 )19: 32تثنية ) فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته 

 ) إشـعياء ) وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك، نحن الطـين  يا رب أنت أبوناواآلن
64 :8 

 )16 ْــاَن َأَحــٌد 17؟ َأَمــا َتْعَلُمــوَن َأنَُّكــْم َهْيَكــُل اِهللا َوُروُح اِهللا َيْســُكُن ِفــيُكم ِإْن َك
كورنثـوس األولـى .) َألنَّ َهْيَكَل اِهللا ُمَقدٌَّس الَِّذي َأْنُتْم ُهوَ َسُيْفِسـُدُه اُهللا ُيْفِسُد َهْيَكَل اِهللا فَ 

3 :16-17 

 )22 ََفُقْلــُت َلــكَ 23 .ِإْســَراِئيُل اْبِنــي اْلِبْكــرُ : َهَكــَذا َيُقــوُل الــرَّبُّ : َفَتُقــوُل ِلِفْرَعــْون :
 23-22: 4خروج)»َها َأَنا َأْقُتُل اْبَنَك اْلِبْكرَ . هُ َأْطِلِق اْبِني ِلَيْعُبَدِني َفَأَبْيَت َأْن ُتْطِلقَ 
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 )6 َْلِكـْن ِمْثـَل النَّـاِس َتُموتُـوَن َوَكَأَحـِد 7. َأَنا ُقْلُت ِإنَُّكْم آِلَهٌة َوَبُنو اْلَعِليِّ ُكلُُّكم
َؤَساِء َتْسُقُطونَ   7-6: 82مزامير .) الرُّ

 )26َأَنا َأْيضًا َأْجَعُلُه ِبْكـرًا 27.ْخَرُة َخَالِصيِإَلِهي َوصَ . َأِبي َأْنتَ : ُهَو َيْدُعوِني
 27-26: 89مزامير .) َأْعَلى ِمْن ُمُلوِك اَألْرضِ 

  )5 ِ5: 68مزامير .) َأُبو اْلَيَتاَمى َوَقاِضي اَألَراِمِل اُهللا ِفي َمْسَكِن ُقْدِسه 

 )9: 31إرمياء ) ألنى صرُت إلسرائيل أبًا وأفرايم هو بكرى 

 ) 14: 7صموئيل الثانى ) له أبًا وهو يكون لال ابناً أنا أكون 

 )2 َُربَّْيـُت َبِنـيَن «: ِاْسَمِعي َأيَُّتَها السََّماَواُت َوَأْصِغي َأيَُّتهَـا اَألْرُض َألنَّ الـرَّبَّ َيـَتَكلَّم
 2: 1إشعياء .) َوَنشَّْأُتُهْم َأمَّا ُهْم َفَعُصوا َعَليَّ 

  َمــْن َيْفَعــُل اْلِبــرَّ َفُهــَو . ا اَألْوَالُد، َال ُيِضــلَُّكْم َأَحــدٌ َأيَُّهــ7( 10-7: 3يوحنــا األولــى
، َألنَّ ِإْبِلــيَس ِمــَن اْلَبــْدِء َمــْن َيْفَعــُل اْلَخِطيَّــَة َفُهــَو ِمــْن ِإْبِلــيَس 8. ، َكَمـا َأنَّ َذاَك َبــارٌّ َبــارٌّ 

ُكلُّ َمْن ُهـَو َمْوُلـوٌد ِمـَن 9. ِإْبِليَس  َألْجِل َهَذا ُأْظِهَر اْبُن اِهللا ِلَكْي َيْنُقَض َأْعَمالَ . ُيْخِطئُ 
َألنَّ َزْرَعُه َيْثُبُت ِفيِه، َوَال َيْسَتِطيُع َأْن ُيْخِطَئ َألنَُّه َمْوُلـوٌد ِمـَن ، اِهللا َال َيْفَعُل َخِطيَّةً 

ِبـرَّ َفَلـْيَس ِمـَن ُكـلُّ َمـْن َال َيْفَعـُل الْ . ِبَهَذا َأْوَالُد اِهللا َظـاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِلـيَس 10. اهللاِ 
 ) اهللاِ 

  ُكلُّ ُروٍح َيْعتَـِرُف ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ( 3-2: 4رسالة يوحنا األولى
َوُكلُّ ُروٍح َال َيْعتَـِرُف ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ِفـي 3ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن اِهللا، 

 ) .اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن اهللاِ 

  ـــِل 18( 18: 5يوحنـــا األولـــى ـــَد ِمـــَن اِهللا َال ُيْخِطـــُئ ، َب ـــُم َأنَّ ُكـــلَّ َمـــْن ُوِل َنْعَل
يُر َال َيَمسُّهُ   .) اْلَمْوُلوُد ِمَن اِهللا َيْحَفُظ َنْفَسُه ، َوالشِّرِّ

ـــُتْم َهَكـــَذا«9( ـــُمكَ : َفَصـــلُّوا َأْن ـــدَِّس اْس ـــَماَواِت ِلَيَتَق ـــي السَّ ـــِذي ِف ـــا الَّ ـــْأِت 10. َأَباَن ِلَي
ُخْبَزَنـا َكَفاَفَنـا َأْعِطَنـا 11. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ . َمَلُكوتُـكَ 

ــْومَ  َوَال تُــْدِخْلَنا ِفــي 13. َواْغِفــْر َلَنــا ُذُنوَبَنــا َكَمــا َنْغِفــُر َنْحــُن َأْيضــًا ِلْلُمــْذِنِبيَن ِإَلْيَنــا12. اْلَي
يرِ َتْجِرَبــٍة  ــرِّ ــا ِمــَن الشِّ َن ــدِ . َلِكــْن َنجِّ ــَك َواْلُقــوََّة َواْلَمْجــَد ِإَلــى اَألَب ــَك اْلُمْل . آِمــينَ . َألنَّ َل
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ِتِهــْم 14 ــَماِويُّ َفِإنَّــُه ِإْن َغَفــْرُتْم ِللنَّــاِس َزالَّ َوإِْن َلــْم َتْغِفــُروا 15. َيْغِفــْر َلُكــْم َأْيضــًا َأُبــوُكُم السَّ
ِتِهْم  ِتُكمْ  َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكمْ  الَ ِللنَّاِس َزالَّ  15-9: 6متى .) َأْيضًا َزالَّ

 18: 6متى .) َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُيَجاِزيَك َعَالِنَيةً (

 َوَأُبوُكمُ ِإنََّها َال َتْزَرُع َوَال َتْحُصُد َوَال َتْجَمُع ِإَلى َمَخاِزَن : ُاْنُظُروا ِإَلى ُطُيوِر السََّماءِ 26(
 26: 6متى .) السََّماِويُّ َيُقوُتَها

 )8 َوَأْنـُتْم َجِميعـًا ِإْخـَوةٌ  َفَال تُـْدَعْوا َسـيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ َوَأمَّا َأْنـُتْم .
 تُـْدَعْوا َوالَ 10. َوَال َتْدُعوا َلُكْم َأبًا َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 9

 10-8: 23متى .) ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 

 )1 ــا اْبتَــَدَأ النَّــاُس َيْكثُــُروَن َعَلــى اَألْرِض َوُوِلــَد َلهُــْم َبَنــاٌت َأنَّ َأْبَنــاَء اِهللا 2َوَحـَدَث َلمَّ
ِإْذ َدَخـَل َبُنـو اِهللا َعَلـى ْعـَد َذِلـَك َأْيضـًا َوبَ . .. .. .. .. َأنَّهُـنَّ َحَسـَناتٌ َرُأوا َبَناِت النَّاِس 

 4-1: 6تكوين ) َبَناِت النَّاِس َوَوَلْدَن َلُهْم َأْوَالداً 

 ) ْ20: 14يوحنا)ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا ِفي َأِبي َوَأْنُتْم ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكم 

 سد عملية ال ُيمكن للعقل البشرى تدعون أن عملية التثليث والحلول فى الج -27س
هــل تؤمنــون فعــًال أن ديــنكم ال ُيفهــم بالعقــل؟ وٕاذا كــان ال ُيفهــم بالعقــل ، ف. أن يســتوعبها

أليس مـن الظلـم أن يفـرض اإللـه دينـًا ال يفهمـه النـاس؟ ألـيس مـن العـدل أن ُيعـدِّل اإللـه 
 دينه أو عقول البشر لكى يفهموا دينه؟

إن الـدين اليمكـن أن ُيفهـم : أو أحـد مـن رسـله للنـاس وهل قال عيسى علسه السـالم 
  بالعقل، وعليكم أن تؤمنوا بما نقول بدون تفكير أو استفسارات؟

وٕاذا كان ديـنكم فـوق العقـل وال يمكـن فهمـه وأنـه يجـب اإليمـان بـه دون فهـم ، فكيـف 
ِلَكـْي 15، َال ُمَجاَدَلـةٍ ِاْفَعُلـوا ُكـلَّ َشـْيٍء ِبـَال َدْمَدَمـٍة وَ 14(تم لكم أنتم فهمه لتؤمنـوا بـه؟ 

 َتُكوُنوا ِبَال َلْوٍم، َوُبَسَطاَء، َأْوَالدًا ِهللا ِبَال َعْيٍب ِفي َوَسِط ِجيٍل ُمَعوٍَّج َوُمْلَتٍو، ُتِضيُئوَن َبْيَنُهمْ 
 15-14: 2فيليبى ) .َكَأْنَواٍر ِفي اْلَعاَلمِ 

نفـس مقـولتكم مـن أن ديـنهم وماذا تقولون لعبَّاد األصنام والحيوانات وغيرهـا إذا قـالوا 
 فوق مستوى العقل وأنه يجب اإليمان به دون فهم، فهل توافقونهم؟ 
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وٕاذا كـــان هـــذا الـــدين ال ُيفهـــم ، فهـــل مـــن األفضـــل دعـــوة األغبيـــاء والمتخلفـــين عقليـــًا 
 وعلميًا إلى الدخول فى دينكم؟ وهل فعل ذلك عيسى عليه السالم أو أحد تالميذه؟ 

في، فمــــا الحكمــــة مــــن عــــدم دعــــوتهم؟ فهــــم يملكــــون مقومــــات وٕاذا كـــان الجــــواب بــــالن
وقـد يكـون هـذا هـو السـبب الـذى يجعـل المنصـرين . اإلستجابة مـن غبـاء وجهـل وتخلُّـف

ســـواء أكـــان هـــذا التخلـــف فـــى التفكيـــر أو فـــى (تـــذهب إلـــى أكثـــر األمـــاكن جهـــًال وتخلفـــًا 
 ).الذكاء أو فى العلم

 ــــْم َيُســــوعُ 28: (يقــــول متــــى -28س ــــاَل َلُه ــــُتُم الَّــــِذيَن : اْلَحــــقَّ َأُقــــوُل َلُكــــمْ «: َفَق ِإنَُّكــــْم َأْن
َتِبْعُتُمــوِني ِفــي التَّْجِديــِد َمتَــى َجَلــَس اْبــُن اِإلْنَســاِن َعَلــى ُكْرِســيِّ َمْجــِدِه َتْجِلُســوَن َأْنــُتْم َأْيضــًا 

ــْي َعَشــ ــَباَط ِإْســَراِئيَل اِالْثَن ــِديُنوَن َأْس ــْي َعَشــَر ُكْرِســّيًا َت ، وهــذا  28: 19متــى ) .رَ َعَلــى اْثَن
الكــالم الــذى شــهد فيــه يســوع لالثنــى عشــر بــالتقوى ووعــدهم بمحاكمــة بنــى إســرائيل ، ال 
يمكن أن يكون قول عيسى عليه السالم ، ألن يهوذا أحد اإلثنى عشر قد ضل ، وكفـر 

 .على قول أناجيلهم

ــ«: (كــذلك جــاء قــول يســوع ْثَن ــْرُتُكْم اِال ــْيَس َأنِّــي َأَنــا اْخَت ــْنُكْم َأَل ْي َعَشــَر؟ َوَواِحــٌد ِم
، ليدل على أنه من اإلبتداء يعلم أن يهوذا خائن وأنـه اختـاره  70: 6يوحنا ) »!َشْيَطانٌ 

 ليسلمه ، فكيف يعده بما اختص به اإلثنى عشر من إدانة بنى إسرائيل؟

َهــؤَُالِء 5(وكيــف أرســله لهدايــة خــراف بيــت إســرائيل الضــالة مــع علمــه أنــه شــيطان؟ 
ِإَلــى َطِريــِق ُأَمــٍم َال َتْمُضــوا َوإَِلــى َمِديَنــٍة «: َنـا َعَشــَر َأْرَسـَلُهْم َيُســوُع َوَأْوَصـاُهْم َقــاِئالً اِالثْ 

ـالَّةِ 6. ِللسَّاِمِريِّيَن َال َتْدُخُلوا متـى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسـَراِئيَل الضَّ
10 :5-10 

 ِإنَُّكْم َأْنُتُم الَِّذيَن : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 28(: ُينسب لعيسى قوله -29س
َتْجِلُسـوَن َأْنـُتْم َأْيضـًا َتِبْعُتُموِني ِفي التَّْجِديِد َمَتى َجَلَس اْبُن اِإلْنَساِن َعلَـى ُكْرِسـيِّ َمْجـِدِه 

 28: 19متى )َراِئيَل اِالْثَنْي َعَشرَ َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسّيًا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإسْ 

أال ُيعــد هــذا دليــل علــى أن المســيحية ديانــة محليــة ، وأن عيســى عليــه الســالم ُأرِســَل 
ـالَّةِ (: فقط لبنى إسرائيل مصداقًا ألقواله ) .َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلـى ِخـَراِف َبْيـِت ِإْسـَراِئيَل الضَّ

 24: 15متى 
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ــ5(: وقولــه ــاِئالً َهــؤَُالِء اِالْثَن ــِق ُأَمــٍم َال «: ا َعَشــَر َأْرَســَلُهْم َيُســوُع َوَأْوَصــاُهْم َق ــى َطِري ِإَل
ــاِمِريِّيَن َال تَــْدُخُلوا َبــِل اْذَهُبــوا ِبــاْلَحِريِّ ِإَلــى ِخــَراِف َبْيــِت 6. َتْمُضــوا َوإَِلــى َمِديَنــٍة ِللسَّ

الَّةِ   10-5: 10متى .) ِإْسَراِئيَل الضَّ
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 بــأى لغــة كــان يــتكلم عيســى عليــه الســالم؟ فقــد كــان يــتكلم : ابحــث وتــدبَّر -30س
فهــل إنجيلــه األرامــى المســمَّى إنجيــل عيســى موجــود؟ ومــا معنــى أنــه فقــد؟ هــل . األراميــة

معنى ذلك أن الرب تعهََّد بحفظه وضاع ، أم أن الرب لم يتعهد بحفظه ، ألنه أنبأ عـن 
ستظل شـريعته لألبـد ، وهـو الـذى سـيحفظه اهللا  مجىء كتاب آخر ونبى آخر وهو الذى

 من التحريف؟

ــَماَواِت َأْعَظــُم ِمْنــهُ ( َوإِْن َأَرْدُتــْم َأْن 14. .. .. .. َوَلِكــنَّ اَألْصــَغَر ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
 14-11: 11متى .) َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

َألنَّــُه ِإْن َلـــْم َأْنَطِلــْق َال َيـــْأِتيُكُم اْلَحـــقَّ ِإنَّــُه َخْيــٌر َلُكــْم َأْن َأْنَطِلـــَق  َلِكنِّــي َأقُــوُل َلُكــمُ 7(
ــٍة 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ ــُت اْلَع َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ

ــا َعَلــ9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ 10. ى َخِطيَّــٍة َفَألنَُّهــْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــيَأمَّ َوَأمَّ
َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـٍة فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـاَلِم قَـْد 11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 

 ـــه األعظـــم: ابحـــث وتـــدبَّر -31س ـــُه عيســـى عليـــه الســـالم  مـــا اســـم اإلل الـــذى َبيََّن
 َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللنَّـاِس الَّـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي«6(للتالميذ؟ وأين ُذِكَر فى العهد الجديد؟ 

  6: 17يوحنا ) .َكاُنوا َلَك َوَأْعَطْيَتُهْم ِلي َوَقْد َحِفُظوا كَالَمكَ . ِمَن اْلَعاَلمِ 

 الكنيسة العربية كلمة لماذا تترجم : ابحث وتدبَّر -32سGod  على أنه اهللا؟ فـإن
هذه الكلمة تعنى إله ، أو معبود ، قد يكون بالحق وقـد يكـون بالباطـل، لـذلك تجـد 

فى ) اهللا(فهل ُذكَرت كلمة . مع العلم أن االسم ال ُيترجم. لها جمع فى كل اللغات
 الكتاب المقدس الغربى أو العربى؟

 ولـم ُيـذكر إال . مة يسوع فى الكتاب المقدس كلـهلم ُتذكر كل: ابحث وتدبَّر -33س
وعنـــد حـــذف النهايـــات الدالـــة علـــى الحالـــة اإلعرابيـــة . عيســـوس أو عيســـون أو عيســـوى

تتبقــى لــك كلمــة عيســو التــى ُتنطــق بالضـــم فــى العبرانيــة ، بينمــا فــى اآلراميــة والعربيـــة 
 )28راجع س(فلماذا تغيََّر اسم من تعبدونه؟ . أى عيسى: تُنطق بالفتح
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 متــى ُكِتــَب كــل إنجيــل مــن األناجيــل األربعــة الحاليــة؟ ولــو : ابحــث وتــدبَّر -34س
وهـذا واضـح مـن األسـئلة ، (كانت من وحى اهللا ، فلماذا نجد اإلختالفات بين كـل مـنهم 

، ومــا حاجــة كــل مــنهم ألن يســتعين بمــا كتبــه مــن )وسيتضــح أكثــر علــى نهايــة الكتــاب
؛ وٕانجيـــل لوقـــا  26إنجيـــل متـــى ص(ب المقـــدس قبلـــه، كمـــا قـــول التفســـير الحـــديث للكتـــا

 ؟)17إنجيل متى ص(، وتفسير باركلى للكتاب المقدس ) 43-42ص

مشــــكالت : خامســــاً “): إنجيـــل متــــى(وكـــذلك تقــــول دائــــرة المعـــارف الكتابيــــة مــــادة 
وقـد درسـنا هـذا الموضـوع بالتفصـيل : العالقة األدبية بـين األناجيـل الثالثـة األولـى 

وهى مشكلة تـدور ) أو األناجيل المتوافقة(ألناجيل الثالثة األولى فى البحث المختص با
فى الكثيـر مـن  –فمحتوياتها أساسًا حول العالقة األدبية بين هذه األناجيل الثالثـة ، 

متشابهة حتى فى العبارات، مما يحمل علـى الظـن بأنهـا أخـذت عـن  –الحاالت 
ن الناحيــة األخــرى ومــ. مصــادر مشــتركة ، أو أنهــا أخــذت عــن بعضــها الــبعض 

فــأن كــل واحــد مــن هــذه األناجيــل الثالثــة ، فيــه الكثيــر مــن االختالفــات عــن 
اإلنجيلين اآلخـرين، حتـى إنـه ال بـد أن كـًال منهـا قـد اسـتخدم مراجـع غيـر التـى 

 ”.استخدمها غيره ، سواء كانت مراجع شفهية أو مكتوبة

 ـــدبَّر -35س ـــال أيـــن األصـــول التـــى اقتـــبس منهـــا لوقـــا ك: ابحـــث وت ـــه؟ فقـــد ق تابات
لوقـا ) َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعـاِيِنيَن َوُخـدَّامًا ِلْلَكِلَمـةِ 2(لثـاوفيليس 

 ، فأين هى األصول التى سلمها له ُخدَّام الكلمة الذين كانوا ُمعاينين منذ البدء؟ 2: 1

 سى الذى كان يعلم منه؟زبور عيلماذا ُرِفَض : ابحث وتدبَّر -36س 

 لماذا ُرِفَض إنجيل اإلثنى عشر وٕانجيل بطرس؟: ابحث وتدبَّر -37س 

 لماذا ُرِفَض إنجيل مريم وٕانجيل برتولما؟: ابحث وتدبَّر -38س 

 لمــاذا ُرِفـــَض إنجيــل يعقـــوب وٕانجيــل الطفولـــة الــذى ُينَســـب : ابحــث وتـــدبَّر -39س
 للتلميذ متى؟
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 َلت رسـائل بـولس الـذى ادعـى أنـه يتبـع تعـاليم يسـوع لماذا ٌقبِ : ابحث وتدبَّر -40س
بــل ُرِفَضــت كتابــات التالميــذ ومــنهم . دون أن يتتلمــذ علــى يديــه أو علــى أيــدى تالميــذه

بطرس الذى بنـى يسـوع عليـه كنيسـته وجعـل كـل مـا يربطـه علـى األرض يكـون مربوطـًا 
 فى السماء وكل ما يحله على األرض يكون محلوًال فى السماء؟

 ؟ )نيقيـة(َمن الذى دعا إلى إنعقاد المجمـع المسـكونى األول : بحث وتدبَّرا -41س
هـل تعلـم أنـه كـان وثنيـًا وقـت إنعقـاد هـذا المجمـع ، . وماذا كانت ديانته؟ إنـه قسـطنطين

 يوم تقريبًا؟ 18وُيشك فى اعتناقه المسيحية قبل موته ب 

 مجمـع نيقيـة عـن  هل تعلم أنه تـم اختيـار هـذه األناجيـل فـى: ابحث وتدبَّر -42س
 طريق القرعة؟

 لـم ُيطلـق أحـد علـى هـذه األناجيـل ) م325(هل تعلم أنه حتى مجمـع نيقيـة  -43س
 كتاب اهللا أو كلمة اهللا ، وكانت ُتتلى فى الكنائس من باب التعاليم المفيدة فقط؟

 2048(هــل تعلــم أن عــدد األســاقفة الــذين حضــروا لمجمــع نيقيــة كــانوا  -44س ( ،
، ولم يتبق مـنهم غيـر  1730نهم على طبيعة المسيح ، فانسحب منهم اشتد الخالف بي

أنهـم  45ص 3فقد قرر تاريخ الكنيسة لجون لـوريمر ج(اسقفًا على أعلى تقدير ،  318
 220مـــن المجمـــوع الكلـــى ، وقـــد تـــم تســـجيل % 12علـــى أقـــل تقـــدير ، أى  250كـــانوا 

قـرروا ألوهيـة يسـوع ونزولـه  وهم الـذين) تقريبًا من المجموع الكلى% 11عضوًا فقط أى 
مـــن الحاضـــرين لـــم يوافقـــوا علـــى هـــذه % 84.5لُيصـــلب تكفيـــرًا عـــن البشـــر؟ أى حـــوالى 

 .القرارات

 وهــل تعلــم أن هــذه المجــامع ظلــت مختلفــة إلــى أن جــاء اإلســالم ، بــل إلــى  -45س
اآلن لم يتفقوا على طبيعة عيسـى عليـه اإلسـالم علـى الـرغم مـن عـدم وجـود كلمـة أقنـوم 

كتــاب كلــه ، وعلـى الــرغم مــن عــدم وجـود كلمــة ثــالوث ، وعلـى الــرغم مــن اعتــراف فـى ال
كلمـــة غريبـــة علـــى طبيعـــة عمـــل يســـوع ) اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس(العلمـــاء أن كلمـــة 



 45 

ورسالته ، وعلى الرغم من حذف نص التثليث برسالة يوحنا األولى من طبعـات الكتـاب 
 المقدس ولم تبق عليها إال طبعة فانديك؟

 مــن وحــى اهللا؟ وٕاذا كــان  7: 5هــل نــص التثليــث فــى رســالة يوحنــا األولــى  -46س
 !!من وحى اهللا فلماذا حذفته بعض طبعات الكتاب المقدس؟ اقرأ وتدبَّر

وُح اْلُقـُدُس : َفِإنَّ الَِّذيَن َيْشَهُدوَن ِفي السََّماِء ُهْم َثَالَثةٌ 7( . اآلُب، َواْلَكِلَمُة، َوالرُّ
وُح، : َوالَّـــِذيَن َيْشـــَهُدوَن ِفـــي اَألْرِض ُهـــْم َثَالثَـــةٌ 8. ثَـــُة ُهـــْم َواِحـــدٌ َوَهـــُؤَالِء الثَّالَ  الـــرُّ
 8-7: 5يوحنا األولى ) .َوالثََّالَثُة ُهْم ِفي اْلَواِحدِ . َواْلَماُء، َوالدَّمُ 

كمــا . والــنص واضــح جــدا فــى دمــج األب والكلمــة والــروح ، وهــؤالء الثالثــة هــم واحــد
ويطمئن المسيحيون جدًا لهـذا القـول كـدليل لـديهم . والماء والدم دمج على األرض الروح

 . على التثليث وشرعيته

للكتــاب المقــدس علــى النــت تعليقــًا علــى هــذه Biblegateway.com ويقــول موقــع 
 :الفقرة أنها غير موجودة فى أى نسخة يونانية قبل القرن السادس عشر

0TUhttp://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&version
=31;&version=31;#fen-NIV-30617aU0T 

6This is the one who came by water and blood–Jesus Christ. He did 
not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit 
who testifies, because the Spirit is the truth. 7For there are three that 
testify: 8theP

[
P0TP

a
P0TP

]
P Spirit, the water and the blood; and the three are in 

agreement. 9We accept man's testimony, but God's testimony is greater 
because it is the testimony of God, which he has given about his Son.  

2TFootnotes: 2T  
a. 0TU1 John 5:8U0T Late manuscripts of the Vulgate testify in heaven: 

the Father, the Word and the Holy Spirit, and these three are one. 8 
And there are three that testify on earth: the ( Unot found in any 
Greek manuscript before the sixteenth century U)  

 :وتعلق عليها ترجمة الملك جيمس الحديثة قائلة

http://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&version=31;&version=31;#fen-NIV-30617a
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=1%20john%205%20&version=31;&version=31;#fen-NIV-30617a
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0TU1 John 5:8U0T NU-Text and M-Text omit the words from in heaven 
(verse 7) through on earth (verse 8). Only four or five very late 
manuscripts contain these words in Greek.  

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interfa
ce=print&passage=1JOHN+5&language=engl... U0T  

مــن الفقــرة الســابعة ) فــى الســماء(ذفت كلمــات الحــظ قولــه أن هنــاك بعــض النســخ حــ
من الفقرة الثامنة ولم تحتويها أى نسـخة غيـر أربـع أو خمـس نسـخ علـى ) فى األرض(و

أال يثبت هذا االختالفات الواقعـة بـين . هذه الكلمات) الحديثة نسبياً (من النسخ المتأخرة 
فــات التــى دخلــت هــذا النســخ القديمــة التــى يتفــاخرون بهــا؟ وأال يثبــت هــذا وجــود التحري

الكتاب لمدة ما من الوقت ، ثم أنبهم ضميرهم فحذفوا غير الموجود فى أقدم النسخ؟ أال 
يثبـت هـذا تالعـبهم بكتـاب ُيطلقـون عليـه كتـاب اهللا ، ويثبـت عـدم إيمـانهم بـه ككتـاب هللا 

 وٕاال لما تالعبوا به؟

عبــارة تفســيرية وقــد وضــعها متــرجم كتــاب الحيــاة بــين قوســين معكــوفين ، أى عــدَّها 
 !!ليست من أصل الكتاب

أما مترجموا الترجمة العربية المشتركة فقـد حـذفوا الـنص ، ألنهـم قـرروا أنـه لـيس مـن 
الـُروُح والمـاُء والـدَُّم، وَهـؤُالِء الثَّالثَـُة ُهـم فـي 8. واّلذيَن َيشَهدوَن ُهم ثالثةٌ 7: (وحى اهللا

 )..الواحدِ 

ــَماِء ُهــْم 7( :فقــارن هــذا بترجمــة فانــديك التــى تقــول ــِإنَّ الَّــِذيَن َيْشــَهُدوَن ِفــي السَّ َف
ـــةٌ  ـــُدُس : َثَالَث وُح اْلُق ـــُة، َوالـــرُّ ـــدٌ . اآلُب، َواْلَكِلَم ـــْم َواِح ـــُة ُه ـــُؤَالِء الثََّالَث َوالَّـــِذيَن 8. َوَه

وُح، َواْلَماُء، َوالدَّمُ : ُهْم َثَالَثةٌ  ِفي اَألْرضِ َيْشَهُدوَن   ).ي اْلَواِحدِ َوالثََّالَثُة ُهْم فِ . الرُّ

تُــرى متــى تفيــق ضــمائر بــاقى !! فقــد حــذفوا مــا تحتــه خــط ، ألنــه لــيس مــن وحــى اهللا
 .المسؤلين عن ترجمة الكتاب المقدس ونقده ، وينقون الكتاب مما علق به

والَّـِذيَن َيْشـَهُدوَن ِفـي السَّـَماِء ُهـْم : (كما أضاف التعليق اآلتى فى نهاية الصفحة
وُح اْلُقُدُس اآلُب، وَ : َثَالَثةٌ  َوالَِّذيَن َيْشَهُدوَن  .َوَهُؤَالِء الثََّالَثُة ُهْم َواِحدٌ . اْلَكِلَمُة، َوالرُّ

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=english&version=NKJV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=english&version=NKJV
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هذه اإلضافة وردت فـى بعـض المخطوطـات الالتينيـة : ثم قال). ِفي اَألْرِض ُهْم َثَالَثةٌ 
 .القديمة

ار المشـرق الطبعـة الحاديـة عشـر لـد) العهـد الجديـد بمفـرده(وفى الترجمـة الكاثوليكيـة 
ــــروت لعــــام  ــــنص وكتبوهــــا كــــاآلتى 1986بي ــــد حــــذفوا ال ــــذين يشــــهدون 7: (تجــــدهم ق وال

 ).الروح والماء والدم وهؤالء الثالثة متفقون8: )1(ثالثة

األب والكلمة والروح القـدس وهـؤالء : فى بعض األصول: (وفى الهامش السفلى قالوا
معـوَّل عليهـا ، واألرجـح أنـه شـرح لـم يـرد ذلـك فـى األصـول اليونانيـة ال. الثالثة هم واحـد

 أال يثبت هذا التحريف عند العقالء واو بحسن نية؟.) أدخل إلى المتن فى بعض النسخ

فقـد ) الكتاب المقدس بعهديه( 1986أما ترجمة الكاثوليك لدار المشرق ببيروت عام 
وحـى  أثبتتها ضمن النص ولم يعلق عليها فى تعليقه بنهايـة الكتـاب إال مـا يثبـت حقيقـة

 .هذا النص ، ويؤكد قانونيته

فقــد حــذفتها  2000أمــا الترجمــة الكاثوليكيــة لألبــاء اليســوعيين الطبعــة السادســة لعــام 
وآثـر أال ُيعلـق عليهــا فـى هوامشـه حتــى ال يفقـد المـؤمنين بــه  779مـن مـتن الــنص ص 

 .إيمانهم بقدسية هذا الكتاب الذى يتالعبون به

وجــد تطــابق بــين مــا تســمونه أقــدم النســخ لــديكم ، إن معنــى هــذا أنــه ال ي: وأقــول لــه
 !!والتى تسمونها أصول الكتاب المقدس

مــا مصــير مــن آمــن بهــذا الــنص أنــه مــوحى بــه مــن عنــد الــرب مــن األجيــال : وأســأله
الســـابقة مـــن القـــرن الســـادس عشـــر حتـــى عـــاد ضـــمير المتـــرجم إلـــى صـــوابه فـــى القـــرن 

 العشرين أو الواحد والعشرين؟ 

أنـه غيـر موجـود ) eeww2000كمـا يقـول األسـتاذ (ا الـنص الوحيـدة إنَّ مشكلة هذ
فى األصول اليونانية ، ولم يظهر إلى الوجـود إال فـى عصـور متـأخرة ولـيس قبـل القـرن 

ســـنة مـــن مـــيالد المســـيح عليـــه الســـالم اآلن نبـــدأ بملخـــص  1500الســـادس عشـــر بعـــد 
 :القصة قصة هذا النص
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ســبعة منهــا تعــود للقــرن الســادس عشــر هــذا الــنص وجــد فقــط فــى ثمانيــة مخطوطــات 
 2318و 318و 636و 629و 429و 88و 61وهــــــــذه هــــــــى أرقــــــــام المخطوطــــــــات 

 . 221و

هــى مــن القـرن العاشــر أى بعــد ألــف ســنة ، وموجــود  221والمخطوطـة األخيــرة رقــم 
 . بها هذا النص على الهامش بخط مختلف وال يعرف على وجة الدقة تاريخ كتابته

جــد أى دليــل مؤكــد علــى وجــود هــذا الــنص فــى أى مخطوطــة ومعنــى ذلــك أنــه ال يو 
حتى السـبعة مخطوطـات السـابق ذكرهـا مـنهم أربعـة ُكتِـَب فيهـا  1500يونانية قبل عام 

وأول مــرة ظهــرت هــذه الكلمــات كانــت فــى مخطوطــة التينيــة فــى . الــنص علــى الهــامش
 . القرن الرابع على الهامش ثم ترجمت إلى اليونانية

 8فـــت نظـــر أحـــد النســـاخ لفـــظ ثالثـــة الموجـــود فـــى العـــدد الثـــامن ل: والقصـــة واضـــحة
ــة هــم فــي " ــدم والثالث ــة الــروح والمــاء وال ــذين يشــهدون فــي األرض هــم ثالث وال

فلم يجد مانع من أن يضيف على لسان يوحنا ثالثة أخرى لتساعده فى إثبـات ." الواحد
 . عقيدة التثليث التى ال تجد لها أى نص صريح فى الكتاب المقدس

ويقــول بعــض علمــائهم إن الــنص أضــيف باللغــة الالتينيــة أثنــاء احتــدام النقــاش مــع 
أريـوس الموحــد وأتباعــه، فكــان ال بـد مــن إضــافة مــا ، تقـوى مركــزهم وتخــدع الســذج مــن 

ظهـرت ألول مـرة فـى الطبعـة أتباعهم ، ثم وجدت هذه اإلضافة طريقا بعد ذلـك حتـى 
بضغط على إيرازموس هذا الذى لم  ميالدية 1522الثالثة من إنجيل إيرازموس 

ــم يضــعها فــى الطبعــة الثانيــة عــام  1516يضــعها فــى الطبعــة األولــى عــام  ول
 . من كتابه 1519

إنـه لـم : وقد ُسِئَل عن سبب عدم وضعه هذا النص فأجاب اإلجابة المنطقية الوحيدة
باليونـــانى وبهـــا هـــذا  61يجـــدها فـــى أى نـــص يونـــانى قـــديم فـــتم وضـــع المخطوطـــة رقـــم 

هنــــا فقــــط أضــــافها إيرازمــــوس إلــــى الكتــــاب ، وبعــــد ضــــغط قــــوى مــــن الكنيســــة . الــــنص
والســؤال كيــف يجــادل أحــد والــنص لــم يظهــر قبــل القــرن الســادس عشــر فــى . الكاثوليكيــة

 أى مخطوطة من آالف المخطوطات الموجودة باللغة اليونانية؟؟؟

 :ولن أترك هذه النقطة بدون تعليق
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بــــار رجــــال الكنيســــة وآباؤهــــا علــــى إيرازمــــوس هــــل تعلمــــون مــــا معنــــى أن يضــــغط ك
إلضافة نص إلى الكتاب المقدس وهى غير موجود فـى أصـوله؟ هـل تعلمـون مـا معنـى 
الحرية التى يتمتع بها هؤالء الناس إلضافة نص أو حذف آخر أو لوى الحقائق لتمرير 

 عقيدة ما وهدم أخرى؟

دســية هـذا الكتــاب ، إنهــم لـيس عنــدى تعليــق علـى هــذا إال أنهــم أنفسـهم ال يؤمنــون بق
إن . وأمثال هؤالء ال يقوم دين أو عقيدة سليمة على أعناقهم! أفاقون، مراؤون ، كذَّابون

 : أمثال هؤالء هم الذين قال اهللا فيهم

َلَهـا َقَلـُم اْلَكَتَبـِة الَكْيَف تَـدَُّعوَن َأنَُّكـْم ُحَكَمـاُء َولَـَدْيُكْم َشـِريَعَة الـرَّبِّ َبْيَنَمـا ( ُمَخـاِدُع َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
 30: 23إرمياء .) َبْعضٍ 

َهَئَنــَذا 32. َقــالَ : َوَيُقوُلــونَ  َهَئَنــَذا َعَلــى اَألْنِبَيــاِء َيُقــوُل الــرَّبُّ الَّــِذيَن َيْأُخــُذوَن ِلَســاَنُهمْ 31(
ـــوُل الـــرَّبُّ  ـــٍة َيُق ـــَأْحَالٍم َكاِذَب ـــُأوَن ِب ـــى الَّـــِذيَن َيَتَنبَّ ـــْعِبي َعَل ـــوَنَها َوُيِضـــلُّوَن َش ـــِذيَن َيُقصُّ الَّ

شَّـْعَب َفائِـَدًة َيقُـوُل َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا ال. ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنا َلْم ُأْرِسْلُهْم َوَال َأَمْرُتُهمْ 
 32-31: 23إرمياء ].) الرَّبُّ 

ـــْعُب َأْو َنِبـــيٌّ َأْو َكـــاِهنٌ 33( َأيُّ : [َفُقـــْل َلُهـــمْ ] ؟َمـــا َوْحـــُي الـــرَّبِّ : [َوإَِذا َســـَأَلَك َهـــَذا الشَّ
: ْعُب الَِّذي َيُقولُ َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّ 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  - ِإنِّي َأْرُفُضُكمْ ؟ َوْحيٍ 

ــَك الرَُّجــَل َوَبْيَتــهُ  -َوْحــُي الــرَّبِّ  َهَكــَذا َتُقوُلــوَن الرَُّجــُل ِلَصــاِحِبِه َوالرَُّجــُل 35. ُأَعاِقــُب َذِل
؟: َألِخيهِ   35-33: 23إرمياء ) ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ

ْذُكُروُه َبْعـُد َألنَّ َكِلَمـَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحـُي الـرَّبِّ َفـَال تَـ36(
 36: 23إرمياء .) َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

 9: 15متى .) »َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاسِ 9(

مــا عترفــت بــه دائــرة المعــارف الكتابيــة بشــأن الخطــأ الكــائن فــى عمــر  وهــذا
 هل هو أكبر من أبيه بسنتين فعًال أم أنه خطأ من الناسخ؟: أخازيا
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اْبَن اْثَنَتْيِن َوَثَالِثيَن َسَنًة ِحيَن َمَلَك َوَمَلَك َثَماِنَي ِسِنيَن ِفي َكاَن 20(كان يهورام 
َوَلِكـْن لَـْيَس ِفـي ُقُبــوِر  ْأُسـوٍف َعَلْيـِه َوَدَفُنــوُه ِفـي َمِديَنــِة َداُودَ ُأوُرَشـِليَم َوَذَهـَب َغْيــَر مَ 

َوَملَّــــَك ُســــكَّاُن ُأوُرَشــــِليَم َأَخْزَيــــا اْبَنــــُه 1(،  20: 21أخبــــار األيــــام الثــــانى .) اْلُملُـــوكِ 
ِلـــيَن َقـــَتَلُهُم اْلُغـــَزاُة الَّـــِذياَألْصـــَغَر ِعَوضـــًا َعْنـــُه  َن َجـــاُءوا َمـــَع اْلَعـــَرِب ِإَلـــى َألنَّ َجِميـــَع اَألوَّ

َكــاَن َأَخْزَيــا اْبــَن اْثَنَتــْيِن َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة 2. َفَمَلــَك َأَخْزَيــا ْبــُن َيهُــوَراَم َمِلــِك َيهُــوَذا. اْلَمَحلَّــةِ 
ِه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِريِحيَن َمَلَك  األيام الثانى  أخبار)َوَمَلَك َسَنًة َواِحَدًة ِفي ُأوُرَشِليَم َواْسُم ُأمِّ

22 :1-2 

وكان ابن اثنتين وعشـرين سـنة حـين : (وفى هذه الكارثة تقول دائرة المعارف الكتابية
" اثنتــين وأربعــين ســنة"أمــا عبــارة ). 26: 8ملــوك الثــانى (ملــك ، وملــك ســنة واحــدة 

حيــث أننــا نعلــم مــن  فــال شــك أنهــا خطــأ مــن الناســخ) 2: 22أخبــار األيــام الثــانى (
. أن يهـورام أبـاه كـان ابـن أربعـين سـنة عنـدما مـات) 20و  5: 21م الثـانى أخبار األيـا(

وابـن "فـي النسـختين السـريانية والعربيـة، " ابن اثنتـين وعشـرين سـنة"كما أنها جاءت 
 .)في الترجمة السبعينية" عشرين سنة

ونفس الشىء تعترف به دائرة المعارف الكتابية عن عمر أخزيا عندما تـولى 
 :الحكم

أنــه تــولى الحكــم فــى الســنة الثانيــة عشــر مــن ُحكــم  25: 8ســفر ملــوك الثــانى فيقــول 
ــَنِة الثَّاِنَيــَة َعَشــَرَة ِلُيــوَراَم 25: (يهــورام ملــك إســرائيل ْبــِن َأْخــآَب َمِلــِك ِإْســَراِئيَل، ِفــي السَّ

 ) .َمَلَك َأَخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َمِلِك َيُهوَذا

إنـــه فــى الســـنة الحاديــة عشـــر مــن ُحكـــم ) 29: 9ملـــوك الثــانى (ويقــول نفـــس الســفر 
ْبـِن ِفي السََّنِة اْلَحاِدَيـَة َعَشـَرَة ِلُيـوَراَم 29: (يهورام ملك إسرائيل ملك أخزيا على يهـوذا

 ) .َأْخآَب، َمَلَك َأَخْزَيا َعَلى َيُهوَذا

وتؤكــد دائــرة المعــارف الكتابيــة هــذا الخطــأ فــى الكتــاب وتضــارب النســخ المختلفــة مــع 
بعض، األمر الذى يؤكد أنها لـم تصـدر عـن اهللا سـبحانه وتعـالى، وٕانهـا ُكِتَبـت بعضها ال

وأخزيـا هـو االبـن األصـغر للملـك يهـورام بـن يهوشـافاط ، وقـد : (من ذاكرة الكتبة، فتقـول
، لكـن فـي )25: 8ملـوك الثـانى (بدأ حكمه فـي السـنة الثانيـة عشـرة ليـورام ملـك إسـرائيل 



 51 

ويبـدو ملك في السنة الحاديـة عشـرة ليـورام بـن أخـآب،  يذكر أنه) 29: 9ملوك الثانى (
أن األولــي حســب األســلوب العبــري ، أمــا الثانيــة فحســب األســلوب اليونــاني فــي 

علـى ) 25: 8ملـوك الثـانى (فـي  حساب السنين ، إذ يذكر فـي الترجمـة السـبعينية
 )."ملك في السنة الحادية عشرة "أنه 

أخزيــا بــن يهــورام ، (فــى الكتــاب ، فتقــول وتؤكــد نفــس دائــرة المعــارف تضــارب آخــر 
، أخبــــار  29-16: 9،  29-25: 8ملــــوك الثــــانى (الملـــك الســــادس مــــن ملــــوك يهــــوذا 

،  27: 21أخبــار األيــام الثــانى (ويــذكر أيضــًا باســم يهوآحــاز ) 9-1: 22األيــام الثــانى 
ويســمي أيضــًا . بإحــداث تقــديم وتــأخير فــي المقطعــين المكــون منهــا االســم )  23: 25

ــاك خمــس عشــرة مخطوطــة  6: 22أخبــار األيــام الثــانى (عزريــا فــي  وٕان كانــت هن
 ). عبرية تذكره باسم أخزيا في هذا الموضع

والغريب فى تبريرات هذا الكتاب أنه يضع فى المقدمة جهـل مـن يقـرأ موسـوعته وأنـه 
ال يوجــد باحــث واحــد يمكنــه تتبــع صــدق كالمــه مــن كذبــه ، ففــى الموضــع األخيــر الــذى 

ــي َيْزَرِعيــَل 6: (هد بــه ال تجــد بــالمرة أى اســم ال ليهوآحــاز وال لعزريــااستشــ َفَرَجــَع ِلَيْبــَرَأ ِف
َرَباِت الَِّتي َضَرُبوُه ِبَها ِفي الرَّاَمِة ِعْنَد ُمَحاَرَبتِـِه َحَزاِئيـَل َمِلـَك َأَرامَ  َوَنـَزَل َأَخْزَيـا . ِبَسَبِب الضَّ

أخبار األيام .) َر ُيوَراَم ْبِن َأْخآَب ِفي َيْزَرِعيَل َألنَُّه َكاَن َمِريضاً ْبُن َيُهوَراَم َمِلُك َيُهوَذا ِلَيُزو 
 6: 22الثانى 

الغريــب أيضــًا أنــه ال تفــرق معــه تضــارب وتعــدد النســخ للموضــوع الواحــد ، وال يهــتم 
باإلختالفـــات الجليـــة بـــين هـــذه المخطوطـــات، وال ُيـــدرك أن المـــوحى بـــه مـــن عنـــد اهللا ال 

 !ولو فى نقطة واحدةيمكن أن يختلف 

ونفــس الشــىء تلمســه فــى تحديــد الــزمن الــذى تــولى فيــه أخزيــا بــن أخــآب 
 وٕايزابل الملك على بنى إسرائيل؟

أخزيا بن أخآب وٕايزابل هو الملك الثـامن إلسـرائيل (إنَّ : تقول دائرة المعارف الكتابية
 ) .18: 1ملوك الثانى  -51: 22ملوك األول (

، وملـك سنة السـابعة عشـرة ليهوشـافاط ملـك يهـوذاملك على إسرائيل في ال(و
، وهنــاك ثمــة صــعوبة فــي الترتيــب ) م .ق 850 - 852حــوالي ( ســنتين علــى إســرائيل 

فقــد بــدأ يهوشــافاط الحكــم فــي الســنة الرابعــة الزمنــي ومــدة حكــم هــؤالء الملــوك ، 
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، ) 29: 16ملــــوك األول (ســــنة  22، وملــــك أخــــآب ) 41: 22ملــــوك األول ( ألخــــآب
ء عليه يجب أن تكون السنة األولي للملك أخزيا هي السنة التاسـعة عشـرة وبنا

أخذت عن السـريانية ) 17: 1ملوك الثانى (واألرجح أن العبارة الواردة في . ليهوشافاط
 .)، فكالهما يتفق في طريقة الحساب المتبعة في بعض المخطوطات اليونانية

مــة الــرب، ألن الــرب أخطــأ، وربمــا انظــر إلــى علمــاء الكتــاب المقــدَّس ُيصــحِّحون كل
كــان قصــده أن يقــول إن أخزيــا بــدأ حكمــه فــى الســنة التاســعة عشــر ليهوشــافاط بــدًال مــن 

َوَملَـَك ُيـوَراُم ِعَوضـًا َعْنـُه ِفـي السَّـَنِة . َفَماَت َحَسـَب َكـَالِم الـرَّبِّ الَّـِذي َتَكلَّـَم بِـِه ِإيِليَّـا: (قوله
 17: 1ملوك الثانى .) َيُهوَشاَفاَط َمِلِك َيُهوَذا، َألنَُّه َلْم َيُكْن َلُه اْبنٌ الثَّاِنَيِة ِلَيُهوَراَم ْبِن 

هذا وتعتمد الترجمة األلمانية لرسالة يوحنا علـى الطبعـة الثانيـة مـن كتـاب إيرازمـوس 
. ولذلك حذف األلمان من عندهم هذه الصيغة فى أى عصر مـن العصـور 1519هذا 

 !فلك أن تتخيل هذا

لك جيمس الشهيرة اعتمدت بصورة رئيسـية علـى النسـخة اليونانيـة للطبعـة ونسخة الم
العاشــرة لنســخة تيــودور بيــزا التــى هــى فــى األســاس تعتمــد علــى الطبعــة الثالثــة لنســخة 
إيرازمـوس السـابق ذكرهــا ولـذلك هـذه الصــيغة مشـهورة عنـد الشــعوب الناطقـة باإلنجليزيــة 

 . فقط أكثر من غيرهم

عـالم نصـرانى ، يـدعمهم خمسـون محاضـر نصـرانى لعمـل  32ولذلك عنـدما اجتمـع 
 . النسخة القياسية المراجعة حذف هذا النص بال أى تردد

وهناك شهادة عالم كبير هو إسحاق نيوتن الذى يقول إن هذا المقطع ظهر أول مـرة 
: ويضيف نيوتن أيضـا نقطـة قويـة. فى الطبعة الثالثة من إنجيل إيرازموس للعهد الجديد

هذا النص لم يستخدم فى أى مجادالت الهوتية حول الثالوث من وقت جيروم وهى أن 
ولم يذكر أبدا ولكن تسلل النص بطريقة شيطانية مستغال غفلة . وحتى وقت طويل بعده

وهـذا . أتباع الصليب الـذين يقبلـون أى شـىء إال التنـازل عـن الثـالوث المفبـرك كمـا رأينـا
 هو الرابط        

0TUhttp://cyberistan.org/islamic/newton1.html U0T 
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وٕاليــك مــا قالــه الكاتــب جــون جلكــر ايســت فــى كتابــه للــرد علــى العالمــة الشــيخ أحمــد 
يعتـرف بكـل ذلـك ويلقـى بـاللوم علـى " نعم الكتاب المقدس كلمة اهللا"ديدات واسم الكتاب 

 .ص كالمه من موقع كتابه على االنترنتنساخ اإلنجيل وٕاليك ن

المثــل الثالــث الــذي أورده ديــدات هــو أحــد العيــوب التــي صــحَّحتها ترجمــة 3(
RSV ,فـي ترجمـة  7: 5يوحنـا 1ففـي . وهذا ما نقـّر بـهKJV  نجـد آيـة تحـدِّد

بينمــا ُحــذفت هــذه اآليــة فــي ترجمــة , الوحــدة بــين اآلب والكلمــة والــروح القــدس
RSV .ـــي إحـــدى  ويظهـــر أنَّ هـــذه ـــد ُوضـــعت أوًال كتعليـــق هامشـــي ف اآليـــة ق

ثم وبطريق الخطأ اعتبرها ُنسَّاخ اإلنجيل في وقت الحق جزءًا , الترجمات األولى
ألنَّ , وقــد ُحــذفت هــذه اآليــة مــن جميــع الترجمــات الحديثــة. مــن الــنص األصــلي

هـي أقـرب هـذه اآليـة "ويفترض ديـدات أنَّ . النصوص األكثر ِقَدمًا ال تورد هذه اآلية
 .). 16صفحة " إلى ما ُيسمِّيه النصارى بالثالوث األقدس وهوأحد دعائم النصرانية

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+1&nomb&nomo&nomd&bi=kjv U0T  
P

7
PFor there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, 

and the Holy Ghost: and these three are one. (KJV) 

ـــَماِء ُهـــْم َثَالثَـــةٌ 7(: وترجمتهـــا اآلُب، َواْلَكِلَمـــُة، : َفـــِإنَّ الَّـــِذيَن َيْشـــَهُدوَن ِفـــي السَّ
وُح اْلُقُدُس   ).َوَهُؤَالِء الثََّالَثُة ُهْم َواِحدٌ . َوالرُّ

 

P

7
PAnd the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. (RSV) 

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=rsv U0T  

 )والروح هو الشاهد ، ألن الروح هو الحق: (وترجمتها

أضاف المترجم هذه الجملة من عند نفسه؟ أم احتوتها احدى النسخ وغفلتها فهل 
 نسخة أخرى؟ وهل بالرغم من كل هذا تسمونه وحى من اهللا؟

هــذا مــن كالمهــم ومــن مــوقعهم للــرد علــى هــذه الفضــيحة نعــم فضــيحة بكــل المقــاييس 
 ! همتخيل النص الوحيد الواضح والذى يردده جميعهم مفبرك ليس له وجود باعتراف

وٕاليك اعتراف آخر من كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس بقلم جون ستون يقول 
 .هـــذا العـــدد بأكملـــه يمكـــن اعتبـــاره تعليقـــا أو إضـــافة بريـــق ولمعـــان: "بـــالحرف

ويـدعو بلمـر هـذه القـراءة أنهـا . ويشبهها فى ذلك عبارة فى األرض فى العدد الثامن

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+1&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
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....  شـرة صـفحات علـى أنهـا مفبركـةال يمكـن الـدفاع عنهـا ويسـجل أدلـة فـى ع
فهذه الكلمات ال توجد فى أى مخطوطة يونانية قبـل القـرن الخـامس عشـر وقـد 
ظهــرت هــذه الكلمــات أول مــا ظهــرت فــى مخطوطــة التينيــة مغمــورة تنتمــى إلــى 
القــرن الرابــع ثــم أخــذت طريقهــا إلــى النســخة المعتمــدة وذلــك بعــد أن ضــمها 

ـــة لن ـــرددإيرازمـــوس فـــى الطبعـــة الثالث ـــأثر . ســـخته بعـــد ت وال شـــك أن الكاتـــب ت
لـذلك اقتـرح شـهادة . بالشهادة المثلثة التى فى العدد الثامن ، وفكر فى الثـالوث

والواقع أن تحشـيته ليسـت موفقـة فاإلنجيـل ال يعلـم أن . مثلثة فى السماء أيضاً 
 ولكنه يعلـم أن اآلب يشـهد لالبـن اآلب واالبن والروح القدس يشهدون جميعا لالبن

 . 141انتهى بالنص صفحة " عن طريق الروح القدس

جــاء (وهــذا اعترافــه كــامًال ، بــل يوضــح ويقــول إن وضــع هــذا الــنص كــان مــن نــوع 
 . وأن تحشيته غير دقيقة) يكحلها عماها

هـل تعرفـوا كيـف يهـرب المسـيحيون مـن هـذه المشـكلة اآلن؟ آخـر : بقيت نقطة أخيرة
 !!س ألهمت الكاتب أن يضيف هذا النصما الحظته أنهم يقولون إن الروح القد

هكذا قيل فعال فى المنتديات باإلنجليزية والرد كـان كيـف تلهـم الـروح القـدس شخصـًا 
ــم يقــل هــذا المــزور)يوحنــا هنــا(أن يقــول كــالم علــى لســان شــخص آخــر  أنــا : ؟ لمــاذا ل

ألهمــت الــنص الفالنــى مــن الــروح القــدس وسأضــعه فــى المكــان الفالنــى؟ وٕاال كــان هــذا 
 !تهام للروح القدس بالتدليس والكذب على الناسا

وأصــبح اليــوم ال مفــر أمــامهم مــن التســليم وكــل نصــرانى يســتخدم هــذا العــدد الثبــات 
التثليــث بعــد اليــوم يطلــق عليــه لقــب مــدلس أو جاهــل مخــدوع إذا كــان حســن النيــة مثــل 

 فما رأى القس زكريا بطرس فى هذا؟. إيرازموس

 .على النت eeww2000وع بما كتبه األستاذ استعنت فى كتابة هذا الموض

 َفـاْذَهُبوا َوَتْلِمـُذوا 19(: هل تعتقد حقًا أن عيسى عليه السالم قـال لتالميـذه -47س
وِح اْلُقُدسِ   ؟19: 28متى)َجِميَع اُألَمِم َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّ

 )Al_sarem76(وترجمه ): كلينتون دي ويليس(كتبه 
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(by:Clinton D. Willis, 0TUCWillis@ipa.net U0T) 

 :ملحوظة

 .فهو من المترجم" {}"كل ما بين قوسين من النوع ) 1

لم أقم بترجمة كل الشهادات ولكن معظمها لضيق الوقت وألن ما فيها مكرر لما ) 2
مــن الموجــودة بالمقـــال  هــو متــرجم بالفعـــل، وقــد تركــت لضـــيق الوقــت بعــض الشـــهادات

 .وفيما هو موجود الكفاية

ــِن 19 19: 28متــى { ــُدوُهْم ِباْســِم اآلِب َواِالْب ــاْذَهُبوا َوَتْلِمــُذوا َجِميــَع اُألَمــِم َوَعمِّ َف
وِح اْلُقُدسِ   }..َوالرُّ

 :موسوعة األديان واألخالق

ة إنــه الــدليل المركــزي علــى وجهــ( 19: 28قالــت الموســوعة علــى مــا جــاء فــي متــى 
ولكـن كونـه إن كان غيـر مشـكوك، لكـان بـالطبع دلـيًال حاسـمًا، . النظر التراثية للتثليث

 .موثوقًا أمر مطعون فيه على خلفيات نقد النصوص والنقد األدبي والتاريخي

إن التفسـير الواضــح لصـمت العهـد الجديــد عـن اســم : (ونفـس الموسـوعة أفــادت قائلـة
فـي أعمـال الرسـل وكتابـات بـولس، )) 1(مسـيح باسـم ال(الثالوث واستخدام صيغة أخرى 

صــيغة التثليــث كانــت إضــافة وأن  أن هــذه الصــيغة كانــت متــأخرة،) أي التفســير(هــو 
ويشير الكاتـب إلـي الصـيغة التـي وردت فـي أعمـال الرسـل ورسـائل بـولس ) 1({. الحقة

ولكــن لمــا صــدقوا فيلــبس وهــو يبشــر بــاألمور المختصــة : (12: 8أعمــال : (ومــن مثلهــا
الــى ( 2: 11كورنثــوس. (رجــاال ونســاء" باســم يســوع المســيح اعتمــدوا"ملكــوت اهللا وب

كنيسة اهللا التي في كورنثوس المقدسـين فـي المسـيح يسـوع المـدعوين قديسـين مـع جميـع 
وغيرهــا وال وجــود . فــي كــل مكــان لهــم ولنــا" باســم ربنــا يســوع المســيح"الــذين يــدعون 

 .}إطالقًا لصيغة التثليث في متى

 ):28صـفحة ( التعميد) عقيدة(شلنك، مبدأ  إدموند

mailto:CWillis@ipa.net
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ال يمكـــن أن يكـــون األصـــل التـــاريخي  19: 28صـــيغة األمـــر بالتعميـــد الـــوارد بمتـــى 
يجــب أن يفتــرض أن هــذا الــنص ُنِقــَل عــن  وعلــى أقــل تقــدير،. للتعميــد المســيحي

 .الشكل الذي نشرته الكنيسة الكاثوليكية

 ):275 ل، صـالجزء األو: ( تفسير العهد الجديد لتيندال

ليسـت الـنص الحرفـي " باسـم األب واإلبـن والـروح القـدس"إن من المؤكـد أن الكلمـات 
 .إضافة دينية الحقة …لما قال عيسى، ولكن 

 ):295صـ ( المسيحية، لويلهيلم بويست وكيريوس

حتــى القــرن ] باســم المســيح[إن الشــهادة لإلنتشــار الواســع للصــيغة التعميديــة البســيطة 
لتثبت أن الصيغة  19: 28اني، كان كاسحًا جدًا برغم وجود صيغة متـى الميالدي الث

 .التثليثية أقحمت الحقاً 

 ):236 المجلد الثاني، صـ(الموسوعة الكاثوليكية، 

إن الصيغة التعميدية قد غيرتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثاني من باسـم يسـوع 
 .القدس المسيح لتصبح باسم األب واإلبن والروح} عيسى{

 ):1015، صـ  1963 طبعة(قاموس الكتاب المقدس لهاستينج 

ال معقـول وال { غير قابل لإلثبـات المنطقـي أو باألدلـة النصـية … -. الثـالوث
هــــو أول مــــن اســــتخدم المصــــطلح ) م180(كــــان ثيوفيلــــوس األنطــــاكي  …، }منقــــول

 .غير موجود في النصوص) المصطلح ثالوث( …، "ثالثي"

 19: 28الرئيســي فــي العهــد الجديــد هــو الصــيغة التعميديــة فــي متــى الــنص التثليثــي 
ــي أي مــن األناجيــل ...  ــأخر فيمــا بعــد القيامــة غيــر موجــود ف هــذا القــول المت

األخــرى أو فــي أي مكــان آخــر فــي العهــد الجديــد، هــذا وقــد رآه بعــض العلمــاء 
وقــد وضــح أيضــًا أن فكــرة الحــواريين مســتمرين فــي . كــنص موضــوع فــي متــى

مهم، حتى إن اإلشارة المتأخرة للتعميد بصيغتها التثليثية لربمـا كانـت إقحـام تعلي
 .الحق في الكالم
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) بدًال من اسم الثالوث" باسمي(" كان) القديم(صيغة إيسوبيوس للنص أخيرًا، 
بالرغم من وجـود صـيغة التثليـث اآلن فـي الطبعـات الحديثـة .(لها بعض المحـامين

. مصــدرها هــو مــن التعلــيم التــاريخي ليســوعفهــذا ال يضــمن أن ) لكتــاب متــى
واألفضــل بــال شــك النظــر لصــيغة التثليــث هــذه علــى أنهــا مســتمدة مــن الطقــس 
التعميـــدي للمســـيحيين الكـــاثوليكيين األوائـــل ربمـــا الســـوريون أو الفلســـطينيون 

وعلى أنها تلخـيص مـوجز للتعـاليم الكنسـية الكاثوليكيـة ، )4-1: 7أنظر ديداش (
 ... .والروح عن اآلب واإلبن 

 :موسوعة شاف هيرزوج للعلوم الدينية

 -ال يمكــن أن يكـــون يســوع قـــد أعطــى الحـــواريين هــذا التعميـــد الثــالوثي بعـــد قيامتـــه 
، 16: 8، 38: 2أعمـال (فالعهد الجديد يعرف صيغة واحدة فقـط للتعميـد باسـم المسـيح 

-13 :1 1كورنثـــــوس, 3: 6، روميـــــة 27: 3وأيضـــــًا فـــــي غالطيـــــة  5: 19، 43: 10
ـــث بينمـــا الصـــيغة التثليثيـــة )15 ـــاني والثال ، والتـــي بقيـــت موجـــودة حتـــى فـــي القـــرنين الث

، وفــي جوســتين وأبــو 1: 7فقــط، وبعــد هــذا فقـط فــي ديــداش  19: 28موجـودة فــي متــى 
غريبــة، وهــذه ... الطبيعــة الطقســية الواضــحة لهــذه الصــيغة , أخيـراً .... 16: 11

وبالتـالي فالثقـة التقليديـة ...  اغاتليست طريقة يسوع في عمل مثل هـذه الصـي
 ).435صـ .( يجب أن تناقش 19: 28متى  )أو أصالة(في صحة 

 :كتاب جيروزاليم المقدس، عمل كاثوليكي علمي، قرر أن
بكمـــال تعبيرهـــا ) 19 :28الثالوثيـــة بمتـــى (مـــن المحتمـــل أن هـــذه الصـــيغة، 

تقـرر الحقـًا فـي الـذي ) فعل بشـري(واستغراقه، هي انعكاس لإلستخدام الطقسي 
تـتكلم  }أعمـال الرسـل{سـيبقى مـذكورًا أن األعمـال . األولى) الكاثوليكية(الجماعة 

 "... .،باسم يسوع"عن التعميد 

، وتحت عنوان 2637الموسوعة الدولية للكتاب المقدس، المجلد الرابع، صفحة 
 :قالت Baptism" العماد"
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ــًا  19: 28 ماجــاء فــي متــى ــأخر، } أو ترســيخاً {كــان تقنين لموقــف كنســي مت
مع الحقائق التاريخية المسيحية، بل والصيغة التثليثية غريبـة  فشموليته تتضاد
 .على كالم يسوع

 :19: 28عن متى)NRSV(جاء في اإلصدار المحقق الجديد للكتاب المقدس 
ــدعي النقــاد المعاصــرين أن هــذه الصــيغة نســبت زورًا ليســوع وأنهــا تمثــل  ي

، ألنــه ال يوجــد مكــان فــي كتــاب )الكاثوليكيــة(يــد الكنيســة تقليــدًا متــأخرًا مــن تقال
تــم التعميــد فيــه باســم ) أو أي مكــان آخــر فــي الكتــاب المقــدس(أعمــال الرســل 

 . .. .الثالوث

 :ترجمة العهد الجديد لجيمس موفيت
مــن : قــرر المتــرجم أن 19: 28تعليقــًا علــى متــى  64فــي الهــامش الســفلي صــفحة 

بكمـال تعبيرهـا واسـتغراقه، ) 19: 28 الثالوثية بمتى( المحتمل أن هذه الصيغة، 
الـذي تقـرر الحقـًا فـي الجماعـة ) فعـل بشـري(هي انعكـاس لإلسـتخدام الطقسـي 

ــى) الكاثوليكيــة( ــتكلم عــن } أعمــال الرســل{ســيبقى مــذكورًا أن األعمــال . األول ت
 +.". 5: 1، راجع أعمال الرسل باسم يسوع"التعميد 

 :توم هاربر

ال أدري إن كانــت مجلــة أو جريــدة أو {اتــب الــديني فــي تورنتــو ســتار تــوم هــاربر، الك
 :يخبرنا بهذه الحقائق 103صفحة " ألجل المسيح"وفي عموده } ...

كــل العلمــاء مــا عــدا المحــافظين يتفقــون علــى أن الجــزء األخيــر مــن هــذه 
ال ] التثليثيـة[الصـيغة . قـد أقحـم الحقـاً ]  19: 28 الجزء التثليثـي بمتـى[الوصية 

ــد  ــدليل الوحي توجــد فــي أي مكــان آخــر فــي العهــد الجديــد، ونحــن نعــرف مــن ال
ـد النـاس باسـتخدام هـذه ] باقي العهد الجديـد[المتاح  أن الكنيسـة األولـى لـم ُتَعمِّ

 ". باسم يسوع مفرداً "، وكان التعميد ")باسم اآلب واإلبن والروح القدس("الكلمات 

وفيما بعـد ُمـدَِّدت " عمدوهم باسمي" وبناءًا على هذا فقد ُطِرَح أن األصل كان
  ].التثليث الكاثوليكي المتأخر[لتالئم العقيدة ] ُغيَِّرت[
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فــي الحقيقــة، إن التصــور األول الــذي وضــعه علمــاء النقــد األلمــان والموحــدون أيضــًا 
عنـدما  1919في القرن التاسع عشـر قـد تقـررت وُقِبَلـت كخـط رئيسـي لـرأي العلمـاء منـذ 

ُــــِشَر تفســـير لـــم تالحـــظ الصـــيغة المنتشـــرة ) م 33(الكنيســـة األولـــى  ":{Peake{بيـــك  نـ
{ كــان توســيعًا ] الثــالوث[إن األمــر بالتعميــد باســم الثالثــة . للتثليــث بــرغم أنهــم عرفوهــا

 ".مذهبيًا متأخراً } تحريفاً 

 :723صفحة  1919 تفسير الكتاب المقدس

 :واضحة  (Peake)قالها الدكتور بيك

وبـدَال . مـذهبيًا متـأخراً } تحريفـاً {باسم الثالثـة كـان توسـيعًا إن األمر بالتعميد 
من كلمات التعميد باسم الب واإلبن والروح القدس، فإنه من األفضـل أن نقرأهـا 

 .".بإسمي" -ببساطة 

 :كتاب الالهوت في العهد الجديد أو الهوت العهد الجديد
كنيسـة الهلينسـتية ، تحـت عنـوان كيريجمـا ال133، صفحة 1951تأليف آر بولتمان، 

قـد تـم تبديلـه بشـكل واضـح  19: 28الحقيقة التاريخية أن العدد متى . واألسرار المقدسة
ألن شــعيرة التعميــد قــد تمــت بــالتغطيس حيــث ُيغَطــس الشــخص المــراد تعميــده . "وصـريح

، والرسالة للعبرانيين 36: 8في حمام، أو في مجرى مائي كما يظهر من سفر األعمال 
 3-1: 7والتـــي تســـمح لنـــا باإلســـتنتاج، وكـــذا مـــا جـــاء فـــي كتـــاب ديـــداش .. ، 22: 10

أنـه يكفـي فـي حـال ] الـنص الكـاثوليكي األبـوكريفي[تحديدًا، إعتمادًا على النص األخيـر 
. علــــى الــــرأس] تعلــــيم الــــرش الكــــاثوليكي المزيــــف[الحاجــــة ســــكب المــــاء ثــــالث مــــرات 

ـــد يســـمي علـــى الشـــخص الجـــاري تعميـــده ب اســـم الـــرب يســـوع والشـــخص الُمَعمَّ
 .".بعد هذا لتكون باسم األب واإلبن والروح القدس] ُبدَِّلت[وقد وسعت "، المسيح

 :عقائد وممارسات الكنيسة األولى

هـال } بروفيسـر{األسـتاذ . 21-20، صـفحة 1992سـتيوارت ج هـال . تأليف دكتـور
ال قــال بعبــارة دكتــور هــ. كــان رســميًا أســتاذًا لتــاريخ الكنيســة بكليــة كينجــز، لنــدن انجلتــرا

ــــة إن التعميــــد التثليثــــي الكــــاثوليكي لــــم يكــــن الشــــكل األصــــلي لتعميــــد : واقعي
 . المسيحيين، واألصل كان معمودية اسم المسيح
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ويقول أدولف " . ليس دليًال على أن حواريي المسيح اعتنقوا التثليث: يقول ويلز -3
القـدس، غريـب  صيغة التثليث هذه التـي تـتكلم عـن اآلب واالبـن والـروح: "هرنـك

كـذلك لـم … ، ذكرها على لسان المسـيح، ولـم يكـن لهـا وجـود فـي عصـر الرسـل
يرد إال في األطوار المتأخرة من التعاليم النصرانية ما تكلم به المسيح وهو يلقي 

وأن بولس لم يعلـم شـيئًا عـن هـذا . مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أقيم من األموات
 ينسبه للمسيح يحض على نشر النصرانية بين األمم إذ هو لم يستشهد بقول]) 1".([

ويؤكد تاريخ التالميذ عـدم معـرفتهم بهـذا الـنص إذ لـم يخرجـوا لـدعوة النـاس كمـا  -4
وأمـا "أمر المسيح، ثم لم يخرجـوا مـن فلسـطين إال حـين أجبـرتهم الظـروف علـى الخـروج 

لـــى فينيقيـــة الـــذين تشـــتتوا مـــن جـــراء الضـــيق الـــذي حصـــل بســـبب اســـتفانوس فاجتـــازوا إ
 ).19: 11أعمال " (وقبرص وأنطاكيا وهم ال يكلمون أحدًا بالكلمة إال اليهود فقط

ولمـــــا حـــــدث أن بطـــــرس اســـــتدعي مـــــن قبـــــل كرنيليـــــوس الـــــوثني ليعـــــرف منـــــه ديـــــن 
: َفقَـاَل َلهُـمْ 28: (لما حصل ذلك المه التالميذ فقال لهم. النصرانية، ثم تنصر على يديه

َف ُهَو ُمَحرٌَّم َعَلى َرُجٍل َيُهوِديٍّ َأْن َيْلَتِصَق ِبَأَحٍد َأْجَنِبيٍّ َأْو َيْأِتَي َأْنُتْم َتْعَلُموَن َكيْ «
ــا َأَنــا َفَقــْد َأَراِنــي اُهللا َأْن َال َأُقــوَل َعــْن ِإْنَســاٍن َمــا ِإنَّــُه َدِنــٌس َأْو َنِجــٌس . ِإَلْيــهِ  ) .َوَأمَّ

َنْحـُن الَّـِذيَن َأَكْلَنـا ((بـل قـال ، لكنـه لـم يـذكر أن المسـيح أمـرهم بـذلك )28: 10أعمال (
ــَواتِ  ــِه ِمــَن اَألْم ــَد ِقَياَمِت ــُه َبْع : 10أعمــال) (َوَأْوَصــاَنا َأْن َنْكــِرَز ِللشَّــْعبِ 42. َوَشــِرْبَنا َمَع

 .، أي لليهود فقط)41-42

وعليه فبطرس ال يعلم شيئًا عن نص متـى الـذي يـأمر بتعميـد األمـم باسـم األب  -5
ولــذلك اتفــق التالميــذ مــع بــولس علــى أن يــدعو األمميــين ، وهــم . سواالبــن والــروح القــد

كمـا ) األمم(رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة : (يدعون الختان أي اليهود يقول بولس
أعطــوني وبرنابــا يمـين الشــركة لنكــون نحــن لألمــم، وأمــا … بطـرس علــى إنجيــل الختــان 

لو كان صحيحًا  -ا أمر المسيح فكيف لهم أن يخالفو ) 9-7: 2غالطية) (هم فللختان
 ويقعدوا عن دعوة األمم ،ثم يتركوا ذلك لبولس وبرنابا فقط؟ -نص متى 
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وجاءت شهادة تاريخيـة تعـود للقـرن الثـاني مناقضـة لهـذا الـنص إذ يقـول المـؤرخ  -6
إني تسلمت من األقدمين أن المسيح قبل صـعوده إلـى السـماء كـان :"أبولونيوس 

 ])2".([تعدوا كثيرًا عن أورشليم لمدة اثني عشر سنةقد أوصى رسله أن اليب

: 5، دراســات فــي العهــد الجديــد رقــم 1923الجامعــة الكاثوليكيــة األمريكيــة بواشــنطن،
 .:27كتبه هنري كونيو صـ . األمر اإللهي بالتعميد تحقيق نقدي تاريخي

إن الرحالت فـي سـفر األعمـال ورسـائل القـديس بـولس هـذه الـرحالت تشـير "
هـل مـن الممكـن : "ونجـد أيضـاً ". }المسـيح{ صـيغة مبكـرة للتعميـد باسـم الـرب لوجـود

التوفيــــق بــــين هــــذه الحقــــائق واإليمــــان بــــأن المســــيح أمــــر تالميــــذه أن يعمــــدوا بالصــــيغة 
التثليثية؟ لو أعطى المسيح مثـل هـذا األمـر، لكـان يجـب علـى الكنيسـة الرسـولية تتبعـه، 

. ومثــل هــذا األثــر لــم يوجــد. لعهــد الجديــدولكنــا نســتطيع تتبــع أثــر هــذه الطاعــة فــي ا
والتفســـير الوحيـــد لهـــذا الصـــمت، وبنـــاًء علـــى نظـــرة غيـــر متقيـــدة بالتقليـــد، أن 
الصيغة المختصرة باسم المسيح كانت األصـلية، وأن الصـيغة المطولـة التثليثيـة 

 ".كانت تطورًا الحقاً 

للحجــج الماضــية والشــهادات التــى لــم أترجمهــا هــي للمصــادر التاليــة ، وهــي ال تضــيف 
 :شيئاً 

1- A History of The Christian Church :1953  by Williston 
Walker former Professor of Ecclesiastical History at Yale 
University 
2- Catholic Cardinal Joseph Ratzinger: 

3- "The Demonstratio Evangelica" by Eusebius: Eusebius was 
the Church historian and Bishop of Caesarea 

 Al sarem76كتبه 
 منقول من منتديات الدعوة

0TUhttp://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb3
27e367&showtopic=29U0T 

http://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb327e367&showtopic=29
http://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb327e367&showtopic=29
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 barsoomyat.comبموقع ) Salafyo0on(يقول األستاذ و 

إن أول نقـــد يتوجـــه لهـــذه الفقـــرة أنهـــا علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا أهـــم فقـــرة فـــى عقيـــدة  -1
النصـارى أنهــا لـم تــرد فـي األناجيــل الثالثــة األخـرى التــي اتفقـت علــى إيـراد قصــة دخــول 

ذكـر التثليـث  فهـل كـان ركوبـه علـى جحـش أهـم مـن.المسيح أورشليم راكبًا علـى جحـش 
 ؟19: 28فلم يذكره سوى متى 

ثـــم إن الفقـــرة وردت فـــي أحـــداث مـــا بعـــد القيامـــة، وقصـــة القيامـــة برمتهـــا ولكثـــرة  -2
االخــتالف فــي روايــات األناجيــل لهــا ـ كمــا ســيأتي ـ يعتبرهــا علماؤنــا مــن النصــارى 
ا والمســلمين قصــة مــزورة ملفقــة ، ثــم عنــد تفحــص الفقــرة يكشــف عمــا يكــذبها فقــد ســبقه

ولمـا رأوه سـجدوا لـه، ولكـن بعضـهم : "يقـول متـى. حديث عن الحواريين بـأنهم شـكوا
، و كــان مــرقس قــد ذكــر فــي هــذا الموضــع أن المســيح ظهــر )17: 28متــى " (شــكوا

ووبخ عدم إيمانهم و قساوة قلـوبهم ألنهـم لـم يصـدقوا الـذين نظـروه قـد "للتالميذ 
" رزوا باإلنجيــل للخليقــة كلهــااذهبــوا إلــى العــالم أجمــع، و اكــ: قــام، وقــال لهــم

 !!، ولم يذكر شيئًا عن عناصر التثليث)15-14: 16مرقس (

أنــا أعمـدكم بمــاء التوبـة، و لكــن الـذي يــأتي بعــدي : "قـال يوحنـا المعمـدان -3
، فلـم يـذكر )11: 3متـى " (هو سيعمدكم بالروح القدس والنـار… هو أقوى مني 
: 28االبـن والـروح القـدس مـن أجـل قـول متـى فلو سلمنا باتحاد اآلب و . اآلب وال االبن

 !!، لوجب عليكم التسليم باتحاد النار مع الروح القدس واالبن واآلب 19

فكــل هــذه الشــواهد تكــذب نــص متــى، و تؤكــد أنــه نــص مختلــق ال تصــح نســبته  -4
للمسيح، ثم عند غض الطرف عـن ذلـك كلـه فإنـه لـيس فـي الـنص مـا يسـلم بأنـه حـديث 

تمــع فــي ذات واحــدة، فهــو يتحــدث عــن ثــالث ذوات متغــايرة قــرن عــن ثــالوث أقــدس اج
بينهـا بــواو عاطفــة دلــت علــى المغــايرة، والمعنــى الصــحيح للــنص كمــا يــرى محمــد حســن 

اذهبــوا باســم اهللا ورسـوله عيســى والــوحي المنــزل عليــه بتعــاليم اهللا عــز : "وغيـره
 ".وجل

ســخ البحــث الصــريح، ولهــذه الصــيغة مثــل ال يصــرفه النصــارى للتثليــث يــذكره نا -5
ــرب يســوع : "فقــد جــاء فــي رســالة بــولس األولــى إلــى تيموثــاوس أناشــدك أمــام اهللا وال

فـإن أحـدًا لـم يفهـم مـن ) 21: 5) 1(تيموثـاوس " (… المسيح والمالئكـة المختـارين
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الـنص ألوهيــة المالئكــة أو أنهـم األقنــوم الثالــث، ويقــال فـي نــص متــى مـا يقــال فــي نــص 
 ]).3([بولس 

األســلوب فــي التعبيــر معهــود فــي اللغــات والكتــب و قــد جــاء فــي القــرآن  و هــذا -6
يــا أيهــا الــذين آمنــوا أمنــوا بــاهللا ورســوله والكتــاب الــذي نــزل علــى رســوله والكتــاب : [مثلــه

 .وغير ذلك من اآليات القرآنية]) 4] ([الذي أنزل من قبل

 عنها؟ فهل من الممكن أن يكون قد أمرهم بالدعوة بين األمم وتقاعسوا هم

وهـل مــن الممكـن أن يكــون يسـوع مرســل للعـالمين ويختــار تالميـذ تصــورهم األناجيــل 
بالغباء واألنانية واإلنـدفاع وعـدم الفهـم؟ بـل وصـف أحـدهم بأنـه شـيطان ، وُنعـَت اآلخـر 
بأنــه لــص وال يهــتم إال بالمــال ، حتــى بــاع ســيده ، واتهمــوا جميعــًا بــالجبن والتخلــى عــن 

عــدم صــلبًا ، نــاهيكم عــن تســميتكم لــه باإللــه الــذى بيــده المــوت رســولهم ُيقــَبض عليــه ويُ 
 فعالم كان خوفهم من اليهود واإلله فى وسطهم؟. والحياة

 هل مازلت تعتقد أن عيسى عليه السالم كان مرسًال للعالمين؟  -48س 

فـإذا كنــَت مازلــت تعتقـد هــذا ، فــاقرأ فــى نصـوص كتابــك يتضــح لـك مــن تــاريخ دعــوة 
 :م إلى نهايتها أنه مرسل فقط لخراف بيت إسرائيل الضالةعيسى عليه السال

َوَلِكْن ِفيَمـا ُهـَو ُمَتَفكِّـٌر ِفـي َهـِذِه 20: (فقد أنبأ المالك يوسف بأنه سيخلص شعبه فقط
ــاِئالً  ــٍم َق ــُه ِفــي ُحْل ــْد َظَهــَر َل ــا ُيوُســُف اْبــَن َداُوَد َال َتَخــْف َأْن «: اُألُمــوِر ِإَذا َمــَالُك الــرَّبِّ َق َي

وِح اْلقُـُدسِ  َفَسَتِلُد اْبنـًا َوتَـْدُعو 21. َتْأُخَذ َمْرَيَم اْمَرَأَتَك َألنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ
 21-20: 1متى ) .»اْسَمُه َيُسوَع َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ 

ــ1: (ولمــا جــاء مجــوس المشــرق ســألوا عــن ملــك اليهــود فقــط ا ُوِلــَد َيُســوُع ِفــي َبْيــِت َوَلمَّ
َلْحــِم اْلَيُهوِديَّــِة ِفــي َأيَّــاِم ِهيــُروُدَس اْلَمِلــِك ِإَذا َمُجــوٌس ِمــَن اْلَمْشــِرِق َقــْد َجــاُءوا ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم 

 1: 2متى ) ؟َأْيَن ُهَو اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهودِ «: َقاِئِلينَ 2

َوَأْنـِت َيـا َبْيـَت َلْحـٍم َأْرَض 6: (إسـرائيل وتحدثت النبوءة التوراتية عـن مـن يرعـى شـعب
ــــْيَن ُرَؤَســــاِء َيُهــــوَذا  ــــْغَرى َب ــــَدبٌِّر َيْرَعــــى َشــــْعِبي َيُهــــوَذا َلْســــِت الصُّ ــــِك َيْخــــُرُج ُم َألْن ِمْن

 6: 2متى ) .»ِإْسَراِئيلَ 
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َال «17: (وأعلنها عيسى عليه السالم صـراحة ، أنـه جـاء تابعـًا للنـاموس ، مطبقـًا لـه
ــ ــاءَ َتُظنُّ ــاُموَس َأِو اَألْنِبَي ــَض النَّ ــُت َألْنُق ــي ِجْئ ــلَ . وا َأنِّ ــْل ِألَُكمِّ ــَض َب ــُت َألْنُق ــا ِجْئ . َم
ِإَلى َأْن َتُزوَل السََّماُء َواَألْرُض َال َيـُزوُل َحـْرٌف َواِحـٌد َأْو : َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 18

َفَمـْن َنَقـَض ِإْحـَدى َهـِذِه اْلَوَصـاَيا 19. اْلُكـلُّ  ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكونَ 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيـْدَعى َأْصـَغَر ِفـي َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ  َوَأمَّـا َمـْن َعِمـَل . الصُّ

 19-17: 5متى .) َوَعلََّم َفَهَذا ُيْدَعى َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 

ه أرسلهم فقط إلى خراف بيـت إسـرائيل ، بـل نهـاهم عـن الـذهاب وعندما أرسل تالميذ
ــاِئالً 5: (إلــى أى مدينــة للســامريين ــا َعَشــَر َأْرَســَلُهْم َيُســوُع َوَأْوَصــاُهْم َق ــى «: َهــؤَُالِء اِالْثَن ِإَل

ِبـاْلَحِريِّ ِإَلـى َبـِل اْذَهُبـوا 6. َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال تَـْدُخُلوا
الَّةِ   6-5: 10متى.) ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

َوَمَتــى 23: (وكــرر علــى تالميــذه وأكــد لهــم أن يســتمروا فــى الــدعوة فــى مــدن إســرائيل
ُلـ. َطَرُدوُكْم ِفي َهِذِه اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا ِإَلـى اُألْخـَرى وَن َفـِإنِّي اْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـْم َال ُتَكمِّ

 23: 10متى .) ُمُدَن ِإْسَراِئيَل َحتَّى َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 

الَّةِ «: (وقال للمرأة الكنعانية َفَأتَـْت 25. »َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
َأْن ُيْؤَخـَذ ُخْبـُز اْلَبِنـيَن  َلـْيَس َحَسـناً «: َفَأَجـابَ 26» !َيا َسيُِّد َأِعنِّـي«: َوَسَجَدْت َلُه َقاِئَلةً 
 26-24: 15متى .) »َوُيْطَرَح ِلْلِكَالبِ 

ــا َأْكَمــَل َيُســوُع َهــَذا اْلَكــَالَم اْنَتَقــَل ِمــَن 1: (وكانــت دعوتــه كلهــا داخــل مــدن إســرائيل َوَلمَّ
ــِر اُألْرُدنِّ  َوَجــاَء ِإَلــى ُتُخــوِم اْلَيُهوِديَّــةِ اْلَجِليــِل  ُجُمــوٌع َكِثيــَرٌة َفَشــَفاُهْم َوَتِبَعتْــُه 2. ِمــْن َعْب

 2-1: 19متى .) ُهَناكَ 

َهـا َنْحـُن قَـْد َتَرْكَنـا «: َفَأَجاَب ُبْطـُرُس ِحيَنئِـذٍ 27: (وسيدين التالميذ أسباط بنى إسرائيل
ُكـْم َأْنـُتُم ِإنَّ : اْلَحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ «: َفقَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 28» َفَمـاَذا َيُكـوُن َلَنـا؟. ُكلَّ َشـْيٍء َوَتِبْعَنـاكَ 

َتْجِلُسـوَن َأْنـُتْم الَِّذيَن َتِبْعُتُموِني ِفي التَّْجِديِد َمَتى َجلَـَس اْبـُن اِإلْنَسـاِن َعلَـى ُكْرِسـيِّ َمْجـِدِه 
: 19متـى .) َأْيضًا َعَلـى اْثَنـْي َعَشـَر ُكْرِسـّيًا تَـِديُنوَن َأْسـَباَط ِإْسـَراِئيَل اِالْثَنـْي َعَشـرَ 

27-28 

َفَسـَأَلُه . َفَوقَـَف َيُسـوُع َأَمـاَم اْلـَواِلي11: (الموجهة إليه أنـه ملـك اليهـود بل كانت التهمة
 11: 27متى .) »َأْنَت َتُقولُ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ » ؟أََأْنَت َمِلُك اْلَيُهودِ «: اْلَواِلي
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َوَضــَفُروا ِإْكِلـــيًال ِمـــْن 29: (وكــان معروفـــًا عنــد النـــاس أنــه نبـــى اليهـــود وبنــى إســـرائيل
: َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمُه َوَيْسَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِلينَ . ْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ شَ 
 29: 27متى ) »!السََّالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ «

َخلَّـَص «42: َوالشُُّيوِخ قَـاُلوا َوَكَذِلَك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْيضًا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َمَع اْلَكَتَبةِ 41(
َفْلَيْنـِزِل اآلَن َعـِن  ِإْن َكاَن ُهـَو َمِلـَك ِإْسـَراِئيلَ . »آَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلَِّصَها

ِليِب َفُنْؤِمَن ِبهِ   42-41: 27متى !) الصَّ

ـــيِّا ُهـــَو َيُســـوُع َمِلـــُك  َهـــَذا«: (حتـــى إنهـــم كتبـــوا علـــة المصـــلوب الـــذى ظنـــوه الِمسِّ
 37: 27متى .) »اْلَيُهودِ 

ــَماِء َوَعَلــى «: َفَتَقــدََّم َيُســوُع َوَكلََّمُهــْم َقــاِئالً 18: (أمــا قولــه ُدِفــَع ِإَلــيَّ ُكــلُّ ُســْلَطاٍن ِفــي السَّ
ـــُدوُهْم ِباْســـِم اآلِب َواِالْبـــِن َوالـــرُّ 19اَألْرِض  وِح َفـــاْذَهُبوا َوَتْلِمـــُذوا َجِميـــَع اُألَمـــِم َوَعمِّ
فهو يناقض كل النصوص المذكورة ، وُيثبت أنه كان فى  19-18: 28متى .) اْلُقُدسِ 

حياته إلهًا متعصبًا لليهود ، وأنه لم ينـزل لخـالص البشـرية مـن خطيئـة أدم وحـواء، كمـا 
 .تدعون ، بل لخالص اليهود وٕاهالك غيرهم ، وهذا ينافى عدل اإلله

رية ولــم يفعــل فــى حياتــه ولــم يبشــر إال اليهــود ولــو كــان نبيــًا أمــره إلهــه بخــالص البشــ
وهــل يمكــن أن تخــالف تعاليمــه بعــد . لوجــب قتلــه ألنــه عصــى اهللا ولــم يفعــل مــا ُأِمــَر بــه

 الصلب تعاليمه قبل الصلب؟

وهــذا الــنص ينفــى كــذلك كــون عيســى عليــه الســالم إلهــًا مــن ناحيــة ، ألن الــدافع هــو 
 .وى المالك واألضعف المملوكاإلله الخالق األقوى ، وال اتحاد بين األق

وينفى وجود الثالوث المقدس من ناحية أخرى، ألنه لو كان هناك اتحـاد بـين الثالثـة 
لمــا كــان هنــاك داع للكــالم عــن هــذا اإلتحــاد ، ألنــه بكونــه متحــد فهــو واحــد ، فــال داع 

ا د لمـ ومـن ناحيـة أخـرى فلـو كـان هنـاك اتحـا. للكالم عن المكونات األساسية لهـذا اإللـه
، بـل لكـان قـال قـررت أو أمـرت؛ ألن الـدافع غيـر المـدفوع لـه ، والراسـل ) ُدِفَع إلـى(قال 

 .  غير المرسل إليه

ولو كان الراسل هو المرسل إليه لكان هذا خداع لكل أتباعه ، ولكان قصد من ذلـك 
ولو قال قائل بأنه واآلب واحد لجـاز . أن يخدع عباد الصليب ويوهمهم أنه واألب اثنان
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باسـم الـروح القـدس واالبـن (أو نقـول ) باسم االبن واألب والروح القـدس: (كم أن تقولونل
 ).واألب

، ألنهــم ) كناســوت(ولــو اتحــد الناســوت بــالالهوت ألمكــنهم عبــادة يســوع فــى حياتــه 
 . على زعمهم ال ينفصلون

َهـِذِه  َوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفـي23(: وكيف يرسلهم إلى العالم أجمع ، لو كان قد قال لهـم
َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َال ُتَكمُِّلوَن ُمُدَن ِإْسـَراِئيَل َحتـَّى . اْلَمِديَنِة َفاْهُرُبوا ِإَلى اُألْخَرى

 23: 10متى .) َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 

أضــف إلـــى ذلـــك وجــود تالميـــذه فـــى كــل حـــين فـــى الهيكــل، يســـبحون اهللا ويمجدونـــه 
َوَكــاُنوا ُكــلَّ ِحــيٍن ِفــي اْلَهْيَكــِل 53(): علــى زعمهــم(قيامتــه  ويعلمــون النــاس، حتــى بعــد

 53: 24لوقا .) آِمينَ . ُيَسبُِّحوَن َوُيَباِرُكوَن اهللاَ 

ــا َحَضــَر َيــْوُم اْلَخْمِســيَن َكــاَن اْلَجِميــُع 1: (وحتــى بعــد أن امــتألوا مــن الــروح القــدس َوَلمَّ
السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهُبوِب ِريٍح َعاِصَفٍة َوَمَأل ُكلَّ  َوَصاَر َبْغَتًة ِمنَ 2َمعًا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة 

َوَظَهــَرْت َلُهــْم َأْلِســَنٌة ُمْنَقِســَمٌة َكَأنََّهــا ِمــْن َنــاٍر َواْســَتَقرَّْت َعَلــى 3اْلَبْيــِت َحْيــُث َكــاُنوا َجاِلِســيَن 
وِح اْلُقــ4. ُكــلِّ َواِحــٍد ِمــْنُهمْ  ُدِس َواْبتَــَدُأوا َيَتَكلَُّمــوَن ِبَأْلِســَنٍة ُأْخــَرى َكَمــا َواْمــَتَأل اْلَجِميــُع ِمــَن الــرُّ

وُح َأْن َيْنِطُقوا  4-1: 2أعمال .) َأْعَطاُهُم الرُّ

َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اْلَيُهــوُد «: َفَوَقــَف ُبْطــُرُس َمــَع اَألَحــَد َعَشــَر َوَرَفــَع َصــْوَتُه َوَقــاَل َلُهــمْ 14(
. .. ِلـَيُكْن َهـَذا َمْعُلومـًا ِعْنـَدُكْم َوَأْصـُغوا ِإلَـى َكَالِمـي ْجَمُعـونَ َوالسَّاِكُنوَن ِفـي ُأوُرَشـِليَم أَ 

َيُسـوُع النَّاِصـِريُّ َرُجـٌل : اْسَمُعوا َهِذِه اَألْقـَوالَ  َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّونَ «22.. .. .. .. 
َوآَيـاٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه ِفـي َوَسـِطُكْم َكَمـا َأْنـُتْم َقْد َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب 

فقد كانوا إذًا فـى أورشـليم وكـانوا ُيخـاطبون اليهـود  22و  14: 2أعمال .) َأْيضًا َتْعَلُمونَ 
 .فقط

 46: 2أعمال .) َوَكاُنوا ُكلَّ َيْوٍم ُيواِظُبوَن ِفي اْلَهْيَكِل ِبَنْفٍس َواِحَدةٍ 46(

َالِة التَّاِسَعةِ َوَصِعَد بُ (  1: 3أعمال .) ْطُرُس َوُيوَحنَّا َمعًا ِإَلى اْلَهْيَكِل ِفي َساَعِة الصَّ
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ــدُّوِقيُّوَن 1( َوَبْيَنَمـا ُهَمــا ُيَخاِطَبـاِن الشَّــْعَب َأْقَبـَل َعَلْيِهَمــا اْلَكَهَنـُة َوَقاِئــُد ُجْنـِد اْلَهْيَكــِل َوالصَّ
ـــ2 ِريَن ِمـــْن َتْعِليِمِهَمـــا الشَّ َفـــَأْلَقْوا 3. ْعَب َوِنـــَداِئِهَما ِفـــي َيُســـوَع ِباْلِقَياَمـــِة ِمـــَن اَألْمـــَواتِ ُمَتَضـــجِّ

: 4أعمـال .) َعَلْيِهَما اَألَياِدَي َوَوَضُعوُهَما ِفي َحْبٍس ِإَلى اْلَغِد َألنَّـُه َكـاَن قَـْد َصـاَر اْلَمَسـاءُ 
1-3 

َوَجـَرْت 12: (يلوقام التالميذ بعمل عجائـب كثيـرة فـى رواق سـليمان وبـين بنـى إسـرائ
َوَكـاَن اْلَجِميـُع ِبـَنْفٍس َواِحـَدٍة . َعَلى َأْيِدي الرُُّسِل آَياٌت َوَعَجاِئُب َكِثيـَرٌة ِفـي الشَّـْعبِ 

ــا اآلَخــُروَن َفَلــْم َيُكــْن َأَحــٌد ِمــْنُهْم َيْجُســُر َأْن َيْلَتِصــَق ِبِهــْم َلِكــْن 13. ِفــي ِرَواِق ُســَلْيَمانَ  َوَأمَّ
 13-12: 5أعمال .) َعظُِّمُهمْ َكاَن الشَّْعُب يُ 

. وأمرهم مـالك الـرب بعـد رفـع عيسـى عليـه السـالم أن يكـرزوا بـين بنـى إسـرائيل فقـط
فقــد تــم القــبض علــيهم ودخلــوا ســجن العامــة فــى فلســطين ، وخرجــوا بمعجــزة منــه ، ولــم 
يهربوا بل استمروا بنـاًءا علـى أوامـر مـالك الـرب يكـرزون بـين الشـعب ، وداخـل الهيكـل 

ــَتُألوا 17: (نفســه ــدُّوِقيِّيَن َواْم ــِة َوَجِميــُع الَّــِذيَن َمَعــُه الَّــِذيَن ُهــْم ِشــيَعُة الصَّ ــاَم َرِئــيُس اْلَكَهَن َفَق
ــةِ 18َغْيـَرًة  َوَلِكــنَّ َمــَالَك 19. َفــَأْلَقْوا َأْيــِدَيُهْم َعَلــى الرُُّســِل َوَوَضــُعوُهْم ِفــي َحــْبِس اْلَعامَّ

اْذَهُبوا ِقُفوا َوَكلُِّموا الشَّْعَب ِفي «20: ْبَواَب السِّْجِن َوَأْخَرَجُهْم َوقَـالَ الرَّبِّ ِفي اللَّْيِل َفَتَح أَ 
ـْبِح َوَجَعلُـوا 21. »اْلَهْيَكِل ِبَجِميِع َكَالِم َهـِذِه اْلَحَيـاةِ  ـا َسـِمُعوا َدَخلُـوا اْلَهْيَكـَل َنْحـَو الصُّ َفَلمَّ

ــِة َوا. ُيَعلُِّمــونَ  ــيُس اْلَكَهَن ــمَّ َجــاَء َرِئ لَّــِذيَن َمَعــُه َوَدَعــُوا اْلَمْجَمــَع َوُكــلَّ َمْشــَيَخِة َبِنــي ِإْســَراِئيَل ُث
 21-17: 5أعمال .) َفَأْرَسُلوا ِإَلى اْلَحْبِس ِلُيْؤَتى ِبِهمْ 

بل بعد ثالث سنوات من دعوة بولس بين األمم واختالفه مع برنابا عادًا إلى الهيكـل 
ـا َحَصـَل ِلُبـولُ 2: (ووجدا التالميذ َس َوَبْرَناَبـا ُمَناَزَعـٌة َوُمَباَحثَـٌة َلْيَسـْت ِبَقِليلَـٍة َمَعهُـْم َرتَُّبـوا َفَلمَّ

َأْن َيْصَعَد ُبوُلُس َوَبْرَناَبا َوُأَناٌس آَخُروَن ِمْنُهْم ِإَلى الرُُّسِل َواْلَمَشاِيِخ ِإَلى ُأوُرَشـِليَم ِمـْن َأْجـِل 
ـــا َحَضـــرُ 4. .. .. ..  َهـــِذِه اْلَمْســـَأَلةِ  ـــْتُهُم اْلَكِنيَســـُة َوالرُُّســـُل َوَلمَّ ـــى ُأوُرَشـــِليَم َقِبَل وا ِإَل

 4-2: 15أعمال )َواْلَمَشاِيُخ َفَأْخَبُروُهْم ِبُكلِّ َما َصَنَع اُهللا َمَعُهمْ 

وهنــاك أمثلــة وأدلــة عديــدة علــى أن أمــر عيســى عليــه الســالم لتالميــذه كــان التــدريس 
أال يبرحوا أورشليم ، وكذلك التزم التالميذ لبنى إسرائيل وٕاعالمهم باقتراب ملكوت اهللا ، و 

 .بتعاليم سيدهم ونبيهم عليه السالم
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ومن كل ما ذكرت يتضح لكم أن نصوص التثليث التى بنيتم عليها عقيدتكم أقحمت 
مـن ناحيــة فـى كتــابكم المقـدس الــذى ال يرقــى إليـه الشــك ، ومـن ناحيــة أخـرى لــم يعرفهــا 

 .ليه السالمالتالميذ ، ولم يتفوَّه بها عيسى ع



 69 

 ما تصورك لإلله الذى ال يزداد صدقه إال بكذب رسله ونفاقهم؟ -49س 

َفِإنَّـــُه ِإْن َكـــاَن ِصـــْدُق اِهللا َقـــِد اْزَداَد ِبَكـــِذِبي ِلَمْجـــِدِه َفِلَمـــاَذا ُأَداُن َأَنـــا َبْعـــُد 7(
 7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

كورنثـوس ) !ْحتَـاًال َأَخـْذُتُكْم ِبَمْكـرٍ َلِكـْن ِإْذ ُكْنـُت مُ . َأَنا َلـْم ُأَثقِّـْل َعَلـْيُكمْ . َفْلَيُكنْ 16(
 16: 12الثانية 

َفــِإنِّي ِإْذ 19: (احتــال علــى الجميــع ليــربح أى إنســان لكــى يكــون شــريكًا فــى أنــاجيلكم
َفِصـْرُت ِلْلَيُهـوِد 20. ُكْنُت ُحرًّا ِمَن اْلَجِميِع اْسَتْعَبْدُت َنْفِسي ِلْلَجِميِع َألْرَبَح اَألْكَثِرينَ 

يٍّ َألْرَبَح اْلَيُهوَد َوِللَِّذيَن َتْحَت النَّـاُموِس َكـَأنِّي َتْحـَت النَّـاُموِس َألْرَبـَح الَّـِذيَن َكَيُهودِ 
ــَال  -َوِللَّــِذيَن ِبــَال َنــاُموٍس َكــَأنِّي ِبــَال َنــاُموٍس 21 َتْحــَت النَّــاُموسِ  ــي َلْســُت ِب ــَع َأنِّ َم

َعَفاِء 22. َألْرَبَح الَِّذيَن ِبَال َناُموسٍ  -َناُموٍس ِللَِّه َبْل َتْحَت َناُموٍس ِلْلَمِسـيِح  ِصْرُت ِللضُّ
ــَعَفاءَ  . ِصــْرُت ِلْلُكـلِّ ُكــلَّ َشــْيٍء ُألَخلِّــَص َعَلـى ُكــلِّ َحــاٍل َقْومــاً . َكَضـِعيٍف َألْرَبــَح الضُّ

 23-19: 9كورنثوس األولى .) َوَهَذا َأَنا َأْفَعُلُه َألْجِل اِإلْنِجيِل َألُكوَن َشِريكًا ِفيهِ 23

إلـه (وهذا ما فعله أيضـًا مـع عبـدة األصـنام فـي أثينـا عنـدما رأى صـنما مكتوبـا عليـه 
وذلـك ليـربح أكبـر عـدد مـن الضـالين . فقال لهـم لقـد جئـتكم ألبشـركم بهـذا اإللـه) مجهول

َألنَِّنـــي َبْيَنَمـــا ُكْنـــُت َأْجَتـــاُز 23: (ليفســـد عقيـــدة عيســـى عليـــه الســـالم وتالميـــذه األولـــين
َلـٍه َمْجُهـولٍ «: َلى َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت َأْيضًا َمْذَبحًا َمْكُتوبـًا َعَلْيـهِ َوَأْنُظُر إِ  َفالَّـِذي . »ِإلِ

 23: 17أعمال ) .َتتَُّقوَنُه َوَأْنُتْم َتْجَهُلوَنُه َهَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم ِبهِ 

فَـَأَراَد 3( )بعد أن كان يحارب الختان(لينافق اليهود ) تيموثاوس(بل قام بختان تابعه 
..  َفَأَخَذُه َوَخَتَنُه ِمْن َأْجـِل اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن ِفـي ِتْلـَك اَألَمـاِكنِ ُبوُلُس َأْن َيْخُرَج َهَذا َمَعُه 

 3: 16أعمال  .. ..)

 3: 16أعمال (اقرأ النص أعاله ثم الذى قام فيه بولس بختان تيموثاوس  -50س (
ِإنَّـُه ِإِن : َأَنـا ُبـوُلُس َأقُـوُل َلُكـمْ (معنـى هـذا؟  ، ثم اقرأ نصـوص منعـه الختـان ، واحكـم مـا

  2: 5غالطية ) !اْخَتَتْنُتْم َال َيْنَفُعُكُم اْلَمِسيُح َشْيئاً 
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ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وحِ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ  َفِإنََّنا ِبالرُّ

 6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

وال تتوقـــف عـــن القـــراءة حتـــى تعلـــم ديانـــة مـــن التـــى غلبـــت وســـادت؟ هـــل هـــى ديانـــة 
يســى عليــه الســالم الــذى تــم تختينــه هــو والتالميــذ وجميــع تابعيــه األول أم ديــن بــولس ع

 الذى نهاه التالميذ عن اتباعه؟

اقرأ لقد كفر التالميذ معتقده هذا فى إلغاء الناموس والختان وأمروه بالتوبة وأن يسلك 
َوَلمَّـا 17(: هو أيضًا حافظًا للناموس ، لكن من الذى انتصر؟ إنه بولس والشيطان معـه

ـــوَب 18. َوَصـــْلَنا ِإَلـــى ُأوُرَشـــِليَم َقِبَلَنـــا اِإلْخـــَوُة ِبَفـــَرحٍ  ـــا ِإَلـــى َيْعُق َوِفـــي اْلَغـــِد َدَخـــَل ُبـــوُلُس َمَعَن
َفَبْعـَد َمـا َسـلََّم َعلَـْيِهْم َطِفـَق ُيَحـدُِّثُهْم َشـْيئًا َفَشـْيئًا ِبُكـلِّ َمـا َفَعلَـُه 19. َوَحَضَر َجِميـُع اْلَمَشـاِيخِ 

ــُدوَن الــرَّبَّ 20. َبــْيَن اْألَُمــِم ِبَواِســَطِة ِخْدَمِتــهِ  اهللاُ  ــا َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ ــَت «: َوَقــاُلوا َلــهُ . َفَلمَّ َأْن
ــوُروَن  ــًا َغُي ــْم َجِميع ــوا َوُه ــِذيَن آَمُن ــوِد الَّ ــَن اْلَيُه ــَوًة ِم ــُد َرْب ــْم ُيوَج ــا اَألُخ َك ــَرى َأيَُّه َت

َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد َوَقْد ُأْخِبُروا 21. ِللنَّاُموسِ 
ــدِ  ــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئ ــاِئًال َأْن َال َيْخِتُن َفــِإذًا َمــاَذا 22. َعــْن ُموَســى َق

. وُر َألنَُّهــــْم َسَيْســــَمُعوَن َأنَّــــَك َقــــْد ِجْئــــتَ َيُكــــوُن؟ َال ُبــــدَّ َعَلــــى ُكــــلِّ َحــــاٍل َأْن َيْجَتِمــــَع اْلُجْمُهــــ
ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــْذرٌ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. ِعْن ــْذ َه ُخ

َشـْيٌء ِممَّـا  َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس 
َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 

ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن 
َنـاُيَحاِفُظوا َعَلى  ِحيَنئِـٍذ 26. »َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ

ى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـ
َوَلمَّا َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهوُد 27ِمْنُهُم اْلُقْرَباُن  َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحدٍ 

: َصـاِرِخينَ 28الَِّذيَن ِمْن َأِسيَّا ِفي اْلَهْيَكِل َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمـِع َوَأْلَقـْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِدَي 
َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ! َأِعيُنوا َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّونَ «

ــْعِب َوالنَّــاُموِس َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع َحتَّــى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّيَن َأْيضــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل  ِضــّدًا ِللشَّ
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ــدََّس  ــَذا اْلَمْوِضــَع اْلُمَق ــَس َه ــ29. »َوَدنَّ ــِة ُتــُروِفيُمَس َألنَُّهــْم َكــاُنوا َق ْد َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن
َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض 30. اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ 

وُه َخــاِرَج اْلَهْيَكــلِ  ــْعُب َوَأْمَســُكوا ُبــوُلَس َوَجــرُّ َوَبْيَنَمــا ُهــْم 31. ِت اَألْبــَوابُ َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــ. الشَّ
ــِد اْضــَطَرَبْت  ــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َق ــٌر ِإَلــى َأِميــِر اْلَكِتيَب ــوُه َنَمــا َخَب َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل

َكَر َكفُّـوا َعـْن َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعسْ . َفِلْلَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض ِإَلْيِهمْ 32
 32-17: 21أعمال الرسل ).َضْرِب ُبوُلَس 

َوَأمَّا َأْنَت «: َوَقاَل اُهللا ِإلْبَراِهيمَ 9: (وهو بذلك أخرجكم من عهد اهللا ووعده مع إبراهيم
َهـــَذا ُهـــَو َعْهـــِدي الَّـــِذي 10. َفـــَتْحَفُظ َعْهـــِدي َأْنـــَت َوَنْســـُلَك ِمـــْن َبْعـــِدَك ِفـــي َأْجَيـــاِلِهمْ 

َفُتْخَتُنوَن ِفي َلْحِم 11 ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكرٍ : ُظوَنُه َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَبْيَن َنْسِلَك ِمْن َبْعِدكَ َتْحفَ 
ِاْبَن َثَماِنَيِة َأيَّاٍم ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر ِفـي 12. ُغْرَلِتُكْم َفَيُكوُن َعَالَمَة َعْهٍد َبْيِني َوَبْيَنُكمْ 

ٍة ِمْن ُكلِّ اْبِن َغِريٍب َلْيَس ِمْن َنْسِلكَ : ُكمْ َأْجَيالِ  ُيْخَتُن ِخَتانًا 13. َوِليُد اْلَبْيِت َواْلُمْبَتاُع ِبِفضَّ
ـِتَك  َوَأمَّـا الــذََّكُر 14. َفَيُكــوُن َعْهـِدي ِفــي َلْحِمُكـْم َعْهـدًا َأَبــِدّياً َوِليـُد َبْيتِـَك َواْلُمْبتَـاُع ِبِفضَّ

ِإنَّـُه َقـْد . ُيْخـَتُن ِفـي َلْحـِم ُغْرَلِتـِه َفُتْقَطـُع ِتْلـَك الـنَّْفُس ِمـْن َشـْعِبَها اَألْغَلُف الَّـِذي الَ 
 14-9: 17تكوين .) »َنَكَث َعْهِدي

َر الـرب أن يقتـل موسـى ألنـه نِسـَى أن يخـتن ابنـه : َوَقـاَل الـرَّبُّ ِلُموَسـى21: (بل قـرَّ
َجِميـَع اْلَعَجائِـِب الَّتِـي َجَعْلُتهَـا ِفـي َيـِدَك َواْصـَنْعَها  ِعْنَدَما َتْذَهُب ِلَتْرِجَع ِإلَـى ِمْصـَر اْنظُـْر «

ــْعبَ . ُقــدَّاَم ِفْرَعــْونَ  َهَكــَذا َيُقــوُل : َفَتُقــوُل ِلِفْرَعــْونَ 22. َوَلِكنِّــي ُأَشــدُِّد َقْلَبــُه َحتَّــى َال ُيْطِلــَق الشَّ
َهـا َأَنـا . اْبنِـي ِلَيْعُبـَدِني َفَأَبْيـَت َأْن ُتْطِلقَـهُ  َأْطِلـقِ : َفُقْلـُت لَـكَ 23. ِإْسَراِئيُل اْبنِـي اْلِبْكـرُ : الرَّبُّ 

َوَحــَدَث ِفــي الطَِّريــِق ِفــي اْلَمْنــِزِل َأنَّ الــرَّبَّ اْلَتَقــاُه َوَطَلــَب َأْن 24. »َأْقتُــُل اْبَنــَك اْلِبْكــرَ 
ــهُ  ــتْ 25. َيْقُتَل ــا َوَمسَّ ــَة اْبِنَه ــْت ُغْرَل ــَذْت َصــفُّوَرُة َصــوَّاَنًة َوَقَطَع ــهِ  َفَأَخ ــتْ . ِرْجَلْي : َفَقاَل

. »َعـِريُس َدٍم ِمـْن َأْجـِل اْلِختَـانِ «: ِحيَنئِـٍذ َقالَـتْ . َفاْنفَـكَّ َعْنـهُ 26. »ِإنَّـَك َعـِريُس َدٍم ِلـي«
يَِّة ِالْسِتْقَباِل ُموَسى«: َوَقاَل الرَّبُّ ِلَهاُرونَ 27 َفَذَهَب َواْلَتَقاُه ِفي َجَبِل اِهللا . »اْذَهْب ِإَلى اْلَبرِّ

َفَأْخَبَر ُموَسى َهاُروَن ِبَجِميِع َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َأْرَسَلُه َوِبُكلِّ اآلَياِت الَِّتي َأْوَصاُه 28. َقبََّلهُ وَ 
 28-21: 4خروج ) .ِبَها
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اِمِن َجـاُءوا ِلَيْخِتُنـوا 59(وهذا ما فعله يوحنـا المعمـدان عليـه السـالم  َوِفـي اْلَيـْوِم الثـَّ
ِبيَّ  ـهُ 60. ُه ِباْسِم َأِبيِه َزَكِريَّاَوَسمَّوْ الصَّ -59: 1لوقـا .) »َال َبـْل ُيَسـمَّى ُيوَحنَّـا«: َفَقاَلْت ُأمُّ

60   

ــِبيَّ 21: (وفعلــه عيســى عليــه الســالم أيضــاً  ــوا الصَّ ــاٍم ِلَيْخِتُن ــُة َأيَّ ــْت َثَماِنَي ــا َتمَّ َوَلمَّ
 21: 2لوقا .) ِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ َكَما َتَسمَّى ِمَن اْلَمَالِك َقْبَل َأْن حُ  ُسمَِّي َيُسوعَ 

 !!فهل لك أن تنتصر لعيسى عليه السالم وتنصره وتتبعه حق اتباع

 ــدبَّر -51س مــا هــي اللغــة األصــلية التــي كــان يــتكلم بهــا عيســى عليــه : ابحــث وت
السالم والتى كتب بها كل إنجيل من األناجيـل األربعـة؟ ومـا هـى اللغـة التـى وصـل بهـا 

ت أن دعوتـه كانــت لبنــى إسـرائيل فقــط فلمــاذا كتبـت األناجيــل باليونانيــة إلـيكم؟ فــإذا علمــ
 على الرغم من أن لغة بنى إسرائيل هى اآلرامية؟

 هــل يوجــد اآلن أى مــن هــذه األناجيــل بلغتــه األصــلية التــي : ابحــث وتــدبَّر -52س
 كتب بها؟ وأين هو؟

 علـى إنهـا ُلغـة اهللا؟  هل اللغة التى ُكِتَبت بها األناجيـل لتـدل: ابحث وتدبَّر -53س
. األنظار إلى خشونة وعامية اللغة التى حـرر بهـا مـرقس إنجيلـه) جرانت(يلفت 

إن مــــرقس كــــان كاتبــــًا غيــــر حــــاذق ، وأكثــــر “: قولــــه) روجــــى(وُينقــــل عــــن األب 
 .”المبشرين ابتذاًال ، فهو ال يعرف أبدًا كيف يحرر حكاية

يبلـغ عـدد ): (مـادة إنجيـل مـرقس(وتقول دائـرة المعـارف الكتابيـة عـن مفـردات مـرقس 
كلمــة ، منهــا ســتون كلمــة  1.330) فــى األصــل اليونــانى(المفــردات فــى إنجيــل مــرقس 

فيمــــا يخــــتص بأســــفار العهــــد (كلمــــة ينفــــرد مــــرقس باســــتخدامها  79أســــماء أعــــالم ، و 
كلمـــة فـــى  15كلمـــة ال توجـــد إال فـــى األناجيـــل الثالثـــة األولـــى ، و  203، و ) الجديـــد

) بما فيهـا الرسـالة إلـى العبـرانيين(كلمة فى كتابات الرسول بولس  23، و إنجيل يوحنا 
، وخمـس ) واحـدة فـى يعقـوب والثانيـة فـى بطـرس الثانيـة(وكلمتان فى الرسـائل الجامعـة 

ــرد بهــا . كلمــات فــى ســفر الرؤيــا  ــى ينف ــع الكلمــات التســع والســبعين الت ونحــو رب
 )مرقس ، هى كلمات غير بليغة
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 هل ادعى أحد ِمن َمن ُتنسب إلـيهم هـذه األناجيـل أنـه كتـب : رابحث وتدبَّ  -54س
اقرأ ما استهل به لوقا فى إنجيله . هذه األناجيل بإلهام إلهى أو قال أوحَى إلّى؟ ال يوجد

ِإْذ َكــاَن 1: (لــتعلم أنهــا كانــت خطابــًا شخصــيًا لصــديقه ثــاوفيليس وبمبــادرة شخصــية منــه
ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنـَدَنا  َكِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليفِ  َكَمـا َسـلََّمَها ِإَلْيَنـا الَّـِذيَن 2ِقصَّ

ِإْذ َقــْد َتَتبَّْعــُت ُكــلَّ َشــْيٍء ِمــَن َرَأْيــُت َأَنــا َأْيضــًا 3َكــاُنوا ُمْنــُذ اْلَبــْدِء ُمَعــاِيِنيَن َوُخــدَّامًا ِلْلَكِلَمــِة 
ِل ِبتَــْدِقيٍق َأْن َأْكتُــَب َعَلــى َة اْلَكــَالِم 4التَّــَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس  اَألوَّ ِلَتْعــِرَف ِصــحَّ

 4-1: 1لوقا ) .الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 

ولك أن تتأمَّل فيما كتبه لوقا من انتشار التأليف واألناجيـل وقتهـا ، وكـل يكتـب تبعـًا 
ة ، بـــل يكتـــب بصـــفته يمتلـــك أمـــا لوقـــا فيؤكـــد أنـــه ال يكتـــب مـــن الـــذاكر . لعلمـــه ولذاكرتـــه

فهل احتفظ لوقا . الوثائق التى كان يسجل فيها الذين عاينوا هذه الموضوعات منذ البدء
بهذه الوثائق؟ وكيف يتأكد لكم صدقه إذا كان علماؤكم يؤكدون أن لوقا نقل إنجيله عن 

 مرقس ومتى ووثيقة أخرى مفقودة؟

عنــــده معرفــــة بجغرافيتهــــا أو هــــل تعلمــــون أن لوقــــا لــــم يكــــن مــــن فلســــطين ولــــم تكــــن 
 Arbeitsbuch zum Neuen(فـــى كتابـــه  H. Conzelmannويقـــول عاداتهـــا؟ 

Testament)   إن مؤلف إنجيل لوقا ال يعرف فلسطين 305و  304صفحة(. 

لـيس المؤلّـف مـن فلسـطين وهـو يجهـل : (ويقول موقع هذا الموقع المسيحى عن لوقـا
 0TUhttp://www.paulfeghali.org/text.php?id=960U0T) .جغرافّيتها وعاداتها

فكيـــف وثـــق فيـــه الـــذين كـــانوا منـــذ البـــدء معـــاينين لســـيرة عيســـى عليـــه الســـالم؟ وأيـــن 
قــابلوه؟ ولمــاذا فضــلوه هــو عــن بــاقى التالميــذ ، وخاصــة أنــه كــان تلميــذًا لبــولس ، الــذى 

 ؟ )32-17: 21أعمال الرسل (الل اتهمه التالميذ بالض

وهل يحتاج الرب فى وحيه إلنسان لم يكن من التالميذ ، وال يعرف جغرافيا المنطقة 
التـــى يكتـــب عنهـــا؟ فهـــل تصـــرف الـــرب هـــذا يزيـــد المـــؤمنين بالكتـــاب المقـــدس إيمانـــًا أم 
يشــككهم فــى الكاتــب؟ ومــا حكمتــه أن يــرفض تالميــذ عيســى عليــه الســالم ورســله لبنــى 

يل ويـــوحى ألنـــاس مجهولـــة؟ ولـــو كـــان عيســـى اإللـــه كمـــا تؤمنـــون فلمـــاذا تجاهـــل إســـرائ

http://www.paulfeghali.org/text.php?id=960
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تالميذه ولم يوِح إليهم؟ أال يفقد أتباعه الثقة فيهم ، وتتحول كل الثقة فـى كتبـة األناجيـل 
 م؟325التى اعتمدها قسطنطسن الوثنى فى مجمع نيقية 

طبعـــة الترجمـــة  بعـــد كـــل هـــذا قـــارن مـــا فعلـــه القـــائمون علـــى ترجمـــة الكتـــاب المقـــدس
 ُيؤرخـــواإذ حـــاوَل كثيـــروَن أن 1: (العربيـــة المبســـطة مـــن تبـــديل وتحريـــف فـــى الترجمـــة

وهــى األحــداث التــى نقلهــا إلينــا األشــخاص الــذين 2. لألحــداث التــى حصــلت فيمــا بيننــا
وحيــث إنــى قــد 3. كــانوا شــهود عيــان لهــا منــذ البدايــة ، وخــدامًا ُيعلنــون رســالة اهللا للنــاسِ 

شـــىء بدقـــة ، رأيـــت أنـــا أيضـــًا أن أكتـــب إليـــك ، يـــا صـــاحب الســـعادة  تحققـــُت مـــن كـــل
ثــاوفيليس ، وصــفًا ُمتسلســًال لتلــك األحــداث منــذ البدايــة ، لكــى تتــيقَّن مــن أن مــا تعلمتــه 

 4-1: 1لوقا .) صحيح

ةٍ (فبدًال من  وذلـك ألن التـأليف ) ُيؤرخـوا(وضعوا بـدًال منهـا ) َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ
 .أن كل يكتب على هواه به شبهة

وقـــد ) وخــدامًا ُيعلنـــون رســالة اهللا للنــاسِ (جــاءت ) َوُخــدَّامًا ِلْلَكِلَمـــةِ (وبــدًال مــن 
 .وال وجود لها فى األصل اليونانى)ُيعلنون رسالة اهللا للناسِ (أضافوا فى الترجمة 

 ؟فأيهما نطق بها الوحى) يا صاحب السعادة(جاءت ) َأيَُّها اْلَعِزيزُ (وبدًال من 

َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ (وبدًال من  لكى تتيقَّن مـن أن مـا (جـاءت ) ِلَتْعِرَف ِصحَّ
فـاألولى تبـين أن سـبب إرسـال الخطـاب هـو أن يعـرف الصـحيح مـن ). تعلمته صـحيح

أمــا الثانيــة فــال تعنــى إال أن مــا ُبلِّــَغ بــه صــحيح وهــذه . الكــالم الــذى ُبلِّــَغ بــه مــن الــرث
 .كد له ذلكالرسالة تؤ 

ثم فكر لماذا غيـرت الكنيسـة فـى هـذا الـنص أو علـى األقـل رضـيت بـه وكانـت تـوزع 
النسخة منه بجنيهين لتضمن انتشاره بين المسـلمين والنصـارى علـى حـد سـواء ، لُينسـى 

 .بمرور الوقت النص الذى استمر وجوده فى نسخة فانديك سنوات طوال

 ل؟ وما هي كفاءتـه العلميـة واللغويـة من هو مترجم كل إنجي: ابحث وتدبَّر -55س
 بكال اللغتين؟ وما هي درجة تقواه وتخصصه؟ وأين المترجم عنه؟
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 هل محتويات األناجيـل واإلختالفـات التـى تحتويهـا تفاصـيل : ابحث وتدبَّر -56س
ــة وعــدم إتفــاقهم فــى تسلســل األحــداث لتــدل علــى إنهــا مــن وحــى اهللا ، وكــذلك  كــل قصَّ

ة قام بها يسوع ، وفى عدد المعجـزات ، وفـى عـدد األمثـال التـى اختالفهم فى أول معجز 
ضربها عيسى عليه السالم لملكوت اهللا، بل اختلفوا فى تصويرهم لشخص عيسـى عليـه 

 السالم؟ 

 م كـــان متـــأثرًا بالفلســـفة 120مـــا معنـــى أن إنجيـــل يوحنـــا الـــذى يـــؤرخ بعـــام  -57س
ة هــذا بــاهللا وبوحيــه؟ ولــو كــان الغنوصــية التــى كانــت منتشــرة فــى ذلــك الوقــت؟ ومــا عالقــ

الرب يواكب التطور الثقافى ، فلماذا لم يواكبـه بوضـع مصـطلحات علميـة وأدبيـة تسـاير 
كــل األزمــان علــى مــدى الحيــاة وكــان علمــاء العصــور الوســطى تجنبــوا بطــش الكنيســة 

 ورجالها ولم ُيحرقوا أحياء لمجرد اكتشاف قاموا به يعارض تعاليم الكتاب المقدس؟

 هــل استشــهادات األناجيــل الخاطئــة مــن العهــد القــديم لتــدل : ابحــث وتــدبَّر -58س
َوَأَتى َوَسَكَن ِفي َمِديَنٍة 23( 23: 2على أنهم موحى إليهم من اهللا؟ ومثال لذلك هو متى 

ذا اإلستشـهاد ، فهـ) .»ِإنَّـُه َسـُيْدَعى َناِصـِرّياً «: ُيَقاُل َلَها َناِصَرُة ِلَكـْي َيـِتمَّ َمـا ِقيـَل ِباَألْنِبَيـاءِ 
ال يوجد له أصل فى كل الكتـاب المقـدس ، بـل إنـه تـدليس مـن الكاتـب ، حيـث لـم تنشـأ 

 . مدينة الناصرة إال فى القرن الرابع الميالدى

فــال تــذكر مطلقــًا فــي العهــد ): (ناصــرة(وتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة فــى ذلــك مــادة 
ــــات القــــديم ، وال فــــي التلمــــود ، وال فــــى األســــفار األبوكر  ــــة ، وال فــــي كتاب يفي

 .)يوسيفوس المؤرخ اليهودى

وكـان شـائعًا بـين . والسبب فى هذا الخداع هو أن سكان الجليل والناصرة من الفريسـيين
أن : النـــاس أنـــه ال يمكـــن أن يـــأتى شـــىء صـــالح مـــن الجليـــل ، وهـــذا مـــا أرادوه بالضـــبط

: َقــاَل َلــُه َنثََناِئيــلُ فَ 46: (النــاس ال تثــق فــى عيســى عليــه الســالم وال فــى دعوتــه ويرفضــوه
) .»َتَعــاَل َواْنُظــْر «: َقــاَل َلــُه ِفيُلــبُُّس » ؟َأِمــَن النَّاِصــَرِة ُيْمِكــُن َأْن َيُكــوَن َشــْيٌء َصــاِلحٌ «

 46: 1يوحنا 
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 لمــاذا لــم يــوح اهللا إنجــيًال واحــدًا بــدًال مــن أربعــة مختلفــة فــى : ابحــث وتــدبَّر -59س
 النسب والتعاليم؟

 لمــاذا أوحـــى اهللا إلـــى هـــؤالء األربعـــة علـــى مـــدار قـــرن مـــن : ابحـــث وتـــدبَّر -60س
 الزمان بعد رفع عيسى عليه السالم ، ولم يوحى لغيرهم؟ ولم يوحى ألحد بعدهم؟

 لمـــاذا لـــم يـــوح اهللا أربعـــة أناجيـــل أو أكثـــر تتفـــق كلهـــا فـــى الكلمـــة والحـــرف  -61س
 وتسلسل األحداث؟

 لى صحة كتابكم فتقولـونتسألون سؤال ساذج مدللين به ع: ابحث وتدبَّر -62س :
وال بد أن . ليكون الكتاب المقدس محرفًا عليكم باإلتيان باألصل لنطلع عليه ونثبت ذلك

 .تخبرونا بمن الذى حرفه ، وما هى مصلحته فى ذلك ، وأين حرفه

فهــل هــذا منطــق؟ هــل مــن المنطــق أن أبلــغ عــن جريمــة ســرقة حــدثت فيطلــب منــى 
تمت السرقة ، ومن الذى سرق ، وما هى دوافعـه ، ضابط الشرطة أن أعرف أوًال كيف 

 .وأين ذهب بالمسروقات ، وماذا كان يرتدى ، وما مقاس حذائه

فهـــو كتــــاب يســــب اهللا ، . إن محتـــوى الكتــــاب نفســـه ليــــدل علــــى أنـــه لــــيس كــــالم اهللا
ويصفه بأقذع األلفـاظ ، ويسـب األنبيـاء ويـتهمهم بـالزنى والسـرقة والكـذب ، فـأى فضـيلة 

ى لهؤالء؟ وكيف يكون هؤالء قدوة لمن تـبعهم؟ وكيـف يـأمر الـرب بالفضـيلة وصالح تبق
 وهو يحث على الرذيلة بتقديم هؤالء األنبياء للبشر على أنهم صفوة المجتمع؟

تكـوين (: فهذا نبى اهللا يعقوب يتآمر مع أمه ضد أبيه وأخيه ويسـرق النبـوة مـن أخيـه
ق؟ وأيـن كـان هـذا اإللـه الـذى سـرقت فهل رأيتم أو سمعتم عـن نبـوة ُتسـر ) 27اإلصحاح 

فهـل . منه النبوة؟ لألسـف تجـد أنـه أوحـى إلـى يعقـوب وجـاءت فيمـا بعـد النبـوة مـن نسـله
 )30-22: 32تكوين (رضخ هذا اإلله لكل ما يفعله يعقوب بعد أن ضربه يعقوب؟ 

وهــذا نبــى اهللا لــوط يشــرب الخمــر حتــى الثمالــة ويزنــى بابنتيــه ، وينجــب منهمــا ذريــة 
، فهــل كانـت قدوتــه فـى ذلــك الــرب نفسـه الــذى شـرب لــيًال حتــى ) 38-30: 19ين تكـو (
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َفاْســَتْيَقَظ الــرَّبُّ 65(الثمالــة ، لدرجــة أن عينيــه كانــت تــدمع مــن أثــر الخمــر فــى الصــباح 
 65: 78مزامير .) َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 

أنــه كــان ديوثــًا ، أشــار علــى زوجتــه أن وهــذا نبــى اهللا إبــراهيم أبــو األنبيــاء يتهمونــه 
تكذب وتنكر أنها زوجته ، حتى إذا أخذها جنود فرعون إلى مخدعـه ال يقتلونـه ، ولكـن 

َوَحَدَث َلمَّا َقُرَب َأْن َيْدُخَل ِمْصـَر َأنَّـُه 11: (وبالطبح ربح ماديًا من جسد امرأته. يكرمونه
َفَيُكــوُن ِإَذا َرآِك 12. ْمــُت َأنَّــِك اْمــَرَأٌة َحَســَنُة اْلَمْنَظــرِ ِإنِّــي َقــْد َعلِ «: َقــاَل ِلَســاَراَي اْمَرَأِتــهِ 

ُقوِلي ِإنَِّك ُأْخِتي ِلَيُكوَن 13. َفَيْقُتُلوَنِني َوَيْسَتْبُقوَنكِ . َهِذِه اْمَرَأُتهُ : اْلِمْصِريُّوَن َأنَُّهْم َيُقوُلونَ 
ـا َدَخـَل َأْبـَراُم ِإلَـى ِمْصـَر َأنَّ 14. »ِلي َخْيٌر ِبَسـَبِبِك َوَتْحَيـا َنْفِسـي ِمـْن َأْجِلـكِ  َفَحـَدَث َلمَّ

ـــَدى 15. اْلِمْصـــِريِّيَن َرَأُوا اْلَمـــْرَأَة َأنََّهـــا َحَســـَنٌة ِجـــّداً  َوَرآَهـــا ُرَؤَســـاُء ِفْرَعـــْوَن َوَمـــَدُحوَها َل
ًا ِبَسَبِبَها َوَصاَر َلـُه َفَصَنَع ِإَلى َأْبَراَم َخْير 16ِفْرَعْوَن َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإَلى َبْيِت ِفْرَعْوَن 

 16-11: 12تكوين .) َغَنٌم َوَبَقٌر َوَحِميٌر َوَعِبيٌد َوإَِماٌء َوُأُتٌن َوِجَمالٌ 

َألنَّ َجَهاَلـــَة اِهللا َأْحَكـــُم ِمـــَن 25: (كمـــا نســـبوا إلـــى الـــرب الجهـــل والضـــعف ، فقـــالوا
  25: 1 كورنثوس األولى !)َوَضْعَف اِهللا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ ! النَّاسِ 

َاْلَمِسـيُح اْفتَـَداَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر 13(! بل لعنـوا اإللـه الـذى يعبدونـه
 13: 3غالطيـة .) »ُكـلُّ َمـْن ُعلِّـَق َعَلـى َخَشـَبةٍ  َمْلُعونٌ «: ، َألنَُّه َمْكتُـوبٌ َلْعَنًة َألْجِلَنا

رفهم كانــت بســبب غفــران إلــه أى واهللا يلعنونــه ويتفــاخرون بهــذا ، ألن لعــن اإللــه فــى عــ
المحبة لخطيئة آدم وحواء التى اقترفوها من قبلها بآالف من السنين ، ولم يغفرها طـوال 
هــذه المــدة ، ورمــى كــل مــن يمــوت مــن األبــرار مــع الكفــار فــى أتــون النــار ، فــى انتظــار 
ــــى األرض متجســــدًا لُيصــــَلب وُيلعــــن فيســــتريح ويغفــــر  تعطفــــه علــــى البشــــرية ونزولــــه إل

 فما الفرق بينه وبين الساديين؟ ! ئتهماخطي

: َوَصـَرَخ ِإَلـى الـرَّبِّ 20: (اقرأ ما قاله نبى الرب إيليا للـرب نفسـه! ونسبوا إليه اإلساءة
ــَك َأيَُّهــا الــرَّبُّ ِإَلِهــي، [ ــْأَت ِبِإَماَتِت ــْد َأَس ــَدَها َق ــاِزٌل ِعْن ــا َن ــي َأَن ــِة الَِّت ــى اَألْرَمَل أََأْيضــًا ِإَل

ــا َربُّ ِإَلِهــي، ِلَتْرِجــْع : [َفَتَمــدََّد َعَلــى اْلَوَلــِد ثَــَالَث َمــرَّاٍت، َوَصــَرَخ ِإَلــى الــرَّبِّ 21] ؟اْبَنَهــا َي
َفَســِمَع الــرَّبُّ ِلَصــْوِت ِإيِليَّــا، َفَرَجَعــْت َنْفــُس اْلَوَلــِد ِإَلــى 22]. َنْفــُس َهــَذا اْلَوَلــِد ِإَلــى َجْوِفــهِ 

ـهِ َفَأَخَذ ِإيِليَّا ا23. َجْوِفِه َفَعاَش  : َوقَـاَل ِإيِليَّـا. ْلَوَلَد َوَنَزَل ِبِه ِمَن اْلُعلِّيَِّة ِإَلى اْلَبْيِت َوَدَفَعُه ِألُمِّ
 23-20: 17ملوك األول !]) اْبُنِك َحيٌّ . اْنُظِري[
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 هل سمعتم عن هذا اإلله السادى الذى ال يستجيب الدعاء إال بالتوبيخ؟

ماذا خسر العالم بوجود الكتاب “: ابىوأكتفى بهذا ومن شاء االستزادة فليرجع إلى كت
 ”ما يجب أن يعرفه المسلم عن الكتاب المقدس“أو ” المقدس؟

 هل اإلمبراطور قسطنطين األكبر كان يعتنق ديانتكم عندما : ابحث وتدبَّر -63س
 ترأس مجمع نيقية وأقر كتبًا معينة وكفََّر باقى الكتب؟

 ئـل الـذين كـانوا يعيشـون مـن القـرن ما حكايـة الموحـدين األوا: ابحث وتدبَّر -64س
األول حتـــى القـــرن الرابـــع المـــيالدى؟ مثـــل فرقـــة أبيـــون وفرقـــة الشنشـــاطى وفرقـــة آريـــوس 
وفرقــة ميلينــوس؟ وقــد كــانوا كلهــم مــن الفــرق التــى تنــادى بــال إلــه إال اهللا عيســى عبــد اهللا 

من الممكن  على الرغم من أنهم كانوا يؤمنون بصلبه ، إال أنهم لم يصدقوا أنه. ورسوله
لــذلك اســتنتجوا أنــه ال بــد أن عيســى عليــه الســالم كلــن نبيــًا . القــبض علــى اإللــه وصــلبه

 . بشرًا ، وال يمكن أن يتساوى مع اهللا

وقـــد كفـــروهم واعتبـــروا مهـــرطقين علـــى الـــرغم مـــن أن كالمهـــم هـــذا ُيطـــابق مـــا فـــى 
يـا “مـا نادونـه بقـولهم فقد كان عيسى عليه السـالم معروفـًا بأنـه المعلـم ، وكثيـرًا . الكتاب
وقــال ال يمكــن أن يتســاوى اإلنســان . ، ونفــى عــن نفســه الصــالح ونســبه هللا وحــده” معلــم

 : باهللا ، لكن يكفى أن يكون مثل معلمه

ــاِلحُ «: َوَســَأَلُه َرِئــيٌس 18( 19-18: 18لوقــا فقــال فــى  َمــاَذا َأْعَمــُل  َأيَُّهــا اْلُمَعلِّــُم الصَّ
َلْيَس َأَحـٌد َصـاِلحًا ؟ ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلحاً «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 19» يََّة؟َألِرَث اْلَحَياَة اَألَبدِ 
لقد نفيت عنك يا معلم اليهود ، يا رسول اهللا إليهم ، الصالح رغم .) ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اهللاُ 

ولكنـه أراد أن يوضـح أنـه . أن السائل أوضح أنـه يعتـرف بـه كمعلِّـم ، كنبـى ولـيس أكثـر
يس إلــه، وأن اإللــه الخــالق هــو وحــده الصــالح ، وأنــه لــيس أكثــر مــن بشــر ، معرَّضــًا لــ

وأن الصــالح التــام ، والقداســة األبديــة هللا وحــده ، وعلــى . وللفنــاء) لــيس للكبــائر(للخطــأ 
ذلك فال يمكن االتحاد بين الصـالح التـام والـنقص الـذى ُيـالزم اإلنسـان، وال بـين المالـك 

 . والعبد والمملوك ، بين السيد
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ــٌم ، عبــٌد لســيده الــذى فــى الســماوات ــُتْم 8: (فهــو معّل ــا َأْن ــيِِّدي َألنَّ َوَأمَّ ــْدَعْوا َس ــَال ُت َف
ــيحُ  ــٌد اْلَمِس ــْم َواِح ــُتْم َجِميعــًا ِإْخــَوةٌ  ُمَعلَِّمُك ــى اَألْرِض َألنَّ 9. َوَأْن ــًا َعَل ــْم َأب ــْدُعوا َلُك َوَال َت

ــَما .) َوَال تُــْدَعْوا ُمَعلِِّمــيَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد اْلَمِســيحُ 10. َواتِ َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّــِذي ِفــي السَّ
َلــْيَس َعْبــٌد َأْعَظــَم ِمــْن : ُاْذُكــُروا اْلكــَالَم الَّــِذي ُقْلتُــُه َلُكــمْ 20(، و 10-8: 23متــى 
اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن  َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم َوالَ «24(، و20: 15يوحنا .) َسيِِّدهِ 
لَـْو (و 25-24: 10متى .) َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسيِِّدهِ 25. َسيِِّدهِ 

يوحنـا ) .َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّـيُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن َألنِّي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 
14 :28-31  

وبهــذا يكـــون اآلب هـــو أعظــم مـــن االبـــن ، ويكـــون األب هــو الـــذى فـــى الســـماوات ، 
بـل كفـاه . هو المعلم ، ويكـون اآلب هـو السـيِّد واالبـن هـو عبـده) أى العبد البار(واالبن 

شرفًا أن يكون بارًا وتقيـًا ويعمـل أعمـال أبيـه ويتشـبه بصـفاته ، ويكفـيكم شـرفًا أن تكونـوا 
 .يرسل اهللا نبيًا إال وكان خير قومهمثل نبيكم ، فال 

 من الذى اعتبر بولس قدِّيسًا وهو لم يكن من التالميذ؟: ابحث وتدبَّر -65س 

 لمــاذا أدان يعقــوب رئــيس الحــواريين بــولس واعتبــره زنــديقًا : ابحــث وتــدبَّر -66س
قـوب مهرطقًا وأمره بالتراجع عن تعاليمه والتوبة والتطهر مـن أقوالـه وأعمالـه ، وأرسـل يع

ح عقيدة من ضلَّلهم بولس؟   )33-17: 21أعمال (نفسه من ُيصحِّ

 أعمــال (لمــاذا رفــض التالميــذ دخــول بــولس بــين الشــعب؟ : ابحــث وتــدبَّر -67س
19 :30( 

 لماذا وافقوا بولس على التبشير خارج فلسطين بين األمم ، ولـم يسـمحوا لـه  -68س
َبـــْل 7(بطـــرس لقبولـــه أمميَّـــًا؟ بالتبشـــير داخـــل فلســـطين ، علـــى الـــرغم مـــن أنهـــم حـــاكموا 

. َكَمــا ُبْطــُرُس َعَلــى ِإْنِجيــِل اْلِختَــانِ  ِإْذ َرَأْوا َأنِّــي اْؤُتِمْنــُت َعَلــى ِإْنِجيــِل اْلُغْرَلــةِ ِبــاْلَعْكِس، 
نِّْعَمــِة َفــِإْذ َعِلــَم ِبال9. َفــِإنَّ الَّــِذي َعِمــَل ِفــي ُبْطــُرَس ِلِرَســاَلِة اْلِختَــاِن َعِمــَل ِفــيَّ َأْيضــًا ِلُألَمــمِ 8
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ــَدٌة،  ــْم َأْعِم ــُروَن َأنَُّه ــا، اْلُمْعَتَب ــيَن اْلُمْعَطــاِة ِلــي َيْعُقــوُب َوَصــَفا َوُيوَحنَّ ــا َيِم ــْوِني َوَبْرَناَب َأْعَط
 9-7: 2غالطية) .الشَِّرَكِة ِلَنُكوَن َنْحُن ِلُألَمِم َوَأمَّا ُهْم َفِلْلِخَتانِ 

َف ُهــَو ُمَحــرٌَّم َعَلــى َرُجــٍل َيُهــوِديٍّ َأْن َيْلَتِصــَق َأْنــُتْم َتْعَلُمــوَن َكْيــ«: َفَقــاَل َلُهــمْ 28(
َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَراِني اُهللا َأْن َال َأُقوَل َعـْن ِإْنَسـاٍن َمـا ِإنَّـُه . ِبَأَحٍد َأْجَنِبيٍّ َأْو َيْأِتَي ِإَلْيهِ 

ــٌس َأْو َنِجــٌس  قــال  ، لكنــه لــم يــذكر أن المســيح أمــرهم بــذلك بــل28: 10أعمــال ) .َدِن
 )َوَأْوَصاَنا َأْن َنْكـِرَز ِللشَّـْعبِ 42. َنْحُن الَِّذيَن َأَكْلَنا َوَشِرْبَنا َمَعُه َبْعَد ِقَياَمِتِه ِمَن اَألْمَواتِ (

  42-41: 10أعمال 

 ـــدبَّر -69س تضـــليل بـــولس لكـــم وادعائـــه أعتنـــاق ديانـــة عيســـى عليـــه : ابحـــث وت
ــ. الســالم ســفر أعمــال (ة مــع بعضــها الــبعض أرجــوا مقارنــة تفاصــيل أحــداث هــذه القصَّ
اكتبها أو انسـخها مـن اإلنترنـت كـل ). 18-16: 26و  10-9: 22و  9-3: 9الرسل 

 :ولتكن عناصر المقارنة كاآلتى. حكاية فى صفحة وضعهم أمامك وقارن

 هل رأى المسافرون معه النور؟

 هل سمع المسافرون معه الصوت؟

 !)332راجع س(؟ أين تلقى الرسالة؟ هل فى دمشق أم فى مكانه

 هــل آراء بــولس الشخصــية التــى وضــعها فــى رســائله لتــدل : ابحــث وتــدبَّر -70س
 على أنها من وحى اهللا؟

باإلضــافة إلــى آراء شخصــية وخطابــات شخصــية كتبهــا بــولس ألشــخاص مــا ،  -1
ْن َال ِإذًا َمـْن َزوََّج َفَحَسـنًا َيْفَعـُل َوَمـ38(فلماذا اعتبرت مـن وحـى اهللا؟ ومـا الحكمـة منهـا؟ 

َوَلِكـْن ِإْن َمـاَت َرُجُلهَـا . اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس َما َداَم َرُجُلَها َحّياً 39. ُيَزوُِّج َيْفَعُل َأْحَسنَ 
َذا َوَلِكنََّها َأْكثَـُر ِغْبَطـًة ِإْن َلِبثَـْت َهَكـ40. َفِهَي ُحرٌَّة ِلَكْي َتَتَزوََّج ِبَمْن ُتِريُد ِفي الرَّبِّ َفقَـطْ 

 40-38: 7كورنثوس األولى ) .َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا ِعْنِدي ُروُح اهللاِ . ِبَحَسِب َرْأِيي

ــا اْلَعــَذاَرى َفَلــْيَس ِعْنــِدي َأْمــٌر ِمــَن الــرَّبِّ ِفــيِهنَّ َوَلِكنَِّنــي ُأْعِطــي َرْأيــًا 25( -2 َوَأمَّ
ـيِق اْلَحاِضـرِ ُظنُّ َفـأَ 26. َكَمْن َرِحَمُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـوَن َأِمينـاً  . َأنَّ َهـَذا َحَسـٌن ِلَسـَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى :) َأنَُّه َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا
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ِإْن َكاَن َأٌخ َلُه اْمَرَأٌة َغْيُر ُمْؤِمَنٍة َوِهَي : َفَأُقوُل َلُهْم َأَنا َال الرَّبُّ َوَأمَّا اْلَباُقوَن 12( -3
َواْلَمـْرَأُة الَّتِـي َلهَـا َرُجـٌل َغْيـُر ُمـْؤِمٍن َوُهـَو َيْرَتِضـي 13. ِضي َأْن َتْسـُكَن َمَعـُه فَـَال َيْتُرْكهَـاَتْرتَ 

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َأْن َيْسُكَن َمَعَها َفَال َتْتُرْكهُ 

غالطيـة ) !ُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً ِإنَّـُه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنَفعُ : َها َأَنا ُبوُلُس َأُقـوُل َلُكـمْ 2( -4
 .، وهو نفس األمر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفروه بسببه 2: 5

 ــدبَّر -71س هــل رســائل بــولس الشخصــية التــى تحتــوى علــى ســالمات : ابحــث وت
 )16رومية (وتحيات وقبالت ألشخاص يعرفهم لتدل على أنها من وحى اهللا؟ 

 ة بـــولس حتـــى تكـــون ضـــمن مـــتن الكتـــاب مـــا أهميـــة جاكتـــ: ابحـــث وتـــدبَّر -72س
. ُخـْذ َمـْرُقَس َوَأْحِضـْرُه َمَعـَك َألنَّـُه َنـاِفٌع ِلـي ِلْلِخْدَمـةِ . ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي11(المقـدس؟ 

ــى َأَفُســَس 12 ــْد َأْرَســْلُتُه ِإَل ــا ِتيِخــيُكُس َفَق ــي تَــُرواَس ِعْنــَد 13. َأمَّ َداَء الَّــِذي َتَرْكتُــُه ِف ــرِّ َال
ــاُس 14. ِضــْرُه َمَتــى ِجْئــَت، َواْلُكتُــَب َأْيضــًا َوَال ِســيََّما الرُُّقــوقَ َكــاْرُبَس َأحْ  ِإْســَكْنَدُر النَّحَّ

 14-11: 4ثيموثاوس الثانية .) ِلُيَجاِزِه الرَّبُّ َحَسَب َأْعَماِلهِ . َأْظَهَر ِلي ُشُرورًا َكِثيَرةً 

 أن أقـرأ ما الغرض من وجود كتاب سماوى؟ هل الغرض منه : ابحث واقرأ -73س
أين يقضى بولس شتاءه أو كيف سيحصل على رداءه الذى نسيه فى بلد ما؟ وهـل هـذا 
الكتـــاب الـــذى تســــميه مقدســـًا يفــــى بكـــل األغـــراض التربويــــة ويكـــون أنبيــــاؤه قـــدوة لــــك ، 
وزوجاته وبناته قدوة لزوجتك وأمك وبناتك ، ويكون أوالد أنبيائه قدوة ألوالدك وأخوتك ، 

 وال ُيلعن أو ُيسب؟وُيكرَّم فيها اهللا 

 هـــل أوحـــى الـــرب لبـــولس أن يخبـــركم بالمكـــان الـــذى سيقضـــى فيـــه شـــتاءه؟  -74س
وماذا سيعود عليكم  من معرفة هذا اإلعالن المجانى لهذا المشتى؟ وما أهميته التربوية 

 والتعليمية؟

ــــْأِتيَ 12( ــــاِدْر َأْن َت ــــيُكَس َب ــــاَس َأْو ِتيِخ ــــَك َأْرِتيَم ــــا ُأْرِســــُل ِإَلْي ــــى  ِحيَنَم ــــيَّ ِإَل ِإَل
 12: 3تيطس .) ِنيُكوُبوِليَس، َألنِّي َعَزْمُت َأْن ُأَشتَِّي ُهَناكَ 
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 بمــا يوصــف الشــخص الــذى يــدعى الكفــر بــين الكفــار ليــوقعهم فــى دينــه ،  -75س
 ويدعى اإليمان بين المؤمنين؟ 

. ِع َألْرَبـَح اَألْكثَـِرينَ َفِإنِّي ِإْذ ُكْنُت ُحـرًّا ِمـَن اْلَجِميـِع اْسـَتْعَبْدُت َنْفِسـي ِلْلَجِميـ19(
ــِذيَن َتْحــَت النَّــاُموِس َكــَأنِّي َتْحــَت 20 ــْرُت ِلْلَيُهــوِد َكَيُهــوِديٍّ َألْرَبــَح اْلَيُهــوَد َوِللَّ َفِص

 -َوِللَِّذيَن ِبَال َناُموٍس َكـَأنِّي ِبـَال َنـاُموٍس 21 النَّاُموِس َألْرَبَح الَِّذيَن َتْحَت النَّاُموسِ 
. َألْرَبـَح الَّـِذيَن ِبـَال َنـاُموسٍ  -ُت بِـَال َنـاُموٍس ِللَّـِه َبـْل َتْحـَت َنـاُموٍس ِلْلَمِسـيِح َمَع َأنِّي َلسْ 

َعَفاءَ 22 َعَفاِء َكَضِعيٍف َألْرَبَح الضُّ ِصْرُت ِلْلُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء ُألَخلَِّص َعَلى . ِصْرُت ِللضُّ
كورنثــوس .) اِإلْنِجيــِل َألُكــوَن َشــِريكًا ِفيــهِ  َوَهــَذا َأَنــا َأْفَعُلــُه َألْجــلِ 23. ُكــلِّ َحــاٍل َقْومــاً 

 23-19: 9األولى 

 علــى الــرغم مــن تكفيــر (بمـا يوصــف الشــخص الــذى يلغــى الختــان ويحاربــه  -76س
رئـــيس الحـــواريين لهـــذه المعتقـــدات الفاســـدة ، وأمـــره لـــه باإلســـتتابة وٕارســـاله لمـــن أضـــلهم 

بـل ويخـتن )) 32-17: 21 أعمـال(بولس لتصحيح عقائـدهم بالنسـبة للختـان والنـاموس 
َفَأَخَذُه َوَخَتَنُه ِمْن َفَأَراَد ُبوُلُس َأْن َيْخُرَج َهَذا َمَعُه 3(صديقه تيموثاوس من أجل اليهود؟ 
 3: 16أعمال  .. .. ..) َأْجِل اْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي ِتْلَك اَألَماِكنِ 

 ذلك عابــدى بمـا يوصـف الشـخص الـذى يـدعو إلــى عبـادة األوثـان مهادنـًا بـ -77س
َألنَِّنــي َبْيَنَمــا ُكْنــُت َأْجتَــاُز َوَأْنُظــُر ِإَلــى َمْعُبــوَداِتُكْم 23(األوثــان ليجــذبهم إلــى دينــه؟ 

َلٍه َمْجُهولٍ «: َوَجْدُت َأْيضًا َمْذَبحًا َمْكُتوبًا َعَلْيهِ  َفالَّـِذي َتتَُّقوَنـُه َوَأْنـُتْم َتْجَهُلوَنـُه . »ِإلِ
 23: 17أعمال ) .ِبهِ َهَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم 

 ـــاَن 7(بمـــا يوصـــف الشـــخص الـــذى يكـــذب فـــى دعوتـــه لدينـــه؟  -78س ـــُه ِإْن َك َفِإنَّ
 7: 3رومية ) ؟ِصْدُق اِهللا َقِد اْزَداَد ِبَكِذِبي ِلَمْجِدِه َفِلَماَذا ُأَداُن َأَنا َبْعُد َكَخاِطئٍ 

 ى بما يوصف الشخص الذى يحتال على من يدعوهم إلى دينه ليكسـبهم إلـ -79س
َلِكـْن ِإْذ ُكْنـُت ُمْحتَـاًال َأَخـْذُتُكْم . َأَنا َلْم ُأَثقِّْل َعَلْيُكمْ . َفْلَيُكنْ 16(دينه ويدمر دين سيده؟ 

 16: 12كورنثوس الثانية ) !ِبَمْكرٍ 
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 بما يوصف عندك الرجل الذى يسب ربه ويتهمه بأنه جاهل؟ -80س 
كورنثوس !) َضْعَف اِهللا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ وَ ! َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاسِ 25(

 25: 1األولى 

 بما يوصف عندك الشخص الذى يتهم اهللا بعدم الرحمة؟ -81س 
َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه 32! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَناَفَماَذا َنُقوُل ِلَهَذا؟ 31(

 32-31: 8رومية ) َن َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعي

 بما يوصف عندك الشخص الذى يلعن َمن يدعو لعبادته؟ -82س 
: ، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا، َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ َاْلَمِســيُح اْفتَــَداَنا ِمــْن َلْعَنــِة النَّــاُموسِ 13(

 13: 3غالطية ) .»َعَلى َخَشَبةٍ  َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلِّقَ «

 ــــــرى -83س ــــــى مــــــن قــــــال هــــــاتين الفقــــــرتين : ُت مــــــاذا ســــــيكون حكمــــــك العــــــادل عل
 المتناقضتين؟ 

َألنَّ ُكلَّ َمْن َأْخَطَأ ِبُدوِن النَّاُموِس َفِبُدوِن النَّاُموِس َيْهِلُك َوُكـلُّ َمـْن َأْخَطـَأ ِفـي 12( -1
َألْن َلْيَس الَِّذيَن َيْسَمُعوَن النَّاُموَس ُهْم َأْبَراٌر ِعْنَد اِهللا 13. النَّاُموِس َفِبالنَّاُموِس ُيـَدانُ 

ُرونَ   13-12: 2رومية ) .َبِل الَِّذيَن َيْعَمُلوَن ِبالنَّاُموِس ُهْم ُيَبرَّ

ــوَع 16( -2 ــاِن َيُس ــْل ِبِإيَم ــاُموِس، َب ــاِل النَّ ُر ِبَأْعَم ــرَّ ــاَن َال َيَتَب ــُم َأنَّ اِإلْنَس ِإْذ َنْعَل
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمــاِل الْ  َمِســيِح، آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبــرَّ

ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   ،16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

 12: 3غالطية ) ..،َوَلِكنَّ النَّاُموَس َلْيَس ِمَن اِإليَمانِ 12(

ُر ِباِإليَماِن ِبُدوِن َأْعَماِل النَّاُموسِ (  28: 3رومية )ِإذًا َنْحِسُب َأنَّ اِإلْنَساَن َيَتَبرَّ

  20: 5رومية .) َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20(

 ــــــرى -84س ــــــى مــــــن قــــــال هــــــاتين الفقــــــرتين : ُت مــــــاذا ســــــيكون حكمــــــك العــــــادل عل
 المتناقضتين؟

 31: 3رومية ) َبْل ُنثَبُِّت النَّاُموَس ! َحاَشا؟ َأَفُنْبِطُل النَّاُموَس ِباِإليَمانِ 31( -1
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ُر َأَماَمـهُ 20( -2 َألنَّ ِبالنَّـاُموِس . َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّـاُموِس ُكـلُّ ِذي َجَسـٍد َال َيَتَبـرَّ
 ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اهللاِ َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 

  21-20: 3رومية .) النَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ 

) .. .. ..َألنَّ َجِميــَع الَّــِذيَن ُهــْم ِمــْن َأْعَمــاِل النَّــاُموِس ُهــْم َتْحــَت َلْعَنــٍة، 10(
 10: 3غالطية 

ُر ِبالنَّاُموِس ِعنْ 11( اْلَبارَّ ِباِإليَماِن «َد اِهللا َفَظاِهٌر، َألنَّ َوَلِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبرَّ
 11: 3غالطية ) .»َيْحَيا

، ِإَلـى َأْن َيـْأِتَي النَّْسـُل الَّـِذي قَـْد ُوِعـَد َقْد ِزيَد ِبَسَبِب التََّعـدَِّياتِ ؟ َفِلَماَذا النَّاُموُس 19(
ــٍة ِفــي َيــِد َوِســيطٍ  ــُه، ُمَرتَّبــًا ِبَمَالِئَك ــ20. َل ــا اْلَوِس . َوَلِكــنَّ اَهللا َواِحــدٌ . يُط فَــَال َيُكــوُن ِلَواِحــدٍ َوَأمَّ

َألنَّـُه َلـْو ُأْعِطـَي َنـاُموٌس َقـاِدٌر َأْن ُيْحِيـَي، ! َفَهِل النَّاُموُس ِضـدَّ َمَواِعيـِد اِهللا؟ َحاَشـا21
 21-19: 3غالطية ) .َلَكاَن ِباْلَحِقيَقِة اْلِبرُّ ِبالنَّاُموسِ 

، َفاْلَمِســيُح ِإذًا َمــاَت ِبــَال . َلْسـُت ُأْبِطــُل ِنْعَمــَة اهللاِ 21( َألنَّــُه ِإْن َكــاَن ِبالنَّــاُموِس ِبــرٌّ
 21: 2غالطية .) َسَببٍ 

 ــــــرى -85س ــــــى مــــــن قــــــال هــــــاتين الفقــــــرتين : ُت مــــــاذا ســــــيكون حكمــــــك العــــــادل عل
 المتناقضتين؟

 12: 7ومية ر ) ِإذًا النَّاُموُس ُمَقدٌَّس َواْلَوِصيَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاِدَلٌة َوَصاِلَحة( -1

ُروَن ِبالنَّـاُموسِ 4( -2  َسـَقْطُتْم ِمـَن . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعـِن اْلَمِسـيِح َأيَُّهـا الَّـِذيَن َتَتَبـرَّ
 4: 5غالطية ) .النِّْعَمةِ 

ــاُموسِ ( ــرُّ ِبالنَّ ــِة اْلِب ــاَن ِباْلَحِقيَق ــَي، َلَك ــاِدٌر َأْن ُيْحِي ــاُموٌس َق ــَي َن ــْو ُأْعِط ــُه َل ) َألنَّ
 21 :3غالطية 

 2: 5غالطية)ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنُتْم َال َيْنَفُعُكُم اْلَمِسيُح َشْيئاً :َها َأَنا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ (

ِإِذ 19، َفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها َوَعـَدِم َنْفِعَهـا18(
 19-18: 7رانيين عب.) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 
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ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً 5( .) َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

ــاُموُس 56( ــَي النَّ ــِة ِه ــوَُّة اْلَخِطيَّ ــُة َوُق ــَي اْلَخِطيَّ ــْوِت َفِه ــا َشــْوَكُة اْلَم  كورنثــوس) َأمَّ
 56: 15األولى 

 هل الرسول الذى نأخذ : ثم أجب! هل قرأت نص بولس هذا من قبل؟ اقرأه -86س
عنه ديننا يكون متلبسه الشيطان وال سـيطرة لـه علـى نفسـه وال علـى أفعالـه؟ وكيـف تثـق 

اِلَح الَِّذي ُأِريُدُه َبِل : (فى كالم إنسان ال يفعل الصالح بل الشـر َألنِّي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ
؟ وكيف يعتمد إيمانك على من يرى ناموسًا آخر ).ي َلْسُت ُأِريُدُه َفِإيَّاُه َأْفَعلُ الشَّرَّ الَّذِ 

َناُموسًا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُيَحاِرُب َنـاُموَس : (فى أعضائه يسحبه ويجبره إلى الخطية
 ؟)ِذْهِني َوَيْسِبيِني ِإَلى َناُموِس اْلَخِطيَِّة اْلَكاِئِن ِفي َأْعَضاِئي

ــا َفَجَســِديٌّ َمِبيــٌع َتْحــَت اْلَخِطيَّــةِ َفِإنَّ 14( ــا َأَن ــُم َأنَّ النَّــاُموَس ُروِحــيٌّ َوَأمَّ ــا َنْعَل ــي 15. َن َألنِّ
ــُه ِإْذ َلْســُت َأْفَعــُل َمــا ُأِريــُدُه َبــْل َمــا ُأْبِغُضــُه َفِإيَّــاُه َأْفَعــلُ  . َلْســُت َأْعــِرُف َمــا َأَنــا َأْفَعُل

َفاآلَن َلْسُت َبْعُد 17. ُأِريُدُه َفِإنِّي ُأَصاِدُق النَّاُموَس َأنَُّه َحَسنٌ َفِإْن ُكْنُت َأْفَعُل َما َلْسُت 16
َفِإنِّي َأْعَلُم َأنَُّه َلْيَس َسـاِكٌن ِفـيَّ َأْي ِفـي 18. َأْفَعُل َذِلَك َأَنا َبِل اْلَخِطيَُّة السَّاِكَنُة ِفيَّ 

ــا َأْن َأْفَعــَل اْلُحْســَنى َفَلْســُت َألنَّ اِإلَراَدَة َحاِضــَرٌة ِعْنــ. َجَســِدي َشــْيٌء َصــاِلحٌ  ِدي َوَأمَّ
ـاِلَح الَّـِذي ُأِريـُدُه َبـِل الشَّـرَّ الَّـِذي َلْسـُت ُأِريـُدُه َفِإيَّـاُه 19. َأِجدُ  َألنِّي َلْسُت َأْفَعـُل الصَّ

ا َبــِل اْلَخِطيَّــُة َفــِإْن ُكْنــُت َمــا َلْســُت ُأِريــُدُه ِإيَّــاُه َأْفَعــُل َفَلْســُت َبْعــُد َأْفَعُلــُه َأَنــ20. َأْفَعــلُ 
ــاِكَنُة ِفــيَّ  ِإذًا َأِجــُد النَّــاُموَس ِلــي ِحيَنَمــا ُأِريــُد َأْن َأْفَعــَل اْلُحْســَنى َأنَّ الشَّــرَّ َحاِضــٌر 21. السَّ

َوَلِكنِّـــي َأَرى َناُموســـًا 23. فَــِإنِّي ُأَســـرُّ ِبَنــاُموِس اِهللا ِبَحَســـِب اِإلْنَســاِن اْلَبـــاِطنِ 22. ِعْنــِدي
َضـاِئي ُيَحـاِرُب َنـاُموَس ِذْهِنـي َوَيْسـِبيِني ِإَلـى َنـاُموِس اْلَخِطيَّـِة اْلَكـاِئِن آَخَر ِفي َأعْ 
) ؟َمْن ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسـِد َهـَذا اْلَمـْوتِ ! َوْيِحي َأَنا اِإلْنَساُن الشَِّقيُّ 24. ِفي َأْعَضاِئي

 24-14: 7رومية 
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 ـــ -87س دعوة مـــن بعـــده ، هـــل تعـــرف أن تالميـــذ يســـوع ، الـــذين هـــم حملـــة لـــواء ال
ومعلموا الشعب أثناء حياته وبعد رفعه ، لم يكـن عنـدهم علـم بمـا يسـمى التعميـد بـالروح 

 القدس، وكانت معموديتهم هى نفس معمودية يسوع؟

َفَحَدَث ِفيَما َكاَن َأُبلُّوُس ِفي ُكوِرْنُثوَس َأنَّ ُبوُلَس َبْعَد َما اْجتَـاَز ِفـي النَّـَواِحي اْلَعاِلَيـِة 1(
ــا آَمْنــُتمْ «: َســَأَلُهمْ 2َفــِإْذ َوَجــَد َتَالِميــَذ . َء ِإَلــى َأَفُســَس َجــا وَح اْلُقــُدَس َلمَّ » ؟َهــْل َقِبْلــُتُم الــرُّ

ــهُ  ــاُلوا َل ــُدُس «: َق وُح اْلُق ــرُّ ــُد ال ــُه ُيوَج ــِمْعَنا َأنَّ ــْدُتمْ «: َفَســَأَلُهمْ 3. »َوَال َس ــاَذا اْعَتَم » ؟َفِبَم
ـــِة ُيوحَ «: َفَقـــاُلوا ـــاِبَمْعُموِديَّ ـــَد ِبَمْعُموِديَّـــِة التَّْوَبـــِة َقـــاِئًال «: َفَقـــاَل ُبـــوُلُس 4. »نَّ ِإنَّ ُيوَحنَّـــا َعمَّ

ــَدُه َأْي ِباْلَمِســيِح َيُســوعَ  ــْأِتي َبْع ــوا ِبالَّــِذي َي ــْعِب َأْن ُيْؤِمُن ــُدوا ِباْســِم 5. »ِللشَّ ــا َســِمُعوا اْعَتَم َفَلمَّ
ــا َوَضــَع ُبــوُلُس َيدَ 6. الــرَّبِّ َيُســوعَ  وُح اْلقُــُدُس َعَلــْيِهْم َفَطِفقُــوا َيَتَكلَُّمــوَن َوَلمَّ ْيــِه َعَلــْيِهْم َحــلَّ الــرُّ

 6-1: 19أعمال الرسل ) .ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 

 ـــآمر مـــع أمـــه ويكـــذب لخـــداع أبيـــه  -88س ـــدما تقـــرأ أن نبـــى اهللا يت مـــا شـــعورك عن
 الضرير لينال النبوة؟ 

) البركـة(على إسحق أبيه وسرقة النبـوة  وهذا ما فعله يعقوب بالتآمر مع أمه للنصب
) ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــرا(وفــى هــذا اتهــام مــن كتبــة التــوراة هللا : مــن أخيــه

تكــــوين (: بالجهـــل وعـــدم علـــم ذلــــك ، أو عـــدم القـــدرة علـــى ســــلب النبـــوة مـــن مغتصـــبها
 )27اإلصحاح 

ليتـولى سـليمان ومثال آخر هـو تـآمر ناثـان أخـو سـليمان مـع أمـه ضـد نبـى اهللا داود 
 )31-11: 1ملوك األول : (النبوة بعده

ـــدجالين وأرســـل إليهمـــا مالكـــه : وهنـــا يطـــرح نفســـه ســـؤال هـــل اســـتجاب اهللا لهـــذين ال
ووحيه؟ ولو فعل ذلـك ، أفـال يعـرف هـذا اإللـه أن مباركتـه لهـذا العمـل اإلجرامـى جريمـة 

 ُتضاف إلى جرائمهما ، وُيفقد المؤمنين الثقة فيه وفى رسله؟ 

لو فعل ذلك فهو إذن إله جاهل لم يتنامى لعلمه وال لذكائـه مـا يمكـن أن تـؤدى إليـه ف
جريمته هـذه ، ولـو حاسـب عبيـده فـى اآلخـرة علـى عـدم اإليمـان بـه وبرسـله هـؤالء لكـان 

 ! إلهًا ظالمًا غاشمًا ، ألن معهم الحق أال يؤمنوا به
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ن السـهل أن يكـذب فـى أى وما أدراك أن اهللا أوحى إليهمـا أو إلـى أمثالهمـا؟ ألـيس مـ
أمــر آخــر ، طالمــا أنــه اســتحل لنفســه الكــذب فــى أمــور اهللا؟ هــل تعتقــد أن فاقــد الشــىء 
يعطيـه؟ فكيـف إلنســان فاقـد الخلــق والصـدق والمحبـة ألخيــه واالحتـرام ألبيــه يكـون نبيــًا؟ 

 ماذا يملك هذا النبى من مقومات األخالق ليعطيه لغيره؟

، فـال عصـمة للكتـاب المقـدس ، وال ُيصـدَّق فيـه غيـر  وٕاذا كانت هذه أخالق األنبياء
ُســوا َجِميعــًا َبــْل ِفــي َبْيِتــي َوَجــْدُت َشــرَُّهْم 11(: قـول الــرب َألنَّ اَألْنِبَيــاَء َواْلَكَهَنــَة َتَنجَّ

 11: 23إرمياء ) .َيُقوُل الرَّبُّ 

ـــةً 13(  ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــُأو . َوَق ـــِل َوَأَضـــلُّوا َشـــْعِبي َتَنبَّ ا ِباْلَبْع
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً 11(الشـيطان،  َأَتَنبَّـُأ َلـَك َعـِن : َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ
 11: 2ميخا ) !اْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ اْلَخْمِر وَ 

َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق 8: (وُينســب إلــى عيســى عليــه الســالم القــول
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

 :وتكون النتيجة ، كتاب محرف

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة ُعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا َكْيــــَف تَــــدَّ () 1 َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، ) 2
ال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، و 

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5-4: 56مزمور  )َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة 15() 3 َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 
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إرميـاء .) َقالَ : َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ 31) (5
23 :31 

ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأونَ 32) (6 ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ  َهَئَنــــَذا َعَل ــــوَنَها ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [ا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ َوإِذَ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) َل َوَبْيَتهُ ُأَعاِقُب َذِلَك الرَّجُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35) (8
؟  َيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوحْ 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

: 15متــى .) »َوَبــاِطًال َيْعُبــُدوَنِني َوُهــْم ُيَعلُِّمــوَن َتَعــاِليَم ِهــَي َوَصــاَيا النَّــاسِ 9() 9
7-9  

ــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســ) (10 ــُكْم َأْنِبَي ِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب وَ 31) (11 اْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي َهَكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

ليس هذا فقـط بـل إن الكتـاب المقـدس يتوعـد المحـرفين ، ولـم يـدع أنـه سـيحافظ ) 12
إذن كان يعلم أن هناك . والمحرف ال يخاف اهللا. على كتابه ، بل توعد من يحرف فقط

 :من حرف ، وهناك من يحرف

ِإْن َزاَد َأَحـٌد َشـْيئًا َعَلـى : نَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهـَذاَوإِ (
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، َما ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَها

ــوءَ  ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت ــِة َأْق ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ِة َه
 18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاب



 89 

ــا َدْرجــًا آَخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب 32) (13 ــِم َفَأَخــَذ ِإْرِمَي َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف
َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , بِّ َوالرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ َوْحُي الرَّ : اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (14
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا َأَنـا , َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم بِــاْلَباِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً : َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ  ِلَذِلَك َهَكَذا8) (16
 8: 13حزقيال  ).َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ـــو9) (17 ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ـــاِء الَّ ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي َن َوَتُك
َوإِلَـى َأْرِض , َوِفي ِكَتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ , ِفي َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ . ِبـاْلَكِذبِ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــْد َأَخــُذوا بِ 1() 18 ــَدَنا ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ــْأِليِف ِقصَّ َت
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة 2

ــ ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك ــُز َتَتبَّْع ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ــى التَّــَواِلي ِإَلْي َب َعَل
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ـُب َأنَُّكـْم َتْنَتِقُلـوَن َهَكــَذا َسـِريعًا 6) (19 َعـِن الَّـِذي َدَعـاُكْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِســيِح ِإنِّـي َأَتَعجَّ
ــ ــى ِإْنِجي ــْوٌم ُيْزِعُجــوَنُكْم َوُيِريــُدوَن َأْن َلــْيَس ُهــَو آَخــَر، 7. ٍل آَخــرَ ِإَل ــُه ُيوَجــُد َق ــَر َأنَّ َغْي

ـــيحِ  ـــَل اْلَمِس ـــوا ِإْنِجي ُل ـــا 8. ُيَحوِّ ـــِر َم ـــَماِء ِبَغْي ـــَن السَّ ـــَالٌك ِم ـــْرَناُكْم َنْحـــُن َأْو َم ـــْن ِإْن َبشَّ َوَلِك
 8-6: 1 غالطية.) »َأَناِثيَما«َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 

ــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْعــُد 7) (20 َفِإنَّــُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد ِبَك
  7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 
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 ما شعورك عندما تقرأ أن أبى األنبياء ديوث يبيع شرفه؟ ما شعورك عندما  -89س
؟ مـا شـعورك عنـدما تعلـم أن أمـك تعلم أن أبيك وجـدك ديـوث كـان يأكـل مـن فـرج امرأتـه

 سارة سلمت شرفها لفرعون؟ 

 )12-1: 20تكوين (واقرأ أيضًا ) 16-11: 12تكوين (اقرأ 

 ما شعورك عندما تقرأ أن النبى يعقوب يقول عنه الكتاب المقـدس إنـه ابتـز  -90س
 أخيه ، وانتهز فرصة جوعه وتعبه ، وانتزع منه النبوة فى مقابل طبق عدس؟

ـــْد َأْعَيـــا َوَطـــَبخَ 29( َفَقـــاَل ِعيُســـو 30. َيْعُقـــوُب َطِبيخـــًا َفـــَأَتى ِعيُســـو ِمـــَن اْلَحْقـــِل َوُهـــَو َق
ــتُ «: ِلَيْعُقــوبَ  ــْد َأْعَيْي ــي َق ــِر َألنِّ ــَذا اَألْحَم ــْن َه ــي ِم ــَذِلَك ُدِعــَي اْســُمُه َأُدومَ . (َأْطِعْمِن ). ِل

َهـا َأَنـا َمـاٍض ِإلَـى اْلَمـْوِت «: َفقَـاَل ِعيُسـو32. »ِبْعِني اْلَيْوَم َبُكوِريََّتكَ «: َفَقاَل َيْعُقوبُ 31
َفَبـاَع َبُكوِريَّتَــُه . َفَحَلـَف َلـهُ . »اْحِلـْف ِلـَي اْلَيــْومَ «: َفقَـاَل َيْعقُـوبُ 33» َفِلَمـاَذا ِلـي َبُكوِريَّـٌة؟

. َوَمَضـى َفَأْعَطى َيْعُقوُب ِعيُسَو ُخْبزًا َوَطِبيَخ َعَدٍس َفَأَكَل َوَشِرَب َوَقامَ 34. ِلَيْعُقوبَ 
 34-29: 25تكوين .) َفاْحَتَقَر ِعيُسو اْلَبُكوِريَّةَ 

 !!والغريب أن الرب عندك بارك هذا اإلبتزاز وجعله نبياً 

ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطًال َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم : (فأين هذا من قوله
َيـــا َأْحَمـــُق َيُكـــوُن : َتْوِجَب اْلَمْجَمـــِع َوَمـــْن َقـــالَ َرَقـــا َيُكـــوُن ُمْســـ: َوَمـــْن َقـــاَل َألِخيـــهِ 

 22: 5متى ) .ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنَّمَ 

فكيف يكون نتيجة من ابتـز أخيـه هـذا اإلبتـزاز الـرخيص أو سـرق منـه النبـوة بالتـآمر 
 نبيًا قديسًا؟) على اختالف الروايتين(على أبيهما 

 رب الرب وهزمه؟ ما شعورك عندما تعلم أن يعقوب ض -91س 

ـا ُهـَو َفَبـاَت ِتْلـَك اللَّْيلَـَة ِفـي اْلَمَحلَّـةِ 21( ثُـمَّ قَـاَم ِفـي ِتْلـَك 22. َفاْجَتاَزِت اْلَهِديَُّة ُقدَّاَمُه َوَأمَّ
ــــوقَ  ــــَر َمَخاَضــــَة َيبُّ ــــِه َوَأْوَالَدُه اَألَحــــَد َعَشــــَر َوَعَب ــــِه َوَجاِرَيَتْي ــــِة َوَأَخــــَذ اْمَرَأَتْي ــــ23. اللَّْيَل َذُهْم َأَخ

َوَصــاَرَعُه ِإْنَســاٌن َحتَّــى . َفَبِقــَي َيْعُقــوُب َوْحــَدهُ 24. َوَأَجــاَزُهُم اْلــَواِدَي َوَأَجــاَز َمــا َكــاَن َلــهُ 
َوَلمَّا َرَأى َأنَُّه َال َيْقِدُر َعَلْيـِه َضـَرَب ُحـقَّ َفْخـِذِه َفـاْنَخَلَع ُحـقُّ َفْخـِذ 25. ُطُلوِع اْلَفْجرِ 

َال «: َفقَـالَ . »َأْطِلْقِنـي َألنَّـُه َقـْد َطَلـَع اْلَفْجـرُ «: َوقَـالَ 26. ِه َمَعـهُ َيْعُقوَب ِفـي ُمَصـاَرَعتِ 
َال «: َفَقـــالَ 28. »َيْعقُــوبُ «: َفَقـــالَ » َمــا اْســُمَك؟«: َفَســـَأَلهُ 27. »ُأْطِلُقــَك ِإْن َلـــْم ُتَبــاِرْكِني
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ــْل ِإْســَراِئيَل َألنَّــَك َجا ــِدْرتَ ُيــْدَعى اْســُمَك ِفــي َمــا َبْعــُد َيْعُقــوَب َب . »َهــْدَت َمــَع اِهللا َوالنَّــاِس َوَق
. َوَباَرَكـُه ُهَنـاكَ » ِلَمـاَذا َتْسـَأُل َعـِن اْسـِمي؟«: َفقَـالَ . »َأْخِبْرِني ِباْسـِمكَ «: َوَسَأَلُه َيْعُقوبُ 29
َيـْت َألنِّـي َنَظـْرُت اَهللا َوْجهـًا ِلَوْجـٍه وَ «: قَـاِئالً » َفِنيِئيـلَ «َفَدَعا َيْعُقوُب اْسَم اْلَمَكاِن 30 ُنجِّ

 30-21: 32تكوين ) .»َنْفِسي

فمــاذا تتوقــع مــن هــذا اإللــه الــذى ضــربه يعقــوب مــرة ، وأســره الشــيطان لمــدة أربعــين 
 يومًا ، وأعدمه اليهود مرة أخرى؟

هـل تتوقــع منــه الخــالص؟ وهــل يملــك الخــالص اإللــه الضــعيف؟ لمــاذا ال تتمنــاه مــن 
الــذى أسـره وأذلـه؟ كيــف تتوقعـه منــه  يعقـوب الـذى هزمــه؟ ولمـاذا ال تطلبـه مــن الشـيطان

َواْنَفَصــَل َعــْنُهْم 41(وهــو كــان يبكــى ويتضــرع هللا أن ينقــذه ويخلصــه مــن كــأس الصــلب؟ 
ــِه َوَصــلَّى  ــا َعَلــى ُرْكَبَتْي ــِة َحَجــٍر َوَجَث ــَز «: َقــاِئالً 42َنْحــَو َرْمَي ــْئَت َأْن ُتِجي ــاُه ِإْن ِش ــا َأَبَت َي

َوَظَهــَر َلــُه َمــَالٌك ِمــَن 43. »ِلــَتُكْن َال ِإَراَدِتــي َبــْل ِإَراَدُتــكَ َوَلِكــْن . َعنِّــي َهــِذِه اْلَكــْأَس 
ــهِ  ي ــَماِء ُيَقوِّ ــُه 44. السَّ ــٍة َوَصــاَر َعَرُق ــدِّ َلَجاَج ــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَش ــاٍد َك ــي ِجَه ــاَن ِف َوإِْذ َك

 44-41: 22لوقا ) .َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

ْوُه 28 َوَجَمُعوا َعَلْيـِه ُكـلَّ اْلَكِتيَبـةِ َواِلي َيُسوَع ِإَلى َداِر اْلِوَالَيِة َفَأَخَذ َعْسَكُر الْ 27( َفَعـرَّ
َوَضـَفُروا ِإْكِلــيًال ِمـْن َشـْوٍك َوَوَضــُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه َوَقَصــَبًة 29َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 

» !السَّـَالُم َيـا َمِلـَك اْلَيهُـودِ «: قَـاِئِلينَ  َتْهِزُئوَن ِبـهِ َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـ. ِفي َيِميِنهِ 
َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا بِـِه َنَزُعـوا 31. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى َرْأِسهِ 30

ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  31-27: 27متى  .)َعْنُه الرِّ

 8: 24مزامير !) الرَّبُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقَتالِ : (أين قول الرب

ألـم يكـن يهـرب مـن اليهـود ، : هل تتوقع منـه أن يعطيـك القـوة؟ كيـف وهـو ال يملكهـا
وكـان يسـوع يتـردد بعـد هـذا فـى الجليـل ، (وال يمشى بينهم عالنيـة خوفـًا أن يقتلـوه؟ 

: 7يوحنـا ) ألنه لم يرد أن يتردد فى اليهودية ألن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلـوه
1 

) فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكـن يسـوع يمشـى بـين اليهـود عالنيـة(
 54-53: 11يوحنا 



 92 

هل تتمنى منـه الـرزق؟ كيـف وهـو لـم يجـد مـا يأكلـه فتـوهم أن هـذا وقـت إثمـار التـين 
ثمر؟ كيف وقد كان على الصليب عطشان يتـألم ، ولـم يسـتطع  فذهب ولم يجد بالشجرة

: 27متــى (أن يوجـد لنفسـه مـا يشــربه ، فاسـتهان بـه عبيـده وأعطــوه خـًال ممزوجـًا بمـرارة 
 ؟)34

 بعد أن علمـت أن يعقـوب ضـرب الـرب ، وأن الشـيطان قهـره وأسـره أربعـين  -92س
ه وبصـقوا علـى وجهـه ، وألبسـوه يومًا ، وأن اليهود قبضوا على الرب وأهانوه واستهزأوا ب

الـرَّبُّ (إكليًال من الشوك ، فما شعورك وأنت تقرأ اآلن أن الـرب قـدير جبـار فـى القتـال؟ 
 8: 24مزامير !) اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقَتالِ 

لهـا أنا شخصـيًا بعـد أن قـرأت هـذه الفقـرة ابتسـمت ابتسـامة سـخرية ، وتـذكرت نكتـة قا
يحكى رجل عن معركته باألمس مع زوجته، وأنه أذلهـا وجعلهـا تركـع “: لى أحد الزمالء

فســأله . علــى ركبتيهــا بعــد أن كانــت تكيــل لــه كــل يــوم، مــا ال يتمنــاه إنســان لحبيــب لديــه
أحد الحاضـرين وكيـف فعلـت ذلـك، فهـى أقـوى منـك بـدليل أنهـا تضـربك يوميـًا؟ فقـال لـه 

 !على ركبتيها وقالت لى اخرج يا جباناختبأت تحت السرير، فركعت 

ويــذكرنى أيضــًا بالرجــل ضــخم الجثــة الــذى دخــل قســم الشــرطة يمــأل وجهــه الجــروح 
فهـــد أســـد الجبـــار مـــن عيلـــة : والكـــدمات والـــدم ، فســـأله الضـــابط عـــن اســـمه ، فقـــال لـــه

وكيــف : هـل أنـت متـزوج؟ فقـال لــه فهـد الجبـار المفتـرى: فسـأله مـرة أخــرى. المفتـرى نـار
 لك إذن إن لم أكن متزوجًا؟حدث ذ

بعـــد أن ُيضـــرب وُيهـــان ، ويقهـــر ، يـــدعى أنـــه جبـــار فـــى : وهـــذا حـــال الـــرب عنـــدكم
 !!قتال

 أبعد كل هـذا تـتكلم عـن خطيئـة األكـل مـن الشـجرة؟ فمـا حجـم عصـيان اهللا  -93س
باألكـــل مـــن الشـــجرة بجانـــب ضـــرب اإللـــه وٕاهانتـــه؟ ومـــا حجـــم عصـــيان اهللا باألكـــل مـــن 

األنبيــاء أو زنــاهم أو كــذبهم؟ ألــيس مــن الجنــون أن يعصــانى ابنــى  الشــجرة بجانــب كفــر
فأقتل جارى؟ أليس من الجنون أن يعصانى تلميذى فى المدرسة أو الجامعـة فأتركـه وال 

 أربيه وال أقومه وال أصفح عنه وأرجع البيت أنتقم من ابنتى أو زوجتى؟
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 يومــًا  40فتصــومون  تقدســون األيــام التــى ُيهــان فيهــا اإللــه عنــدكم ،لمــاذا  -94س
 تخليدًا لذكرى أسره وتالعب الشيطان به؟

 ولماذا تسجدون للصـليب أداة تعـذيب وٕاعـدام إلهكـم؟ أال تـرون أنـه لـم يتبـقَّ  -95س
 إال أن تسجدوا للشيطان الذى كان السبب األساسى فى األكل من ااشجرة؟

 ِإْذ َكـاَن 1(س؟ ما رأيكم فى قول لوقا فى افتتاحية خطابه الموجه إلى ثاوفيل -96س
ٍة ِفـي اُألُمـوِر اْلُمَتَيقََّنـِة ِعْنـَدَنا  َكَمـا َسـلََّمَها ِإَلْيَنـا الَّـِذيَن َكـاُنوا 2َكِثيُروَن َقْد َأَخُذوا ِبَتْأِليِف ِقصَّ

ــِة  ــاِيِنيَن َوُخــدَّامًا ِلْلَكِلَم ــْدِء ُمَع ــُذ اْلَب ــْد َتَتبَّْعــُت ُكــلَّ َشــ3ُمْن ــا َأْيضــًا ِإْذ َق ِل َرَأْيــُت َأَن ْيٍء ِمــَن اَألوَّ
َة اْلَكــَالِم الَّــِذي 4ِبَتــْدِقيٍق َأْن َأْكتُــَب َعَلــى التَّــَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس  ِلَتْعــِرَف ِصــحَّ

 4-1: 1لوقا ) .ُعلِّْمَت ِبهِ 

 :فقد اعترف لوقا بعدة أشياء
 .ذاكان التحريف والتأليف منتشرًا وقت كتابة لوقا خطابه ه) 1

 .لم يقصد به لوقا أن يكون إنجيًال ، ولم يفكر قط أنه سيصبح كتاباً ) 2

 .انتشار المعلومات الخاطئة التى وصلت إلى ثاوفيلس) 3

 . كتب كثيرون غيره كخطاب بدافع شخصى مثلما بإسمه إنه كتب اإلنجيل المسمى) 4

 . لم يذكر أنه كتب بوحي من اهللا) 5

 . ب ، بل نقل معلوماته عن شهود عيانإنه ليس شاهد عيان لما كت) 6

 .إنه يوجه كتابه هذا إلى صديقه ثاوفيلس) 7

وأن هـذه . أنه ينقل عن المصادر التى دونها فى البدء المعاينين لـذلك وخـدَّام الكلمـة) 8
 .األصول فقدت ، كما فقد غيرها

ســأل  أنــه علــى الــرغم مــن وجــود هــذه األصــول إال أنــه لــم يســلم بصــحتها تمامــًا فقــد) 9
 .وتقصى وتتبع كل شىء من األول بتدقيق
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بـدليل . أى إنه هو أيضًا لم يعتبر أن المعاينين منذ البدء قـد كتبـوا مـا كتبـوه بإلهـام) 10
تتبعــه وتقصــيه عــن كــل شــىء علــى الــرغم مــن وجــود مــا ُيطلــق عليــه أصــول الحكايــات 

 .التى رواها وأخذها عن شهود العيان

 عديــد مــن األناجيــل، التــى عــّددها الــبعض مائــة هــل تعلــم أنــه كــان هنــاك ال -97س
إنجيل ، وعـددها الـبعض اآلخـر بضـعًا وسـبعين ، والتـى انتقـى منهـا مجمـع نيقيـة أربعـة 
فقــط، واعتبــر البــاقى غيــر قــانونى، وأمــر بإحراقــه، وتكفيــر واضــطهاد مــن يملــك نســخة 

 منهم أو يقرأها؟
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 م كـان يرأسـه اإلمبراطـور 325هل تعلم أن مجمع نيقية الذى ُعِقَد فى عـام  -98س
 قسطنطين ، وكان وثنيًا؟

ُيعـــد مـــن الثوابـــت أن : (”الـــروح القـــدس“: يقـــول دكتـــور روبـــرت كيـــل تســـلر فـــى كتابـــه
علـى أيـدي (عامًا من مجمع نيقية ) 15(قسطنطين األكبر قد تم تعميده قبل موته وبعد 

وهذا يعني أنه لم يكـن قـد تنصـر بعـد وقـت إنعقـاد مجمـع نيقيـة، كمـا ) وسأحد أتباع آري
 .كان لعدة سنوات متتالية طالبًا للتعميد وبذلك كان محرومًا من العشاء األخير

، عمـا إذا ] التي لم يتوصل فيها إلى حـل حاسـم[وما زال ُيعد من أحد أسباب الجدل 
واعتنقها ، إال أنه من المؤكد أنـه كـان كان قسطنطين قد عرف أساسًا العقيدة المسيحية 

 .مرتبطًا بشدة بجانب ذلك على األقل بعبادة الشمس وميترا

ويدل على ذلك عمالُته المعدنية التي كان يطبع عليها إلى وقت طويـل مـن العصـر 
وعند تدشـين القسـطنطينية شـّيد ). 42دوريس صفحة ) (الشمس التي ال تهزم(المسيحي 

: شــــفارتز(ت عليــــه صــــورته مــــع شــــعار الشــــمس التــــي ال تهــــزم عمــــودًا ضــــخمًا ُصــــوِّر 
بــل رضــي للكنيســة أن تقــف أمــام ) : 276وليتســمان صــفحة  85صــفحة " قســطنطين "

: شـــــفارتز(هـــــذا الُنُصـــــب وتعظـــــم القيصـــــر فـــــي مواكـــــب مـــــن الشـــــموع وأدخنـــــة البخـــــور 
كمــا أمــر عنــد تدشــين القســطنطينية بــأن يحملــوا شــعار مــذهب ) 85صــفحة " قســطنطين"

شـفارتز ] (وهو مذهب فلسفي ينادي بأن العالم تحكمـه الصـدفة وتسـيطر عليـه[دفية الص
 333كـذلك مـن الثابـت أنـه سـمح بـين أعـوام ) 276وأيضًا ليتسمان صـفحة  85صفحة 

، 89صــــفحة " قســــطنطين"شــــفارتز (ألحــــد المــــدن بتشــــييد معبــــد لعبــــادة قبيلتــــه  337و 
ريعه على سبيل المثـال أيضـًا ، ويوضح تش66وٕاينسلين صفحة  268وليتسمان صفحة 

ــم يلــغ العبوديــة بــل علــى النقــيض مــن ذلــك  مقــدار بعــده مــن الــروح المســيحية ، حيــث ل
أقرها، كما هدد زوجته الحـرة التـي كانـت علـى عالقـة بأحـد العبيـد بأقصـى العقوبـات بـل 

 ).71دوريس صفحة (هددها بالموت نفسه 

مرأة أبى الفتى ، ثم اقتنع ببراءة بل أمر بإعدام ابنه كريسيوس بتحريض من فاوستا ا
معـالم (كريسيوس فأمر بإعـدام فاوسـتا ، بـأن ألقيـت للضـوارى عاريـة علـى جبـل مـوحش 
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، نقـــًال عـــن مســـيحية بـــال مســـيح للـــدكتور كامـــل ســـعفان  717ص 3تـــاريخ اإلنســـانية ج
 )106ص

ثــائق أمــا عــن عقيــدة قســطنطين فقــد اختلفــت فيــه األراء إختالفــًا بينــًا ، فبنــاًء علــى الو 
التي لدينا يجـب علينـا التسـليم بأنـه كانـت لديـه نظـرة دينيـة بدائيـة جـدًا نظـرًا لكونـه رجـًال 

ـــة  ـــرة مـــن ) ؟(عســـكريًا وبطـــًال حربيـــًا وصـــحيح أن األحجب ـــى درجـــة كبي ـــده عل كانـــت عن
األهمية حيـث اعتقـد أنهـا تسـاعده علـى النصـر والنجـاح وٕان كانـت عنـده كثيـرة ومتعـددة 

ا الـــبعض، ومـــن المؤكـــد أن قســـطنطين كـــان يـــؤمن أن إلـــه حيـــث توضـــع بجانـــب بعضـــه
النصــارى قــد ســاعده فــي النصــر غيــر المتوقــع الــذي أحــرزه علــى ماكســنتيوس وهــذا مــا 
يجعلنا نستوعب سبب عبادته له بعد ذلك وقـد عمـل كـل شـيء حتـى ال يغضـب عليـه ، 

ه قـد علـم بعـد أما عن المسيحية الحقة فلم تكن لديه في الحقيقة معرفـة كبيـرة بهـا ، ولكنـ
وفــي النهايــة فقــد كــان (!) ذلــك بســنوات كيفيــة حــل مشــكلة الثــالوث والمســائل المســيحية 

الــدين والكنيســة بالنســـبة لقســطنطين إلـــى حــد كبيــر وســـيلة لتحقيــق غرضـــه ، أمــا هدفـــه 
 .)الرئيسي فقد كان فرض سيطرته التواقة المتوهجة على العالم وتأمينها

 الـروح “دكتور روبرت كيل تسلر فـى كتابـه (ائكم ما رأيكم فى قول أحد علم -99س
 ): ”القدس

يــــؤمن بقــــرارات تلــــك (ولســــوف ُيــــدهش مــــا حــــدث كــــل كــــاثوليكي وكــــل بروتســــتانتي “
إذا مــا َوعــى ) المجــامع األولــى ، حيــث يعتقــد أنهــا تمــت بــالوحي المطلــق للــروح القــدس

 : حقيقة وواقع تكوين قرارات هذه المجامع ، فهي تنبثق أساساً 

 ].وليس الروح القدس[ن القياصرة الرومان ، أي هم الذين أوحوا بها م - 1

ـــم يكـــن مســـيحيًا  - 2 ـــى األخـــص قـــرارات المجمـــع األول التـــي اتخـــذها قيصـــر ل وعل
 .المسيحية ] والعقيدة [ ُمعمَّدًا بل كان بعيدًا كل البعد عن اإليمان 

قيــة واألدبيــة ال تــرى فــي حيــاتهم األخال) وزوجــاتهم(وبصــفة عامــة مــن قياصــرة  - 3
أيــة إنطبــاع يــدل علــى أنهــم أشــخاص يتمتعــون بقدســية خاصــة تجعلهــم يقومــون بتمثيــل 

 ”.صوت الروح القدس
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فقد كان القيصـر الرومـاني فـي بدايـة القـرن الرابـع أيضـًا رئـيس قساوسـة ديانـة الدولـة 
 )وهو نفس اللقب الذي اتخذه البابا عنه فيما بعد(الرومانية والقس األعلى 

ترأس القيصـر ديانـة الدولـة وأصـبحت لديـه السـلطة العليـا إلتخـاذ القـرارات فـي وبذلك 
 ".الكنيسة"أمور الدين والعقيدة وتنظيم 

وعنـــدما أصـــدرا قســـطنطين وليتشـــينيوس مرســـوم التســـامح واعتنـــق قســـطنطين نفســـه 
الديانـــة المســـيحية حيـــث عبـــد يســـوع بعـــد ذلـــك، إمتـــدت ســـلطته كـــرئيس للكهنـــة والـــرئيس 

ـــى لدي ـــة  كبيـــرة ، فقـــد اعتبـــر األعل ـــة المســـيحية أيضـــًا وتصـــرف بحري انـــة الدولـــة  للديان
قســـطنطين حكومـــة الكنيســـة المســـيحية شـــأنًا مـــن شـــؤون الدولـــة ، والمجمـــع ضـــربًا مـــن 
ـــك كانـــت  ـــدين ، مـــن أجـــل ذل ـــوا الكنيســـة وال ضـــروب برلماناتهـــا التـــي يشـــترك فيهـــا ممثل

سـاقفة لهـذه المجـامع ، وكـان مـن تـدعوهم مـن األ) بكل تعسف(الحكومة هي التي تقرر 
علــــى األســــاقفة بــــالطبع اإلنصــــياع والحضــــور ، وعنــــد الضــــرورة إســــتعملت العنــــف فــــي 
إحضارهم ، وكان من البـديهي فـي نظـر قسـطنطين كـأكبر مـوظفي الدولـة أن ُيَعـّين مـن 
يقود هذه المؤتمرات وكذلك لم يكن ليلفت النظر آنذاك أن يكون بإمكان القيصر التأثير 

مؤتمر في قراراته أو أن يفـرض إرادتـه علـى التجمعـات الكنسـية حتـى فـي مسـائل على ال
 .إال أن هذا ما كان يحدث غالباً . العقيدة

ولهــــذه األســــباب كــــان القياصــــرة الرومــــان هــــم القــــادة القــــانونيون والفعليــــون للمجــــامع 
 .هـ. أ” ).فلم يكن يوجد في ذلك الوقت بابا معترف به(الرومانية األولى 

ـــار رجـــال الكنيســـة وصـــغارها التـــى  ناهيـــك ـــاوات وكب ـــة للباب ـــال أخالقي عـــن الجـــرائم ال
األمـر الـذى مـازال يؤكـد أن ادعـائهم . تطالعنا عليها صفحات اإلنترنت ، وكتـب التـاريخ

حيـث مـن يملــك . بوجـود الـروح القـدس عنـد بعـض مـنهم فريـة ال أسـاس لهـا مـن الصـحة
مثــال لــذلك لــيس ببعيــد . ؤمنين األبــرارالـروح القــدس فــى عــرفهم فهــو علــى األقــل مـن المــ

ثـم طالعتنـا جريـدة . هو اعطاء األنبا شنودة الروح القـدس للراهـب برسـوم بـدير المحـروق
النبأ بجرائمه بالزنى وابتـزاز ضـحاياه ، والسـحر ، والتحـرش الجنسـى بالنسـاء والفتيـات ، 

اياه فيــه ، إضـافة إلـى سـرقته عـدة كيلـوات مـن الـذهب مـن المنـزل الـذى كـان يـزور ضـح
 .وكان هذا باإلشتراك مع رئيس الدير نفسه
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وليس برسوم هذا هو األول أو األخيـر ، فقـد حكـم مجلـس الكرادلـة علـى البابـا يوحنـا 
بولس الثالث والعشـرين بأنـه كـافر ، كـاذب ، متـاجر بالمقدسـات والمناصـب الكهنوتيـة ، 

اســتبعدت لشــدة وكانــت هنــاك ســت عشــرة تهمــة أخــرى .. خــائن ، غــادر ، فاســق لــص 
 )272مسيحية بال مسيح ص !) (؟(قسوتها 

تنقل بين المناصـب  -قبل أن يصبح بابا  -) 1464 - 1458(وكان بيوس الثانى 
الدينية والسياسية ، وبين صدور النساء ، كأنه يقوم بالتدريب على القيام بمهـام البابويـة 

الشرعيين، وبرر سلوكه بأنـه  ، وبمهام الحياة الزوجية، وقد أنجب عددًا من األبناء غير
) 274مســيحية بــال مســيح ص ). (لــيس أكيــر قداســة مــن داود وال حكمــة مــن ســليمان(

 .وهناك الكثير والكثير الذى يحتاج إلى كتب ومؤلفات ضخمة

 ؟)كلمة إنجيل لوقا(ماذا تقول دائرة المعارف الكتابية عن إنجيل لوقا  -100س 

وتقــول ) دم لنــا وجهــة نظــر الرســول بــولسوهنــاك إجمــاع علــى أن هــذا اإلنجيــل يقــ(
، ) 4-1: 1(لقد صرح لوقا بمنهجه فى مقدمته الرائعة البليغة : منهج لوقا  -2: (أيضاً 

فهنا نرى لمحة من شخصية الكاتب، وهو ما ال نجده فى إنجيل متـى ومـرقس، وٕان كنـا 
لقـارئ موضـع ولكنـا هنـا نجـد الكاتـب يأخـذ ا. نراه فـى لمحـات عـابرة فـى اإلنجيـل الرابـع 

فهو يكتب كمعاصر عن ثقة ويكشف عن موقفه ومؤهالته للقيام بهذا العمل العظـيم ، 
ــب ، وهــذا النــوع مــن أعســر الكتابــات التاريخيــة فــى تفســيره ، ولكنــه فــى الماضــى القري
 . التى حدثت فى زمننا" األمور المتيقنة عندنا"فهو يكتب عن الغالب من أهمها، 

،فكما نعلم، " عى لوقا أنه كان شاهد عيان لهذه األمورال يدَّ وكما سبق القول ، 
، فهو يقف فى مكان خـارج  ومن الظاهر أنه لم ير يسوع فى الجسدكان لوقا أمميًا 

ولكنــه وهــو ال يخفــى اهتمامــه الشــديد بهــذه القصــة ، . األحــداث العظيمــة التــى يســجلها
د لثـاوفيلس هـذه األمـور إنه يريد أن يؤكـ. يذكر أيضًا أنه يكتب بروح المؤرخ المدقق

كــل شــئ مــن "، ويقــرر أنــه قــد تتبــع أو فحــص " لتعــرف صــحة الكــالم الــذى علمــت بــه"
 . ، وهو ما يجب على كل مؤرخ صادق" األول بتدقيق
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ومعنى هذا أنه حصل على مقتطفات من مصادر مختلفـة ومحصـها وسـجلها 
ع التــاريخى حتـى يعـرف ثــاوفيلس تمامـًا التتـاب" علــى التـوالى"فـى قصـة مترابطـة 

كثيرين قد أخـذوا بتـأليف قصـة "وحقيقة أن . لألحداث المرتبطة بحياة يسوع الناصرى
" رأيت أنا أيضـا "بل بالحرى دفعه ذلك العمل . لم تمنع لوقا عن العمل" فى هذه األمور

لكتابـة تاريخـه عـن حيـاة يسـوع وعملـه كمـا جمعـه مـن بحثـه، ولـم يكـن الـزمن قـد بعـد بــه 
فقــد كـان أمــرًا بـالغ األهميــة عنـده كأحــد أتبــاع . اش فيـه يســوع ومـاتعـن الجيــل الـذى عــ

التــى قــد أصــبحت حركــة عالميــة، وكــان  أن يتتبــع أصــل هــذه الــدعوةيســوع المثقفــين، 
وعملــه كمــا  ألنــه تقابــل مــع شــهود العيــان ليســوعقــادرًا علــى الوصــول إلــى الحقــائق 

 ". كلمة سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا لل

لقد كانـت هنـاك فرصـة واسـعة أمـام لوقـا خـالل السـنتين اللتـين قضـاهما مـع 
، فقـد كـان عـدد ليقـوم بدراسـته وأبحاثـه الدقيقـة) 26 -24أع ( بولس فى قيصـرية

كما وكانت هذه فرصة ذهبية للوقا، ) 6: 15كو 1(كبير من أتباع يسوع، مازالوا أحياء 
 . فى كتابتها" كثيرون قد أخذوا كان "كان عنده القصص المكتوبة التى 

وال شــك فـــى أننـــا ننتظـــر أن نـــرى فـــى إنجيـــل لوقـــا كتابـــًا مشـــابهًا لســـفر األعمـــال فـــى 
ــة والترتيــب األســلوب والمــنهج ،  ومــع اســتيعاب الكاتــب ، مــع غــرام المــؤرخ بالدق

واستفادته من كل ما سمع وقـرأ ، وال يمكـن أن نتوقـع مـن مثـل هـذا الكاتـب أى 
مبــاالة ، بــل نتوقــع منــه المــزج الــذكى بــين مــا جمعــه مــن مــواد تهــاون أو عــدم 

 هـ. أ.) ليجعل منه عمًال فنيًا متكامالً 

 فلماذا يتبع المؤرخ الدقة لو علم أن هذا الكالم من وحى اهللا؟ 

؟ كعنى ذلك أن الوحى ال عالقة له بلوقا ، وأن تتبع أصل هذه الدعوةوما معنى أنه 
ده الشخصـــى ، وٕاال كـــان كـــافرًا بتتبـــع مـــا يمليـــه عليـــه عمـــل لوقـــا هـــذا ُبنـــَى علـــى مجهـــو 

 الوحى؟

 فهل كان ُيشكك لوقا فى وحى اهللا ويفحصه وينتقى منه ما يناسب مذهبه؟ 

 وطالما أنه بهذه الدقة، فلماذا لم يذكر أنه أوحى إليه؟
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وهل استوعبتم قول دائرة المعارف الكتابية إن لوقا جمع هذه المادة من إنجيل مرقس 
 كانت هناك مصادر أخرى أيضًا ارتكن إليها لوقا؟ وربما

هـــذا أنـــه حصـــل علـــى مقتطفـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة مـــا معنـــى : وفكـــر بـــاهللا عليـــك
حتـى يعـرف ثـاوفيلس تمامـًا التتـابع " علـى التـوالى"ومحصها وسـجلها فـى قصـة مترابطـة 

القة هذا معنى ذلك أنه نقل ، فما عالتاريخى لألحداث المرتبطة بحياة يسوع الناصرى؟ 
بالوحى؟ وٕاذا كان الـوحى قلبـه علـى هـذا الكتـاب بهـذه الدرجـة التـى تحسـنون الظـن بهـا، 
فلماذا لم يوح إلـى رهبـانكم مكـان أو محتـوى هـذه الوثـائق األخـرى التـى ارتكـن إليهـا لوقـا 

 وفقدت؟

وٕاذا كــان بــولس قــد ضــل وضــلل غيــره ، وحاكمــه التالميــذ ، ولــم يرتعــد ، بــل واصــل 
وٕاذا كــان لوقــا تلميــذًا مــن تالميــذ بــولس مثــل مــرقس، . النــاموس والختــان ضــالله، وأبطــل

فمـــاذا تتوقـــع مـــن تلميـــذ إنســـان كـــذَّاب؟ ومـــاذا تتوقـــع مـــن تلميـــذ . بـــل اتبعـــه لمـــدة ســـنتين
 شيطلن ضال ، جزاؤه الرجم فى كتابكم؟

 !!وهذا ال يعنى إال أن أصابع بولس وشبكته قد إلتفَّت حول كل أناجيلكم

لقد تقابل لوقا : عالقة لوقا بإنجيل مرقس -4: (لمعارف الكتابية أيضاً تقول دائرة ا
، ولعلهما تقابال فى فلسطين أيضًا، )24، وفليمون 14و 10: 4كو (ومرقس فى رومية 

وهــل كــان إنجيــل ؟ ولكــن هــل كــان قــد رأى إنجيــل مــرقس قبــل أن يكتــب إنجيلــه
أن لوقـا " رايـت"كـر ين؟ مرقس إحدى القصص الكثيرة التـى وقـع عليهـا نظـر لوقـا

ويقول إنه من المحتمل أنه عـرف، عـن ، عرف إنجيل مرقس كما هو بين أيدينا
ــًا فــى  طريــق الســمع، روايــة أوليــة إلنجيــل مــرقس، ولــيس إنجيــل مــرقس مكتوب

 223، ويـرى أن أفضـل دليـل علـى ذلـك هـو تلـك الحقيقـة أنـه مـن بـين صورته الحاليـة
 فى لوقا،  قسماً  54قسمًا فى مرقس، ال يوجد منها 

أن كـًال مـن متـى ولوقـا كـان لـديهما إنجيـل ولكن أغلب النقاد المعاصـرين يـرون 
قـد  -إن كان قد استخدام إنجيل مـرقس  -فمتَّى –مرقس مع غيره من المراجع 

سار فى األصحاحات األولى، على ترتيب موضوعى جامعًا بين مـرقس ومصـدره 
لـى ترتيـب مـرقس تمامـًا فـى ذلـك اآلخر أو مصادره األخرى، أما لوقا فقد سار ع
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، فهنـاك 27: 19-51:  9فيمـا عـدا الجـزء مـن ( الجزء، بل وفى كـل اإلنجيـل تقريبـاً 
 . ولكنه فى خطوطه العريضة ينهج نهج مرقس) مشكلة خاصة بهذا الجزء

قــد حاكــاه محاكــاة  -لــو أنــه اســتخدام إنجيــل مــرقس -ولكــن ال يمكــن القــول بــأن لوقــا 
ولـيس . كما اختار منها ما يتفق مـع هدفـهعلى كل حادثـة، ساذجة، بل ترك طابعه 

ولكــن مــن الخطــأ أن نظــن أن لوقــا قــد مــن الســهل دائمــا أن نقــول مــاذا كــان دافعــه، 
ســـجل اعتباطـــًا كـــل حادثـــة وجـــدها فـــى مختلـــف الوثـــائق، أو كـــل روايـــة بلغـــت 

 أنه قد أنتقى ما سـجله مـن بـين الكميـات، فهو يذكر فى مقدمته ما معنـاه مسامعه
 . الضخمة من المعلومات، ونسجها كلها فى قصة متماسكة مرتبة

أن ) 13 –" أقــــوال يســــوع -دراســــات فــــى العهــــد الجديــــد"فــــى كتابــــه (ويقـــول هارنــــاك 
وأن لوقــا قــد اســتخدم إنجيــل مــرقس كأحــد " قــد عــولج بدقــة علميــة"موضــوع مــرقس 

 .ين لوقا ومرقس، وهناك مؤلفات كثيرة عن اتفاق البشيرين تبين مدى التطابق بمراجعه

ويـدور جـدل كثيـر حـول األجـزاء المشـتركة بـين متـَّى ولوقـا،  Qأو  أقوال يسـوع -5
وأكثــر النظريــات قبــوًال . ولكنهــا ال توجــد فــى مــرقس، وهــى عــادة تخــتص بأحاديــث يســوع

األن هـــى أن متَّـــى ولوقـــا قـــد اســـتخدما إنجيـــل مـــرقس ، وكـــذلك مجموعـــة األقـــوال، التـــى 
، ويمكــن ) المصـدر: الحـرف األول مـن كلمـة ألمأنيـة معناهـا(وهـى  Qيطلقـون عليهـا   

قبول هذه النظرية باعتبارهـا مجـرد فـرض مـن الفـروض، ولكـن ال يمكـن اعتبارهـا حقيقـة 
ثابتة، فهناك علماء كثيرون، مثل زاهن وأرثركار، يدافعون بشدة عن أن إنجيل متَّى هو 

رقس هــو أســبقها وأنــه أســبق مــن أقــدم اإلناجيــل، بينمــا يــدافع فلهــاوزن عــن أن إنجيــل مــ
فـــى نفـــس المســـتوى مـــع   Qونهايـــة المطـــاف لألبحـــاث النقديـــة هـــى وضـــع  Qاألقـــوال  

 –إنجيل مرقس، فحيث يذكر متى ولوقا أمورًا ال توجد فى مرقس باألغلب كما يزعمون 
كـان يحتـوى علــى أشـياء ال تـذكر فــى  Qوعــالوة علـى ذلـك، لعــل  Qأنهـا مـأخوذة عـن  

حقيقــة ، فأنــه لــم يكــن  Qقــا، ولكــن لــو أن لوقــا قــد اســتخدم مــرقس و   متــى وال فــى لو 
مجرد ناسخ، فأن مسألة التشابه فى األناجيل الثالثة األولى، ال يمكن حلها على أساس 

فـــى اســـتخدام كـــل المـــواد أنهـــا مجـــرد نقـــل عـــن وثـــائق ســـابقة، فهنـــاك حريـــة واضـــحة 



 102 

كاتـب يـذكر وجهـة نظـره كمـا كـان ال، المتجمعة ، سواء كانت مكتوبـة أو شـفهية
 . لقد صاغ الكاتب الوقائع بلغته هو ، ولم ينقلها كما هى. وتفسيره لألحداث

والخالصة هى أن الكثير من النقد الموجه لألناجيل هو من قبيـل محاولـة المسـتحيل 
عـن ذلـك " رايـت"ويعبر . ، ألن الكثير من االختالفات ال يمكن إسنادها إلى أى مصدر

إذا كنا نـرى فـى إنجيـل يوحنـا أن فكـر البشـير يعكـس أقـوال ربنـا فـى " :فى عبارة محكمة
هـذه الصـبغة الرائعــة ، فأنـه يمكننــا أيضـًا أن نــرى األمـر نفســه فـى صــياغة إنجيـل لوقــا، 

، وفـى الحقيقـة هـذا "وهو أقرب ما يكون إلى اسلوب يوحنا منه إلى إنجيل متى ومـرقس 
هــذا الــرأى ، يــدل علــى تقــدم كبيــر فــى هــو مــا يجــب أن نتوقعــه ، واالعتــراف الصــريح ب

 .النظرية النقدية عن التشابه بين األناجيل الثالثة األولى

لــم يســجلها أحــد ) 14: 18 -51: 9(توجــد مــادة كثيــرة فــى لوقــا : مراجــع أخــرى -6
سواه، وهناك أقوال مختلفة شبيهة ببعض ما سجله متَّى أو مرقس فـى مناسـبات مختلفـة 

وثمـة . ، كما أن بعـض األحـداث شـبيهة بمـا ذكـره متـَّى ومـرقسعن تلك التى ذكرها لوقا
فـى  -فـبعض النقـاد يعتقـدون أن لوقـا. نظريات مختلفة بخصوص هـذا الموقـف مـن لوقـا

 -كمـا يقولـون -وضـع كميـة ضـخمة مـن المعلومـات كـان قـد أرجـأ تسـجيلها -هذا الجـزء
 . ولم يكن يعرف أين يضعها، بدون مراعاة أى ترتيب 

قـد تتبـع كـل شـئ مـن األول "ذه النظرية ما سجله لوقـا نفسـه مـن أنـه ولكن يدحض ه
والبــد أن نــؤمن بمــا يقولــه لوقــا حيــث أنــه ) 4و3: 1" (علــى التــوالى"وأنــه يكتــب " بتــدقيق

أن  -كمـــا كـــان يســـوع -لـــيس ثمـــة مـــا يناقضـــه، فمـــن المـــألوف عـــن المبشـــرين الجـــائلين
البالد، وأنهم كثيـرًا مـا يـرددون تحدث لهم نفس االختبارات واألحداث فى مختلف نواحى 

الكثيـــر مــن أقـــوالهم للفصـــول  -كــل ســـنة  –أقــوالهم األثيـــرة عنــدهم، فـــالمعلمون يعيـــدون 
 . المختلفة

أمثــال الســامرى (وفــى الواقــع أننــا نجــد فــى هــذا القســم مــن إنجيــل لوقــا أروع الفصــول 
هـذه المجموعـة وكلمـا تأملنـا فـى ) : "الـخ.…الصالح، واالبن الضـال، والفريسـى والعشـار

، فــإن )وهــذا وجــه الغرابــة(مــن الفصــول كلمــا أنبهرنــا بهــا، أنهــا زبــدة اإلنجيــل، ومــع ذلــك 
) لهــا ســتنجز -"المســيح واألناجيــل "فــى قــاموس  -رايــت" (لوقــا وحــده هــو الــذى يســجلها



 103 

، لـيس ألن بـولس هـو مصـدر " المجموعـة البولسـية "ويطلق عليهـا رايـت اسـم 
ـــى هـــذه المعلومـــات، ولكـــن ألن هـــ ـــولس الت ـــدو فيهـــا روح ب ذه األصـــحاحات تب

 . تحتضن كل العالم

ولعل لوقا قد تجاوب بشدة مع هـذا وهذا صحيح ولكن يسوع قد أحب كل العـالم، 
 -لقـد كـان إنجيـل متـَّى . الجانب من تعاليم يسوع ألنه وجده واضحًا فـى بـولس

أقــوال  ومــرقس لــم يــذكر إال القليــل مــن، أقــرب إلــى الفكــر اليهــودى –فــى نظرتــه 
 . المسيح

ويجـــب مالحظـــة أن هـــذه المـــادة الخاصـــة تنتشـــر فـــى كـــل اإلنجيـــل تقريبـــًا ، ويســـمى 
") بعض مبادئ النقد وتطبيقها علـى مسـألة التشـابه فـى األناجيـل الثالثـة "فى " (بورتون"

 –، وال نعلــــم " بالوثيقــــة البيبريــــة ) " 14: 18-51: 9(هــــذه المــــادة الخاصــــة فــــى لوقــــا 
 عن مصدر هذه المادة، شيئًا  –بالطبع 

قـد وضـع  -كما فى كـل مكـان آخـر –، فإنه وسواء أخذ لوقا عن مرجع أو أكثر
أن " بورتـون"ويقـول . ، بينمـا احـتفظ بشـكل عجيـب بـروح يسـوع  طابعه عليها جميعها

 17و 15 -7: 3وهــى (والتــى ال توجــد فــى ســائر األناجيــل  األجــزاء األولــى مــن لوقــا
ترجـــع إلـــى وثيقـــة ) 3: 8-1: 7، 49-21: 6، 11-1: 5، 30و 13-2: 4، 18و

هـى " مقتطفات مجهولـة المصـدر"أن " رايت"بينما يفترض  "الوثيقة الجليلية" أسماها 
أو فـى كتابـات  Qالمرجع الذى أخذ عنه لوقا مـا سـجله ممـا ال يوجـد فـى مـرقس أو فـى 

مـن  -ينـًا يق -فكلمات لوقا نفسه تحذرناعلى أى حـال، . بولس أو فى الوثيقة البيرية
قــد تعنــى عشــرة " فــالكثيرون"،  تضــييق الخنــاق حــول المراجــع التــى اســتخدمها

، ولكن ما يمكننا أن نقوله باختصار هو أن كل ما وصل إليه النقد فـى مراجع أو أكثر
هذا الموضوع، أنما قد أثبت حقيقة ما ذكره لوقا نفسه عن أسلوب بحثـه كمـؤرخ مـدقق ، 

 ).ديه من مادةواستخدامه بأمانة ما تجمع ل

إن مــا كتبــه لوقــا هــذا لــيس بــوحى مــن اهللا ، ولكنــه اســتقى معلوماتــه مــن : وكمــا رأيــتم
مصـــادر شـــفهية ومصـــادر أخـــرى مكتوبـــة، ولـــم يكتـــِف بهـــذا بـــل وضـــع رأيـــه الشخصـــى 

 .أيضًا، كما تقول دائرة المعارف الكتابية
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م أن متـــى إن إنجيـــل مـــرقس هـــو أقـــدم األناجيـــل ، وقـــد اعتـــرف علمـــاؤه: وكمـــا رأيـــتم
اعتمد على إنجيل مرقس لتحرير إنجيله ، كما اعتمد لوقا على متى ، وأنه حدث تغيير 

فكيــف يعتمــد رجــل مثــل متــى وهـو مــن التالميــذ كمــا تقولــون علــى النقــل . إلنجيـل مــرقس
من رجـل لـم يكـن مـن تالميـذ عيسـى عليـه السـالم مثـل مـرقس؟ وٕان دلَّ ذلـك ليـدل علـى 

فمــــن هــــو كاتــــب إنجيــــل متــــى . متــــى التلميــــذ الــــالوى أن مؤلــــف إنجيــــل متــــى لــــيس هــــو
 الحقيقي؟

ولـيس مـن . كمـا اختـار منهـا مـا يتفـق مـع هدفـه(: وتقول دائرة المعارف الكتابية
ولكن مـن الخطـأ أن نظـن أن لوقـا قـد سـجل السهل دائما أن نقول ماذا كان دافعـه، 

، فهـو امعهاعتباطًا كل حادثة وجدها فى مختلف الوثائق، أو كل رواية بلغت مسـ
أنه قد أنتقى ما سـجله مـن بـين الكميـات الضـخمة مـن يذكر فى مقدمته ما معنـاه 

 .) المعلومات، ونسجها كلها فى قصة متماسكة مرتبة

فبـــاهللا عليـــك كيـــف تـــدعون بعـــد ذلـــك أنـــه أوحـــى إليـــه؟ فـــواهللا لـــو شـــخص يـــوحى إليـــه 
وبعـد كـل مـا !! الـوحىوينتقى من الوحى ما يناسـب هدفـه ، لكـان كـافرًا ، مسـتهزًءا بهـذا 

 !!قالته دائرة المعارف الكتابية تطالبكم بحسن الظن بلوقا

 ــا اْبتَــَدَأ َيُســوُع َكــاَن َلــُه َنْحــُو َثَالِثــينَ َســَنًة َوُهــَو َعَلــى َمــا 23: (يقــول لوقــا -101س َوَلمَّ
 23: 3لوقا ) َكاَن ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف ْبِن َهاِلي

بدقـة ) عمـر نفسـه(وح القدس عن تحديد عمر يسوع فلماذا عجز اإلله المتحد مع الر 
 بدًال من التقريب؟ 

وقـد ســبق أن سـألت عــن سـبب عجــز الـروح القــدس عـن تحديــد نسـب يوســف زوج أم 
 .يسوع فتجده فى متى بن يعقوب ، وتجده عند لوقا ابن هالى

 ٍم َكَمـا ِفـي َألنَّ اَهللا َلْيَس ِإَلَه َتْشِويٍش َبْل ِإَلُه َسـالَ 33: (لقد قال بـولس -102س
 33: 14كورنثوس األولى ) .َجِميِع َكَناِئِس اْلِقدِّيِسينَ 

ُهــَوَذا َشــْعٌب َواِحــٌد َوِلَســاٌن َواِحــٌد ِلَجِمــيِعِهْم «: َوَقــاَل الــرَّبُّ 6: (وجــاء فــي ســفر التكــوين
َهُلــمَّ َنْنــِزْل 7. َن َأْن َيْعَملُــوهُ َواْآلَن َال َيْمَتنِــُع َعلَــْيِهْم ُكــلُّ َمــا َيْنــُوو . َوَهــَذا اْبِتــَداُؤُهْم ِباْلَعَمــلِ 
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َفَبـدََّدُهُم الـرَّبُّ ِمـْن 8. »َوُنَبْلِبْل ُهَناَك ِلَساَنُهْم َحتـَّى َال َيْسـَمَع َبْعُضـُهْم ِلَسـاَن َبْعـضٍ 
» َبابِـلَ «ِلـَذِلَك ُدِعـَي اْسـُمَها 9ُهَناَك َعَلى َوْجِه ُكـلِّ اَألْرِض َفَكفُّـوا َعـْن ُبْنَيـاِن اْلَمِديَنـِة 

ــَل ِلَســاَن ُكــلِّ اَألْرضِ  ــاَك َبْلَب ــلِّ . َألنَّ الــرَّبَّ ُهَن ــِه ُك ــى َوْج ــرَّبُّ َعَل ــدََّدُهُم ال ــاَك َب ــْن ُهَن َوِم
  9-6: 11تكوين ) .اَألْرضِ 

. َدَفَعِنــَي اُهللا ِإَلــى الظَّــاِلِم َوِفــي َأْيــِدي اَألْشــَراِر َطَرَحِنــي11(: وقــال فــى ســفر أيــوب
أّيــوب  .)َزْعَزَعِنــي َوَأْمَســَك ِبَقَفــاَي َفَحطََّمِنــي َوَنَصــَبِني َلــُه َهــَدفاً ُكْنــُت ُمْســَتِريحًا فَ 12
16 :11-12 

َجِني َوَلــفَّ َعَلــيَّ ُأْحُبوَلتَــهُ فَــاْعَلُموا ِإذًا َأنَّ 6(: وقــال أيضــاً  َهــا ِإنِّــي 7. اَهللا َقــْد َعــوَّ
َط َطِريِقـي َفـَال َأْعُبـُر َوَعَلـى َقـ8. َأْدُعو َوَلْيَس ُحْكمٌ . َأْصُرُخ ُظْلمًا َفَال ُأْسَتَجابُ  ْد َحـوَّ

َهَدَمِني ِمـْن ُكـلِّ ِجَهـٍة 10. َأَزاَل َعنِّي َكَراَمِتي َوَنَزَع َتاَج َرْأِسي9. ُسُبِلي َجَعَل َظَالماً 
وب أّيـ.) َوَأْضَرَم َعَليَّ َغَضَبُه َوَحِسَبِني َكَأْعَداِئـهِ 11َفَذَهْبُت َوَقَلَع ِمْثَل َشَجَرٍة َرَجاِئي 

19 :6-11 

َيْقَطــُع 20. َيـْذَهُب ِباْلَكَهَنــِة َأْسـَرى َوَيْقِلـُب اَألْقِوَيـاءَ 19(: بـل وصـفوه بصـفات الشـيطان
ـــاِء  ـــَالَم اُألَمَن ـــُيوخِ َك ـــَرَفاِء 21. َوَيْنـــِزُع َذْوَق الشُّ ـــى الشُّ ـــي َهَوانـــًا َعَل َوُيْرِخـــي ِمْنَطَقـــَة ُيْلِق

ُر اُألَمـَم 23. َن الظََّالِم َوُيْخـِرُج ِظـلَّ اْلَمـْوِت ِإلَـى النُّـورِ َيْكِشُف اْلَعَماِئَق مِ 22. اَألِشدَّاءِ  ُيَكثـِّ
ـــمَّ ُيِبيـــُدَها ـــمَّ ُيَشـــتُِّتها. ُث ـــِم ُث ـــُع ِلُألَم ـــوَل ُرَؤَســـاِء َشـــْعِب اَألْرِض 24. ُيَوسِّ ـــِزُع ُعُق َيْن

َس ُنــوٌر َوُيــَرنُِّحُهْم ِمْثــَل َيَتَلمَُّســوَن ِفــي الظَّــَالِم َوَلــيْ 25. َوُيِضــلُُّهْم ِفــي ِتيــٍه ِبَالَطِريــقٍ 
 24-19: 12أّيوب  )السَّْكَرانِ 

ْلـَت ِإَلـى 21. َأُقوُم َفَما َتْنَتبِـُه ِإلَـيَّ . ِإَلْيَك َأْصُرُخ َفَما َتْسَتِجيُب ِلي20(: وقال أيضاً  َتَحوَّ
 21-20: 30أّيوب  )ِبُقْدَرِة َيِدَك َتْضَطِهُدِني. َجاٍف ِمْن َنْحِوي

بولس، أم روايـة سـفر التكـوين بالعهـد القـديم؟ وهـل يتعـارض كـالم فمن نصدق رواية 
 الرب؟ 

 وهل نفهم من ذلك أن تعلم اللغات األجنبية محرم من اهللا حسب كتابكم المقدس؟ 
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وهل من السالم والمحبة ما قرأتموه من دفع الرب البرىء إلى الطالم ، أو بلبلة ألسن 
م الـبعض ، وتحـدث فوضـى فـى المجتمـع الناس حتى ال يتمكنوا من التعامل مـع بعضـه

 ونفور بين سكانها؟

 ســفرًا،  73إن الكتــاب المقــدس عنــد الكاثوليــك واألرثــوذكس يحتــوى علــى  -103س
أسفار ال  7سفرًا، أي أن هناك  66والكتاب المقدس عند البروتستانت يحتوي فقط على 

 وجد الحقيقة؟يعترف بها البروتستانت في حين أنها مقدسة عند الكاثوليك، فأين ت

فمــن الــذى أنــزل هــذه األســفار الســبعة األخــرى؟ وهــل تملكــون قبــول بعــض الكتــاب  
ورفض األخرى؟ وعلى أى أسـاس يـتم هـذا؟ ومـا المقيـاس أو المعيـار عنـدكم لقبـول هـذه 
الكتــاب كــوحى اهللا ورفــض األخــرى؟ فهــل الــروح القــدس التــى عنــد طائفــة مــا وتحــدد لهــا 

وح القـــدس التـــى عنـــد الطائفـــة األخـــرى؟ أليســـت الـــروح الكتـــب المقدســـة تختلـــف عـــن الـــر 
القدس عندكم هى الرب نفسه؟ فلماذا لم يتدخل الرب لحل هذه المشـكلة بـأن يـوحى إلـى 

 كاتب آخر مثًال كيفية حل هذه المشكلة؟

 ــَرَز َأوًَّال 10: (جــاء عنــد مــرقس قــول عيســى عليــه الســالم -104س َوَيْنَبِغــي َأْن ُيْك
 10: 13مرقس ) .َجِميِع اُألَممِ ِباِإلْنِجيِل ِفي 

فــأي إنجيــل قصــده يســوع؟ علمــًا بــأن األناجيــل الحاليــة لــم تكتــب إال بعــد رفــع عيســى 
فلمـاذا لـم يشـأ الـرب . وأين هذا اإلنجيل الـذي قصـده؟ لقـد ُفِقـدَ . عليه السالم بوقت طويل

 أن يحفظ كتابه؟

ْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف لَ «: (وأى أمم قصد؟ هل قصد األمم اليهودية فقط تبعًا لقوله
الَّةِ  ِإَلى َطِريـِق ُأَمـٍم َال «(: ؟ وتبعًا لقوله لتالميـذه)24: 15متى ـ . »َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

ــاِمِريِّيَن َال َتــْدُخُلوا َبــِل اْذَهُبــوا ِبــاْلَحِريِّ ِإَلــى ِخــَراِف َبْيــِت 6. َتْمُضــوا َوإَِلــى َمِديَنــٍة ِللسَّ
ـالَّةِ  ِإْسـَراِئيلَ  أم قصـد جميـع العـالم ويكـون بـذلك قـد نسـخ قولـه ) 6-5: 10ـ متـى  .الضَّ
 األول؟ 

 ــــهُ 9(أكــــد يوحنــــا النبــــوءة التــــى تقــــول  -105س ــــْوُل الَّــــِذي َقاَل ــــِتمَّ اْلَق ــــِذيَن «: ِلَي ِإنَّ الَّ
 9: 18يوحنا ) .»َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً 
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درجـة مـع النبـوءة  180أكيـده لنبـوءة أخـرى تتعـارض وجاء أيضـًا فـى نفـس اإلنجيـل ت
ـــي . ِحـــيَن ُكْنـــُت َمَعُهـــْم ِفـــي اْلَعـــاَلِم ُكْنـــُت َأْحَفُظُهـــْم ِفـــي اْســـِمكَ 12: (األولـــى الَّـــِذيَن َأْعَطْيَتِن

 12: 17يوحنا )َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ َحِفْظُتُهْم 

التناقض القائم بـين نصـين فـى العهـد الجديـد ، ُيرجعـه الكاتـب إلـى نبـوءتين فـى  وهذا
أليس هذا دليل على تناقض كالم الـرب عنـدكم مـع بعضـه الـبعض؟ ألـيس . العهد القديم

هــذا دليــل علــى كــون هــذا الكتــاب غيــر مــوحى بــه مــن اهللا؟ ألــيس هــذا دليــل علــى صــدق 
 م محرف ومسروق من بعضهم البعض؟إن أنبياؤكم كذبة وكالمه: الكتاب فى قوله

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1 َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

ــى اِهللا َتَوكَّْلــُت فَــَال أَ . َاُهللا َأْفَتِخــُر ِبَكَالِمــهِ 4) (2 ــاَذا َيْصــَنُعُه بِــي اْلَبَشــرُ . َخــافُ َعَل ! َم
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــةِ 15) (3  َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »؟َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا«: َوَيُقوُلونَ 

ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

إرميـاء .) َقالَ : ْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ َهَئَنَذا َعَلى األَ 31) (5
23 :31 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (6 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . اِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخرَ 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -ي َأْرُفُضُكْم َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّ [

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

َساٍن َتُكوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإنْ 36) (8
 36: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا
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-7: 15متـى .) »َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصـاَيا النَّـاسِ () 9
9 

ــاُؤُكُم الَّــذِ ) (10 ــُكْم َأْنِبَي يَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن بِ 31) (11 اْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي َهَكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

 1يوحنـا (فى الوقت الذى يؤكد فيه إنجيـل يوحنَّـا أن اهللا لـم يـره أحـد قـط  -106س :
ِن َفَدَعا َيْعُقوُب اْسَم اْلَمَكا30: (، يؤكد سفر التكوين أن يعقوب رأى اهللا وجهًا لوجه) 18
َيْت َنْفِسي«: َقاِئالً » َفِنيِئيلَ «    30: 32تكوين ) .»َألنِّي َنَظْرُت اَهللا َوْجهًا ِلَوْجٍه َوُنجِّ

فوحى من فيهما نصدِّق؟ ويؤكد سفر الخـروج أن موسـى رأى الـرب وهـو يكلمـه، كمـا 
ـــ11: (يكلـــم الصـــديق صـــديقه ـــا ُيَكلِّ ـــٍه َكَم ـــى َوْجهـــًا ِلَوْج ـــرَّبُّ ُموَس ـــُم ال ـــُل َوُيَكلِّ ُم الرَُّج

 11: 33خروج ) .َصاِحَبهُ 

 ـــُه َيُســـوعُ 9: (يقـــول وحـــى يوحنـــا -107س ـــاَل َل ـــْم «: َق ـــُه َوَل ـــا َمَعُكـــْم َزَمانـــًا َهـــِذِه ُمدَُّت َأَن
  9: 14يوحنا ) َالَِّذي َرآِني َفَقْد َرَأى اآلَب َفَكْيَف َتُقوُل َأْنَت َأِرَنا اآلَب؟! َتْعِرْفِني َيا ِفيُلبُُّس 

َلـــْم . َواآلُب َنْفُســـُه الَّـــِذي َأْرَســـَلِني َيْشـــَهُد ِلـــي37: (لـــوحى فـــى نفـــس الســـفروقـــال نفـــس ا
 37: 5يوحنا ) َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ َوَال َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتهُ 

أن عيســــى متحــــٌد مــــع اهللا، يكــــون هنــــاك تعــــارض بــــين : فعلــــى فهمكــــم للــــنص األول
حى به من قبـل ، وكـذلك لألحـداث التـى وهذا التعارض يعنى نسيان اهللا لما أو . النصين

 . أى ال يدرى إن كان رآه أحد من خلقه أم ال: عايشها على األرض

 أليس هذا قدح فى كمال اهللا وقدسيته، ونفى صفة األلوهية عنه، ألن اإلله كامل؟

 َها َمَتى َصاَر ُغْصنُ : َفِمْن َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ 32: (يقول وحى متى -108س
ْيَف َقِريبٌ   32: 24متى ) .َرْخصًا َوَأْخَرَجْت َأْوَراَقَها َتْعَلُموَن َأنَّ الصَّ
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ومــن هــذا الــنص يتضــح لــك أن يســوع يفهــم فــى الزراعــة ويعــرف متــى تُثمــر أشــجار 
 .التين

ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعًا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع 18: (ويقول وحى نفس الكاتب َر َفَنظَ 19َوِفي الصُّ
َال َيُكـْن «: َفقَـاَل َلهَـا. َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقًا َفقَـطْ 

َألنَُّه َلْم َيُكـْن ( 19-18: 21متـى ) .َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ . »ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد ِإَلى اَألَبدِ 
 13: 11متى  .)نِ َوْقَت التِّي

ومـن هــذا الــنص يتضــح لـك أن مــن تؤلهونــه ال يعــرف وقـت إثمــار شــجر التــين ، وال 
 .الفصول وال يفهم فى الزراعة

 َمـــْن آَمـــَن َواْعَتَمـــَد َخَلـــَص َوَمـــْن َلـــْم ُيـــْؤِمْن ُيـــَدنْ 16: (يقـــول وحـــى مـــرقس -109س .
ــْؤِمِنينَ 17 ــُع اْلُم ــاُت َتْتَب ــِذِه اآلَي ــ: َوَه ــَنٍة َجِديــَدةٍ ُيْخِرُجــوَن الشَّ . َياِطيَن ِباْســِمي َوَيَتَكلَُّمــوَن ِبَأْلِس
َيْحِملُـــوَن َحيَّـــاٍت َوإِْن َشـــِرُبوا َشـــْيئًا ُمِميتـــًا َال َيُضـــرُُّهْم َوَيَضـــُعوَن َأْيـــِدَيُهْم َعَلـــى اْلَمْرَضـــى 18

 18-16: 16مرقس ) .»َفَيْبَرُأونَ 

ون بصـــحتها ، فهـــل أنـــتم علـــى فلـــو أنـــتم تؤمنـــون باألناجيـــل وبأنهـــا كـــالم اهللا وتعتقـــد
 استعداد لشرب سائل مميت؟

وهــل تعتقــدون أنــه لــو وجــد مــريض فــى أســرتكم بالكبــد الوبــائى أو الســرطان أو حتــى 
البلهارســيا وذهــب إلــى قسيســيكم فــى الكنــائس أو حتــى البابــا ووضــع يــده عليــه سيشــفى؟ 

 فلماذا ال تحمون العالم إذن من مخاطر اإليدز واألمراض الفتَّاكة؟

 لمـــاذا لـــم يـــذكر إنجيـــل يوحنـــا شـــيئًا عـــن لـــب رســـالة عيســـى عليـــه الســـالم  -110س
؟ فهــى لــم تُــذكر فــى إنجيلــه كلــه غيــر مــرتين ، ولــم يــذكر مثــاًال واحــدًا ممــا )ملكــوت اهللا(

مـنهم ، لـذلك ) الشـريعة(ضربه عيسى عليه السالم ، ينبىء فيه اليهود بنزع ملكـوت اهللا 
َأَما َقَرْأُتْم قَـطُّ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42: (قال لليهود صراحة لما انتهى من أمثاله عند متى ،

ِمْن ِقَبِل الـرَّبِّ . اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ : ِفي اْلُكتُـبِ 
ــَذا ــَذِلَك َأُقــوُل َلُكــمْ 43َوُهــَو َعِجيــٌب ِفــي َأْعُيِنَنــا؟  َكــاَن َه ــْنُكْم إِ : ِل ــَزُع ِم نَّ َمَلُكــوَت اللَّــِه ُيْن
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ـُض َوَمـْن َسـَقَط 44. َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ  َوَمْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) .»ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

اْلَمَشـاِرِق َواْلَمَغـاِرِب َوَيتَِّكُئـوَن  ِإنَّ َكِثيـِريَن َسـَيْأُتوَن ِمـنَ : َوَأُقوُل َلُكـمْ 11(وقال لهم أيضًا 
َوَأمَّـا َبُنـو اْلَمَلُكـوِت َفُيْطَرُحـوَن 12َمـَع ِإْبـراِهيَم َوإِْسـحاَق َوَيْعقُـوَب ِفـي َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت 

 12-11: 8متى ) .»ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اَألْسَنانِ . ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَّةِ 

أال يدل ذلك على أن الذى كتبه يهودى ، أفسد دين أتباع عيسى عليه السالم عامدًا 
 متعمدًا، وحذف منه ما ال يتمناه؟

 وهو لـب رسـالة عيسـى عليـه ) ملكوت اهللا(لماذا لم يذكر بولس شيئًا عن  -111س
ْن ُأَبشِّـَر اْلُمـُدَن ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلـي أَ «: َفَقاَل َلُهمْ 43(: السالم؟ لقد قال عيسى عليه السالم

ـــْد ُأْرِســـْلتُ  ـــي ِلَهـــَذا َق ـــوِت اِهللا َألنِّ َفَكـــاَن َيْكـــِرُز ِفـــي َمَجـــاِمِع 44. »اُألَخـــَر َأْيضـــًا ِبَمَلُك
 43: 4لوقا .) اْلَجِليلِ 

أال يـدل ذلـك علــى أن بـولس كـان يلعــب لعبتـه فــى تحريـف ديـن عيســى عليـه الســالم 
 لصالح اليهود؟ 

يــه وفــى كتاباتــه؟ خاصــة بعــد أن أدانــه رئــيس التالميــذ يعقــوب أال يفقــدنا هــذا الثقــة ف
بسبب العقائد الفاسدة التى يبثها بين األمميين، والذى فيها يأمرهم بترك الناموس، وعدم 

 الختان؟

ِإلَـى َوِفـي اْلَغـِد َدَخـَل ُبـوُلُس َمَعَنـا 18. َوَلمَّا َوَصْلَنا ِإَلى ُأوُرَشـِليَم َقِبَلَنـا اِإلْخـَوُة ِبفَـَرحٍ 17(
َفَبْعَد َما َسلََّم َعَلْيِهْم َطِفَق ُيَحدُِّثُهْم َشْيئًا َفَشْيئًا ِبُكـلِّ َمـا 19. َيْعُقوَب َوَحَضَر َجِميُع اْلَمَشاِيخِ 

ـــُدوَن الـــرَّبَّ 20. َفَعَلـــُه اُهللا َبـــْيَن اْألَُمـــِم ِبَواِســـَطِة ِخْدَمِتـــهِ  ـــا َســـِمُعوا َكـــاُنوا ُيَمجِّ : َوَقـــاُلوا َلـــهُ . َفَلمَّ
َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنـوا َوُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن «

َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد 21. ِللنَّاُموسِ 
ــاِئًال َأنْ  ــدِ  َعــْن ُموَســى َق ــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئ َفــِإذًا َمــاَذا 22. َال َيْخِتُن

. َيُكــــوُن؟ َال ُبــــدَّ َعَلــــى ُكــــلِّ َحــــاٍل َأْن َيْجَتِمــــَع اْلُجْمُهــــوُر َألنَُّهــــْم َسَيْســــَمُعوَن َأنَّــــَك َقــــْد ِجْئــــتَ 
ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــةُ : َفاْفَع ــَدَنا َأْرَبَع ــْذرٌ  ِعْن ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُؤَالِء 24. ِرَج ــْذ َه ُخ
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َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا 
ِذيَن آَمُنـوا َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـ25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 

ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن 
َنـا ِحيَنئِـٍذ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ

الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـى َأَخَذ ُبوُلُس 
 26-17: 21أعمال الرسل ).َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَبانُ 

 12: 3غالطية ) ..،َوَلِكنَّ النَّاُموَس َلْيَس ِمَن اِإليَمانِ 12(

  20: 5رومية .) َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20(

ُر ِبالنَّاُموِس ِعْنَد اِهللا َفَظاِهٌر، َألنَّ 11( اْلَبارَّ ِباِإليَماِن «َوَلِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبرَّ
 11: 3غالطية ) .»َيْحَيا

 وقـــا شـــيئًا فـــى أنـــاجيلهم عـــن لمـــاذا لـــم يـــذكر أى مـــن متـــى أو مـــرقس أو ل -112س
 الخطيئة األزلية؟

فهـــل نســـى الـــرب أن يـــذكرها فـــى حياتـــه الجســـدية علـــى األرض ، ونســـى أن يعلنهـــا 
لمــرقس ومتــى ولوقــا ، ثــم تــذكر فــى نهايــة القــرن األول وبدايــة القــرن الثــانى عنــد كتابــة 

لوقــا؟ يوحنـا إلنجيلــه؟ ومــا الــذى يجعلنــا نثــق فــى يوحنــا وبــولس أكثــر مــن متــى ومــرقس و 
 وهل ضيََّع هؤالء الثالثة أكبر ركن فى ديانتكم؟ 

 َألنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ اللَُّه اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي َال 16: (يقول يوحنا -113س
ُيْرِسِل اللَُّه اْبَنُه ِإلَـى اْلَعـاَلِم َألنَُّه َلْم 17. َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديَّةُ 

 17-16: 3يوحنا ) .ِلَيِديَن اْلَعاَلَم َبْل ِلَيْخُلَص ِبِه اْلَعاَلمُ 

َكَأنََّمــا ِبِإْنَســاٍن َواِحــٍد َدَخَلــِت اْلَخِطيَّــُة ِمـْن َأْجــِل َذِلــَك 12: (ويقـول بــولس فــى رســائله
ــْوُت َوهَ  ــِة اْلَم ــاَلِم َوِباْلَخِطيَّ ــى اْلَع ــَأ ِإَل ــاِس ِإْذ َأْخَط ــِع النَّ ــى َجِمي ــْوُت ِإَل ــاَز اْلَم ــَذا اْجَت َك

 12: 5رومية .) اْلَجِميعُ 

إال . فقد قرر يوحنا وبولس أن الرب أرسل ابنه ليخلص بـه العـالم ، إذ أخطـأ الجميـع
يـــدعى أنـــه بمعصـــية واحـــد أخطـــأ كثيـــرون ) 19: 5روميـــة (أن بـــولس فـــى رســـالته إلـــى 
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: 5روميـة (هل بخطيئـة واحـد أخطـأ الجميـع ا التناقض؟ أى فكيف نفهم هذ. وليس الكل
 ؟)19: 5رومية (أم أخطأ الكثيرون ) 12

َهَكـَذا ِببِـرٍّ َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحـَدٍة َصـاَر اْلُحْكـُم ِإَلـى َجِميـِع النَّـاِس ِللدَّْيُنوَنـِة 18(
َألنَّــُه َكَمــا ِبَمْعِصــَيِة اِإلْنَســاِن 19. اْلَحَيــاةِ  َواِحــٍد َصــاَرِت اْلِهَبــُة ِإَلــى َجِميــِع النَّــاِس ِلَتْبِريــرِ 

ــاًة  ــَل اْلَكِثيــُروَن ُخَط ــِد ُجِع ) .َهَكــَذا َأْيضــًا ِبِإَطاَعــِة اْلَواِحــِد َســُيْجَعُل اْلَكِثيــُروَن َأْبــَراراً اْلَواِح
 19-18: 5رومية 

ــْفِح َعــِن الَّــِذي َقدََّمــُه اُهللا َكفَّــاَرًة ِباِإليَمــاِن ِبَدِمــِه ِإلْظَهــا25( ِر ِبــرِِّه ِمــْن َأْجــِل الصَّ
 25: 3رومية ) .اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل اهللاِ 

 َفــآَمَن «: َوتَــمَّ اْلِكتَــاُب اْلَقاِئــلُ 23: (ومــا رأيكــم فــى قــول يعقــوب فــى رســالته -114س
، وبما أن الرب بارك  23: 2يعقوب ) .َوُدِعَي َخِليَل اللَّهِ » ِإْبَراِهيُم ِباللَِّه َفُحِسَب َلُه ِبرّاً 

، فقـد كـان  1: 24تكـوين ) وبارك الرب إبراهيم فى كل شـىء: (إبراهيم فى كل شـىء
إبــراهيم إذن مــن األبــرار ، مــن قبــل أن يتجســد اإللــه وُيصــَلب ، فــال وجــود إذن للخطيئــة 

 .األزلية

 :5تكـوين ) وسار أخنوخ مع اهللا ، ولم يوجد ألن اهللا أخذه: (وكذلك كان أخنوخ
 11: 2ملوك الثانى)صعد إيليا فى العاصفة إلى السماء(، وكذلك كان إيليا 24

 -ِباِإليَماِن ُنِقَل َأْخُنوُخ ِلَكْي َال َيـَرى اْلَمـْوَت، َوَلـْم ُيوَجـْد َألنَّ اَهللا َنَقَلـُه 5(وأيضًا 
 5: 11عبرانيين ) .ِإْذ َقْبَل َنْقِلِه ُشِهَد َلُه ِبَأنَُّه َقْد َأْرَضى اهللاَ 

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 5: 24تثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

]. اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29(
إرميـاء ) .ُكلُّ ِإْنَساٍن َيْأُكُل اْلِحْصِرَم َتْضَرُس َأْسـَناُنهُ ]. لُّ َواِحٍد َيُموُت ِبَذْنِبهِ كُ : [َبلْ 30
31 :29-30 

ـــيَّ َكـــَالُم الـــرَّبِّ 1( ـــى َأْرِض [2: َوَكـــاَن ِإَل ـــَل َعَل ـــَذا اْلَمَث ـــِرُبوَن َه ـــُتْم َتْض ـــْم َأْن ـــا َلُك َم
 َحـيٌّ َأَنـا َيقُـولُ 3؟ ِحْصـِرَم َوَأْسـَناُن اَألْبَنـاِء َضِرَسـتْ اآلَباُء َأَكُلـوا الْ : َقاِئِلينَ , ِإْسَراِئيلَ 

َهــا ُكــلُّ 4. َال َيُكــوُن َلُكــْم ِمــْن َبْعــُد َأْن َتْضــِرُبوا َهــَذا اْلَمَثــَل ِفــي ِإْســَراِئيلَ , السَّــيُِّد الــرَّبُّ 
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الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي  الـــنَّْفُس . ِكَالُهَمـــا ِلـــي. َنْفـــُس اَألِب َكـــَنْفِس اِالْبـــنِ . النُّفُــوِس ِهـــَي ِلـــي
َلــْم َيْأُكــْل َعَلــى اْلِجَبــاِل َوَلــْم َيْرَفــْع 6, َواِإلْنَســاُن الَّــِذي َكـــاَن َبــاّرًا َوَفَعــَل َحّقــًا َوَعــْدالً 5. َتُمــوتُ 

ــْم َيْقــُرِب اْمــَرَأةً , َعْيَنْيــِه ِإَلــى َأْصــَناِم َبْيــِت ِإْســَراِئيلَ  ــِه َوَل ِس اْمــَرَأَة َقِريِب ــْم ُيــَنجِّ ــْم 7, َطاِمثــاً  َوَل َوَل
َولَـْم َيْغَتِصـِب اْغِتَصـابًا َبـْل َبـَذَل ُخْبـَزُه ِلْلَجْوَعـاِن َوَكَسـا , َبْل َردَّ ِلْلَمـْدُيوِن َرْهَنـهُ , َيْظِلْم ِإْنَساناً 
َبا8, اْلُعْرَياَن َثْوباً  َوَأْجـَرى اْلَعـْدَل , َوَكـفَّ َيـَدُه َعـِن اْلَجـْورِ , َولَـْم َيْأُخـْذ ُمَراَبَحـةً , َولَـْم ُيْعـِط بِــالرِّ

َوَســَلَك ِفــي َفَراِئِضــي َوَحِفــَظ َأْحَكـــاِمي ِلَيْعَمــَل ِبـــاْلَحقِّ 9َواِإلْنَســاِن , اْلَحـقَّ َبــْيَن اِإلْنَســانِ 
ْيئًا َفَفَعَل َشـ, َفِإْن َوَلَد اْبنًا ُمْعَتِنفًا َسفَّاَك َدمٍ [10. َحَياًة َيْحَيا َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ . َفُهَو َبارٌّ 
ـَس اْمـَرَأَة َقِريبِـِه , َوَلْم َيْفَعْل ُكلَّ ِتْلكَ 11ِمْن َهِذِه  َوَظلَـَم اْلَفِقيـَر 12َبْل َأَكَل َعَلى اْلِجَبـاِل َوَنجَّ
ـــْم َيـــُردَّ الـــرَّْهنَ , َواْغَتَصـــَب اْغِتَصـــاباً , َواْلِمْســـِكينَ  َوَقـــْد َرَفـــَع َعْيَنْيـــِه ِإَلـــى اَألْصـــَناِم َوَفَعـــَل , َوَل

َبا َوَأَخــــَذ اْلُمَراَبَحــــةَ 13, َس الــــرِّجْ  َقــــْد َعِمــــَل ُكــــلَّ َهــــِذِه ! َال َيْحَيــــاَأَفَيْحَيــــا؟ , َوَأْعَطــــى ِبـــــالرِّ
َوإِْن َولَـَد اْبنـًا َرَأى َجِميـَع َخَطاَيـا [14! َدُمُه َيُكوُن َعَلى َنْفِسهِ . الرََّجاَساِت َفَمْوتًا َيُموتُ 

ــمْ  ــِه ِإَلــى 15. َيْفَعــْل ِمْثَلَهــا َأِبيــِه الَِّتــي َفَعَلَهــا َفَرآَهــا َوَل ــْع َعْيَنْي ــْم َيْرَف ــْم َيْأُكــْل َعَلــى اْلِجَبــاِل َوَل َل
َس اْمَرَأَة َقِريِبِه  َوَال َظَلَم ِإْنَسانًا َوَال اْرَتهَـَن َرْهنـًا َوَال اْغَتَصـَب 16َأْصَناِم َبْيِت ِإْسَراِئيَل َوَال َنجَّ

ــْم 17َجْوَعــاِن َوَكَســا اْلُعْرَيــاَن َثْوبــًا َبــْل َبــَذَل ُخْبــَزُه ِللْ , اْغِتَصــاباً  ــَدُه َعــِن اْلَفِقيــِر َوَل َوَرَفــَع َي
َفِإنَّـُه َال َيُمـوُت ِبـِإْثِم , َبْل َأْجَرى َأْحَكـاِمي َوَسَلَك ِفـي َفَراِئِضـي, َيْأُخْذ ِربًا َوَال ُمَراَبَحةً 

َوَعِمـَل , ُظْلمـًا َواْغَتَصـَب َأَخـاُه اْغِتَصـاباً َأمَّـا َأُبـوُه َفَألنَّـُه َظَلـَم 18. َحَياًة َيْحَيـا. َأِبيهِ 
اِلِح َبْيَن َشْعِبهِ  ِلَمـاَذا َال َيْحِمـُل : َوَأْنـُتْم َتُقوُلـونَ [19. َفُهَوَذا َيُمـوُت ِبِإْثِمـهِ , َغْيَر الصَّ

َراِئِضـي َوَعِمـَل َحِفـَظ َجِميـَع فَ . َأمَّا اِالْبُن َفَقـْد َفَعـَل َحّقـًا َوَعـْدالً ؟ اِالْبُن ِمْن ِإْثِم اَألبِ 
اِالْبُن َال َيْحِمـُل ِمـْن ِإثْـِم اَألِب . َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 20. ِبَها َفَحَياًة َيْحَيا

يِر َعَلْيـِه َيُكـونُ . َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبـنِ  . ِبـرُّ اْلَبـارِّ َعَلْيـِه َيُكـوُن َوَشـرُّ الشِّـرِّ
يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتي َفَعَلَها َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعـَل َحقّـًا َوَعـْدًال َفِإَذا رَ 21 َجَع الشِّرِّ

ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل . ُكــلُّ َمَعاِصــيِه الَِّتــي َفَعَلَهــا َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ 22. َال َيُمــوتُ . َفَحَيــاًة َيْحَيــا
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعـْن ُطُرِقـِه َفَيْحَيـا؟ َهْل َمَسرًَّة 23. َيْحَيا يِر َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ
يرُ  َوإَِذا َرَجـَع اْلَبـارُّ َعـْن بِـرِِّه َوَعِمـَل ِإْثمـًا َوَفَعـَل ِمْثـَل ُكـلِّ الرََّجاَسـاِت الَّتِـي َيْفَعُلهَـا24 , الشِّـرِّ

ِفي ِخَياَنِتِه الَِّتي َخاَنَها َوِفي َخِطيَِّتِه الَِّتـي َأْخَطـَأ ِبهَـا . ِذي َعِمَلُه َال ُيْذَكرُ َأَفَيْحَيا؟ ُكلُّ ِبرِِّه الَّ 
 24-1: 18حزقيال  ).َيُموتُ 
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كذلك نفى عيسى عليه السالم فكرة الخطيئة األزلية ، عندما نهى تالميـذه أن يمنعـوا 
َأْوَالٌد ِلَكـْي َيَضـَع َيَدْيـِه َعلَـْيِهْم َوُيَصـلَِّي فَـاْنَتَهَرُهُم  ِحيَنِئٍذ قُـدَِّم ِإَلْيـهِ 13: (األوالد أن تأتى إليه

َدُعوا اَألْوَالَد َيْأُتوَن ِإَليَّ َوَال َتْمَنُعوُهْم َألنَّ ِلِمْثِل َهـُؤَالِء «: َأمَّا َيُسوُع َفَقالَ 14. التََّالِميذُ 
-13: 19متـى ) .َوَمَضـى ِمـْن ُهَنـاكَ  .َفَوَضَع َيَدْيـِه َعَلـْيِهمْ 15. »َمَلُكوَت السََّماَواتِ 

 17-15: 18ولوقا  15

ــُذ ِإلَــى َيُســوَع قَــاِئِلينَ 1( ــاَعِة َتَقــدََّم التََّالِمي ــي ِتْلــَك السَّ ــْن ُهــَو َأْعَظــُم ِفــي َمَلُكــوِت «: ِف َفَم
: َحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ َالْ «: َوقَـالَ 3َفَدَعا َيُسوُع ِإَلْيِه َوَلدًا َوَأَقاَمـُه ِفـي َوَسـِطِهْم 2» السَّـَماَواِت؟

َفَمـْن َوَضـَع 4. ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثـَل اَألْوَالِد َفَلـْن تَـْدُخُلوا َمَلُكـوَت السَّـَماَواتِ 
َوَمـْن َقبِـَل َولَـدًا َواِحــدًا 5. َنْفَسـُه ِمْثـَل َهـَذا اْلَوَلـِد َفُهـَو اَألْعَظــُم ِفـي َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ 

ـَغاِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـي َفَخْيـٌر لَـُه َأْن 6. ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِنيِمْثَل َهَذا  َوَمْن َأْعثَـَر َأَحـَد َهـؤَُالِء الصِّ
ِة اْلَبْحرِ   6-1: 18متى ) .ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ

ـا التََّالِميـُذ . دًا ِلَكـْي َيْلِمَسـُهمْ َوقَـدَُّموا ِإَلْيـِه َأْوالَ 13: (وقد أكد مـرقس هـذه الواقعـة فقـال َوَأمَّ
ــاَل َلُهــمْ 14. َفــاْنَتَهُروا الَّــِذيَن َقــدَُّموُهمْ  ــاَظ َوَق ــَك اْغَت ــا َرَأى َيُســوُع َذِل َدُعــوا اَألْوَالَد «: َفَلمَّ

َمـْن َال : قَّ َأقُـوُل َلُكـمْ َاْلَحـ15. َيْأُتوَن ِإَلـيَّ َوَال َتْمَنُعـوُهْم َألنَّ ِلِمْثـِل َهـُؤَالِء َمَلُكـوَت اللَّـهِ 
ــــهُ  ــــْن َيْدُخَل ــــٍد َفَل ــــَل َوَل ــــُل َمَلُكــــوَت اللَّــــِه ِمْث ــــْيِهْم 16. »َيْقَب ــــِه َعَل َفاْحَتَضــــَنُهْم َوَوَضــــَع َيَدْي

 16-13: 10مرقس ) .َوَباَرَكُهمْ 
أليست كل هذه أدلة على براءتنا من خطيئـة آدم وحـواء؟ فالكتـاب يضـرب لـك أمثـال 

بياء أتوا قبل عيسى عليهم السـالم وأرضـوا اهللا ، فكـان عاقبتهمـا الجنـة على براءة وبر أن
كذلك ضرب الكتاب أمثـاًال لـألب البـار الـذى سـيدخل الجنـة بغـض النظـر . والخلود فيها

: عــن تصــرف أبيــه ، ومثــاًال ألب فــاجر ســيدخل النــار بغــض النظــر عــن تصــرف أبيــه
اِالْبـُن َال . َالـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي َتُمـوتُ 20(ًا وأيضـ) .َفِإنَُّه َال َيُمـوُت ِبـِإْثِم َأِبيـهِ (

ِبــرُّ اْلَبــارِّ َعَلْيــِه َيُكــوُن َوَشــرُّ . َيْحِمـُل ِمــْن ِإْثــِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمــُل ِمــْن ِإْثــِم اِالْبـنِ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ   20: 18حزقيال ) .الشِّرِّ

يولـــد إلهكـــم وقبـــل أن ُيعـــدم صـــلبًا علـــى  كـــل هـــؤالء األبـــرار فـــى نعـــيم الجنـــة قبـــل أن
زعمكـم، وٕاال فلمــاذا أرســل اهللا أنبيــاء إلـى البشــر طــوال هــذه المـدة؟ ومــا مقصــد المعمــدان 
ويسوع من المناداة بالتوبة؟ فإذا كانـت التوبـة لـن ُتجـدى، وال توبـة وال غفـران إال بصـلب 

 ؟اإلله وٕاعدامه ، فما هذا الهراء الذى كان ينادى به الرب نفسه
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 َيــا َربُّ َيــا َربُّ : َلــْيَس ُكــلُّ َمــْن َيُقــوُل ِلــي«21: (يقــول عيســى عليــه الســالم -115س
ــَماَواتِ  ــْدُخُل َمَلُكــوَت السَّ ــي السَّــَماَواتِ . َي ــُل ِإَراَدَة َأبِــي الَّــِذي ِف َكِثيــُروَن 22. َبــِل الَّــِذي َيْفَع

َأَلـْيَس ِباْسـِمَك َتَنبَّْأَنـا َوِباْسـِمَك َأْخَرْجَنـا  َيا َربُّ َيا َربُّ : َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْومِ 
! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقـطُّ : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ 23 َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟

 23-21: 7متى ) !اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ 
يؤلهـــه أو يفعـــل شـــيئًا باســمه ، فهـــو مـــن أصـــحاب إن مــن : واألمــر هنـــا واضـــح جـــداً 

وعلــى المــؤمنين أن يفعلــوا كــل شــىء باســم . اآلثــام ، وهــو مــن المبعــدين عنــه فــى اآلخــرة
 .اهللا ، ألن هذه هى إرادة أبيه

: ويعارضه نص مرقس الذى جعل المؤمنين هم الذين يفعلـون كـل شـىء باسـم يسـوع
ــُع اْلُمــْؤِمنِ 17( ــِذِه اآلَيــاُت َتْتَب ُيْخِرُجــوَن الشَّــَياِطيَن ِباْســِمي َوَيَتَكلَُّمــوَن ِبَأْلِســَنٍة : ينَ َوَه

ـــِدَيُهْم َعَلـــى 18. َجِديـــَدةٍ  َيْحِمُلـــوَن َحيَّـــاٍت َوإِْن َشـــِرُبوا َشـــْيئًا ُمِميتـــًا َال َيُضـــرُُّهْم َوَيَضـــُعوَن َأْي
 18-17: 16مرقس ) .»اْلَمْرَضى َفَيْبَرُأونَ 

مــن بعــد ، واحكــم هــل هــم أنــاس اتبعــوا عيســى  انظــر ألفعــال وأقــوال بطــرس وبــولس
عليه السالم أم اتبعـوا الشـيطان؟ وهـل همـا مـن فـاعلى اإلثـم المبعـدين عـن عيسـى عليـه 

 السالم أم هذا شىء ثانوى ال يهمك؟

ـــٌة َوَال َذَهـــٌب َوَلِكـــِن الَّـــِذي ِلـــي َفِإيَّـــاُه ُأْعِطيـــكَ «: َفَقـــاَل ُبْطـــُرُس 6( ِباْســـِم : َلـــْيَس ِلـــي ِفضَّ
 6: 3أعمال الرسل ) .»وَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريِّ ُقْم َواْمشِ َيسُ 

ـِة ِبَمَلُكـوِت اِهللا َوِباْسـِم َوَلِكْن َلمَّا َصـدَُّقوا ِفيلُـبَُّس 12( َوُهـَو ُيَبشِّـُر ِبـاْألُُموِر اْلُمْخَتصَّ
 12: 8أعمال الرسل ) .اْعَتَمُدوا ِرَجاًال َوِنَساءً  َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

وِح َوَقالَ . َتْفَعُل َهَذا َأيَّامًا َكِثيَرةً  َوَكاَنتْ 18( َأَنا آُمُرَك «: َفَضِجَر ُبوُلُس َواْلَتَفَت ِإَلى الرُّ
: 16أعمـال الرسـل ) .َفَخـَرَج ِفـي ِتْلـَك السَّـاَعةِ . »ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسـيِح َأْن َتْخـُرَج ِمْنَهـا

18 

 5: 19أعمال الرسل ) .َيُسوعَ  اْعَتَمُدوا ِباْسِم الرَّبِّ َفَلمَّا َسِمُعوا 5(

متعــارف ) 19: 28متــى (ولــم تكــن صــيغة التعميــد باســم اآلب واالبــن والــروح القــدس 
فيقــول . عليهــا ال فــى دعــوة عيســى عليــه الســالم، وال حتــى فــى دعــوة التالميــذ مــن بعــده
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والواقـــع أن المعموديـــة “: تجـــاه هـــذه القضـــية 462التفســـير الحـــديث للكتـــاب المقـــدس ص
مــارس فــى عصــور العهــد الجديــد ، بحســب مــا جــاء فــى مصــادرنا باســم يســوع ، كانــت تُ 

ثــم بــدأ ” .وهــو أمــر غريــب إذ أن يســوع وضــع لنــا صــيغة ثــالوث واضــحة قبــل صــعوده
المفسِّر يتخبَّط يمينًا ويسـارًا ، ويفتـرض هـذا ، ويبـدو لـه ذاك ، دون أن يهتـدى إلـى حـل 

يـل إن هـذه الكلمـات لـم تكـن أساسـًا ولقـد ق“: ويواصـل. علمى سـليم بشـأن هـذا الموضـوع
جزًءا من النص األصلى إلنجيل متى ، ألن يوسيبيوس اعتـاد فـى كتاباتـه السـابقة علـى 

اذهبــوا وتلمــذوا جميــع : "فــى صــيغتها المختصــرة 19: 28مجمــع نيقيــة أن يقتــبس متــى 
، ولكـــن حيـــث إنـــه ال توجـــد حاليــًا أيـــة مخطوطـــة إلنجيـــل متـــى بهـــا هـــذه " األمــم باســـمى

راءة ، فــال بــد أن العبــارة اختصــرها يوســيبيوس نفســه ، ولــك ينقلهــا عــن نــص ورد فــى القــ
 .”مخطوطات موجودة بالفعل

ــر فيــه يوســابيوس بالتــدليس والكــذب ، فــى ! وهــذا كــالم خطيــر جــداً  حيــث َيــتهم المفسِّ
وهـذا ُيسـقط !! استشهاده لتمريـر عقيـدة مـا ، بصـورة مخالفـة لمـا يعتقـدون أن يسـوع قالهـا

 !!ى كل استشهاداته ، وكتاباتهبالتال

أو يؤكد ضياع أقوال لآلباء من أناجيل ُفقَدت ، أو تغيَّـَر مضـمونها أو الـتخلص مـن 
وهـذا مـا فعلـه اليهـود مـن . أناجيل وأقول قد تكون ُحجة على الخصم ، لتمرير عقيدة مـا

ة قبــــل فــــى تــــوراتهم، لتختلــــف عــــن التــــوراة الســــبعينية، وحتــــى ال يتخــــذ النصــــارى التــــورا
 .السبعينية ُحجة على اليهود

مخطوطـات الكتـاب المقـدس (33وتلمس هذا فى قول الدكتور القس إميل إسـحق ص
وأهم فروق التوراة السـامرية عـن الـنص الماسـورى العبرانـى هـى التـى “): بلغاته األصلية

ولـذلك .. .. فالجبل المقدس عند السامريين هو جبـل جـرزيم . تنبع من العقيدة السامرية
-4: 27تثنيـة ( التوراة السامرية عند الكالم عن بناء المذبح الذى أمـر بـه الـرب فإن

 ”.تستبدل المكان وتجعله فى جبل جرزيم بدًال من جبل عيبال) 8

ــُب َأنَُّكــْم َتْنَتِقُلــوَن 6: (وتلمـس تحــول النـاس عــن ديـن يســوع فـى قــول بـولس ِإنِّــي َأَتَعجَّ
َغْيـَر لَـْيَس ُهـَو آَخـَر، 7. ْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِسـيِح ِإَلـى ِإْنِجيـٍل آَخـرَ َهَكَذا َسِريعًا َعِن الَِّذي َدَعاكُ 

ُلوا ِإْنِجيَل اْلَمِسيحِ   7-6: 1غالطية ) .َأنَُّه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدوَن َأْن ُيَحوِّ
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الـــوحى اإللهـــى وٕاســـتحالة (ويقـــول القـــس عبـــد المســـيح بســـيط أبـــو الخيـــر فـــى كتابـــه 
) م100-30(إن القــديس اكليمنــدس الرومــانى : 98-97ص ) الكتــاب المقــدستحريــف 

هذا القديس أشار فى رسـالته “. كان أسقفًا لروما وأحد تالميذ ومساعدى القديس بولس
م ، إلــى تســليم الســيد 96التــى أرســلها إلــى كورنثــوس ، والتــى كتبهــا حــوالى ســنة 

تسـلم الرسـل اإلنجيـل لنـا "فقـال المسيح اإلنجيل للرسل ومنحه السلطان الرسولى لهم 
 . ”.. ..". من الرب يسوع المسيح ، ويسوع المسيح أرسل من اهللا
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 وما ذنبَك إن سرق شخص ما ، أن ُتسجن أنت بسببه؟ هل أنت اشتركت  -116س
مع آدم وحـواء فـى المعصـية سـواء باألكـل أم بـالتخطيط أم بالنصـيحة أم حتـى بالموافقـة 

 أو الرضى بمعصيتهما؟ 

 وما رأيك فى قوانين اليـوم التـى ُتحاسـب المـذنب فقـط علـى جريمتـه؟ فهـل  -117س
 مــم المتحضــرة اليــوم أعــدل مـــن قــانون اهللا ، حيــث إنهــا اليعقــل أن تكــون قــوانين األ

تحاسـب اإلنســان علــى فعـل غيــره ولــو كــان ابنـه أو أبــوه؟ ألســُت محقـًا فــى قــولى إن هــذا 
الكتاب اشتركت فيه الصهيونية لمحو عبـادة اهللا الحـق مـن علـى األرض تمهيـدًا لظهـور 

 الدجال؟

 ن يكـون العقـاب مناسـبًا لحجـم وفـى جميـع الشـرائع المتحضـرة اليـوم البـد أ -118س
أو ينــزل (الجريمــة، فهــل ُيعقــل أن تكــون عقوبــة األكــل مــن الشــجرة أن ُيرســل الــرب ابنــه 

لُيصــَلب؟ فمــاذا تكـــون إذن عقوبــة الكفــر أو الزنــى أو النفــاق أو الســـحر أو ) هــو بنفســه
 اإلضرار باآلخرين؟

 نتيجتــكهــل تتخيــل أنــك تــذاكر وتجتهــد فــى تحصــيل العلــم ، ثــم تكــون  -119س :
 !)راسب ألن أبيك لم يتعلم من قبل(

 وهل سيحاسب آدم وحواء فى اآلخرة على ما اقترفوه فى حق البشرية من  -120س
 عذاب فى جهنم حتى ُصِلَب اإلله؟ ومن الذى سُيحاَسب على عذاب اإلله وٕاهانته؟ 

 ن؟ وماذا سيفعل الرب إذن لُيكفِّر عن خطايا األنبياء الذين عبدوا األوثا -121س 

 وماذا سيفعل الرب إذًا لُيكفِّر عن خطايا األنبياء الذين زنوا؟ -122س 

 هل سينزل مرات ومرات لُيصَلب عن كل إثم؟ -123س 

 وهل نحن مذنبون ونحمل خطايا األنبياء الكفرة والزناة؟ -124س 

 وهل أنتم مذنبون ألننا ال نؤمن بربكم ونكفَِّركم ونكفِّر عقائدكم؟  -125س 
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 ون أن الـــرَب قـــد أرســـل ابنـــه الوحيـــد ، لكـــي يصـــلب، لتحقيـــق العـــدل تـــدَّع -126س
فمـــن الـــذي قيـــد اإللـــه، وجعـــل التوفيـــق بـــين العـــدل   .والرحمــة، تكفيـــرًا عـــن معصـــية آدم

 والرحمة، ال يكون إال باإلنتحار أو بقتل ابنه الوحيد؟

 لماذا تأخر الرب كل ذلـك الوقـت الطويـل، بـين حـدوث المعصـية مـن آدم  -127س
عن تلك المعصية؟ هل من الممكن أن ُيطلق علـى مثـل هـذا  ل ابنه ليصلب تكفيراً وٕارسا

اإلله إله المحبـة والرحمـة؟ أُيعـذُِّب البشـرية كـل هـذا الوقـت فـى ذنـب لـم يقترفـوه وتدعونـه 
 إله المحبة؟

 لماذا ظل غضب اهللا على البشرية، مكتومًا عن األنبياء العظام السابقين  -128س
وموســى، ولــم تكتشــفه إال الكنيســة بعــد حادثــة الصــلب علــى يــد بــولس مثــل نــوح وابــراهيم 
 ومن بعده يوحنا؟ 

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

اِالْبـُن َال َيْحِمـُل ِمـْن ِإثْـِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمـُل . َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ (
يِر َعَلْيِه َيُكونُ . ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ    20 :18حزقيال )ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ

ا ِبَزْجَرتِـي ُأَنشِّـُف ؟ ُهـَوذَ َهْل َقَصَرْت َيِدي َعِن اْلِفَداِء َوَهْل َلْيَس ِفـيَّ ُقـْدَرٌة ِلِإلْنَقـاذِ (
ـــراً . اْلَبْحـــرَ  ـــاَر َقْف ـــُل اَألْنَه ـــاْلَعَطشِ . َأْجَع ـــوُت ِب ـــاِء َوَيُم ـــَدِم اْلَم ـــْن َع ـــِتُن َســـَمُكَها ِم ـــِبُس 3. ُيْن ُأْل

 3-2: 50إشعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَها

َمِة ِنْعَمِتَك َوَكَما َغَفْرَت ِلَهَذا الشَّْعِب ِمْن ِمْصَر ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا الشَّْعِب َكَعظَ 19(
 20-19: 14عدد ) .َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلكَ «: َفَقال الرَّبُّ 20. »ِإلى َهُهَنا

 هــل كــان األنبيــاء العظــام الســابقين، مدنســين بســبب خطيئــة أبــيهم آدم؟ -129س  
 من األبرار؟وكيف كان إبراهيم وأخنوخ وملك ساليم وٕايليا 

 وٕاذا كان اهللا غاضبًا عليهم فكيف اختارهم لهداية البشر إذن؟ -130س  
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 كيـف تكـون عمليـة الصـلب والقتــل وٕاسـالة دم البـرْي رحمـة وهبـة للبشــرية؟  -131س
اِالْبــُن َال َيْحِمــُل . َالــنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطــُئ ِهــَي َتُمـوتُ (خاصـة بعـد أن علمــتم قـول الـرب 

يِر . َواَألُب َال َيْحِمُل ِمـْن ِإثْـِم اِالْبـنِ  ِمْن ِإْثِم اَألبِ  ِبـرُّ اْلَبـارِّ َعَلْيـِه َيُكـوُن َوَشـرُّ الشِّـرِّ
 20 :18حزقيال )َعَلْيِه َيُكونُ 

 تزعمـــون أن صـــلب عيســـى عليـــه الســـالم، كـــان فـــداًءا وخالصـــًا للبشـــرية  -132س
 . وسعادة أبدية لهم

صـلبه حسـب اعتقـادكم؟، حيـث كـانوا فلماذا حزن تالميذ المسيح والمؤمنـون بـه علـى 
 48:  23مكتئبين والحزن يمأل قلوبهم؟ كما جاء في إنجيل لوقا  يسيرون وهم

 بل لماذا حاول الرب نفسه التهرب من الصـلب وتالفـى المـوت لدرجـة أن  -133س
عرقــه صــار كقطــرات دم ، ورق حالــه علــى أحــد المالئكــة فنــزل ليقويــه ، بــل طلــب مــن 

 أجله ، لكى يعبر اهللا عنه كأس الموت؟  تالميذه أن تصلى من

ْيُتوِن َوَتِبَعُه َأْيضًا َتَالِميُذهُ 39( َوَلمَّا َصاَر ِإَلى 40. َوَخَرَج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة ِإَلى َجَبِل الزَّ
َرْمَيـِة َواْنَفَصـَل َعـْنُهْم َنْحـَو 41. »َصلُّوا ِلَكْي َال َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبـةٍ «: اْلَمَكاِن َقاَل َلُهمْ 

َيـا َأَبتَـاُه ِإْن ِشـْئَت َأْن ُتِجيـَز َعنِّـي َهـِذِه «: قَـاِئالً 42َحَجٍر َوَجثَا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى 
يـهِ 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . اْلَكْأَس  . َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ

اٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــدِّ َلَجاَجــٍة َوَصــاَر َعَرُقــُه َكَقَطــَراِت َدٍم َناِزَلــٍة َوإِْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــ44
 44-39: 22لوقا ) .َعَلى اَألْرضِ 

 لمــاذا كــرهتم اليهــود وحــاربتموهم طــوال هــذا العمــر ، إذا كــان الصــلب قــد  -134س
ا مـا قيـل جاء بالخير علـيكم؟ ولمـاذا كرهتمـوهم لـو كـانوا بفعلـتهم هـذه أرضـوا الـرب وأتمـو 

 فى الكتب؟

 لمــاذا عاقــب الــرب يهــوذا؟ ولمــاذا تعتبرونــه خائنــًا ، إذ كــان هــو المحــرِّك  -135س
 الفعَّال لصلب إلهكم تكفيرًا عن الخطيئة األزلية؟

 هل كان التالميذ يجهلون أن في ذلـك الصـلب خالصـًا لهـم وللبشـرية مـن  -136س
 !ى من الكتاب المقدسالخطيئة وسعادة أبدية لهم؟ أيِّد إجابتك بدليل نقل
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 وٕان كان التالميذ يجهلون ذلك، فكيف عرفتم ذلك السر الذي أخفي على التالميذ؟

 هل كان ذلك الخالص للبشرية من عهد آدم إلى عهد يسوع؟ أم كان من  -137س
 عهد يسوع إلى اليوم اآلخر؟ أيِّد إجابتك بدليل كتابى؟

 ع، فالبشــرية تحتــاج إلــى وٕاذا كــان الخــالص مــن عهــد آدم إلــى عهــد يســو  -138س
 .نظريتكم منقذ ومخلص آخر، حسب

 وٕاذا كان الخالص من عهد يسوع إلـى اليـوم اآلخـر، فمـا هـو مصـير مـن  -139س
  جاءوا قبل يسوع؟

 ما العمل في الخطايا التي حدثت وال زالت تحدث، وهي أكبـر بكثيـر مـن  -140س
 وسخروا من جنته وناره؟ خطيئة آدم، فقد أنكر بعض الناس وجود اهللا، وهاجمه آخرون

 هــل غفــر الــرب أيضــًا للشــيطان الــذى وســوس لحــواء لتأكــل مــن الشــجرة  -141س
وتغـــرى آدم باألكـــل منهـــا؟ وٕاذا لـــم يغفـــر لـــه ، فـــأين العـــدل فهـــو وآدم وحـــواء شـــركاء فـــى 
الذنب؟ وٕاذا غفر له ، فسيدخل الجنة على الرغم من كل هذه األفعال تبعًا ألقوال بولس 

: اموس وعمــل ديانــة جديــدة قائمــة علــى القساوســة واألســاقفة والشمامســةالــذى ألغــى النــ
ــا18( ــَدِم َنْفِعَه ــِل ُضــْعِفَها َوَع ــْن َأْج ــاِبَقِة ِم ــاُل اْلَوِصــيَِّة السَّ ــُه َيِصــيُر ِإْبَط ِإِذ 19، َفِإنَّ

 19-18: 7عبرانيين .) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ  ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــانَ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل ، اْلَمِســيحِ  آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً 5( .) َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

ومعنــى ذلــك أنــه ال يهــم أن تفعــل الخيــر ، أو تنفــذ وصــايا النــاموس ، ألنــه بأعمــال 
نة ، وعلى ذلـك فالشـياطين هـم الناموس ال يتبرر إنسان ما ، ولكن باإليمان تضمن الج
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َوالشَّـَياِطيُن . َحَسـنًا َتْفَعـلُ . َأْنَت ُتْؤِمُن َأنَّ اللَّـَه َواِحـدٌ 19: (أيضًا مؤمنون ولهم الجنـة
ونَ   19: 2يعقوب ) !ُيْؤِمُنوَن َوَيْقَشِعرُّ

واإلصــحاح الثــانى مــن رســالة يعقــوب فــى الحقيقــة جميــل وينفــى كــون التبريــر متوقفــًا 
 : فقط ، بل يبرهن كيفية األعمال مع اإليمانعلى اإليمان 

. َألنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّـاُموِس، َوإِنََّمـا َعثَـَر ِفـي َواِحـَدٍة، َفقَـْد َصـاَر ُمْجِرمـًا ِفـي اْلُكـلِّ 10(
ـــْم تَـــْزِن َوَلِكـــْن َقَتْلـــتَ . »َال َتْقُتـــلْ «: َقـــاَل َأْيضـــاً » َال تَـــْزنِ «: َألنَّ الَّـــِذي َقـــالَ 11 ـــْد َفـــِإْن َل ، َفَق

َهَكـــَذا َتَكلَُّمـــوا َوَهَكـــَذا اْفَعُلـــوا َكَعِتيـــِديَن َأْن ُتَحـــاَكُموا ِبَنـــاُموِس 12. ِصـــْرَت ُمَتَعـــدِّيًا النَّـــاُموَس 
يَّةِ  . َألنَّ اْلُحْكَم ُهَو ِبَال َرْحَمٍة ِلَمـْن لَـْم َيْعَمـْل َرْحَمـًة، َوالرَّْحَمـُة َتْفَتِخـُر َعلَـى اْلُحْكـمِ 13. اْلُحرِّ

ا اْلَمْنَفَعـــُة َيـــا ِإْخـــَوِتي ِإْن َقـــاَل َأَحـــٌد ِإنَّ َلـــُه ِإيَمانـــًا َوَلِكـــْن َلـــْيَس َلـــُه َأْعَمـــاٌل؟ َهـــْل َيْقـــِدُر َمـــ14
، 15اِإليَمــاُن َأْن ُيَخلَِّصــُه؟  َفَقــاَل 16ِإْن َكــاَن َأٌخ َوُأْخــٌت ُعْرَيــاَنْيِن َوُمْعتَــاَزْيِن ِلْلقُــوِت اْلَيــْوِميِّ

َوَلِكـْن َلــْم ُتْعُطوُهَمــا َحاَجــاِت اْلَجَســِد، َفَمــا » اْمِضــَيا ِبَســَالٍم، اْســَتْدِفَئا َواْشــَبَعا«: َلُهَمـا َأَحــُدُكمُ 
َلِكــْن َيُقــوُل 18. َهَكــَذا اِإليَمــاُن َأْيضــًا، ِإْن َلــْم َيُكــْن َلــُه َأْعَمــاٌل، َميِّــٌت ِفــي َذاِتــهِ 17اْلَمْنَفَعــُة؟ 

َأِرِني ِإيَماَنَك ِبُدوِن َأْعَماِلَك، َوَأَنا ُأِريَك ِبَأْعَماِلي » !ي َأْعَمالٌ َأْنَت َلَك ِإيَماٌن، َوَأَنا لِ «: َقاِئلٌ 
ونَ . َحَســـنًا َتْفَعـــلُ . َأْنـــَت تُـــْؤِمُن َأنَّ اللَّـــَه َواِحـــدٌ 19. ِإيَمـــاِني ! َوالشَّـــَياِطيُن ُيْؤِمُنـــوَن َوَيْقَشـــِعرُّ

َأَلـْم 21ُن اْلَباِطـُل َأنَّ اِإليَمـاَن بِـُدوِن َأْعَمـاٍل َميِّـٌت؟ َوَلِكْن َهْل ُتِريُد َأْن َتْعَلَم َأيُّهَـا اِإلْنَسـا20
ْر ِإْبــَراِهيُم َأُبوَنــا ِباَألْعَمــالِ  وفــى الحقيقــة هــذا خطــأ مــردود [، ِإْذ َقــدََّم ِإْســَحاَق اْبَنــُه َيَتَبــرَّ

َعلَـى  ]عليه، وقد أثبت من قبل من الكتاب أن الذبيح كان إسماعيل، ولم يكن إسحاق
َوتَـمَّ 23، َفَتَرى َأنَّ اِإليَماَن َعِمـَل َمـَع َأْعَماِلـِه، َوِباَألْعَمـاِل ُأْكِمـَل اِإليَمـانُ 22َبِح؟ اْلَمذْ 

تَـَرْوَن ِإذًا َأنَّـُه 24. َوُدِعَي َخِليَل اللَّهِ » َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباللَِّه َفُحِسَب َلُه ِبّراً «: اْلِكَتاُب اْلَقاِئلُ 
ــرَّ  ــاِل َيَتَب ــاِن َوْحــَدهُ ِباَألْعَم ــاُن، َال ِباِإليَم ــا 25. ُر اِإلْنَس ــُة َأْيضــًا، َأَم ــَذِلَك َراَحــاُب اّلَزاِنَي َك

َرْت ِباَألْعَماِل، ِإْذ َقِبَلِت الرُُّسَل َوَأْخـَرَجْتُهْم ِفـي َطِريـٍق آَخـَر؟  َألنَّـُه َكَمـا َأنَّ اْلَجَسـَد 26َتَبرَّ
 26-10: 2يعقوب ) .ْيضًا ِبُدوِن َأْعَماٍل َميِّتٌ ِبُدوَن ُروٍح َميٌِّت، َهَكَذا اِإليَماُن أَ 

 وعلــى ذلــك لــك أن تتخيــل أنــك أنــت والشــياطين فــى الجنــة بســبب اإليمــان  -142س
 فهل تصدقون ذلك فعًال؟. فقط
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 وكيـــف ســـيغفر ليعقـــوب أنـــه ضـــربه يومـــًا مـــا وأحرجـــه فـــى وســـط عبيـــده  -143س
 ومالئكته وشياطينه؟

 ره أربعين يومًا ، ولم يدعه يأكل فيهم وال وكيف سيغفر للشيطان الذى أس -144س
ــم يتبــول ولــم يتبــرز خوفــًا أن يــرى الشــيطان عورتــه؟ إال إذا كــان هــذا اإللــه  يشــرب ، ول

 !المأسور ال يفرق معه الحياء من الشيطان

 وهــل بصــلبه غفــر لليهــود؟ فــإذا كــان قــد غفــر لهــم ، فهــو إذًا إلــه ُمهــزَّأ ،  -145س
وٕاذا لــم يغفــر لهــم ، يكــن إلهــًا . ه والبصــق فــى وجهــهيســعد بالضــرب والصــفع علــى وجهــ

 .ناكرًا للجميل ، فهم الذين نفذوا العمل الذى من أجله نزل وتجسد

 هـــل قـــال عيســـى لتالميـــذه وأتباعـــه، إنـــه يتكـــون مـــن جـــزء الهـــوتي وجـــزء  -146س
 !ناسوتي؟ وٕانه إله كامل وٕانسان كامل ؟ أيَّد إجابتك باألدلة النقلية من الكتاب المقدس

 كلمة أقنوم فى الكتاب المقدس كله بعهديه؟ أو هل ذكرت كلمة الثالوث-147س 

 هــل ُتصــدِّق بمــوت جبريــل؟ فــإذا كانــت المالئكــة ال تمــوت وهــم مخلوقــات  -148س
 !اهللا، فكيف تصدق أن اهللا الخالق نفسه يموت؟ اقرأ قوله فى كتابك

  40: 32 تثنية) إنى أرفع إلى السماء يدى ، وأقول حى أنا إلى األبد(

  10: 10إرمياء ) .ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ (

  2: 42مزامير .)َعِطَشْت َنْفِسي ِإَلى اِهللا ِإَلى اِإلَلِه اْلَحيِّ 2(

َيَخــاُفوَن ُقــدَّاَم َيْرَتِعــُدوَن وَ  ِمــْن ِقَبِلــي َصــَدَر َأْمــٌر ِبَأنَّــُه ِفــي ُكــلِّ ُســْلَطاِن َمْمَلَكِتــي26( 
َوَمَلُكوتُـُه لَـْن َيـُزوَل َوُسـْلَطاُنُه ِإلَـى ِإَلِه َداِنيآَل َألنَّـُه ُهـَو اِإلَلـُه اْلَحـيُّ اْلَقيُّـوُم ِإَلـى اَألَبـِد 

 26: 6دانيال .) اْلُمْنَتَهى

لُم ِمــْن الــِذي َســِمَع َصــْوَت اِهللا الَحــيِّ َيــَتكَ َألنَّــُه َمــْن ُهــَو ِمــْن َجِميــِع الَبَشــِر 26(
   26: 5تثنية ) ِمْثلَنا َوَعاَش؟ َوَسِط النَّارِ 
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ــَماِء [( ــُر َرَفْعــُت َعْيَنــيَّ ِإَلــى السَّ ــيَّ َأَنــا َنُبوَخْذَنصَّ ــُت اْلَعِل ــيَّ َعْقِلــي َوَباَرْك َفَرَجــَع ِإَل
َمَلُكوتُــُه ِإَلــى وَ  َوَســبَّْحُت َوَحَمــْدُت اْلَحــيَّ ِإَلــى اَألَبــِد الَّــِذي ُســْلَطاُنُه ُســْلَطاٌن َأَبــِديٌّ 

  34: 4دانيال ) .َدْوٍر َفَدْورٍ 

ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َيْرَتِعُدوَن َوَيَخاُفوَن ُقدَّاَم ِإَلِه 26(
وَل َوُسـْلَطاُنُه ِإَلـى َألنَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيـزُ َداِنيـآَل 

  26: 6دانيال ) .اْلُمْنَتَهى

َلِكـــْن َيُكـــوُن َعـــَدُد َبِنـــي ِإْســـَراِئيَل َكَرْمـــِل اْلَبْحـــِر الَّـــِذي َال ُيَكـــاُل َوَال ُيَعـــدُّ َوَيُكـــوُن 10(
: 1هوشـع ) َأْبَنـاُء اللَّـِه اْلَحـيِّ : َلْسُتْم َشْعِبي ُيَقاُل َلُهمْ : َأْن ُيَقاَل َلُهمْ ِعَوضًا َعـْن 

 26: 9رومية ) َأْبَناُء اللَِّه اْلَحيِّ وهناك يدعون ( 10

: 16متـى)»َأْنَت ُهـَو اْلَمِسـيُح اْبـُن اللَّـِه اْلَحـيِّ «: َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 16(
16  

َبشِّـُرُكْم َأْن نُ َأيَُّها الرَِّجاُل ِلَماَذا َتْفَعلُـوَن َهـَذا؟ َنْحـُن َأْيضـًا َبَشـٌر َتْحـَت آَالٍم ِمـْثُلُكْم «15(
ــَماَء َواَألْرَض َواْلَبْحــَر  َتْرِجُعــوا ِمــْن َهــِذِه اَألَباِطيــِل ِإَلــى اِإلَلــِه اْلَحــيِّ الَّــِذي َخَلــَق السَّ

  15: 14أعمال الرسل ) َوُكلَّ َما ِفيَها

ــا َوْحـــُي الـــرَّبِّ َفـــَال تَـــْذُكُروُه َبْعـــُد َألنَّ َكِلَمـــَة ُكــلِّ ِإْنَســـاٍن َتُكـــونُ 36( ِإْذ َقـــْد َوْحَيـــُه  َأمَّ
  36: 23إرمياء ) .َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ 

 من الذي مات على الصليب؟ -149س  

 هل الجزء الناسوتي من المسيح هو الذي مات؟  -150س 

فــإن ذلــك يتعــارض مــع اعتقــادكم باتحــاد الناســوت مــع الالهــوت، وأنهمــا . ال تقــل نعــم
ويتعارض أيضًا مع عقيدة الفداء، التي تقـول إن اإللـه هـو الـذي . يء واحد ال ينفصلش

يجـــب أن يمـــوت حتـــى يـــتم التكفيـــر عـــن الخطيئـــة األصـــلية ، ألنـــه يجـــب أن يكفـــر عـــن 
الخطية مـن هـو غيـر مـدنس بهـا، علـى الـرغم مـن أنـه محمـل بالخطيئـة ألنـه مولـود مـن 

 .ليةامرأة ، كانت هى نفسها تحمل الخطيئة األز 
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ألنـــه لـــو مـــات الالهـــوت والناســوت والـــروح القـــدس المتحـــدون ســـويًا دون . وال تقــل ال
 إنفصال ، لقلنا من الذى أحيا اإلله الميت؟ 

 أليس من حق من أحيا اإلله أن ُيعَبد دون اإلله الميت؟  -151س 

 وٕاذا كان الشيطان قد تمكن من اإلله وهو حى أربعـين يومـًا ، فمـا أدراكـم  -152س
لشيطان لم يتملك عرش هذا اإلله أثناء موته أو إلى األبد بعد أن قتل اإلله وتجسـد أن ا

 هو فى شكله؟

 ولو صرخ ، هـل صـرخ اإللـه بناسـوته ) 46: 27متى (هل يصرخ اإلله؟  -153س
 أم بالهوته؟

 وبمن؟ الحظ أن الثالوث متحد وال ينفصل وهل يستغيث اإلله؟  -154س! 

 له الضعيف الذى يستغيث بإله آخر؟هل يستحق األلوهية اإل -155س 

 هــل كــان ُيمثــل هــذا اإللــه وهــو يصــرخ ويســتغيث طالبــًا النجــدة مــن نفســه  -156س
 ورفضت نفسه أن تغيثه؟

 هل استجاب اهللا لصالة يسـوع واسـتغاثته ودعائـه فـي أن يخلصـه وينجيـه  -157س
  من أعدائه؟

ليس بإلـه ، وال حاجـة  فإن استجاب اهللا لصالة يسوع واستغاثته ودعائه ، فيسوع إذن
الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ 7. (هللا األعظم أن يتحد مع اإلنسان الضعيف ، ولم ُيصلب

َقــدََّم ِبُصــَراٍخ َشــِديٍد َوُدُمــوٍع ِطْلَبــاٍت َوَتَضــرَُّعاٍت ِلْلَقــاِدِر َأْن ُيَخلَِّصــُه ِمــَن اْلَمــْوِت، 
 7: 5انيين عبر ) َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ 

وٕان لــم يســتجب لصــالة يســوع واســتغاثته ودعائــه ، فهــو لــيس إذن إلــه أو ابــن إلــه أو 
 .حتى رسول هللا
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 ومــاذا تقولــون فــى قــول بــولس الــذى يؤكــد أن اهللا ســمع لتضــرعات يســوع  -158س
ِطْلَبـاٍت الَِّذي، ِفي َأيَّـاِم َجَسـِدِه، ِإْذ َقـدََّم ِبُصـَراٍخ َشـِديٍد َوُدُمـوٍع 7(وأنقذه من المـوت؟ 

: 5عبـرانيين ) َوَتَضرَُّعاٍت ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمـْن َأْجـِل َتْقـَواهُ 
7 

 ألم تكن هذه أفضـل فرصـة أن يعلـن فيهـا عـن دينـه الحقيقـى ، طالمـا أنـه  -159س
يعلــن أنــه ســيموت فــى كــل األحــوال؟ فلمــاذا تــركهم وهــو ُمَمْســَمر علــى الصــليب دون أن 

 هو اإلله الحقيقى الذى له عدم الموت؟

 فمن الذى أرسـل هـذا المـالك . تقولون إن مالك أتى له من السماء ليقويه -160س
له؟ وهل تتحـرك المالئكـة بـدون أوامـر مـن الـرب ، الـذى كـان يبكـى ويتضـرع أن ُيـذهب 

 عنه ربه كأس الموت هذا؟

 مســيح عثــرة لليهــود ، وجهالــة مــاذا يعنــى قــول بــولس إن الكــرازة بصــلب ال -161س
ِلْلَيُهـــوِد َعْثـــَرًة َوِلْلُيوَنـــاِنيِّيَن : َنْحـــُن َنْكـــِرُز ِباْلَمِســـيِح َمْصـــُلوباً َوَلِكنََّنـــا 23(لليونــانيين؟ 

، هل لم تالحـظ أنـه لـم يـتكلم عـن المسـيحيين؟ وهـذا  23: 1كورنثوس األولى ) !َجَهاَلةً 
ا عــن تعــاليم عيســى عليــه الســالم لليهــود ألنــه لــم تكــن طائفــة المســيحيين الــذين انفصــلو 

فهــو قــد جــاء متبعــًا نــاموس موســى وتوراتــه وجــاءهم بهــا . واتبعــوا بــولس قــد تكونــت بعــد
ناصعة بعد أن رفع عنهم األغالل التى وضعها عليهم الكهنـة والكتبـة مـن فهـم خـاطىء 

 فبــــولي هــــو الــــذى ســــماكم. وٕاال لمــــا تركــــه اليهــــود يعــــيش ســــاعة واحــــدة. للســــبت وغيــــره
َفَحـَدَث َأنَُّهَمـا اْجَتَمَعـا ِفـي 26(: مسيحيين ، وهذا اسم لم يعرفه عيسى عليه السـالم نفسـه

ِفــي َأْنَطاِكَيــَة » َمِســيِحيِّينَ «َوُدِعــَي التََّالِميــُذ . اْلَكِنيَســِة َســَنًة َكاِمَلــًة َوَعلََّمــا َجْمعــًا َغِفيــراً 
 26: 11أعمال ) .َأوَّالً 

 وهل علق على رقبته صليبًا؟   ليب؟هل كان يسوع يقدس الص -162س 

 هل َنِسَى يسوع أن يقدسه؟ ومن أين علمتم ما جهله يسوع؟ -163س   
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 أيــن نجــد قــول عيســى عليــه الســالم لتالميــذه إنــه اهللا وقــد نــزل إلــى الــدنيا  -164س
 لكي يقتل على الصليب، ليغفر للبشر الخطيئة األزلية ألمهم حواء؟

  !د إجابتك من األناجيلفإن كان الجواب باإليجاب ، فأيِّ 
وٕان كان الجـواب بـالنفي، فكيـف نسـى اإللـه أن يـذكر السـبب الرئيسـى لمجيئـه؟ ومـن 

 الذى أخبركم بما لم يعرفه اإلله نفسه؟ ومن الذى ذكََّر اإلله بما نساه؟

 هــل جــاء اإللــه بمحــض إرادتــه لُيصــَلب ليفــدى البشــرية مــن خطيئــة األكــل  -165س
 الشر؟ من شجرة معرفة الخير من

فلماذا إذن كان يبكى وتتساقط دموعه كقطرات دم؟ ولماذا كان يهرب من اليهود كى 
: َفَقــاَل َلُهــمْ 38. َواْبَتــَدَأ َيْحــَزُن َوَيْكَتِئــبُ ثُــمَّ َأَخــَذ َمَعــُه ُبْطــُرَس َواْبَنــْي َزْبــِدي 37(ال يقتلــوه؟ 

ثُـمَّ َتقَـدََّم َقِلـيًال 39. »َواْسـَهُروا َمِعـي اْمُكثُـوا َهُهَنـا. َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجـّدًا َحتـَّى اْلَمـْوتِ «
َيا َأَبَتاُه ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبْر َعنِّـي َهـِذِه اْلَكـْأُس «: قَـاِئالً  َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه َوَكاَن ُيَصلِّي

 39-37: 26متى ) .»َوَلِكْن َلْيَس َكَما ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريُد َأْنتَ 

َيا َأَبَتاُه ِإْن «: َقاِئالً 42َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجثَا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى  َواْنَفَصلَ 41(
َوَظهَـَر لَـُه 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبـْل ِإَراَدتُـكَ . ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 

يــهِ  ــَماِء ُيَقوِّ ْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــدِّ َلَجاَجــٍة َوَصــاَر َوإِ 44. َمــَالٌك ِمــَن السَّ
 44-41: 22لوقا ) .َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

ــاَعِة التَّاِســَعِة 46( ِإيِلــي ِإيِلــي َلَمــا «: َصــَرَخ َيُســوُع ِبَصــْوٍت َعِظــيٍم َقــاِئالً َوَنْحــَو السَّ
 46: 27متى ) )ِهي ِإَلِهي ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟ِإلَ : َأيْ (» َشَبْقَتِني

 ألست معى فى أنه كان ينبغـى علـى إلـه المحبـة أال يمنـع آدم وحـواء مـن  -166س
األكل من شجرة معرفة الخير من الشر ، بل كان ينبغى عليه أن يأمرهم باإلستزادة من 

َوَأْوَصـى 16(شـر؟ األكل منها، ليتمكنوا مـن الوقـوف أمـام الشـيطان ومعرفـة الخيـر مـن ال
َوَأمَّـا َشـَجَرُة َمْعِرَفـِة اْلَخْيـِر 17ِمْن َجِميِع َشَجِر اْلَجنَّـِة تَْأُكـُل َأْكـًال «: الرَّبُّ اِإلَلُه آَدَم َقاِئالً 

 17-16: 2تكوين ) .»َوالشَّرِّ َفَال تَْأُكْل ِمْنَها َألنََّك َيْوَم تَْأُكُل ِمْنَها َمْوتًا َتُموتُ 
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 علــــى ) حــــواء وآدم(نفــــس اإللــــه أن يحاســــب الــــنفس البريئــــة  وهــــل طابــــت -167س
ذنبهما، وهما لم يكونا قد عرفـا الخيـر مـن الشـر بعـد؟ أال يـدلك هـذا علـى أن الـرب كـان 

 ُيضمر لهما الشر وٕاخراجهما من الجنة؟

 هل أكل آدم وحواء من الشجرة كان بمعرفة مسبقة من اإلله ، أم فوجىء  -168س
بتصرفهم هـذا؟ فكيـف بحـث اإللـه عنهمـا فـى الجنـة ، وسـألهما إذا اإلله ذو العلم األزلى 

َوَســِمَعا َصــْوَت الــرَّبِّ اِإلَلــِه َماِشــيًا ِفــي اْلَجنَّــِة ِعْنــَد ُهُبــوِب 8(كانـا أكــال مــن الشــجرة أم ال؟ 
َفَنـاَدى 9. اْلَجنَّةِ  َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه ِمْن َوْجِه الرَّبِّ اِإلَلِه ِفي َوَسِط َشَجرِ ِريِح النََّهاِر 

َســـِمْعُت َصــْوَتَك ِفــي اْلَجنَّـــِة َفَخِشــيُت َألنِّـــي «: َفقَــالَ 10. »َأْيـــَن َأْنـــَت؟«: الــرَّبُّ اِإللَــُه آَدمَ 
َمْن َأْعَلَمَك َأنََّك ُعْرَياٌن؟ َهـْل َأَكْلـَت ِمـَن الشَّـَجَرِة الَِّتـي «: َفقَـالَ 11. »ُعْرَياٌن َفاْخَتَبْأتُ 

 11-8: 3تكوين ) »ْن َال َتْأُكَل ِمْنَها؟َأْوَصْيُتَك أَ 

 هو األقنوم الثاني من الثالوث المقـدس وجـزء ال ) االبن(تقولون إن يسوع  -169س
وتقولــون إن الصــلب والمــوت وقــع علــى االبــن فقــط ، فهــل هنــا حصــل تجــزُّء . يتجــزأ منــه

إللــه؟ للثــالوث الــذى ال ينفصــل طرفــة عــين؟ ومــن الــذى كــان ُيحيــى ويميــت أثنــاء مــوت ا
ومـــن الـــذى أحيـــا القديســـين فـــى قبـــورهم عنـــدما كـــان اإللـــه ميتـــًا؟ ومـــن الـــذى كـــان ُيقـــدر 
ل أفعـــال  األرزاق فـــى مـــوت اإللـــه؟ ومـــن الـــذى كـــان يراقـــب المـــذنب مـــن المحســـن وُيســـجِّ
العباد؟ وهل اختلَّ نظام الكون بموت اإلله أو أحد أعضاء الثالوث؟ فإن لـم يكـن الكـون 

وٕاذا كـان هـو ال ُيحيـى وال ُيميـت . ذا اإللـه؟ فوجـوده مثـل عدمـهقد اختل، فمـا حاجتنـا لهـ
وال يرزقنا وليس رقيب على أفعالنا ، وال يملك من أمرنا وال من رزقنا شىء، فما حاجتنا 

 لعبادته؟

 كيف يكون الرب محبة عندكم وهو يدعوا إلى القتل والفرقة واإلختالف؟  -170س 

ـــا 27( ـــَداِئيَأمَّ ـــَك الَّـــذِ  َأْع ـــْيِهمْ يَن ُأوَلِئ ـــَك َعَل ـــُدوا َأْن َأْمِل ـــْم ُيِري ـــا  َل ـــى ُهَن ـــْم ِإَل ـــْأُتوا ِبِه َف
  27: 19لوقا ) .»َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

َما ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َبـْل . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َعَلى اَألْرضِ «34(
قَ  َفــِإنِّي35. َســْيفاً  َهــا َواْلَكنَّــَة ِضــدَّ  ِجْئــُت ِألَُفــرِّ اِإلْنَســاَن ِضــدَّ َأِبيــِه َواِالْبَنــَة ِضــدَّ ُأمِّ
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َمْن َأَحبَّ َأبًا َأْو ُأّمًا َأْكَثَر ِمنِّـي فَـَال َيْسـَتِحقُِّني 37. َوَأْعَداُء اِإلْنَساِن َأْهُل َبْيِتهِ 36. َحَماِتَها
 37-34: 10متى ) َيْسَتِحقُِّنيَوَمْن َأَحبَّ اْبنًا َأِو اْبَنًة َأْكَثَر ِمنِّي َفَال 

َوِلــي ِصــْبَغٌة 50؟ ِجْئــُت ُألْلِقــَي َنــارًا َعَلــى اَألْرِض َفَمــاَذا ُأِريــُد َلــِو اْضــَطَرَمتْ «49(
َأَتُظنُّــوَن َأنِّــي ِجْئــُت ُألْعِطــَي َســَالمًا َعَلــى 51َأْصـَطِبُغَها َوَكْيــَف َأْنَحِصــُر َحتـَّى ُتْكَمــَل؟ 

َألنَّـُه َيُكـوُن ِمـَن اآلَن َخْمَسـٌة ِفـي َبْيـٍت َواِحـٍد 52. َبـِل اْنِقَسـاماً ! ُكـمْ اَألْرِض؟ َكالَّ َأُقـوُل لَ 
ــُن 53. َثَالثَــٌة َعَلــى اْثَنــْيِن َواْثَنــاِن َعَلــى َثَالثَــةٍ : ُمْنَقِســِمينَ  ــِن َواِالْب ــى اِالْب َيْنَقِســُم اَألُب َعَل

ُألمِّ َواْلَحَمــاُة َعَلــى َكنَِّتَهــا َواْلَكنَّــُة َعَلــى َعَلــى اَألِب َواُألمُّ َعَلــى اْلِبْنــِت َواْلِبْنــُت َعَلــى ا
 53-49: 12لوقا ) .»َحَماِتَها

» ِحـيَن َأْرَسـْلُتُكْم بِـَال ِكـيٍس َوَال ِمـْزَوٍد َوَال َأْحِذَيـٍة َهـْل َأْعـَوَزُكْم َشـْيٌء؟«: ُثمَّ َقاَل َلهُـمْ 35(
َوَمـْن . َلـُه ِكـيٌس َفْلَيْأُخـْذُه َوِمـْزَوٌد َكـَذِلكَ َلِكـِن اآلَن َمـْن «: َفقَـاَل َلهُـمْ 36. »الَ «: َفَقاُلوا

 36-35: 22لوقا ) .َلْيَس َلُه َفْلَيِبْع َثْوَبُه َوَيْشَتِر َسْيفاً 

 ثُـمَّ 45: (يقول لوقا إن عيسى عليـه السـالم وجـد تالميـذه نيامـًا مـن الحـزن -171س
َالِة َوَجاَء ِإَلى َتَالِميِذِه   45: 22لوقا ) .ِنَيامًا ِمَن اْلُحْزنِ  َفَوَجَدُهمْ َقاَم ِمَن الصَّ

 فهل الُحزن يسبب الموت؟. أال ُيخالف ذلك العلم والمنطق والعقل

 أو ” اعبـــدونى“واآلن أيـــن قـــال عيســـى عليـــه الســـالم لتالميـــذه أو ألتباعـــه  -172س
فـى عبـارة واضـحة وبكـالم ُينسـب إليـه؟ ومثـل هـذا البـد أن يكـون ُذِكـَر فـى ” اسجدوا لى“

إذ ال . األربعـــة ، مثـــل األحـــداث الهامـــة التـــى تحـــدثت عنهـــا األناجيـــل األربعـــة األناجيـــل
يعقل أن يتحدث أحد األناجيل عن ركوب الرب جحش أو أتانة، وتنسى لب العقيدة، أو 
تتحدث أحد األناجيل عن عطش الـرب علـى الصـليب أو تقسـيم قميصـه أو البصـق فـى 

 .وجهه ، ويترك لب العقيدة

 يدة مريم العذراء تعتقد فى ألوهيـة ابنهـا؟ وهـل كانـت تعبـده؟ هل كانت الس -173س
 ومتى عرفت أنه إله؟ 
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 َوَبْعــَدَما 43(وهــل لــو عرفــت أنــه إلــه لكانــت بحثــت عنــه لمــدة ثالثــة أيــام؟  -174س
ـــُه َلـــ ـــِبيُّ َيُســـوُع ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم َوُيوُســـُف َوُأمُّ . ْم َيْعَلَمـــاَأْكَملُـــوا اَأليَّـــاَم َبِقـــَي ِعْنـــَد ُرُجوِعِهَمـــا الصَّ

ْفَقـــِة َذَهَبـــا َمِســـيَرَة َيـــْوٍم 44 . َوَكاَنـــا َيْطُلَباِنـــِه َبـــْيَن اَألْقِرَبـــاِء َواْلَمَعـــاِرفِ َوإِْذ َظنَّـــاُه َبـــْيَن الرُّ
ِل َوَجَداُه ِفي اْلَهْيكَ َوَبْعَد َثَالَثِة َأيَّاٍم 46. َوَلمَّا َلْم َيِجَداُه َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْطُلَباِنهِ 45

َوُكـــلُّ الَّـــِذيَن َســـِمُعوُه ُبِهتُـــوا ِمـــْن َفْهِمـــِه 47. َجاِلســـًا ِفـــي َوْســـِط اْلُمَعلِِّمـــيَن َيْســـَمُعُهْم َوَيْســـَأُلُهمْ 
ـا َأْبَصـَراُه اْنَدَهَشـا48. َوَأْجِوَبِتهِ  َيـا ُبَنـيَّ ِلَمـاَذا َفَعْلـَت ِبَنـا َهَكـَذا؟ «: َوَقاَلـْت َلـُه ُأمُّـهُ . َفَلمَّ

 48-43: 2لوقا ) »!َك َوَأَنا ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِ ُهَوَذا َأُبو 

 هــل اعتقــد أحــد تالميــذ عيســى عليــه الســالم فــى ألوهيتــه؟ وهــل عبــده أحــد  -175س
 منهم؟

 هل كانت السيدة مريم العذراء ترتدى صليبًا؟ -176س 

 هل سجدت السيدة مريم العذراء أمام صليب أو تمثال البنها؟ -177س 

 يسوع يرشم الصليب أو أمركم برشمه؟هل كان  -178س 

 ما الحكمة من اتحاد األب فى االبن؟ ومـا الحكمـة مـن اتحـاد الخـالق مـع  -179س
المخلــوق؟ مــا الحكمــة مــن اتحــاد القــوى مــع الضــعيف؟ مــا الحكمــة مــن اتحــاد العــالم مــع 

 الجاهل؟ ما الحكمة من اتحاد القدوس العزيز مع من أهانه اليهود وسفهوه؟

 السبيل لدخولكم الجنَّة خالـدين فيهـا؟ أيِّـد إجابتـك بنصـوص تُنسـب  ما هو -180س
ألم يقل إن خلودكم فى الجنة يتوقف على أن تطيعه وتؤمن باإللـه ! لعيسى عليه السالم

 الذى أرسله؟ 

 )24» ِْإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمـي َوُيـْؤِمُن ِبالَّـِذي َأْرَسـَلِني : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكم
يوحنـا  .)َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقـَل ِمـَن اْلَمـْوِت ِإَلـى اْلَحَيـاةِ فَ 
5 :24 
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  َمـْن َال ُيْكـِرُم اِالْبـَن َال ُيْكـِرُم اآلَب (ألم يقل لك إن اهللا أرسله وعليك أن تكرمه؟
 23: 5يوحنا .) الَِّذي َأْرَسَلهُ 

 ؟ )غيــــر المتحــــد مــــع االبــــن والــــروح القــــدس(لكــــم إن المجــــد هللا الواحــــد  ألــــم يقــــل
َواْلَمْجـُد الَّـِذي ِمـَن َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُلوَن َمْجدًا َبْعُضـُكْم ِمـْن َبْعـٍض؟ 44(

 44: 5يوحنا ) ؟اِإلَلِه اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنهُ 

 ــم يقــل لكــم خلــود فــى الجنــة يتوقــف علــى اإليمــان بــاهللا وحــده ، ورســوله إن ال: أل
َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ  :َوَهِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3(؟ )يسوع(الذى أرسله 

ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4 .َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  الَّــِذي  اْلَعَمــلَ . َأَنــا َمجَّ
 4-3: 17يوحنا ) .َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

 )21»َبـِل الَّـِذي . َيا َربُّ َيا َربُّ َيـْدُخُل َمَلُكـوَت السَّـَماَواتِ : َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي
 21: 7متى .) َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

 واالبنوالروح القدس ثالثة أقانيم متحدة ، فهل تعتمد هـذه تدَّعون أن األب  -181س
األقــانيم علــى بعضــها الــبعض؟ وهــل لكــل مــنهم وظيفــة ال يســتطيع اآلخــر أن يقــوم بهــا؟ 
فإن كانوا يعتمدون علـى بعضـهم الـبعض فلـيس أي مـنهم إلـه، ألن اإللـه ال يعتمـد علـى 

. ثالثة آلهة وليس إلهًا واحـداً وٕان كانوا ال يعتمدون على بعضهم، فيكونون حينئٍذ . غيره
وبالمثل إن كان لكل منهم وظيفـة ال يسـتطيع اآلخـر القيـام بهـا، ال يكـون أى مـنهم إلـه، 

وٕان كــان لكــل مــنهم وظيفــة محــددة ، يكــون كــل . ألن اهللا كامــل، وعلــى كــل شــىء قــدير
 .منهم إله ناقص، وال ُيقرُّ دينكم هذا

 ؟ ألــم ُيصــرِّح ”يــا معلــم“الم نبــيهم بلقــب ألــم ُيَنــاِدى أتبــاع عيســى عليــه الســ -182س
؟ هــل هــذه أفعــال إلــه؟ أإلــه ينــزل علــى ”ســيدى“لهــم أنــه معلمهــم ورفــض أن يدعونــه ب

األرض وُينكـر ألوهيتـه علـى تالميــذه وعلـى كـل النــاس ، ثـم تؤلهونـه أنــتم بعـد ذلـك بعــدة 
 قرون أو حتى عدة سنوات؟

 )8 َوَأْنـُتْم َجِميعـًا ِإْخـَوةٌ  َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ  َفَال ُتْدَعْوا َسـيِِّديَوَأمَّا َأْنُتْم .
َوَال تُـْدَعْوا 10. َوَال َتْدُعوا َلُكْم َأبًا َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 9

 10-8: 23متى .) ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 
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 ) ِ14يوحنـا .) ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسوٌل َأْعَظـَم ِمـْن ُمْرِسـِله :
16 

 )40 َلــْيَس التِّْلِميــُذ َأْفَضــَل ِمــْن ُمَعلِِّمــِه َبــْل ُكــلُّ َمــْن َصــاَر َكــاِمًال َيُكــوُن ِمْثــَل
  40: 6لوقا ) ُمَعلِِّمهِ 

 ) َُلـْيَس َأَحـٌد َصـاِلحًا ِإالَّ َواِحـٌد َوُهـَو اللَّـهُ ؟ ِني َصـاِلحاً ِلَمـاَذا تَـْدُعو «: َفَقاَل َله (
 17: 19متى 

فهــــذه النصــــوص تنفــــى التثليــــث، ألن فكــــرة التثليــــث تقــــوم علــــى إن األقــــانيم الثالثــــة 
ويســوع هنــا يقــر أنــه رســول، وأن الــذى أرســله هــو . متســاوية فــي القــوة والعظمــة والمقــدرة

وهــى . يكــون هنــا عــدة آلهــة مختلفــة فــي القــدر والقــوةوٕان أصــروا علــى ذلــك . أعظــم منــه
تنفــى أيضــًا ألوهيتــه فقــد رفــض عيســى عليــه الســالم أن ُيــدعى صــالحًا، فكيــف يعقــل أن 

 يقبل بأن يدعوه أحد إلهًا؟

 لماذا لم يخبرنا األنبياء والرسل العظام أمثال نوح وٕابـراهيم وموسـى أن هللا  -183س
فهل أخفى على كـل أنبيائـه العظـام السـابقين لعيسـى ابنا متحدًا معه ومع الروح القدس؟ 

عليهم السالم أن له ابنًا حتى يحين الوقت المناسب إلعالنها؟ وكيـف عـرفتم أنـتم مـا لـم 
وهــل عنــده أوالد أخــرى لــم ! يعرفــه أولئــك الرســل؟ أيــدوا إجابــاتكم بنصــوص مــن الكتــاب

 !صوص من الكتابيعلن عنهم حتى يحين وقت آخر مناسب لذلك؟ أيدوا إجاباتكم بن

 ُر اِإلْنَساُن ِعْنَد اِهللا َوَكْيَف 4: (ما رأيكم فى قول كتابكم المقدس -184س َفَكْيَف َيَتَبرَّ
ـــْرَأِة؟ ـــوُد اْلَم ـــو َمْوُل ـــود مـــن امـــرأة ال يمكـــن أن  4: 25أيـــوب ) َيْزُك أى إن أى شـــخص مول

 .يرتفع ليكون إلهاً 

 ومـن !!! ه بكتـابكم المقـدسمن أين جئتم بكلمة التثليث؟ فهى غير موجود -185س
الــذى أدخلهــا فــى عقيــدتكم؟ ومتــى ُأدخلــت فــى عقيــدتكم؟ وهــل يحــق لــه أن يحــدث فــى 

 الدين أمرًا لم يتركه رسول اهللا الذى جاء بهذا الدين؟

 ـــَد عيســـى عليـــه الســـالم؟ هـــل تلحـــق الخطايـــا باإللـــه؟ ومـــا نـــوع  -186س لمـــاذا تعمَّ
األعلـى الـذى سـيغفر لـه ذنوبـه؟ ومـا حاجـة  الخطايا التـى اقترفهـا؟ ومـن هـو اإللـه العلـىّ 
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ـَد إن كـان نـزل لُيصـلب ،  هذا اإلله الكامل فى أن يتحد مع اإلله الُمخطـىء؟ ولمـاذا تعمَّ
 وبموته على الصليب ُيكفِّر هو خطايا البشر؟

 هل ممكن أن يكون النبى أعظم من إلهه؟ يقول الكتاب -187س: 

فهو الذي عمـد : من عيسى عليه السالم باعتراف كتابكم فإن يوحنا المعمدان أفضل
، بينمـا )15: 1لوقـا (عيسى عليه السـالم وباركـه، وحـل بـه الـروح القـدس مـن بطـن أمـه 

. نزل الروح القـدس علـى عيسـى عليـه السـالم بعـد تعميـده ، أى بعـد أن بلـغ ثالثـين سـنة
ــوُل َلُكــمْ 11: (أضــف إلــى ذلــك قــول عيســى عليــه الســالم نفســه ْم َيُقــْم َبــْيَن َلــ: َاْلَحــقَّ َأُق

َوَلِكـــنَّ اَألْصـــَغَر ِفـــي َمَلُكـــوِت  اْلَمْوُلـــوِديَن ِمـــَن النَِّســـاِء َأْعَظـــُم ِمـــْن ُيوَحنَّـــا اْلَمْعَمـــَدانِ 
 11: 11متى ) .السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

َلــْيَس التِّْلِميــُذ َأْفَضــَل ِمــْن 40(فــإن دلَّ هــذا ليــدل علــى أن عيســى لــيس بإلــه ، ألن 
 ،  40: 6لوقا ) ِه َبْل ُكلُّ َمْن َصاَر َكاِمًال َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ ُمَعلِّمِ 

 16: 14يوحنا )ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ (و

 من كان يحكم العالم واإلله واالبن والروح القدس فى بطن أمه؟ -188س 

 سك السماوات واألرض أن تقع لمـدة تسـعة أشـهر إلـى أن ُوِلـَد من كان يم -189س
 اإلله واالبن والروح القدس وٕالى أن بلغ سن الرشد والفهم إلدارة ملكوته؟

 من كان ُيحيى ويميت واإلله واالبن والروح القدس فى بطن أمه؟ -190س 

 فـى من كان يـرزق اإلنسـان والطيـر والـدواب واإللـه واالبـن والـروح القـدس  -191س
 بطن أمه؟

 ما هى لعبة اإلله واالبن والروح القدس المفضلة فى سن الطفولة؟ -192س 

 هل كان يتبول ويتبرز فى مالبسه مثل كل األطفال الذين فى سنه؟ -193س 

 وهل كان بول اإلله وبرازه طاهرًا أم نجسًا؟ -194س 
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 كانـت وهل كانت مريم تتخلص مـن بـراز اإللـه وغلفتـه ومالبسـه القـذرة أم  -195س
 تحتفظ بها ليقدسها الناس من بعدها ، كما قدسوا الصليب الذى ُأعِدَم عليه؟

 وهـــل كانـــت أمـــه تضـــربه إذا بـــال أو تبـــرز فـــى مالبســـه حتـــى تعلمـــه أيـــن  -196س
يقضــــــى حاجتــــــه؟ أم تصــــــرف تصــــــرف الرجــــــال وكــــــان يقضــــــى حاجتــــــه فــــــى األمــــــاكن 

 المخصصة لذلك دون أن يعلمه أحد؟

 وله وبرازه؟ هل كان يسـتعمل المـاء؟ وهـل تتخيـل وكيف كان يتطهر من ب -197س
 ؟)وهو الماء أو الورق أو الحجر(إلهك نجسًا ال يطهر حتى يطهره أحد مخلوقاته 

 ومــاذا كــان يفعــل لألطفــال التــى ُتشــاغبه أو تتعــارك معــه؟ هــل كــان هــو  -198س
 دائمًا المنتصر؟

 ى فــيلم فــأى لعبــة كــان ســيحبها؟ وأ! تــرى لــو كــان قــد ظهــر فــى عصــرنا -199س
ســيهواه؟ وأى شخصــية كرتونيــة ســيتعلَّق بهــا؟ هــل ســتعجبه أفــالم العنــف؟ هــل ســيتعلق 

 بأفالم إسماعيل ياسين مثل كل األطفال؟

 هل سيمارس لعبة من ألعاب العنف؟ ربما ليحمى نفسـه مـن اعتـداء وقـوة  -200س
يعقـــوب الـــذى صـــارعه حتـــى الفجـــر وهزمـــه، وظـــل اإللـــه يرجـــوه أن يتركـــه يـــذهب، ألن 

 )32-22: 32انظر تكوين !!! (وقت قد تأخر وطلع الفجرال

 مـــن الـــذى علـــم اإللـــه حرفـــة النجـــارة؟ وهـــل كـــان يحتـــاج لقـــدوم ليثبـــت بهـــا  -201س
المسامير أم كانت تعلم المسامير أن الذى يتناولهـا بيديـه هـو اإللـه ، فكانـت ال تضـطره 

 ليات؟إلستعمال القدوم؟ وهل تبقى شىء من إبداع اإلله فى مجال الموبي

 فكيف جهل من لمسته؟  هل كان يجهل اإلله ما يدور حوله؟ -202س 

: َفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسـوُع َبـْيَن اْلَجْمـِع َشـاِعرًا ِفـي َنْفِسـِه بِـاْلُقوَِّة الَّتِـي َخَرَجـْت ِمْنـُه َوقَـالَ 30(
َجْمــَع َيْزَحُمـَك َوَتُقــوُل َمــْن َأْنـَت َتْنُظــُر الْ «: َفَقــاَل لَـُه َتَالِميــُذهُ 31» ؟َمـْن َلَمــَس ِثَيـاِبي«

 31-30: 5مرقس ) »؟َلَمَسِني
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 هل يجهل اإلله ما سيفعله في المستقبل؟ أم غير رأيه ونسخ كالمه؟  -203س 

َأَنا َلْسـُت َأْصـَعُد َبْعـُد ِإَلـى َهـَذا اْلِعيـِد َألنَّ َوْقِتـي . ِاْصَعُدوا َأْنُتْم ِإَلى َهَذا اْلِعيدِ 8(
ــا َكــاَن ِإْخَوتُــُه َقــْد َصــِعُدوا 10. َقــاَل َلهُـْم َهــَذا َوَمَكـَث ِفــي اْلَجِليـلِ 9. »َلـْم ُيْكَمــْل َبْعــدُ  َوَلمَّ

 10-8: 7يوحنا ) .َال َظاِهرًا َبْل َكَأنَُّه ِفي اْلَخَفاءِ ِحيَنِئٍذ َصِعَد ُهَو َأْيضًا  ِإَلى اْلِعيِد 

 هل يجهل اإلله موعد يوم القيامة؟ -204س  

ْلَيْوُم َوِتْلَك السَّاَعُة َفـَال َيْعَلـُم ِبِهَمـا َأَحـٌد َوَال اْلَمَالِئَكـُة الَّـِذيَن ِفـي َوَأمَّا َذِلَك ا32( 
 32: 13مرقس  ).السََّماِء َوَال اِالْبُن إالَّ اآلبُ 

 وهل يجهل وقت إثمار الشجر الذى خلقه وحدََّد له وقت إثماره؟ -205س 

ـْبِح ِإْذ َكـاَن َراِجعـًا ِإلَـى ا18( َفَنَظـَر َشـَجَرَة تِـيٍن َعلَـى الطَِّريـِق 19ْلَمِديَنـِة َجـاَع َوِفي الصُّ
َال َيُكــْن ِمْنــِك َثَمــٌر َبْعــُد ِإَلــى «: َفَقــاَل َلَهــا. َوَجــاَء ِإَلْيَهــا َفَلــْم َيِجــْد ِفيَهــا َشــْيئًا ِإالَّ َوَرقــًا َفَقــطْ 

 19-18: 21متى ) .َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ . »اَألَبدِ 

 هــل هــو الهوتــه أم ناســوته أم الثالثــة : يجــوع اإللــه؟ ومــن الــذى جــاعهــل  -206س
آلهة الذين ال ينفصلون طرفة عين؟ أال تعلمـون أن الجـوع نقـص واحتيـاج للطعـام؟ فهـل 
تصـــورون إلهكــــم بصــــورة الضــــعيف النــــاقص المحتـــاج ألحــــد مخلوقاتــــه ليــــرمم عظامــــه، 

 لقدوس؟ويتمكن من مواصلة الحياة؟ فأى إهانة تلحقونها باإلله ا

  2: 4متى ) .َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة َجاَع َأِخيراً 2(

 هل يعطش اإلله الـذى صـام أربعـين يومـًا؟ أال يـدلكم هـذا علـى أنـه يلفـت  -207س
هـل هـو األب أم : نظركم أنه بشـر ولـيس أكثـر مـن ذلـك؟ ومـن الـذى وقـع عليـه العطـش

 لقدس أم الثالثة سويًا؟ أيِّد إجابتك من الكتاب بنصوص منقولة؟االبن أم الروح ا

َأَنـــــا «: َبْعــــَد َهــــَذا َرَأى َيُســـــوُع َأنَّ ُكــــلَّ َشـــــْيٍء َقــــْد َكَمـــــَل َفِلَكــــْي َيـــــِتمَّ اْلِكتَــــاُب َقـــــالَ 28(
لِّ َوَوَضـُعوَها َعلَـى َوَكاَن ِإَناٌء َمْوُضوعًا َمْمُلّوًا َخال� َفَمَألُوا ِإْسِفْنَجًة ِمَن اْلخَ 29. »َعْطَشانُ 

ـا َأَخـَذ َيُسـوُع اْلَخـلَّ قَـالَ 30. ُزوَفا َوَقدَُّموَها ِإلَـى َفِمـهِ  َوَنكَّـَس َرْأَسـُه َوَأْسـَلَم . »قَـْد ُأْكِمـلَ «: َفَلمَّ
وحَ   30-28: 19يوحنا ) .الرُّ
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 فهل لم يعرف اإلله . لقد أخذ اإلله وهو على الصليب خًال ممزوجًا بمرارة -208س
زلــى أن الشــراب الــذى أعطــوه لــه هــو خــًال ممزوجــًا بمــرارة حتــى يأخــذه ويجربــه بعلمــه األ

َوَلمَّـا َذاَق َلـْم . َأْعَطـْوُه َخـال� َمْمُزوجـًا ِبَمـَراَرٍة ِلَيْشـَربَ 34(وعندما يجد مـرارة مذاقـه يتركـه؟ 
 34: 27متى ) .ُيِرْد َأْن َيْشَربَ 

 حيـث إنهـم قطعـوا لـه جـزء (وأال يكـون بـذلك إلـه نـاقص   هل ُيخـتن اإللـه؟ -209س
هــل هــو الهوتــه أم ناســوته أم الثالثــة آلهــة : ومــن الــذى ُخــِتَن فــيهم)! فاســد مــن الحمامــة

 الذين ال ينفصلون طرفة عين؟

 )21 ــِبيَّ ُســمَِّي َيُســوَع َكَمــا َتَســمَّى ِمــَن اْلَمــَالِك ــْت َثَماِنَيــُة َأيَّــاٍم ِلَيْخِتُنــوا الصَّ ــا َتمَّ َوَلمَّ
 21: 2لوقا ) .ِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ َقْبَل َأْن حُ 

وهل اإلله ممكن أن يكون بجسـمه جـزء فاسـد يسـتحق القطـع؟ ومـا الحكمـة مـن قطـع 
جزء من حمامة اإلله؟ وهـل الغلفـة التـى قطعوهـا ورموهـا فـى القمامـة مقدسـة أيضـًا مثـل 

 جسد اإلله؟ ولماذا نزل اإلله من األساس بحمامة؟ 

 يضطرب اإلله؟ وهل تنزعج روح اإلله؟ ومن الذى  وهل  هل يبكي اإلله؟ -210س
هــل هــو الهوتــه أم ناســوته أم الثالثــة آلهــة الــذين ال ينفصــلون طرفــة : كــان يبكــى مــنهم

 عين؟

ــــوَن 33( ــــا َيْبُك ــــوُد الَّــــِذيَن َجــــاُءوا َمَعَه ــــي َواْلَيُه ــــا َيُســــوُع َتْبِك ــــا َرآَه وِح َفَلمَّ ــــالرُّ ــــَزَعَج ِب اْن
ـــهُ » ْيـــَن َوَضـــْعُتُموُه؟أَ «: َوَقـــالَ 34 َواْضـــَطَربَ  ـــى 35. »َيـــا َســـيُِّد َتَعـــاَل َواْنُظـــْر «: َقـــاُلوا َل َبَك

 36-33: 11) .»اْنُظُروا َكْيَف َكاَن ُيِحبُّهُ «: َفَقاَل اْلَيُهودُ 36. َيُسوعُ 

 هل هو الهوته أم ناسوته أم الثالثـة : ومن الذى نام فيهم  هل ينام اإلله؟ -211س
عين؟ ومن الذى كان يتابع المسىء والصالح أثناء نومه؟ آلهة الذين ال ينفصلون طرفة 

هــل فــى الليــل الـذى يحــل علــى أهــل أفريقيــا أم الليــل الــذى يحــل : وفـى أى ليــل كــان ينــام
 على القارة األمريكية فى وقت إشراق الشمس على القارة األفريقية؟
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ــِفيَنَة َتِبَعــُه َتَالِميــُذهُ 23( ــا َدَخــَل السَّ ِطَراٌب َعِظــيٌم َقــْد َحــَدَث ِفــي اْلَبْحــِر َوإَِذا اْضــ24. َوَلمَّ
َيـا «: قَـاِئِلينَ َفَتَقدََّم َتَالِميـُذُه َوَأْيَقُظـوُه 25. َوَكاَن ُهَو َناِئماً َحتَّى َغطَِّت اَألْمَواُج السَِّفيَنَة 

َنا َفِإنََّنا َنْهِلكُ   25-23: 8متى ) »!َسيُِّد َنجِّ

 هــل علــى الهوتــه أم : وقــع التعــبوعلــى َمــن   هــل يتعــب اإللــه أو يظمــأ؟ -212س
 ناسوته أم الثالثة آلهة الذين ال ينفصلون طرفة عين؟

َجلَـَس َهَكـَذا َعلَـى  َيُسوُع َقْد َتِعـَب ِمـَن السَّـَفرِ َفِإْذ َكاَن . َوَكاَنْت ُهَناَك ِبْئُر َيْعُقوبَ 6(
ــاَعِة السَّاِدَســةِ  ــِر َوَكــاَن َنْحــَو السَّ ــَرَأٌة 7. اْلِبْئ ــاَل َلَهــا َفَجــاَءِت اْم ــاًء َفَق ــاِمَرِة ِلَتْســَتِقَي َم ِمــَن السَّ

 7-6: 4يوحنا ) »َأْعِطيِني َألْشَربَ «: َيُسوعُ 
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 هـل هـو الهوتـه أم : ومـن الـذى حـزن واكتئـب  هل يحزن اإلله؟ ويكتئـب؟ -213س
 ناسوته أم الثالثة آلهة الذين ال ينفصلون طرفة عين؟

َنْفِسـي «: َفقَـاَل َلهُـمْ 38. َواْبَتَدَأ َيْحَزُن َوَيْكَتِئـبُ ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزْبـِدي 37(
 28-27: 26متى ) .»اْمُكُثوا َهُهَنا َواْسَهُروا َمِعي. َمْوتِ َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى الْ 

 هـــل تعبَّـــَد الالهـــوت : هـــل يتعبـــد اإللـــه لنفســـه؟ وَمـــن الـــذى كـــان يعبـــد مـــن -214س
للناسوت أم العكس؟ وما دور الروح القدس فى هذه العبادة؟ وكيف نفهم أن الثالثة آلهة 

 خر؟ال ينفصلون طرفة عين حتى أثناء عبادة أحدهم اآل

متـى ) .َجـاَع َأِخيـراً َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة 2: (فلمن كان يصوم؟
4 :2 

َيـا َأَبتَـاُه ِإْن َلـْم ُيْمِكـْن «: قَـاِئالً  َوَصـلَّىَفَمَضى َأْيضـًا ثَاِنَيـًة 42( :ولمن كان يصلى؟
ــَتُكْن َمِشــيَئُتكَ َأْن َتْعُبــَر َعنِّــي َهــِذِه اْلَكــْأُس ِإالَّ أَ  ثُــمَّ َجــاَء َفَوَجــَدُهْم 43. »ْن َأْشــَرَبَها َفْل
َقــاِئًال َذِلــَك  َوَصــلَّى ثَاِلَثــةً َفتَــَرَكُهْم َوَمَضــى َأْيضــًا 44. َأْيضــًا ِنَيامــًا ِإْذ َكاَنــْت َأْعُيــُنُهْم ثَِقيَلــةً 

 44-41: 26متى ) .اْلَكَالَم ِبَعْيِنهِ 

ــا13(ولمــن تــاب ورجــع؟  ــٍذ َج ــا ِحيَنِئ ــى ُيوَحنَّ ــى اُألْرُدنِّ ِإَل ــِل ِإَل ــَن اْلَجِلي َء َيُســوُع ِم
 13: 3متى ) .ِلَيْعَتِمَد ِمْنهُ 

 َكَمـا . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسـي َشـْيئاً 30: (يقول يوحنا فى كتابـه -215س
) .اآلِب الَّــِذي َأْرَســَلِنيي َبــْل َمِشـيَئَة َأْسـَمُع َأِديــُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدَلــٌة َألنِّــي َال َأْطلُـُب َمِشــيَئتِ 

  30: 5يوحنا 

هــل هــو الهوتــه أم : ومــن الــذى كــان يعجــز  فهــل يعجــز اإللــه أن يفعــل مــا يريــد؟
ناســـوته أم الثالثـــة آلهـــة الـــذين ال ينفصـــلون طرفـــة عـــين؟ وأال يســـتحق مـــا ُيعجـــز اإللـــه 

 العبودية أكثر من هذا اإلله العاجز؟

 ـــاْلَحِريِّ 6: (المقـــدس اإلنســـان بالرمـــة والـــدود ، فيقـــول يشـــبِّه الكتـــاب -216س َفَكـــْم ِب
  6: 25أيوب ) اِإلْنَساُن الرِّمَُّة َواْبُن آَدَم الدُّودُ 



 139 

هـــل هـــو الهوتـــه أم : فهـــل ُيعقـــل أن يتشـــبه اإللـــه بالرمـــة والـــدود؟ وأيهـــم الرمـــة والـــدود
 ناسوته أم الثالثة آلهة الذين ال ينفصلون طرفة عين؟

 َولَـْم َيْسـَتِطْع : (الكتاب عـن أهـل الجنـة الـذين يتبعـون اإللـه الخـروف يقول -217س
 -الَّـِذيَن اْشـُتُروا ِمـَن اَألْرِض  اْلِمَئُة َواَألْرَبَعُة َواَألْرَبُعـوَن َأْلفـاً َأَحٌد َأْن َيَتَعلََّم التَّْرِنيَمـَة ِإالَّ 

ُسـوا َمـَع النَِّسـا4 َهـؤَُالِء ُهـُم الَّـِذيَن َيْتَبُعـوَن . ِء َألنَُّهـْم َأْطَهـارٌ َهُؤَالِء ُهُم الَّـِذيَن َلـْم َيَتَنجَّ
َوِفـي َأْفـَواِهِهْم 5. َهؤَُالِء اْشُتُروا ِمْن َبْيِن النَّاِس َباُكوَرًة ِللَّـِه َوِلْلَخـُرفِ . اْلَخُرَف َحْيُثَما َذَهبَ 

  5-1: 14ا يوحنا رؤي ).َألنَُّهْم ِبَال َعْيٍب ُقدَّاَم َعْرِش اهللاِ ، َلْم ُيوَجْد ِغشٌّ 

 144000هــل هــذه صــورة اإللــه الــرحيم؟ أيخلــق كــل هــذا البشــر وال يــدخل جنتــه إال 
شخصًا فقط؟ وهل هم من هذا الجيـل أم مـن أصـحاب األنبيـاء السـابقين ولـيس لألجيـال 

 التى تلتهم أى نصيب فى هذه الجنَّة؟

ا مـع النسـاء؟ وهل الحظت أن أهل الجنة سيكونون من الرجال فقط الذين لم يتنجسو 
 !!وعلى ذلك فإن أم اإلله محرومة من دخول جناته

وعلـــى ذلـــك فـــإن أجـــداد الـــرب وأســـالفه أمثـــال يعقـــوب ولـــوط ويهـــوذا وداود لـــيس لهـــم 
 !! مكانًا فى الجنة

!! وعلى ذلك فإن الذى ضرب اإلله أو كفر وعبد األوثان ليس من المغضوب عليهم
 ؟فهل هذه دعوة لسب اإلله وضربه والكفر به

 هل صرخ اإللـه ثـم مـات؟ ولمـاذا صـرخ؟ مـا الـذى أخـاف هـذا اإللـه الـذى  -218س
هــل : ترتعــد مــن وجهــه الســماوات واألرض؟ وممــا جــِزع؟ وعلــى مــن وقــع الخــوف والجــزع

 على اإلله أم االبن أم الروح القدس أم على الثالثة الذين ال ينفصلون؟

وحَ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَأْسَلَم ا َفَصَرخَ 37(   37: 15مرقس ) .لرُّ

ارِ (  6: 5رومية )َألنَّ اْلَمِسيَح ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن َألْجِل اْلُفجَّ

ِمْن ُسْخِطِه َتْرَتِعُد اَألْرُض َوَال . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10(
 10: 10إرمياء ) .اُألَمُم َغَضَبهُ  َتِطيقُ 
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ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َيْرَتِعُدوَن َوَيَخاُفوَن ُقدَّاَم ِإلَـِه َداِنيـآَل (
ـــْلَطانُ  ـــُزوَل َوُس ـــْن َي ـــُه َل ـــِد َوَمَلُكوُت ـــى اَألَب ـــوُم ِإَل ـــيُّ اْلَقيُّ ـــُه اْلَح َل ـــَو اِإل ـــُه ُه ـــى َألنَّ ُه ِإَل

 26 :6دانيال)اْلُمْنَتَهى

َواْلَمِسـيِح َيُسـوَع الَّـِذي َشـِهَد لَـَدى بِـيَالُطَس ُأوِصيَك َأَمـاَم اِهللا الَّـِذي ُيْحِيـي اْلُكـلَّ 13(
َيُسوَع َأْن َتْحَفَظ اْلَوِصيََّة ِبَال َدَنٍس َوَال َلْوٍم ِإَلى ُظُهوِر َربَِّنا 14: اْلُبْنِطيِّ ِباِالْعِتَراِف اْلَحَسنِ 

الَّــِذي َســُيَبيُِّنُه ِفــي َأْوَقاِتــِه اْلُمَبــاَرُك اْلَعِزيــُز اْلَوِحيــُد، َمِلــُك اْلُمُلــوِك َوَربُّ 15 اْلَمِسـيِح،
الَِّذي َوْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمـْوِت، َسـاِكنًا ِفـي ُنـوٍر َال ُيـْدَنى ِمْنـُه، الَّـِذي َلـْم 16اَألْرَباِب، 

 .)آِمـينَ  .َوَال َيْقـِدُر َأْن َيـَراُه، الَّـِذي َلـُه اْلَكَراَمـُة َواْلُقـْدَرُة اَألَبِديَّـةُ  َيَرُه َأَحـٌد ِمـَن النَّـاسِ 
 )16-13: 6تيموثاوس األولى (

 هرب من اليهود ويخافهم؟ هل ُتصدق أن اإلله كان ي -219س 

َيتَـَردََّد ِفـي اْلَيُهوِديَّـِة  َوَكاَن َيُسوُع َيَتَردَُّد َبْعَد َهَذا ِفـي اْلَجِليـِل َألنَّـُه َلـْم ُيـِرْد َأنْ 1(
  1: 7يوحنا ) .َألنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوهُ 

َفَلْم َيُكـْن َيُسـوُع َأْيضـًا َيْمِشـي َبـْيَن اْلَيُهـوِد 54. َفِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َتَشاَوُروا ِلَيْقُتُلوهُ 53(
  54-53: 11يوحنا ) عَالِنَيةً 

ــازًا ِفــي . ا ِحَجــاَرًة ِلَيْرُجُمــوهُ َفَرَفُعــو 59( ــِل ُمْجَت ــَن اْلَهْيَك ــاْخَتَفى َوَخــَرَج ِم ــا َيُســوُع َف َأمَّ
 59: 8يوحنا ) .َهَكَذا َوْسِطِهْم َوَمَضى

 ِفــي اْلَوْقـــِت اْلُمَعـــيَِّن  َمـــاتَ َألنَّ اْلَمِســيَح ِإْذ ُكنَّـــا َبْعـــُد ُضــَعَفاَء : (قــال بـــولس -220س
ارِ  ـار، ولـيس  6: 5ية روم) َألْجِل اْلُفجَّ ، ومنه نفهم أن المسيح مات فقط مـن أجـل الُفجَّ

. وهـذا يـدل علـى أنــه كـان هنـاك أبـرار لـم يمـت المسـيح مـن أجلهــم. مـن أجـل كـل النـاس
 .وهذا ُيسقط توارث الخطيئة األزلية ، التى ُتؤمنون بها

ــ32! ِإْن َكــاَن اُهللا َمَعَنــا َفَمــْن َعَلْيَنــا(: وقــال أيضــاً  ــُه ْم ُيْشــِفْق َعَلــى اْبِنــِه َالَّــِذي َل ــْل َبَذَل َب
 32-31: 8رومية ) َألْجِلَنا َأْجَمِعينَ 

، َألنَّـــُه َلْعَنـــًة َألْجِلَنـــاَاْلَمِســـيُح اْفتَـــَداَنا ِمـــْن َلْعَنـــِة النَّـــاُموِس، ِإْذ َصـــاَر 13(: وقــال أيضـــاً 
 13: 3غالطية .) »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «: َمْكُتوبٌ 
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ار فقط؟ : فلمن بذل نفسه أو ابنه  هل للناس أجمعين أم للُفجَّ

 ــيَِّن : (يقــول بــولس -221س ــِت اْلُمَع ــاَت ِفــي اْلَوْق ــا َبْعــُد ُضــَعَفاَء َم َألنَّ اْلَمِســيَح ِإْذ ُكنَّ
ارِ   6: 5رومية ) َألْجِل اْلُفجَّ

يــد هــذا فمتــى قــال المســيح إننــا ضــعفاء وســنقوى بموتــه؟ أيــد كالمــك بنصــوص كتابيــة تف
وهل موت اإلله وعدم وجوده حيًَّا يثوينا أم وجـوده الـدائم ووقوفـه المسـتمر معنـا ! المعنى

هو الذى يقوينا؟ وٕاذا كان اإللـه قـد مـات فكيـف ُيطلـق عليـه إلـه أبـدى وخـالق سـرمدى ، 
 ومعبود أزلى؟

 ـاٍن َنِقــيٍّ 59( -222س ِفــي َقْبــرِِه  َوَوَضــَعهُ 60َفَأَخــَذ ُيوُســُف اْلَجَســَد َوَلفَّــُه ِبَكتـَّ
ْخَرِة ُثمَّ َدْحَرَج َحَجرًا َكِبيـرًا َعلَـى َبـاِب اْلَقْبـِر َوَمَضـىاْلَجِديِد  ) .الَِّذي َكاَن َقْد َنَحَتُه ِفي الصَّ

  60-59: 27متى 

فهل ُدِفَن اإللـه فـى قبـر؟ وهـل يليـق باإللـه أن ُيحـَبس فـى قبـر؟ وهـل وسـع القبـر هـذا 
 سماء السـماوات؟ ومـن الـذى كـان يـتحكم فـى الخالئـق اإلله الذى ال تسعه السماوات وال

 والرب الخالق حبيس ذليل القبر وأسير الموت؟

ومــا الفــرق بينــه وبــين كلــب األثريــاء الــذين ُيــدفن فــى مقبــرة خاصــة وُتقــام لــه مراســيم 
العزاء ، بل وُيعلـن عنهـا فـى الجرائـد والمجـالت بـل وُيتـرك لهـم ثـروة كبيـرة فـى الميـراث؟ 

فهــو يولــد : ثريــاء فـى زماننــا هــذا يتمتــع بمـا لــم يتمتــع بــه إلهكـم علــى األرضبـل كلــب األ
ويعـيش كلـب األثريـاء . على أسرة فـى مستشـفيات فـاخرة ، وٕالهكـم ولـد فـى زريبـة لألبقـار

فـــى قصـــر أو بيـــت فخـــم يتمتـــع بكـــل مبـــاهج الطعـــام والشـــراب ، أمـــا الـــرب الـــذى تجســـد 
ِللثََّعاِلـِب َأْوِجـَرٌة َوِلُطُيـوِر «: َفَقاَل لَـُه َيُسـوعُ 20(: عندكم ، فلم يكن له مكان يسند فيه رأسه

ــَماِء َأْوَكــاٌر  ــهُ السَّ ــِنُد َرْأَس ــَن ُيْس ــُه َأْي ــْيَس َل ــاِن َفَل ــُن اِإلْنَس ــا اْب ،  20: 8متــى . ) »َوَأمَّ
ويتمتع برعاية جمعيات الرفق بالحيوان ، فال ُيضرب ، وال ُيهان ، وال ُيبصق فى وجهـه 

ْوُه 28(: أما الرب عنـدكم. إال إذا كان كلبًا عقورًا ، بعد محاوالت لعالجه، وال ُيقتل  َفَعـرَّ
َوَضـَفُروا ِإْكِلــيًال ِمـْن َشـْوٍك َوَوَضــُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه َوَقَصــَبًة 29َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 

» !السَّـَالُم َيـا َمِلـَك اْلَيهُـودِ «: قَـاِئِلينَ  َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـهِ . ِفي َيِميِنهِ 
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َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا بِـِه َنَزُعـوا 31. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى َرْأِسهِ 30
ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  31-28: 27متى .) َعْنُه الرِّ

ولكننـى آخـذ بعقلـك إلـى ! أنـا ال أحقـرك ، وال أقصـد اإلسـاءة إليـك! لنصـرانىعزيزى ا
إبعـاد فكــرك وتصـورك لهــذا اإللـه ، حتــى تنـزل اهللا مكانتــه ، وحتـى تقــارن بـين اهللا الحــق 
وبــــين يســــوع الصــــنم الــــوثنى الــــذى تعبــــده ، وهــــو ال وجــــود إلســــمه بــــالمرة فــــى أصــــولكم 

يــة لتســير فــى األرض وتتفكــر فــى صــفات اهللا فأنــا أســتنفر كــل طاقاتــك الذهن. اليونانيــة
فأنت تسب اهللا بمـا تنسـبه لـه مـن تجسـد، وضـعف، وجهـل، ولعنـة، وذل، . المعبود بحق

 !وتحقير

  17: 4؟ دانيال )إن العلى متسلط فى مملكة الناس(فأين 

 6: 1؟إرمياء)ال مثيل لك يارب،عظيم أنت، عظيم اسمك، فى الجبروت(وأين 

حقـًا علـى األرض؟ هـو ذا السـماوات وسـماء السـماوات ال  هل يسـكن الـرب: (وأيـن
 27: 8ملوك األول ) تسعك

َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اُهللا َحقّـًا َمـَع اِإلْنَسـاِن َعَلـى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَنـِت السَّـَماَواُت َبـِل (وأيـن 
أخبـار األيـام الثـاني  !)ِذي َبَنْيـتُ السََّماَواُت اْلُعَلى َال َتَسُعَك، َفَكْم ِباَألْحَرى َهـَذا اْلَهْيَكـُل الَّـ

6 :18 

تزلزلـت الجبــال (وأيـن قوتـك يـارب األربــاب ، ويـا مالـك الجبــال ، ويـا قـاهر الجبــابرة؟ 
 5: 5قضاة ) من وجه الرب

ــُف اْلَبْحــرَ ( ْنَهــاَر َقْفــراً . ُهــَوَذا ِبَزْجَرِتــي ُأَنشِّ ــِتُن َســَمُكَها ِمــْن َعــَدِم اْلَمــاِء . َأْجَعــُل اَأل ُيْن
ــَماَواِت َظَالمــًا َوَأْجَعــُل اْلِمْســَح ِغَطاَءَهــا3. َيُمــوُت ِبــاْلَعَطشِ وَ  : 50إشــعياء ) .»أُْلــِبُس السَّ
2-3 

 8: 24مزامير !) الرَّبُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقتَالِ (

ِمـْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض َوَال . َبـِديٌّ ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلـٌك أَ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10( 
 10: 10إرمياء ) .َتِطيُق اُألَمُم َغَضَبهُ 
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 ـــٌة َعِظيَمـــٌة َحـــَدَثْت 2: (يقـــول متـــى -223س ـــَن َوإَِذا َزْلَزَل ـــَزَل ِم ـــَالَك الـــرَّبِّ َن َألنَّ َم
فهل احتـاج اإللـه  2: 28متى  ).َعِن اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيهِ  السََّماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجرَ 

 .لمن ُيساعده فى إزاحة الحجر الذى كان بباب القبر؟ فقد كان القبر فارغاً 

أم هـل هــرب اإللــه مــن القبــر علــى الـرغم مــن وجــود الحجــر؟ وكيــف بجســمه وشــحمه 
ولحمه على الرغم من وجـود الحجـر؟ لقـد كـان مـازال بشـرًا فـى جسـم إنسـان ، بـدليل أنـه 

ــُه 24: (، ولمســه تومــا بيديــهأكــل مــع التالميــذ  ــاُل َل ــا ُتوَمــا َأَحــُد اِالْثَنــْي َعَشــَر الَّــِذي ُيَق َأمَّ
. »قَـْد َرَأْيَنـا الـرَّبَّ «: َفقَـاَل لَـُه الّتَالِميـُذ اآلَخـُرونَ 25. التَّْوَأُم َفَلْم َيُكْن َمَعُهْم ِحيَن َجاَء َيُسـوعُ 

ثَـــَر اْلَمَســـاِميِر َوَأَضـــْع ِإْصـــِبِعي ِفـــي َأثَـــِر اْلَمَســـاِميِر ِإْن َلـــْم ُأْبِصـــْر ِفـــي َيَدْيـــِه أَ «: َفَقـــاَل َلُهـــمْ 
 25-24: 20يوحنا ) »َوَأَضْع َيِدي ِفي َجْنِبِه َال ُأوِمنْ 

َفَناَوُلوُه ُجْزءًا ِمْن َسـَمٍك َمْشـِويٍّ َوَشـْيئًا ِمـْن 42» َأِعْنَدُكْم َهُهَنا َطَعـاٌم؟«: َقاَل َلُهمْ (
 43-41: 24لوقا ) .َأَكَل ُقدَّاَمُهمْ َفَأَخَذ وَ 43. َشْهِد َعَسلٍ 

 ِإْذ َصـــاَر َلْعَنـــًة َاْلَمِســـيُح اْفتَـــَداَنا ِمـــْن َلْعَنـــِة النَّـــاُموِس، 13: (يقـــول بـــولس -224س
 13: 3غالطية ) .»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «: ، َألنَُّه َمْكُتوبٌ َألْجِلَنا

البشـر لــه؟ هـل مـن العقــل أن يسـتمطر اإللــه  فهـل يتلـذذ اإللــه فـى لعـن نفســه ، ولعـن
اللعنـات عليــه مـن عبيــده؟ وهــل هـو بــذلك إلـه محتــرم فــى نظـر عبيــده أو حتـى فــى نظــر 
نفســه؟ وهــل تعتقــد أنــه طلــب مكــم أن تتعبــدوا بلعنــه؟ ومــا شــعوركم وأنــت َتعَتبــرون اإللــه 

 ملعون فى نظركم ومن أجلكم؟ 

 َالَِّذي َلـْم ُيْشـِفْق 32! َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَنا ِإْن َكاَن اهللاُ : (.. .. يقول بولس -225س
  33-31: 8رومية ) .. ..َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعيَن َعَلى اْبِنِه 

فهل يطلب اإلله منكم أن تتعبـدوا بسـبِّه وٕاهانتـه؟ أم يتفـاخر أنـه ال ُيشـفق علـى ابنـه؟ 
 على أبنائكم؟  أم يطلب منكم أن تقتادوا به فى عدم الرحمة أو الشفقة

ولمـــا ال؟ ألـــم يطلـــب مـــنكم أن تكرهـــوا أبـــاءكم وأمهـــاتكم وأبنـــاءكم وبنـــاتكم مـــن أجلـــه؟ 
ِإْن َكاَن َأَحـٌد َيـْأِتي ِإَلـيَّ َوَال «26: َوَكاَن ُجُموٌع َكِثيَرٌة َساِئِريَن َمَعُه َفاْلَتَفَت َوَقاَل َلهُـمْ 25(
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َدُه َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتـِه َحتـَّى َنْفَسـُه َأْيضـًا َفـَال َيْقـِدُر َأْن ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأَتُه َوَأْوالَ 
  26-25: 14لوقا ) .َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

لمــاذا يريــد أن يعلمكــم القســوة وكــان هــو قــدوتكم فيهــا؟ ألــم يعلــم أن هــذه القســوة مــن 
روا عن عبادته ويكون شأنها أن تُبعد الناس عن عبادته وحبه؟ فهل أراد تنفيركم منه لتبف

مصــــيركم النــــار مــــع الشــــيطان؟ أم كــــان بــــولس الــــذى قــــال هــــذا كــــان يريــــد أن ُيضــــللكم 
 ويخرجكم عن حسن الظن باهللا؟

 َلمَّـا َكاَنـْت َمـْرَيُم ُأمُّـُه َمْخُطوَبـًة ِلُيوُسـَف َقْبـَل َأْن َيْجَتِمَعـا : (يقول متى -226س
وِح اْلُقُدسِ    18: 1تى م.) ُوِجَدْت ُحْبَلى ِمَن الرُّ

يؤخذ فى االعتبار أن الخطيبة فـى اليهوديـة بمثابـة الزوجـة وتحتـاج لعقـد طـالق إذا (
فهــل يليــق بــالرب أن يختطــف امــرأة مــن خطيبهــا؟ أمــا كــان قــادرًا علــى ) أرادا اإلنفصــال

خلق امرأة أخرى غير مخطوبة وعذراء أيضًا؟ أما كان قادرًا على أن يـوحى ليوسـف أال 
ن زوجة اإلله وأمـه؟ أمـا كـان قـادرًا علـى أن يـوحى لكهنـة اليهـود أال يخطبها ألنها ستكو 

 يزوجوها ألحد ألنها ستكون زوجته وأمه؟ 

واآلن ضع نفسك مكان يوسف هذا الـذى ُتفاجئـه زوجتـه أنهـا حامـل مـن الـرب ، ولـم 
 فما هو رد فعلك؟ . يحبلها هو ولكنه أرسل مالكه ليحبلها ألشغاله الكثيرة

تــى لــو حلمــُت لــيًال أنــه أتــانى هــاتف فــى الليــل وأوهمنــى أن الــذى بالنســبة لــى ، وح
. تحمله خطيبتى هو اإلله نفسه ، ويأمرنى أن أحتفظ بها زوجة ، حتى ال ينفضح أمرها

فكيــف تحمــل مــن اإللــه ، ويرســل . فــإن أول شــك لــى ســيتجه إلــى أن هــذه المــرأة كاذبــة
زوجتـه إلنشـغاله أو لسـفره بعيـدًا  مالكه ليحبلها إلنشغاله؟ فهل يتزوج صديقى وأحبل أنـا

 عن سرير المعركة؟

ر الجان ، وأنها أرسلت لـى شـيطانًا يـوهمنى  وسوف يتجه تفكيرى أن هذه المرأة ُتسخِّ
ألننــى بكــل بســاطة لســت مــن األنبيــاء فيــوحى إلــى . بــذلك ، ليــدارى علــى فضــيحتها هــذه

لقدس واالبن والـذين ال وكيف يرسل الرب المتحد مع الروح ا. الرب أو يرسل إلّى مالكه
ينفصلون طرفة عين إلى مالكه وهو حيوان منوى فى رحـم أمـه ال ُيـرى بـالعين ، ولـيس 
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له سيطرة على المالئكة؟ فكيف يرسل الحيوان المنـوى مالكـه ليوسـف ليخبـره أن يحـتفظ 
 بزوجته؟ وهل للحيوانات مالئكة؟ 

ه نفســه الــذى ال تســعه واإللــه الــذى تحملــه زوجتــه كحيــوان منــوى فــى رحمهــا هــو اإللــ
أى إما صغر اإلله وأصـبح فـى حجـم الحيـوان المنـوى ال ! السماوات وال سماء السماوات

 !ُيرى بالعين المجردة ، أو كبر رحم أمه وأصبح أكبر من عرض السماوات ليسع اإلله

هـل تعـرف أن الحيـوان المنـوى تحـت المجهـر شـكله مثـل الثعبـان الكـوبرا؟ فهـل قبلــت 
 ك الذى تعبده بالثعبان الذى تشبه به الشيطان آلدم وحواء؟أن يتشبه إله

ثم قبل أن يتخذ اإلله جسدًا فهل كان ثالوث أو أقل من ذلك؟ وأين كان االبن؟ وهـل 
هذا التجسد قدح فى حجم الـرب ، بالزيـادة أم بالنقصـان؟ أى هـل زيـادة عـدد اآللهـة إلـى 

لسابق قبـل زيـادة الشـركاء إلـى ثالثـة ثالثة ، ُيعد من صالح اإلله وملكوته ، أم الوضع ا
 كان أفضل للرب؟

 ــا َجــاَء ِإلَــى َوَطنِــِه َكــاَن ُيَعلُِّمهُــْم ِفــي َمْجَمِعِهــْم َحتـَّـى ُبِهتُــوا َوقَــاُلوا54( -227س : َوَلمَّ
ــاِر؟ 55ِمــْن َأْيــَن ِلَهــَذا َهــِذِه اْلِحْكَمــُة َواْلُقــوَّاُت؟ « ــْدَعى َأَلْيَســْت أُ َأَلــْيَس َهــَذا اْبــَن النَّجَّ ــُه ُت مُّ

ــْمَعاَن َوَيُهــوَذا ــي َوِس ــُه َيْعُقــوَب َوُيوِس ــْرَيَم َوإِْخَوُت ــُه َجِمــيُعُهنَّ 56؟ َم ــْت َأَخَواُت َأَوَلْيَس
  56-54: 13متى ) »؟ َفِمْن َأْيَن ِلَهَذا َهِذِه ُكلَُّها؟ِعْنَدَنا

 كيف تزوجت زوجة الرب رجًال آخر؟ وهل هان عليها اإلله أم هانت هى عليه؟ 

 من هى زوجة الرب إذا كان الرب خروف؟  -228س 

، اْلَحَمَل، َواْلَحَمُل َيْغِلـُبُهْم، َألنَّـُه َربُّ اَألْرَبـاِب َوَمِلـُك اْلُمُلـوكِ َهؤَُالِء َسـُيَحاِرُبوَن 14(
 14: 7رؤيا يوحنا ) .»َوالَِّذيَن َمَعُه َمْدُعوُّوَن َوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ 

ُعـــْرَس اْلَخـــُروف َقـــْد َجـــاَء، َواْمَرَأتُـــُه َهيَّـــَأْت لَّــْل َوُنْعِطـــِه اْلَمْجــَد، َألنَّ ِلَنْفــَرْح َوَنَتهَ 7(
 7: 19رؤيا يوحنا .) َنْفَسَها

 لماذا ينتهى نسب عيسى عند متى ولوقا بيوسف النجار ، طالما هو ابن  -229س
أنه أتى  اهللا أو اهللا نفسه؟ ماذا أعجب اإلله فى نسب عبده يوسف ليستعيره؟ هل أعجبه
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مـــن ســـاللة زنـــاة؟ هـــل أعجبـــه أنـــه أتـــى مـــن ســـاللة أنـــاس مطـــرودة مـــن رحمـــة اهللا ومـــن 
جماعتــه؟ وهــل ال ُيعــدها ضــعاف العقــول دليــل تســليم الــرب للشــيطان بــأن ســلطانه أكبــر 

 فى الخطيئة ، حتى دفع الرب نفسه أن يتجسد من ساللة هؤالء الخطاة؟

 سبه؟ولماذا سكتت باقى األناجيل عن ذكر ن -230س 

 وأيــن دليــل بــراءة مــريم مــن تهمــة الزنــى أمــام اليهــود والجيــران واألقربــاء؟  -231س
 كيف أغفل الرب أن يوحى ببراءة أمه من تهمة الزنى؟

 زوج أم الــرب يهــرب حــامًال الــرب علــى ذراعيــه، خوفــا مــن أن يقتلــه أحــد  -232س
؟ هــل تؤمنــون هــل تعقلــون ذلــك. الــذى خلقهــم الــرب بقدرتــه وبعلمــه األزلــى عبيــد الــرب،

بذلك فى زمن العلم؟ هذا ال يمكن أن يصدقه أو يتخيله عقل ، ليس ألنـه عمـل رائـع لـم 
يخطر على بال بشر ، ولكن ألنه يبلغ من السذاجة والتعقيد مبلغًا ، جعل أصحاب هذا 

 :الدين فى الغرب يعزفون عنه

ُقـــْم َوُخـــِذ «: ُيوُســَف ِفـــي ُحْلـــٍم قَــاِئالً َوَبْعــَدَما اْنَصـــَرُفوا ِإَذا َمـــَالُك الــرَّبِّ َقـــْد َظَهـــَر لِ 13(
ِبيَّ َوُأمَُّه َواْهُرْب ِإَلى ِمْصَر َوُكـْن ُهَنـاَك َحتـَّى َأُقـوَل َلـكَ  َألنَّ ِهيـُروُدَس ُمْزِمـٌع . الصَّ

ِبيَّ ِلُيْهِلَكهُ  ِبيَّ َوُأمَُّه َلْيًال َواْنَصَرَف ِإَلى 14. »َأْن َيْطُلَب الصَّ متى ) ِمْصرَ َفَقاَم َوَأَخَذ الصَّ
2 :13-14  

يا له من ! فبذلك يكون الرب الطفل الرضيع أوحى لزوج أمه أن يهرب به إلى مصر
وال أدرى لمـاذا ! يأمر بأن تقطع أمه كل هذه المسافة بعد والدته ببضـعة أيـام! إله قاسى

 يتجاهل الرب أمه ويوحى دائمًا إلى خطيب أمه وشريكه فى زواجها؟

 ون إلهكم ُمقيَّدًا وُيفعُل به ما يكره؟ هل رضيتم بأن يك -233س 

: 27متـى ) أعطوه خـًال ممزوجـة بمـرارة ليشـرب، ولمـا ذاق لـم يـرد أن يشـرب(
34  

كيف هذا وهو فى العهـد القـديم اإللـه الغنـى ، الـذى يسـجد لـه كـل مـن فـى السـماوات 
 واألرض؟



 147 

قدامـه . للرب الملك ، وهو المتسلط على األمـم ، وسـجد كـل سـمينى األرض(
 29-28: 22مزامير ) يجثو كل من ينحدر إلى التراب

 كيف جلس إلهكم على حمارين فى وقت واحد؟  -234س 

 7: 21متـى ) وأتيا باألتان والجحش ووضعا عليهمـا ثيابهمـا فجلـس عليهمـا(
والجملـة أو الترجمـة ال . والنص واضح جدًا أنهمـا وضـعا عليهمـا ثيابهمـا فجلـس عليهمـا

وسبب هذا الخطأ هو خطـأ متـى فـى استشـهاده بهـذه . س عليهماتفيد التعاقب ، ألنه جل
ُهـَوَذا . ِاْبَتِهِجي ِجّدًا َيا اْبَنَة ِصْهَيْوَن اْهِتِفي َيا ِبْنـَت ُأوُرَشـِليمَ [9: (الجملة من العهد القديم

َجْحـٍش اْبـِن ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديٌع َوَراِكٌب َعَلى ِحَماٍر َوَعَلـى . َمِلُكِك َيْأِتي ِإَلْيكِ 
ــانٍ  ، وطبعــًا ال يمكــن إلنســان أن يركــب حمــارين فــى آن واحــد إال إذا  9: 9زكريــا ) .َأَت

 .لذلك لم يذكر لنا متى كيف جلس عليهما! كان بهلوان فى سيرك

ـــِه 7: (ويقـــول مـــرقس فـــى نفـــس الموضـــع ـــاْلَجْحِش ِإَلـــى َيُســـوَع َوَأْلَقَيـــا َعَلْي َفَأَتَيـــا ِب
وهنا تكتشف أن متى خالف األصل الذى اقتبس منـه،  7: 11) .َعَلْيهِ ِثَياَبُهَما َفَجَلَس 

يقــول لــوليم ف: وهــو مــرقس ليصــنع مــن هــذا الحــدث معجــزة تكلــم عنهــا األنبيــاء مــن قبــل
المـــادة الموجـــودة فـــى بشـــارة متـــى (إن : 17بـــاركلى فـــى تفســـيره إلنجيـــل متـــى ص 

يم بشـارة مـرقس ويمكـن تقسـ. وبشارة لوقا مسـتقاة مـن بشـارة مـرقس كأسـاس لهمـا
فقــرة منهــا فــى  81فقــرة منهــا فــى بشــارة متــى، و 93فقــرة، ونســتطيع أن نجــد  105إلــى 

الواردة فى بشـارة مـرقس نجـد أربـع فقـرات فقـط ال  105ومن هذه الفقرات ال . بشارة لوقا
مـن فقـرات إنجيـل مـرقس قـد نقلـه %  88.6أى .) وجود لهـا فـى بشـارة متـى وبشـارة لوقـا

 .د وجهة نظره العقائدية وقد ذكرت منها ما يدل على ذلكمتى مع تغيير يؤي

مـرقس (نجـد أن  17وبحساب الُجَمل يقول وليم باركلى فى تفسيره إلنجيـل متـى ص 
ويــورد . عــدداً  1149عــددًا ، وفــى بشــارة لوقــا  1068عــددًا ، ومتــى  661يحتــوى علــى 

وهنــاك .) منهــا 320مــن األعــداد الــواردة فــى مــرقس ، ويــورد لوقــا  606متــى أكثــر مــن 
عـددًا  31عددًا موجودة عند مرقس وال يذكرها متى ، ومن هؤالء الجمـل نجـد  55أيضًا 

 .)يوردها لوقا

ومعنى هذا أن متى أضاف هذه البشارة من عند نفسـه ، ليعطـى غطـاًءا شـرعيًا لكـل 
 .ما يكتبه ، ويجعل عيسى عليه السالم هو المسِّيِّا المبشر به فى العهد القديم
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يل على اعتراف الكنيسة ورجالها بهـذا الخطـأ الفـادح أنهـم غيروهـا فـى الطبعـات والدل
 :اآلتية

، وفـــى الترجمـــة الكاثوليكيـــة للعهـــد 36فجـــاءت فـــى الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة ص 
ثـم ( 94، وفى ترجمة اآلباء اليسوعيين للعهد الجديد وحده ص 109الجديد بمفرده ص 

أمــا فــى . بــدون عليهمــا) ، فركــب يســوع]فــى اليســوعيينرداَئيهَمــا [وضــعا عليهمــا ثوبيهمــا 
، ) ووضـعا عليهمـا ثيابهمـا وأركبـاه(، جـاءت  38الترجمة الكاثوليكيـة للعهـدين معـًا ص 

 1939، وفى التفسير التطبيقـى للكتـاب المقـدس ص  32وجاءت فى كتاب الحياة ص 
 ).ووضعا عليهما ثيابهما ، فركب(

من حقه اللعب والتغيير فى الكتاب الذى تعتبره من الذى : فقل لى عزيزى النصرانى
مقدسًا وموحى بـه مـن اهللا؟ فرأيـى أنـه ال الراهـب وال األسـقف وال حتـى البابـا نفسـه يملـك 

 . هذا الحق ، ألن هذا ملك هللا وحده

ــًا عــن اهللا ) 1563 – 1545(والغريــب أن مجمــع ترنــت  قــد قــرر أن يكــون البابــا نائب
ى ذلك أنـه ال يملـك التغييـر فـى فكـر الكنيسـة إنسـان إال ومعن. وعن المسيح فى األرض

المخبـر "كلمة قبطية تعنـى ) شنودة(وبالمناسبة فإن كلمة . البابا الممثل هللا على األرض
فلماذا تسمَّى األنبا شنودة بهذا االسم عندما تولى البابويـة ، علـى الـرغم مـن ". عن اإلله

 فهل يدعِّى اإلتصال باهللا؟؟ )نظير جيد(أن اسمه فى شهادة الميالد هو 

 هل هذا الخطأ هو خطأ متى الوحيد فى استشهاداته؟  -235س 

) حتـى ُيـدعى ناصـرياً (فقد أخطـأ متـى فـى الكثيـر مـن استشـهاداته ، ذكـرت منهـا . ال
 ). 23: 2متى (وقلت إنها ال توجد فى أى كتاب من كتب العهد القديم 

متــى (ولــم ُيســمَّى بهــذا االســم مطلقــًا مــرة أخــرى ادعــى أن المولــود ســُيدعى عمانوئيــل 
1 :23.( 

متـى (قال إن اسم المذبوح بين الهيكل والمذبح هو زكريا بن برخيـا : مرة أخرى أيضاً 
، وفــى الحقيقــة هــو زكريــا بــن يهويــادع كمــا جــاءت فــى أخبــار األيــام الثــانى ) 35: 23
24 :20-21.( 
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 ِلَكـْي َيـِتمَّ َمـا ُيَقـاُل َلَهـا َناِصـَرُة َوَأَتى َوَسَكَن ِفـي َمِديَنـٍة 23(: يقول متـى -236س
 23: 2متى .) »ِإنَُّه َسُيْدَعى َناِصِرّياً «: ِقيَل ِباَألْنِبَياءِ 

فهل من الممكن أن يتجسد اإلله ، ويعيش على األرض؟ وكيف يعيش على األرض 
 وهو القائل إنه أكبر من السماوات؟

هــو ذا ؟ رب حقــًا علــى األرضهــل يســكن الــ.. .. .. .. أيهـا الــرب إلــه إســرائيل (
 28-22: 8ملوك األول ) السموات وسماء السماوات ال تسعك

ــِل (و ــَماَواُت َب ــِت السَّ ــى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَن ــاِن َعَل ــَع اِإلْنَس ــًا َم ــُكُن اُهللا َحّق ــْل َيْس ــُه َه َألنَّ
أخبـار األيـام الثـاني  !)ِذي َبَنْيـتُ السََّماَواُت اْلُعَلى َال َتَسُعَك، َفَكْم ِباَألْحَرى َهـَذا اْلَهْيَكـُل الَّـ

6 :18 

َواْغِفْر، َواْعَمْل َوَأْعـِط ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َحَسـَب  ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ َفاْسَمْع َأْنَت 39(
ملــوك .) رِ َألنَّــَك َأْنــَت َوْحــَدَك َقــْد َعَرْفــَت ُقُلــوَب ُكــلِّ َبِنــي اْلَبَشــ. ُكــلِّ ُطُرِقــِه َكَمــا َتْعــِرُف َقْلَبــهُ 

 39: 8األول 

َهـل َيقُـوُل َوال َيْفَعـُل؟ َأْو َيـَتَكلُم . لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنـَدمَ 19(
 19: 23عدد ) َوال َيِفي؟

حزقيـال ) ِعنِـَك؟ِفـي َيـِد َطا َوَأْنَت ِإْنَسـاٌن َال ِإَلـهٌ . َأَنا ِإَلهٌ  :َهْل َتُقوُل َقْوًال َأَماَم َقاِتِلكَ 9(
28 :9 

ِفي َمْجِلـِس اآلِلهَـِة . َأَنا ِإَلهٌ : ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقِد اْرَتَفَع َقْلُبَك َوُقْلتَ : َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ (
) .َوإِْن َجَعْلـــَت َقْلَبـــَك َكَقْلـــِب اآلِلَهـــةِ , َوَأْنـــَت ِإْنَســـاٌن َال ِإَلـــهٌ . َأْجِلـــُس ِفـــي َقْلـــِب اْلِبَحـــارِ 

 2-1: 28حزقيال 

اْلقُـدُّوُس ِفـي  َألنِّي اللَّـُه َال ِإْنَسـانٌ َال َأُعوُد َأْخِرُب َأْفَراِيَم . َال ُأْجِري ُحُموَّ َغَضِبي«9(
 9: 11هوشع ) .َوَسِطَك َفَال آِتي ِبَسَخطٍ 

ل إلـى  أال تدلك كل هذه النصوص عزيزى النصرانى على أن اهللا ال يتجسـد وال يتحـوَّ
ت كــل هــذه أدلــة مــن كتابــك علــى أن عيســى عليــه الســالم كــان إنســانًا نبيــًا إنســان؟ أليســ

 مقتدرًا فى القول والفعل والعمل ، وأنه كان خاضعًا لمشيئة اهللا وٕارادته؟
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 :اقرأ إذن اعتراف الناس الذين عاصروه بنبوته

ُدوا اَهللا قَـاِئِلينَ  اْلَجِميعَ َفَأَخَذ 16( 11: 7لوقا  -1 َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم  َقدْ «: َخْوٌف َوَمجَّ
 .)»َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

ـِت اْلَمِديَنـُة ُكلَُّهـا َقاِئَلـةً 10( 11-10: 21متى  -2 َمـْن «: َوَلمَّا َدَخـَل ُأوُرَشـِليَم اْرَتجَّ
 ).»َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11» ؟َهَذا

اْلَحَجــُر الَّــِذي : َأَمــا َقــَرْأُتْم َقــطُّ ِفــي اْلُكتُــبِ «: َقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 42( 46-42: 21متــى  -3
ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب ِفـي . َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

. َمَلُكـوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ  ِإنَّ : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43َأْعُيِنَنا؟ 
َوَلمَّـا 45. »َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 44

يِسيُّوَن َأْمثَاَلُه  َوإِْذ َكاُنوا َيْطُلُبـوَن َأْن 46. ُه َتَكلََّم َعَلْيِهمْ َعَرُفوا َأنَّ َسِمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ
 .) َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع 

يِسيِّيَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ 1( 2-1: 3يوحنا  -4 َهـَذا 2. َكاَن ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفرِّ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس «: ى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل لَـهُ َجاَء ِإلَ 

 .) »َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

ــا َرَأى 14( 14: 6يوحنـا  -5 ِإنَّ َهــَذا ُهــَو «: اآلَيــَة الَِّتــي َصـَنَعَها َيُســوُع َقــاُلوا لنَّــاُس اَفَلمَّ
 )»!ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

ـــا  -6 ـــاُلواَفَكِثيـــُروَن ِمـــَن اْلَجْمـــِع 40( 40: 7يوحن ـــَذا اْلكـــَالَم َق ـــِمُعوا َه ـــا َس َهـــَذا «: َلمَّ
 .)»ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ 

ْبِع ِبَجِميـِع َمـا َكـاَن ِمْنـُه َواْرتَـاَب َألنَّ َقْومـًا 7( 8-7: 9ا لوق -7 َفَسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
ــاَم ِمــَن اَألْمــَواتِ «: َكــاُنوا َيُقوُلــونَ  ــْد َق : َوآَخــِرينَ . »ِإنَّ ِإيِليَّــا َظَهــرَ «: َوَقْومــاً 8. »ِإنَّ ُيوَحنَّــا َق

 .)»مَ ِإنَّ َنِبّيًا ِمَن اْلُقَدَماِء َقا«

 ).َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ َخاِرجًا َعْن ُأوُرَشِليمَ ( 33: 13لوقا  -8
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َيُســوُع : َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه اَألْقــَوالَ «22( 22: 2أعمــال الرســل  -9
وَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَياٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقْد َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبقُ 

 .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  ِفي َوَسِطُكمْ 

َوإَِذا اْثَنـــاِن ِمـــْنُهْم َكاَنـــا ُمْنَطِلَقـــْيِن ِفـــي َذِلـــَك اْلَيـــْوِم ِإَلـــى َقْرَيـــٍة 13( 20-13: 24لوقـــا  -10
َوَكاَنا َيَتَكلََّمـاِن َبْعُضـُهَما َمـَع َبْعـٍض 14. »ِعْمَواُس «اْسُمَها  َبِعيَدٍة َعْن ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلَوةً 

َوِفيَمــا ُهَمــا َيَتَكلََّمــاِن َوَيَتَحــاَوَراِن اْقَتــَرَب ِإَلْيِهَمــا َيُســوُع َنْفُســُه 15. َعــْن َجِميــِع َهــِذِه اْلَحــَواِدثِ 
ــ16. َوَكــاَن َيْمِشــي َمَعُهَمــا ــاَل َلُهَمــا17. ا َعــْن َمْعِرَفِتــهِ َوَلِكــْن ُأْمِســَكْت َأْعُيُنُهَم َمــا َهــَذا «: َفَق

َفَأَجـــاَب َأَحـــُدُهَما الَّـــِذي اْســـُمُه 18» اْلَكـــَالُم الَّـــِذي َتَتَطاَرَحـــاِن ِبـــِه َوَأْنُتَمـــا َماِشـــَياِن َعاِبَســـْيِن؟
وَر الَِّتي َحـَدَثْت ِفيهَـا ِفـي َهْل َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألمُ «: َكِ◌ْلُيوَباُس 
ــُة ِبَيُســوَع النَّاِصــِريِّ الَّــِذي «: َفَقــاالَ » َوَمــا ِهــَي؟«: َفَقــاَل َلُهَمــا19» َهــِذِه اَأليَّــاِم؟ اْلُمْخَتصَّ

َمُه َكْيـَف َأْسـلَ 20. َكاَن ِإْنَسانًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّـْعبِ 
 ) .ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّاُمَنا ِلَقَضاِء اْلَمْوِت َوَصَلُبوهُ 

ــَع َيُســوُع 41( 42-41: 11يوحنــا  -11 َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
 .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم  ِبِإْصـِبِع اِهللا ُأْخـِرُج الشَّـَياِطينَ َوَلِكـْن ِإْن ُكْنـُت 20( 20: 11لوقا  -12
 .)ُكوُت اهللاِ َملَ 

َالَِّذي َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع ِمنِّي َوالَِّذي ُيْرِذُلُكْم ُيْرِذُلِني َوالَّـِذي 16( 16: 10لوقا  -13
 .)»ُيْرِذُلِني ُيْرِذُل الَِّذي َأْرَسَلِني

الَّــِذي ُيــْؤِمُن ِبــي َلــْيَس ُيــْؤِمُن ِبــي َبــْل «: َفَنــاَدى َيُسـوعُ 44( 45-44: 12يوحنـا  -14
 .)َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني45. لَِّذي َأْرَسَلِنيِبا

َوَلِكــنَُّكُم اآلَن َتْطُلُبــوَن َأْن َتْقُتُلــوِني َوَأَنــا ِإْنَســاٌن َقــْد َكلََّمُكــْم ِبــاْلَحقِّ الَّــِذي 40( -15
 40: 8يوحنا .) َهَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيمُ . َسِمَعُه ِمَن اللَّهِ 

 )َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي( 28: 8يوحنا -16
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َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفي 29( 29: 8يوحنا  -17
 .)»ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

ــَع َيُســوُع 41( 42-41: 11يوحنــا  -18 َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
 .)»ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقفِ . ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

َقــاَل 16() ربــونى(وكــان عيســى عليــه الســالم معلــم اليهــود ، وكــانوا ينادونــه معلمــًا  -19
ــا َمــْرَيمُ «: َلَهــا َيُســوعُ  ــَك َوَقاَلــْت َلــهُ » !َي ــوِني«: َفاْلَتَفَتــْت ِتْل ــمُ » َربُّ ــا ُمَعلِّ .) الَّــِذي َتْفِســيُرُه َي

  16: 20يوحنا 

طلــب مــن أتباعــه أال ُيــدَعى أحــد ُمعلِّــم ، فهــو وحــده نبــيهم ومعلمهــم ، وال يجــب أن و 
: يؤلــه بعضــكم بعضــًا ، فغايــة كمــال الــنفس البشــرية أن تصــل إلــى كمــال النبــى معلمهــا

َلـــْيَس التِّْلِميـــُذ َأْفَضـــَل ِمـــَن اْلُمَعلِّـــِم َوَال اْلَعْبـــُد َأْفَضـــَل ِمـــْن «24( 25-24: 10متـــى 
 .)َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسيِِّدهِ 25. َسيِِّدهِ 

كمــا طــالبهم أال يــؤلههم أحــد وال يؤلهــوا أحــدًا علــى األرض، ألن اهللا واحــد أحــد وهــو 
َأْنـُتْم وَ  َفـَال تُـْدَعْوا َسـيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ َوَأمَّا َأْنُتْم 8(: الذى فى السماوات

. َوَال َتْدُعوا َلُكْم َأبًا َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 9. َجِميعًا ِإْخَوةٌ 
 10-8: 23متى .) َوَال ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 10

 28: 14يوحنا .) َأِبي َأْعَظُم ِمنِّي َألنَّ (: وقال لهم إنه عبد هللا وأن اهللا أعظم منه

وال . وأعلمهم أنه ال يمكن أن يكون هـو إلـه ألن اهللا أعظـم منـه ، وهـو عبـده ورسـوله
ِإنَّــُه َلــْيَس َعْبــٌد (: يمكــن أن يكــون عبــد أعظــم مــن ســيده ، وال رســول أعظــم مــن مرســله

 16: 14يوحنا .) َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 

 هــل نســى الــرب أن ســليمان تركــه وعبــد األوثــان أم لــم يعلــم ذلــك؟ فلمــاذا  -237س
 امتدحه إذن فى عهده الجديد بعد أن ادعى عليه فى عهده القديم أنه عابد لألوثان؟

َفَأَمالَـْت ِنَسـاُؤُه . َوَكاَنْت َلُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النَِّساِء السَّيَِّداِت، َوثَـَالُث ِمَئـٍة ِمـَن السَّـَراِريِّ 3(
َوَكاَن ِفي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسَلْيَماَن َأنَّ ِنَساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آِلَهـٍة ُأْخـَرى، 4. َقْلَبـهُ 
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ــِب َداُوَد َأِبيــهِ  ــرَّبِّ ِإَلِهــِه َكَقْل ــاِمًال َمــَع ال ــْن َقْلُبــُه َك ــْم َيُك ــَذَهَب ُســَلْيَماُن َوَراَء 5. َوَل َف
ْيُدوِنيِّيَن َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّوِنيِّينَ َعْشتُ  َوَعِمَل ُسَلْيَماُن الشَّـرَّ ِفـي 6. وَرَث ِإَلَهِة الصَّ

ِحيَنِئٍذ َبَنى ُسَلْيَماُن ُمْرَتَفَعـًة ِلَكُمـوَش 7. ، َوَلْم َيْتَبِع الرَّبَّ َتَمامًا َكَداُوَد َأِبيهِ َعْيَنِي الرَّبِّ 
. َلـى اْلَجَبـِل الَّـِذي ُتَجـاَه ُأوُرَشـِليَم، َوِلُموَلـَك ِرْجـِس َبِنـي َعمُّـونَ ِرْجِس اْلُمـوآِبيِّيَن عَ 

ملـوك األول ) .َوَهَكَذا َفَعَل ِلَجِميِع ِنَسـاِئِه اْلَغِريَبـاِت اللَّـَواِتي ُكـنَّ ُيوِقـْدَن َوَيـْذَبْحَن ِآلِلهَـِتِهنَّ 8
11 :3-8 

َوإَِذا «6: (ى الــرجم حتــى المــوتوعقوبــة المرتــد كمــا حــدَّدها الــرب فــى عهــده القــديم هــ
ــَك َأِو اْبُنــَك َأِو اْبَنتُــَك َأِو اْمــَرَأُة ِحْضــِنَك َأْو َصــاِحُبَك الــِذي ِمْثــُل  َأْغــَواَك ِســّرًا َأُخــوَك اْبــُن ُأمِّ

لشُُّعوِب الِذيَن ِمْن آِلَهِة ا7َنْذَهُب َوَنْعُبُد آِلَهًة ُأْخَرى لْم َتْعِرْفَها َأْنَت َوال آَباُؤَك : َنْفِسَك َقاِئالً 
َفال تَـْرَض ِمْنـُه 8َحْولَك الَقِريِبيَن ِمْنَك َأِو الَبِعيِديَن َعْنَك ِمْن َأْقَصاِء اَألْرِض ِإلى َأْقَصاِئَها 

لْيِه َيُدَك َتُكوُن عَ . َبل َقْتًال َتْقُتُلهُ 9َوال َتْسَمْع لُه َوال ُتْشِفْق َعْيُنَك َعلْيِه َوال َتِرقَّ لُه َوال َتْسُتْرُه 
َتْرُجُمـُه ِبالِحَجـاَرِة َحتـَّى َيُمـوَت َألنَّـُه الـَتَمَس َأْن 10. َأوًَّال ِلَقْتِلِه ُثمَّ َأْيِدي َجِميِع الشَّْعِب َأِخيراً 

: 13تثنيـة ) .ُيَطوَِّحَك َعِن الرَّبِّ ِإلِهَك الِذي َأْخَرَجـَك ِمـْن َأْرِض ِمْصـَر ِمـْن َبْيـِت الُعُبوِديَّـةِ 
6-10 

لرب فى عهده الجديد نسى ذلك وامتدح حكمته وعظمته ، فأى حكمة يجدها إال أن ا
الــرب فــى ذلــك؟ وأيــن يكمــن ســر العظمــة فــى عابــد لألوثــان؟ ومــاذا نفعــل لنكــون حكمــاء 
وعظماء مثل سليمان؟ هل نكفر مثلـه؟ وأيـن علـم اهللا األزلـى قبـل أن يختـار نبيـًا سـيكفر 

يتركه ويعبد األوثان؟ وأين جبروته وقوته ويضلل خلقه؟ ألم يعلم أن هذا النبى سيضل و 
َمِلَكـُة التـَّْيَمِن : (لمنع ما ال يرغب أن يقع فى ملكه ِحفاظًا على باقى خلقه من الضـالل؟
ِلَتْســَمَع ِحْكَمــَة َسـَتُقوُم ِفــي الـدِّيِن َمــَع َهــَذا اْلِجيـِل َوَتِديُنــُه َألنَّهَـا َأتَــْت ِمــْن َأَقاِصـي اَألْرِض 

 42: 12متى )!َوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَن َهُهَناُسَلْيَماَن َوهُ 

 هـــل كـــان تالميـــذ المســـيح وأتباعـــه يقومـــون بـــاإلعتراف عـــن ذنـــوبهم أمـــام  -238س
  يسوع؟

ولمن كان يدفع ثمن صكوك الغفران؟ ومن أين علمـت الكنيسـة مـا جهلـه . بالطبع ال
 يسوع؟
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 و وتالميــــذه هــــل كــــان لعيســــى عليــــه الســــالم تماثيــــل وصــــور يقدســــها هــــ -239س
وأتباعــــه؟ وهــــل أمــــر بالســــجود أمــــام تماثيلــــه وصــــوره؟ وهــــل أمــــر بــــالتبرك بالصــــليب أو 

 تقديسه؟

 هــل قــال إنــه سُيرســل أمــه وزوجتــه فــى الســماء فــوق قبــاب الكنــائس دون  -240س
 المساجد ودون أى قباب أخرى؟

 هل تعلمون أن الذى سمَّاكم مسيحيين هو بولس؟ -241س 

كل ما يمت للناموس بصلة ، وبذلك أخراج النصارى من لقد تمكن بولس من تغيير 
: عهـــد الـــرب ، وغيـــر ديـــنهم ، وجعلهـــم مســـيحيين ، يتعبـــدون ليســـوع المســـمى بالمســـيح

 َوُدِعــَي التََّالِميــذُ . َفَحــَدَث َأنَُّهَمــا اْجَتَمَعــا ِفــي اْلَكِنيَســِة َســَنًة َكاِمَلــًة َوَعلََّمــا َجْمعــًا َغِفيــراً 26(
 26: 11أعمال ) .ي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً فِ » َمِسيِحيِّينَ «

 ومــن الــذى ســمَّى الديانــة اليهوديــة بهــذا اإلســم؟ هــل كــان موســى يســمي  -242س
نفسه يهوديًا؟ وهل ُينسـب الـدين إلـى شـخص أو مكـان؟ فهـل ُتنسـب اليهوديـة إلـى يهـوذا 
ــــدة اليهوديــــة أو مملكــــة يهــــوذا  ــــى بل الــــذى جــــاء قبــــل موســــى بعــــدة قــــرون؟ أم ُتنســــب إل

: 1غالطيـــة (فلســـطين؟ وهـــل ُيعقـــل أال يظهـــر اســـم ديـــن موســـى إال فـــى رســـائل بـــولس ب
 )جمال الدين شرقاوى. م.دين المسيح ع(؟ )13-14

 مــا هــو دور الديانــة النصــرانية فــي بنــاء الحضــارة الغربيــة عمومــًا؟، وفــي  -243س
مجـــال العلـــم والمعرفـــة علـــى وجـــه الخصـــوص؟ وأرجـــو أن تكـــون اإلجابـــة فـــى العصـــور 

طى وما قبلها ، عندما كانت تحكم الكنيسة ، وكانـت أفكـار وعلـوم الكتـاب المقـدس الوس
 .هى السائدة

 هل تعلم لماذا لم يتزوج عيسى عليه السالم؟ -244س 

: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى1: (لم يتزوج عيسى عليه السالم ألنه بكر أمه ، وتقول الشريعة
ِإنَُّه . َرِحٍم ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمَن النَّاِس َوِمَن اْلَبَهاِئمِ  َقدِّْس ِلي ُكلَّ ِبْكٍر ُكلَّ َفاِتحِ «2

 1: 13خروج .) »ِلي



 155 

. فمـا كـان لــه أن يتـزوج ، ال هــو وال السـيدة مـريم ، ألنهــا أيضـًا أول مــن ولـدتها أمهــا
لذلك حكاية يوسـف النجـار وخطبتهـا لـه ، لهـى محـاوالت تعتـيم علـى المـيالد اإلعجـازى 

ماذا قال فـى المهـد وهـو ابـن دقـائق معـدودة؟ : حيث سيتساءل الناس. المهد وكالمه فى
 .األمر الذى سيفسد ألوهية يسوع ، وعقيدة التجسد والفداء والصلب

 هل تعلم أن تعدُّد الزوجات أباحها اهللا فى كل األديان؟ -245س 

 : فزوجات إبراهيم هن
 )15: 16تكوين (هاجر  -2 )12: 20تكوين (سارة أخته ألبيه  -1

 )311ص  1الطبرى ج(حجور  -4 )1: 25تكوين (قطورة  -3

ـــا َبُنـــو 6: (يقـــول ســـفر التكـــوين -5 ـــَراِريِّ اللَّـــَواِتيَوَأمَّ َكاَنـــْت ِإلْبـــَراِهيَم َفَأْعَطـــاُهْم  السَّ
تكوين ) .ْعُد َحيٌّ ِإْبَراِهيُم َعَطاَيا َوَصَرَفُهْم َعْن ِإْسَحاَق اْبِنِه َشْرقًا ِإَلى َأْرِض اْلَمْشِرِق َوُهَو بَ 

25 :6 

ومعنى ذلك أن إبراهيم عليه السالم كان يجمع على األقل ثالث زوجات باإلضافة 
 . إلى السرارى التى ذكرها الكتاب بالجمع

مــن الســرارى ، وداود تــرك جــزء مــن ســراريه  300وٕاذا علمنــا أن ســليمان كــان عنــده 
 ).16: 15 صموئيل الثانى(سرارى  10لحفظ البيت ، ويبلغ عددهن 

سـرارى فقـط باإلضـافة إلـى  10فإذا ما افترضنا بالقياس أن سيدنا إبـراهيم كـان عنـده 
 .زوجة وسريرة 13زوجاته، يكون قد جمع تحته 

 :وزوجات يعقوب هن
 راحيل  -2 ليئة  -1

 بلهة -4 زلفة -3

 .زوجات فى وقت واحد 4وبذلك يكون سيدنا يعقوب قد جمع 

 :وزوجات موسى هن
 )22-11: 2خروج (صفورة  -1
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 15-1: 12عدد ) وهو فى سن التسعين(امرأة كوشية  -2

يؤخـذ فـى اإلعتبـار أن اسـم حمـى (وبذلك يكـون نبـى اهللا موسـى قـد تـزوج مـن اثنتـين 
وحوبـاب ) 1: 3خـروج (ويثـرون ) 28: 2خـروج (فقـد أتـى رعوئيـل : موسى جـاء مختلفـاً 

ثـة لموسـى عليـه الســالم ؛ إال وقـد يشــير هـذا إلـى وجـود زوجــة ثال) 16: 1القينـى قضـاة 
 .إذا اعترفنا بخطأ الكتاب فى تحديد اسم حمى موسى عليه السالم

ــدًا خــارجون مــن صــلبه ، ألن : (وزوجــات جــدعون هــن كــان لجــدعون ســبعون ول
 31-30: 8قضاة ) كانت له نساء كثيرات

 13 أنجب إبراهيم: وٕاذا ما حاولنا استقراء عدد زوجاته عن طريق عدد أوالده ، نقول
 .أوالد لكل امرأة 3فيكون المتوسط التقريبى . نساء 4ولدًا من 

أوالد لكـل  3نسـاء ، فيكـون المتوسـط التقريبـى  4ولـدًا مـن  12وكذلك أنجـب يعقـوب 
 .امرأة

 .امرأة 23فيكون عدد نسائه إذن ال يقل عن : ولداً  70ولما كان لجدعون 

 :وزوجات داود هن
 )27-20: 18ل صموئيل األو (ميكال ابنة شاول  -1

 )42: 25صموئيل األول (أبيجال أرملة نابال  -2

 )43: 25صموئيل األول (أخينوعيم اليزرعيلية  -3

 )5-2: 3صموئيل الثانى (معكة ابنت تلماى ملك جشور  -4

 )5-2: 3صموئيل الثانى (حجيث  -5

 )5-2: 3صموئيل الثانى (أبيطال  -6

 )5-2: 3صموئيل الثانى (عجلة  -7

 )27: 11صموئيل الثانى (أرملة أوريا الحثى  بثشبع -8

 )4-1: 1ملوك األول (أبيشج الشونمية  -9
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كانـــت فـــى ُعمـــر يتـــراوح بـــين ) أبيشـــج الشـــونمية(وجـــدير بالـــذكر أن زوجـــة نبـــى اهللا 
 70و  65الخامســة عشــر والثامنــة عشــر ، وكــان داود قــد شــاخ ، أى يتــراوح عمــره بــين 

 .سنة 50و  45وجة له كان بين أى أن العمر بينه وبين آخر ز . سنة

ســنة  86أنجــب إســماعيل وعمــره ( 85وكـذلك كــان عمــر إبــراهيم عنــدما تـزوج هــاجر 
سـنة  30إلـى  25وكـان عمـر هـاجر عنـدما تزوجهـا إبـراهيم حـوالى ]). 16: 16تكـوين [
فقد ُأعِطيت لسارة من ضمن هدايا فرعون له ، وتزوجها بعد هذا الموعد بعشر سنوات (

 20 - 15فمتوسـط عمرهـا عنـدما ُأهـِديت لسـارة بـين . تـه فـى أرض كنعـانهى مـدة إقام
 .سنة 60و  55وبذلك يكون الفرق فى العمر بين إبراهيم وهاجر بين ). سنة

ــْن َأْجــِل 12( ــُه ِم ــْد َرفَّــَع ُمْلَك ــُه َق ــى ِإْســَراِئيَل، َوَأنَّ ــُه َمِلكــًا َعَل ــْد َأْثَبَت ــَم َداُوُد َأنَّ الــرَّبَّ َق َوَعِل
َوَأَخَذ َداُوُد َأْيضـًا َسـَراِرَي َوِنَسـاًء ِمـْن ُأوُرَشـِليَم َبْعـَد َمِجيئِـِه ِمـْن َحْبـُروَن، 13. ِبِه ِإْسَراِئيلَ َشعْ 

 13-12: 5صموئيل الثانى .) َفُوِلَد َأْيضًا ِلَداُوَد َبُنوَن َوَبَناتٌ 

 :ويمكن استقراء عدد نساء داود فى أورشليم كاآلتى

سنين ، تزوج فيها ست زوجات ، أى  7سبط يهوذا نحو ملك داود فى حبرون على 
 .بمعدل زوجة جديدة كل سنة

ســنة ، وقــد بــدأت  37ولمــا نتقــل داود إلــى أورشــليم ملكــًا علــى إســرائيل ، كــان عمــره 
فمــن المتوقــع أن يســتمر معــدل إضــافة الزوجــات الجــدد كمــا كــان ســلفًا، . المملكــة تســتقر

 .كثر نظرًا إلستقرار مملكتهأى زوجة جديدة كل سنة ، إن لم يكن أ

وٕاذا أخــذنا عامــل الســن فــى االعتبــار ، فإننــا يمكننــا تقســيم مــدة حياتــه فــى أورشــليم ، 
ســـنة إلـــى ثـــالث فتـــرات ، تبلـــغ كـــل منهـــا احـــدى عشـــر ســـنة ، ويكـــون  33التـــى بلغـــت 

المعدل المقبول فى الفترة األولى زوجة جديدة كل سنة ، وفى الفترة الثانية زوجة جديـدة 
 .سنتين ، وفى الفترة الثالثة زوجة جديدة كل ثالث سنوات كل

زوجــة علــى  20وبــذلك يكــون عــدد زوجــات داود الجــدد االئــى أخــذهن فــى أورشــليم 
 .األقل
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فقــد هــرب داود خوفــًا . امــرأة علــى األقــل 40أمــا بالنســبة للســرارى فيقــدرها العلمــاء ب 
اريه وتـــرك عشـــر نســـاء مـــن مـــن الثـــورة التـــى شـــنها عليـــه ابنـــه أبشـــالوم مـــع زوجاتـــه وســـر 

 ).16-12: 15صموئيل الثانى (سراريه لحفظ البيت 

إال أن بعـض . امرأة علـى األقـل 69سرية ، أى  40زوجة و  29وبذلك يكون لداود 
زوجــة ، بنــاء علــى حكايــة الملكــين الــذين تســوروا  100العلمــاء لــديهم يميــل إلــى كــونهم 

واعتدى على نعجتـه ) زوجة(عجة ن 99يملك  المحراب ، وشكى أحدهم من كون أخيه
وعلـى . ، ويقصدون بها امرأة أوريا الحثِّى ، التى اتهموا داود بالزنى معهـا ظلمـًا وُبهتانـاً 
 1000العمــوم فهــذا رقــم متواضــع إذا قــورن بحجــم نســاء ابنــه ســليمان الــذى وصــل إلــى 

 .امرأة

 :نساء رحبعام هن
ــَذ اُلوَم َأْكثَــَر ِمــْن َجِميــِع ِنَســاِئِه َوَســَراِريِه َوَأَحــبَّ َرُحْبَعــاُم َمْعَكــَة ِبْنــَت َأْبَشــ21( ــُه اتََّخ َألنَّ

يَّةً  أخبـار األيـام ) َوَوَلَد َثَماِنَيًة َوِعْشـِريَن اْبنـًا َوِسـتِّيَن اْبَنـةً  َثَماِنَي َعَشَرَة اْمَرَأًة َوِستِّيَن ُسرِّ
 21: 11الثانى 

 : نساء سليمان هن
ُموآِبيَّـــاٍت َوَعمُّوِنيَّـــاٍت : اُن ِنَســـاًء َغِريَبـــًة َكِثيـــَرًة َمـــَع ِبْنـــِت ِفْرَعـــْونَ َوَأَحـــبَّ اْلَمِلـــُك ُســـَلْيمَ 1(

ــاٍت  ــاٍت َوَصــْيُدوِنيَّاٍت َوِحثِّيَّ ــاَل َعــْنُهُم الــرَّبُّ ِلَبِنــي ِإْســَراِئيلَ 2َوَأُدوِميَّ ــِم الَّــِذيَن َق َال : [ِمــَن اُألَم
َفاْلَتَصَق ُسَلْيَماُن ]. ِإَلْيُكْم، َألنَُّهْم ُيِميُلوَن ُقُلوَبُكْم َوَراَء آِلَهِتِهمْ َتْدُخُلوَن ِإَلْيِهْم َوُهْم َال َيْدُخُلوَن 

ــؤَُالِء ِباْلَمَحبَّــةِ  ــْت لَــُه 3. ِبَه َســْبُع ِمَئــٍة ِمــَن النَِّســاِء السَّــيَِّداِت، َوثَــَالُث ِمَئــٍة ِمــَن َوَكاَن
 3-1: 11األول ملوك .) َفَأَماَلْت ِنَساُؤُه َقْلَبهُ . السََّراِريِّ 

 :نساء هوشع هن
 )2-1: 3و هوشع  3-2: 1هوشع (زوجتين 

 كاتــب ســفر الرؤيــا مــوحى إليــه مــن الــرب؟ فكيــف يخطــىء الــرب إذن هــل  -246س
فمـا هـو ) منسـى(فى أسماء األسباط االثنى عشـر؟ فقـد غيـر اسـم دان ووضـع بـدًال منـه 

 ردكم على ذلك؟

 16: 49تكوين ) .اِط ِإْسَراِئيلَ َداُن َيِديُن َشْعَبُه َكَأَحِد َأْسبَ 16(
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َوَسِمْعُت َعَدَد اْلَمْخُتوِميَن ِمَئًة َوَأْرَبَعًة َوَأْرَبِعيَن َأْلفًا، َمْخُتوِميَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َبِني 4(
ــومٍ 5. ِإْســَراِئيلَ  ــوَذا اْثَنــا َعَشــَر َأْلــَف َمْخُت ــْن ِســْبِط َيُه ــيَن اْثَنــا َعَشــرَ . ِم ــْن ِســْبِط َرُأوِب َأْلــَف  ِم
. ِمْن ِسـْبِط َأِشـيَر اْثَنـا َعَشـَر َأْلـَف َمْختُـومٍ 6. ِمْن ِسْبِط َجاَد اْثَنا َعَشَر َأْلَف َمْخُتومٍ . َمْخُتومٍ 

ــــَف . ِمــــْن ِســــْبِط َنْفتَــــاِلي اْثَنــــا َعَشــــَر َأْلــــَف َمْختُــــومٍ  ــــا َعَشــــَر َأْل ــــى اْثَن ِمــــْن ِســــْبِط َمَنسَّ
 6: 7الرؤيا)َمْخُتومٍ 

 وحَ 50( :يقــول متــى -247س ــرُّ ــَلَم ال ــيٍم َوَأْس ــوُع َأْيضــًا ِبَصــْوٍت َعِظ . َفَصــَرَخ َيُس
ــــى َأْســــَفلُ 51 ــــْوُق ِإَل ــــى اْثَنــــْيِن ِمــــْن َف ــــِد اْنَشــــقَّ ِإَل ــــْت . َوإَِذا ِحَجــــاُب اْلَهْيَكــــِل َق َواَألْرُض َتَزْلَزَل

ُخوُر َتَشـقََّقْت  ) .َسـاِد اْلِقدِّيِسـيَن الرَّاِقـِدينَ َواْلُقُبوُر َتَفتََّحـْت َوَقـاَم َكِثيـٌر ِمـْن َأجْ 52َوالصُّ
 52-51: 27متى 

فإذا كانت قبور القديسـين قـد تفتحـت مـن تلقـاء نفسـها ، فكيـف يحتـاج قبـر اإللـه إلـى 
ــَن 2(مــالك يــدحرج لــه الحجــر؟  ــَزَل ِم ــَالَك الــرَّبِّ َن ــَدَثْت َألنَّ َم ــٌة َح ــٌة َعِظيَم َوإَِذا َزْلَزَل
 2: 28متى ) .َحَجَر َعِن اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيهِ السََّماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج الْ 

 وٕاذا كانــت أجســاد القديســين قــد قامــت مــن األمــوات ، فكيــف تقولــون عــن  -248س
َوَلِكــِن اآلَن َقــْد َقــاَم اْلَمِســيُح ِمـــَن 20(يســوع إنــه أول بــاكورة الراقــدين مــن األمــوات؟ 

 20: 15وس األولى كورنث) .اَألْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّاِقِدينَ 

 ما هى اللغة التى كان يتكلم بها عيسى عليه السالم بين قومه؟ -249س 

لقــد ظــل إلــى وقــت قريــب يفهــم كــل النصــارى وغيــرهم أن عيســى عليــه الســالم كــان 
يتكلم اللغة اليونانية ، وهذا لسبب بسيط هو أنهم يعلمون أن كل أصـول الكتـاب عنـدهم 

ول هــى التــى كتبهــا يســوع ، وعلــى ذلــك فقــد كــان فــى ويظنــون أن هــذه األصــ. باليونانيــة
إال أن اإلكتشـافات الحديثـة ووثـائق كـوم عمـران أثبتـت أن عيسـى . نظرهم يتقن اليونانية

عليــه الســالم وقومــه كــانوا يتكلمــون اللغــة اآلراميــة ، وعلــى هــذا غيــرت األناجيــل بــبعض 
: أى نــــص عربــــىولــــم يغيرهــــا ) 20: 19يوحنــــا (اللغــــات األجنبيــــة فــــى تراجمهــــا نــــص 

َفَقــَرَأ َهــَذا اْلُعْنــَواَن َكِثيــُروَن ِمــَن اْلَيُهــوِد َألنَّ اْلَمَكــاَن الَّــِذي ُصــِلَب ِفيــِه َيُســوُع َكــاَن َقِريبــًا 20(
ِتيِنيَّةِ .ِمَن اْلَمِديَنةِ   20: 19يوحنا)َوَكاَن َمْكُتوبًا ِباْلِعْبَراِنيَِّة َواْلُيوَناِنيَِّة َوالالَّ
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، تجد أن ترجمـة  KJVفى ترجمة الملك جيمس المعتمدة ) ِعْبَراِنيَّةِ ِبالْ (فحين تجدها 
NIV  بدًال من العبرية) اآلرامية(قد غيرتها إلى. 

20Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was 
crucified was near the city, and the sign was written Uin Aramaic U, Latin 
and Greek. (NIV) 
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=JOHN+1&language=engli... U0T  

20 Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was 
crucified was near the city; and it was written Uin Hebrew U, Greek, and 
Latin. 
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=JOHN+19&language=engl... U0T  

20 Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was 
crucified was near the city, and the sign was written Uin Aramaic U, Latin 
and Greek. (NIVUK) 
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=JOHN+19&language=engl... U0T  

P

20
P Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was 

crucified was near the city; and it was written Uin Hebrew U, in Latin, and 
in Greek. 
0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?JOH+19&nomb&nomo&nomd&
bi=rsvU0T  

أرأيت عزيزى النصرانى مدى اإلستهانة بك وبكتابك الذى يضحكون عليـك ويسـمونه 
 مقدسًا ، بل ويدفعونك للقتال من أجله ، لتنال الشهادة والخلود فى جهنم؟

وٕاذا كانت لغته هى األرامية ، فلمـاذا كتـب متـى إنجيلـه بالعبرانيـة؟ ولمـن إذن  -250س
 إذا كانت هذه اللغة ال يتكلم بها أحد؟

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=NIV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+1&language=english&version=NIV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+19&language=english&version=NKJV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+19&language=english&version=NKJV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+19&language=english&version=NIV-UK
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=JOHN+19&language=english&version=NIV-UK
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?JOH+19&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?JOH+19&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
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 ــْوَمْينِ 1: (يقــول الكتــاب -251س ــَد َي ــاُم اْلَفِطيــِر َبْع َوَكــاَن ُرَؤَســاُء . َوَكــاَن اْلِفْصــُح َوَأيَّ
َلـْيَس ِفـي اْلِعيـِد «: َوَلِكـنَُّهْم قَـاُلوا2اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْطُلُبوَن َكْيَف ُيْمِسـُكوَنُه ِبَمْكـٍر َوَيْقُتُلوَنـُه 

 1: 14مرقس ) .»لشَّْعبِ ِلَئالَّ َيُكوَن َشَغٌب ِفي ا

مـــن الواضـــح هنـــا مـــراد ونيُّـــُة رؤســـاء الكهنـــة والكتبـــة فـــى القـــبض علـــى عيســـى عليـــه 
الســالم ، لكــن كــان العقبــة الوحيــدة التــى كانــت أمــامهم هــى أنهــم كــانوا يخــافون الجمــوع 

َوَلِكـنَُّهْم 2: (الغفيرة التى كانت تتبعـه منـذ حداثـة سـنه، والتـى ممكـن أن تـؤدى إلـى شـغب
، ومعنـى ذلـك أنـه كـان معروفـًا )»َلْيَس ِفي اْلِعيِد ِلَئالَّ َيُكوَن َشَغٌب ِفي الشَّـْعبِ «:اُلواقَـ

 .بالنسبة لهم، ولم تكن المشكلة تتوقف مطلقًا على تعريف يهوذا اليهود بهويته

ِبَشـاَرِة اْلَمَلُكـوِت ُيَعلِّـُم ِفـي َمَجـاِمِعِهْم َوَيْكـِرُز بِ َوَكاَن َيُسوُع َيُطوُف ُكلَّ اْلَجِليِل 23(فقد 
ـــْعبِ  . َفـــَذاَع َخَبـــُرُه ِفـــي َجِميـــِع ُســـوِريَّةَ 24. َوَيْشـــِفي ُكـــلَّ َمـــَرٍض َوُكـــلَّ َضـــْعٍف ِفـــي الشَّ

ــٍة َواْلَمَجــاِنيَن  ــَأْمَراٍض َوَأْوَجــاٍع ُمْخَتِلَف ــَقَماِء اْلُمَصــاِبيَن ِب ــِه َجِميــَع السُّ َفَأْحَضــُروا ِإَلْي
َفَتِبَعْتــُه ُجُمــوٌع َكِثيــَرٌة ِمــَن اْلَجِليــِل َواْلَعْشــِر 25. ُلــوِجيَن َفَشــَفاُهمْ َواْلَمْصــُروِعيَن َواْلَمفْ 

 25-23: 4متى )اْلُمُدِن َوُأوُرَشِليَم َواْلَيُهوِديَِّة َوِمْن َعْبِر اُألْرُدنِّ 

 1: 5متى ) َصِعَد ِإَلى اْلَجَبلِ َوَلمَّا َرَأى اْلُجُموَع 1(

 1: 8متى ) .َتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ ِل َوَلمَّا َنَزَل ِمَن اْلَجبَ 1(

 18: 8متى )َأَمَر ِبالذََّهاِب ِإَلى اْلَعْبرِ َوَلمَّا َرَأى َيُسوُع ُجُموعًا َكِثيَرًة َحْوَلُه 18(

ــِبَلُهْم َوَكلََّمُهــْم 11( َعــْن َمَلُكــوِت اِهللا َواْلُمْحتَــاُجوَن ِإَلــى َفــاْلُجُموُع ِإْذ َعِلُمــوا َتِبُعــوُه َفَق
 11: 9لوقا ) .لشَِّفاِء َشَفاُهمْ ا

َوَيْكـِرُز ِبِبَشــاَرِة َوَكـاَن َيُســوُع َيُطـوُف اْلُمــُدَن ُكلََّهـا َواْلُقــَرى ُيَعلِّــُم ِفـي َمَجاِمِعَهــا 35(
ـا َرَأى اْلُجُمـوَع َتَحـنََّن َعلَـْيِهْم 36. اْلَمَلُكوِت َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف ِفي الشَّْعبِ  َوَلمَّ

 36-35: 9متى ) .ْذ َكاُنوا ُمْنَزِعِجيَن َوُمْنَطِرِحيَن َكَغَنٍم َال َراِعَي َلَهاإِ 

يِسـيُّوَن َلمَّـا َنَظـُروا َقـاُلوا 2: (وكان معروفـًا بـين أعدائـه مـن الكتبـة والفريسـيين َفاْلَفرِّ
ــْبتِ «: َلــهُ  َأَمــا َقــَرْأُتْم َمــا «: َفَقــاَل َلُهــمْ 3 »!ُهــَوَذا َتَالِميــُذَك َيْفَعُلــوَن َمــا َال َيِحــلُّ ِفْعُلــُه ِفــي السَّ

 3-2: 12متى ) َفَعَلُه َداُوُد ِحيَن َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َمَعهُ 
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يِســيُّونَ َفَلمَّـا 14( َفَعِلــَم َيُســوُع َواْنَصــَرَف ِمــْن 15َتَشــاَوُروا َعَلْيــِه ِلَكــْي ُيْهِلُكــوُه  َخــَرَج اْلَفرِّ
 15-14: 12متى ) .ٌة َفَشَفاُهْم َجِميعاً َوَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيرَ . ُهَناكَ 

يِسـيِّينَ ِحيَنِئٍذ قَـاَل 38(بل طلبوا منهم آية  َيـا ُمَعلِّـُم ُنِريـُد َأْن «: َقْوٌم ِمـَن اْلَكَتَبـِة َواْلَفرِّ
 38: 12متى ) .»َنَرى ِمْنَك آَيةً 

وكان معروفا عند جامعى الضرائب ، فقد طالبوا بطرس بضرائب معلمهـم فـى وجـود 
ـا َجـاُءوا ِإلَـى َكْفِرَنـاُحوَم َتقَـدََّم الَّـِذيَن َيْأُخـُذوَن الـدِّْرَهَمْيِن 24: (ى عليه السالم نفسـهعيس َوَلمَّ

 35-34: 17متى ) »؟َأَما ُيوِفي ُمَعلُِّمُكُم الدِّْرَهَمْينِ «: ِإَلى ُبْطُرَس َوَقاُلوا

: يـــدبـــل وصـــلت ســـمعته إلـــى هيـــرودس ، حتـــى تمنـــى هيـــرودس لقائـــه منـــذ زمـــان بع
ـا َرَأى َيُســوَع فَـِرَح ِجــّدًا 8( ـا ِهيــُروُدُس َفَلمَّ َألنَّــُه َكــاَن ُيِريــُد ِمــْن َزَمــاٍن َطِويــٍل َأْن َيــَراُه َوَأمَّ

ى َأْن َيَراُه َيْصَنُع آَيةً  ِلَسَماِعِه َعْنُه َأْشَياَء َكِثيَرةً   8: 23لوقا ) .َوَتَرجَّ

. ؤسـائهم والكتبـة والفريسـيين والشـعبفقد كـان إذن معروفـًا بالنسـبة لليهـود والكهنـة ور 
 فما حاجتهم ليهوذا ليعرفهم به وبمكانه؟

 مــا معنــى أن يعطــى اهللا ليســوع إمكانيــة إخفــاء نفســه : ألــم تتفكــروا مطلقــاً  -252س
 وصوته عن اليهود بل وعن أقرب الناس إليه؟

ِإلَـى َقْرَيـٍة َبِعيـَدٍة َعـْن ُأوُرَشـِليَم ِسـتِّيَن َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنا ُمْنَطِلقَـْيِن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم 13(
. َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن َبْعُضُهَما َمَع َبْعٍض َعْن َجِميِع َهِذِه اْلَحَواِدثِ 14. »ِعْمَواُس «َغْلَوًة اْسُمَها 

. َكاَن َيْمِشي َمَعُهَماَوِفيَما ُهَما َيَتَكلََّماِن َوَيَتَحاَوَراِن اْقَتَرَب ِإَلْيِهَما َيُسوُع َنْفُسُه وَ 15
ـــا17. َوَلِكـــْن ُأْمِســـَكْت َأْعُيُنُهَمـــا َعـــْن َمْعِرَفِتـــهِ 16 ـــاَل َلُهَم ـــَالُم الَّـــِذي «: َفَق ـــَذا اْلَك ـــا َه َم

: َفَأَجـــاَب َأَحـــُدُهَما الَّـــِذي اْســـُمُه َكِ◌ْلُيوَبـــاُس 18» َتَتَطاَرَحـــاِن ِبـــِه َوَأْنُتَمـــا َماِشـــَياِن َعاِبَســـْيِن؟
َتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحـَدَثْت ِفيَهـا ِفـي َهـِذِه َهْل َأْنَت مُ «

ـــُة ِبَيُســـوَع النَّاِصـــِريِّ الَّـــِذي َكـــاَن «: َفَقـــاالَ » َوَمـــا ِهـــَي؟«: َفَقـــاَل َلُهَمـــا19» ؟اَأليَّـــامِ  اْلُمْخَتصَّ
 19-13: 24لوقا ) .اْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّْعبِ ِإْنَسانًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل وَ 

َفَأَخَذ َيُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّامًا ِمـْن 3: (وُأمسكت أعين اليهود أن يعرفوه وقت القبض عليه
يِســـيِّيَن َوَجــاَء ِإَلـــى ُهَنــاَك ِبَمَشـــاِعَل َوَمَصــاِبيَح َوِســـالَ  َفَخـــَرَج 4. حٍ ِعْنــِد ُرَؤَســـاِء اْلَكَهَنــِة َواْلَفرِّ
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ـــمْ  ـــاَل َلُه ـــِه َوَق ـــْأِتي َعَلْي ـــا َي ـــلِّ َم ـــاِلٌم ِبُك ـــَو َع ـــوَن؟«: َيُســـوُع َوُه ـــْن َتْطُلُب ـــاُبوهُ 5» َم َيُســـوَع «: َأَج
ـا قَـاَل َلهُـمْ 6. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه َأْيضًا َواِقفـًا َمَعهُـمْ . »َأَنا ُهوَ «: َقاَل َلُهمْ . »النَّاِصِريَّ  : َفَلمَّ

» َمْن َتْطُلُبوَن؟«: َفَسَأَلُهْم َأْيضاً 7. َرَجُعوا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعَلى اَألْرضِ » َأَنا ُهوَ  ِإنِّي«
َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفَدُعوا . َقْد ُقْلُت َلُكْم ِإنِّي َأَنا ُهوَ «: َأَجابَ 8. »َيُسوَع النَّاِصِريَّ «: َفَقاُلوا

 8-3: 18يوحنا .) »َهؤَُالِء َيْذَهُبونَ 

َبْعـــَد َهــَذا َأْظهَــَر َأْيضــًا َيُســـوُع َنْفَســُه ِللّتَالِميــِذ َعلَــى َبْحـــِر 1: (كــذلك لــم يعرفــه تالميــذه
َكاَن ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوُتوَما الَِّذي ُيقَـاُل لَـُه التـَّْوَأُم َوَنثََناِئيـُل الَّـِذي ِمـْن 2: َظَهَر َهَكَذا. َطَبِريَّةَ 

: َقاَل َلُهْم ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 3. ِل َواْبَنا َزْبِدي َواْثَناِن آَخَراِن ِمْن تَالِميِذِه َمَع َبْعِضِهمْ َقاَنا اْلَجِلي
ـــِفيَنَة . »َنـــْذَهُب َنْحــُن َأْيضــًا َمَعـــكَ «: قَــاُلوا لَــهُ . »َأَنــا َأْذَهــُب َألَتَصـــيَّدَ « َفَخَرُجــوا َوَدَخلُــوا السَّ

ـْبُح َوقَـَف َيُسـوُع َعلَـى الشَّـاِطئِ 4. ِة َلْم ُيْمِسُكوا َشـْيئاً َوِفي ِتْلَك اللَّْيلَ . ِلْلَوْقتِ  ـا َكـاَن الصُّ . َوَلمَّ
َيـا ِغْلَمـاُن َأَلَعـلَّ ِعْنـَدُكْم «: َفقَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 5. َوَلِكـنَّ الّتَالِميـَذ لَـْم َيُكوُنـوا َيْعَلُمـوَن َأنَّـُه َيُسـوعُ 

ـــِفيَنِة اَألْيَمـــِن «: ُهـــمْ َفَقـــاَل لَ 6» !الَ «: َأَجـــاُبوهُ . »ِإَدامـــًا؟ ـــَبَكَة ِإَلـــى َجاِنـــِب السَّ َأْلُقـــوا الشَّ
َفَقــاَل َذِلــَك 7. َفــَأْلَقْوا َوَلـْم َيُعــوُدوا َيْقـِدُروَن َأْن َيْجــِذُبوَها ِمـْن َكْثــَرِة السَّـَمكِ . »َفَتِجـُدوا

َلمَّـا َسـِمَع ِسـْمَعاُن ُبْطـُرُس فَ . »ُهـَو الـرَّبُّ «: التِّْلِميُذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُُّه ِلُبْطُرَس 
 7-1: 21يوحنا ) .َأنَُّه الرَّبُّ اتََّزَر ِبَثْوِبِه َألنَُّه َكاَن ُعْرَيانًا َوَأْلَقى َنْفَسُه ِفي اْلَبْحرِ 

ـا َمـْرَيُم 11: (ولم تعرفه المجدلية التى كانت من يومين مضيا تُـدلِّك قدميـه بالطيـب َأمَّ
َفَنَظــَرْت 12َوِفيَمــا ِهــَي َتْبِكــي اْنَحَنــْت ِإلَــى اْلَقْبــِر . اْلَقْبــِر َخاِرجــًا َتْبِكــيَفَكاَنــْت َواِقفَــًة ِعْنــَد 

مَالَكــْيِن ِبِثَيــاٍب ِبــيٍض َجاِلَســْيِن َواِحــدًا ِعْنــَد الــرَّْأِس َواآلَخــَر ِعْنــَد الــرِّْجَلْيِن َحْيــُث َكــاَن َجَســُد 
ِإنَّهُـْم َأَخـُذوا َسـيِِّدي «: َقالَـْت َلُهَمـا» ِلَمـاَذا َتْبِكـيَن؟ َيـا اْمـَرَأةُ «: َفَقاَال َلَها13. َيُسوَع َمْوُضوعاً 

َوَلمَّا َقاَلْت َهَذا اْلَتَفَتْت ِإَلى اْلـَوَراِء َفَنَظـَرْت َيُسـوَع َواِقفـًا َولَـْم 14. »َوَلْسُت َأْعَلُم َأْيَن َوَضُعوهُ 
َفَظنَّـْت ِتْلـَك َأنَّـُه » ُة ِلَماَذا َتْبِكيَن؟ َمْن َتْطُلبِـيَن؟َيا اْمَرأَ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 15. َتْعَلْم َأنَُّه َيُسوعُ 

. »َيا َسـيُِّد ِإْن ُكْنـَت َأْنـَت قَـْد َحَمْلتَـُه َفُقـْل ِلـي َأْيـَن َوَضـْعَتُه َوَأَنـا آُخـُذهُ «: اْلُبْسَتاِنيُّ َفَقاَلْت َلهُ 
) .الَّـِذي َتْفِسـيُرُه َيـا ُمَعلِّـمُ » َربُّـوِني«: َقاَلْت َلهُ َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك وَ » !َيا َمْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16

 16-11: 20يوحنا 
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َوَجـاَء ِإلَـى النَّاِصـَرِة 16: (وأرادوا أن ُيلقوه مـن فـوق الجبـل ، فخـرج مـن وسـطهم سـالماً 
.. .. .. .. .. َيْقـَرَأ َوَدَخـَل اْلَمْجَمـَع َحَسـَب َعاَدتِـِه َيـْوَم السَّـْبِت َوقَـاَم لِ . َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّـى

َفَقـاُموا َوَأْخَرُجـوُه َخـاِرَج 29َفاْمَتَألَ َغَضبًا َجِميُع الَِّذيَن ِفـي اْلَمْجَمـِع ِحـيَن َسـِمُعوا َهـَذا 28
ــِل الَّــِذي َكاَنــْت َمــِديَنُتُهْم َمْبِنيَّــًة َعَلْيــِه َحتَّــى  اْلَمِديَنــِة َوَجــاُءوا ِبــِه ِإَلــى َحافَّــَةِ◌ اْلَجَب

 30-16: 4لوقا .) َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى30. ُه ِإَلى َأْسَفلُ َيْطَرُحو 

 وٕاذا جـــاز إخفـــاء شخصـــيته عـــن تالميـــذه وأحبائـــه ، َفِلـــَم لـــم يســـتخدم هـــذه  -253س
اإلمكانيــة فــى إخفــاء نفســه عــن أعدائــه اليهــود ، وبــذلك يكــون قــد أجــاز اهللا الكــأس عنــه 

 الميتة؟واستجاب لدعائه وأنقذه من هذه 

كمـــا يقـــول بـــولس فـــى رســـالته إلـــى العبـــرانيين أن يســـوع دعـــا اهللا ، وتقبَّـــَل اهللا دعوتـــه 
ـاه الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ َقـدََّم ِبُصـَراٍخ َشـِديٍد َوُدُمـوٍع ِطْلَبـاٍت َوَتَضـرَُّعاٍت 7: (ونجَّ

 7: 5عبرانيين ) ْن َأْجِل َتْقَواهُ ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه مِ 

 ما معنى أن يقف يسوع متحديًا اليهود أنهم لن يجـدوه ، ولـن : ألم تتفكروا -254س
 يتمكنوا منه ، وأن اهللا سينقذه ويرفعه إليه، وحيث يكون هو ال يستطيعون هم أن يأتوا؟

. ثُـمَّ َأْمِضـي ِإَلـى الَّـِذي َأْرَسـَلِني َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسـيرًا َبْعـدُ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 33(
يوحنـا ) .»َسَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني َوَحْيـُث َأُكـوُن َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتوا34

7 :33-34 

َأَنـــا َأْمِضـــي َوَســـَتْطُلُبوَنِني «: َقـــاَل َلهُـــْم َيُســـوُع َأْيضـــاً 21: (وكـــرر قولـــه علـــيهم قـــائالً 
: َفَقاَل اْلَيهُـودُ 22» َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا. ُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكمْ َوتَ 
: َفقَـاَل َلهُـمْ 23» َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟: َأَلَعلَُّه َيْقُتُل َنْفَسُه َحتَّى َيُقولُ «
َأْنُتْم ِمْن َهـَذا اْلَعـاَلِم َأمَّـا َأَنـا َفَلْسـُت ِمـْن َهـَذا . ْسَفُل َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوقُ َأْنُتْم ِمْن أَ « 

َفُقْلُت َلُكْم ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفـي َخَطاَيـاُكْم َألنَُّكـْم ِإْن َلـْم ُتْؤِمُنـوا َأنِّـي َأَنـا ُهـَو 24. اْلَعاَلمِ 
َأَنـا ِمـَن اْلَبـْدِء َمـا «: َفقَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ » َمْن َأْنَت؟«: وا َلهُ َفَقالُ 25. »َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكمْ 

ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرًة َأَتَكلَّـُم َوَأْحُكـُم ِبهَـا ِمـْن َنْحـِوُكْم َلِكـنَّ الَّـِذي َأْرَسـَلِني 26. ُأَكلُِّمُكْم َأْيضًا ِبهِ 
َولَـْم َيْفَهُمـوا َأنَّـُه َكـاَن َيقُـوُل َلهُـْم َعـِن 27. »َأُقولُـُه ِلْلَعـاَلمِ  َوَأَنا َما َسِمْعُتُه ِمْنـُه َفهَـَذا. ُهَو َحقٌّ 

َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَسـاِن َفِحيَنِئـٍذ َتْفَهُمـوَن َأنِّـي َأَنـا ُهـَو «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 28. اآلبِ 
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َوالَّـِذي َأْرَسـَلِني 29. َمـا َعلََّمِنـي َأِبـيَوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَّـُم ِبَهـَذا كَ 
: 8يوحنـا ) .»ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

21-29 

فكيف إذن ُصِلَب وكانت وعوده كاذبة؟ فإذا اعتبرتموه نبيًا مرسًال من عند اهللا ، فهو 
وٕاذا اعتبرتمـوه إلهـًا ، . لم مـن نفسـه ، بـل مـا يسـمعه مـن اهللا يقولـهال يكذب، ألنه ال يـتك

 .فاإلله أيضًا ال يكذب ، وٕاال لفقد مصداقيته أمام عبيده ومن اإلنس والجن

 من الواضح أن اليهود لم يريدوا أن يمسكوه أو يقتلـوه فـى العيـد خوفـًا مـن  -255س
 ل الشعب عندئذ؟فمتى قبضوا عليه؟ ومتى ُصِلَب؟ وما هو رد فع. الشعب

فــى واقــع األمــر ، فــإن الكتــاب ُيصــرِّح أن الكهنــة والســلطات قــد قبضــت علــى يســوع 
ولم يكن هناك رد فعل معاكس لما فعله الكهنة والسلطات . وحاكمته وصلبته أثناء العيد

فــأين ذهبــت كــل هــذه الجمــوع؟ أيــن ذهــب أحبابــه وأتباعــه ومريــدوه؟ بــل أيــن ذهــب . بــه
ن كانت السـلطات الرومانيـة التـى ركضـت مسـرعة إلنقـاذ بـولس مـن تالميذه أنفسهم؟ وأي

 بضعة يهود أرادوا قتله؟

ِحيَنِئٍذ َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعُهْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم 26(
ـا َقاَرَبـِت اَأليَّــاُم السَّـْبَعُة َأْن تَــِتمَّ 27ْنُهُم اْلُقْرَبــانُ التَّْطِهيـِر ِإَلـى َأْن ُيَقــرََّب َعـْن ُكـلِّ َواِحــٍد ِمـ َوَلمَّ

ـــــاِدَي  ـــــِه اَألَي ـــــْوا َعَلْي ـــــِع َوَأْلَق ـــــلَّ اْلَجْم ـــــِل َفَأَهـــــاُجوا ُك ـــــي اْلَهْيَك ـــــْن َأِســـــيَّا ِف َرآُه اْلَيُهـــــوُد الَّـــــِذيَن ِم
َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ! ِعيُنواَيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن أَ «: َصاِرِخينَ 28

ُكلِّ َمَكاٍن ِضّدًا ِللشَّْعِب َوالنَّاُموِس َوَهَذا اْلَمْوِضـِع َحتـَّى َأْدَخـَل ُيوَنـاِنيِّيَن َأْيضـًا ِإلَـى اْلَهْيَكـِل 
َأْوا َمَعــــُه ِفــــي اْلَمِديَنــــِة تُــــُروِفيُمَس َألنَُّهــــْم َكــــاُنوا َقــــْد رَ 29. »َوَدنَّــــَس َهــــَذا اْلَمْوِضــــَع اْلُمَقــــدََّس 

َفَهاَجــــِت اْلَمِديَنــــُة ُكلَُّهــــا 30. اَألَفُسِســــيَّ َفَكــــاُنوا َيُظنُّــــوَن َأنَّ ُبــــوُلَس َأْدَخَلــــُه ِإَلــــى اْلَهْيَكــــلِ 
وُه َخـاِرَج اْلَهْيَكـلِ  . اَألْبـَوابُ َوِلْلَوْقـِت ُأْغِلَقـِت . َوَتَراَكَض الشَّْعُب َوَأْمَسُكوا ُبوُلَس َوَجـرُّ

َوَبْيَنَما ُهْم َيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه َنَما َخَبٌر ِإَلى َأِميِر اْلَكِتيَبـِة َأنَّ ُأوُرَشـِليَم ُكلََّهـا َقـِد 31
ـا َرُأوا اَألِميـَر َواْلَعْسـَكرَ . َفِلْلَوْقـِت َأَخـَذ َعْسـَكرًا َوقُـوَّاَد ِمَئـاٍت َوَرَكـَض ِإلَـْيِهمْ 32اْضَطَرَبْت   َفَلمَّ

 32-26: 21أعمال الرسل ) .َكفُّوا َعْن َضْرِب ُبوُلَس 
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 ْنُدوُق َمَع َيُهـوَذاَألنَّ َقْومًا 29: (يقول يوحنا -256س َظنُّـوا َأنَّ َيُسـوَع  ِإْذ َكاَن الصُّ
 29: 13يوحنا ) .اْشَتِر َما َنْحَتاُج ِإَلْيِه ِلْلِعيِد َأْو َأْن ُيْعِطَي َشْيئًا ِلْلُفَقَراءِ : َقاَل َلهُ 

فــإذا كــان يهــوذا أمينــًا للصــندوق ، فقــد كــان هــذا يتــيح لــه فرصــًا بــال حــدود ليســرق ، 
ى بكــل هــذا المــال مــن أجــل أن يبيــع ســيده ويحصــل علــى  فهــل هــو مــن الغبــاء أن ُيضــحِّ

 ثالثين من الفضة؟

ْو َأْن ُيْعِطــَي اْشــَتِر َمــا َنْحتَــاُج ِإَلْيــِه ِلْلِعيــِد أَ : َأنَّ َيُســوَع َقــاَل َلــهُ (وانظــر إلــى قــول يوحنــا 
 29: 13يوحنا ) َشْيئًا ِلْلُفَقَراءِ 

ــُه َكــاَن َســاِرقًا 6(وقولــه  ــاْلُفَقَراِء َبــْل َألنَّ ــاِلي ِب ــْيَس َألنَّــُه َكــاَن ُيَب َوَكــاَن َقــاَل َهــَذا َل
ْنُدوُق ِعْنَدُه َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيهِ   6: 12يوحنا ) .الصُّ

فكيــف اختــاره ضــمن التالميــذ حملــة لوائــه مــن بعــده؟ ألــم يعلــم إلهكــم أن يهــوذا لــص؟ 
وكيـف أعطــاه الصــندوق؟ هــل أراد الــرب أن يسـاعده علــى الســرقة؟ أم هــل أراد الــرب أن 

 ُيبدِّد نقود المتبرعين والناس الذين أئتمنوه على هذه النقود؟

هذه رواية كاذبة تدخل ضمن الروايات الكاذبة التى استهدفت تحقير التالميـذ وتقليـل 
 :شأنهم ، لهدم هذا الدين ورموزه

َأيَُّها اْلِجيـُل َغْيـُر اْلُمـْؤِمِن ِإَلـى َمتَـى «:َفَقاَل َلُهمْ 19:(ليس عندهم اإليمان الكافى
 19: 9مرقس .) »!َأُكوُن َمَعُكْم؟ ِإَلى َمَتى َأْحَتِمُلُكْم؟ َقدُِّموُه ِإَليَّ 

َيــا َقِليــَل «: َدُه َوَأْمَســَك ِبــِه َوَقــاَل َلــهُ َفِفــي اْلَحــاِل َمــدَّ َيُســوُع َيــ31: (بــل قليلــى اإليمــان
 31: 14متى ) »؟اِإليَماِن ِلَماَذا َشَكْكتَ 

َأَنـا ِلـي َطَعـاٌم ِآلُكـَل «: َفقَـاَل َلهُـمْ 32» َيا ُمَعلُِّم ُكلْ «: َوِفي َأْثَناِء َذِلَك َسَأَلُه تَالِميُذهُ 31(
ـــُتمْ  ـــُه َأْن ـــاَل الّتالَ 33. »َلْســـُتْم َتْعِرُفوَن ـــَبْعضٍ َفَق ـــْيٍء «: ِميـــُذ َبْعُضـــُهْم ِل ـــاُه ِبَش ـــدًا َأَت ـــلَّ َأَح َأَلَع

ـَم َعَملَـهُ «:َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 34» ؟ِلَيْأُكلَ  يوحنـا ) َطَعاِمي َأْن َأْعَمـَل َمِشـيَئَة الَّـِذي َأْرَسـَلِني َوُأَتمِّ
4 :31-34 

ــلون الجهـل عــن العلـم ، لــيس عنـدهم تحمُّــل لمسـئولية الــتعلُّ  م أغبيـاء ، يفضِّ
 : لتعليم األجيال القادمة
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 32: 9مرقس .) َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا اْلَقْوَل َوَخاُفوا َأْن َيْسَأُلوهُ 32(

َهـْل َأْنـُتْم َأْيضـًا َحتـَّى «: َفَقاَل َيُسوعُ 16. »َفسِّْر َلَنا َهَذا اْلَمَثلَ «: َفَقاَل ُبْطُرُس َلهُ 15(
 16: 15متى ) ؟اآلَن َغْيُر َفاِهِمينَ 

 27: 8يوحنا .) َوَلْم َيْفَهُموا َأنَُّه َكاَن َيُقوُل َلُهْم َعِن اآلبِ 27(

) .َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا َما ُهـَو الَّـِذي َكـاَن ُيَكلُِّمُهـْم ِبـهِ َهَذا اْلَمَثُل َقاَلُه َلُهْم َيُسوُع 6(
 6: 10يوحنا 

َوَهِذِه اُألُموُر َلـْم َيْفَهْمَهـا تَالِميـُذُه 16. »َتانٍ ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلسًا َعَلى َجْحِش أَ (
ــَد َيُســوُع ِحيَنِئــٍذ تَــَذكَُّروا َأنَّ َهــِذِه َكاَنــْت َمْكُتوَبــًة َعْنــُه َوَأنَّهُــْم َصــَنُعوا َهــِذِه َأوًَّال  ــا َتَمجَّ َوَلِكــْن َلمَّ

 16: 12يوحنا ) .َلهُ 

ُهـَو «: َأَجاَب َيُسوعُ 26» َيا َسيُِّد َمْن ُهَو؟«: اَل َلهُ َفاتََّكَأ َذاَك َعَلى َصْدِر َيُسوَع َوقَ 25(
َفَغَمــــــَس اللُّْقَمــــــَة َوَأْعَطاَهــــــا ِلَيُهــــــوَذا ِســــــْمَعاَن . »َذاَك الَّــــــِذي َأْغِمــــــُس َأَنــــــا اللُّْقَمــــــَة َوُأْعِطيــــــهِ 

ــْيَطانُ 27. اِإلْســَخْرُيوِطيِّ  َمــا َأْنــَت َتْعَمُلــُه َفاْعَمْلــُه «: َفَقــاَل َلــُه َيُســوعُ . َفَبْعــَد اللُّْقَمــِة َدَخَلــُه الشَّ
َألنَّ َقْومـًا 29َوَأمَّا َهَذا َفَلْم َيْفَهْم َأَحٌد ِمَن اْلُمتَِّكِئيَن ِلَماَذا َكلََّمُه ِبه 28. »ِبَأْكَثِر ُسْرَعةٍ 

ــْنُدوُق َمــَع َيُهــوَذا َظنُّــوا َأنَّ َيُســوَع َقــاَل َلــهُ  َلْيــِه ِلْلِعيــِد َأْو َأْن اْشــَتِر َمــا َنْحَتــاُج إِ : ِإْذ َكــاَن الصُّ
 29-25: 13يوحنا ) .ُيْعِطَي َشْيئًا ِلْلُفَقَراءِ 

ُبوَن ِمْن ُكلِّ َما َفَعَل َيُسـوُع قَـاَل ِلَتَالِميـِذهِ ( َضـُعوا َأْنـُتْم َهـَذا «44: َوإِْذ َكاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَّ
ـــا ُهـــْم َفَلـــْم 45. »لَُّم ِإَلـــى َأْيـــِدي النَّـــاسِ ِإنَّ اْبـــَن اِإلْنَســـاِن َســـْوَف ُيَســـ: اْلَكـــَالَم ِفـــي آَذاِنُكـــمْ  َوَأمَّ
َوَكـاَن ُمْخفـًى َعـْنُهْم ِلَكـْي َال َيْفَهُمـوُه َوَخـاُفوا َأْن َيْسـَأُلوُه َعـْن َهـَذا َيْفَهُموا َهَذا اْلقَـْوَل 

 45-43: 9لوقا ) .اْلَقْولِ 

ُدوَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَسَيِتمُّ ُكلُّ َما ُهَو َها َنْحُن َصاعِ «: َوَأَخَذ اِالْثَنْي َعَشَر َوَقاَل َلُهمْ 31(
َألنَُّه ُيَسلَُّم ِإَلى اُألَمِم َوُيْسَتْهَزُأ ِبِه َوُيْشَتُم َوُيْتَفُل َعَلْيِه 32َمْكُتوٌب ِباَألْنِبَياِء َعِن اْبِن اِإلْنَساِن 

َوَأمَّا ُهْم َفَلْم َيْفَهُموا ِمْن َذِلَك َشـْيئًا 34. »َوَيْجِلُدوَنُه َوَيْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ 33
 34-31: 18لوقا)َوَكاَن َهَذا اَألْمُر ُمْخفًى َعْنُهْم َوَلْم َيْعَلُموا َما ِقيلَ 
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: وهـذا خـاص ببطـرس رئيسـهم: بطرس صاحب نبـوءة كاذبـة ووعـد غيـر صـادق
: قَـاَل لَـُه َيُسـوعُ 34. »َفَأَنـا َال َأُشـكُّ َأَبـداً َوإِْن َشـكَّ ِفيـَك اْلَجِميـُع «: َفَقاَل ُبْطُرُس َلهُ 33(
قَـاَل 35. »ِإنََّك ِفي َهِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل َأْن َيِصيَح ِديـٌك تُْنِكُرنِـي ثَـَالَث َمـرَّاتٍ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «

ــُركَ «: َلــُه ُبْطــُرُس  ــَك َال ُأْنِك ــوَت َمَع ــِو اْضــُطِرْرُت َأْن َأُم ــالَ » !َوَل ــَذا َق َأْيضــًا َجِميــُع  َهَك
 35-33: 26متى ) .التََّالِميذِ 

ــا ُبْطــُرُس 69: (وهــذا خــاص ببطــرس رئيســهم: بطــرس كــّذاب ويقســم بــاهللا كــذباً  َأمَّ
ـــٌة َقاِئَلـــةً  ـــَع َيُســـوَع «: َفَكـــاَن َجاِلســـًا َخاِرجـــًا ِفـــي الـــدَّاِر َفَجـــاَءْت ِإَلْيـــِه َجاِرَي ـــَت َم ـــَت ُكْن َوَأْن

ثُـمَّ ِإْذ َخـَرَج ِإلَـى 71» !َلْسُت َأْدِري َما َتُقوِلينَ «: ُقدَّاَم اْلَجِميِع َقاِئالً  َفَأْنَكرَ 70. »اْلَجِليِليِّ 
فَـَأْنَكَر 72» !َوَهـَذا َكـاَن َمـَع َيُسـوَع النَّاِصـِريِّ «: الدِّْهِليِز َرَأْتُه ُأْخـَرى َفَقالَـْت ِللَّـِذيَن ُهَنـاكَ 

ــ«: َأْيضــًا ِبَقَســمٍ  ــُت َأْعــِرُف الرَُّج ــي َلْس ــاُلوا ِلُبْطــُرَس 73» !لَ ِإنِّ ــاُم َوَق : َوَبْعــَد َقِليــٍل َجــاَء اْلِقَي
ِإنِّـي «: َفاْبتَـَدَأ ِحيَنِئـٍذ َيْلَعـُن َوَيْحِلـفُ 74» !َحّقًا َأْنَت َأْيضًا ِمْنُهْم َفِإنَّ ُلَغَتَك ُتْظِهـُركَ «

: َكــَالَم َيُســوَع الَّــِذي َقــاَل َلــهُ َفتَــَذكََّر ُبْطــُرُس 75. َوِلْلَوْقــِت َصـاَح الــدِّيكُ » !َال َأْعــِرُف الرَُّجــلَ 
) .َفَخــَرَج ِإَلــى َخــاِرٍج َوَبَكــى ُبَكــاًء ُمــّراً . »ِإنَّــَك َقْبــَل َأْن َيِصــيَح الــدِّيُك تُْنِكُرِنــي ثَــَالَث َمــرَّاتٍ «

 75-69: 26متى 

ثَـَرٌة َأْنـَت َمعْ . اْذَهْب َعنِّي َيا َشـْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس 23: (بطرس شيطان
 23: 16متى ) .»ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

 تؤكد األناجيل مقدرة يسوع على معرفة الغيب وما ُتخفى الصدور -257س : 

 َوَلِكْن ِلَئالَّ 27(فقد علم أن أول سمكة سيصطادها بطرس سيكون فى فاها إستارًا 

َوالسَّـَمَكُة الَِّتـي َتْطُلـُع َأوًَّال ُخـْذَها َوَمتَـى َفَتْحـَت اْلَبْحـِر َوَأْلـِق ِصـنَّاَرًة ُنْعِثَرُهُم اْذَهْب ِإلَـى 
  27: 17متى ) .»َفاَها َتِجْد ِإْسَتارًا َفُخْذُه َوَأْعِطِهْم َعنِّي َوَعْنكَ 

وقد علم أن المرأة التى تستقى الماء كان لها خمسة أزواج أما الذى عندها اآلن فهو 
َحَسـنًا ُقْلـِت لَـْيَس ِلـي «: قَـاَل َلهَـا َيُسـوعُ . »لَـْيَس ِلـي َزْوجٌ «: َأَجاَبِت اْلَمْرَأةُ 17(وجها ليس ز 
َهــَذا ُقْلــِت . َألنَّـُه َكــاَن َلـِك َخْمَســُة َأْزَواٍج َوالَّـِذي َلــِك اآلَن َلـْيَس ُهــَو َزْوَجـكِ 18َزْوٌج 

ْدقِ   ،  18-17: 4يوحنا ) .»ِبالصِّ
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َوِفيَما ُهـْم َيتَـَردَُّدوَن ِفـي اْلَجِليـِل قَـاَل َلهُـْم 22(ابن اإلنسان للصلب كما علم أنه سُيسلم 
َفَيْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلـِث 23 اْبُن اِإلْنَساِن َسْوَف ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي النَّاسِ «: َيُسوعُ 
   23-22: 17متى ) .َفَحِزُنوا ِجّداً . »َيُقومُ 

الهيكــل وظهــور أنبيــاء كذبــة وحــدوث حــروب ، ومجاعــات  وكــذلك أخبــرهم عــن هــدم
فَـِإَذا َسـِمْعُتْم ِبُحـُروٍب 7: (وأوبئة وزالزل وقيام أمة على أمة وحـدوث رجسـة خـراب دانيـال

ُقـوُم َألنَّـُه تَ 8. َوِبَأْخَباِر ُحُروٍب َفَال َتْرَتاُعوا َألنََّها َال ُبدَّ َأْن َتُكوَن َوَلِكْن َلْيَس اْلُمْنَتَهى َبْعـدُ 
ــٍة َوَمْمَلَكــٌة َعَلــى َمْمَلَكــٍة َوَتُكــوُن َزَالِزُل ِفــي َأَمــاِكَن َوَتُكــوُن َمَجاَعــاٌت  ــٌة َعَلــى ُأمَّ ُأمَّ

الَِّتي َقاَل » ِرْجَسَة اْلَخَرابِ «َفَمَتى َنَظْرُتْم 14. .. .. .. َهِذِه ُمْبَتَدُأ اَألْوَجاعِ . َواْضِطَراَباتٌ 
 14-7: 13مرقس ) َقاِئَمةً َعْنَها َداِنيآُل النَِّبيُّ 

َوإِْن َأَرْدتُـْم َأْن َتْقَبلُـوا َفهَـَذا ُهـَو 14: (وبشرهم أيضًا بخـروج إيليـاء مـن بعـده ، فقـال لهـم
 14: 11متى ) .ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

يـًا َوَأَنا َأْطُلُب ِمَن اآلِب فَ 16ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي «15( ُيْعِطـيُكْم ُمَعزِّ
 15: 14يوحنا ) آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اَألَبدِ 

وُح اْلُقـُدُس الَّـِذي َسُيْرِسـُلُه اآلُب ِباْسـِمي َفُهـَو ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ 26( َوَأمَّا اْلُمَعـزِّي الـرُّ
 26: 14يوحنا ) .َشْيٍء َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

َمَتى َجـاَء اْلُمَعـزِّي الَّـِذي َسُأْرِسـُلُه َأَنـا ِإَلـْيُكْم ِمـَن اآلِب ُروُح اْلَحـقِّ الَّـِذي وَ «26(
 26: 15يوحنا ) .ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق َفُهَو َيْشَهُد ِلي

ــْنُكْم َيْســَأُلِني 5(  ــْيَس َأَحــٌد ِم ــا َمــاٍض ِإَلــى الَّــِذي َأْرَســَلِني َوَل ــا اآلَن َفَأَن ــَن َتْمِضــيَوَأمَّ . َأْي
َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ ِإنَُّه َخْيـٌر َلُكـْم 7. َلِكْن َألنِّي ُقْلُت َلُكْم َهَذا َقْد َمَألَ اْلُحْزُن ُقلُـوَبُكمْ 6

ــيْ  ــُت ُأْرِســُلُه ِإَل ــْن ِإْن َذَهْب ــْأِتيُكُم اْلُمَعــزِّي َوَلِك ــْق َال َي ــْم َأْنَطِل ــُه ِإْن َل ــَق َألنَّ . ُكمْ َأْن َأْنَطِل
ــُت اْلَعــاَلَم َعَلــى َخِطيَّــٍة َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ 8 ــا َعَلــى 9. َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ َأمَّ

. َوَأمَّا َعَلى ِبرٍّ َفَألنِّي َذاِهٌب ِإلَـى َأبِـي َوَال َتَرْوَننِـي َأْيضـاً 10. َخِطيٍَّة َفَألنَُّهْم َال ُيْؤِمُنوَن ِبي
 11-5: 16يوحنا ) .ْيُنوَنٍة َفَألنَّ َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلِم َقْد ِدينَ َوَأمَّا َعَلى دَ 11
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وبمــا أنــه كــان يعلــم الغيــب كمــا تفصــح نصــوص األناجيــل ، وبمــا أنــه اإللــه المتجســد 
عندكم ، فلماذا وعد إذن يهوذا اإلسخريوطى بأن ُيجلسه معه فـى الملكـوت علـى كرسـى 

 خائن ولص؟يدين أسباط بنى إسرائيل لو كان يهوذا 

ــَياِطيِن َوِشــَفاِء 1( َوَدَعــا َتَالِميــَذُه اِالْثَنــْي َعَشــَر َوَأْعَطــاُهْم ُقــوًَّة َوُســْلَطانًا َعَلــى َجِميــِع الشَّ
 1: 9لوقا ) َأْمَراضٍ 

 وكيـــف يحكـــم عليـــه كتـــابكم المقـــدس وٕالهكـــم القـــدوس العزيـــز الـــذى ُأهـــين  -258س
عِدَم صلبًا وُطِعَن بحربة فى جنبه ومات وُضِرَب وُصِفَع على وجهه وُبِصَق فى وجهه وأُ 

َألنَُّكْم ُتْعَطْوَن ِفـي ِتْلـَك السَّـاَعِة َمـا َتَتَكلَُّمـوَن : (بأنه شقى وهو الذى أدخله فى عموم قوله
 20-19: 10متى ) .َألْن َلْسُتْم َأْنُتُم اْلُمَتَكلِِّميَن َبْل ُروُح َأِبيُكُم الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ 20ِبِه 

إن مثـل هـذا الكـالم نـصَّ علـى أن يهـوذا مـن القديسـين األبـرار ، فكيـف يحكـم عليـه ف
 اإلنجيل فيما بعد أنه لص؟

 يقول متى إن يسوع أنبأهم أنهم فى هذه الساعة التى يكلمهم فيهـا سـينزل  -259س
ـــاَعِة َمـــا: (علـــيهم الـــروح القـــدس ويـــتكلم علـــى ألســـنتهم ـــَك السَّ  َألنَُّكـــْم ُتْعَطـــْوَن ِفـــي ِتْل

: 10متــى ) .َألْن َلْســُتْم َأْنــُتُم اْلُمَتَكلِِّمــيَن َبــْل ُروُح َأبِـيُكُم الَّــِذي َيــَتَكلَُّم ِفــيُكمْ 20 َتَتَكلَُّمــوَن ِبــهِ 
، هذا على الرغم من أن سفر أعمال الرسل يحدد أن نزول الروح القدس على  19-20

ــا َحَضـــَر َيـــْوُم وَ 1. (التالميــذ كـــان فــى اليـــوم الخمســين بعـــد صــعود يســـوع إلــى الســـماء َلمَّ
َوَصاَر َبْغَتًة ِمَن السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهُبوِب 2اْلَخْمِسيَن َكاَن اْلَجِميُع َمعًا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة 

ِمْن  َوَظَهَرْت َلُهْم َأْلِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة َكَأنََّها3ِريٍح َعاِصَفٍة َوَمَأل ُكلَّ اْلَبْيِت َحْيُث َكاُنوا َجاِلِسيَن 
وِح اْلقُـُدِس َواْبتَـَدُأوا َيَتَكلَُّمـوَن 4. َناٍر َواْسـَتَقرَّْت َعلَـى ُكـلِّ َواِحـٍد ِمـْنُهمْ  َواْمـَتَأل اْلَجِميـُع ِمـَن الـرُّ

وُح َأْن َيْنِطُقوا  4-1: 2أعمال الرسل ) .ِبَأْلِسَنٍة ُأْخَرى َكَما َأْعَطاُهُم الرُّ

نـــزول الـــروح القـــدس وقـــت مـــا  فمـــن الصـــادق؟ ومـــن الكـــاذب؟ هـــل صـــدق يســـوع فـــى
كلمهم فى اإلصحاح العاشر من إنجيله؟ أم صدق سفر أعمال الرسل الذى يحدد نـزول 

 الروح القدس عليهم بعد صعود يسوع بخمسين يومًا؟
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 َألنَُّكْم ُتْعَطـْوَن ِفـي ِتْلـَك السَّـاَعِة َمـا َتَتَكلَُّمـوَن : (ويناًءا على قول متـى -260س
فما  20-19: 10متى ) .َأْنُتُم اْلُمَتَكلِِّميَن َبْل ُروُح َأِبيُكُم الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ  َألْن َلْسُتمْ 20 ِبهِ 

معنى أن ينبئهم بنزول الروح القدس عليهم وهو معهم يكلمهم؟ فهل كـان ينـوى الصـعود 
دون صلب وفداء البشرية؟ أال يدل ذلـك علـى عـدم معرفـة التالميـذ باتحـاد الـروح القـدس 

ب واالبن؟ وٕاال كيف يصعد يسـوع ليرسـل جـزًءا منـه إلـيهم؟ وهـل كـان يعتقـد أنهـم مع اآل
 بهذا الغباء الذى تنسبه لهم األناجيل سينجحون فيما فشل هو فيه؟

 ـــا «: َأَجـــاَبُهْم َيُســـوعُ 70: (وٕاذا ســـلَّمنا بمـــا قالـــه إنجيـــل يوحنـــا -261س ـــي َأَن ـــْيَس َأنِّ َأَل
، فلماذا لم ينزعج التالميـذ  70: 6يوحنا ) »!اِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطانٌ اْخَتْرُتُكْم اِالْثَنْي َعَشَر؟ َووَ 

وسـألوه واحــدًا تلـو اآلخــر إذا كـان هــو هـذا الشــيطان أم غيـره فــى إنزعـاج كمــا فعلـوا معــه 
 ليلة العشاء األخير؟

ولمـــاذا لـــم ُيحـــدِّد العضـــو الثـــانى عشـــر إلدانـــة بنـــى إســـرائيل بـــدًال مـــن هـــذا الشـــيطان 
اختيــاره للقرعــة التــى ألقوهــا ووقعــت علــى متيــاس؟ أهكــذا يــتم القديســين؟ يهــوذا؟ أم تــرك 

ثُمَّ َأْلَقْوا ُقْرَعَتُهْم َفَوَقَعِت اْلُقْرَعُة َعَلى َمتَِّياَس َفُحِسَب َمَع اَألَحَد َعَشـَر 26(بالقرعـة؟ 
 26 :1أعمال الرسل ) َرُسوالً 

 نفسـه فـى التهلكـة، وٕاذا كان يسوع إلـه وعلـم أن يهـوذا شـيطان، وسـيرمى ب -262س
فلماذا لم يحاول إنقاذه وهدايته؟ أيفشل اإلله فى هداية خلقه؟ أيفشل اإلله فى إنتقاء مـن 
ُيبلِّــغ دعوتــه؟ لمــاذا لــم يحــاول إنقــاذه؟ أيــدعوا الشــيطان نفســه للســجود هللا وُيهمــل تلميــذه 
حامــــل دعوتــــه مــــن بعــــده؟ لمــــاذا تركــــه يلقــــى هــــذا المصــــير األســــود التــــى تحكــــى عنــــه 

؟ فــأين كــان حبــه لعــدوه يهــوذا؟ لمــاذا لــم )أحبــوا أعــداءكم: (اجيــل؟ ألــيس هــو القائــلاألن
يغسل أرجل يهـوذا مـع التالميـذ ليطهـره؟ لمـاذا لـم ُيخـرج شـيطانه لينقـذه؟ لمـاذا لـم ُيحبـه؟ 
لمــاذا تــرك لــه الفرصــة لإلنتحــار والخلــود فــى نــار جهــنم؟ لمــاذا لــم يضــرب المثــل الحــى 

 على حب اإلنسان ألعدائه؟
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 هل سُيخلَّد يهوذا فعًال فى نار جهنم؟  -263س 

فهـل كـان يهـوذا . لقد نزل إلهكم بعد صلبه إلى نار جهنم وأنقذ كل من فيها وطهـرهم
مــنهم ، حيــث إنــه مــات أثنــاء محاكمــة يســوع؟ أضــف إلــى ذلــك أنــه هــو الــذى دفــع إلهــه 

ر البشــرية مــن الخطيئــة ا ! ألزليــةالخــائف مــن المــوت والصــلب إلــى هــذا المصــير لُيحــرِّ
فيهــوذا إذن هــو المخلِّــص والفــادى ولــيس يســوع ، أو قــل لــه النصــيب األكبــر أو مشــارك 

فلــم ال ُتمجدونــه؟ وهــو يســتحق لقــب مــالك ولــيس ! فــى هــذا الحــدث الجليــل علــى األقــل
ـــار جهـــنم  ـــا مســـتوجب ن ـــه وســـبه ، ويكـــون يوحن ـــا قـــد افتـــرى علي شـــيطان ، ويكـــون يوحن

ـا َأَنـا 22. َال َتْقتُـْل َوَمـْن َقتَـَل َيُكـوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلُحْكـمِ : ِلْلقُـَدَماءِ  َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيلَ «21( َوَأمَّ
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطًال َيُكـوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلُحْكـِم َوَمـْن َقـاَل : َفَأُقوُل َلُكمْ 

َيــا َأْحَمـُق َيُكــوُن ُمْسـَتْوِجَب َنــاِر : ْن َقـالَ َرَقــا َيُكـوُن ُمْســَتْوِجَب اْلَمْجَمـِع َوَمــ: َألِخيـهِ 
 22-21: 5متى ) .َجَهنَّمَ 

 ثم متى كان يسوع جامعًا للمال؟ ألم تحكى األناجيل أنـه لـم يملـك للجزيـة  -264س
َوَلمَّا َجاُءوا ِإَلى َكْفِرَناُحوَم َتَقدََّم الَّـِذيَن 24(درهمين ، حتى أمر بطرس باصطياد السمك؟ 

. »َبلَـى«: قَـالَ 25» َأَمـا ُيـوِفي ُمَعلُِّمُكـُم الـدِّْرَهَمْيِن؟«: َن الدِّْرَهَمْيِن ِإلَـى ُبْطـُرَس َوقَـاُلواَيْأُخُذو 
ــا َدَخــَل اْلَبْيــَت َســَبَقُه َيُســوُع َقــاِئالً  ــْن َيْأُخــُذ ُمُلــوُك اَألْرِض «: َفَلمَّ َمــاَذا َتُظــنُّ َيــا ِســْمَعاُن؟ ِممَّ

ــاَل َلــُه ُبْطــُرُس 26» َأِمــْن َبِنــيِهْم َأْم ِمــَن اَألَجاِنــِب؟ اْلِجَباَيــَة َأِو اْلِجْزَيــةَ  . »ِمــَن اَألَجاِنــبِ «: َق
َوَلِكـْن ِلـَئالَّ ُنْعثِـَرُهُم اْذَهـْب ِإلَـى اْلَبْحـِر َوَأْلـِق ِصـنَّاَرًة 27. َفِإذًا اْلَبُنوَن َأْحـَرارٌ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 

َها َوَمَتى َفَتْحَت َفاَها َتِجْد ِإْسَتارًا َفُخْذُه َوَأْعِطِهـْم َعنِّـي َوالسََّمَكُة الَِّتي َتْطُلُع َأوًَّال ُخذْ 
 27: 17متى ) .»َوَعْنكَ 

ــًة َوَال 9: (ومتــى كــان يســوع يقتنــى المــال وهــو القائــل لتالميــذه ــوا َذَهبــًا َوَال ِفضَّ َال َتْقَتُن
ْوَبْيِن َوَال َأْحِذَيـــًة َوَال َعصـــًا َألنَّ اْلَفاِعـــَل َوَال ِمـــْزَودًا ِللطَِّريـــِق َوَال ثَـــ10ُنَحاســـًا ِفـــي َمَنـــاِطِقُكْم 

 10-9: 10متى ) .ُمْسَتِحقٌّ َطَعاَمهُ 

 لقــد أراد الكهنــة والكتبــة القــبض علــى يســوع فــى العيــد ، ولكــنهم خــافوا أن  -265س
 فمتى قبضوا على يسوع؟ ومتى حاكموه؟ ومتى صلبوه؟. يحدث شغب من الشعب
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 فهل ُيعَقل هذا؟. بوه أثناء العيدلقد قبضوا عليه وحاكموه وصل

يوحنا (إال أن يوحنا ذكرها فى إنجيله مبكرا عما أوردها مرقس قبل الفصح بستة أيام 
وكــذلك وضــعها لوقــا فــى موضــع مختلــف تمامــًا مــن ســيرة يســوع عليــه الســالم ) 1: 12

 ). 36: 7لوقا (

 متى حدثت قصة سكب العطر؟ -266س 

 )2: 26ومتى  1 :14مرقس (قبل عيد الفصح بيومين 

 )1: 12يوحنا (قبل الفصح بستة أيام 

لم يحدد لها لوقا تاريخًا محددًا ، ولكنه ذكرها قبل إرسال يسـوع لتالميـذه اإلثنـا عشـر 
 .، على خالف متى ومرقس

 أين حدثت قصة سكب العطر؟ -267س 

 )6: 26ومتى  3: 14مرقس (فى منزل سمعان األبرص فى بيت عنيا 

 36: 7وقا ل: فى بيت الفريسى

 )2-1: 12يوحنا (فى منزل مريم ومرثا ولعازر فى بيت عنيا 

 ولــو حــدثت قصــة ســكب العطــر فــى بيــت ســمعان األبــرص أو فــى بيــت  -268س
الفريسى فكيف كانت مريم وأخوتها يخدمون ضيوفهم وهم أنفسهم الضـيوف؟ ألـيس ذلـك 

ت سـمعان األبـرص للـزم ُمخالف للعادة؟ ألن المدعو ُيخَدم وال َيْخـِدم؟ ولـو حـدثت فـى بيـ
 .غلط يوحنا ولوقا

 م  -269س وكيـــف يســـكن ســـمعان األبـــرص فـــى المدينـــة ويخـــتلط بالنـــاس؟ ألـــم ُيحـــرِّ
ُكـــلَّ اَأليَّـــاِم الَِّتـــي 46(القـــانون اليهـــودى أن يســـكن مـــن ُأصـــيب بـــالبرص وســـط النـــاس؟ 

ــْرَبُة ِفيــِه َيُكــوُن َنِجســاً  َخــاِرَج اْلَمَحلَّــِة َيُكــوُن . هُ ُيِقــيُم َوْحــدَ . ِإنَّــُه َنِجــٌس . َتُكــوُن الضَّ
 46: 13الويين ) .َمَقاُمهُ 
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ففـى هـذه الحالـة يكــون . إنـه كــان أبرصـًا وشـفاه عيسـى عليـه الســالم: وقـد يقـول قائـل
قـــد اقترفـــوا إثمـــًا كبيـــرًا ُيخـــالف تعـــاليم ) أو الـــذى أوحـــى إلـــيهم هـــذا الكـــالم(مـــرقس ومتـــى 

ذى العاهــة بعاهتــه أو حتــى المجــرم األخــالق اليهوديــة فــى معــايرة المــريض بمرضــه أو 
التائــب بجريمتــه ؛ وهــو بــذلك أيضــًا ُمخالفـــًا لتعــاليم عيســى عليــه الســالم الــذى أمـــر أن 

ــا َأَنــا َفــَأُقوُل َلُكــمْ 22: (نحـب أعــداءنا وقــال ِإنَّ ُكــلَّ َمــْن َيْغَضــُب َعَلــى َأِخيــِه َبــاِطًال : َوَأمَّ
: َرَقا َيُكـوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلَمْجَمـِع َوَمـْن َقـالَ : َألِخيهِ َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل 

 22: 5متى ) .َيا َأْحَمُق َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنَّمَ 

سـبحانه وتعـالى (وهذا ُيثبت أن هذا الكـالم لـيس مـن وحـى اهللا نفسـه ، وٕاال لكـان اهللا 
 .قد حكم على نفسه بنار جهنم) عن ذلك علوًا كبيراً 

من وحى اهللا ، فُيثبت ) بوصف سمعان باألبرص(عتبرنا أن كالم مرقس ومتى ولو ا
ذلك أن عيسى عليه السالم نبى الرحمة والمحبة الذى أمرنا أن نحب بعضنا ، ال يمكن 
أن يكون إلهًا ، ألن اإلله الذى َسبَّ سمعان عند مرقس ومتى ، غير اإللـه الـذى أوحـى 

وحيـث أنـه ال . بالمحبة وعدم الغضب علـى أخيـككالم عيسى عليه السالم الذى ينادى 
إله إال اإلله الحـق ، اآلمـر بـالخير والنـاهى عـن المنكـرات ، فيثبـت أن إلـه عيسـى عليـه 
الســالم هــو اإللــه الحــق الــذى ال إللــه إال هــو ، وأن الــذى أوحــى كــالم مــرقس ومتــى هــو 

 .الشيطان

 من الذى سكب العطر؟ -270س 

 )11: 26متى و  3: 14مرقس : (امرأة مجهولة

 )37: 7لوقا ): (خاطئة(امرأة عاهرة 

 )3: 12يوحنا : (مريم أخت لعازر

 أن حادثة سكب العطر تمت فـى بيـت  7: 26ومتى  3: 14اتفق مرقس  -271س
فمـاذا . سمعان األبرص ، واتفقا كذلك على أن التـى قامـت بسـكب العطـر امـرأة مجهولـة

 األبرص؟ كانت تفعل هذه المرأة المجهولة فى بيت سمعان
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)! امــرأة مجهولــة(فلــو كانــت زوجتــه أو ابنتــه أو احــدى قريباتــه ، لمــا ســمَّاها الــوحى 
ـــة لكاتـــب  ـــم يعـــرف مـــن هـــى؟ أم كانـــت مجهول ـــة بالنســـبة للـــرب ، ول فهـــل كانـــت مجهول

 اإلنجيل؟

فلو كانت مجهولة لكاتب اإلنجيـل فقـط لقلنـا إذن لـم يـوحى إليـه شـىء ، بـل كتـب مـا 
ــُذوا 1: (ذكــر لوقــا فــى مقدمــة إنجيلــهتنــامى إلــى ســمعه ، كمــا  ــْد َأَخ ــاَن َكِثيــُروَن َق ِإْذ َك

ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنَدَنا  َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنـُذ اْلَبـْدِء 2ِبَتْأِليِف ِقصَّ
ِل ِبَتْدِقيٍق َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا ِإْذ قَ 3ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة  ْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَّ

َة اْلَكــَالِم الَّــِذي 4َأْن َأْكتُــَب َعَلــى التَّــَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس  ِلَتْعــِرَف ِصــحَّ
 4-1: 1لوقا ) .ُعلِّْمَت ِبهِ 

فـى الكثيـر  –ياتهـا فمحتو ):(إنجيـل متـى(وكما صرَّحت بذلك دائـرة المعـارف الكتابيـة 
، مما يحمل على الظن بأنهـا أخـذت عـن متشابهة حتى فى العبارات –من الحاالت 

ومـن الناحيـة األخـرى فـأن .  أو أنها أخذت عن بعضـها الـبعض، مصادر مشتركة 
 كل واحد من هذه األناجيل الثالثة ، فيه الكثير من االختالفات عن اإلنجيلين اآلخرين،

 منهــا قــد اســتخدم مراجــع غيــر التــى اســتخدمها غيــره ، حتــى إنــه ال بــد أن كــالً 
 ).سواء كانت مراجع شفهية أو مكتوبة

ورغم المكانة التى بلغتها هذه النظرية ، فقد يكون الحـل الحقيقـى أيسـر مـن : (وأيضاً 
فقــد أخــذ متــى معظــم الحقــائق التــى ذكرهــا ، مــن خبرتــه هــو نفســه ومــن ذلــك ، 

أن هذه الحقائق كانت قد أخذت صـيغة ثابتـة ، التقليد الشفهى المتواتر، وحيث 
نتيجــة لتــداولها المســتمر فــى الكنيســة األولــى ، فــأن هــذا يكفــى لتعليــل التشــابه 
بــين إنجيــل متــى وٕانجيــل مــرقس ولوقــا بــدون الحاجــة إلــى افتــراض اعتمــاد أى 
إنجيل منها على االثنين اآلخرين، فالمشكلة كلها إذًا هى مشكلة ظنيـة وذاتيـة، 

 ).تدعى كل ما أثير أو كتب حول هذا الموضوعوال تس
أهم المشكالت المتعلقة بالنص هى ): (ثالثًا النص -تحت إنجيل مرقس (وأيضًا 

، فيرجـون ) 20-9: 16( ما يختص بالجزء األخيـر مـن األصـحاح السـادس عشـر
قـد ، ويفترض ميللر أنه إلى هـذه النقطـةوميللر وسالمون يعتقدون أنه نص أصـيل، 

 20-9 بصــورة عمليــة أقــوال بطــرس ولســبب مــا كتــب األعــداد مــن ســجل مــرقس
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، ولكـن معظـم العلمـاء يعتبرونهـا غيـر مرقسـية أصـالً ،  بناء علـى معلوماتـه هـو
ولــو أن مــرقس كتــب ، ويعتقــدون أن العــدد الثــامن لــيس هــو الخاتمــة المالئمــة

تراثـًا التـى تضـم  20-9، وأن األعـداد مـن  خاتمة، فال بد أن هذه الخاتمة قد فقدت
فــى مخطوطــة " كــونيبير"وقــد وجــد  – قــد ضــيفت بعــد ذلــكمــن العصــر الرســولى ، 

أرمينيــة إشــارة إلــى أن هــذه األعــداد كتبهــا أريســتون الشــيخ الــذى يقــول إنــه 
، الـذى يتحـدث عنـه باييـاس وعلـى هـذا فـإن الكثيـرين يعتبرونهـا أريستون تلميـذ يوحنـا

ل يوحنـا قـد خلـع عليهـا سـلطانه وهـى صحيحة، والبعض يقبلونها على اعتبـار أن الرسـو 
بدون شك ترجـع الـى نهايـة القـرن األول، وتؤيـدها المخطوطـات اإلسـكندرانية واألفرايميـة 
والبيزية وغيرهـا، مـع كـل المخطوطـات المتـأخرة المنفصـلة الحـروف، وكـل المخطوطـات 

وكانـــت معروفـــة عنـــد . المكتوبـــة بحـــروف متصـــلة ، ومعظـــم الترجمـــات وكتابـــات اآلبـــاء
ومن الممكن أن يكون . اسخى المخطوطتين السينائية والفاتيكانية، ولكنهم لم يقبلوهـان

 )اإلنجيل قد أنتهى بالعدد الثامن

ــــول دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة أيضــــًا  ) وحدتــــه -1 -إنجيــــل لوقــــا : تحــــت كلمــــة(وتق
اإلجـــزاء التـــى الـــذى اســـتخدمه مـــاركيون ، ال يـــنقض صـــحة  وٕانجيـــل لوقـــا المـــوجز(

ومـا أثبتـه مـاركيون مـن . ، فقد حذفها ألهداف عقائدية يريد اثباتهـا اإلنجيلحذفها من 
هذا اإلنجيل له أهميته فى مجال نقد النص، مثلما لالقتباسات الكثيرة التى ذكرهـا سـائر 

 ).الكتَّاب األوائل ونسخة ماريكون ال تقلل مطلقًا من أهمية إنجيل لوقا

" لوقا أنه كان شاهد عيأن لهـذه األمـور ال يدَّعى: (وتقول أيضًا عن إنجيل لوقا
،فكما نعلم، كان لوقا أمميًا ومن الظاهر أنه لم ير يسوع فى الجسد ، فهو يقف 

وهو ال يخفى اهتمامـه الشـديد . فى مكان خارج األحداث العظيمة التى يسجلها 
أنــه يريــد أن . بهــذه القصــة ، ولكنــه يــذكر أيضــًا أنــه يكتــب بــروح المــؤرخ المــدقق

، ويقـرر أنـه قـد تتبـع " لتعرف صحة الكـالم الـذى علمـت بـه"لثاوفيلس هذه األمور يؤكد 
ومعنـى . ، وهو ما يجب على كل مؤرخ صادق " كل شئ من األول بتدقيق"أو فحص 

هذا أنه حصل على مقتطفات من مصادر مختلفـة ومحصـها وسـجلها فـى قصـة 
التــاريخى لألحــداث حتــى يعــرف ثــاوفيلس تمامــًا التتــابع " علــى التــوالى"مترابطــة 

 .) المرتبطة بحياة يسوع الناصرى
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لـم تمنـع لوقـا  "كثيرين قد أخذوا بتأليف قصة فى هذه األمور" وحقيقة أن : (وأيضاً 
لكتابة تاريخه عن حيـاة  "رأيت أنا أيضا "بل بالحرى دفعه ذلك العمل . عن العمل

لجيــل الــذى ولــم يكــن الــزمن قــد بعــد بــه عــن ايســوع وعملــه كمــا جمعــه مــن بحثــه ، 
 فقـد كــان أمــرًا بـالغ األهميــة عنـده كأحــد أتبـاع يســوع المثقفــين ،. عـاش فيــه يسـوع ومــات

أن يتتبــع أصــل هــذه الــدعوة التــى قــد أصــبحت حركــة عالميــة، وكــان قــادرًا علــى 
الوصول إلـى الحقـائق ألنـه تقابـل مـع شـهود العيـان ليسـوع وعملـه كمـا سـلمها 

لقــد كانــت هنــاك فرصــة ". ن وخــدامًا للكلمــة إلينــا الــذين كــانوا منــذ البــدء معــايني
 -24أع ( واسعة أمام لوقا خالل السنتين اللتين قضاهما مع بولس فى قيصـرية

،  ليقوم بدراسته وابحاثـه الدقيقـة ، فقـد كـان عـدد كبيـر مـن أتبـاع المسـيح) 26
وكانــت هــذه فرصــة ذهبيــة للوقــا ، كمــا كــان عنــده ) 6: 15كــو 1( مــازالوا أحيــاء
 ).فى كتابتها" كان كثيرون قد أخذوا"كتوبة التى القصص الم

): عالقتـه باألناجيـل الثالثـة األولـى -أ: تحـت(وتقول نفـس الـدائرة عـن إنجيـل يوحنـا 
فال يكرر نقل المعلومات التى يمكن جمعها من الثالثة األخرى، بل يسـير علـى (

اصـة نهج خاص به وينتقى من األحداث ما يريد، ويقدمها من وجهة النظـر الخ
وهو المبـدأ الـذى لإلنجيل، كما أن له مبدأه الخاص فى هذا االنتقاء أو االختيار، 

فالمشـاهد التـى يصـورها واألعمـال التـى يحكـى  .ذكره فـى الفقـرة التـى سـبق أن اقتبسـناها
عنها، واألقوال التى يرويها والتعليقات التى يقدمها الكاتب، كل هـذه موجهـة نحـو هـدف 

، كما أن الكاتب يقرر أن بأن يسوع المسيح هو ابن اهللاإليمان مساعدة القراء على ا
 ).نتيجة هذا اإليمان هى أن تكون لهم حياة باسمه

 فــى بيــت الفريســى ) العــاهرة/ الزانيــة (ومــاذا كانــت تفعــل المــرأة الخاطئــة  -272س
التقــى الــذى اختــار اإللــه أن يقــيم فــى بيتــه أو فــى بيــت ســمعان األبــرص؟ وكيــف رضــى 

م الخلوة؟هذا اإلل  ه بهذا الوضع دون أن ينتقد هذا الوضع أو ينبس بكلمة ُتحرِّ

وأيــن زوج هــذه المــرأة؟ فهــل اختلــى يســوع والتالميــذ وســمعان بهــذه المــرأة؟ وهــل هــذا 
 يجوز شرعًا؟
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 ثم ماذا فعلت هذه المرأة مع يسوع؟ -273س 

 )3: 14مرقس (سكبت الطيب على رأس يسوع 

 )7: 26متى (دهنت رأس يسوع بالطيب 

 )38: 7لوقا (دهنت رجليه بالطيب 

 )3: 12يوحنا (دهنت رجليه بالطيب 

أخبرنى كيف يختلط على المشـاهد الفـرق بـين الـرأس : باهللا عليك أنت أيها النصرانى
وكيــف يســمح ربكــم أن تــدهن رجليــه إمــرأة ! واألرجــل؟ فمــا بــالكم بــاهللا الــذى أوحــى ذلــك

يـــب؟ هـــل إلـــى ركبتيـــه أم إلـــى فخذيـــه أم خاطئـــة؟ وٕالـــى أى جـــزأ مـــن رجليـــه دلكتـــه بالط
 استعبطت ودلكت أكثر من ذلك ، واستعبط اإلله وطنش؟

وعلى غرار تفكير النصارى فى تفسيرهم لحامل الصـليب ، فمـنهم مـن قـال إن يسـوع 
نفسه هو الذى حمل صليبه ، ومنهم من قال إنه سمعان القيروانى ، فقالـت الكنيسـة إن 

ســمعان القيروانــى إلــى مكــان الصــلب لتوفَّــق بــين االثنــين، يســوع حملــه أوًال ، ثــم حملــه 
وعلـى هـذا الغـرار يمكننـا التوفيـق بـين هـذه النصـوص بـأن . وهكذا كان أيضًا فـيلم يسـوع

إن المـــرأة العـــاهرة بـــدأت بتـــدليك رأس الـــرب ، ونزلـــت شـــيئًا فشـــيئًا حتـــى قدميـــه ، : نقـــول
فـالنص يتـرك لـك العنـان فـى . ىأو قد تكون بدأت من أسـفل ألعلـ. مرورًا ببطنه وفخذيه

 .التفكير

ألنـه كـان رجـًال ، عنـده حمامـة ، وُقِطـَع منهـا الجـزء ! وال تظن أنه إله ال ُيثار جنسياً 
ـِبيَّ ُسـمَِّي 21: (غير الصالح تبعًا للشريعة اإلبراهيمية َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيـُة َأيَّـاٍم ِلَيْخِتُنـوا الصَّ

 21: 2لوقا ) .اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ  َيُسوَع َكَما َتَسمَّى ِمنَ 

 َوِفيَمـا ُهـَو ِفـي َبْيـِت َعْنَيـا ِفـي َبْيـِت ِسـْمَعاَن اَألْبـَرِص َوُهـَو 3: (يقول مـرقس -274س
ــاُروَرَة َفَكَســَرِت . ُمتَِّكــٌئ َجــاَءِت اْمــَرَأٌة َمَعَهــا َقــاُروَرُة ِطيــِب َنــاِرِديٍن َخــاِلٍص َكِثيــِر الــثََّمنِ  اْلَق

  3: 14مرقس ) .َوَسَكَبْتُه َعَلى َرْأِسهِ 

؟ وهـل كسـرتها بشـىء )البخاخـة(فلماذا كسرت المرأة القارورة؟ هل كان بها أتومايزر 
أم هـل كسـرتها علـى ! معدنى قوى؟ إذن لوقع بالعطر زجـاج قـد يجـرح اإللـه ويسـيل دمـه

ـــر الـــ ثمن علـــى األرض، حافـــة شـــىء َصـــلب قـــوى؟ إذن النســـكب جـــزء مـــن العطـــر كثي



 180 

أم كســرتها علــى رأســه لينســكب ! ولحرمــت اإللــه مــن التمتــع بــالعطر والتــدليك فتــرة أطــول
ــًا  ــد منــه شــىء؟ إذن لكــان غبــاء شــديد مــن هــذه المــرأة ، ولكــان هــذا منافي العطــر وال ُيفَق

 !ولكان إسراف من اإلله فى كل األحوال! لألدب

، وهو يعرف تمامًا ) عاهرة(اطئة دينار من إمرأة خ 300وهل قبل ربكم عطر قيمته 
أنها اكتسبته من بين أيديها وأرجلها؟ أليس هذا تشجيع على الـدعارة؟ وحتـى لـو تابـت ، 

 كيف يقبل ربكم نقود حرام اكتسبتها امرأة من الزنى؟

ولــو كانــت هــذه المــرأة التــى ســكبت العطــر مــريم وتابــت ، لكــان لوقــا بكلمتــه هــذه قــد 
فمــا بــالكم إن كــان الــرب نفســه هــو . ون مســتوجب القتــلســبها وطعــن فــى شــرفها ، ويكــ

قَـْد َسـِمْعُتْم َأنَّـُه «21(الذى أوحى ذلك؟ أال يكون قد حكـم هـو نفسـه علـى نفسـه بـالموت؟ 
ـا َأَنـا فَـَأُقوُل َلُكـمْ 22. َال َتْقتُـْل َوَمـْن َقتَـَل َيُكـوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلُحْكـمِ : ِقيَل ِلْلُقَدَماءِ   ِإنَّ ُكـلَّ : َوَأمَّ

َرَقـا َيُكـوُن : َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطًال َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم َوَمـْن َقـاَل َألِخيـهِ 
-21: 5متى ) .َيا َأْحَمُق َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنَّمَ : ُمْسَتْوِجَب اْلَمْجَمِع َوَمْن َقالَ 

22 

النتفــت عنــه صــفة ) عــاهرة(ئــة ولــو كانــت إمــرأة مجهولــة وقــال عنهــا لوقــا إنهــا خاط
 ! األمانة العلمية التى ادعاها فى أول إنجيله ، ولسقط اإلستدالل بكل ما كتب وتصديقه

وهــل كانــت مجهولــة بالنســبة هللا ، الــذى أوحــى هــذه القصــة ولــم يعــرف مــن هــى؟ أم 
كانـت مجهولــة لكاتـب اإلنجيــل الـذى ادعــى أنــه تحـرَّى الدقــة والتـدقيق فــى كـل مــا كتــب؟ 

ذا لم يسأل ويتحـرَّى عنهـا الـذين حضـروا هـذه الحادثـة؟ أم إنهـم كـانوا قـد مـاتوا كلهـم ولما
ولم يتمكن من الوصول إليهم؟ أم أراد تعميـة الموضـوع وتغييـب الحقيقـة بـذكر أشـخاص 

 وهمية حتى ال يتحقق غيره من صحة واقعة تدليك المرأة لرجليه كما قال هو؟

 تدليك الرب كما أوحى هو؟ما نوع العطر الُمسَتخَدم فى  -275س 

 )3: 14مرقس (قارورة طيب ناردين خالص 

 )7: 26ومتى  37: 7لوقا (قارورة طيب 

 )3: 12يوحنا (َمَنا من طيب ناردين خالص 
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 ).قارورة وَمَنا(فاالختالف لفظى إن لم يكن فى المعنى أيضًا بين الكلمتين 

 وما ثمن هذا العطر كما أوحى الرب؟ -276س 

 )5: 12ويوحنا  1: 14رقس م(دينار  300

 )9و 7: 26متى (ممكن أن ُيباع بكثير ، دون تحديد الثمن 

 .وقد سكت وحى لوقا عن البحث فى هذه المسألة

َفـــاتََّفَق َمـــَع 2: (وٕاذا رجعـــت إلـــى متـــى وجـــدت أن األجـــر اليـــومى للعامـــل دينـــار واحـــد
، ومعنــى هــذا أن قيمــة  2: 20متــى ) .َكْرِمــهِ  اْلَفَعَلــِة َعَلــى ِديَنــاٍر ِفــي اْلَيــْوِم َوَأْرَســَلُهْم ِإَلــى

وبحسـابنا اليـوم فـإن أجـر العامـل اليـوم . هذا العطر تساوى دخـل العامـل فـى سـنة كاملـة
 6000أى يكون ثمن العطر . جنيهًا تقريبًا تزيد عن ذلك فى كثير من الحاالت 20هو 

تبـات الحكومـة ، شهر مـن مر  40جنيهًا ، وهو يساوى مرتب خريج الجامعة حديثًا لمدة 
فمــا هـــذا اإلصـــراف !! جنيهـــًا شــهريًا ، أى حـــوالى ثـــالث ســنوات ونصـــف 150بحســاب 

 الذى يظهر به الرب عندكم؟
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 وما هو رد فعل الحاضرين؟ ومن الذى اعترض على سكب العطر؟ -277س 

 )4: 14مرقس (إلسرافها ) كل الحضرين(اغتاظ القوم 

، حيـــث كـــان الحاضـــرون هـــم التالميـــذ وليســـوا قومـــًا )8: 26متـــى (اغتـــاظ التالميـــذ 
 . مجهولين

 )4: 12يوحنا (إلسرافها ) بمفرده(اغتاظ يهوذا 

 )39: 7لوقا (معرفة يسوع بشخصية المرأة  تساءل الفريسى مع نفسه حول

 فمن المعترض؟ وكم عدد المعترضين؟ 

 ماذا قال المغتاظ أو المغتاظون من سكب العطر؟ -278س 

 سكت وحى لوقا عن البحث فى هذه المسألة

 )1: 14مرقس (دينار وُيعطى للفقراء  300ُيمكن أن ُيباع بأكثر من 

 )9و 7: 26متى ( ُيمكن أن ُيباع بكثير وُيعطى للفقراء

 )5: 12يوحنا (دينار وُيعَطى للفقراء  300لماذا لم ُيبع هذا الطيب ب 

أكثــر بــرًا مــن اإللــه الخــالق؟ !) الشــيطان(هــل التالميــذ ويهــوذا اإلســخريوطى ! يــا ربــى
هل المخلوق أكثر ُحبًَّا للفقراء من اإلله الخالق وأكثر رحمة بهم وأشد عطفًا عليهم؟ هل 

وعلـــى الفقـــراء مـــن اإللـــه ) أو حتـــى الخـــاص(رصـــًا علـــى المـــال العـــام الشـــيطان أكثـــر ح
 الخالق؟

فـى ) ؟(واألعجب من ذلك هو افتخار هذا اإلله بفعلته هذه ، لدرجـة أنهـا أوحـى بهـا 
 !كتابه

وليست هذه هى المرة األولى التى يظهر فيها بر المخلـوق وعطفـه وحنانـه أكثـر مـن 
اللُهـمَّ ِإلـَه َأْرَواِح َجِميـِع الَبَشـِر «: (ارون للـربقاال موسى وهفقد : رحمة اإلله ومحبته

، فلــك أن   22:  16العــدد  )»؟َهــل ُيْخِطــُئ َرُجــٌل َواِحــٌد َفَتْســَخَط َعلــى ُكــلِّ الَجَماَعــةِ 
 تتخيل أن يكون عبيد الرب أحكم منه وأرحم منه على مخلوقاته؟
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ـــَب إبـــراهيم الـــرب ، وجعلـــه يتراجـــع عـــن مخططاتـــه ال شـــيطانية فـــى إهـــالك وأيضـــًا أنَّ
ــَراِهيُم َوَقــالَ 23: (المدينــة بأكملهــا ــيِم؟ «: َفَتَقــدََّم ِإْب ــَع اَألِث ــارَّ َم ــُك اْلَب َعَســى َأْن 24َأَفُتْهِل

َأَفُتْهِلـــُك اْلَمَكـــاَن َوَال َتْصـــَفُح َعْنـــُه ِمـــْن َأْجـــِل . َيُكـــوَن َخْمُســـوَن َبـــارًّا ِفـــي اْلَمِديَنـــةِ 
َحاَشـا َلـَك َأْن َتْفَعـَل ِمْثـَل َهـَذا اَألْمـِر َأْن ُتِميـَت اْلَبـارَّ 25؟ ِفيهِ  اْلَخْمِسيَن َبارًّا الَِّذينَ 

) »؟َأَديَّـاُن ُكـلِّ اَألْرِض َال َيْصـَنُع َعـْدالً ! َحاَشـا َلـكَ . َمَع اَألِثيِم َفَيُكوُن اْلَبارُّ َكـاَألِثيمِ 
  25-23: 18التكوين 

عبـاده؟ هـل كـان إبـراهيم أرحـم علـى  أُيعلُم النبـى إلهـه كيـف يكـون حكيمـًا ورحيمـًا مـع
العبــاد مــن خــالقهم؟ انظــر إلــى الفطــرة القويمــة للنبــى التــى تــرفض أن يتســاوى البــار مــع 

َأَديَّاُن ُكلِّ اَألْرِض َال َيْصَنُع ! َحاَشا َلكَ : (وانظر إلى تسميته لهذا الحكم بالظلم! األثيم
هــذا العــدل؟ ألــيس هــو إلهــه الــذى فمــن الــذى ربَّــى النبــى وعلمــه هــذه الحكمــة و )  ؟َعــْدالً 

 اصطفاه للنبوة وعلمه؟ فهل فاقد الشىء يعطيه؟

هل تتخيل أن المخلوق أرحم بعبيد اهللا منه؟ فنبى اهللا أبو األنبياء يستنكر على اإلله 
ـــك مدينـــة قـــد يكـــون فيهـــا عـــدد قليـــل مـــن األبـــرار حتـــى ولـــو  الخـــالق الـــذى أرســـله أن ُيهِل

 !! خمسون باراً 

!! حمة نبى ، ُيتهم بأنه ديوث ، أكبر وأشمل مـن قسـوة وبطـش إالهـهلك أن تتخيل ر 
وفـى النهايـة قـرر اإلنتقـام .. .. إله أضمر الشر والرغبة فـى اإلنتقـام ألوفـًا مـن السـنوات 

نبى يشفع فى مدينة قد يكون بهـا خمسـون بـارًا مـن ، !! من ابنه أقصد من نفسـه
، حتى الذين عبدوه حق عبادته وٕاله ينتقم من خلقه أجمعين حتى رسله األبرار 

، وأطاعوه وشـهد لهـم بـأنهم أرضـوه ، أدخلهـم جحيمـه فـور مـوتهم حتـى يحـين 
ولمـاذا أراد الـرب أن ينـتقم مـنهم؟ ألـم !! وقت موته هو لينزل إلـى الجحـيم ليخلصـهم

يعلم أنه سينزل فى صورة بشر ، وأنه سيغفر لهم عـن طريـق صـلبه وقيامتـه؟ ومـع ذلـك 
 !! الرحمة من عبيده وأهل األرض كلها ومن عليها فى الطوفانلم يتعلم الرب 

 َر إنجيــــل يوحنــــا ) أو رأســـه(فـــى حادثــــة دهـــن جســــد يســــوع  -279س بالطيــــب ، بـــرَّ
فمــاذا نقــول . اعتــراض يوحنــا علــى هــذا اإلســراف بــأن يهــوذا ســارق وال يهــتم بالمســاكين
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تــى؟ فهــل هــذا علــى بــاقى اإلثنــى عشــر الــذين اعترضــوا علــى نفــس هــذا اإلســراف عنــد م
 اعتراف ضمنى بأنهم أيضًا لم يهتموا بالمساكين؟

ولو كان األمر كذلك لكان اختيار هذا اإلله لتالميذه غير موفق بالمرة ، ولقصد من 
أو قصــَد مــن ! إختيــاره هــذا تــدمير البشــرية وٕاهــالك المســاكين ، ولكــان إلهــًا غيــر عــادلٍ 

حتــى ال يتـــبعهم أحــد ، ويتمكنـــوا مـــن اتهــم هـــؤالء التالميــذ تشـــويه صــورتهم أمـــام النـــاس 
 .القضاء على دين يسوع ، كما زعموا أنهم قتلوه

 يِسـيُّ الَّـِذي 39: (لقد أثار لوقا عدة استفهامات بكالمه القائل -280س َفَلمَّا َرَأى اْلَفرِّ
َأُة الَِّتـي َتْلِمُسـُه َوَمـا َلْو َكاَن َهَذا َنِبّيًا َلَعِلـَم َمـْن َهـِذِه اْلَمـرْ «: َدَعاُه َذِلَك َقاَل ِفي َنْفِسهِ 

 39: 7لوقا .) »ِإنََّها َخاِطِئةٌ ! ِهيَ 

أن عيســى عليــه الســالم كــان معروفــًا لتالميــذه وأعدائــه وللنــاس الُمعاصــرين أنــه ) 1
 أليس كذلك؟. ألن الفريسى شك فيما هو معروف عنه وُمثبت له. نبى

ولــو . ، فلمــاذا قــام باستضــافتهإثــارة الحيــرة فــى قلــوب القــراء، فلــو لــم َيعَلــم أنــه نبــى) 2
 .عرف ذلك وكان من خاصته لما كان له أن يشك

تقتضى ُجملته أيضًا أنه لم يرى ُمعجـزة واحـدة مـن معجـزات عيسـى عليـه السـالم ) 3
وهذا ُيشكك فى قيام يسوع بمعجزة ما ، على الـرغم مـن . لتجعله يؤمن إيمانًا ال شك فيه

 .اعتراف األناجيل بمعجزاته

 فكيف قبل إلهكم مجالسة كافر؟). لو(فر وشك فى نبوة يسوع بكلمة أنه ك) 4

ُيكــذِّب هــذا الكــالم قــول متــى ومــرقس فــى أن الشــخص الُمسَتضــيف هــو ســمعان ) 5
األبرص الذى شفاه عيسى عليه السالم ؛ فلـو كـان هـو سـمعان الـذى كـان أبرصـًا ، لمـا 

 !تطرََّق إليه الشك لحظة واحدة

َلْو َكـاَن َهـَذا َنِبّيـًا َلَعِلـَم َمـْن َهـِذِه اْلَمـْرَأُة الَِّتـي «(لوقـا ولو افترضنا صحة قول ) 6
َمْغُفـوَرٌة َلـِك «(لكذبنا قـول لوقـا أن يسـوع قـال للمـرأة .) »ِإنََّها َخاِطِئةٌ ! َتْلِمُسُه َوَما ِهيَ 

، ألنه بذلك قد أنزل نفسه منزلـة اإللـه الـذى بيـده وحـده غفـران  48: 7لوقا .) »َخَطاَياكِ 
الخطايا ؛ إال إذا ٌقلنا أنه ُأوِحـَى إلـى يسـوع أن اهللا قـد غفـَر لهـا ، وفـى هـذه الحالـة يثبـت 

 .مرة أخرى إلى مرات عديدة سبقت أن يسوع كان نبياً 
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لم ُيصرِّح غير لوقا بغفران خطايا هذه المرأة ، وأن عيسى عليه السالم استحسـَن ) 7
. م ضـرب األمثـال استحسـانًا لمـا فعلتـهما فعلته هذه المرأة ، حتى إن عيسى عليه السال

فلماذا كتم الوحى هذا الخبر عن متى ويوحنا وهم من أكابر التالميـذ؟ ولمـاذا كتمـه عـن 
ــُه َيُســوعُ 17(مــرقس أيضــًا وهــو تلميــذ بطــرس الــذى يملــك مفــاتيح الجنــة والنــار؟  ــاَل َل : َفَق

. َلْم ُيْعِلْن َلَك َلِكنَّ َأِبي الَّـِذي ِفـي السَّـَماَواتِ  ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا ِإنَّ َلْحمًا َوَدماً «
ــَك َأْيضــاً 18 ــا َأُقــوُل َل ــَواُب : َوَأَن ــِتي َوَأْب ــي َكِنيَس ــْخَرِة َأْبِن ــِذِه الصَّ ــى َه ــُرُس َوَعَل ــَت ُبْط َأْن

لُّ َمـا َتْرِبُطـُه َوُأْعِطيـَك َمَفـاِتيَح َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت َفُكـ19. اْلَجِحـيِم َلـْن َتْقـَوى َعَلْيَهـا
ــَماَواتِ  ــى اَألْرِض َيُكــوُن . َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ ــا َتُحلُّــُه َعَل َوُكــلُّ َم

 19-17: 16متى ) .»َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

لم يكن لوقا من شهود العيان، ولو سلمنا أن متى ويوحنا كانا من شهود العيـان، ) 8
واقعة ، لوجب علينـا تكـذيب لوقـا ، ألنـه ال تقـوم شـهادة علـى فـم رجـل ولم يشاهدا هذه ال

 .واحد

مـرقس (مـرة قبـل الفصـح بيـومين : إن هـذه الحادثـة حـدثت مـرتين: وقد يقول قائل) 9
 ). يوحنا(ومرة قبله بستة أيام ) ومتى

ولــو اعتــرض . دينــار لتعطيــر رأســه أو قدميــه 600لكــن بــذلك يكــون إلهكــم قــد ضــيََّع 
الميــذ فــى المــرة األولــى وأجــابهم ، فيكــون االعتــراض فــى المــرة الثانيــة ُمخــالف عليــه الت
 .لألدب

فسـمعان األبـرص . إن سمعان األبرص هو شخص آخر غير سـمعان الفريسـى) 10
والفريسى يسكن فى مدينـة نـايين . كم من أورشليم 2.7يسكن فى بيت عنيا ، التى تبعد 

كـم مـن الجنـوب الشـرقى  9لمـور ، علـى بعـد ، التى تقع علـى المنحـدر الشـمالى لجبـل ا
) فلســـطين أيـــام المســـيح(وٕاذا نظرنـــا إلـــى خريطـــة الكتـــاب المقـــدس ). ؟(لمدينـــة الناصـــرة 

بين نايين عند لوقا وبـين بيـت عنيـا عنـد مـرقس ومتـى (لعرفنا مقدار الُبعد بين المكانين 
 )ويوحنا

ِإنَّـُه َال َيـْنَعُس َوَال 4(ام؟ فهل فعل هذه األخطاء الواحد األحد ، الـذى ال يغفـل وال ينـ
 4: 121مزامير .) َيَناُم َحاِفُظ ِإْسَراِئيلَ 
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 متى كان العشاء األخير؟ -281س 

 )17: 26ومتى  12: 14مرقس : (اليوم األول من الفطير

 )8: 22لوقا (  : يوم الفطير

 )28: 18يوحنا (  : بعد موت يسوع

 8: 22، ولوقا 12: 14مرقس (إلنجيليين عند ا] األخير[وعلى ذلك فقد ُأِعدَّ العشاء 
نيسـان قبـل مـوت الـرب عنـدكم ، بينمـا كـان  14يوم الجمعة الموافق ) 17: 26، ومتى 

 ).27-1: 13يوحنا (نيسان ، أى بعد موت يسوع عند  13بعد يوم الخميس الموافق 

 ومتى ُقِبَض على يسوع؟ -282س 

 )مرقس ولوقا ومتى: (مساء الخميس

 )يوحنا(: مساء األربعاء

 ومتى ُصِلَب يسوع؟ -283س 

 )مرقس ولوقا ومتى: (يوم الجمعة

 )يوحنا: (يوم الخميس

 من الذى أعدَّ العشاء؟ -284س 

 )13: 14مرقس (إثنان لم يعرف الوحى إسميهما عند 

 )8: 22لوقا (بطرس ويوحنا عند 

 )18: 26متى (التالميذ كلهم عند 

ولـم يـذكر . الواقعة ، لذلك لـم يـذكرهااألعجب من ذلك أن يوحنا نفسه لم يعرف هذه 
فهـل . مرقس أيضًا أسماء الذين أعدوا العشاء ، على الرغم مـن أن مـرقس تلميـذ بطـرس

 حدث ما ُيسمى بالعشاء األخير؟ أم هذه ُأسطورة من اختراع مؤلفى األناجيل؟

 من الذى أرسَل التالميذ إلعداد عشاء الفصح؟ -285س 

 )20: 22لوقا (قتراح أو سؤال من التالميذ يسوع أرسَل بطرس ويوحنا دون ا
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 )18-17: 26متى (التالميذ بادروا بسؤاله فأرسلهم كلهم 

 )12: 14مرقس (التالميذ بادروه بالسؤال فأرسل اثنين 

 .ولم يوحى إلى يوحنا شيئًا عن هذا الموضوع

 أال يــدل إلتــزام عيســى عليــه الســالم بعشــاء الفصــح واإلحتفــاالت اليهوديــة  -286س
ه جاء مؤكدًا لشريعة موسى عليهما السالم ومؤيدًا للناموس، ومتبعًا لهما، وأن كـل مـا أن

ـــيهم الصـــالة  ـــاء عل ـــاموس ، فهـــو ُمخـــالف لـــدين عيســـى وموســـى واألنبي ـــًا للن جـــاء ُمخالف
ـــدين اهللا؟  ـــَض النَّـــاُموَس َأِو «17(والســـالم ، وهـــو لـــيس ب ـــي ِجْئـــُت َألْنُق ـــوا َأنِّ َال َتُظنُّ

ـلَ . اَألْنِبَياءَ  ِإَلـى َأْن تَـُزوَل : َفـِإنِّي اْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـمْ 18. َمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل ِألَُكمِّ
السََّماُء َواَألْرُض َال َيُزوُل َحْرٌف َواِحـٌد َأْو ُنْقَطـٌة َواِحـَدٌة ِمـَن النَّـاُموِس َحتـَّى َيُكـوَن 

 18-17: 5متى ) .اْلُكلُّ 

 د بدء رسالته؟كم مرة احتفل يسوع بالفصح بع -287س 

 )1: 22؛ لوقا  2: 26؛ متى  1: 14مرقس (مرة واحدة فى األناجيل المتشابهة 

 )55: 11؛  4: 6؛  13: 2: (ثالث مرات عند يوحنا

 من الذى قاَد التالميذ إلى مكان إقامة العشاء؟ -288س 

: 14مــرقس ) (أى ال يعــرف التالميــذ صــاحب البيــت وال مكانــه(قــادهم حامــل الجــرة 
 )10: 22قا ولو  13

 التالميذ أنفسهم يعرفون المكان ، لذلك لم يذكر متى قصة حامل الجرَّة

 .ولم يعرف يوحنا شيئًا عن القصة بأكملها

 ماذا ينبغى على َمن ُأرِسَل إلعداد العشاء أن يقول لصاحب المنزل؟ -289س 

ــم يقــول ولوقــا  14: 14مــرقس (أيــن المنــزل حيــث آكــل الفصــح مــع تالميــذى : المعل
22: 11( 

 )11: 26متى (إن وقتى قريب عندك أصنع الفصح مع تالميذى : المعلم يقول
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 .ولم يعرف يوحنا شيئًا عن القصة بأكملها

 متى دخل الشيطان فى يهوذا؟ -290س 

 )14: 26ومتى  3: 22ولوقا  11: 14مرقس (قبل مجىء يوم الفطير 

 )27و 2: 13حنا يو (أثناء تناولهم الطعام ، قبل مجىء يوم الفطير بستة أيام 

 هل دخل الشيطان يهوذا قبل العشاء أم أثناء العشاء؟ -291س 

َفِحـيَن َكـاَن اْلَعَشـاُء َوَقـْد َأْلَقـى الشَّـْيَطاُن ِفـي 2: (وقد تضارب يوحنا هنا فى قولـه
، وهـى تـدل علـى تملـك  2: 13يوحنـا ) َقْلِب َيُهوَذا ِسْمَعاَن اِإلْسَخْرُيوِطيِّ َأْن ُيَسـلَِّمهُ 

 .طان من يهوذا قبل العشاءالشي

: َأَجـاَب َيُسـوعُ 26: (ولكنه يؤكد هنا أن الشيطان دخل فيه بعـد أن ناولـه يسـوع اللقمـة
َفَغَمـــَس اللُّْقَمـــَة َوَأْعَطاَهـــا ِلَيُهـــوَذا ِســـْمَعاَن . »ُهـــَو َذاَك الَّـــِذي َأْغِمـــُس َأَنـــا اللُّْقَمـــَة َوُأْعِطيـــهِ «

 27-26: 13يوحنا ) .ْقَمِة َدَخَلُه الشَّْيَطانُ َفَبْعَد اللُّ 27. اِإلْسَخْرُيوِطيِّ 

 ـــْم َيُســـوعُ 28: (يقـــول متـــى -292س ـــاَل َلُه ـــمْ «: َفَق ـــوُل َلُك ـــُتُم الَّـــِذيَن : اْلَحـــقَّ َأُق ـــْم َأْن ِإنَُّك
ْيضـًا َتْجِلُسـوَن َأْنـُتْم أَ َتِبْعُتُموِني ِفي التَّْجِديِد َمَتى َجَلَس اْبُن اِإلْنَساِن َعلَـى ُكْرِسـيِّ َمْجـِدِه 
 28: 19متى ) .َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسّيًا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل اِالْثَنْي َعَشرَ 

أال يدل كالم إلهكم على إستحالة تملك الشيطان على أحد الحواريين؟ أال ُتكذِّب هذه 
 النبوءة إرتداد يهوذا؟

 ــُروا . ُفوا َمْرَضــىِاْشــ8: (هــل قــال عيســى عليــه الســالم حقــًا لتالميــذه -293س َطهِّ
 8: 10متى ) .َأْخِرُجوا َشَياِطينَ . َأِقيُموا َمْوَتى. ُبْرصاً 

وهـــل أعطـــى يهـــوذا أيضـــًا هـــذه اإلمكانيـــة مـــع علمـــه أنـــه لـــص وال يهـــتم بمـــا للفقـــراء؟ 
ْنُدوُق ِعْنـَدُه َوَكـاَن َقاَل َهَذا َلْيَس َألنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء َبْل َألنَُّه َكاَن َساِرقًا َوَكاَن ا6( لصُّ

 6: 12يوحنا ) .َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيهِ 
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فلمــاذا لــم ُيخلِّــص يهــوذا نفســه مــن شــيطانها؟ ولمــاذا لــم يخلصــه أحــد التالميــذ زمــالؤه 
فــى الــدعوة وفــى الجلــوس ليــدينوا بنــى إســرائيل فــى اآلخــرة؟ ألــم يســمعوا مــن معلمهــم أن 

هم ، ويصــــــلوا إلــــــى الــــــذين يســــــيئون إلــــــيهم يحبــــــوا أعــــــداءهم ، ويحســــــنوا إلــــــى مبغضــــــي
ويضـطهدونهم؟ ألــم يعلمــوا أنهــم لــو أنقــذوا يهــوذا لكــانوا بــذلك قــد أنقــذوا ربهــم مــن اإلهانــة 
والموت؟ فهل فضلوا موت إلههم ليتخلصوا هم من ذنوبهم؟ أال يدعوا هذا لألنانية وحب 

جريمــة بســكوتهم مــع الــذات ولــو علــى مــوت اإللــه؟ أال ُيعــدَّوا بــذلك شــركاء ليهــوذا فــى ال
 قدرتهم على إنقاذ إلههم؟

ـــم تنـــزل اللقمـــة فـــى جوفـــه فتقتـــل  ـــة نفســـه؟ ولمـــاذا ل ـــه المحب ـــم ُيخلِّصـــه إل ـــل لمـــاذا ل ب
 الشيطان ، بدًال من أن يدخل الشيطان مع اللقمة؟

، فلماذا لـم يـرحم  7: 5متى ) .ُطوَبى ِللرَُّحَماِء َألنَُّهْم ُيْرَحُمونَ 7: (أليس هو القائل
ألنه ! من شيطانه؟ ال تقل لى ليصلب ويموت ويفدى البشرية من الخطيئة األزلية يهوذا

لــم يــرد فعــًال أن يمــوت ، وكــان يهــرب مــن اليهــود ، بــل كــان قبــل الصــلب يصــلى بأشــد 
َواْنَفَصَل َعـْنُهْم َنْحـَو َرْمَيـِة َحَجـٍر َوَجثَـا َعَلـى ُرْكَبَتْيـِه 41: (لجاجة داعيًا اهللا أن ينقـذه

َوَلِكـْن ِلـَتُكْن َال . َيـا َأَبتَـاُه ِإْن ِشـْئَت َأْن ُتِجيـَز َعنِّـي َهـِذِه اْلَكـْأَس «: قَـاِئالً 42َوَصلَّى 
يـهِ 43. »ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ  َوإِْذ َكـاَن ِفـي ِجَهـاٍد 44. َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ

ثُـمَّ قَـاَم 45. ُه َكَقَطـَراِت َدٍم َناِزَلـٍة َعَلـى اَألْرضِ َكاَن ُيَصلِّي ِبَأَشدِّ َلَجاَجـٍة َوَصـاَر َعَرُقـ
َالِة َوَجاَء ِإَلى َتَالِميِذِه َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا ِمَن اْلُحْزنِ   45-41: 22لوقا ) .ِمَن الصَّ

، 9: 5متـى )ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالِم َألنَُّهْم َأْبَناَء اللَِّه ُيْدَعْونَ 9: (أليس هو القائـل
 .أين السالم الذى صنعه هو مع يهوذا؟ لقد تركه بشيطانه ، ليدخله النارف

ـا َأَنــا َفــَأُقوُل َلُكــمْ 22: (ألـيس هــو القائــل ِإنَّ ُكــلَّ َمــْن َيْغَضــُب َعَلــى َأِخيــِه َبــاِطًال : َوَأمَّ
: َمـِع َوَمـْن َقـالَ َرَقا َيُكـوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلَمجْ : َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل َألِخيهِ 
ــنَّمَ  ــاِر َجَه ــَتْوِجَب َن ــوُن ُمْس ــُق َيُك ــا َأْحَم ؟ فمــا جــزاء مــن يتــرك أخيــه  22: 5متــى ) .َي

 بشيطانه يرمى بنفسه إلى التهلكة؟

فَـِإْن قَـدَّْمَت ُقْرَباَنـَك ِإلَـى اْلَمـْذَبِح َوُهَنـاَك تَـَذكَّْرَت َأنَّ َألِخيـَك َشـْيئًا 23: (أليس هو القائـل
َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّاَم اْلَمـْذَبِح َواْذَهـْب َأوًَّال اْصـَطِلْح َمـَع َأِخيـَك َوِحيَنِئـٍذ 24 َعَلْيكَ 

َمـا ُدْمـَت َمَعـُه ِفـي الطَِّريـِق ِلـَئالَّ ُكـْن ُمَراِضـيًا ِلَخْصـِمَك َسـِريعًا 25. َتَعاَل َوَقـدِّْم ُقْرَباَنـكَ 
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: 5متـى ) َوُيَسلَِّمَك اْلَقاِضي ِإَلى الشَُّرِطيِّ َفُتْلقَـى ِفـي السِّـْجنِ  ُيَسلَِّمَك اْلَخْصُم ِإَلى اْلَقاِضي
؟ فلمـــاذا لـــم يـــرض هـــو نفســـه خصـــمه؟ لمـــاذا لـــم يتصـــالح مـــع يهـــوذا؟ لمـــاذا لـــم 23-25

يطهر يهـوذا مـن شـيطانه ، ويكسـبه فـى صـفوف المـؤمنين؟ لمـاذا لـم يضـرب لهـم القـدوة 
 على كالمه السابق؟ 

َأْحِسُنوا . َباِرُكوا َالِعِنيُكمْ . َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكمْ 44: (أليس هو القائل
ِلَكـْي َتُكوُنـوا َأْبَنـاَء 45 ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم َوَصـلُّوا َألْجـِل الَّـِذيَن ُيِسـيُئوَن ِإَلـْيُكْم َوَيْطـُرُدوَنُكمْ 

ــَماَواِت  لقــد . ؟ فهــل فعــل هــو ذلــك؟ ال 45-44: 5متــى ) .. .. .. َأِبــيُكُم الَّــِذي ِفــي السَّ
 فلماذا لم يحبه؟ لماذا لم يباركه؟ لماذا لم يحسن إليه؟. طرد عدوه ، وتركه للهالك

 ــْيَطانُ 27: (وهــل لــو صــدقنا قــول يوحنــا -294س ــُه الشَّ ــَد اللُّْقَمــِة َدَخَل يوحنــا ) َفَبْع
13 :27 

، وهــذا ) وحاشـاه(مـن يسـوع  أال تـدل هـذه الُجملـة علـى أن إضـالل يهـوذا كـان قصـداً 
. ُمناقضًا للحكمة التى من أجلها أتى إلـى العـالم ، وهـى هدايـة الضـال مـن بنـى إسـرائيل

 فكيف ُيضل هو المهتدى بعد أن منحه الحكمة والرسالة وبشره بالجنة والفوز؟

 هل غسل عيسى عليه السالم أرجل تالميذه؟ -295س 

 .لم يعرف ذلك إال وحى يوحنا فقط: نعم

 .عند متى ولوقا ومرقس:  ال

 هــل وقــف عيســى عليــه الســالم عريانــا ُمجــرَّدًا مــن مالبســه أمــام تالميــذه  -296س
 بها دون مالبس تحتها؟ ُمتَِّزراً لينشف أرجلهم بالمنشفة التى كان 

َزَر ِبَهـاَقاَم َعِن اْلَعَشاِء 4: (نعم َمـاًء ِفـي ثُـمَّ َصـبَّ 5 َوَخَلـَع ِثَياَبـُه َوَأَخـَذ ِمْنَشـَفًة َواتـَّ
ــَدَأ َيْغِســُل َأْرُجــَل الّتَالِميــِذ َوَيْمَســُحَها ِباْلِمْنَشــَفِة الَِّتــي َكــاَن ُمتَّــِزرًا ِبَهــاِمْغَســٍل  ) .َواْبَت
 5-4: 13يوحنا 

بمنشفة ، خلع المنشفة ، وبـدأ يمسـح أرجـل التالميـذ  واتَِّزراً إذن فبعد أن خلع مالبسه 
بـذلك أن يقـف الرجـال عرايـا تمامـًا أمـام الرجـال فـأين حيـاء اإللـه؟ وهـل سـمح اإللـه . بها



 191 

أقــرانهم أو أمـــام الســيدات؟ فقـــد كانــت مـــريم بالبيــت ، فهـــى التــى دهنـــت رأســه أو رجليـــه 
وما هو التعاليم التربوية واألخالقية التى نتعلمها من جلوس اإلله عاريًا مجردًا . بالطيب

 من مالبسه وسط الرجال والمرأة؟

َخْيٌر َلَك َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة . ْن َأْعَثَرْتَك َعْيُنَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعْنكَ َوإِ 9: (أليس هو القائل
ــانِ  ــنََّم النَّــاِر َوَلــَك َعْيَن ــى ِفــي َجَه ؟ فهــل كــان يســتعرض 9: 18متــى ) .َأْعــَوَر ِمــْن َأْن ُتْلَق

وال يرتـدى غيـر  جسده؟ أم أراد أن يهلك تالميذه بأن يقلعـوا أعيـنهم؟ أم نسـى أنـه عريـان
 المنشفة؟ 

أال يتخـــذ !! ولــك أن تتخيــل اإللــه مجـــردًا مــن مالبســه ومنحنيــًا بهـــذا المنظــر المقــزز
 الشواذ جنسيًا فى أمريكا وأوربا مثل هذا النص فى اعطاء شرعية لممارستهم الشذوذ؟

 لــو دخــل الشــيطان يهــوذا وغــادر مجلــس عيســى عليــه الســالم وتالميــذه ،  -297س
 يِّن عيسى عليه السالم التلميذ الثانى عشر إلدانة أسباط بنى إسرائيل؟فلماذا لم ُيع

 متى أعلَم يسوع تالميذه أنهم سينكروه؟ -298س 

 وبعد مغادرة الغرفة وفي الخارج فى الطريقبعد العشاء : مرقس ومّتىعند 

 وفـي داخـل الغرفـة وقبـل مغادرتهـا أثناء عشـاء الفصـحكان اإلعـالم : عند لوقا
ــاَل َلُهــمْ 15. .. هَّــَزا اْلِفْصــحَ َوجَ ..  13( اْشــَتَهْيُت ِبَشــْوٍق َأْن آُكــَل َهــَذا اْلِفْصــَح َمَعُكــْم «: َوَق

ِإنِّي َأُقوُل َلَك َياُبْطُرُس ِإنَّ الـدِّيَك َال َيِصـيُح اْلَيـْوَم َحتـَّى َتُكـوَن «: َفَقالَ 34... َقْبَل َأْن َأَتَألَّمَ 
ْيتُـوِن، 39.. »!نََّك َتْعِرُفنِـيَقْد َأْنَكْرَت َثَالَث َمرَّاٍت أَ  ثُـمَّ اْنَطلَـَق َوَذَهـَب َكَعاَدتِـِه ِإلَـى َجَبـِل الزَّ

 39-13: 22لوقا .) َوَتِبَعُه التََّالِميُذ َأْيضاً 

ـا َأَخـَذ اللُّْقَمـَة َخـَرَج ِلْلَوْقـتِ 30( بعد عشـاء الفصـح فـى البيـت: عند يوحنا . فَـَذاَك َلمَّ
ـــْيالً  ـــُه َيُســـوعُ 38. .. .. .. َوَكـــاَن َل َال َيِصـــيُح الـــدِّيُك َحتَّـــى َتُكـــوَن َقـــْد : َأُقـــوُل َلـــكَ : .. َأَجاَب

 38: 13يوحنا ) »!َأْنَكْرَتِني َثَالَث َمرَّاتٍ 

 هل أخذ يسوع خبزًا وخمرًا وأعطاه للتالميذ؟ -299س 

 عند متى ومرقس ولوقا: نعم
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 ذِّب؟فوحى َمن ُنصدِّق؟ ووحى َمن ُنك. عند يوحنا شاهد العيان: ال 

 عن َمْن ُسِفَك دم اإلله؟ ماذا قال لهم يسوع وهو ُيقدِّم لهم الشراب؟  -300س 

ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن . َأَنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماءِ 51: (من أجل العالم كله
الَّـِذي َأْبِذُلـُه ِمـْن َأْجـِل ْعِطـي ُهـَو َجَسـِدي َواْلُخْبـُز الَّـِذي َأَنـا أُ . َهَذا اْلُخْبِز َيْحَيـا ِإلَـى اَألَبـدِ 

 51: 6يوحنا ) »َحَياِة اْلَعاَلمِ 

الَّـِذي ُيْسـَفُك ِمـْن َأْجـِل َألنَّ َهَذا ُهَو َدِمي الَّـِذي ِلْلَعْهـِد اْلَجِديـِد 28: (من أجل كثيرين
 28: 26ومتى  24: 14مرقس ) .ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا َكِثيِرينَ 

َهــِذِه اْلَكــْأُس ِهــَي «: َوَكــَذِلَك اْلَكــْأَس َأْيضــًا َبْعــَد اْلَعَشــاِء َقــاِئالً 20: (ذ فقــطعـن التالميــ
 20: 22لوقا ) .اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ 

 ما هو المبذول بالضبط؟ -301س 

 .28: 26ومتى  24: 14عند مرقس : جسده ودمه

 .28: 26عند متى : دمه فقط

 .51: 6عند يوحنا : فقط جسده

 كم كأس شربوها فى هذا العشاء؟ -302س 

 )20و  17: 22(لوقا : كأسين

 متى ومرقس: كأسًا واحدة

 هل شرب عيسى عليه السالم الخمر فى هذا العشاء؟  -303س 

ال ، لم يعلمها يوحنا شاهد العيان، وقـد ذكرنـا فـى السـؤال السـابق إخـتالفهم فـى عـدد 
 .ولهاأكواب الخمر التى تنا

 :فى الحقيقة لم يتناول كأسًا واحدة من الخمر لألسباب اآلتية

َأْم َلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن 9: (اعتبر شاربى الخمـر مـن الظـالمين المبعـدين عـن ملكـوت اهللا
اِسـُقوَن َوَال َال ُزَنـاٌة َوَال َعَبـَدُة َأْوثَـاٍن َوَال فَ ! ؟ َال َتِضلُّواَأنَّ الظَّاِلِميَن َال َيِرُثوَن َمَلُكوَت اهللاِ 
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َوَال َساِرُقوَن َوَال َطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّيُروَن َوَال َشتَّاُموَن 10َمْأُبوُنوَن َوَال ُمَضاِجُعو ُذُكوٍر 
 10-9: 6كورنثوس األولى ) .َوَال َخاِطُفوَن َيِرُثوَن َمَلُكوَت اهللاِ 

: مســـكر فقـــاللـــو كـــان هـــو اهللا ، فقـــد امتـــدح أحـــد عبيـــده ألنـــه ال يشـــرب الخمـــر أو ال
ـِه َيْمَتِلـُئ َألنَُّه 15( َيُكوُن َعِظيمًا َأَماَم الرَّبِّ َوَخْمرًا َوُمْسـِكرًا َال َيْشـَرُب َوِمـْن َبْطـِن ُأمِّ

وِح اْلُقُدسِ    15: 1لوقا ) ِمَن الرُّ

أو يكـــون المخلـــوق أفضـــل مـــن الخـــالق ، . وال يمكـــن أن يكـــون الـــرب أقـــل مـــن عبـــده
ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال : َحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ َالْ 16(: وذلك مطابق لكالمكم

 16: 14يوحنا .) َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 

نِّـي لَـْو ُكْنـُتْم ُتِحبُّـوَنِني َلُكْنـُتْم َتْفَرُحـوَن ألَ . َسِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكْم َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكمْ (
  28: 14يوحنا .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

 ولو صدقنا أنه إله ، فهل يقبل اإلله أن يكون عبده أفضل منه ُخلقًا وقداسة؟

ولــو صــدقنا أنــه شــرب الخمــر لنفــى ذلــك عنــه أنــه إلــه ، ألنــه لــو كــان إلهــًا ، لكــان 
 .أفضل من خلقه وما كان أحد َيفُضله

 : هو نفسه على نفسه فقال) كإله(لقد حرمها ) 2

أول (فقــد كــان عيســى عليــه الســالم أول مولـــود مــن أمــه ، فهــو إذن أول فــاتح رحـــم 
ــْت َأيَّــاُم َتْطِهيِرَهــا َحَســَب َشــِريَعِة ُموَســى 22: (، وأول بكــر يكــون منــذورًا هللا) بكــر ــا َتمَّ َوَلمَّ

َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر : َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َناُموِس الرَّبِّ 23ُموُه ِللرَّبِّ َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدِّ 
 23-22: 2لوقا .) َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوسًا ِللرَّبِّ 

: ُقـل ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيل«2: َوَأَمـَر الـرَّبُّ ُموَسـى1: (والمنفرز لعبادة الرب ال يشرب الخمـر
َفَعـِن الَخْمـِر َوالُمْسـِكِر َيْفتَـِرُز 3ِو اْمَرَأٌة ِلَيْنُذَر َنـْذَر النَّـِذيِر ِلَيْنتَـِذَر ِللـرَّبِّ ِإَذا اْنَفَرَز َرُجٌل أَ 

َوال َيْشَرْب َخل الَخْمِر َوال َخل الُمْسـِكِر َوال َيْشـَرْب ِمـْن َنِقيـِع الِعَنـِب َوال َيْأُكـل ِعَنبـًا 
ال َيْأُكـل ِمـْن ُكـلِّ َمـا ُيْعَمـُل ِمـْن َجْفَنـِة الَخْمـِر ِمـَن ُكـل َأيَّـاِم َنـْذرِِه 4. َرْطبًا َوال َياِبسـاً 

ِإلـى َكَمـاِل . ُكـل َأيَّـاِم َنـْذِر اْفِتـَرازِِه ال َيُمـرُّ ُموَسـى َعلـى َرْأِسـهِ 5. الَعَجِم َحتـَّى الِقْشـرِ 
ُكـل َأيَّـاِم اْنتِـَذاِرِه 6. َرْأِسـهِ َوُيَربِّـي ُخَصـل َشـْعِر اَأليَّاِم الِتي اْنَتَذَر ِفيَها ِللرَّبِّ َيُكوُن ُمَقدَّسًا 
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ْس ِمْن َأْجِلِهـْم ِعْنـَد َمـْوِتِهْم 7. ِللرَّبِّ ال َيْأِتي ِإلى َجَسِد َميِّتٍ  َأُبوُه َوُأمُُّه َوَأُخوُه َوُأْخُتُه ال َيَتَنجَّ
 8-1: 6عدد .) لرَّبِّ ِإنَُّه ُكل َأيَّاِم اْنِتَذارِِه ُمَقدٌَّس لِ 8. َألنَّ اْنِتَذاَر ِإلِهِه َعلى َرْأِسهِ 

ـــد ، فقـــد كـــان ممنوعـــًا أن يشـــرب  ومـــع كـــون عيســـى عليـــه الســـالم مدرســـًا فـــى المعب
، حيـــث قـــانون الكتـــاب )مـــنهم عيســـى عليـــه الســـالم(الكحوليـــات هـــو وكـــل نســـل هـــارون 

َعـَك َخْمـرًا َوُمْسـِكرًا َال َتْشـَرْب َأْنـَت َوَبُنـوَك مَ «9: َوقَـاَل الـرَّبُّ ِلهَـاُرونَ 8: (المقدس يقـول
َفْرضــًا َدْهِرّيــًا ِفــي َأْجَيــاِلُكْم . ِعْنــَد ُدُخــوِلُكْم ِإَلــى َخْيَمــِة االْجِتَمــاِع ِلَكــْي َال َتُموتُــوا

َوِلَتْعِليِم َبِني ِإْسـَراِئيَل 11َوِللتَّْمِييِز َبْيَن اْلُمَقدَِّس َواْلُمَحلَِّل َوَبْيَن النَِّجِس َوالطَّاِهِر 10
 11-8: 10الويين )»ِتي َكلََّمُهُم الرَّبُّ ِبَها ِبَيِد ُموَسىَجِميَع اْلَفَراِئِض الَّ 

َوُكـلَّ , َوَخْمرًا َوُمْسـِكرًا َال َتْشـَربْ , ِمْن ُكلِّ َما َيْخُرُج ِمْن َجْفَنِة اْلَخْمِر َال َتْأُكلْ 14(
 14: 13قضاة .) »ِلَتْحَذْر ِمْن ُكلِّ َما َأْوَصْيُتَها. َنِجٍس َال َتْأُكلْ 

. لـْيَس ِلْلُمُلــوِك َأْن َيْشــَرُبوا َخْمـرًا َوَال ِلْلُعَظَمــاِء اْلُمْســِكرُ ِلْلُملُـوِك َيــا َلُموِئيـُل لَـْيَس 4(
ـَة ُكـلِّ َبنِـي اْلَمَذلَّـةِ 5 َأْعُطـوا ُمْسـِكرًا ِلَهاِلـٍك 6. ِلَئالَّ َيْشـَرُبوا َوَيْنُسـُوا اْلَمْفـُروَض َوُيَغيِّـُروا ُحجَّ

 7-4: 31األمثال .)َيْشَرُب َوَيْنَسى َفْقَرُه َوَال َيْذُكُر َتَعَبُه َبْعدُ 7. َوَخْمرًا ِلُمرِّي النَّْفسِ 

وقد أثـارت معجـزة يسـوع التـى يـذكرها إنجيـل يوحنـا فقـط مـن تحويـل يسـوع المـاء إلـى 
فـى ُعـرس قانـا، وكـذلك مـا ذكـره بـولس فـى إصـحاحه ) ُمعتـَّق ـ شـديد التـأثير(خمـر جيـد 

َال َتُكـْن ِفـي َمـا َبْعـُد َشـرَّاَب َمـاٍء، َبـِل 23(موثـاوس الخامس مـن رسـالته األولـى إلـى تي
حفيظــة بعـض المنصــفين  .)اْسـَتْعِمْل َخْمــرًا َقِلـيًال ِمــْن َأْجــِل َمِعـَدِتَك َوَأْســَقاِمَك اْلَكِثيـَرةِ 

 .والمهتمين بمجتمعاتهم ، فأنكروا هذا القول لما له من آثار جانبية سيئة

إنهـا تعلمنـا : (، فقد صرَّح ُمعلقًا على رسالة بولسويبدو أن القس دميلو كان أحدهم 
ولقـد تعلـم اآلالف مـن النصـارى إدمـان . أنه مـن الصـواب تعـاطي المسـكرات مـن الخمـر

 ).الخمور، بعد أن رشفوا ما يسمونه دم المسيح أثناء المشاركة في شعائر الكنيسة

لناس بسنته ، وتهلك فهل كان لمن تدَّعون أنه إله أن يشرب الخمر والُمهِلك ليستن ا
 البشرية؟
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ألم يعلـم أن الخمـر تشـل الحـواس وتجعـل مـن المـرء يتـرنح ويتقيـأ، وتطفـئ البصـيص 
الضـعيف مـن القـدرة علـى الجـدل واإلقنـاع الحجــة بالحجـة والمنطـق، التـي تتقـد ثـم تخبــو 

 .في تردد داخل عقولنا

هـــائج  وســرعان مـــا تتغلـــب الخمــر علـــى أشـــد الرجــال قـــوة وتحولـــه إلــى شـــخص ثـــائر
عنيــف، تــتحكم فيــه طبيعتــه البهيميــة، محمــر الوجــه، محتقنــة عينــاه بالــدم، يجــأر ويقســم 
ويتوعــد مــن حولــه ويســب أعــداء خيــاليين، بــل يســب خالقــه ، ويرتكــب زنــى المحــارم، وال 
يوجـد مثـل هــذا السـلوك المخـزي بــين أي نـوع مـن أنــواع الحيوانـات، ال بـين الخنــازير وال 

بشـع مـا فـي الوجـود هـو السـكير، فهـو كـائن منفـر، تجعـل رؤيتـه وأ. ابن آوى وال الحميـر
 . المرء يخجل من انتمائه لنفس النوع من األحياء

: الحاصــل علــى جــائزة نوبــل للفســيولوجيا)شــارل ريشــيه(مــن أقــوال الــدكتور الفرنســي 
هنــاك العديــد مــن القــوى المــدمرة التــي تنتهــك وتــدمر االمــم، وأحــد أخبــث وأخطــر هــذه “

 ”.لخمرالقوى في ا

 ألم يعلم هذا اإلله أن نبيه لوط زنى بابنتيه عندما سكر وغاب عنه العقل؟

 ألم يعلم أن نوح تعّرى وفعل فيه ابنه مافعل وهو سكران؟

 فعالم يدعوكم من تزعمون أنه إلهكم بشرب الخمر هذا؟

أال يعلم هذا اإلله أن معظم حوادث الطرق يتسبب فيها أشخاص واقعون تحت تأثير 
 ؟ وأن السيارة التي يقودها سائق مخمور تتحول إلى نعش؟ الخمر

أال يعلم هذا اإلله أن الخمـر ال تحتـوي علـى أي قيمـة غذائيـة؟ فهـي ال تحتـوي علـى 
وبنـــاء . ويـــذهب تســعون بالمئــة منهــا إلـــى مجــرى الــدم. أي أمــالح معدنيــة أو بروتينــات

 . ى الجسمعليه فإنها التحتاج ألي هضم وليس لها أى تأثيرات نافعة عل

أال يعلم هـذا اإللـه أن الخمـر عامـل هـام مـن العوامـل المسـببة ألمـراض القلـب والكبـد 
 والمعدة والبنكرياس؟

أال يعلـــم هـــذا اإللـــه أن الخمـــر تســـبب االكتـــأب النفســـي، وتتســـبب فـــي أشـــد التغيـــرات 
 المدمرة في المخ؟
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لمنهـــارة فـــى أال يعلـــم هـــذا اإللـــه أن ســـبعين فـــي المئـــة مـــن حـــاالت الطـــالق واألســـر ا
 الخارج هي بسبب الخمر؟

أال يعلـم هـذا اإللـه أن إدمـان الخمـر عـادة سـيئة يمكـن أن تبـدأ بتنـاول كـأس واحــدة ، 
كتلــك التــي يتناولهــا النصــارى فــي احتفــاالتهم الدينيــة، ومتــى بــدأت فإنــك تصــبح مــدمنا 

 5: 2حبقوق ) .َوَحّقًا ِإنَّ اْلَخْمَر َغاِدَرةٌ 5(للخمر مدى الحياة؟ 

يعلــم هــذا اإللــه أن األطفــال الــذين يولــدون للنســاء الالتــي يشــربن الخمــور يكونــون  أال
عــادة متخلفــين عقليــا ولــديهم خلــل تناســلي ، وثقــوب بالقلــب ، ويكونــون أصــغر حجمــا ، 

 وأخف وزنا من األطفال العاديين؟ 

 أال يعلم هذا اإلله أن الخمر داء؟ 

 هل أباح الرب شرب الخمر أم نهى عنه؟ -304س 

 :لغريب أن الرب يأمر بشربها ، وفى نفس الوقت يأمر بتجنبهاا

َة ِفي ُكلِّ َمـا َتْشـَتِهي َنْفُسـَك ِفـي الَبَقـِر َوالَغـَنِم 26: (فقد أمر بشـربها َوَأْنِفِق الِفضَّ
ْفـَرْح َأْنـَت َوُكـل ُهَنـاَك َأَمـاَم الـرَّبِّ ِإلِهـَك َواَوالَخْمِر َوالُمْسِكِر َوُكلِّ َما َتْطُلُب ِمْنَك َنْفُسـَك 

 26: 14تثنية .) َوَبْيُتكَ 

َأْم َلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأنَّ الظَّــاِلِميَن َال َيِرثُــوَن 9(: ثــم أمــر أال يــدخل شــاربها ملكوتــه
َال ُزَنــاٌة َوَال َعَبــَدُة َأْوثَــاٍن َوَال َفاِســُقوَن َوَال َمــْأُبوُنوَن َوَال ُمَضــاِجُعو ! ؟ َال َتِضــلُّواَمَلُكــوَت اهللاِ 

َوَال َساِرُقوَن َوَال َطمَّاُعوَن َوَال ِسكِّيُروَن َوَال َشتَّاُموَن َوَال َخـاِطُفوَن َيِرثُـوَن 10ُكـوٍر ذُ 
 10-9: 6كورنثوس األولى ) .َمَلُكوَت اهللاِ 

 ِإنِّي َال َأْشَرُب َبْعُد ِمْن ِنَتاِج : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 25: (ما معنى قول مرقس -305س
 25: 14مرقس )ى َذِلَك اْلَيْوِم ِحيَنَما َأْشَرُبُه َجِديدًا ِفي َمَلُكوِت اللَّهِ اْلَكْرَمِة ِإلَ 

من الُمسـلَّم بـه فـى أنـاجيلكم أنَّ يسـوع لـم يتنـاول شـيئًا بعـد قضـية الصـلب المزعومـة، 
 ).عند يوحنا فقط(سوى قليل من السمك المشوى وعسل النحل 
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ا عنــد اهللا ســبحانه وتعــالى فــى اليــوم هنــا مــ) ملكــوت اهللا تعــالى(فــإن كــان المــراد ب 
اآلخـر مــن الجنــان والنعــيم الــدائم ، فيكــون هـذا مناقضــًا للقــول بألوهيتــه ، ألنكــم تزعمــون 
أنــه سينســلخ مــن ناســوته ويســتقل بالهوتــه علــى كرســيه فــى عــرش عظمتــه علــى يمــين 
الـرحمن ، فـإذا اسـتقل بالهوتــه فـال تجـوز عليــه صـفات الحـوادث بــأن يشـرب الكـأس مــع 

 .تالميذه ، ثم سيتبول ويتبرز

يكـون إقـرار مـنكم بأنـه بشـر  -أنه سيشرب معهم فى اآلخـرة  -وٕان صحَّ هذا الكالم 
، ألنـــه جعـــل نفســـه شـــريكًا فـــى الشـــرب فـــى بـــرزخ اآلخـــرة ، وهـــذا يقتضـــى عـــدم إنفكـــاك 

 .الناسوت عنه فى الدنيا واآلخرة

د ولــيس جســد يســوع ، ُيفهــم أن المبــذول هــو العهــد الجديــ 28: 26ومــن روايــة متــى 
وُيالحـظ أنهـا ُذِكـَرت فـى . والعهد الجديد ما هو إال دين النصـارى وهـو ال ُيـراق وال ُيريـق

دون كلمة الجديـد ، وكـذلك ُأسـِقَطت عنـد طباعـة العهـد ) دم العهد(التراجم األجنبية فقط 
الترجمـة بـدار الكتـاب الُمقـدَّس فـى الشـرق األوسـط ، وحـذفتها  1990الجديد ُمنفردًا عـام 
، وأثبتتهـــا طبعـــة كتـــاب الحيـــاة ، والتفســـير التطبيقـــى للكتـــاب  1995العربيـــة المشـــتركة 

. منشــــورات دار المشـــرق بيــــروت 1986المقـــدس ، وحــــذفتها الترجمـــة الكاثوليكيــــة لعـــام 
 !!وهكذا يتم التالعب بالكتاب الذى ينسبونه للرب

لكـرم مـع تالميـذه، ولم يرو أحد عن يسوع أنه بعد قضية الصلب شرب من عصـير ا
ســوى مــا قيــل مــن أنــه تنــاول شــيئًا مــن الســمك المشــوى وقلــيًال مــن عســل النحــل، وذلــك 

أشـــربه : عنــدما أنكــره تالميـــذه، وهــذا انفـــرد بــه يوحنــا دون غيـــره ، قمــا معنـــى قولــه إلذن
 جديدًا فى ملكوت اهللا؟

 أنـه وكيف يغفـل الـوحى عـن إبـالغ يوحنـا بهـذه الواقعـة فـى إنجيلـه ، رغـم  -306س
كان حاضرًا هو وبطرس ، وعلى الرغم من أنه سرد إفاضة الطيب على يسوع بطولهـا؟ 

 فكيف ُيغِمض عن أمر مهم وركن عظيم من الدين ، وهو المحبوب المالزم ليسوع؟

 هـل يتحـول الخبـز والخمـر إلـى جسـد المسـيح ودمـه كناسـوت فقـط أم إلــى  -307س
 الهوت فقط أم إلى اإلثنين معًا؟
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 دُّ فاعلوا ذلك من أكلة لحوم البشر؟ أال ُيّعدُّ هذا هو اإلرهاب بعينه؟ وهل ال ُيعّ 
وهــل يحتــاج المــرء بعــد هضــم جســد إلهــه ودمــه إلــى تواليــت ُمحــدَّد لُيخــِرج إلهــه منــه؟ 
وهل عليه أن ُيشغِّل السـيفون لطـرد إلهـه ويخـتلط بالقـاذورات وبـاقى اآللهـة األخـرى التـى 

 أخرجها مؤمنون آخرون؟ 
عـــل المرضـــى الـــذين ال يـــأكلون اللحـــوم؟ ألـــم ُيفكـــر إلهكـــم فـــى هـــذه المســـألة ومـــاذا يف

 الفقهية؟
ومــاذا يفعــل النبــاتيون فــى الغــرب عنــد إقامــة القــداس؟ أال يشــاركون فــى أكــل اإللــه؟ 

 أيحرمهم ربهم من تذوُّق لحمه وشرب دمه؟
 وهل هذه هى صورة النبى أو اإلله التى تليق بإله المحبة؟

تكم أن يتحول اإلله إلى حيِّـز بـداخل اإلنسـان ليصـبح اإلنسـان أكبـر وهل ُتسوِّغ عقيد
 من إلهه؟

 وهل ُتسوِّغ عقيدتكم أن يتحول اإلله إلى مادة عفنة تتحلَّل وتفنى؟
ل آكلــوا لحــم اإللــه  وحيــث يصــير الخبــز والخمــر إلــى جســد اإللــه ودمــه ، فهــل يتحــوَّ

 ؟وشاربوا دمه إلى آلهة أو على األقل يتحدون مع اإلله

ولو كان هذا صحيحًا فلماذا لم َيْنُج من يفعل هذا القـدَّاس مـن القساوسـة والبشـر مـن 
 جرائم الزنا وٕاغتصاب األطفال والفتيات الُقصَّر؟

فإن قالوا إن الخبز والخمر ليتحوالن إلى الهـوت فقـط ، لكـان هنـاك تعـدُّد فـى اآللهـة 
رات مـن الخبـز والخمـر التـى بأعداد ال حصَر لها ، حيث يتحـول كـل إلـه إلـى تلـك الكسـ

لت بعد الهضم إلى بول وبـراز ، فمـن أيـن لهـم فـى كـل  تناولتها أيديهم، وتالشت ، وتحوَّ
ــد فيهــا يســوعًا ثانيــًا بكلمــة أخــرى ، ثــم يتحــوَّل عنــدما يريــد  يــوم عــذراء ثانيــة حتــى يتجسَّ

 القسيس ذلك؟

يِّــــب العقــــول وتــــأتى ولقلنــــا إن هــــذا اإللــــه بــــه قــــوة مــــدمَّرة ، هــــى قــــوة الخمــــر التــــى ُتغ
ومــا اســتراح إنســان مــن . بــاألمراض وخــراب الــديار علــى مــدمنيها، ووقــوع الفــتن والجــرائم

 .شرور هذا اإلله
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َل دخــل فــى  وٕان قــالوا بالثــانى فــال ينطبــق هــذا علــى عقيــدتهم ألن الالهــوت إذا تحــوَّ
 .حيِّز الحدوث ، وبطل قولهم بالالهوت ، فيكون يسوع كله ناسوتًا صرفاً 

غريب والمضحك فى هذه قضية الخبز هذه هو اختالف علماء النصرانية فى نـوع وال
هـــل يجـــب أن يكـــون مـــن الفطيـــر أو المختمـــر؟ واليـــوم يتجـــدَّد هـــذا الســـؤال : هـــذا الخبـــز

هــل يجــوز أكــل الكيــك أو البيتــزا بــدًال مــن الفطيــر؟ وهــل البــد أن : بصــورة عصــرية أكثــر
 فَّر الزبدة ، فأى نوع من الزيوت يجوز؟يكون الفطير بالزبدة البلدى؟ ولو لم تتو 

 ِإْن َأَكـَل َأَحـٌد . َأَنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمـَن السَّـَماءِ 51: (قال يوحنا -308س
 51: 6يوحنا ) .ِمْن َهَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اَألَبدِ 

) .ا اْلُخْبـِز َيْحَيـا ِإَلـى اَألَبـدِ ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن َهـذَ : (ال يمكن لعاقل أن يظن أن قوله
يقصــد بــه ، أن الشــخص الــذى يأكــل هــذا الخبــز ، لــن يمــوت ، وٕاال لكذبــه موتــاهم مــن 

 .الباباوات واألساقفة والقساوسة والبشر العاديين

 .ولكن المعنى أنه سُيَخلَّد فى الجنة ، فال يرى فيها موتاً 

قساوســة واإلخــتالء بهــم ليفضــح العبــد وعلــى ذلــك فلمــاذا التعميــد؟ ولمــاذا االعتــراف لل
نفسه فى معصية سترها اهللا عليه ، ويعـرف القسـيس مـا سـتره اهللا علـى العبـد مـن ذنـوب 

 ، ولقوم بدور اهللا فى غفران الخطايا؟

أال يعنـــى ذلـــك أنـــه مـــن العبـــث اقتـــراف هـــذا التعميـــد وهـــذا اإلعتـــراف مـــع وجـــود هـــذا 
 النص؟

م علــى الخلــود فــى الجنــة بأكــل لحمــه وشــرب أال يــدل هــذا علــى ظلــم اإللــه الــذى دلكــ
 دمه ، وحرم منها كل عباده الصالحين من األنبياء واألتقياء الذين سبقوا يسوع؟

 هل تعلم أيها العاقل أننا لو تقبلنا فكرة الصلب والفداء ، لكان يسوع حتمًا  -309س
تقبـل نفسـه المـوت،  إنسـاناً  -أى ليس بإلـه وال ابـن إلـه–إنسانًا بشرًا فقط ال أكثر وال أقل 

ال إلهــًا خالــدًا؟ ألنــه ببســاطة اهللا ال يمــوت، فهــو إلــه حــى إلــى األبــد، إلــه ســرمدى، كمــا 
 :يقول الكتاب المقدس
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ـــاِب، 15( ـــوِك َوَربُّ اَألْرَب ـــُك اْلُمُل ـــاَرُك اْلَعِزيـــُز اْلَوِحيـــُد، َمِل ـــِه اْلُمَب ـــي َأْوَقاِت الَّـــِذي َســـُيَبيُِّنُه ِف
، الَّـِذي لَـْم َيـَرُه َأَحـٌد ِمـَن َال ُيـْدَنى ِمْنـهُ ، َسـاِكنًا ِفـي ُنـوٍر َعـَدُم اْلَمـْوتِ  الَِّذي َوْحَدُه َلـهُ 16

 16: 6تيموثاوس األولى .) النَّاِس َوَال َيْقِدُر َأْن َيَراُه، الَِّذي َلُه اْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة اَألَبِديَّةُ 

سـحقُت وٕانـى أشـفى . وأحيـى أنـا أميـت .وليس إله معـى. أنا هو. أنا: انظروا اآلن(
تثنيـة ) وأقـول حـى أنـا إلـى األبـد إنى أرفع إلى السـماء يـدى، .وليس من يدى مخلِّص

32 :39-40 

 2: 42مزامير .) َعِطَشْت َنْفِسي ِإَلى اِهللا ِإَلى اِإلَلِه اْلَحيِّ 2(

 3: 18حزقيال ) َحيٌّ َأَنا َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 3(

َأْمــٌر ِبَأنَّــُه ِفــي ُكــلِّ ُســْلَطاِن َمْمَلَكِتــي َيْرَتِعــُدوَن َوَيَخــاُفوَن ُقــدَّاَم ِإَلــِه  ِمــْن ِقَبِلــي َصــَدرَ 26(
َلـــُه اْلَحـــيُّ اْلَقيُّـــوُم ِإَلـــى اَألَبـــدِ َداِنيـــآَل  َوَمَلُكوتُـــُه َلـــْن َيـــُزوَل َوُســـْلَطاُنُه ِإَلـــى  َألنَّـــُه ُهـــَو اِإل
 26: 6دانيال .) اْلُمْنَتَهى

 10: 10إرمياء ) .ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . اِإلَلُه َفَحقٌّ  َأمَّا الرَّبُّ 10( 

إذن فالـذى مــات علـى الصــليب ال يمكـن أن يكــون هـو اإللــه ، وخاصـة أنكــم تقولــون 
باتحــاد األب مــع االبــن مــع الــروح القــدس وعــدم انفصــالهم طرفــة عــين ، والبــد أن يكــون 

 :تحد مع الحى الذى ال يموتالذى مات على الصليب هو اإلنسان غير الم

 50: 27متى ) فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح(

ولو كان يسوع هو المعلـق علـى الصـليب فـال يمكـن أن يكـون هـو اهللا ، ألن المعلـق 
على الصليب ملعون ، واهللا قدوس ، ال ُيهان ، وال ُيبَصق فى وجهه ، وال ُيضرب ، وال 

 :على ذلك ال يمكن أن يكون المصلوب هو اهللاو . ُيسَتهَزأ به ، وال ُيعدم

 41: 11الويين ) إنى أنا قدوس(

 49: 1لوقا ) َألنَّ اْلَقِديَر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم َواْسُمُه ُقدُّوٌس 49(

 3: 22مزامير .) َوَأْنَت اْلُقدُّوُس اْلَجاِلُس َبْيَن َتْسِبيَحاِت ِإْسَراِئيلَ 3(
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ــزََّة ِللَّــهِ َمــرًَّة َواِحــَدًة َتَكلَّــَم الــرَّبُّ َوَهــاَتْيِن اِالْثَنَتــْيِن 11( ــَك َيــا َربُّ 12. َســِمْعُت َأنَّ اْلِع َوَل
 12-11: 62مزمور .) الرَّْحَمُة َألنََّك َأْنَت ُتَجاِزي اِإلْنَساَن َكَعَمِلهِ 

ِإْذ اَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، َاْلَمِسـيُح اْفتَـدَ 13: (أما الذى كان على الصليب فهـو ملعـون
 13: 3غالطية)»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «:،َألنَُّه َمْكُتوبٌ َصاَر َلْعَنًة َألْجِلَنا

َوَجَمُعوا َعَلْيـِه ُكـلَّ َفَأَخَذ َعْسَكُر اْلَواِلي َيُسوَع ِإَلى َداِر اْلِوَالَيـِة 27(: وهو ُمهان عندكم
ْوُه َوَأْلَبُسوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيًَّا 28 ةِ اْلَكِتيبَ  َوَضَفُروا ِإْكِليًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى 29َفَعرَّ

السَّـَالُم َيـا «: قَـاِئِلينَ  َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـهِ . َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ 
َوَبْعــَد َمــا 31. ا َعَلْيــِه َوَأَخــُذوا اْلَقَصـَبَة َوَضــَرُبوُه َعَلــى َرْأِســهِ َوَبَصــُقو 30» !َمِلـَك اْلَيهُــودِ 

ـْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسـوُه ِثَياَبـُه َوَمَضـْوا بِـِه ِللصَّ ،  31-27: 27متـى  .)اْسَتْهَزُأوا ِبِه َنَزُعـوا َعْنـُه الـرِّ
 !فالمصلوب إذن ليس هو اهللا الحى القدوس

بنفسـه أو بابنـه مـن أجـل ذنـب لـم يقترفـه هـو عمـل  وأن هذا العمل من تضحية الرب
ِإْن َفَماَذا َنُقوُل ِلهَـَذا؟ 31(: همجى، ال رحمة فيه وال أبوة ، وهذا ينافى رحمة اهللا القدوس

َبــْل َبَذلَـُه َألْجِلَنــا َأْجَمِعــيَن َالَّــِذي َلــْم ُيْشــِفْق َعَلــى اْبِنـِه 32! َكـاَن اُهللا َمَعَنــا َفَمــْن َعَلْيَنــا
 32-31: 8رومية ) َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟ َكْيفَ 

 هل من الممكن أن ُيخطىء اإلله فى أعماله أو أقواله؟ -310س 

فى الحقيقة توجد نصـوص تبـين أن هـذا اإللـه هـوائى، لحظـّى التفكيـر غيـر ُمخطِّـط، 
لـم يكــن  فقـد خلــق النـور وفـوجىء أنــه جميـل واستحسـنه ، ومعنـى ذلــك أنـه. وغيـر مـنظَّم

َفَكــاَن » ِلــَيُكْن ُنــورٌ «: َوَقــاَل اهللاُ 3: (يعــرف مســبقًا مــا ســتؤدى إليــه خطواتــه التــى يقــوم بهــا
  4-3: 1تكوين )َوَفَصَل اُهللا َبْيَن النُّوِر َوالظُّْلَمةِ . َوَرَأى اُهللا النُّوَر َأنَُّه َحَسنٌ 4. ُنورٌ 

َوَرَأى اُهللا ُكــلَّ َمــا 31: (وبعــد مــا خلــق األرض ومــا عليهــا مــن حيــوان ونبــات وٕانســان
 31: 1تكوين ) .َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصَباٌح َيْومًا َساِدساً . َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجّداً 

 :وكثيرًا ما كان ُيخطىء فى أفعاله أو أقواله ويندم عليها أو ال يفعلها

 : َفَقاَل الرَّبُّ 7. َتَأسََّف ِفي َقْلِبهِ َأنَُّه َعِمَل اِإلْنَساَن ِفي اَألْرِض وَ َفَحِزَن الرَّبُّ 6(
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ـــوِر : َأْمُحـــو َعـــْن َوْجـــِه اَألْرِض اِإلْنَســـاَن الَّـــِذي َخَلْقتُـــهُ « اِإلْنَســـاَن َمـــَع َبَهـــاِئَم َوَدبَّاَبـــاٍت َوُطُي
 ،  7-6: 6تكوين .) »َألنِّي َحِزْنُت َأنِّي َعِمْلُتُهمْ . السََّماءِ 

  14: 32خروج .) الَِّذي َقاَل ِإنَُّه َيْفَعُلُه ِبَشْعِبهِ ى الشَّرِّ َفَنِدَم الرَّبُّ َعلَ 14(وأيضًا 

 35: 15صموئيل األول .) َألنَُّه َملََّك َشاُوَل َعَلى ِإْسَراِئيلَ  َوالرَّبُّ َنِدمَ (وأيضًا 

علــى الــرغم مــن وجــود نصــوص أخــرى تنفــى وقــوع النــدم علــى اهللا ، ألنــه ال ينــدم إال 
 19: 23عدد .)  ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنَدمَ لْيَس اهللاُ 19: (اإلنسان

ويتجسد ندم الرب ، بل إن شئت قل تبرأ الرب من جريمته ، وحمَّل مسئوليتها لقائـده 
على الرغم من تحالف الـرب مـع الشـيطان ليـتمكن مـن . الذى أمره أن يفعل ذلك) ياهو(

َقْد َرَأْيُت الـرَّبَّ َجاِلسـًا َعلَـى : َفاْسَمْع ِإذًا َكَالَم الرَّبِّ : [َوَقالَ 19: (القضاء على بيت أخاب
َمـْن ُيْغـِوي : َفقَـاَل الـرَّبُّ 20. ُكْرِسيِِّه، َوُكلُّ ُجْنِد السََّماِء ُوُقوٌف َلَدْيِه َعـْن َيِمينِـِه َوَعـْن َيَسـاِرهِ 

ثُـمَّ َخـَرَج 21. َهـَذا َهَكـَذا َوقَـاَل َذاَك َهَكـَذاَأْخآَب َفَيْصَعَد َوَيْسُقَط ِفي َراُمـوَت ِجْلَعـاَد؟ َفقَـاَل 
وُح َوَوَقـَف َأَمـاَم الـرَّبِّ َوَقـالَ  َأْخـُرُج : َفَقـالَ 22ِبَمـاَذا؟ : َوَسـَأَلُه الـرَّبُّ . َأَنـا ُأْغِويـهِ : الرُّ

َفاْخُرْج َواْفَعْل . َتِدرُ ِإنََّك ُتْغِويِه َوَتقْ : َفَقالَ . َوَأُكوُن ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئهِ 
 22-19: 22ملوك األول ) .َهَكَذا

ِلي َكَالٌم : [َفَقالَ . َوَدَخَل َوإَِذا ُقوَّاُد اْلَجْيِش ُجُلوٌس 5َفاْنَطَلَق النَِّبيُّ ِإَلى َراُموَت ِجْلَعاَد 4(
َفَقــاَم َوَدَخــَل 6]. َعــَك َأيَُّهــا اْلَقاِئــدُ مَ : [َفَقــالَ ]. َمــَع َمــْن ِمنَّــا ُكلَِّنــا: [َفَقــاَل َيــاُهو]. َمَعــَك َيــا َقاِئــدُ 

َقـْد َمَسـْحُتَك : َهَكَذا َقاَل الـرَّبُّ ِإَلـُه ِإْسـَراِئيلَ : [اْلَبْيَت، َفَصبَّ الدُّْهَن َعَلى َرْأِسِه َوَقاَل َلهُ 
ُم ِلــِدَماِء َوَأْنــَتقِ . َفَتْضــِرُب َبْيــَت َأْخــآَب َســيِِّدكَ 7، َمِلكــًا َعَلــى َشــْعِب الــرَّبِّ ِإْســَراِئيلَ 

َفَيِبيـُد ُكـلُّ َبْيـِت َأْخـآَب، 8. َعِبيِدَي اَألْنِبَياِء َوِدَماِء َجِميِع َعِبيِد الرَّبِّ ِمـْن َيـِد ِإيَزاَبـلَ 
َوَأْجَعــُل َبْيــَت َأْخــآَب 9. َوَأْسَتْأِصــُل َألْخــآَب ُكــلَّ َذَكــٍر َوَمْحُجــوٍز َوُمْطَلــٍق ِفــي ِإْســَراِئيلَ 

َوَتْأُكـُل اْلِكـَالُب ِإيَزاَبـَل ِفـي َحْقـِل 10. َنَبـاَط َوَكَبْيـِت َبْعَشـا ْبـِن َأِخيَّـا َكَبْيِت َيُرْبَعاَم ْبـنِ 
 10-4: 9ملوك الثانى ) .ُثمَّ َفَتَح اْلَباَب َوَهَربَ ]. َيْزَرِعيَل َوَلْيَس َمْن َيْدِفُنَها

أوامـره،  وبعد أن أطاع القائد ياهو أوامر إلهـه، فـإذا بهـذا اإللـه ينـتقم منـه علـى تنفيـذه
ــل أنــه إلــه الرحمــة والمحبــة عنــد هوشــع اْدُع اْســَمُه َيْزَرِعيــَل «: َفَقــاَل َلــُه الــرَّبُّ 4: (ويتجمَّ
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.) َألنَِّني َبْعَد َقِليٍل ُأَعاِقـُب َبْيـَت َيـاُهو َعَلـى َدِم َيْزَرِعيـَل َوُأِبيـُد َمْمَلَكـَة َبْيـِت ِإْسـَراِئيلَ 
 4: 1هوشع 

 السماء يقويه أثناء الصالة؟هل ظهَر ليسوع مالك من  -311س 
) 43: 22لوقــا (انفــرد لوقــا بــذكر ظهــور مــالك مــن الســماء أثنــاء الصــالة يقويــه : أوالً 

 .ولم يعرف ذلك وحى باقى اإلنجيليين
كيف رأوا المالك وهم نـائمون؟ ومـن أيـن لهـم بكـل هـذه التفاصـيل ، فقـد صـلى : ثانياً 

ذلــك وحــى مــرقس أو متــى أو حتــى وعــاد وفــى كــل مــرة كــان يجــدهم نيامــًا ، وال يعــرف 
يوحنــا الــذى أخــذه معــه؟ وكيــف تســنى لهــم ســماع الــدعاء علــى الــرغم مــن أنــه كــان علــى 

 بعد رمية حجر منهم؟ وهل ممكن لإلنسان أن يرى مالك الرب؟
إنــه علــى أثــر صــدمة يتولــد اإلجهــاد والخــوف ، فــإن : وفــى هــذا يقــول علمــاء الــنفس
جرى الدم ، هو بمثابة الحقن الذاتى الطبيعى ، يتعقب الغدَّة الكظرية تفرز هرمونًا فى م

 .ويطارد النوم بالسهر
ــم يــوِح اهللا ذلــك إلــى بــاقى اإلنجيليــين : ســأقول لــك. ولــو قلــت هــذا وحــى اهللا ولمــاذا ل

 ليعضد ما أوحاه إلى أحدهم؟
والغريب أنه ترك الحواريين عنـد بـاب المضـيفة ولـم يأخـذ معـه غيـر بطـرس ويعقـوب 

العلم أن يوحنا لم يذكر هـذه القصـة فـى إنجيلـه ، وهـذا أحـد األسـباب التـى ويوحنا ، مع 
أدت إلى قول علماء الكتاب المقدس بـأن يوحنـا كاتـب اإلنجيـل هـذا لـيس بيوحنـا التلميـذ 

 .الذى كان يسوع يحبه
وكيــف رأوا المــالك ولــم يرتعــدوا كمــا فعلــوا مــن قبــل؟ فلــو ارتعــدوا لمــا عــادوا مــرة ثانيــة 

ثُـمَّ 45. (اإلرتعاد أو الحزن والنوم تنافرًا كبيرًا جـدًا وال يمكـن لهمـا اإلجتمـاع للنوم ، فبين
َالِة َوَجاَء ِإَلى َتَالِميِذِه   45: 22لوقا  .)َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا ِمَن اْلُحْزنِ َقاَم ِمَن الصَّ

َتَطاٌع َيا َأَبا اآلُب ُكـلُّ َشـْيٍء ُمْسـ: (لذلك يدور الشك حول صالته وحول دعائه القائل
 36: 14مرقس )َوَلِكْن ِلَيُكْن َال َما ُأِريُد َأَنا َبْل َما ُتِريُد َأْنتَ . َلَك َفَأِجْز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 

ويراهـا الــبعض أنهـا شــىء ُمصــطنع مثـل القــول بإنكـار بطــرس لــه ثـالث مــرات ، فقــد 
ثـق فـى وعـد اهللا لـه كان يسوع على درجـة إيمانيـة كبيـرة جـدًا تجعلـه دائمـًا رابـط الجـأش ي

 .بحمله على أيدى مالئكته وتخليصه من شرور الشياطين
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وعنــدما نتــذكر الشــجاعة والثبــات واإلقــدام التــى واجــه بهــا المــوت رجــال آخــرون مــن 
األجيــال التــى تلــت يســوع وتالميــذه بكــل أشــكاله البربريــة ، فــال يســعنا إال أن نشــك فــى 

، الـــذى كـــان أهـــم عناصـــر محنتـــه فـــى ذلـــك روايـــة العـــذاب النفســـى، وعـــدم إنقـــاذ اهللا لـــه 
الوقت ، وهى سبب صالته ، حتـى إن مـالك الـرب قـد نـزل مـن السـماء ليقويـه مـع وعـد 

 . اهللا له بالنجاة

وهى صورة تتنافى مع أسـلوب يسـوع فـى معاملـة أهـل الكفـر سـواء فـى توبيخـه إيـاهم 
لمدن والمجامع المختلفـة أو طرد البائعين منهم من المعبد ، أو انتقاله بهذه الحرية بين ا

، فلو أنه لم يكن على ثقة من إنقاذ اهللا له ، لما تحرك بهذه الثقـة خوفـًا مـن أن يقبضـوا 
 .عليه ويسوقوه للموت

ــا «: (وال يجــب أن ننســى أيضــًا تحديــه لهــم بنصــر اهللا لــه عنــدما قــال لهــم عالنيــة َأَن
َحْيُث َأْمِضي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن . مْ َأْمِضي َوَسَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتكُ 

َحْيـُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم : َأَلَعلَُّه َيْقُتُل َنْفَسـُه َحتـَّى َيقُـولُ «: َفَقاَل اْلَيُهودُ 22» َتْأُتوا
َأْنـُتْم ِمـْن َهـَذا اْلَعـاَلِم . َفـْوقُ  َأْنُتْم ِمْن َأْسـَفُل َأمَّـا َأَنـا َفِمـنْ «: َفَقاَل َلُهمْ 23» َأْن َتْأُتوا؟

 23-21: 8يوحنا ) .َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمْن َهَذا اْلَعاَلمِ 

يِسـيُّوَن اْلَجْمـَع َيَتَنـاَجْوَن ِبَهــَذا 32: (بـل تحـدَّاهم أن يقبضـوا عليـه ، فقـال لهــم َسـِمَع اْلَفرِّ
يِســيُّوَن َوُرَؤَســاُء  ــا «: َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 33. اْلَكَهَنــِة ُخــدَّامًا ِلُيْمِســُكوهُ ِمــْن َنْحــِوِه َفَأْرَســَل اْلَفرِّ َأَن

َسـَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني 34. َمَعُكْم َزَمانًا َيِسيرًا َبْعُد ثُمَّ َأْمِضي ِإَلى الَّـِذي َأْرَسـَلِني
 34-32 :7يوحنا ) .»َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا

 .فهذا أسلوب إنسان واثق تمامًا من نصر اهللا له عليهم

 هل كان يسوع يتصبَّب عرقًا ودمًا أثناء الصالة؟ -312س 
 )44: 22لوقا (نعم عند لوقا فقط 

 .لم يعرف ذلك وحى باقى اإلنجيليين

لكـــن هـــل تتخيـــل اإللـــه ملـــك الملـــوك ، وقاصـــم الجبـــابرة يتصـــبب عرقـــا ودمـــًا ، ألنـــه 
 وت؟ هل كان ُيمثل دور اإلنسان الخائف؟ أم كان إلهًا خائفًا بجد؟خائف من الم
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تزلزلـت (ن الجبـال قـد تزلزلـت مـن وجهـه؟ أليس هذا هـو اإللـه الـذى قـال عـن نفسـه إ
  5: 5قضاة ) الجبال من وجه الرب

ال مثيــل لــك يــا (نــه عظــيم فــى جبروتــه؟ ألــيس هــذا هــو اإللــه الــذى قــال عــن نفســه إ
  6: 1إرمياء) مك فى الجبروترب، عظيم أنت، عظيم اس

.) الــرَّبُّ َرُجــُل اْلَحــْربِ 3(ألــيس هــذا هــو اإللــه الــذى قــال عــن نفســه إنــه رجــل حــرب؟ 
 3: 15خروج 

َمــرًَّة َواِحــَدًة َتَكلَّــَم الــرَّبُّ 11(عزيــز؟  ألــيس هــذا هــو اإللــه الــذى قــال عــن نفســه إنــه إلــه
َوَلَك َيا َربُّ الرَّْحَمُة َألنََّك َأْنَت ُتَجاِزي اِإلْنَسـاَن 12. ِللَّهِ  اْلِعزَّةَ َوَهاَتْيِن اِالْثَنَتْيِن َسِمْعُت َأنَّ 

   12-11: 62مزمور .) َكَعَمِلهِ 

 41: 11الويين ) إنى أنا قدوس(قدوس المنزه عن النقص؟ أليس هذا هو اإلله ال

هو المعطى والمانع وأن صولته وغضبه أليس هذا هو اإلله الذى قال عن نفسه إنه 
وصولته وغضبه على كـل إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير ، (ى كل من يتركه؟ عل

 25: 8عزرا ) من يتركه

 ألــيس هــذا هــو اإللــه الــذى قــال عــن نفســه إنــه هــو اإللــه الملــك المتســلط علــى األمــم؟
ـــَك َوُهـــَو اْلُمَتَســـلُِّط َعَلـــى اُألَمـــمِ 28( َســـِميِني َأَكـــَل َوَســـَجَد ُكـــلُّ 29. َألنَّ ِللـــرَّبِّ اْلُمْل

: 22مزاميـر ) .ُقدَّاَمُه َيْجُثو ُكلُّ َمْن َيْنَحِدُر ِإَلى التَُّراِب َوَمْن َلْم ُيْحِي َنْفَسهُ . اَألْرضِ 
28-29 

َوَأَنــا «4(أســد وكنمــر وكُدبَّــة وكلبــوة؟ ألــيس هــذا هــو اإللــه الــذى قــال عــن نفســه إنــه ك
َأَنـا َعَرْفتُـَك 5. َلْسَت َتْعِرُف َوَال ُمَخلَِّص َغْيِري الرَّبُّ ِإَلُهَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر َوإَِلهًا ُسِ◌َوايَ 

يَّــِة ِفــي َأْرِض اْلَعَطــشِ  ــا َرُعــوا َشــِبُعوا6. ِفــي اْلَبرِّ . َشــِبُعوا َواْرَتَفَعــْت ُقُلــوُبُهْم ِلــَذِلَك َنُســوِني. َلمَّ
ْم َكُدبَّــٍة ُمْثِكــٍل َوَأُشــقُّ َشــَغاَف َأْصــِدُمهُ 8. َأْرُصــُد َعَلــى الطَِّريــِق َكَنِمــرٍ . َفــَأُكوُن َلُهــْم َكَأَســدٍ «7

يَّةِ . َقْلِبِهْم َوآُكُلُهْم ُهَناَك َكَلْبَوةٍ  ُقُهْم َوْحُش اْلَبرِّ  8-4: 13هوشع .) ُيَمزِّ

فأين عزَّة هذا اإلله؟ وأين سلطانه؟ وأيـن جبروتـه؟ وأيـن تسـلطه علـى األمـم؟ بـل أيـن 
 ر كل هذا اإلنهيار؟صولته وغضبه وعظمته وقدسيته؟ وماذا حدث له لينها
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 أكان يهزأ بأتباعه؟ أم كان يستخف بعقولهم؟ أم كان يكذب ويدعى ما ليس به؟

ـــى أن يفنـــيهم أو  ـــادر عل ـــم يكـــن ق ـــك مـــوتهم وأرواحهـــم؟ أل ـــذى يمل ـــه ال ـــيس هـــو اإلل أل
 ُيعجزهم بقدرته؟ فماذا حدث له لتخور قوة اإلله ويبكى هذا البكاء المرير؟

كان ال بد أن يتأثر كمـا يتـأثر أى إنسـان فـى مثـل هـذا ال تقل لى إنه كان إنسان ، و 
ألنكم تؤمنون أنه إنسان إله ، فلم تفارقه ألوهيته ، ُترى أنه لو لم يبكى وذهـب ! الموقف

إلــى الصــليب طواعيــة مــن أجــل فــداء البشــرية ، لكــان أقــرب للتصــديق ، أنــه جــاء ليفــدى 
 البشرية؟

ن مـن فـداء لـوطنهم ومقدسـاتهم؟ هـذا هـو هل ُتطالع ما يقوم بـه الفـدائيون الفلسـطينيو 
لكـن أن يصـلى ويطلـب . أن يقوم إنسـان طواعيـة بعمـل شـىء مـا بمحـض إرادتـه: الفداء

مــن اهللا ، الــذى بيــده كــل شــىء أن ُينقــذه ، ويتضــرع لــه ، ويبكــى لــه ، ويواســيه اهللا بــأن 
مـن  بـل قـل شـخص يـتخلَّص. يرسل له مالكًا من السماء يقويه ، فهذا ليس عمل فـدائى

 .حياته أو من شخص آخر

إن الفلســــطينى أو المســــلم ليصــــلى هللا قبــــل قيامــــه بعمــــل فــــدائى ، ويســــجد ، ويطيــــل 
الســجود ، ويتضــرع ، ويتــذلل هللا أن يجعلــه مــن الشــهداء ، بــل ويغــبط زميلــه ، الــذى قــام 

فإذا مـا قارنـت تصـرف الـرب نفسـه الـذى كـان يتسـاقط عرقـه كقطـرات . بعمل استشهادى
جو اهللا أال يموت ، أى أال يفدى البشرية من الخطيئة األزلية، التضح لك دم ، وكان ير 

أن الذى كان يصلى ويبكى وتتساقط قطرات عرقه كدم ليس هو اهللا ، وال إنسـان متحـدًا 
مـــع اهللا الخـــالق ، وال حتـــى نبـــى اهللا ؛ ألنـــه باتحـــاد االبـــن بـــاألب ، يأخـــذ االبـــن صـــفات 

ل هـى قـد تكـون مـن صـفات أنـاس ال يؤمنـون وليس الجبن من صـفات الـرب ، بـ. األب
 . باهللا حق اإليمان ، وال يتوكلون على اهللا حق توكله

ونحــن نبــرِّىء عيســى عليــه الســالم مــن الخــوف والجــبن والجــزع ، فهــو مــن عبــاد اهللا 
 .المصطفين ، أعطاه اهللا النبوة ، وجعلها نبيًا رسوًال إلى بنى إسرائيل
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 له ملك الملوك وجبَّاُر الجبابرة؟لمن كان ُيصلِّى يسوع اإل -313س 

لقد كان يسوع يسجد هللا ، اآلب ، طالبًا منه أن ُينقذه ، ولم يسجد هللا إال كل مخلـوق 
ــمِ 28(: ، كمــا قــال الــرب نفســه ــى اُألَم ــلُِّط َعَل ــَو اْلُمَتَس ــَك َوُه ــرَّبِّ اْلُمْل ــَل 29. َألنَّ ِلل َأَك

َراِب َوَمـْن َلـْم ُيْحـِي  ُقدَّاَمهُ . َوَسَجَد ُكلُّ َسِميِني اَألْرضِ  َيْجُثو ُكلُّ َمْن َيْنَحِدُر ِإَلى التـُّ
 29-28: 22مزامير ) .َنْفَسهُ 

وٕان دلَّ هذا ليدل على أن يسوع رجل مخلوق مـن تـراب، مـن جسـد امـرأة خلقـت هـى 
 .األخرى من تراب ، وسجد هللا كما سجد كل األنبياء من قبله

 وفًا حتى لو اضطروا لبيع مالبسهم؟هل طلب اإلله يسوع منهم شراء سي -314س 

 )43: 22لوقا (نعم عند لوقا فقط 

 .ولم يعرف ذلك وحى باقى اإلنجيليين

اإللــه يطلــب مــن عبيــده أن ينفقــوا علــى حراســته وحمايتــه؟ فهــل هــذا : لــك أن تتخيــل
تصــرُّف مــن جــاء ليفــدى البشــرية؟ وهــل عجــز اإللــه فــى حمايــة نفســه ، حتــى يوفرهــا لــه 

ده عبيده األقوى منه بعد ذلك؟ فما فائدة هـذا اإللـه إن لـم يـوفر هـو لـى خلقه؟ وهل سيعب
مــن : األمــان والحمايــة والــرزق؟ ولمــاذا أراد أن يحمــى نفســه؟ وممــا أراد أن يحمــى نفســه

 الموت فداًءا للبشرية؟ 

 أال يـــدل عمـــل يهـــوذا هـــذا علـــى إنـــه رجـــل بـــار وســـاعد الـــرب علـــى تنفيـــذ  -315س
 من الخطيئة األزلية؟ ُمخطَّطه فى إنقاذ البشرية

 ألم ُيكمل يهوذا بعمله هذا الكتب التى أراد نبيه أال ُتكمل؟ -316س 

 ولماذا طالبهم بالسيوف؟ هل كان فى نيته أال تتم الكتب؟  -317س 

 أم هل أقلع وندم على أنه جاء ليفدى البشرية من خطيئة آدم؟  -318س 

 بدون سفك دم؟  أم هل وجد أنه إله رحيم ويمكنه أن يغفر آلدم -319س 
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 أم خاف وأراد التراجع خوفًا من الموت؟  -320س 

 أم َفَقَد الثقـة فـى إلهـه وأنـه سـوف يحيـه مـرة أخـرى ليتحـد معـه ومـع الـروح  -321س
 القدس كما كانوا؟ 

 أم خشى أن يتخل� عنه إلهه ويتبرَّأ منه ويقتسم الملكوت مع الروح القـدس  -322س
 بدونه؟ 

 فــــى طريــــق إرادة إلهــــه الــــذى أراد أن يغفــــر للبشــــرية  أم هــــل أراد الوقــــوف -323س
 بصلب ابنه؟ 

 ومــا الفــرق فــى هــذه الحالــة بــين إرادتــه وٕارادة الشــيطان فــى جلــب الخــراب  -324س
 والويالت على البشرية؟ 

 َعـْيٌن : َسـِمْعُتْم َأنَّـُه ِقيـلَ «38: (أال يُدلُّ طلبه للسيف كذب قول متى القائل -325س
َال ُتَقاِوُموا الشَّرَّ َبـْل َمـْن َلَطَمـَك َعَلـى َخـدَِّك : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكـمْ 39. نٍّ ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبسِ 

ْل َلُه اآلَخَر َأْيضـاً  َوَمـْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصـَمَك َوَيْأُخـَذ َثْوَبـَك َفـاْتُرْك َلـُه 40. اَألْيَمِن َفَحوِّ
َداَء َأْيضاً  َرَك ِميالً 41. الرِّ َمـْن َسـَأَلَك َفَأْعِطـِه 42. َواِحدًا َفاْذَهْب َمَعـُه اْثَنـْينِ  َوَمْن َسخَّ

 42-38: 5متى ) َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَتِرَض ِمْنَك َفَال َتُردَّهُ 
مع العلم بأن نبوءة القبض عليه وصـلبه وخيانـة يهـوذا لـم تعـرف عنهـا كتـب األنبيـاء 

 .شىء

 بالويــل ثــم يبشــره بجلوســه علــى كيــف يــتهم لوقــا يهــوذا بالخيانــة ويتوعــده  -326س
 كرسى ليدين سبط من أسباط بنى إسرائيل؟

َواْبُن اِإلْنَساِن َماٍض َكَما 22. َوَلِكْن ُهَوَذا َيُد الَِّذي ُيَسلُِّمِني ِهَي َمِعي َعَلى اْلَماِئَدةِ 21(
 22-21: 22لوقا ) .»ُهَو َمْحُتوٌم َوَلِكْن َوْيٌل ِلَذِلَك اِإلْنَساِن الَِّذي ُيَسلُِّمهُ 

َوَأَنــا َأْجَعــُل َلُكــْم َكَمــا َجَعــَل ِلــي َأِبــي 29َأْنــُتُم الَّــِذيَن ثََبتُــوا َمِعــي ِفــي َتَجــاِرِبي 28(
ِلَتـــْأُكُلوا َوَتْشـــَرُبوا َعَلـــى َماِئـــَدِتي ِفـــي َمَلُكـــوِتي َوَتْجِلُســـوا َعَلـــى َكَراِســـيَّ 30َمَلُكوتـــًا 

 30-28: 22لوقا ) .»َعَشرَ َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل اِالْثَنْي 
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 !مع العلم بأنهم لم يختاروا التلميذ الثانى عشر إال بعد موته وقيامته
 فهل أخطأ اإلله فى العّد؟ أم أضاف المرأة الخاطئة ضمنهم؟

وكيـف ُيـدين بـاقى : لقلنـا. وٕان قال منهم أحـد ، إن الكـالم كـان موجهـًا لبـاقى التالميـذ
 إثنى عشر سبطًا من أسباط بنى إسرائيل؟ التالميذ البالغ عددهم إحدى عشر

ولو كان من الممكن أن ُيدين واحٌد إثنين من أسباط بنى إسرائيل ، لما أجروا القرعة 
ــَع 26: (إلختيــار متيــاس ــاَس َفُحِســَب َم ــى َمتَِّي ــِت اْلُقْرَعــُة َعَل ــْرَعَتُهْم َفَوَقَع ــْوا ُق ــمَّ َأْلَق ُث

 26: 1 أعمال الرسل) .اَألَحَد َعَشَر َرُسوالً 

 ِإنَّ ُكلَُّكْم َتُشـكُّوَن ِفـيَّ ِفـي َهـِذِه اللَّْيلَـِة َألنَّـُه «: (هل قال عيسى عليه السالم -327س
 31: 26ومتى  27: 14مرقس ) .َأنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي َفَتَتَبدَُّد اْلِخَرافُ : َمْكُتوبٌ 

 .لقد اتفق مرقس ومتى على أنه قال ذلك
 .ذلك وخالفهم وحى لوقا ويوحنا فى

 هل انتحر الرب؟ -328س 
اِلُح 11(أليس هو القائل : نعم ـاِلُح َيْبـِذُل َنْفَسـُه َعـِن َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ َوالرَّاِعي الصَّ
 11: 10يوحنا ) .اْلِخَرافِ 

 27: 14مرقس ) .َأنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي َفَتَتَبدَُّد اْلِخَرافُ : (وأليس هو القائل
الــذى سيضــرب الراعــى لتتبــدَّد الخــراف ، وهــو نفســه الراعــى  فــإذا كــان هــو الضــارب

 .الصالح المضروب ، فيكون هذا إنتحاراً 
َاْلَمِسيُح 13: (ولو كان هذا انتحارًا ، لمات إلهكم كافرًا ملعونًا ، كما جاء عند بولس

َمْلُعـوٌن ُكـلُّ َمـْن «: ْكتُـوبٌ ، َألنَّـُه مَ اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا
 13: 3غالطية .) »ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ 

وكيف تتناسب روايتكم فى دعـاء يسـوع هللا أن ينقـذه ، وعـدم اسـتجابة اهللا لدعائـه مـع 
َجَعْلــَت اْلَعِلــيَّ َمْســَكَنَك ]. َأْنــَت َيــا َربُّ َمْلَجــِإي: [َألنَّــَك ُقْلــتَ 9(مــا يقولــه داود فــى مزاميــره؟ 

َألنَّـُه ُيوِصـي َمَالِئَكتَـُه ِبـَك ِلَكـْي 11. ُيَالِقيَك َشرٌّ َوَال َتْدُنو َضـْرَبٌة ِمـْن َخْيَمِتـكَ  الَ 10
ــكَ  ــلِّ ُطْرِق ــي ُك ــوَك ِف ــكَ 12. َيْحَفُظ ــٍر ِرْجَل ــَئالَّ َتْصــِدَم ِبَحَج ــَك ِل ــِدي َيْحِمُلوَن ــى اَألْي . َعَل
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ــلِّ َتَطــأُ 13 ــْبَل َوالثُّ . َعَلــى اَألَســِد َوالصِّ يــهِ 14. ْعَبــاَن َتــُدوُس الشِّ . َألنَّــُه َتَعلَّــَق ِبــي ُأَنجِّ
ـيقِ . َيْدُعوِني َفَأْسـَتِجيُب َلـهُ 15. ُأَرفُِّعُه َألنَُّه َعَرَف اْسِمي ُأْنِقـُذُه . َمَعـُه َأَنـا ِفـي الضِّ

ُدهُ   16-9: 91مزامير .) ِمْن ُطوِل اَأليَّاِم ُأْشِبُعُه َوُأِريِه َخَالِصي16. َوُأَمجِّ

رف اإلله فى الرسالة التى أوحاها إلى بولس أنه ال يموت ، ألنه ملك الملـوك ألم يعت
ـــاَرُك 15! (ورب األربـــاب؟ إذن فالـــذى مـــات لـــيس اهللا ـــِه اْلُمَب الَّـــِذي َســـُيَبيُِّنُه ِفـــي َأْوَقاِت

ْلَمـْوِت، َسـاِكنًا الَِّذي َوْحَدُه َلُه َعَدُم ا16، اْلَعِزيُز اْلَوِحيُد، َمِلُك اْلُمُلوِك َوَربُّ اَألْرَبابِ 
ِفي ُنوٍر َال ُيْدَنى ِمْنُه، الَّـِذي َلـْم َيـَرُه َأَحـٌد ِمـَن النَّـاِس َوَال َيْقـِدُر َأْن َيـَراُه، الَّـِذي َلـُه 

 16-15: 6تيموثاوس األولى .) آِمينَ . اْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة اَألَبِديَّةُ 

أنــه أنقــذ يســوع مــن المــوت؟ ألــم يعتــرف اإللــه فــى الرســالة التــى أوحاهــا إلــى بــولس 
الَّـــِذي، ِفـــي َأيَّـــاِم َجَســـِدِه، ِإْذ َقـــدََّم ِبُصـــَراٍخ َشـــِديٍد َوُدُمـــوٍع ِطْلَبـــاٍت َوَتَضـــرَُّعاٍت ِلْلَقـــاِدِر َأْن 7(

 7: 6عبرانيين ) ،َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، 

ـــْد َكـــَذِلَك اْلَمِســـيُح َأْيضــًا 5(نبـــى؟  ألــم يعتـــرف اإللـــه أن عيســـى عليـــه الســـالم َلـــْم ُيَمجِّ
َكَمــا 6. »َأْنــَت اْبِنــي َأَنــا اْلَيــْوَم َوَلــْدُتكَ «: ، َبــِل الَّــِذي َقــاَل َلــهُ َنْفَســُه ِلَيِصــيَر َرِئــيَس َكَهَنــةٍ 
.) »اِدقَ َأْنــَت َكــاِهٌن ِإَلــى اَألَبــِد َعَلــى ُرْتَبــِة َمْلِكــي َصــ«: َيقُــوُل َأْيضــًا ِفــي َمْوِضــٍع آَخــرَ 

 6-5: 6عبرانيين 
 فهل خالف اإلله وعده بإنقاذ عبده حبيبه الذى يمجده؟

كمـــا أنـــه نـــزل لينتحـــر تبعـــًا لعقيـــدة النصـــارى ، فقـــد نـــزل متجســـدا فـــى صـــورة بشـــر ، 
 !لُيصَلب ليكفِّر عن خطايا البشر

إن اهللا أنقـذ عيسـى عليـه السـالم مـن القـبض عليـه ورفعتـه : أليس من الحق أن نقـول
ئكــة علــى أيــديهم مصــداقًا لوعــد التــوراة فــى المزاميــر ، وعنــدما أيقــَن التالميــذ نجــاة المال

 نبيهم هربوا إلكمال رسالتهم التى كلَّفهم بها؟

وٕاال كيـف نفهــم هـرب التالميــذ ، النصــارى األوائـل ، وتــركهم نبــيهم للهـالك فــى أيــدى 
ية مـن التعـذيب والصـبر القوى الظالمة ، وما القاه النصارى فى األجيال األولى للنصران

المـوحى ) الحـواريين(على اآلالم؟ فهل أهل هذه األجيال أكثر تقوى وٕايمانًا مـن التالميـذ 
 إليهم ، وهم قدوة لألجيال التى تلت بعد ذلك؟
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 هل كان تالميذه بهذه الصورة البشعة التى تصورها األناجيل؟ -329س 

التالميـذ فـى صـورة األغبيـاء سبق أن قرأت كم من مـرة أظهـرت األناجيـل . بالطبع ال
وقليلى اإليمان، بل تدعى أن عيسى عليه السالم وصف بطـرس أنـه شـيطان، وكـم مـن 

وقد . مرة لم يفهموا كالمه، أو فهموه على محمل الخطأ ، أو لم يريدوا أن يسألوه ليفهموا
تـوحى  وهـى لـم. زاد الطين بلَّة بأن جعلهم يتعاركون ليروا من سيتولَّى الزعامة مـن بعـده

 .، وبالطبع لم يعرفها باقى اإلنجيليين 24: 22إال للوقا 

 كم مرة قال الوحى إلى اإلنجيليين أن الديك سيصيح؟ -330س 

َقْبـَل َأْن  اْلَحقَّ َأقُـوُل لَـَك ِإنَّـَك اْلَيـْوَم ِفـي َهـِذِه اللَّْيلَـةِ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 30: (يقول مرقس
َتْيِن   30: 14مرقس ) .»ْنِكُرِني َثَالَث َمرَّاتٍ تُ َيِصيَح الدِّيُك َمرَّ

َقْبـَل َأْن َيِصـيَح  ِإنََّك ِفـي َهـِذِه اللَّْيلَـةِ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 34: (يقول متى
 34: 26متى ) .»تُْنِكُرِني َثَالَث َمرَّاتٍ ِديٌك 

ــا ُبْطــُرُس «: َفَقــالَ 34: (يقــول لوقــا ــَك َي ــْوَم َال يَ َأُقــوُل َل ــدِّيُك اْلَي ــَل َأْن تُْنِكــَر ِصــيُح ال َقْب
 34: 22لوقا ) .»َثَالَث َمرَّاٍت َأنََّك َتْعِرُفِني

 .إنها لم توحى إليه ، لذلك لم يذكرها: يقول يوحنا
 .وقد اتفق متى ولوقا أن بطرس سينكر يسوع ثالثًا قبل أن يصيح الديك مرة واحدة

نكر يسـوع ثالثـًا قبـل أن يصـيح الـديك وخالفهم وحـى مـرقس الـذى قـال إن بطـرس سـي
 فأيهما أصدق؟. مرتين

 وكم مرة صاح الديك فعليًا؟ -331س 

 27: 18ويوحنا  34: 26ومتى  34: 22لوقا : مرة واحدة

 30: 14مرقس : مرتين     

 هل بطرس والبابا معصومون؟ -332س 

ـــه الســـالم لبطـــرس . ال ـــدل علـــى أن ) حتـــى ال يفنـــى إيمانـــك(فقـــول عيســـى علي لت
 .لشيطان سبيل على التالميذ أيضاً ل
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وكيف ال يكون له سبيل على التالميذ ، وقـد كـان لـه سـبيل علـى رسـل اهللا العظـام ، 
فجعَل منهم من يسرق النبوَّة مـن أخيـه ، ومـنهم مـن زنـى بزوجـة ابنـه ، ومـنهم مـن زنـى 

 بل تسلََّط الشيطان على إلهه وأسره أربعين يوما فى البرية يجربه؟. بابنتيه

كيف ال يتسرب إليهم الشيطان وقد تسرَّب إلى بطرس ، كمـا تسـرَب إلـى يهـوذا مـن و 
 قبل؟

ولماذا آثَر بطرس بالذات؟ هل ألنه شيطان وال يهتم إال بما للناس ، كما قال له من 
َال  َأْنـَت َمْعثَــَرٌة ِلـي َألنَّــكَ . اْذَهــْب َعنِّـي َيــا َشـْيَطانُ «: َفاْلَتفَـَت َوقَـاَل ِلُبْطـُرَس 23(قبـل؟ 

 23: 16متى ) .»َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

ولو قال ذلك لبطرس ألنه ال يريد أن ُيصلب يسوع فداءًا للبشرية ، فماذا تقولون فـى 
يسوع نفسه الذى صلى وتضرَّع هللا أن يذهب عنه هـذا الكـأس؟ أليسـت هـذه كانـت رغبـة 

 بطرس أيضًا عندما سماه يسوع شيطانًا؟

هــل تطــرق إلــى بطــرس الشــك دون بــاقى التالميــذ؟ وٕاذا كــان الشــك قــد تطــرَّق إليــه  أم
وهــو مــن الحــواريين ، الــذين ال تتســاوى درجــات أحـــد مــن البشــر مــع درجــة إيمــان أحـــد 

 منهم، فأين تبقى عصمة القسيس أو البابا؟

ة ومــاذا تقولــون فيمــا تنشــره الجرائــد عــن إرتكــاب القساوســة واألســاقفة ورؤســاء األديــر 
ـر؟  والرهبان من جرائم الزنا والسرقة أو إبتزاز أو إغتصـاب أطفـال أو أوالد أو بنـات ُقصَّ
فأين هو الروح القدس المانع عندهم والحافظ من الشيطان؟ وأين هى عصمة هؤالء مـع 
وجــود هــذه الشــياطين لــديهم؟ وبــأى حــق يــذهبون لليــوم لإلعتــراف للقساوســة لكــى يغفــروا 

 لهم ذنوبهم؟

فـى إعتـراف البابـا بأخطـاء البابـاوات والكنيسـة ورجالهـا فـى العهـود السـابقة  وما رأيكـم
 ضد مخالفيهم فى العقيدة؟

 من الذى استلَّ سيفه وضرب أذن عبد رئيس الكهنة؟ -333س 

ولوقا  52: 26ومتى  47: 14مرقس (واحد من الحاضرين لم يعرف الوحى اسمه 
22 :50( 
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 )10: 18يوحنا (سمعان بطرس 

 ا قال يسوع لمن استلَّ سيفه؟ماذ -334س 

لم يـأمر ضـارب عبـد رئـيس الكهنـة بشـىء مـا، بـل كلَّـَم الـذين قبضـوا : مرقس
َفاْسَتلَّ َواِحـٌد ِمـَن اْلَحاِضـِريَن السَّـْيَف َوَضـَرَب 47. َفَأْلَقْوا َأْيِدَيُهْم َعَلْيِه َوَأْمَسُكوهُ 46: (عليه

َكَأنَُّه َعَلى ِلصٍّ َخـَرْجُتْم ِبُسـُيوٍف َوِعِصـيٍّ «: َفَقاَل َيُسوعُ 48 .َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع ُأْذَنهُ 
ــْم ُتْمِســُكوِني49! ِلَتْأُخــُذوِني ــْم ِفــي اْلَهْيَكــِل ُأَعلِّــُم َوَل ــُت َمَعُك ــْوٍم ُكْن َوَلِكــْن ِلَكــْي ُتْكَمــَل ! ُكــلَّ َي

 49-46: 22لوقا ) .»اْلُكُتبُ 

َألنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّـْيَف . َسْيَفَك ِإَلى َمَكاِنهِ  ُردَّ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 52: (متى
ــْيِف َيْهِلُكــونَ  َأَتُظــنُّ َأنِّــي َال َأْســَتِطيُع اآلَن َأْن َأْطُلــَب ِإَلــى َأِبــي َفُيَقــدَِّم ِلــي 53! ِبالسَّ

ـ54؟ َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشـَر َجْيشـًا ِمـَن اْلَمَالِئَكـةِ  َأنَّـُه َهَكـَذا َيْنَبِغـي : ُل اْلُكتُـبُ َفَكْيـَف ُتَكمَّ
 54-52: 26متى ) .»َأْن َيُكوَن؟

 51: 22لوقا ) .َوَلَمَس ُأْذَنُه َوَأْبَرَأَها» !َدُعوا ِإَلى َهَذا«: َفَقاَل َيُسوعُ 51: (لوقا

ْعَطـاِني اْلَكـْأُس الَِّتـي أَ . اْجَعْل َسْيَفَك ِفـي اْلِغْمـدِ «: َفَقاَل َيُسوُع ِلُبْطـُرَس 11: (يوحنا
 11: 18يوحنا ) .»؟اآلُب أَال َأْشَرُبَها

اْجَعْل (لوقا أم قال ) !َدُعوا ِإَلى َهَذا(متى أم قال ) .ُردَّ َسْيَفَك ِإَلى َمَكاِنهِ (فهل قال 
 ؟ )مرقس(يوحنا أم لم يقل شيئًا ) .َسْيَفَك ِفي اْلِغْمدِ 

 هل لمس يسوع أذن عبد رئيس الكهنة وأبرأها أم ال؟ -335س 

 51: 22ولكن لم يعرف هذا غير وحى لوقا : عمن

 .لم يعرفها وحى باقى اإلنجيليين: ال 

 َأَتُظــنُّ َأنِّــي َال َأْســَتِطيُع اآلَن َأْن َأْطُلــَب ِإَلــى َأِبــي 53: (هــل قــال يســوع حقــاً  -336س
ــُل اْلُكتُــبُ َفَكْيــَف تُ 54َفُيَقــدَِّم ِلــي َأْكثَــَر ِمــِن اْثَنــْي َعَشــَر َجْيشــًا ِمــَن اْلَمَالِئَكــِة؟  َأنَّــُه َهَكــَذا : َكمَّ

 54-53: 26متى ) .»َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن؟
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ـــل . انفـــرد متـــى بـــذكر هـــذا الكـــالم ، ولـــم يعرفـــه وحـــى بـــاقى اإلنجيليـــين ولـــك أن تتخيَّ
 ! حرص المتكلم فى هذه الفقرة على تنفيذ كالم اهللا وٕاكمال الكتب

مـدى حرصـه علـى تنفيـذها، فلمـاذا  وطالما أنه هو اإلله الذى أنزل هذه الكتب، وهـذا
َواْنَفَصـَل َعـْنُهْم 41(كان ُيصلى بأشد لجاجـة طالبـًا مـن اهللا أن ُيخلِّصـه مـن هـذه الميتـة؟ 

َيـا َأَبتَـاُه ِإْن ِشـْئَت َأْن ُتِجيـَز «: قَـاِئالً 42 َوَجثَـا َعَلـى ُرْكَبَتْيـِه َوَصـلَّىَنْحَو َرْمَيِة َحَجـٍر 
َوَظَهــَر َلــُه َمــَالٌك ِمــَن 43. »ِكــْن ِلــَتُكْن َال ِإَراَدِتــي َبــْل ِإَراَدُتــكَ َولَ . َعنِّــي َهــِذِه اْلَكــْأَس 

ــهِ  ي ــَماِء ُيَقوِّ ــُه 44. السَّ ــٍة َوَصــاَر َعَرُق ــدِّ َلَجاَج ــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَش ــاٍد َك ــي ِجَه ــاَن ِف َوإِْذ َك
 44-41: 22لوقا  .)َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

ــ ــاَل َلهُــمْ 36(ع ثيــابهم وشــراء ســيوفًا؟ ولمــاذا طــالبهم ببي ــُه ِكــيٌس «: َفَق ــْن َل ــِن اآلَن َم َلِك
ــَذِلكَ  ــْزَوٌد َك ــَتِر َســْيفاً . َفْلَيْأُخــْذُه َوِم ــُه َوَيْش ــْع َثْوَب ــُه َفْلَيِب ــْيَس َل ــْن َل ــُه 37. َوَم ــْم ِإنَّ ــوُل َلُك ــي َأُق َألنِّ

 37-36: 22لوقا ) .َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمةٍ  :َيْنَبِغي َأْن َيِتمَّ ِفيَّ َأْيضًا َهَذا اْلَمْكُتوبُ 

 ــِتمَّ ِفــيَّ (أال تــرى تناقضــًا بــين طلبــه شــراء ســيوفًا ، وقولــه  -337س ــُه َيْنَبِغــي َأْن َي ِإنَّ
؟ فلماذا طلـب السـيوف طالمـا أنـه البـد وأن ُيقتـل )َوُأْحِصَي َمَع َأَثَمةٍ : َأْيضًا َهَذا اْلَمْكُتوبُ 

 مع أثمة؟ 

 كتـــب الســـابقة مـــن قبـــل حادثـــة القـــبض علـــى عيســـى عليـــه هـــل ذكـــرت ال -338س
 السالم أو صلبه أو خيانة يهوذا له؟ 

لكـى (لقد أجمع متى ومرقس على أن هذه الحادثة ذكرتهـا الكتـب مـن قبـل ، بقولهمـا 
 ). أو حتى تكُمل الكتب

فــإن كانــت نبــوءة حقيقيــة ، فهــذا اعتــراف بتحريــف الكتــاب المقــدس ، ألنهــا ال توجــد 
إلى ذلك ُكفِر اإلله بما أنزله مـن قبـل وتراجعـه فيـه خوفـًا مـن المـوت، بـدليل  أضف. فيه

ولكان يسوع رجل اهللا غير البـار ، الـذى أراد التراجـع . صلواته وتضرعاته لكى ُينقذه اهللا
 .عن تنفيذ إرادة اهللا ، وما أنزله من قبل
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نفســه الــذى أنــزل  ولكـان يهــوذا رجــل اهللا البــار، الــذى تصــوره األناجيــل أبــرُّ مــن الــرب
هذه الكتب، ونـزل لُيصـلب ، ليغفـر للبشـرية ، ثـم أراد أن يتراجـع ، فمنعـه يهـوذا بخيانتـه 

 .له ُمشتركا مع اليهود
إن هــذه القصــة مــن مخترعــات بــولس الدخيلــة علــى الكتــاب ، ألثبــتم بــذلك : وٕان قلــتم

 !التحريف

 ـــَتَكلَُّم ِإَذا جَ 47: (يقـــول لوقـــا -339س َأَحـــُد  -ْمـــٌع َوالَّـــِذي ُيـــْدَعى َيُهـــوَذا َوَبْيَنَمـــا ُهـــَو َي
ــٍة «: َفَقــاَل َلــُه َيُســوعُ 48. َيَتَقــدَُّمُهْم َفــَدَنا ِمــْن َيُســوَع ِلُيَقبَِّلــهُ  -اِالْثَنــْي َعَشــَر  َيــا َيُهــوَذا َأِبُقْبَل

ـــا َرَأى الَّـــِذيَن َحْوَلـــُه َمـــا َيُكـــوُن َقـــاُلوا49» ؟ُتَســـلُِّم اْبـــَن اِإلْنَســـانِ  َربُّ َأَنْضـــِرُب  َيـــا«: َفَلمَّ
ــْيفِ  ــُه اْلُيْمَنــى50» ؟ِبالسَّ ــِة َفَقَطــَع ُأْذَن ــيِس اْلَكَهَن ــَد َرِئ ــْنُهْم َعْب : 22لوقــا .) َوَضــَرَب َواِحــٌد ِم

47-50 
، فمــاذا كانــت ) »؟َيــا َربُّ َأَنْضــِرُب ِبالسَّــْيفِ «: (لقـد ســأل حامــل الســيف يسـوع قــائالً 

 إجابة يسوع عليه؟

ع ذلك ضرب ، يكون ذلك مخالفـًا لـألدب تجـاه نبيـه ، أو فلو قال له ال تضرب ، وم
 لماذا أمر بحمل السالح؟ : ولتساءلنا). تبعا لقولكم(ربه 

: َسـِمْعُتْم َأنَّـُه ِقيـلَ «38(: وٕان قال له اضرب ، يكون ذلك نسخًا لحكمه السـابق القائـل
َال ُتَقـاِوُموا الشَّـرَّ َبـْل َمـْن َلَطَمـَك َعَلـى : َوَأمَّا َأَنـا فَـَأُقوُل َلُكـمْ 39. َعْيٌن ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبِسنٍّ 

ْل َلُه اآلَخَر َأْيضاً  َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك 40. َخدَِّك اَألْيَمِن َفَحوِّ
َداَء َأْيضــاً  َرَك ِمــيًال َواِحــدًا َفاْذَهــْب َمَعــُه اْثَنــْينِ 41. َلــُه الــرِّ ْن َســَأَلَك َمــ42. َوَمــْن َســخَّ

  42-38: 5متى ) َفَأْعِطِه َوَمْن َأَراَد َأْن َيْقَتِرَض ِمْنَك َفَال َتُردَّهُ 

ــى اَألْرِض «49: (ويكــون قــد نســخ كــالم متــى فــى لوقــا بقولــه ــارًا َعَل ــَي َن ــُت ُألْلِق ِجْئ
ــَف َأْنَحِصــ50 َفَمــاَذا ُأِريــُد َلــِو اْضــَطَرَمْت؟ ُر َحتَّــى ُتْكَمــَل؟ َوِلــي ِصــْبَغٌة َأْصــَطِبُغَها َوَكْي

. َبـِل اْنِقَسـاماً ! َأَتُظنُّوَن َأنِّي ِجْئُت ُألْعِطَي َسـَالمًا َعَلـى اَألْرِض؟ َكـالَّ َأُقـوُل َلُكـمْ 51
َثَالثَـٌة َعلَـى اْثَنـْيِن َواْثَنـاِن َعَلــى : َألنَّـُه َيُكـوُن ِمـَن اآلَن َخْمَسـٌة ِفـي َبْيـٍت َواِحـٍد ُمْنَقِسـِمينَ 52
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ْنَقِسُم اَألُب َعَلى اِالْبِن َواِالْبُن َعَلى اَألِب َواُألمُّ َعَلى اْلِبْنِت َواْلِبْنُت َعَلـى يَ 53. َثَالَثةٍ 
 53-49: 12لوقا ) .»اُألمِّ َواْلَحَماُة َعَلى َكنَِّتَها َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها

ويكـــون نســـخ كـــالم متـــى فـــى اإلصـــحاح الثـــانى عشـــر ، بكـــالم متـــى فـــى اإلصـــحاح 
َيـا َربُّ َكـْم َمـرًَّة ُيْخِطـُئ ِإَلــيَّ «: ِحيَنئِـٍذ َتقَـدََّم ِإَلْيـِه ُبْطـُرُس َوقَـالَ 21: (عشـر القائـلالثـامن 

َال َأُقوُل َلَك ِإَلى َسْبِع «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 22» َأِخي َوَأَنا َأْغِفُر َلُه؟ َهْل ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت؟
 22-21: 18متى ) .َع َمرَّاتٍ َمرَّاٍت َبْل ِإَلى َسْبِعيَن َمرًَّة َسبْ 

ُردَّ َسـْيَفَك «: َفقَـاَل لَـُه َيُسـوعُ 52: (ويكون أيضًا قد نسخه حكمه لشراء السيوف بقولـه
 52: 26متى)!َألنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّْيَف ِبالسَّْيِف َيْهِلُكونَ . ِإَلى َمَكاِنهِ 

إلى حقيقة هـذا الواقـع عنـدما أمـر  ألم يفطن: ولكان هذا من األدلة على عدم ألوهيته
تالميذه أن يبيعوا ثيابهم ويشتروا سيوفًا؟ وهل كان سيكفى سيفان لمحاربة جيش الكهنة؟ 
أم لــم يتنــامى إلــى علمــه أن األعــداد التــى كانــت ســتأتى للقــبض عليــه بهــذه الكثــرة؟ وبمــا 

يهم الجهاد كان سيحارب باقى التالميذ؟ وهل نفهم من طلبه شراء السيوف أنه فرض عل
والدفاع عن النفس ، إذا هاجمهم العدو؟ أم أنه تراجع فـى كالمـه ونسـخه لحظـة القـبض 
عليه؟ وهل ُيعَتّد بمثل هذا الحكم الصادر من إله واقع تحت تأثير العذاب النفسى الـذى 

 سيلحق به بعد القبض عليه؟

 عـن سـر  لماذا لم يسـأله تالميـذه: ألم تتساءل عزيزى النصرانى فى نفسك -340س
بيــع مالبســهم وشــراء ســيوفًا؟ ولــو فهمــوا أنهــم علــيهم الــدفاع عــن أنفســهم أو عــن معلمهــم 
ضد خطر سيحدق بهم عما قريب ، فماذا أعد باقى التالميذ إلنقاذ معلمهـم؟ ألـم يخطـر 
ببال أحد التالميذ أن المعلم يناقض تعاليمه السابقة بحب األعداء وتحويـل الخـد األيمـن 

الخد األيسر؟ فكيف له اآلن يطالب بشراء سيوف؟ أم كان التالميـذ ال لمن ُضِرَب على 
يفهمون شيئًا وال يمكنهم حتى المناقشة ليفهموا؟ هل تعرف أن معنى ذلك أنهم لم يفهموا 

 ، وبالتالى لم يوصلوا دين معلمهم على وجه سليم؟
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 ة ، تنبــأت األناجيــل أن التالميــذ كلهــم سيشــكون فــى يســوع فــى هــذه الليليــ -341س
 فهل شكَّ فيه أحد من التالميذ؟ 

تؤكد األناجيل كلها أنَّ أحدًا من التالميذ لم يشك فيـه ، وهـذا يعنـى أنهـم رأوا وتأكـدوا 
 .من نجاة عيسى عليه السالم من القبض ، وٕاال لكانوا شكوا فيه

ونفــى الشــك عــن التالميــذ فــى تلــك الليلــة يترتــب عليــه أيضــًا إلحــاق الخطــأ بنبــوءات 
التى ُتنسب إلى عيسى عليه السالم ، وبما أن عيسى عليه السـالم معصـوم مـن الكتاب 

 .مثل هذه األخطاء ، فيثبت أن هذا الكتاب دخَل إليه التحريف

هل ُتصدِّق أن أحدًا يتعارك مع والدك ، أو أخيك فتترك أباك أو أخـاك وتهـرب؟ فمـا 
لـذى حمَّـل التالميـذ رسـالة بالك إن كان هذا الـذى قبضـوا عليـه هـو اإللـه الـذى تعبـده ، ا

نشر دعوته من بعده؟ أى إنه أنبأهم بأنَّهم سيعيشون من بعده أحرارًا لنشر دعوته ، فما 
الذى يّؤخرهم ويجعلهم يهربون مـن الـدفاع عنـه؟ وطبعـًا أنـت لسـت أكثـر ُجـرأة وال إقـدامًا 

ه وضـرب أذن مـنهم ، وال أكثـر إيمانـًا ، بـدليل أن أحـدهم اسـتلَّ سـيفه وكـل األعـداء حولـ
 . ومثل هؤالء ال يخافون. عبد رئيس الكهنة

والشــك الــذى وقــع فيمــا بعــد مــن التالميــذ هــو تصــديقهم أن عيســى عليــه الســالم قــد 
قــبض عليــه بالفعــل وصــلب ، حتــى إن أحــدهم طلــب أن يــرى آثــار المســامير فــى يديــه 

 .ليصدق أن الذى أمامه هو عيسى معلمه

ن يكونوا شهود عيان أو شـهود يعتـد بشـهاداتهم ومعنى شكهم فيه أنهم ال يصلحون أ
فلــو كــان كتبــة األناجيــل مــن التالميــذ شــهود العيــان لوجــب بنــاًءا علــى . فــى هــذا الموقــف

 .قول يسوع رفض شهاداتهم فى هذا األمر

 هل أسلم يسوع نفسه طواعية للصلب؟ -342س 

ــزَ «: َقــاِئالً 42: (فقولــه. ال ــاُه ِإْن ِشــْئَت َأْن ُتِجي ــا َأَبَت ــْأَس  َي ــِذِه اْلَك ــي َه ــْن . َعنِّ َوَلِك
يـهِ 43. »ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبـْل ِإَراَدتُـكَ  َوإِْذ َكـاَن 44. َوَظَهـَر َلـُه َمـَالٌك ِمـَن السَّـَماِء ُيَقوِّ

) ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَصلِّي ِبَأَشدِّ َلَجاَجٍة َوَصـاَر َعَرُقـُه َكَقَطـَراِت َدٍم َناِزَلـٍة َعَلـى اَألْرضِ 
 44-42: 22 لوقا
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يــه تــدلُّ علــى أنــه كــان  فقولــه هــذا وصــالته وبكــاؤه وظهــور مــالك مــن الســماء لــه ُيَقوِّ
كارهًا لهذا األمر ، ولم يكن ُمَمهَّدًا لـه لـيخلِّص العـالم ، كمـا يـزعم النصـارى مـن خطيئـة 
آدم ، وٕاال فما الغرض من الصـالة والعـرق والـدم النـازف أثنـاء الصـالة والـدعاء كمـا هـو 

ــدى شــأن ا ــذليل تجــاه الخــالق الجليــل؟ ومــا الغــرض مــن إحضــار الســيوف والتصَّ لعبــد ال
 لألشرار؟

 هل تعلمون أن بإدعائكم وجود الخطيئة األزلية تسبون اهللا وتتهمونه بعدم  -343س
 العدل وفقدان الرحمة ، وتعصون أوامره؟

ــيَّ َكــَالُم الــرَّبِّ 1( ــُتْم َتْضــِرُبونَ [2: َوَكــاَن ِإَل ــْم َأْن , َهــَذا اْلَمَثــَل َعَلــى َأْرِض ِإْســَراِئيلَ  َمــا َلُك
َال , السَّـيُِّد الـرَّبُّ  َحـيٌّ َأَنـا َيقُـولُ 3اآلَبـاُء َأَكلُـوا اْلِحْصـِرَم َوَأْسـَناُن اَألْبَنـاِء َضِرَسـْت؟ : قَـاِئِلينَ 

َنْفـُس . لنُّفُـوِس ِهـَي ِلـيَهـا ُكـلُّ ا4. َيُكوُن َلُكْم ِمْن َبْعـُد َأْن َتْضـِرُبوا َهـَذا اْلَمثَـَل ِفـي ِإْسـَراِئيلَ 
ــَنْفِس اِالْبــنِ  ــا ِلــي. اَألِب َك ــي ُتْخِطــُئ ِهــَي َتُمــوتُ . ِكَالُهَم َوَأْنــُتْم [19 .. .. ... الــنَّْفُس الَِّت

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا َوَعـْدالً ِلَمـاَذا َال َيْحِمـُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َتُقوُلونَ  َحِفـَظ . ؟ َأمَّ
اِالْبـُن َال . َالـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي َتُمـوتُ 20. َع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَها َفَحَياًة َيْحَيـاَجِمي

ِبــرُّ اْلَبــارِّ َعَلْيــِه َيُكــوُن َوَشــرُّ . َيْحِمـُل ِمــْن ِإْثــِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمــُل ِمــْن ِإْثــِم اِالْبـنِ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَِّتـي َفَعَلَهـا َوَحِفـَظ َفِإذَ 21. الشِّرِّ ا َرَجَع الشِّـرِّ

ُكـلُّ َمَعاِصـيِه الَِّتـي َفَعَلَهـا 22. َال َيُمـوتُ . ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا
يِر َيُقوُل السَّـيُِّد َهْل َمَسرَّ 23. ِفي ِبرِِّه الَِّذي َعِمَل َيْحَيا. َال ُتْذَكُر َعَلْيهِ  ًة ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ

؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقـِه َفَيْحَيـا؟  َوإَِذا َرَجـَع اْلَبـارُّ َعـْن بِـرِِّه َوَعِمـَل ِإْثمـًا َوَفَعـَل ِمْثـَل 24الرَّبُّ
يرُ  ُكلِّ الرََّجاَساِت الَِّتي َيْفَعُلَها ِفي ِخَياَنِتِه الَِّتي . الَِّذي َعِمَلُه َال ُيْذَكرُ  َأَفَيْحَيا؟ ُكلُّ ِبرِّهِ , الشِّرِّ

ــونَ [25. َخاَنَهــا َوِفــي َخِطيَِّتــِه الَِّتــي َأْخَطــَأ ِبَهــا َيُمــوتُ  ــُتْم َتُقوُل َلْيَســْت َطِريــُق الــرَّبِّ : َوَأْن
ــَتِوَيةً  ــَت ِإْســَراِئيلَ . ُمْس ــا َبْي ـــاْسَمُعوا اآلَن َي ــُر ُمْســَتوِ . َف َيٍة؟ َأَلْيَســْت ُطــُرُقُكْم َأَطِريِقــي ِهــَي َغْي

َفِبِإْثِمِه الَِّذي َعِمَلُه , ِإَذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن ِبرِِّه َوَعِمَل ِإْثمًا َوَماَت ِفيهِ 26َغْيَر ُمْسَتِوَيٍة؟ 
يُر َعْن َشرِِّه الَِّذي َفَعـلَ 27. َيُموتُ  ي َفُهـَو ُيْحِيـ, َوَعِمـَل َحّقـًا َوَعـْدالً , َوإَِذا َرَجَع الشِّرِّ
. َال َيُمـــوتُ . َرَأى َفَرَجـــَع َعـــْن ُكـــلِّ َمَعاِصـــيِه الَِّتـــي َعِمَلَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيـــا28. َنْفَســـهُ 

َأُطُرِقـــي َغْيـــُر ُمْســـَتِقيَمٍة َيـــا َبْيـــَت . َلْيَســـْت َطِريـــُق الـــرَّبِّ ُمْســـَتِوَيةً : َوَبْيـــُت ِإْســـَراِئيَل َيُقـــولُ 29
ِمْن َأْجِل َذِلـَك َأْقِضـي َعلَـْيُكْم َيـا َبْيـَت ِإْسـَراِئيَل 30َر ُمْسَتِقيَمٍة؟ ِإْسَراِئيَل؟ َأَلْيَسْت ُطُرُقُكْم َغيْ 
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َوَال َيُكـوُن َلُكـُم , ُتوُبوا َواْرِجُعوا َعْن ُكـلِّ َمَعاِصـيُكمْ . ُكلِّ َواِحٍد َكُطُرِقِه َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 
َواْعَمُلـوا َألْنُفِسـُكْم , اِصيُكُم الَِّتي َعِصْيُتْم ِبَهـاِاْطَرُحوا َعْنُكْم ُكلَّ َمعَ 31. اِإلْثُم َمْهَلَكةً 

َألنِّي َال ُأَسرُّ ِبَمْوِت 32؟ َفِلَماَذا َتُموُتوَن َيا َبْيَت ِإْسَراِئيلَ . َقْلبًا َجِديدًا َوُروحًا َجِديَدةً 
 32-1: 18حزقيال ) ].َفـاْرِجُعوا َواْحُيوا. َمْن َيُموُت َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ِإْن َكـاَن : (أما بولس فيصر على سب اإلله عديم الرحمة، الذى لم يشـفق علـى ابنـه
َبـْل َبَذلَـُه َألْجِلَنـا َأْجَمِعـيَن َكْيـَف َال َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه 32! اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَنا

 32-31: 8رومية ) َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟

يـتم أن مــن يـدعى فريــة الخطيئـة األزليــة ُينسـب إلــى اهللا الظلـم ، ويــدعى بــاطًال أن أرأ
طرق الرب غير مستوية ، ألنه يأخـذ النـاس كلهـم بـذنب شـخص لـم يعرفـوه ولـم يشـتركوا 
معه فى اإلثم ولم يوافقوه على هذا اإلثم؟ والغريب أنه لتغفر هـذه الخطيئـة التـى لـم يكـن 

فهل أنا . بد لى من اإليمان بإعدام اإلله بسبب هذه الخطيئة لى فيها ناقة وال جمل ، ال
 آمنت بخطيئة آدم ليلزمنى الرب باإليمان بإعدامه ليغفرها؟
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 هل اإلله يحزن ويكتئب؟  -344س 

َفقَـاَل 38. َواْبتَـَدَأ َيْحـَزُن َوَيْكَتِئـبُ ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطـُرَس َواْبَنـْي َزْبـِدي 37(إن قول متى 
-37: 26متـى ) .»اْمُكُثوا َهُهَنا َواْسَهُروا َمِعي. َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى اْلَمْوتِ «: َلُهمْ 
بـراهين علـى أن عيسـى عليـه السـالم القائـل ذلـك لـيس بإلـه ، ألن ، لتنفى بأسـطع ال 38

عوارض الحزن والخوف والجزع ال تليق بعزة اهللا وقدسيته ، وهى مـن عـوارض اإلنسـان 
 .فقط

 هل ظهَر ملك من السماء يقوِّى اإلله؟ -345س 

فــى الحقيقــة لــم يقــل بهــا إال لوقــا ، ولــم يعرفهــا وحــى بــاقى اإلنجيليــين ، حتــى تلميــذه 
 . شاهد العيان الذى يحبه والذى اصطحبه معه عند الصالة ، لم يرى هذا ولم يحكه

، )18وقــد أثبتنــا عكســه فــى حزقيــال اإلصــحاح (وٕاذا كــان هــذا مبــدأ اإللــه فــى حكمــه 
أليس مـن المفـروض أن يكـون سـعيدًا بفدائـه للبشـرية مـن خطيئـة أكـل حـواء مـن الشـجرة 

 المحرمة؟

مقدرتـه عـن مدافعـة األشـرار حتـى يأتيـه الملـك ليقويـه  فهل خارت قـوة اإللـه وانحطَّـت
 على تحمُّل المصير الذى رسمه هو كإله لنفسه؟

ومــن الــذى أنــزل الملــك مــن عنــان الســماء؟ فهــل طلبــه اإللــه أن ينــزل ليواســيه؟ فلــو 
حدث ذلك لكانت مسرحية هزلية فاشلة من اإلله أراد بها أن يقنع متبعيه أنـه إلـه خـائف 

والغريــب أن هــذا الملــك أو غيــره لــم ينــزل لينقــذ . تــردِّد فــى فدائــه البشــريةمــن المــوت ، وم
 !يسوع ، وتركته مالئكته كلهم يالقى اإلهانة والموت إعدامًا بالصلب

ولـــو نـــزل الملـــك بـــدون إذن مـــن إلهـــه لكـــان هـــذا مخالفـــًا لـــألدب مـــع اإللـــه ، ومخالفـــًا 
ولكانـت حالـة هـذا اإللـه فـى إنهيـار  .لقانون المالئكة الذين ال يفعلـون إال مـا ُيـأمرون بـه

 .تام ، فحركت مشاعر الملك فنزل ليواسيه ، وليس إلنقاذه

بــل أيــن هــذه قــوة هــذا اإللــه التــى تكلــم عنهــا وارتجــت أســس الســماوات واألرض منــه، 
ي ِفــي ِضـيِقي َدَعــْوُت الـرَّبَّ َوإَِلــى ِإَلِهـي َصــَرْخُت، َفَسـِمَع ِمــْن َهْيَكِلـِه َصــْوتِ 7(: عنـدما قـال

ــــِت اَألْرُض َواْرَتَعَشــــتْ 8. َوُصــــَراِخي َدَخــــَل ُأُذَنْيــــهِ  ــــَمَواِت اْرَتَعــــَدْت . َفاْرَتجَّ ُأُســــُس السَّ



 222 

ــْت، َألنَّــُه َغِضــبَ  َجْمــٌر . َصــِعَد ُدَخــاٌن ِمــْن َأْنِفــِه، َوَنــاٌر ِمــْن َفِمــِه َأَكَلــتْ 9. َواْرَتجَّ
ــهُ  ــَتَعَلْت ِمْن ــَزَل 10. اْش ــَماَواِت َوَن ــَأ السَّ ــهِ َطْأَط ــَت ِرْجَلْي ــى 11. َوَضــَباٌب َتْح ــَب َعَل َرِك

يحِ  َجَعـَل الظُّْلَمـَة َحْوَلـُه َمَظـالٍَّت، ِمَياهـًا 12. َكُروٍب َوَطـاَر، َوُرِئـَي َعَلـى َأْجِنَحـِة الـرِّ
َعًة َوَظَالَم اْلَغَمامِ   َأْرَعـَد الـرَّبُّ 14. ِمـَن الشُّـَعاِع ُقدَّاَمـُه اْشـَتَعَلْت َجْمـُر َنـارٍ 13. ُمَتَجمِّ

. َأْرَسـَل ِسـَهامًا َفَشـتََّتُهْم، َبْرقـًا َفـَأْزَعَجُهمْ 15. ِمَن السََّماَواِت، َواْلَعِليُّ َأْعَطـى َصـْوَتهُ 
، ِمـْن َنْسـَمِة 16 َفَظَهَرْت َأْعَماُق اْلَبْحِر، َواْنَكَشَفْت ُأُسُس اْلَمْسُكوَنِة ِمْن َزْجِر الـرَّبِّ

 16-7: 22صموئيل الثانى .) ِريِح َأْنِفهِ 

قضـاة ) تزلزلت الجبال من وجه الرب(وأين هذا من تزلزلت الجبال من وجه الـرب؟
5 :5 

وأيــن كــان جبروتــك أيهــا اإللــه الضــعيف ، الــذى صــعبت حالتــك علــى عبــدك ، فنــزل 
ــا رب، عظــيم أنــت، عظــيم : (مــن الســماء ليقويــك؟ ألســت أنــت القائــل ــك ي ــل ل ال مثي

ا الجبـروت؟ أم غيـرك القائـل ومـا أنـت ، فأين كان هذ6: 1إرمياء) اسمك فى الجبروت
 إال بشر مثلنا؟ 

ألسـت ! ال تقل لى أيهـا اإللـه إنـك كنـت إنسـان بصـفات اإلنسـان البشـر علـى األرض
 6: 3مالخى ) أنا الرب ال أتغير(أنت القائل إنك ال تتغير؟ 

َك وتسلُّطك فى مملكة الناس؟ دانيال ) إن العلّى متسلط فى مملكة الناس(أين ُعلوُّ
4: 17 

أين ضـعفك وخـوار قوتـك مـن كالمـك الـذى أوحيـت بـه فـى سـفر التثنيـة؟ ألسـت أنـت 
الُمحيى والمميت؟ فما لك كنت تخاف الموت؟ وأين سـيفك البـارق المسـنون الـذى يسـكر 

ــا ُهــَو َولــْيَس ِإلــٌه َمِعــي! ُاْنُظــُروا اآلنَ 39(بــدم أعــدائك؟  ــا َأَن ــا ُأِميــُت َوُأْحِيــي. َأَن . َأَن
ــَماِء َيــِدي 40. نِّــي َأْشــِفي َولــْيَس ِمــْن َيــِدي ُمَخلِّــٌص َســَحْقُت َوإِ  ِإنِّــي َأْرَفــُع ِإلــى السَّ

ِإَذا َسَنْنُت َسْيِفي الَباِرَق َوَأْمَسَكْت ِبالَقَضاِء َيِدي َأُردُّ َنْقَمـًة 41. َحيٌّ َأَنا ِإلى اَألَبدِ : َوَأُقولُ 
بِـَدِم الَقْتلـى . َهاِمي بِـَدٍم َوَيْأُكـُل َسـْيِفي لْحمـاً ُأْسـِكُر ِسـ42. َعلى َأْضـَداِدي َوُأَجـاِزي ُمْبِغِضـيَّ 
 42-39: 32تثنية ) .َوالسََّباَيا َوِمْن ُرُؤوِس ُقوَّاِد الَعُدوِّ 
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َوَأَنـا َظهَـْرُت ِإلْبـَراِهيَم 3(ألست أنت المعروف عند عبيدك أنك على كـل شـىء قـدير؟ 
َلـــُه اْلَقـــادِ َوإِْســـَحاَق َوَيْعُقـــوَب  َعِظيَمـــٌة «(و 2: 6خـــروج .) ُر َعَلـــى ُكـــلِّ َشـــْيءٍ ِبـــَأنِّي اإلِْ

ــهُ َوَعِجيَبــٌة ِهــَي َأْعَماُلــَك َأيَُّهــا الــرَّبُّ  َل ــى ُكــلِّ َشــْيءٍ  اإلِْ ــاِدُر َعَل  3: 15رؤيــا يوحنــا .) اْلَق
فلماذا كنت تبكى؟ ولمـن كنـت تتضـرَّع؟ ومشـيئة مـن كنـت تطلـب؟ ومـا هـذا الملـك رابـط 

 لمنهارة قواه؟الجأش الذى نزل ليقوِّى إلهه ا

، فلـم لَـْم  14: 14خـروج ) الـرب يقاتـل عـنكم وأنـتم صـامتون: (ألست أنت القائـل
تُقاتل أنت عن تالميذك؟ ولَم َلم تقاتل الشيطان الذى دخل أحد تالميـذك؟ هـل خفـت أن 

 يأسرك الشيطان مرة أخرى لمدة أربعين يومًا فى البرية كما فعل من قبل؟

تثنيـة ) وا منهم ألن الرب إلهكـم هـو المحـارب عـنكمال تخاف: (وألست أنت القائل
؟ فهـل أنــت أيهــا اإللــه تضــحك علــى نفســك أم تخــدع مصــدقيك؟ فلــَم لــم ُتحــارب؟ 22: 3

هــل اكتفيــت بالبكــاء والتضــرُّع؟ فــأين كانــت ثقــة ناســوتك فــى الهوتــك؟ ولمــاذا كــان يبكــى 
لمتحـد مـع الهوتـك ناسوتك خوفًا من عدم وفاء الهوتك بما قلته؟ ولماذا خاف ناسـوتك ا

مــن عبيــدك؟ ومــا موقــف الــروح القــدس هنــا؟ مــاذا فعــل لــك؟ هــل تخلــى عنــك أيضــًا كمــا 
والرهبــــان والراهبــــات واألســــاقفة والكرادلــــة والبابــــاوات ) فــــى كتــــابكم(تخلــــى عــــن األنبيــــاء 

 المتهمون بالزنى واإلختالس؟

رَّع ويعلمنـا كيفيـة الغريب أن هناك من َيدَّعى أنه فعل ذلك متعمِّدًا ليعلمنا كيف نتضـ
فهـــل يفقـــد . وهـــذا إدعـــاء متهافـــت ، لـــيس لـــه أســـاس مـــن الصـــحة أو المنطـــق. الصـــالة

قداسته من أجل أن يعلمكم كيفية التضرع؟ كما أنه قـد انفصـل عـنهم قـدر رميـة حجـر ، 
أى ما مقداره مائة متر تقريبًا ، ولم يأخذهم معه ، أضـف إلـى ذلـك لـيس المجـال مجـال 

تعلــيمهم الصــالة إلــى قبيــل لحظــات القــبض عليــه وموتــه لــيعلمهم أهــم تعلـيم ، وهــل تــرك 
ومـا دخـل المـالك الـذى ظهـر ليقويـه بتعلـيمهم : ركن من أركان الدين؟ ثم نتسـاءل أيضـاً 

الصالة؟ وما دخل بكائه وعرقه الذى صار دمًا بالصالة؟ وهل تعلََّم التالميذ هكذا كيف 
 كما كان يفعل هو؟يصلُّون؟ وهل أنتم اليوم تركعون وتسجدون 

لمـاذا ال تعبـدون الملـك رابـط الجـأش ، المتماسـك ، األقـوى مـن : لكن ألم يدر بخلـدك
 اإلله والذى جاء ليقويه؟
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 لماذا ال تعبدون اليهود الذين غلبوا اإلله؟ 

 لماذا ال تعبدون اليهود الذين قبضوا عليه؟ 

 لماذا ال تعبدون اليهود الذين أملوا عليه إرادتهم؟ 

 ال تعبدون اليهود الذين بسطوا الظلم والكفر على األرض رغمًا عن أنفه؟ لماذا

 لماذا ال تعبدون اليهود الذين فرضوا سلطانهم عليه؟ 

 وأال ينفى هذا صفة األلوهية عنه؟ أال ينفى ذلك فكرة نزوله بمحض إرادته لُيصَلب؟

 لكم؟ أليس من المخزى لكم أن يكون هذا اإلنسان الضعيف الُمهان إالهًا 

أال يتنـــافى ذلــــك مــــع صــــفات اهللا القــــوى العزيــــز القــــدوس، الــــذى لــــه ملــــك الســــماوات 
 واألرض، يتصرَّف بعلمه وحكمته وقدرته فيها كيف يشاء؟

 وهل رأى التالميذ المالك أم سمعوا صوته فقط؟ -346س 

 29: 12يوحنا ) وآخرون قالوا قد كلمه ملك: (يقول يوحنا

ى أن هذا الكتاب غير موَحى إليه ، ولكنه ُمَجمَّع من وآخرون قالوا؟ أال يدل ذلك عل
آراء وكتابـــات ألشــــخاص مــــا؟ فقـــد قــــال الــــبعض بنــــزول الملـــك ورؤيــــتهم لــــه ، وخــــالفهم 

فــأين اهللا ووحيــه هنــا؟ ألــم ينــزل الملــك علــى الــرب . الــبعض اآلخــر بســماع الصــوت فقــط
صـوته فقـط؟ وكيـف الذى أوحى ذلك؟ فكيف ال يعـرف الـرب إذا كـانوا قـد رأوه أم سـمعوا 

 يحتاج الرب الذى أوحى هذا الكالم إلى كالم اآلخرين؟

 27: 12يوحنا ) اآلن نفسى قد اضطربت: (يقول يوحنا -347س 

أيضطرب اإلله؟ وما الذى أخافه حتى يضطرب؟ هل لهذه الدرجة كان يخشـى اإللـه 
عبيــده؟ وهــل ممكــن أن يكــون اإللــه فــى حالــة نفســية مضــطربة؟ وكيــف تضــطرب نفســه 
ـــب لـــو أِذَن هـــو لهـــا؟ فكيـــف يحـــدث فـــى اهللا  وهـــو خالقهـــا دون أن يـــأذن لهـــا؟ ولمـــا يتعجَّ

 وملكوته ما ال يرضاه هو؟

 َيا َأَبَتاُه ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكـْأَس «: َقاِئالً 42: (يقول لوقا -348س .
 42 :22لوقا .) »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ 
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تـدل علـى أن قائلهـا ال ) .َيا َأَبَتاُه ِإْن ِشـْئَت َأْن ُتِجيـَز َعنِّـي َهـِذِه اْلَكـْأَس : (فجملة
يعلم مـا سـيفعله اهللا بـه ، ولكـن أمنيتـه أن ينقـذه ، وتعنـى كـذلك أن السـائل لـيس لـه علـم 

اهللا  بما سيفعله المسئول ، وعلمه ال يحيط به علم نبى ُمرَسل أو ملك ُمَقرَّب ، بل يفعـل
 .ما يشاء ويحكم ما يريد ، وأنه له العلم كله والقدرة كلها

: ويؤكــد ذلــك أمثلــة عديــدة لعــدم معرفــة يســوع بعلــم اهللا وال إندماجــه فــى علمــه ، منهــا
-18: 21متــى (، وعــدم معرفتــه موســم التــين ) 32: 13مــرقس (عــدم معرفتــه الســاعة 

 ).48-44: 8لوقا (، كذلك لم يعلم المرأة التى لمسته ) 22

فكيـــف للعقـــل المـــريض أن يعتبـــر اإللـــه القـــدوس هـــو اإلنســـان الـــذليل إللهـــه، الراجـــى 
 رحمته ، والمتحصن بنصره، والمتضرع لنيل رضاه؟

أال ترى هنا قدرتين مختلفتين؟ أال ترى إرادتين مختلفتـين؟ أال تـرى ِعْلَمـْيِن مختلفـين؟ 
لعلــم واتخــاذ القــرار ، وواحــدًا ليســت أال تــرى اثنــين مختلفــين؟ واحــدًا لــه القــوَّة والمقــدرة وا

عنده المقدرة وخـائر القـوَّة وال علـم لـه إال بمـا علَّمـه إلهـه ، وال قـرار لـه بـل القـرار والُحكـم 
 . للذى أرسله

أال تــرى معــى أنــه مــن الُمحــال اجتمــاع النقيضــين فــى آن واحــد؟ وٕاال لقلنــا إنــه كــان 
ن ُمعاصـريه حـين جهـَل السـاعة ، ُيمثل حين لم يعرف موسـم التـين، وٕانـه كـان يسـخر مـ

ولقلنا إنه كان يهزأ بكـم حـين كـان يتضـرَّع لنفسـه ، ولقلنـا إنـه لـم يـتمكن مـن سـلب النـوم 
مـن تالميــذه ليســهروا معــه حتــى تعبـر هــذه الســاعة، ولقلنــا إنــه فشـل حــين لــم يــتمكن مــن 

عـى نزع الشك من قلـوبهم فـى هـذا اليـوم، ولقلنـا إنـه ضـحك علـيكم وعلـى مالكـه حـين ادَّ 
الضعف وأن قوته خارت ونزل مالك من السـماء ليقويـه، ولقلنـا إنـه نسـى فلـم يعـرف كـم 
مــرة صــاح الــديك ، ولقلنــا إن ذاكرتــه خانتــه  فلــم يعــرف هــل ســكبت المــرأة العطــر علــى 
رأســه أم دلَّكــت ســاقه بــه ، ولقلنــا إنــه فعــل كــل عــوارض اإلنســان الفــانى وابــن آدم الــدود 

 .وهو ناسى أنه إله

 كيف توفقون بين قول متى -349س : 
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،  45: 26متـــى ) .َنـــاُموا اآلَن َواْســـَتِريُحوا«: ثُـــمَّ َجـــاَء ِإَلـــى َتَالِميـــِذِه َوَقـــاَل َلهُـــمْ 45(
  41: 14وكذلك مرقس 

ـــمْ 46: (وقـــول لوقـــا ـــاَل َلُه ـــاٌم؟ «: َفَق ـــُتْم ِنَي ـــاَذا َأْن ـــي ِلَم ـــْدُخُلوا ِف ـــَئالَّ َت ـــلُّوا ِل ـــوا َوَص ُقوُم
  46: 22قا لو ) .»َتْجِرَبةٍ 

 ؟ 31: 14يوحنا ) .ُقوُموا َنْنَطِلْق ِمْن َهُهَنا: (وقول يوحنا

فهـــل طلـــب مـــنهم النـــوم واإلســـتراحة أم الوقـــوف للصـــالة والبقـــاء فـــى نفـــس المكـــان أم 
 طلب منهم أن ُيغادروا المكان؟

 ُقوُمـوا َنْنَطِلـْق ِمـْن : (لماذا طلب منهم اإلنصراف من الضيعة قـائًال لهـم -350س
ــ ؟ هــل كــان يريــد أن يهــرب مــن عبيــده اليهــود؟ أم كــان يريــد أن 31: 14يوحنــا ) .اَهُهَن

يهـــرب مـــن قـــدر اهللا؟ أم فقـــد الثقـــة فـــى إنقـــاذ اهللا لـــه؟ أم أشـــار عليـــه اإللـــه بـــالهرب مـــن 
المزرعـــة ففاجـــأ اليهـــود اإللـــه وقبضـــوا عليـــه هنـــاك؟ أم هـــل أراد أال يحـــرر البشـــرية مـــن 

 الخطيئة األزلية؟ 

 ن لليهــــود تجيــــيش ذلــــك الجــــيش الــــذى كــــان مــــنهم مــــن يحمــــل كيــــف أمكــــ -351س
السـيوف ، ومــنهم مـن يحمــل العصــى ، بـال إجــازة مـن الحــاكم الرومــانى الـذى كــان واليــًا 

َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم ِإَذا َيُهوَذا َأَحُد اِالْثَنْي َعَشَر َقْد َجاَء َوَمَعُه َجْمـٌع َكِثيـٌر 47(عليهم؟ 
ــْعبِ ِبُســُيوٍف َوِعِصــيٍّ ِمــ ، أال  47: 26متــى .) ْن ِعْنــِد ُرَؤَســاِء اْلَكَهَنــِة َوُشــُيوِخ الشَّ

تــرى أن هــذه األقصوصــة مبــالغ فيهــا؟ راجــع قصــة قــبض اليهــود علــى بــولس ، تــرى أن 
فكيف لم يعرف بموضوع الجيش الذى ذهـب للقـبض علـى يسـوع؟ . الحاكم أسرع إلنقاذه

 )32-17: 21أعمال الرسل (

 أن ينقذ نفسه ، فقد كان معه أمضى سالح فى هذه الحرب لو أراد يسوع  -352س
فكيـف . ، فقد مكَّنه اهللا من القدرة على إخفاء نفسه لكى ال يعرفـه أحـد وال حتـى التالميـذ

تجرَّأ يهوذا على اإلقدام على صفقة خاسرة، يبيع فيها كل ما يسـرقه مـن نقـود الصـندوق 
ال يعــرف أن الــذى يقــف أمامــه هــو مقابــل ثالثــين مــن الفضــة، فقــد يقــف أمــام يســوع ، و 

 معلمه؟
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فلــم تعرفــه مــريم المجدليــة، التــى كــان فــى بيتهــا وســكبت العطــر علــى رأســه أو دلكــت 
. َوَلمَّا َقاَلْت َهَذا اْلَتَفَتْت ِإَلى اْلَوَراِء َفَنَظَرْت َيُسوَع َواِقفًا َولَـْم َتْعلَـْم َأنَّـُه َيُسـوعُ 14: (رجليه به

ــُه اْلُبْســَتاِنيُّ » َيــا اْمــَرَأُة ِلَمــاَذا َتْبِكــيَن؟ َمــْن َتْطُلِبــيَن؟« :َقــاَل َلَهــا َيُســوعُ 15 ــَك َأنَّ ــْت ِتْل  َفَظنَّ
. »َيــا َســيُِّد ِإْن ُكْنــَت َأْنــَت َقــْد َحَمْلَتــُه َفُقــْل ِلــي َأْيــَن َوَضــْعَتُه َوَأَنــا آُخــُذهُ «: َفَقاَلــْت َلــهُ 

) .الَّـِذي َتْفِسـيُرُه َيـا ُمَعلِّـمُ » َربُّـوِني«: ْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلهُ َفاْلَتَفتَ » !َيا َمْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16
 16-14: 20يوحنا 

َيـــا ِغْلَمـــاُن َأَلَعـــلَّ ِعْنــــَدُكْم «: َفَقــــاَل َلهُـــْم َيُســـوعُ 5: (ولـــم يعرفـــه التالميـــذ المقربـــون إليـــه
. »ِإلَـى َجانِـِب السَّـِفيَنِة اَألْيَمـِن َفَتِجـُدوا َأْلقُـوا الشَّـَبَكةَ «: َفَقاَل َلهُـمْ 6» !الَ «: َأَجاُبوهُ . »ِإَدامًا؟

ــَمكِ  َفَقــاَل َذِلــَك التِّْلِميــُذ الَّــِذي َكــاَن 7. َفــَأْلَقْوا َوَلــْم َيُعــوُدوا َيْقــِدُروَن َأْن َيْجــِذُبوَها ِمــْن َكْثــَرِة السَّ
َزَر ِبَثْوِبـِه َفَلمَّا َسِمَع ِسْمَعاُن ُبْطـ. »ُهَو الرَّبُّ «: َيُسوُع ُيِحبُُّه ِلُبْطُرَس  ُرُس َأنَّـُه الـرَّبُّ اتـَّ

 7-5: 21يوحنا ) .َألنَُّه َكاَن ُعْرَيانًا َوَأْلَقى َنْفَسُه ِفي اْلَبْحرِ 

بل خرج من بـين أيـدى خاطفيـه وهـم علـى حافـة الجبـل دون أن يعرفـوا أو يـدركوا أن 
الَّـِذيَن ِفـي اْلَمْجَمـِع  َفاْمَتَألَ َغَضبًا َجِميعُ 28(الذى انفلت هو الشخص الذى يريدون قتله؟ 

اْلَمِديَنِة َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى َحافََّةِ◌ اْلَجَبِل الَِّذي َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج 29ِحيَن َسِمُعوا َهَذا 
ْم َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطهِ 30. َكاَنْت َمِديَنُتُهْم َمْبِنيًَّة َعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحوُه ِإَلى َأْسَفلُ 

 30-28: 4لوقا .) َوَمَضى

َفَحـــَدَث 43: (لـــذلك كـــان اليهـــود يريـــدون قتلـــه ، لكـــن لـــم يعرفـــوا كيفيـــة التعـــرف عليـــه
َوَكــاَن َقــْوٌم ِمــْنُهْم ُيِريــُدوَن َأْن ُيْمِســُكوُه َوَلِكــْن َلــْم ُيْلــِق 44. اْنِشــَقاٌق ِفــي اْلَجْمــِع ِلَســَبِبهِ 

  44-43: 7يوحنا ) .َأَحٌد َعَلْيِه اَألَياِديَ 

لقــد أصــدر اليهــود قــرارًا ُيفيــد بــالتعرف عليــه وعلــى مكانــه ، ولــيس مكانــه فقــط ، ألنــه 
ــــِة 57(كــــان يعلِّــــم فــــى الهيكــــل ، وكــــان كــــل يــــوم بيــــنهم  َوَكــــاَن َأْيضــــًا ُرَؤَســــاُء اْلَكَهَن

يِســـيُّوَن َقـــْد َأْصـــَدُروا َأْمـــرًا َأنَّـــُه ِإْن َعـــَرَف َأَحـــٌد َأْيـــَن ُهـــَو َفْلَيـــُدلَّ  َعَلْيـــِه ِلَكـــْي  َواْلَفرِّ
ِحيَنئِـٍذ 3: (، لكـنهم خـافوا أن يقبضـوا عليـه خوفـًا مـن الشـعب 57: 11يوحنـا ) .ُيْمِسُكوهُ 

ــْدَعى َقَياَفــا  ــِة الَّــِذي ُي ــْعِب ِإَلــى َداِر َرِئــيِس اْلَكَهَن ــُة َوُشــُيوُخ الشَّ ــِة َواْلَكَتَب اْجَتَمــَع ُرَؤَســاُء اْلَكَهَن
َلْيَس ِفي اْلِعيِد ِلـَئالَّ «: َوَلِكنَُّهْم قَـاُلوا5. وا َيُسوَع ِبَمْكٍر َوَيْقُتُلوهُ َوَتَشاَوُروا ِلَكْي ُيْمِسكُ 4

 5-3: 26متى ) .»َيُكوَن َشَغٌب ِفي الشَّْعبِ 
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بــل لــم يعرفــه يهــوذا وال اليهــود أنفســهم عنــد القــبض عليــه عنــد يوحنــا ، لــذلك عــرفهم 
» َمـْن َتْطُلُبـوَن؟«: لِّ َمـا َيـْأِتي َعَلْيـِه َوقَـاَل َلهُـمْ َفَخـَرَج َيُسـوُع َوُهـَو َعـاِلٌم ِبُكـ4: (يسوع بنفسـه

. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه َأْيضًا َواِقفًا َمَعُهمْ . »َأَنا ُهوَ «: َقاَل َلُهمْ . »َيُسوَع النَّاِصِريَّ «: َأَجاُبوهُ 5
: َفَسـَأَلُهْم َأْيضـاً 7. َسَقُطوا َعلَـى اَألْرضِ َرَجُعوا ِإَلى اْلَوَراِء وَ » ِإنِّي َأَنا ُهوَ «: َفَلمَّا َقاَل َلُهمْ 6
يوحنـا ) .قَـْد ُقْلـُت َلُكـْم ِإنِّـي َأَنـا ُهـوَ «: َأَجابَ 8. »َيُسوَع النَّاِصِريَّ «: َفَقاُلوا» َمْن َتْطُلُبوَن؟«

18 :4-8 

فكيف ُيفكِّر إنسان لص محترف ، ال يهتم بما للفقراء بالتضحية بالفرخة التى تبيض 
جريًا وراء أوهام ، وعلى األخص أنه عاش مـع معلمـه وعـرف إمكانياتـه جيـدًا له ذهبًا ، 

، فمـا بالــك لــو عــرف أنــه هــو اهللا؟ تُــرى هـل كــان ســيحارب ربــه؟ تُــرى هــل كــان سيســرق 
ـــرى هـــل كـــان ســـيخدع ربـــه وُيســـلمه للقتـــل دون أن يعلـــم وهـــو عـــالم  ربـــه دون علمـــه؟ ُت

: 1صـموئيل األول ) الـرب إلـه علـيم( الغيوب ، يعلم خائنة األعين وما ُتخفى الصـدور؟
30 

 هـــل فيـــه إنســـان عاقـــل فـــى الكـــون كلـــه : وهـــذا يجعلنـــا نطـــرح ســـؤاًال آخـــراً  -353س
يحــارب إلهــه؟ يعنــى هــل ممكــن أن تتخيــل إنســانًا لــيس مصــارعًا أعــزًال ويصــارع نمــرًا أو 

 ؟)وسبحان اهللا عن التشبيه والتجسيد(أسدًا قويًا ويكون متوقع فوزه وانتصاره 

ـــت (م يكـــن يعـــرف يهـــوذا كرجـــل يهـــودى أن اهللا تتزلـــزل مـــن وجهـــه الجبـــال؟ ألـــ تزلزل
 5: 5قضاة ) الجبال من وجه الرب

اَألْرُض 8(ألم يكن يعرف أن اهللا ترتعـد منـه األرض ، وتقطـر مـن أمامـه السـماوات؟ 
 8: 68مزامير .) السََّماَواُت َأْيضًا َقَطَرْت َأَماَم َوْجِه اهللاِ . اْرَتَعَدتِ 

ــا َمَماِلــَك اَألْرِض َغنُّــوا ِللَّــهِ 32(يكــن يعــرف أن القــوة بيــد اهللا وأنــه هــو القــوى؟ ألــم  . َي
ُهَوَذا ُيْعِطي َصْوَتُه َصْوَت . ِللرَّاِكِب َعَلى َسَماِء السََّماَواِت اْلَقِديَمةِ 33. ِسَالهْ . َرنُِّموا ِللسَّيِّدِ 

ُتُه ِفي اْلَغَمامِ َعَلى ِإْسَرائِ . َأْعُطوا ِعزًّا ِللَّهِ 34. ُقوَّةٍ  َمُخوٌف َأْنـَت َيـا 35. يَل َجَالُلُه َوُقوَّ
-32: 68مزاميـر .) ِإَلُه ِإْسَراِئيَل ُهَو اْلُمْعِطي ُقوًَّة َوِشدًَّة ِللشَّـْعبِ . اُهللا ِمْن َمَقاِدِسكَ 

35 
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َهــــْل (ألـــم يكــــن يعلــــم أن بزجــــرة مــــن اهللا تنشـــف البحــــار ، وأن األنهــــار تقفــــر بإذنــــه؟ 
ــ ــاِذ؟ َقَصــَرْت َي ــْدَرٌة ِلِإلْنَق ــْيَس ِفــيَّ ُق ــَداِء َوَهــْل َل ــرَ ِدي َعــِن اْلِف ــُف اْلَبْح ــي ُأَنشِّ ــَوَذا ِبَزْجَرِت . ُه

أُْلــِبُس 3. ُيْنــِتُن َســَمُكَها ِمــْن َعــَدِم اْلَمــاِء َوَيُمــوُت ِبــاْلَعَطشِ . َأْجَعــُل اَألْنَهــاَر َقْفــراً 
 3-2: 50إشعياء ) .»َءَهاالسََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطا

 41: 11الويين ) إنى أنا قدوس(ألم يعلم أن اهللا قدوس ال ُيقهر وال ُيهان؟ 

 49: 1لوقا ) َألنَّ اْلَقِديَر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم َواْسُمُه ُقدُّوٌس 49(

َتْيِن اِالْثَنتَـْيِن َمـرًَّة َواِحـَدًة َتَكلَّـَم الـرَّبُّ َوَهـا11(ألم يعلم أن اهللا عزيز ال ُيغَلـب وال ُيقهـر؟ 
.) َوَلـــَك َيـــا َربُّ الرَّْحَمـــُة َألنَّـــَك َأْنـــَت ُتَجـــاِزي اِإلْنَســـاَن َكَعَمِلـــهِ 12. َســـِمْعُت َأنَّ اْلِعـــزََّة ِللَّـــهِ 

 12-11: 62مزمور 

فاإلنسان يهرب من وجه كل قوى ذى بطش ، فما بالك لو كان هذا البطش أشد من 
فكيــف : عــن كــل تشــبيه وتعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــراً قــوة األســد أو النمــر؟ وســبحان اهللا 

أنــت (إلنســان لــه ذرة مــن العقــل يحــارب اهللا الخــالق، الملــك، القــدوس، العزيــز، الجبــار؟ 
  16: 19ملوك الثانى ) هو اإلله وحدك ، لكل ممالك األرض

ومن الذى أعلمكم أيها المسلمين أننـا : فهل هذا إنسان عاقل؟ ربما يرد البعض بقوله
ولمــاذا اختــاره : لــه أو نمجــد ذرة فــى عقلــه؟ فســيكون الــرد الحتمــى علــى هــذا التســاؤلنبج

الرب ضمن حوارييه؟ أين كـان عقـل الـرب وعلمـه وقـت اختيـار هـذا المعتـوه؟ وٕاذا كانـت 
ولمــاذا كــان : فســيكون الســؤال البــديهى. وجهــة نظــركم أنــه اختــاره ليســلمه ويــتم المكتــوب

مـــن قبضـــة اليهـــود؟ ولمـــاذا تقولـــون عـــن يهـــوذا خـــائن يبكـــى اإللـــه ويتضـــرع ليـــتم انقـــاذه 
وتلعنونــه؟ ألــم ينفــذ مــراد الــرب وكــان المحــرك األساســى فــى فــداء البشــرية؟ إذن فقــد كــان 

 .يهوذا قديسًا من القديسين

 كيـــف عـــرف اليهـــود يســـوع وقـــت القـــبض عليـــه؟ هـــل بقبلـــة مـــن يهـــوذا أم  -354س
 عرض يسوع نفسه عليهم؟

 48: 22ولوقا  45: 14رقس وم 49: 26عند متى : بقبلة
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 3: 18أرشدهم عن المكان فقط وعرََّف يسوع نفسه لليهود عند يوحنا 

 هل قبَّله يهوذا أم ال؟ -355س 

 )48: 22لوقا (وعند لوقا أوشك أن يقبله ) 3: 18يوحنا (عند : ال لم يقبله

 ) 49: 26متى (و) 45: 14مرقس (عند : نعم قبَّله

 وقت القبض عليه؟ماذا قال يسوع لليهود  -356س 

ــى ِلــصٍّ َخــَرْجُتْم ِبُســُيوٍف َوِعِصــيٍّ ِلَتْأُخــُذوِني«: َفَقــاَل َيُســوعُ 48: (متــى ــُه َعَل ! َكَأنَّ
) .»َوَلِكــْن ِلَكــْي ُتْكَمــَل اْلُكُتــبُ ! ُكــلَّ َيــْوٍم ُكْنــُت َمَعُكــْم ِفــي اْلَهْيَكــِل ُأَعلِّــُم َوَلــْم ُتْمِســُكوِني49

 53-52: 22ولوقا  56-55: 26ومتى  49-48: 14مرقس 

َقـْد «: َأَجـابَ 8. »َيُسـوَع النَّاِصـِريَّ «: َفقَـاُلوا» ؟َمْن َتْطُلُبونَ «: َفَسَأَلُهْم َأْيضاً 7: (يوحنا
ِلَيـِتمَّ اْلقَـْوُل 9. »َفـِإْن ُكْنـُتْم َتْطُلُبـوَنِني َفـَدُعوا َهـُؤَالِء َيـْذَهُبونَ . ُقْلُت َلُكـْم ِإنِّـي َأَنـا ُهـوَ 

 9-4: 18يوحنا ) .»ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً «: الَِّذي َقاَلهُ 

 ــاَل َيُســوعُ 48: (لقــد اتفقــت األناجيــل المتوافقــة علــى قــول يســوع -357س ــُه «: َفَق َكَأنَّ
ْيَكِل ُأَعلُِّم ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت َمَعُكْم ِفي اْلهَ 49! َعَلى ِلصٍّ َخَرْجُتْم ِبُسُيوٍف َوِعِصيٍّ ِلَتْأُخُذوِني

 56-55: 26ومتـى  49-48: 14مـرقس ) .»َوَلِكْن ِلَكْي ُتْكَمـَل اْلُكتُـبُ ! َوَلْم ُتْمِسُكوِني
 53-52: 22ولوقا 

لقد كان يسوع معهم كل يوم فى الهيكل ، فلماذا احتاجوا إلى يهوذا ليعرفهم بشخص 
صـوته حتـى ال يعرفـه يسوع؟ وٕان آمنتم بقولى إنـه كـان بإمكانـه تغييـر شـكله ومالمحـه و 

أحد ، فال بد أن تسلموا أيضًا أن هذه اإلمكانيات أعطاها لـه اهللا لكـى يمكنـه مـن الفـرار 
 .منهم

 ِإْذ ُكْنُت َمَعُكـْم ُكـلَّ َيـْوٍم ِفـي اْلَهْيَكـِل لَـْم َتُمـدُّوا َعلَـيَّ 53(كيف يتناسب قوله  -358س
َوَأمَّـا 56(، مـع قولـه  53: 23لوقـا ) .»الظُّْلَمـةِ  َوَلِكنَّ َهِذِه َساَعُتُكْم َوُسْلَطانُ . اَألَياِديَ 

متـى ) .ِحيَنئِـٍذ َتَرَكـُه التََّالِميـُذ ُكلُّهُـْم َوَهَرُبـوا. »ِلَكْي ُتَكمََّل ُكتُـُب اَألْنِبَيـاءِ َهَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن 
 ؟ 56: 26
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 ان الظلمة؟فكيف يصف ما ُتكمله الكتب ، وما ُيفّتَرض أنه هو الذى أنزله بأنَّه ُسلط

 ِحيَنِئٍذ َتَرَكُه : (وقت القبض على يسوع الذى هو اإلله عندكم: يقول متى -359س
 56: 26متى ) .التََّالِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا

فهل هذا دين أو عقيدة أناس مؤمنين؟ أيتركون الرب لُيصلب وُيهان؟ هل فقدوا الثقة 
يعلمــوا أن الــرب هــو الناصــر وهــو فــى نصــر الــرب لهــم بعــد القــبض عليــه وٕاهانتــه؟ ألــم 

 المعين؟ أم رأوا نصر اهللا لنبيه أمامهم واطمأنوا على سالمته فهربوا هم أيضًا؟

 من هو ابن اإلنسان؟  -360س 

. تقول النصوص اإلنجيلية ويفهـم النصـارى أن ابـن اإلنسـان هـو يسـوع اإللـه األعلـى
ُر اِإلْنَسـاُن ِعْنـَد اِهللا  َفَكْيفَ 4: (ماذا يقول عن اإلنسان 4: 25فانظر سفر أيوب  َيَتَبـرَّ

ــي 5؟ َوَكْيــَف َيْزُكــو َمْوُلــوُد اْلَمــْرَأةِ  ــٍة ِف ــُر َنِقيَّ ــُب َغْي ــِر َال ُيِضــيُء َواْلَكَواِك ــُس اْلَقَم ــَوَذا َنْف ُه
 6-4: 25أيوب ].) َفَكْم ِباْلَحِريِّ اِإلْنَساُن الرِّمَُّة َواْبُن آَدَم الدُّودُ 6. َعْيَنْيهِ 

 ون أن يكون اإلله المولود من امرأة ال يزكو؟فكيف تقبل
 وكيف تقبلون أن يكون اإلله رمة ودود؟ 

 كمــا ســمَّاه يوحنــا وجعلــه يتنبــأ ، أم كــان شــيطانًا لــه  نبيــاً هــل كــان قيافــا  -361س
 كما أطلق عليه لوقا؟) ُسْلَطاُن الظُّْلَمةِ (

ــ49: (وهــذا مــا قالــه يوحنــا بالضــبط ، عنــدما قــال إنــه تنبَّــأَ  اَل َلُهــْم َواِحــٌد ِمــْنُهْم َوُهــَو َفَق
وَال تَُفكُِّروَن َأنَّـُه َخْيـٌر 50َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَن َشْيئًا «: َقَياَفا َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السََّنةِ 

ــُة ُكلَُّهــا ــْعِب َوَال َتْهِلــَك اُألمَّ ــَذا ِمــْن 51. »َلَنــا َأْن َيُمــوَت ِإْنَســاٌن َواِحــٌد َعــِن الشَّ ــْل َه ــْم َيُق َوَل
َأنَّ َيُسـوَع ُمْزِمـٌع َأْن َيُمـوَت َعـِن َنْفِسِه َبْل ِإْذ َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفـي ِتْلـَك السَّـَنِة َتَنبَّـَأ 

ــِة  ِقيَن ِإَلــى َواِحــدٍ 52اُألمَّ ــِة َفَقــْط َبــْل ِلَيْجَمــَع َأْبَنــاَء اللَّــِه اْلُمَتَفــرِّ : 11يوحنــا  ).َوَلــْيَس َعــِن اُألمَّ
49-52 

فلــك أن تتخيــل أن الــرب يصــف مــن ُينفِّــذ . هنــا أنَّ اهللا قــد أوحــى إليــه) تنبــأ(فمعنــى 
فما حكاية هذا الرب؟ هل كان يريـد أن ُتكَمـل الكتـب أم أنـه كـان يرتعـد ! أوامره أنه ظالم
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مـن تنفيـذها؟ أم تـروه قـد تراجـع فـى قراراتـه وكـذب واتهـم نبيـه بـالظلم؟ وهـل هـذا ال يقــدح 
 فى علم اهللا األزلى أنه أخطأ ولم يعرف أن النبى الذى اختاره سيحكم عليه بالموت؟ 

فلو صدق قيافـا أن يسـوع يسـتحق القتـل لتجديفـه ، ! لك أن تتخيل أن النبى يقتل ربه
نبيــًا ارتــد وادعــى األلوهيــة ، وكــذب علــى اهللا ، وفــى هــذه  -والعيــاذ بــاهللا  -لكــان يســوع 

ديـن وال إلـه وال رسـول وال إنجيـل، ألنـه يسـتلزم مـن ثبـوت نبـوَّة  الحالة لما يبقى للنصارى
 .قيافا، ثبوت كفر عيسى عليه السالم

وٕاذا ثبـــت بطـــالن نبـــوة قيافـــا ، للـــزم تكـــذيب اإلنجيـــل ، ولنـــتج عـــن تكـــذيب اإلنجيـــل 
 . تكذيب رسالة يسوع وألوهيته معًا ، ولبقيت دعواه بال دليل وال معجزة

ليه ، لكان هذا نفيًا أللوهية يسوع ، ونفيًا إلتحاده باهللا ، فلو ولو كان قيافا قد أوحى إ
كـــان متحـــدًا بـــاهللا لكـــان عيســـى هـــو الـــذى أوحـــى هـــذا وأمـــَر بـــه، ولكـــان صـــلبه المزعـــوم 

 !انتحاراً 

ولو كان هذا سلطان الظلمـة، لمـا قـال الـرب الـذى أوحـى الكتـاب لكـى ُتكمـل الكتـب؛ 
ًا فــى كتــب األنبيــاء ، لوجــدناه فــى الكتــب، ولــو ولــو كــان هــذا الكــالم قــد أوحــاه اهللا مســبق

واهللا ال يظلم أحدًا . وجدناه لكان كالم اإلله عن سلطان الظلمة ظلمًا لقيافا وٕافتراًءا عليه
وعلى ذلك فإن أيًا من اإلختيارين اعتبرتموه هو الصحيح، فال يدل هذا إال . ، وال ينسى

 .على أن الكتاب قد أصابه التحريف

 ج يسوع وتالميذه بعد العشاء؟متى خر  -362س 

 عقب العشاء والتسابيح مباشرة عند مرقس ومتى

 فصل وحى لوقا بين العشاء وخروجهم بحكايات وقصص كثيرة

أما وحى يوحنا فقـد اسـتغرقت الفتـرة مـا بـين العشـاء وخـروج يهـوذا إلـى تنفيـذ المـؤامرة 
 )17و 16و 15و 14و 13يوحنا اإلصحاحات (من حياة يسوع % 20حوالى 

 َأْنـَت ُبْطـُرُس : َوَأَنا َأقُـوُل لَـَك َأْيضـاً 18: (يقول متى إن يسوع قال لبطرس -363س
ـْخَرِة َأْبِنـي َكِنيَسـِتي َوَأْبـَواُب اْلَجِحـيِم َلـْن َتْقـَوى َعَلْيَهـا َوُأْعِطيـَك 19. َوَعَلى َهِذِه الصَّ

ـــى ـــُه َعَل ـــا َتْرِبُط ـــلُّ َم ـــَماَواِت َفُك ـــوِت السَّ ـــاِتيَح َمَلُك ـــي  َمَف ـــوُن َمْرُبوطـــًا ِف اَألْرِض َيُك
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: 16متـى ) .»َوُكلُّ َما َتُحلُُّه َعَلـى اَألْرِض َيُكـوُن َمْحُلـوًال ِفـي السَّـَماَواتِ . السََّماَواتِ 
18-19 

وعلــى ذلــك يســتمد الكهنــة والقساوســة والبابــا ســلطانه مــن بطــرس ليحلــوا أو يحرمــوا، 
وح القــدس ، ليتقلَّــَد بــذلك منصــب مــن ويغفــروا للنــاس ذنــوبهم ، ويهبــوا لمــن يريــدون الــر 

ولكــن القــارىء الُمــدقِّق ُيكِمــل قراءتــه لهــذا الســفر الــذى قــال فيــه يســوع . مناصــب الكنيســة
َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي . اْذَهْب َعنِّي َيا َشْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس 23: (بعد ذلك لبطرس

 23: 16متى ) .»ِكْن ِبَما ِللنَّاسِ َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه لَ 

ون علــى التمسـك بســلطان بطـرس إذا كـان إلهــه وصـفه بأنــه  ، )َشــْيَطانُ (فلمـاذا ُتصـرُّ
 ؟ )َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ (، ومنافق ومراٍء )َمْعَثَرةٌ (و

يتخيــل أن  ومــن البــديهى أنــه لــم يصــفه أنــه شــيطان فقــط مــن أجــل حبــه لــه ، وأنــه لــم
ِمْن َذِلَك اْلَوْقـِت اْبتَـَدَأ َيُسـوُع ُيْظِهـُر ِلَتَالِميـِذِه َأنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َيـْذَهَب ِإلَـى 21: (يفارق معلمه

. َيقُــومَ ِث ُأوُرَشـِليَم َوَيتَــَألََّم َكِثيــرًا ِمــَن الشُّـُيوِخ َوُرَؤَســاِء اْلَكَهَنــِة َواْلَكَتَبــِة َوُيْقتَـَل َوِفــي اْلَيــْوِم الثَّاِلــ
متــى ) »!َال َيُكــوُن َلــَك َهــَذا! َحاَشــاَك َيــا َربُّ «: َفَأَخــَذُه ُبْطــُرُس ِإَلْيــِه َواْبَتــَدَأ َيْنَتِهــُرُه َقــاِئالً 22
، بل وصفه من أجل أنه ادعى أن يسوع هو المسِّيِّا ، وهذه الفقرة دخيلة على  22: 16

ائــرة المعــارف الكتابيــة ، إنجيــل مــرقس الــذى كــان ينقــل منــه متــى بتوســع ، كمــا قالــت د
وارجـع إلـى الفقـرة . والتفسير الحديث للكتاب المقدس ، وتفسير إنجيل متى لـوليم بـاركلى

 )30-27: 8مرقس (الموازية لذلك فى 

 أين تم القبض على يسوع؟ -364س 

 حدثت فى ضيعة ُجشيمانى كما ُأوِحَيت إلى مرقس ومتى

 حدثت فى جبل الزيتون كما ُأوِحَيت إلى لوقا

 1: 18حدثت فى وادى قدرون كما ُأوِحَيت إلى يوحنا 

ل وجــود ثالثــة أمــاكن مختلفــة ، نقــرأ رأى دائــرة المعــرف  وقبــل أن يحــاول أحــد أن يــؤوِّ
وفـي الليلـة التـي أسـلم الـرب يسـوع فيهـا، ): (جثسـيمانى(الكتابية فى هذا الموضوع كلمـة 

التــي يحتمــل أنهــا (العليــة  وبعــد أن أكــل الفصــح مــع تالميــذه، ورنمــوا ترنيمــة الفصــح فــي
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ـــر وادي ، )كانـــت فـــي جنـــوبي أورشـــليم بـــالقرب مـــن بـــاب صـــهيون ـــة وعب غـــادر العلي
وهنــاك تحــدث إلــيهم بــأنهم سيشــكون فيــه فــي تلــك  قــدرون وصــعد إلــي جبــل الزيتــون

إذن فهنــاك مســافة كبيــرة ) ألنــه مكتــوب انــي اضــرب الراعــي فتبــدد خــراف الرعيــة" الليلــة 
الزيتـون ، تتعـرف علـى مسـاحتها التقريبيـة مـن الخريطـة المرفقـة بين وادى قدرون وجبل 
وبـين ضـيعة جثيمـانى ووادى قـدرون مسـافة أكبـر مـن ). قـدرون(بالموسوعة تحت كلمة 

المســافة التــى تفصــل جبــل الزيتــون عــن وادى قــدرون ، مــع العلــم أن هــذه الضــيعة تقــع 
 .على سفح جبل الزيتون

 قبض عليه؟ماذا قال يسوع لليهود وقت ال -365س 

مــرقس !) ِلَتْأُخــُذوِني َكَأنَّــُه َعَلــى ِلــصٍّ َخــَرْجُتْم ِبُســُيوٍف َوِعِصــيٍّ «: َفَقــاَل َيُســوعُ 48(
 52: 22ولوقا  55: 26ومتى  48: 14

) َمـْن تطلبـون: (أما عند يوحنا فقد ُأوِحَيت إليه أن يسوع خرج لليهود بنفسه وقال لهـم
18 :7 

 َجَعْلـَت اْلَعِلـيَّ ]. َأْنَت َيـا َربُّ َمْلَجـِإي: [نََّك ُقْلتَ ألَ 9: (قال الرب فى مزاميره -366س
َألنَُّه ُيوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكـْي 11. َال ُيَالِقيَك َشرٌّ َوَال َتْدُنو َضْرَبٌة ِمْن َخْيَمِتكَ 10َمْسَكَنَك 

َعلَـى 13. َتْصـِدَم ِبَحَجـٍر ِرْجلَـكَ َعلَـى اَألْيـِدي َيْحِمُلوَنـَك ِلـَئالَّ 12. َيْحَفُظوَك ِفـي ُكـلِّ ُطْرِقـكَ 
لِّ َتَطـأُ  يـهِ 14. الشِّـْبَل َوالثُّْعَبـاَن تَـُدوُس . اَألَسِد َوالصِّ ُأَرفُِّعـُه َألنَّـُه َعـَرَف . َألنَّـُه َتَعلَّـَق بِـي ُأَنجِّ

ـــيقِ . َيـــْدُعوِني َفَأْســـَتِجيُب َلـــهُ 15. اْســـِمي ـــُدهُ . َمَعـــُه َأَنـــا ِفـــي الضِّ ِمـــْن ُطـــوِل 16 .ُأْنِقـــُذُه َوُأَمجِّ
 16-9: 91مزامير) اَأليَّاِم ُأْشِبُعُه َوُأِريِه َخَالِصي

فهــل يســوع لــم يكــن بــارًا؟ هــل لــم يرضــى اهللا؟ فلمــاذا لــم ينجيــه اهللا مــن الصــلب فــى 
يه؟   نظركم بعد ما دعى اهللا أن ُينجِّ

جيب يدعوا نفسه ويتضرَّع إليها ثم ال يست) اهللا على زعمكم(وما الحكمة لو أنَّ يسوع 
لدعاء نفسه؟ أال ُيصرفكم هذا عـن دعائـه والتضـرع إليـه؟ أال يفقـدكم هـذا الثقـة فيـه وفـى 
كالمه؟ ولو كان نزل لُيصلب لغفران الخطيئـة األزليـة ، فمـا الحكمـة مـن الـدعاء والبكـاء 
ـَل مـن مهمتـه التـى نـزل مـن  والتضـرُّع ليجـزَى اهللا عنـه هـذه الكـأس؟ ولمـاذا أراد أن يتنصَّ



 235 

الحكمــة التربويــة التــى يتعلمهــا البشــر مــن وعــد اهللا بإنقــاذ البــار وتنجيتــه إذا  أجلهــا؟ ومــا
 ثم عدم إستجابة اهللا لدعائه؟) 16-9: 91مزمور (دعاه 

 أال يــــدل اســــتعانة اليهــــود بيهــــوذا للقــــبض علــــى يســــوع علــــى عــــدم رضــــاه  -367س
 بالصلب وعلى فرية قصة الصلب والفداء البولسية؟ 

 اهم فى البحث عنه ولم يتوصلوا إليه؟ أال يدل ذلك على أنه أعي

أال يـــدل ذلـــك علـــى معجـــزة عظيمـــة أعطاهـــا اهللا ليســـوع ليضـــلل اليهـــود وليهـــرب بهـــا 
 منهم؟  

 ألم يحاولوا رميه من أعلى الجبل وفشلوا؟ 

مـــن : (، عنـــدما ســـألهم) عنـــد يوحنـــا(ألـــم ينكـــروا شـــكله وصـــوته وقـــت القـــبض عليـــه 
 ؟ )تطلبون

 ن تالميذه وقت الصيد؟ ألم ُيخفى شخصيته وصوته ع

ألم ُيخفى شكله وصوته عن المجدليـة وهـى التـى كانـت معـه قبـل القـبض عليـه بأيـام 
 قليلة؟

 هل ُقِطَعت ُأُذن عبد رئيس الكهنة؟ -368س 

لقـــد اتفقـــت األناجيـــل علـــى قطـــع ُأُذن عبـــد رئـــيس الكهنـــة ، وُأوِحِيـــَت إلـــى يوحنـــا أنهـــا 
ـــى ـــم وأتعجـــب لمـــاذا ضـــرب أ. كانـــت األُذن اليمن ـــة هـــذه األذن؟ ولمـــاذا ل ذنـــه؟ ومـــا أهمي

 ؟ )رئيس الكهنة نفسه(يضربه فى مقتل؟ ولماذا لم يضرب رأس األفعى 

أمــا لوقــا لقــد جعــل مــن هــذا الحــادث معجــزة ليســوع عليــه الســالم ، فقــد لمــس يســوع 
اُألُذن المقطوعة فأبرأها، وُيفهم من هذا الكالم أنه لم تُقطع ُمطلقـًا ، بـل كانـت مجروحـة 

 .لو كانت مقطوعة لعبََّر عنها باللصق ، أو إعادتها إلى مكانها، و 

 لقد وعَد يسوع تالميذه بالجنَّة ، وأنهم هم قضاة بنـى إسـرائيل فـى اآلخـرة -369س :
ــذٍ 27( ــْد َتَرْكَنــا ُكــلَّ َشــْيٍء َوَتِبْعَنــاكَ «: َفَأَجــاَب ُبْطــُرُس ِحيَنِئ » َفَمــاَذا َيُكــوُن َلَنــا؟. َهــا َنْحــُن َق

ِإنَُّكْم َأْنُتُم الَّـِذيَن َتِبْعُتُمـوِني ِفـي التَّْجِديـِد َمتَـى َجلَـَس : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َل َلُهْم َيُسوعُ َفَقا28
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اْبــُن اِإلْنَســـاِن َعَلـــى ُكْرِســيِّ َمْجـــِدِه َتْجِلُســـوَن َأْنــُتْم َأْيضـــًا َعَلـــى اْثَنــْي َعَشـــَر ُكْرِســـّيًا تَـــِديُنوَن 
َوُكلُّ َمْن َتَرَك ُبُيوتًا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا َأْو ُأّمًا َأِو 29. اِالْثَنْي َعَشرَ  َأْسَباَط ِإْسَراِئيلَ 

َوَلِكْن 30. اْمَرَأًة َأْو َأْوَالدًا َأْو ُحُقوًال ِمْن َأْجِل اْسِمي َيْأُخُذ ِمَئَة ِضْعٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة اَألَبِديَّةَ 
ُلونَ  ِلينَ  َكِثيُروَن َأوَّ  30-27: 19متى )»َيُكوُنوَن آِخِريَن َوآِخُروَن َأوَّ

كيــف نفهـــم أنهـــم يســـتحقون ذلـــك وأحـــدهم قــد خانـــه وأســـلمه لليهـــود؟ كيـــف نفهـــم ذلـــك 
وأحـدهم كـان ُيمسـك الصـندوق وكـان لّصـًا ال يهــتم بمـا للفقـراء؟ كيـف نفهـم ذلـك وأحــدهم 

ذين شـكُّوا فيـه وقـت القـبض عليـه؟ شيطان ال يهتم بما هللا ويهتم بما للناس؟ أليسوا هم ال
أليسـوا هـم الــذين تركـوا إلههـم ُيقــَبض عليـه وهربـوا؟ ألــم ُينكـره أفضـل تالميــذه؟ ألـم يتركــوه 
ُمَعذَّب، يدمى ويتصبَّب عرقًا وهو ُيصلِّى ، وناموا ُمطمئنين؟ أليسوا هم الذين تركوه فـى 

وا هاربين؟ فهـل يفضـل الـرب أن يكـون قضـاته  مـن الجهـالء األغبيـاء أو يد أعدائهم وفرُّ
 بهذه األخالق التى تصورهم بها األناجيل؟

 هـل أنقـذ يسـوع يهـوذا أيضـًا بعـد أن مـات ودخـل جهـنََّم ومكـث فيهـا ثالثـة  -370س
أيــام طهَّــر كــل مــن كــان فيهــا وأدخلهــم الجنَّــة؟ أو أنقــذه علــى األقــل ألنــه المحــرك األكبــر 

 إلنقاذ البشرية من وزر الخطيئة األزلية؟

فـــأين الـــنص الـــدال علـــى ذلـــك؟ ومـــا الفائـــدة التربويـــة التـــى : كانـــت اإلجابـــة نعـــم فـــإن
يتعلمهــا شــعبكم مــن أن اإلنســان يخــون ويخــدع ويقتــل ثــم ينتهــى بــه المطــاف ُمخلَّــدًا مــع 

 األبرار فى جنَّات النعيم؟

فأين النص الدال على ذلـك؟ ولمـاذا ُيسـتثن هـذا القـديس الـذى : وٕان كانت اإلجابة ال
بب األول فــى تحريـر البشــرية واألنبيـاء مـن خطيئــة آدم التـى تقــاعس اإللـه عــن كـان السـ

 اإلقدام عليها وأراد التراجع ، وكان شديد التضرُّع والبكاء لكى ال يشرب هذا الكأس؟

 كيف ٌقِبَض علـى يسـوع وهـو قـد أخبـَر اليهـود أنهـم لـن يقبضـوا عليـه ولـن  -371س
 يتمكنوا منه؟
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َأَنــا َمَعُكــْم َزَمانــًا َيِســيرًا َبْعــُد ثُــمَّ َأْمِضــي ِإَلــى «: َلُهــْم َيُســوعُ َفَقــاَل 33: (ألــم يقــل لهــم
َسَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني َوَحْيـُث َأُكـوُن َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن 34. الَِّذي َأْرَسَلِني

 34-33: 7يوحنا ) .»َتْأُتوا

َأَنا َأْمِضي َوَسَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتوَن ِفـي «: ْيضاً َقاَل َلُهْم َيُسوُع أَ 21(وقال لهم أيضًا 
َأَلَعلَّـُه َيْقتُـُل «: َفقَـاَل اْلَيهُـودُ 22» َحْيُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتوا. َخِطيَِّتُكمْ 

َأْنـُتْم ِمـْن «: َفقَـاَل َلهُـمْ 23» ْأُتوا؟َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـ: َنْفَسُه َحتَّى َيُقولُ 
ــا َأَنــا َفِمــْن َفــْوقُ  ــا َأَنــا َفَلْســُت ِمــْن َهــَذا اْلَعــاَلمِ . َأْســَفُل َأمَّ  .َأْنــُتْم ِمــْن َهــَذا اْلَعــاَلِم َأمَّ

ــا24 ــي َأَن ــوا َأنِّ ــْم ُتْؤِمُن ــْم ِإْن َل ــاُكْم َألنَُّك ــوَن ِفــي َخَطاَي ــْم َتُموُت ــْم ِإنَُّك ــُت َلُك ــي  َفُقْل ــوَن ِف ُهــَو َتُموُت
 24-21: 8يوحنا ) .»َخَطاَياُكمْ 

 إلى أين اقتادوا يسوع بعد القبض عليه؟ -372س 
 )57: 26ومتى 54: 22ولوقا 54-53: 14مرقس: (إلى بيت قيافا رئيس الكهنة

 )13: 18يوحنا (إلى بيت حنَّان حما قيافا رئيس الكهنة 

 متى كانت ُمحاكمته األولى؟ -373س 
 )53: 14مرقس : (ليلفى منتصف ال

 )66: 22لوقا : (فى النهار

 )15و 12: 18ويوحنا 57: 26عند متى (فى الليل عقب القبض عليه 

 متى استهزأوا بيسوع للمرة األولى؟ -374س 

 .أثناء محاكمته فى بيت قيافا: متى

 .أثناء محاكمته فى بيت قيافا: مرقس

أى قبــل أن ) 66-63: 22قــا لو (بعــد القــبض عليــه وقبــل تقديمــه للمحاكمــة : لوقــا   
 . يصل إلى قيافا

 .أثناء محاكمته فى بيت قيافا: يوحنا 
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 كم مرة تعرض للمحاكمة؟ -375س 

، والمرة ) 57: 26متى (المرة األولى فى بيت قيافا رئيس الكهنة : مرتين عند متى
 ).1: 27متى (الثانية فى بيت بيالطس البنطى 

، )53: 14مــرقس (قيافــا رئــيس الكهنــة  المــرة األولــى فــى بيــت: مــرتين عنــد مــرقس
 ).1: 15مرقس (والمرة الثانية فى بيت بيالطس 

، )54: 22لوقــا (المــرة األولــى فــى بيــت قيافــا رئــيس الكهنــة : أربــع مــرات عنــد لوقــا
لوقــا (، والمـرة الثالثـة فــي بيـت هيـرودس ) 1: 23لوقــا (والمـرة الثانيـة فــى بيـت بـيالطس 

 .بيالطس مرة أخرى ، والمرة الرابعة عند) 7: 23

 13: 18يوحنــا (اســُتجِوَب أوًال فــى بيــت حنَّــان حمــا قيافــا: ثــالث مــرات عنــد يوحنــا
وفــى ) 24: 18يوحنــا (، وبعــد اســتجوابه أرســله حنَّــان موثَّقــًا إلــى بيــت قيافــا )24و 19و

) دار الوالية(، ثم إلى بيت بيالطس ) 28: 18يوحنا (بيت قيافا كانت المحاكمة الثانية 
 )28: 18يوحنا (كانت المحاكمة الثالثة حيث 

 أين يقع المكان الذى استهزأ فيه الجند بيسوع؟ -376س 

 وفى المـرة ) 68-67: 26متى (فى دار قيافا رئيس الكهنة المرة األولى : متى ،
 )30-27: 27متى (الثانية فى دار الوالية من جند بيالطس 

 المــرة الثانيــة فــى دار الواليــة ، وكانــت ) 65: 14مــرقس (فــى دار قيافــا : مــرقس
 )20-16: 15مرقس (من جند بيالطس 

 ولــم يســتهزأ بــه جنــد بــيالطس بــالمرة، )65-63: 22لوقــا (فــى دار قيافــا : لوقــا ،
، ثــم اتهــزأ بــه الجنــد وقــت الصــلب فــى )11: 23لوقــا (وٕانمــا اســتهزأ بــه جنــد هيــرودس 

 36: 23موضع ُجمُجمة 

 وفى المرة الثانية فى دار الوالية من جند ) 22: 18يوحنا (فى بيت قيافا : يوحنا
 )5-1: 19يوحنا (بيالطس 

 هل استهزأ به جند بيالطس؟ -377س 
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 كما قال ذلك وحى متى ومرقس ويوحنا: نعم

الـذى تـوفى ويسـوع (أكََّد وحى لوقا أنَّ بيالطس لم يجلد يسوع ، ولكن هيـرودس : ال 
 .هو الذى جلده) طفل صغير

 ئيس الكهنة ثيابه أثناء المحاكمة؟هل مزََّق ر  -378س 

 )63: 14مرقس (، ) 65: 26متى (عند : نعم

 .فلم يعرفا شيئًا عن ذلك, عند لوقا وعند يوحنا : ال 

 وماذا قال رئيس الكهنة عند تمزيق ثيابه؟ -379س 

اَجُتَنـا َبْعـُد ِإَلـى َمـا حَ ! َقـْد َجـدَّفَ «: َفَمزََّق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِحيَنِئٍذ ِثَياَبُه َقاِئالً 65: (متى
 66-65: 26متى ) »؟َماَذا َتَرْونَ 66! ُشُهوٍد؟ َها َقْد َسِمْعُتْم َتْجِديَفهُ 

َقـْد 64َمـا َحاَجُتَنـا َبْعـُد ِإَلـى ُشـُهوٍد؟ «: َفَمزََّق َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِثَياَبـُه َوقَـالَ 63: (مرقس
 64-63: 14مرقس ) »؟َما َرْأُيُكمْ ! َسِمْعُتُم التََّجاِديفَ 

فـــاإلختالف لفظـــى يـــدل علـــى أن هـــذا الكتـــاب لـــيس وحـــى اهللا ، بـــل اجتهـــاداتهم فـــى 
 .صياغة ما وصل إليهم من معلومات ، كل تبعًا لعلمه وأسلوبه اللغوى

 لم ُيمزِّق ثيابه: لوقا
 لم ُيمزِّق ثيابه: يوحنا

 كيـــــف كـــــان اإلســـــتهزاء باإللـــــه؟ وهـــــل كـــــان اإلســـــتهزاء بـــــه بـــــالالهوت أم  -380س
 ت أم وقع اإلستهزاء على الثالوث بأكمله؟بالناسو 

  َبَصـــُقوا ِفـــي َوْجِهـــِه َوَلَكُمـــوُه َوآَخـــُروَن َلَطُمـــوهُ ِحيَنِئـــٍذ 67): (عنـــد قيافـــا(متـــى 
  68-67: 26متى ) .»َتَنبَّْأ َلَنا َأيَُّها اْلَمِسيُح َمْن َضَرَبَك؟«: َقاِئِلينَ 68

َيُســوَع ِإَلــى َداِر اْلِوَالَيــِة َوَجَمُعــوا َعَلْيــِه ُكــلَّ َفَأَخــَذ َعْســَكُر اْلــَواِلي 27): (عنــد بــيالطس(و
ْوُه َوَأْلَبُسوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيًَّا 28اْلَكِتيَبـِة  َوَضَفُروا ِإْكِليًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضـُعوُه َعَلـى 29َفَعرَّ

السََّالُم َيا «: وَن ِبِه َقاِئِلينَ َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمُه َوَيْسَتْهِزئُ . َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ 
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َوَبْعـَد َمـا 31. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخـُذوا اْلَقَصـَبَة َوَضـَرُبوُه َعَلـى َرْأِسـهِ 30» !َمِلَك اْلَيُهودِ 
ْلبِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  30-27: 27متى ) .اْسَتْهَزُأوا ِبِه َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

  َفاْبَتَدَأ َقْوٌم َيْبُصُقوَن َعَلْيِه َوُيَغطُّوَن َوْجَهُه َوَيْلُكُموَنـُه 65): (عند قيافـا(مرقس
 65: 14مرقس ) .َوَكاَن اْلُخدَّاُم َيْلِطُموَنهُ . »َتَنبَّأْ «: َوَيُقوُلوَن َلهُ 

ِهـــَي َداُر اْلِوَالَيـــِة َفَمَضـــى ِبـــِه اْلَعْســـَكُر ِإَلـــى َداِخـــِل الـــدَّاِر الَِّتـــي 16): (وعنـــد بـــيالطس(
َوَأْلَبُسوُه ُأْرُجوانـًا َوَضـَفُروا ِإْكِلـيًال ِمـْن َشـْوٍك َوَوَضـُعوُه َعَلْيـِه 17. َوَجَمُعوا ُكلَّ اْلَكِتيَبـةِ 

َوَكـاُنوا َيْضــِرُبوَنُه 19» !السَّـَالُم َيـا َمِلــَك اْلَيُهـودِ «: َعَلْيـِه َقــاِئِلينَ َواْبتَـَدُأوا ُيَسـلُِّموَن 18
ـــى  ـــِبِهمْ َعَل ـــى ُرَك ـــاِثيَن َعَل ـــُه َج ـــمَّ َيْســـُجُدوَن َل ـــِه ُث . َرْأِســـِه ِبَقَصـــَبٍة َوَيْبُصـــُقوَن َعَلْي

ـــِه 20 ـــوا ِب ـــمَّ َخَرُج ـــُه ُث ـــواَن َوَأْلَبُســـوُه ِثَياَب ـــُه اُألْرُج ـــوا َعْن ـــِه َنَزُع ـــَتْهَزُأوا ِب ـــَدَما اْس َوَبْع
 20-16: 15مرقس ) .ِلَيْصِلُبوهُ 

  َوالرَِّجــاُل الَّــِذيَن َكــاُنوا َضــاِبِطيَن َيُســوَع 63): (اكمــةعنــد قيافــا قبــل المح(لوقــا
: َوَغطَّـْوُه َوَكـاُنوا َيْضـِرُبوَن َوْجَهـُه َوَيْسـَأُلوَنهُ 64َكاُنوا َيْسَتْهِزُئوَن ِبـِه َوُهـْم َيْجِلُدوَنـُه 

لوقا ) .وُلوَن َعَلْيِه ُمَجدِِّفينَ َوَأْشَياَء ُأَخَر َكِثيَرًة َكاُنوا َيقُ 65» ؟َمْن ُهَو الَِّذي َضَرَبكَ ! َتَنبَّأْ «
22 :63-65 

ــِه َوَأْلَبَســُه ِلَباســًا َالِمعــًا 11): (عنــد هيــرودس( َفــاْحَتَقَرُه ِهيــُروُدُس َمــَع َعْســَكِرِه َواْســَتْهَزَأ ِب
 11: 23لوقا ) .َوَردَُّه ِإَلى ِبيَالُطَس 

َزُأوا ِبــــِه َوُهــــْم َيــــْأُتوَن َواْلُجْنــــُد َأْيضــــًا اْســــَتهْ 36): (أثنــــاء الصــــلب فــــى موضــــع ُجمُجمــــة(
ــدُِّموَن لَــُه َخــال�  : 23لوقــا ) .»ِإْن ُكْنــَت َأْنــَت َمِلــَك اْلَيهُــوِد َفَخلِّــْص َنْفَســكَ «: قَــاِئِلينَ 37َوُيَق

36-37 

  ــان(يوحنــا ــاَن َواِقفــًا 22): (عنــد حنَّ ــَن اْلُخــدَّاِم َك ــَذا َلَطــَم َيُســوَع َواِحــٌد ِم ــاَل َه ــا َق َوَلمَّ
 22: 18يوحنا ) »َأَهَكَذا ُتَجاِوُب َرِئيَس اْلَكَهَنِة؟«: َقاِئالً 

َوَضـَفَر اْلَعْسـَكُر ِإْكِلـيًال 2. َفِحيَنِئٍذ َأَخَذ ِبـيَالُطُس َيُسـوَع َوَجَلـَدهُ 1) (عند بـيالطس(
ُم َيـا الّسـالَ «: َوَكـاُنوا َيُقولُـونَ 3ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه َوَأْلَبُسوُه ثَـْوَب ُأْرُجـواٍن 

ــَك اْلَيُهــودِ  ــهُ . »َمِل ــاُنوا َيْلِطُموَن ــاَل َلُهــمْ 4. َوَك َهــا َأَنــا «: َفَخــَرَج ِبــيَالُطُس َأْيضــًا َخاِرجــًا َوَق
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َحاِمـٌل َفَخـَرَج َيُسـوُع َخاِرجـًا َوُهـَو 5. »ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم ِلَتْعَلُموا َأنِّي َلْسـُت َأِجـُد ِفيـِه ِعلَّـًة َواِحـَدةً 
 5-1: 19يوحنا ) .ْوِك َوَثْوَب اُألْرُجوانِ ِإْكِليَل الشَّ 

 هل بصقوا على الرب؟ -381س 

: 26متـى .) َبَصُقوا ِفي َوْجِهِه َوَلَكُمـوُه َوآَخـُروَن َلَطُمـوهُ ِحيَنِئٍذ 67(عند متى : نعم
67  ، 

ــَدَأ َقــْوٌم َيْبُصــُقوَن َعَلْيــِه َوُيَغطُّــوَن َوْجَهــُه َوَيْلكُ 65: (وأيضــًا عنــد مــرقس ُموَنــُه َفاْبَت
 65: 14مرقس ) .َوَكاَن اْلُخدَّاُم َيْلِطُموَنهُ . »َتَنبَّأْ «: َوَيُقوُلوَن َلهُ 

 عند لوقا ويوحنَّا: ال 



 242 

 هل لكموا الرب ؟ -382س 
 عند مرقس ومتى: نعم
 عند يوحنا: ال 

 ). يضربون وجهه: (أما لوقا فغير واضح هل كان الضرب لكمًا أم صفعًا؟ ، فقد قال

 هل غطوا وجه الرب ليلكموه؟ -383س 
 عند مرقس فقط: نعم
 .عند لوقا ومتى ويوحنا: ال 

 من الذى ضرب الرب وأهانه؟ -384س 
 ومتى الحاضرون عند مرقس

 رؤساء الكهنة وقواد وجند الهيكل والشيوخ عند لوقا
 .عند يوحنا) واحد فقط هو الذى قام بذلك(أحد الخّدام 

 اإلستهزاء به؟ماذا كان يقول اليهود له عند قيافا عند  -385س 
 68: 26متى ) .»؟َتَنبَّْأ َلَنا َأيَُّها اْلَمِسيُح َمْن َضَرَبكَ «: (متى

 65: 14مرقس ) تنبَّأ: (مرقس
 67: 22لوقا ) »؟َمْن ُهَو الَِّذي َضَرَبكَ ! َتَنبَّأْ «: (لوقا

وكــان ذلــك عنــد حّنــان  22: 18يوحنــا ) »؟َأَهَكــَذا ُتَجــاِوُب َرِئــيَس اْلَكَهَنــةِ «: (يوحنــا
 .أما كلمة تنبأ فلم ُتذكر عند يوحنا. حما رئيس الكهنة

 زاء به؟اإلستهماذا كان اليهود يقولون له عند بيالطس عند  -386س 
 29: 27متى ) »!السََّالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ «: (متى  
 18: 15مرقس ) »!السََّالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ «: (مرقس

 3: 19يوحنا ) »الّسَالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ «: (يوحنا 
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لــم ُيضــَرب أو ُيعــذَّب عنــد بــيالطس ، لكــن اســتهزأ بــه الجنــد أثنــاء الصــلب : لوقــا   
 37: 23لوقا ) .»ِإْن ُكْنَت َأْنَت َمِلَك اْلَيُهوِد َفَخلِّْص َنْفَسكَ «: (ا لهوقالو 

 ما نوع اللباس الذى ألبسوه له قبل االستهزاء به تبعًا لما أوحاه اإلله؟ -387س 
 28: 27متى ) ِرَداًء ِقْرِمِزيَّاً  َوَأْلَبُسوهُ : (متى  
 17: 15مرقس ) َوَأْلَبُسوُه ُأْرُجواناً : (مرقس
 11: 23لوقا ) َوَأْلَبَسُه ِلَباسًا َالِمعاً : (لوقا   
 2: 19يوحنا ) َوَأْلَبُسوُه َثْوَب ُأْرُجوانٍ : (يوحنا 

 أين ألبسوه األرجوان؟ -388س 
 )28: 27متى (عند بيالطس : متى  
 )17: 15مرقس (عند بيالطس : مرقس
 )11: 23لوقا (عند هيرودس : لوقا   
 )2: 19 يوحنا(عند بيالطس : يوحنا 

 كيف يتعاطف بيالطس مع يسوع ويريد أن يطلق سراحه ، ويقـول لليهـود  -389س
إنى برىء من دمه ويغسل يديه دليل طهارته من دمـه ، ثـم يأخـذه هـو وعسـكره ويجلـدوه 
، ثــم يخــرج إلــى اليهــود ويعلــن براءتــه مــرة أخــرى ، ويعلــن عــن رغبتــه فــى تــرك ســراحه ، 

ذيبـــه؟ أيـــن المنطـــق؟ مـــن الطبيعـــى لـــو كـــان هـــذا وبعـــد أن يرفضـــوا يـــدخل ويزيـــد فـــى تع
تصــرفهم لكــان قــد اتفــق معــه بــيالطس أن يهربــه دون أن يعلمــوا أو علــى األقــل أســلمه 

ومــا الــذى يجبــر بــيالطس لإلذعــان لمطالــب اليهــود الظالمــة؟ أال ! للصــلب دون تعــذيب
 يعلم أن خنوعه لهم سيمكنهم فى فرض سلطانهم عليه؟

. َأَنـا َلْسـُت َأِجـُد ِفيـِه ِعلَّـًة َواِحـَدةً « :َرَج َأْيضًا ِإَلى اْلَيهُـوِد َوقَـاَل َلهُـمْ َوَلمَّا َقاَل َهَذا خَ (
ــَق َلُكــْم َواِحــدًا ِفــي اْلِفْصــحِ 39 ــَك . َوَلُكــْم َعــاَدٌة َأْن ُأْطِل ــْم َمِل ــَق َلُك َأَفُتِريــُدوَن َأْن ُأْطِل

) َوَكـاَن َباَراَبـاُس ِلّصـاً . »َهـَذا َبـْل َباَراَبـاَس لَـْيَس «: َفَصـَرُخوا َأْيضـًا َجِمـيُعُهمْ 40. »؟اْلَيُهودِ 
 40-38: 18يوحنا 
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َوَضَفَر اْلَعْسَكُر ِإْكِليًال ِمْن َشْوٍك َوَوَضـُعوُه 2. َفِحيَنِئٍذ َأَخَذ ِبيَالُطُس َيُسوَع َوَجَلَدهُ 1(
ـــَك اْلَيُهـــودِ الّســـالَ «: َوَكـــاُنوا َيُقوُلـــونَ 3َعَلـــى َرْأِســـِه َوَأْلَبُســـوُه ثَـــْوَب ُأْرُجـــواٍن  َوَكـــاُنوا . »ُم َيـــا َمِل

َها َأَنا ُأْخِرُجُه ِإَلْيُكْم ِلَتْعَلُمـوا َأنِّـي «: َفَخَرَج ِبيَالُطُس َأْيضًا َخاِرجًا َوَقاَل َلُهمْ 4. َيْلِطُموَنهُ 
ــ5. »َواِحــَدةً  َلْســُت َأِجــُد ِفيــِه ِعلَّــةً  ْوِك َوثَــْوَب َفَخــَرَج َيُســوُع َخاِرجــًا َوُهــَو َحاِمــٌل ِإْكِليــَل الشَّ

ــــا َرآُه ُرَؤَســــاُء اْلَكَهَنــــِة َواْلُخــــدَّاُم 6. »ُهــــَوَذا اِإلْنَســــانُ «: َفَقــــاَل َلُهــــْم ِبــــيَالُطُس . اُألْرُجــــوانِ  َفَلمَّ
ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه َألنِّي َلْسُت َأِجـُد «: َقاَل َلُهْم ِبيَالُطُس » !اْصِلْبهُ ! اْصِلْبهُ «: َصَرُخوا

َلَنــا َنــاُموٌس َوَحَســَب َناُموِســَنا َيِجــُب َأْن َيُمــوَت َألنَّــُه َجَعــَل «: َأَجاَبــُه اْلَيُهــودُ 7. »ِفيــِه ِعلَّــةً 
 7-1: 19يوحنا ) .»َنْفَسُه اْبَن اللَّهِ 

فحتى لو سلمنا أنه أسلمه للصلب كارهًا ، فلماذا عذَّبه؟ ألم يكن فى وسعه أن يطلق 
الحــــاكم المســــتعمر كــــالم عبيــــده مــــن ســــراحه غصــــبًا عــــنهم؟ ومنــــذ متــــى يســــمع الســــيِّد 

 الُمسَتعَمرين؟

 وكيف سمَّاه بيالطس ملك اليهود على الرغم من إنكـاره أنـه المسـيح ملـك  -390س
اليهود ، وتصديق بـيالطس لـه ، بـدليل أنـه رأى أنـه بـرىء وأنهـم أسـلموه حسـدًا مـن عنـد 

 أنفسهم وغسل يديه من ذنبه تبرئة لنفسه؟

يـه هـى إدعـاء أنـه النبـى المسـيَّا الـرئيس ، النبـى الخـاتم كانت تهمـة يسـوع الموجهـة إل
الـذى كـانوا يعرفـون اسـمه وصــفاته ومـن أى مكـان يخـرج ، وهــو لـيس فقـط ملـك اليهــود، 

َوَأَنـا َأْطلُـُب ِمـَن 16ِإْن ُكْنـُتْم ُتِحبُّـوَنِني فَـاْحَفُظوا َوَصـاَياَي «15: (بل لن يكون لدينـه نهايـة
ــًا آَخــَر اآلِب َفُيْعِطــيُكْم ُمَعزِّ  ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع 17ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد ي

) .َوَيُكـوُن ِفـيُكمْ اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه َألنَُّه َال َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم 
 17-15: 14يوحنا 

األسـئلة تـدور حـول هـذا المعنـى ، وفـى كـل سـؤال منهـا رفـض يسـوع أنـه  لذلك كانت
، وهذا هو السبب الذى دفع بـيالطس إلـى محاولـة ) محمد صلى اهللا عليه وسلم(المسيَّا 

َأَأْنـَت «: ثُـمَّ َدَخـَل بِـيَالُطُس َأْيضـًا ِإلَـى َداِر اْلِوَالَيـِة َوَدَعـا َيُسـوَع َوقَـاَل لَـهُ 33: (ترك سراحه
يوحنا ) »َأِمْن َذاِتَك َتُقوُل َهَذا َأْم آَخُروَن َقاُلوا َلَك َعنِّي؟«: َأَجاَبُه َيُسوعُ 34» اْلَيُهوِد؟ َمِلكُ 
18 :33-34 



 245 

َوَلمَّـا : (فعجيب جدًا أن يصـدقه ويخـرج لليهـود محـاوًال أن يطلـق سـراحه ، ويقـول لهـم
َوَلُكـْم 39. َأَنـا َلْسـُت َأِجـُد ِفيـِه ِعلَّـًة َواِحـَدةً «: َقاَل َهَذا َخَرَج َأْيضًا ِإَلى اْلَيُهوِد َوَقاَل َلهُـمْ 
. »؟َأَفُتِريـــُدوَن َأْن ُأْطِلـــَق َلُكـــْم َمِلـــَك اْلَيُهـــودِ . َعـــاَدٌة َأْن ُأْطِلـــَق َلُكـــْم َواِحـــدًا ِفـــي اْلِفْصـــحِ 

: 18يوحنا ) . ّصاً َوَكاَن َباَراَباُس لِ . »َلْيَس َهَذا َبْل َباَراَباَس «: َفَصَرُخوا َأْيضًا َجِميُعُهمْ 40
39-40 

 من الذى َتِبَع يسوع بعد القبض عليه؟ -391س 

 )54: 22لوقا (و) 54: 14مرقس (و) 58: 26متى (بطرس فقط 

 )15: 18يوحنا (بطرس والتلميذ اآلخر 

فهل تصدق أن الرب لم يَر يوحنا وهو يتبعه ، ورأى بطرس فقط عند الثالثة أناجيل 
 المتوافقة؟ 

 ؟ %50اإلله عبيده إذا كانت نسبة أخطاء الرؤيا والعلم عنده فكيف سيحاسب هذا 

وهذا يعنى أن الـذى رآه الـرب واقعـًا حقيقيـًا عنـد متـى ، ومـرقس ولوقـا ، اكتشـف بعـد 
 .سنة أن يوحنا كان أيضًا هناك يتبعه 50ذلك بمئة سنة أو حتى 

لعلـم التـام؟ فهل أفقده التعذيب والرعب الـذى كـان يعـيش فيـه جـزًءا مـن ألوهيتـه وهـو ا
وهذا يكذب من يقولون إن الصلب وقع فقط على الجسد ، ويؤكد أن الصـلب وقـع علـى 

وهـذا إعـالن بمـوت الـرب الجبـار قاصـم الجبــابرة ، . االب واالبـن والـروح القـدس: الثالثـة
مــا عــدا الشــيطان الــذى أســره ، (الــذى ترتعــد مــن وجهــه الســماوات ، وجميــع المخلوقــات 

، وتتزلـزل األرض مـن ) واليهود الذين أسروه وتسببوا فـى إعدامـهويعقوب الذى ضربه ، 
 . أمامه

ألم تتفكروا فى مـن الـذى أحيـا الـرب الميـت؟ وهـل اإللـه الميـت فاقـد الحيـاة يمكنـه أن 
ُيحيـــى ويميـــت؟ وٕاذا كـــان اآلب هـــو الـــذى أحيـــاه ، أال يـــدل ذلـــك علـــى إمكانيـــة إنفصـــال 

 الالهوت عن الناسوت؟

ائـه أنـه كـان شـاهد عيـان علـى األحـداث التـى حكاهـا لنصـدقه أم كذب يوحنا فى ادع
 وهى فى حقيقة األمر تختلف اختالفًا بينَا عما حكته األناجيل األخرى؟
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 متى بدأت الجارية تسأل بطرس؟ هل قبل محاكمته أم بعدها؟ -392س 

 )66: 14مرقس (و) 69: 26متى (أثناء محاكمته فى بيت قيافا 

 )57-54: 22لوقا ( قبل محاكمته فى بيت قيافا

 25-24: 18يوحّنا)غير مفهومة من النص(أثناء محاكمته فى بيت حنَّان أو قيافا 

 يسـتدفىء ويجـالس ) أو بطرس والتلميـذ الـذى كـان يحبـه(هل كان بطرس  -393س
أعداء إلهه بعد القبض علـى ربـه؟ أيـن النخـوة؟ أيـن حـب التلميـذ لمعلمـه؟ بـل أيـن الـوالء 

 ما يغضبه؟لإلله والبراء من كل 

هــو الـذى أســلمه ) أو بطـرس والتلميــذ الـذى كــان يحبـه(أال يـدل هــذا علـى أن بطــرس 
 للصلب أو كان شريكًا ليهوذا على األقل؟ 

: َفاْلَتَفــَت َوَقــاَل ِلُبْطــُرَس 23(أأنــتم أعلــم بقلبــه ونيَّاتــه أم إلهــه؟ ألــم يســمِّه إلهــه شــيطانًا؟ 
ـــا َشـــْيَطانُ « ـــي َي ـــَت َمعْ . اْذَهـــْب َعنِّ ـــْن ِبَمـــا َأْن ـــي َألنَّـــَك َال َتْهـــَتمُّ ِبَمـــا ِللَّـــِه َلِك ـــَرٌة ِل َث

 23: 16متى)»ِللنَّاسِ 

 وٕاذا أخـذنا كـالم لوقـا مأخــذ الجـد، وهـو أن محاكمتـه فــى بيـت قيافـا كانــت  -394س
 نهارًا، فهل يستدفىء الناس نهارًا والشمس ساطعة؟ 

 و ممتــد مــن مــن المعلــوم أن حادثــة القــبض عليــه كانــت وقــت الفصــح وهــ -395س
منتصـــف شـــهر مـــارس إلـــى منتصـــف شـــهر إبريـــل ، وكـــان وقتهـــا يـــوم شـــديد الحـــرارة ، 

مـرقس ) .َوَتِبَعُه َشابٌّ َالِبسًا ِإَزارًا َعَلى ُعْرِيـِه َفَأْمَسـَكُه الشُّـبَّانُ 51(والدليل على ذلك 
ــاَم َعــِن اْلَعَشــاءِ 4: (، بــل كــان يســوع نفســه عاريــًا قبــل ذلــك الوقــت بيــومين 50: 14  َق

ثُمَّ َصبَّ َماًء ِفي ِمْغَسٍل َواْبتَـَدَأ َيْغِسـُل َأْرُجـَل 5َوَخَلَع ِثَياَبُه َوَأَخَذ ِمْنَشَفًة َواتََّزَر ِبَها 
ِزرًا ِبَهـا فهـل يسـتدفىء  5-4: 13يوحنـا )الّتَالِميِذ َوَيْمَسُحَها ِباْلِمْنَشـَفِة الَِّتـي َكـاَن ُمتـَّ

  اليهود ليًال أو نهارًا فى فصل الصيف؟
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 َقاَم َعِن اْلَعَشاِء َوَخَلَع ِثَياَبُه َوَأَخَذ ِمْنَشَفًة َواتََّزَر ِبَهـا4: (يقول يوحنا -396س (
ألــيس مــن صــفات اهللا أنــه هــو اإللــه األكبــر مــن كــل مــا فــى : بــاهللا علــيكم 4: 13يوحنــا 

 الوجود؟ فكيف تكون لإلله مالبس تحتويه أو قبر يزويه أو كوافيل تلفه؟ 

 الشهود الذين شهدوا أنه قال إنـه يـنقض الهيكـل ويبنيـه فـى ثالثـة كم عدد  -397س
 أيام؟

َهـَذا قَـاَل «: َوقَـاالَ 61 َشـاِهَدا ُزورٍ َوَلِكـْن َأِخيـرًا َتقَـدََّم (.. .. .. كانوا اثنين فقـط : متى
 61-60 :26متى ) .»ِإنِّي َأْقِدُر َأْن َأْنُقَض َهْيَكَل اللَِّه َوِفي َثَالَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيهِ 

َنْحـُن َسـِمْعَناُه «58: قَـاِئِلينَ  َقاَم َقـْوٌم َوَشـِهُدوا َعَلْيـِه ُزوراً ُثمَّ 57: (كانوا قوماً : مرقس
ِإنِّي َأْنُقُض َهَذا اْلَهْيَكَل اْلَمْصُنوَع ِباَألَياِدي َوِفي َثَالَثِة َأيَّاٍم َأْبِني آَخَر َغْيَر َمْصُنوٍع : َيُقولُ 
  58-57: 14مرقس ) .»ِبَأَيادٍ 

 .لم ُيوحى للوقا أنه كان هناك شهود زور وال يوجد استنطاق ليسوع: لوقا

حتــى يوحنــا التلميــذ الــذى يحبــه وكــان حاضــرًا أثنــاء المحاكمــة لــم يعــرف شــيئًا : يوحنــا
 .عن شهود الزور

 لقـد سـمَّى وحـى متــى ووحـى مـرقس شـهادة الشــهود علـى قـول يسـوع بهــدم  -398س
وهذا كـذب وافتـراء مـن الـوحى . رى فى ثالثة أيام شهادة زورالهيكل وٕاعادة بنائه مرة أخ
فكيـف يسـبُّهم الـوحى وهـم قـد شـهدوا بمـا علمـوا وسـمعوا مـن . على هؤالء الشهود األمناء

 يسوع نفسه؟ 

َأَجـــاَب 19» َأيَّـــَة آَيـــٍة ُتِريَنـــا َحتَّـــى َتْفَعـــَل َهـــَذا؟«: َفَســـَأَلُه اْلَيُهـــودُ 18(ألـــيس هـــو القائـــل؟ 
ِفــي ِســتٍّ «: َفَقــاَل اْلَيُهــودُ 20. »ُقُضــوا َهــَذا اْلَهْيَكــَل َوِفــي ثَالثَــِة َأيَّــاٍم ُأِقيُمــهُ انْ «: َيُســوعُ 

ـا ُهـَو َفَكـاَن َيقُـوُل َعـْن 21» َوَأْرَبِعيَن َسَنًة ُبِنَي َهَذا اْلَهْيَكُل َأَفَأْنَت ِفي ثَالَثِة َأيَّاٍم تُِقيُمُه؟ َوَأمَّ
َم ِمَن اَألْمَواِت َتَذكََّر تَالِميُذُه َأنَُّه َقاَل َهَذا فَـآَمُنوا ِباْلِكتَـاِب َواْلكـَالِم َفَلمَّا َقا22. َهْيَكِل َجَسِدهِ 

 22-18: 2يوحنا ) .الَِّذي َقاَلُه َيُسوعُ 

من النص السـابق يتضـح لكـم أن الكـذَّاب هـو الـرب نفسـه ولـيس الشـهود، وهـو بـذلك 
حكــم علــى نفســه بأنــه مســتوجب نــار يكــون قــد ســبَّهم وهــم أكثــر بــرًا منــه ، وهــو بــذلك قــد 
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ــَدَماءِ «21(جهــنم؟ ألــم يقــل؟  ــْد َســِمْعُتْم َأنَّــُه ِقيــَل ِلْلُق ــَل َيُكــوُن ُمْســَتْوِجَب : َق ــْل َوَمــْن َقَت َال َتْقُت
 ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطًال َيُكوُن ُمْسـَتْوِجبَ : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكمْ 22. اْلُحْكمِ 

َيـا َأْحَمـُق َيُكـوُن : َرَقا َيُكوُن ُمْسـَتْوِجَب اْلَمْجَمـِع َوَمـْن َقـالَ : اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل َألِخيهِ 
  22-21: 5متى ) .ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنَّمَ 

األمر . ولو افترضنا ُحسن النية لكان هذا الذى أوحى هذا الكالم بشرًا سريع النسيان
يــة ، ألن الــرب قــدوس، منــزَّه عــن كــل نقــص فــى البشــر ال الــذى ينفــى عنــه صــفة األلوه

تأخذه سنة وال نوم ، وال ينسى ، وٕاال ضاعت حقوق العباد بنسيانه ، كما رأينـا أنـه اتهـم 
أناس بأنهم شهود زور ، فما مصير هـؤالء النـاس فـى اآلخـرة؟ هـل هـم مـن أهـل الجنـة؟ 

 النار؟  أم سيظل الرب ناسيًا قوله هذا فيدخلهم ظلمًا وعدواناً 

أمــا تحليــل الكاتــب أن يســوع كــان يــتكلم عــن هيكــل جســده ، فهــذا أمــر غيــر محتمــل 
 :بالمرة ، ألنه يقدح فى أمر الدين كله

وال يوضح مراده ، ويتفوَّه بأمور مزدوجة المعنى ويترك ) يسوع(فهل ُيرسل الرب نبيًا 
ده أســلوب أفضــل النــاس تتخــبَّط فــى فهمهــا؟ فمــا بالــك لــو هــو اإللــه نفســه؟ ألــم يكــن عنــ

 وأيسر وأوضح من هذا وهو الرب خالق كل شىء على زعمكم؟

أضــف إلــى ذلــك أن هــذا الكــالم أيضــًا ال ينطبــق علــى جســده ، ألنــه لــم يمكــث فــى 
) 42: 15مـرقس (فقد مات يوم الجمعة وُدِفَن أيضًا مساء يوم الجمعة : القبر ثالثة أيام

فيكــون بـذلك قــد . لـم يكــن بـالقبر) حــديـوم األ(، ومـع طلــوع شـمس أول يــوم فـى األســبوع 
 .ساعة 32بقى اإلله فى المقبرة حوالى 

فلو أدانه اليهود بسبب هذا القول الذى اعتبرته السلطات اليهودية تجديفًا ، فلماذا لـم 
ُكـلُّ َمـْن : َوُقـْل ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيلَ 15(تقم هى نفسـها برجمـه حتـى المـوت كمـا يقـول الكتـاب؟ 

َيْرُجُمـُه ُكـلُّ اْلَجَماَعـِة . َوَمْن َجدََّف َعلَـى اْسـِم الـرَّبِّ َفِإنَّـُه ُيْقتَـلُ 16ْحِمُل َخِطيََّتُه َسبَّ ِإَلَهُه يَ 
إال أن  16-15: 24الويـــين)اْلَغِريـــُب َكـــاْلَوَطِنيِّ ِعْنـــَدَما ُيَجـــدُِّف َعَلـــى االْســـِم ُيْقَتـــلُ . َرْجمـــاً 

 أعده الرب تجديفًا؟الُمدقِّق ال يرى هنا تجديف على اسم اهللا ، فكيف 

والمتتبع للمحاكمة عند متى يرى أن رؤسـاء الكهنـة سـمعوا مـن الشـهود شـهادة نقـض 
الهيكل وٕاعادة بنائه فى ثالثة أيام، ولم تكن هى الفيصل الـذى يدينـه، بـل اسـتمَر رئـيس 



 249 

ــُيوُخ َواْلَمْجَمــعُ 59: (الكهنــة فــى اســتجوابه كــاآلتى ــِة َوالشُّ ُكلُّــُه َيْطُلُبــوَن  َوَكــاَن ُرَؤَســاُء اْلَكَهَن
َوَمـَع َأنَّـُه َجــاَء ُشـُهوُد ُزوٍر َكِثيـُروَن َلــْم . َفلَـْم َيِجــُدوا60َشـَهاَدَة ُزوٍر َعلَـى َيُسـوَع ِلَكــْي َيْقُتلُـوُه 

اللَّـِه  َهَذا َقاَل ِإنِّـي َأْقـِدُر َأْن َأْنقُـَض َهْيَكـلَ «: َوَقاالَ 61َوَلِكْن َأِخيرًا َتَقدََّم َشاِهَدا ُزوٍر . َيِجُدوا
َأَما ُتِجيُب ِبَشْيٍء؟ َماَذا َيْشَهُد ِبِه «: َفَقاَم َرِئيُس اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلهُ 62. »َوِفي َثَالَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيهِ 

يِّ َأْسَتْحِلُفَك ِباللَِّه اْلحَ «: َفَسَأَلُه َرِئيُس اْلَكَهَنـةِ . َوَأمَّا َيُسوُع َفَكاَن َساِكتاً 63» َهَذاِن َعَلْيَك؟
َوَأْيضــًا ! َأْنــَت ُقْلــتَ «: َقــاَل َلــُه َيُســوعُ 64» ؟َهــْل َأْنــَت اْلَمِســيُح اْبــُن اللَّــهِ : َأْن َتُقــوَل َلَنــا

ــوُل َلُكــمْ  ــوَِّة َوآِتيــًا َعَلــى َســَحاِب : َأُق ــَن اِإلْنَســاِن َجاِلســًا َعــْن َيِمــيِن اْلُق ِمــَن اآلَن تُْبِصــُروَن اْب
ــَماءِ  ــيُس 65. »السَّ ــاِئالً  َفَمــزََّق َرِئ ــُه َق ــٍذ ِثَياَب ــِة ِحيَنِئ ــْد َجــدَّفَ «: اْلَكَهَن ــى ! َق ــُد ِإَل ــا َبْع ــا َحاَجتَُن َم

. »ِإنَّـــُه ُمْســـَتْوِجُب اْلَمـــْوتِ «: َفَأَجـــاُبوا» َمـــاَذا تَـــَرْوَن؟66! ُشـــُهوٍد؟ َهـــا َقـــْد َســـِمْعُتْم َتْجِديَفـــهُ 
َتَنبَّـْأ َلَنـا َأيُّهَـا اْلَمِسـيُح َمـْن «: َقاِئِلينَ 68ُموُه ِحيَنِئٍذ َبَصُقوا ِفي َوْجِهِه َوَلَكُموُه َوآَخُروَن َلطَ 67

 68-59: 26متى ) .»َضَرَبَك؟

ـــيِّا (والُمـــدقِّق ُيـــدرك أن الشـــغل الشـــاغل لليهـــود أن يثبتـــوا عليـــه أنـــه هـــو المســـيح  المسِّ
، األمر الذى استحلفه فيه رئيس الكهنة ونفاه هو ) الرئيس ، رسول اهللا ، خاتم رسل اهللا

 .محاكمته أمام بيالطسعند 

 يقول مرقس إن يسوع قام من األموات باكرًا فى أول األسبوع أى فى يـوم  -399س
: 20ويوحنـا  1: 24ولوقـا  9: 16ومـرقس  1: 28متـى : (األحد تبعًا للحساب العبرانى

ـــــــوم الســـــــبت ) 1 ـــــــة أن القيامـــــــة حـــــــدثت ي ـــــــانى يحـــــــددها دون موارب ـــــــنص اليون إال أن ال
(sabbaton, sab'-bat-on) . وٕانى ألتعجب من التراجم العربية واألجنبية التى تترجمهـا

دون خجـل أو خـوف ) يـوم األحـد(فى أول األسبوع ، بل كتبتها بعـض التـراجم األجنبيـة 
ورقــم الكلمــة هــو !! (MSG and NLT, GNT)مــن تحريــف كــالم الــرب مثــل ترجمــة 

G4521   للبحــث عنهــا فــى موقــعe-Sword  .لكنيســة أن توافــق إنهــا لُســبَّة فــى جبــين ا
معالم (على هذا التحريف؟ وما مصير من مات من آبائكم وأجدادكم على هذا الخداع؟ 

 )جمال الدين شرقاوى. ع.أساسية ل م

 : مرة  62وقد تكررت كلمة السبت هذه فى العهد الجديد 
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ترجمـت  1: 28مرات ، ترجمت كلها بيوم السـبت مـا عـدا مـرة واحـدة  9ذكرت فى متى 
 سبوع؛ فيها باأل

 9: 16و 2: 16مرة ، ترجمت كلها بيـوم السـبت مـا عـدا مـرتين  11وذكرت فى مرقس 
 ترجمت فيهما باألسبوع؛ 

 1: 24و 12: 18مــــرة ، ترجمــــت كلهــــا بيــــوم الســــبت مــــا عــــدا  19وذكــــرت عنــــد لوقــــا 
 ترجمت فيهما باألسبوع، 

 19: 20و 1: 20مـــرة ترجمـــت كلهـــا بيـــوم الســـبت ، مـــا عـــدا  11وفـــى يوحنـــا تكـــررت 
 ترجمت فيهما باألسبوع؛ 

مرات ، ترجمت كلها بيوم السبت ، ما عـدا  10كما أنها تكررت فى سفر أعمال الرسل 
 ترجمت فيها باألسبوع؛  7: 20

ذكـــرت مـــرة واحـــدة ، وترجمـــت باألســـبوع ؛ وذكـــرت فـــى  2: 16وفـــى كورنثـــوس األولـــى 
 .ترجمت بالسبت 16: 2كولوسى مرة واحدة 

 :معنى السبت فى الكتاب المقدس قائلة Crosswalkويحدد موقع ال 
1. the seventh day of each week which was a sacred festival on 

which the Israelites were required to abstain from all work  
      a. the institution of the sabbath, the law for keeping holy every 
seventh day of the week  
      b. a single sabbath, sabbath day  
2. seven days, a week 
0TUhttp://www.biblestudytools.net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=4521&versi
on=kjvU0T 

داية يوم السبت فارغًا، أنه لم يمكث فـى القبـر عشـر سـاعات ومعنى أن القبر كان فى ب
األمـر الـذى ينفـى ادعائـه بأنـه سـيأتى بمعجـزة . أو اثنى عشر ساعة علـى أقصـى تقـدير

 .يونان، الذى كان فى باطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال

 عرفنـــا أّن متـــى ومـــرقس ولوقـــا قـــد اتفقـــوا علـــى أنَّ الـــذى تبـــع يســـوع بعـــد  -400س
فكيف . عليه هو بطرس فقط ، وزاد عليه وحى يوحنا أن بطرس ويوحنا قد تبعاهالقبض 

لم يحاول رئيس الكهنة القبض على يوحنا كما حـاولوا مـع بطـرس ، علـى الـرغم مـن أنَّ 

http://www.biblestudytools.net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=4521&version=kjv
http://www.biblestudytools.net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=4521&version=kjv
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َوَكـاَن ِسـْمَعاُن ُبْطـُرُس َوالتِّْلِميـُذ اآلَخـُر َيْتَبَعـاِن 15(يوحنا كان معروفًا عند رئـيس الكهنـة؟ 
ــَيُســوَع  ــَدَخَل َمــَع َيُســوَع ِإَلــى َداِر َوَك ــِة َف ــَد َرِئــيِس اْلَكَهَن ــَك التِّْلِميــُذ َمْعُروفــًا ِعْن اَن َذِل

َفَخَرَج التِّْلِميُذ اآلَخـُر الَّـِذي . َوَأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َواِقفًا ِعْنَد اْلَباِب َخاِرجاً 16. َرِئيِس اْلَكَهَنةِ 
 16-15: 18يوحنا ) .َهَنِة َوَكلََّم اْلَبوَّاَبَة َفَأْدَخَل ُبْطُرَس َكاَن َمْعُروفًا ِعْنَد َرِئيِس اْلكَ 

 ولماذا لم ُينكروا على يوحنا ولـم يتعرضـوا لـه بشـىء حـين أدخـل بطـرس؟  -401س
فهــل كــان مكــان يوحنــا الطبيعــى هــو مــع رئــيس الكهنــة الــذى هــو العــدو األكبــر لعيســى 

ويستضــيف فيـه بطـرس الـذى مــن  عليـه السـالم؟ فكيـف يعتبـر يوحنــا مجلـس اليهـود بيتـه
المفتــرض أنــه رآه يهــرب مــن اليهــود وتــرك إزاره؟ فهــل أراد تيســير القــبض عليــه مــن قبــل 

 اليهود؟

 وكيف تعلقوا بثوبه فألقى الثوب عن جسده وفرَّ بنفسه عريانًا عند القبض  -402س
على يسوع ثم يأتى ليشـفع فـى بطـرس فيقبلـوا شـفاعته؟ هـل سـمعتم عـن مـتهم هـرب مـن 

لشرطة وقت القبض عليه ، ثم ذهب لقسم الشرطة ليسـمع ويشـاهد مـا سـيحدث لزمالئـه ا
 المشتركين معه فى نفس التهمة؟

 وكيف تبع يسوع وهو قد فرَّ منهم عريانًا؟ ومن أين أتـى بمالبـس أخـرى؟  -403س
فلو ذهب لمنزله أو لمنـزل أحـد مـن أصـدقائه ليرتـدى مالبـس أخـرى فـال يكـون قـد تبعـه، 

 .ب قد أخطأ فى انتقاء اللفظ المناسب الصحيحويكون الر 

 أال يدعوا ذلك إلى الشك فى بطرس ويوحنا أكثر من يهوذا؟ أال يدل ذلك  -404س
ل ليوحنـا أن يتنقَّـل داخـل مبنـى رئـيس  على صداقة تجمع بين يوحنا ورئـيس الكهنـة ُتَخـوِّ

لــه لــدار رئــيس الكهنــة بحريــة كبيــرة، وتعطيــه الحــق فــى األمــر بفــتح البــاب لبطــرس وٕادخا
الكهنة ، على الرغم من أنه قد فرَّ منهم منـذ لحظـات ، وأنـه مطلـوب القـبض عليـه؟ ألـم 
يخف على نفسه من القبض عليه وهو عند رئـيس الكهنـة؟ أم أنـه كـان علـى ثقـة شـديدة 

 من أنه لن ُيعاقب لسبب ال نعلمه نحن ويعلمه رئيس الكهنة ويوحنَّا؟

 ونعلـم عـداءهم الشـديد . لليهود للحركـة اإلسـالمية نحن نعلم العداء الشديد -405س
فهــل تعتقــد أن أنـاس هــذه عقليـتهم ، وتلــك عقيــدتهم . أيضـًا لعيســى عليـه الســالم وأتباعـه
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يعقدوا صداقات مع أناس من غير دينهم؟ أيعقدون صداقات مع أناس يعبدون غير اهللا 
مـن بصـق علـى وجـه ،  ، ويثلثونه ، ويفترون عليه الكذب ، ويلحقون بـه أشـد اإلهانـات

وٕاهانتــه ، وٕاعدامـــه ، وغيــر ذلـــك مــن نســـيان ونــدم وغيـــره؟ فهــل مـــن الممكــن أن يعقـــدوا 
 معهم صداقات إال إذا كانوا قد جندوهم لمصلحتهم؟

أال : فــنحن نعلــم مــن تــاريخهم كــم أبــادوا مــن الكفــرة وعبــدة األصــنام ، وعلــى ذلــك. ال
هنـــة ومجلســـه ، أن عيســـى عليـــه يـــدل وجـــود يوحنـــا وبطـــرس بـــل وصـــداقتهما لـــرئيس الك

الســالم وتالميــذه لــم يــدينوا بــدين جديــد خــالف نــاموس موســى وتعاليمــه الحقــة؟ فقــد كــان 
كــل تالميــذ عيســى ، بــل وعيســى نفســه عليــه الســالم مــن أتبــاع ديــن رئــيس الكهنــة، ولــم 
يــأت عيســى عليــه الســالم بــدين جديــد، وٕاال لمــا تقــبلهم اليهــود ، ولمــا ســمحوا لــه بتــدريس 

ـــُت َألْنُقـــَض النَّـــاُموَس َأِو «17: (ه الجديـــد داخـــل معبـــد اليهـــوددينـــ َال َتُظنُّـــوا َأنِّـــي ِجْئ
ــاءَ  ــلَ . اَألْنِبَي ــْل ِألَُكمِّ ــَض َب ــُت َألْنُق ــا ِجْئ ــوُل َلُكــمْ 18. َم ــِإنِّي اْلَحــقَّ َأُق ــُزوَل : َف ــى َأْن َت ِإَل

َواِحـَدٌة ِمـَن النَّـاُموِس َحتـَّى َيُكـوَن  السََّماُء َواَألْرُض َال َيُزوُل َحْرٌف َواِحـٌد َأْو ُنْقَطـةٌ 
ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس َهَكَذا ُيْدَعى َأْصَغَر 19. اْلُكلُّ  َفَمْن َنَقَض ِإْحَدى َهِذِه اْلَوَصاَيا الصُّ

ــَماَواتِ  ــوِت السَّ ــي َمَلُك ــوِت . ِف ــي َمَلُك ــْدَعى َعِظيمــًا ِف ــَذا ُي ــَم َفَه ــَل َوَعلَّ ــْن َعِم ــا َم َوَأمَّ
 19-17: 5متى ) .َماَواتِ السَّ 

 لم يتعـرَّف علـى بطـرس غيـر النفـر القليـل وفـى مقـدمتهم حارسـة البوابـة ،  -406س
فكيف تسنَّى لها أن تترك البوابة وتسير فى صـفوف الجنـد للقـبض علـى يسـوع؟ هـذا إذا 
كانت قـد رأت بطـرس عنـدما ضـرب أذن عبـد رئـيس الكهنـة ، أمـا إذا كانـت قـد رأتـه مـع 

) يوحنـا(ذ فكان البد أنها قد رأت التلميذ اآلخر أيضـًا الـذى كـان يحبـه يسـوع بقية التالمي
، والذى كان معروفًا معرفة شخصيَّة لرئيس الكهنـة ، والـذى توسـط لبطـرس ليدخلـه إلـى 

 .داخل مجلس المحاكمة

 ألم يأتى اليهود إلى يسوع يشتكون تالميذه أنهم يقطفـون السـنابل فـى يـوم  -407س
ـــا َنَظـــُروا َقـــاُلوا َلـــهُ 2. (ا يعرفـــونهم إذنالســـبت؟ فقـــد كـــانو  يِســـيُّوَن َلمَّ ُهـــَوَذا َتَالِميـــُذَك «: َفاْلَفرِّ

ــْبتِ  ، فلمــاذا لــم يقبضــوا علــى بطــرس  2: 12متــى ) »!َيْفَعُلــوَن َمــا َال َيِحــلُّ ِفْعُلــُه ِفــي السَّ
ويوحنــا؟ ومــا الحكمــة مــن هــذه المســرحية والتغطيــة علــى بطــرس؟ فلــو كــان بهــذا النقــاء 
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والبر الذى يسمح له بإقامة معجزات مماثلة لمعجزات يسوع ، فلماذا سمَّاه ربـه شـيطان؟ 
َأْنـَت َمْعثَـَرٌة ِلـي َألنَّـَك َال َتْهـَتمُّ . اْذَهـْب َعنِّـي َيـا َشـْيَطانُ «: َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطـُرَس 23(

 23: 16متى ) .»ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

 مــن الصــعب التعــرُّف علــى بطــرس وهــو قــاطع أذن عبــد رئــيس وهــل كــان  -408س
هة إليه وٕالى المعجزة التـى قـام بهـا يسـوع مـن رد أذن  الكهنة؟ ألم تكن األنظار كلها موجَّ

 عبد رئيس الكهنة سليمة كما كانت؟ 

 وهـــل انتظـــر اليهـــود كـــل هـــذا الوقـــت حتـــى أتـــى يســـوع بمعجزتـــه دون أن  -409س
عــد أن يهــاجم القــوة المســلحة بســالحه ، يــذهب لــيجلس يقبضــوا علــى بطــرس أيضــًا؟ ثــم ب

وسطهم ويشاهد التحقيقات وعذاب إلهه ، دون أن يظهر عليـه أدنـى إنفـال يفضـح كونـه 
من أتباع يسوع ، أو حتى تعاطفه معه أو تأثره بما يحدث له؟ فال يفعل هذا إال المجرم 

 !رجاله لهالمحترف ، أو الواثق من عدم خيانة رفقائه من رئيس الكهنة و 

 وأيــن ذهــب بالســيف الــذى بــاعوا مالبســهم مــن أجلــه بعــد أن ضــرب أذن  -410س
عبد رئيس الكهنة؟ فلو كان تبع يسوع ومعه السيف لسهل عليهم التعرف عليه ، ولقتلوه 

ولــو رمــاه فــى الطريــق وهــو يمشــى ! داخــل دار رئــيس الكهنــة ولمــا أجــدى إنكــاره ليســوع
 !!ذا تبذيراً خلف ربه بعد القبض عليه ، لكان ه

 وهــل كــان يوجــد نســاء آنــذاك فــى صــفوف الجنــد أو لحراســة البوابــة؟ لقــد  -411س
وٕان سـلمنا أنهـا كانـت تـراهم معـًا فـى . ، فهـى تعـرف االثنـين إذن) هذا كان معه: (قالت

الهيكل ، ألم يكن معهم بـاقى التالميـذ والتلميـذ الـذى كـان يحبـه يسـوع؟ ألـم يـرهم غيرهـا؟ 
ئمـًا داخـل الهيكـل وخارجـه؟ فلمـاذا لـم يتعـرَّف عليـه أحـد مـن الكهنـة أو ألم يكونوا معه دا

 المجمع أو حتى رئيس الكهنة؟ وهل هذه السيدة ضمن طاقم الشرطة أو المحققين؟

 ولمــاذا لــم يحــاول بطــرس ويوحنــا أو كالهمــا معــًا الهــرب كبــاقى التالميــذ؟  -412س
لـذى ُقِطَعــت أذنـه أو أن ينــتقم ألـم يخـش بطــرس علـى األقـل مــن أن يتعـرَّف عليــه العبـد ا

 منه داخل دار رئيس الكهنة؟
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 ـى يسـوع  -413س أال تدل هذه الحادثة على علم التالميذ وثقـتهم مـن أن اهللا قـد نجَّ
ورفعـــه إليـــه دون أن يمســـه أذى ، وأن الشـــكَّ قـــد ســـاور بطـــرس كمـــا أنبـــأ يســـوع نفســـه ، 

ُكلُُّكـْم َتُشـكُّوَن ِفـيَّ ِفـي َهـِذِه «: ْم َيُسـوعُ ِحيَنئِـٍذ قَـاَل َلهُـ31(فذهب إلى الُمحاكمة ليتأكَّـد؟ 
ــوبٌ  ــُه َمْكُت ــِة َألنَّ َوَلِكــْن َبْعــَد ِقَيــاِمي 32. َأنِّــي َأْضــِرُب الرَّاِعــَي َفَتَتَبــدَُّد ِخــَراُف الرَِّعيَّــةِ : اللَّْيَل

. »يــُع َفَأَنــا َال َأُشــكُّ َأَبــداً َوإِْن َشــكَّ ِفيــَك اْلَجمِ «: َفَقــاَل ُبْطــُرُس َلــهُ 33. »َأْســِبُقُكْم ِإَلــى اْلَجِليــلِ 
ِإنََّك ِفي َهِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل َأْن َيِصيَح ِديٌك ُتْنِكُرِنـي : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 34

 َهَكــَذا» !َوَلــِو اْضــُطِرْرُت َأْن َأُمــوَت َمَعــَك َال ُأْنِكــُركَ «: َقــاَل َلــُه ُبْطــُرُس 35. »ثَــَالَث َمــرَّاتٍ 
 35-31: 26متى ) .َقاَل َأْيضًا َجِميُع التََّالِميذِ 

 فهل استوعب باقى التالميذ من معلمهـم أكثـر ممـا : وٕاذا كان األمر كذلك -414س
استوعبه تلميذيـه بطـرس مالـك مفـاتيح ملكـوت السـموات واألرض ، ويوحنـا التلميـذ الـذى 

بوبين مـن اليهـود أكثـر مـن كان يحبه ، وكانا ُيمثالن خطرًا أكبر منهما؟ أم هل كانا مح
 الباقين أنفسهم؟ ولماذا؟

 ـــُه َيُســـوعُ 64: (فـــى قولـــه) مـــن اآلن(أال تعنـــى كلمـــة  -415س ـــاَل َل ـــتَ «: َق ـــَت ُقْل ! َأْن
ِمــَن اآلَن ُتْبِصـُروَن اْبـَن اِإلْنَســاِن َجاِلسـًا َعـْن َيِمــيِن اْلُقـوَِّة َوآِتيــًا : َوَأْيضـًا َأقُـوُل َلُكـمْ 

أن اهللا قـد رفعـه إليـه لحظـة  62: 14ومـرقس  64: 26متـى ) .»اءِ َعَلى َسـَحاِب السَّـمَ 
 قال هذا ، كما رفع ُأخنوخ وٕايليا عليهم السالم أجمعين؟

 24: 5تكوين ) .َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع اِهللا َوَلْم ُيوَجْد َألنَّ اَهللا َأَخَذهُ 24(

ِإْذ َقْبـَل  -ْم ُيوَجـْد َألنَّ اَهللا َنَقَلـُه ِباِإليَماِن ُنِقَل َأْخُنوُخ ِلَكْي َال َيَرى اْلَمْوَت، َولَ 5(
 5: 11عبرانيين .) َنْقِلِه ُشِهَد َلُه ِبَأنَُّه َقْد َأْرَضى اهللاَ 

َوِفيَمــا ُهَمــا َيِســيَراِن َوَيَتَكلََّمــاِن ِإَذا َمْرَكَبــٌة ِمــْن َنــاٍر َوَخْيــٌل ِمــْن َنــاٍر َفَصــَلْت 11(
 11: 2ملوك الثانى ) .َعاِصَفِة ِإَلى السََّماءِ َبْيَنُهَما، َفَصِعَد ِإيِليَّا ِفي الْ 

ى الرب بأحد عبيده األتقياء بدًال من ابنه أو نفسه؟ أم هـل مـن الظلـم  فلماذا لم ُيضحِّ
ى بابنه أو بنفسه انتحارًا؟ ى بعبده البار ومن العدل أن ُيضحِّ  أن ُيضحِّ
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 ِن َجاِلســًا َعــْن َيِمــيِن ِمــَن اآلَن ُتْبِصــُروَن اْبــَن اِإلْنَســا: (أمــا عــن قولــه -416س
ــَماءِ  ــَحاِب السَّ ــى َس ــًا َعَل ــوَِّة َوآِتي ، فأســتحلفك  62: 14ومــرقس  64: 26متــى ) .»اْلُق

باهللا أن تتفكر وتفهمنى، ما معنـى أن يكـون اآلب واالبـن والـروح القـدس شخصـًا واحـدًا، 
عن  ثم يجلس أحدهما على يمين اآلخر؟ ولماذا لم يجلس عن يساره؟ ومن الذى يجلس

 يساره؟ 

 ه رئيس الكهنة ليسوع أثناء المحاكمة؟ -417س  ما هو السؤال الذى وجِّ

 19: 18يوحنا)َعْن تَالِميِذِه َوَعْن َتْعِليِمهِ  اْلَكَهَنِة َيُسوعَ  َرِئيُس  َفَسَألَ ( :يوحنا 

 ْشــَهُد ِبــِه َأَمــا ُتِجيــُب ِبَشــْيٍء؟ َمــاَذا يَ «: َفَقــاَم َرِئــيُس اْلَكَهَنــِة َوَقــاَل َلــهُ 62: (متــى
ــَذاِن َعَلْيــكَ  ــاَن َســاِكتاً 63» ؟َه ــا َيُســوُع َفَك ــةِ . َوَأمَّ ــيُس اْلَكَهَن ــَأَلُه َرِئ َأْســَتْحِلُفَك ِباللَّــِه «: َفَس

 63-62: 26متى ) »؟َهْل َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اللَّهِ : اْلَحيِّ َأْن َتُقوَل َلَنا

 َأَمــا ُتِجيــُب ِبَشــْيٍء؟ «: َوَســِط َوَســَأَل َيُســوعَ َفَقــاَم َرِئــيُس اْلَكَهَنــِة ِفــي الْ 60: (مــرقس
َفَسـَأَلُه َرئِـيُس . َأمَّا ُهـَو َفَكـاَن َسـاِكتًا َولَـْم ُيِجـْب ِبَشـْيءٍ 61» ؟َماَذا َيْشَهُد ِبِه َهُؤَالِء َعَلْيكَ 

 61-60: 14مرقس ) »؟أََأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اْلُمَباَركِ «: اْلَكَهَنِة َأْيضاً 
 ـــا ـــْعبِ 66: (لوق ـــَيَخُة الشَّ ـــاُر اْجَتَمَعـــْت َمْش ـــا َكـــاَن النََّه ـــِة َواْلَكَتَبـــُة : َوَلمَّ ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن

ـــْم  ـــى َمْجَمِعِه ـــاِئِلينَ 67َوَأْصـــَعُدوُه ِإَل ـــْل َلَنـــا«: َق ـــيَح َفُق ـــَت َأْنـــَت اْلمِس . .. .. .. »ِإْن ُكْن
 70و  67: 22لوقا ) »؟َأَفَأْنَت اْبُن اهللاِ «: َفَقاَل اْلَجِميعُ 70

 فمن السائل األول؟. لقد تمَّ سؤال بطرس ثالث مرات -418س 
 عند متى ومرقس ولوقا) على التنكير(جارية 

 .الجارية البوابة عند يوحنا

 ومن السائل الثانى؟ -419س 
  69: 14(عند مرقس ) المجهولة(نفس الجارية( 
  58: 22(من رجل عند لوقا( 
  71: 26(من جارية أخرى عند متى ( 
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  25: 18(الواقفين مع رئيس الكهنة عند يوحنا ) رجل(من( 
أى اتفــق مــرقس ومتــى أن الســائل للمــرة الثانيــة امــرأة علــى اخــتالف الجــاريتين ، أمــا 

 .لوقا فقد جعل السائل الثانى رجًال ، وجعلهم يوحنا أناس

 ومن السائل الثالث؟ -420س 
  70: 14(من جماعة الحاضرين عند مرقس( 
 59: 22(عند لوقا  رجل آخر( 
  73: 26(من القيام عند متى( 
  26: 18(من أحد عبيد رئيس الكهنة عند يوحنا( 

كذلك اتفق مـرقس ومتـى علـى أن السـؤال الثالـث جـاء مـن جماعـة ، بينمـا اتفـق لوقـا 
ويوحنا أنه جاء من رجل واحد على اختالف بينهما فى كـون هـذا الرجـل نكـرة أم نسـيب 

 .الذى قطع بطرس أذنهعبد رئيس الكهنة 

 أين كان موقع بطرس عند سؤاله فى المرة األولى؟ -421س 

  69: 26متى (جالسًا خارجًا فى الدار( 

  66: 14مرقس (فى الدار أسفل( 

  َفَأَخــُذوُه َوَســاُقوُه َوَأْدَخُلــوُه ِإَلــى َبْيــِت 54(مــع الجمــع ورئــيس الكهنــة فــى وســط الــدار
َوَلمَّا َأْضَرُموا َنارًا ِفي َوَسـِط الـدَّاِر َوَجَلُسـوا 55. ا ُبْطُرُس َفَتِبَعُه ِمْن َبِعيدٍ َوَأمَّ . َرِئيِس اْلَكَهَنةِ 

 55-54: 22لوقا ) .َمعًا َجَلَس ُبْطُرُس َبْيَنُهمْ 

  كــان يوحنــا داخــل الــدار مــع رئــيس الكهنــة، بينمــا كــان بطــرس خــارج الــدار عنــد
العبيــد يصــطلى، ولــيس مــع الجمــع ورئــيس البوابــة ، ثــم أدخلــه يوحنــا ووقــف مــع الخــدم و 

 18-15: 18يوحنا : الكهنة، خالفًا لما ُيفهم من وحى لوقا

 أين كان موقع بطرس عند سؤاله للمرة الثانية؟ -422س 

  71: 26(فى الدهليز عند متى( 

  68: 14(خارج الدهليز عند مرقس( 
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  55: 22(عند لوقا ) أى وسط الدار(نفس المكان السابق عند النار( 

  18: 18(عند النار حيث يجتمعون عند يوحنا( 

 أين كان موقع بطرس عند سؤاله للمرة الثالثة؟ -423س 

 فى الدهليز عند متى 

 ربما فى نفس المكان السابق خارجًا فى الدهليز عند مرقس 

  عند لوقا) وسط الدار(ربما فى نفس المكان السابق عند النار 

 يث يجتمعون عند يوحناعند النار فى مكانه ح 

 هل يمكنكم تعليل ذلك؟ لقد جاءت األسئلة الثالث على النحو التالى -424س: 

 من جاريتين مختلفتين والقيام: عند متى 

 من امرأة واحدة مرتين ثم من الحاضرين: عند مرقس 

 من جارية ورجلين: عند لوقا 

 شخص ثالثمن جارية والواقفين مع رئيس الكهنة ومن : عند يوحنا 

 من الذى أدخل بطرس إلى داخل بيت رئيس الكهنة؟  -425س 

 69: 26(دخل بمفرده دون وسيط : عند متى( 

 54: 14(دخل بمفرده دون وسيط : عند مرقس( 

 55-54: 22(دخل بمفرده دون وسيط : عند لوقا( 

 16: 18(أدخله يوحنا نفسه : عند يوحنا( 

 ره قبل محاكمته أم بعدها؟متى أنكر بطرس يسوع؟ هل أنك -426س 

 68-57: 26(ومتى ) 65-53: 14(عند مرقس : بعد محاكمته( 

 18-15: 18(ويوحنا ) 63-54: 22(عند لوقا : قبل محاكمته( 
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 هل أنكره بطرس قبل أن ُيبصق فى وجهه وُيستزأ به أم بعد ذلك؟ -427س 

 68-57: 26(ومتى ) 65-53: 14(عند مرقس : بعد محاكمته( 

  18-15: 18(ويوحنا ) 63-54: 22(عند لوقا : محاكمتهقبل( 

 ماذا قالت الجارية أو السائل لبطرس لفظيًا كما نطق الوحى؟ -428س 

  69: 26متى (وأنت كنت مع يسوع الجليلى( 

  67: 14مرقس (وأنت أيضًا كنت مع يسوع الناصرى( 

  56: 22لوقا (وهذا كان معه( 

 17: 18يوحنا (ذا اإلنسان ألسَت أنت أيضًا من تالميذ ه( 

 َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَمْجَمُع ُكلُّـُه َيْطُلُبـوَن َشـَهاَدًة َعلَـى 55: (يقول مرقس -429س
ــْم َتتَِّفــْق َشــَهاَداُتُهمْ 56َيُســوَع ِلَيْقُتُلــوُه َفَلــْم َيِجــُدوا  ــِه ُزورًا َوَل ) .َألنَّ َكِثيــِريَن َشــِهُدوا َعَلْي

 56-55: 14مرقس 

ألست معى أنه لو حدث تحريض مـن اليهـود لشـهود الـزور للتقـدم بشـهاداتهم ، لكـان 
اليهود قد لقنوهم هذه الشهادة من قبـل كـإجراء حصـيف مـنهم ، لكـى ال تفشـل القضـية ، 

مــن الفضــة ، وُيجيِّشــوا جيشــًا مــن الكهنــة للقــبض  30ويحتــاجوا لتلميــذ آخــر يأخــذ مــنهم 
تنفيــذ مــا فــى الكتــب مــن تســليم نفســه للصــلب ، بعــد علــى يســوع مــرة أخــرى ، وُيضــيعوا 

 .رحلة عذاب يتخللها الصالة والدعاء والتضرع هللا أن يجزى عنه هذه الكأس

 أين كان تالميذه وأتباعه؟  -430س 
 وأين هؤالء األلوف الذين آمنوا به وشفى كثيرًا من أمراضهم الُمزمنة؟ 

 هل ماتوا كلهم؟ 
 أم ارتدوا عندما أسروه؟ 

ًال بينهم ومحبوبًا منهم؟ ألم ي  كن ُمبجَّ
 أين تلك الجموع الغفيرة التى طلعت لمالقاته حين دخوله أورشليم؟ 
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 أين هؤالء الذين ارتجت المدينة من أصواتهم عند دخوله مدينة أورشليم؟
 أين الخمسة آالف الذين أكلوا من مائدة السماء؟

 ره بواســطة تلــك الجمــوع كيــف تســنَّى لــرئيس الكهنــة أن ُيحِضــر يســوع لــدا -431س
المســـلحة المستضـــيئة بالمشـــاعل والمصـــابيح ويعقـــد لـــه محاكمـــة ويجلـــدوه ويحكـــم عليـــه 

َفَأَخَذ َيهُـوَذا اْلُجْنـَد َوُخـدَّامًا ِمـْن ِعْنـِد 3(بالموت دون إجازة من الحاكم الرومانى له بذلك؟ 
يِسيِّيَن  : 18يوحنـا ) .ِبَمَشاِعَل َوَمَصـاِبيَح َوِسـَالحٍ َوَجاَء ِإَلى ُهَناَك ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ

3 

وأين ذهبت الجموع التى كانت تتبـع يسـوع؟ أم يخـش مـنهم رئـيس الكهنـة ومجمعـه؟  
 أم رشاهم هم األخرين لكل منهم ثالثين من الفضة؟

 لماذا ُصِلَب يسوع ولم ُيـرَجم؟ هـل تعلـم أنـه فـى زمـن عيسـى عليـه السـالم  -432س
 العبد الهارب أو المتظاهر ضد إمبراطورية قيصر فقط؟لم يكن ُيصَلب إال 

 تقولــون بإلهــام كتــبكم وتــدَّعون أن إلهكــم قــدوس أى ُمنــزَّه عــن كــل نقــص  -433س
وعن كل زلَّـة، فهـل نسـيانه مـا أوحـى بـه إلـى متـى ، وٕالهامـه لوقـا أو يوحنـا شـيئًا مختلفـًا 

 عمَّا أوحاه لباقى اإلنجيليين ال ُيعد نقصًا فى إلهكم؟

ل اإلله القدوس هو الذى ُيهان ، وُيلَكم  وُيصـَفع علـى وجهـه وُيبَصـق فـى وجهـه؟ وه
َرَجُعـوا ِإَلـى » ِإنِّـي َأَنـا ُهـوَ «: َفَلمَّا َقـاَل َلُهـمْ 6: (أين قوته التى حكى عنها يوحنا بقوله

 بينما غلبه ضعافهم؟]) 6: 18يوحنا  .[اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعَلى اَألْرضِ 

 ه فى زمن عيسـى عليـه السـالم لـم يكـن ُيصـَلب إال العبـد الهـارب علمنا أن -434س
أو المتظاهر ضد إمبراطورية قيصر فقط ، فهل اإلنسان العادى أفضل من خالقـه؟ هـل 
اإللـــه مســـاٍو للعبـــد وأقـــل درجـــات مـــن اإلنســـان الحـــر؟ لقـــد ُصـــِلَب اإللـــه بســـبب أكـــل آدم 

ن العالمــات الدَّالــة علــى أنــه وحــواء مــن الشــجرة؟ هــل تعلــم أنَّ إدعــاءكم َصــلب يســوع مــ
؟ ألن المسيَّا سيقضى على اإلمبراطوريـة )رسول اهللا وخاتم األنبياء(ليس المسيَّا الرئيس 

ــل ــَر دانيــال فــى رؤيــاه ، ولــن ُيصــَلب ولــن ُيقَت ولــذلك قدمــه اليهــود ! الرومانيــة ، كمــا فسَّ
 .همةووجده بيالطس برىء من هذه الت) المسيَّا(لبيالطس على أنه المسيح 
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 هل تعلمون أنه بإيمانكم أن إلهكم ُصـِلَب تنفـون عنـه الصـدق ، وتبطلـون  -435س
 كل كتبه ، وكافة تعاليمه؟

ــا النَِّبــيُّ الــِذي ُيْطِغــي َفَيــَتَكلُم ِباْســِمي َكالمــًا لــْم ُأوِصــِه َأْن َيــَتَكلَم ِبــِه َأِو 20( َوَأمَّ
 20: 18تثنية ) .ِلَك النَِّبيُّ الِذي َيَتَكلُم ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى َفَيُموُت ذَ 

انظـــر معـــى إلـــى التحريـــف الـــذى أصـــاب هـــذه الفقـــرة ، ثـــم فكـــر لمـــاذا غيـــر مترجمـــوا 
وأيُّ نبـيٍّ تكلَّـَم بَاْسـمي كالًمـا زائـًدا لـم آُمـْرُه بـِه، 20! (الكتاب هذا اللفظ وتالعبوا به وبكم

 الترجمة العربية المشتركة 20: 18تثنية ) . فجزاُؤُه الَقْتلُ أو تكلََّم بَاْسِم آلهٍة ُأخرى، 
فمعنى أنه قتل أن تعاليمـه كانـت باطلـة ، أو تكلـم باسـم اهللا كالمـًا زائـدًا لـم يـأمره اهللا 

 . به ، أو كفر ونادى باسم آلهة أخرى

 والــذى تســمونه رســوال؟ أال 64/  62ومــاذا تقولــون فــى قتــل بــولس عــام  -436س ،
ِإْن َفَمــاَذا َنُقــوُل ِلَهــَذا؟ 31(الين المضــلين؟ يشــير مقتلــه علــى أنــه كــان مــن الكــاذبين الضــ

َبــْل َبَذلَـُه َألْجِلَنــا َأْجَمِعــيَن َالَّــِذي َلــْم ُيْشــِفْق َعَلــى اْبِنـِه 32! َكـاَن اُهللا َمَعَنــا َفَمــْن َعَلْيَنــا
 32-31: 8رومية ) َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟

ـــى حكـــم يع ـــذ عليـــهوهـــذا أيضـــًا بنـــاًءا عل ـــى 17(: قـــوب رئـــيس التالمي ـــا َوَصـــْلَنا ِإَل َوَلمَّ
َوِفــي اْلَغــِد َدَخــَل ُبــوُلُس َمَعَنــا ِإَلــى َيْعُقــوَب َوَحَضــَر َجِميــُع 18. ُأوُرَشــِليَم َقِبَلَنــا اِإلْخــَوُة ِبَفــَرحٍ 

ُكــلِّ َمــا َفَعَلــُه اُهللا َبــْيَن اْألَُمــِم َفَبْعــَد َمــا َســلََّم َعَلــْيِهْم َطِفــَق ُيَحــدُِّثُهْم َشـْيئًا َفَشــْيئًا بِ 19. اْلَمَشـاِيخِ 
ـُدوَن الـرَّبَّ 20. ِبَواِسَطِة ِخْدَمِتهِ  َأْنـَت تَـَرى َأيَُّهـا اَألُخ «: َوقَـاُلوا لَـهُ . َفَلمَّا َسِمُعوا َكـاُنوا ُيَمجِّ

َوَقــْد 21. وسِ َكـْم ُيوَجـُد َرْبــَوًة ِمـَن اْلَيُهـوِد الَّــِذيَن آَمُنـوا َوُهـْم َجِميعــًا َغُيـوُروَن ِللنَّـامُ 
ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلُِّم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد َعـْن ُموَسـى َقـاِئًال 

فَـِإذًا َمـاَذا َيُكـوُن؟ َال ُبـدَّ َعلَـى ُكـلِّ 22. َأْن َال َيْخِتُنوا َأْوَالَدُهْم َوَال َيْسُلُكوا َحَسَب اْلَعَواِئدِ 
َفاْفَعــْل َهــَذا الَّــِذي َنُقــوُل 23. َأْن َيْجَتِمــَع اْلُجْمهُــوُر َألنَّهُــْم َسَيْســَمُعوَن َأنَّــَك َقــْد ِجْئــتَ  َحــالٍ 
ُخــْذ َهــُؤَالِء َوَتطهَّــْر َمَعُهــْم َوَأْنِفــْق َعَلــْيِهْم 24. ِعْنــَدَنا َأْرَبَعــُة ِرَجــاٍل َعَلــْيِهْم َنــْذرٌ : َلــكَ 

َم اْلَجِميُع َأْن َلْيَس َشـْيٌء ِممَّـا ُأْخِبـُروا َعْنـَك َبـْل َتْسـُلُك َأْنـَت ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسُهْم َفَيْعلَ 
ــا ِمــْن ِجَهــِة الَّــِذيَن آَمُنــوا ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن 25. َأْيضــًا َحاِفظــًا ِللنَّــاُموسِ  َوَأمَّ

ى َأْن ُيَحـاِفُظوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم ِممَّـا ِإَلْيِهْم َوَحَكْمَنا َأْن َال َيْحَفُظوا َشْيئًا ِمْثَل َذِلَك ِسوَ 
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َنــا ِحيَنِئــٍذ َأَخــَذ ُبــوُلُس الرَِّجــاَل ِفــي اْلَغــِد 26. »ُذِبــَح ِلَألْصــَناِم َوِمــَن الــدَِّم َواْلَمْخُنــوِق َوالزِّ
رََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم َوَتَطهََّر َمَعُهْم َوَدَخَل اْلَهْيَكَل ُمْخِبرًا ِبَكَماِل َأيَّاِم التَّْطِهيِر ِإَلى َأْن ُيقَ 

ــاُن  ــا َقاَرَبــِت اَأليَّــاُم السَّــْبَعُة َأْن تَــِتمَّ َرآُه اْلَيُهــوُد الَّــِذيَن ِمــْن َأِســيَّا ِفــي 27اْلُقْرَب َوَلمَّ
ــا الرِّ «: َصــاِرِخينَ 28اْلَهْيَكــِل َفَأَهــاُجوا ُكــلَّ اْلَجْمــِع َوَأْلَقــْوا َعَلْيــِه اَألَيــاِدَي  ــا َأيَُّه َجــاُل َي

َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفـي ُكـلِّ َمَكـاٍن ِضـّدًا ِللشَّـْعِب ! اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا
ــَذا  ــَس َه ــِل َوَدنَّ ــى اْلَهْيَك ــاِنيِّيَن َأْيضــًا ِإَل ــَل ُيوَن ــَذا اْلَمْوِضــِع َحتَّــى َأْدَخ ــاُموِس َوَه َوالنَّ

 32-17: 21أعمال الرسل ) .»اْلَمْوِضَع اْلُمَقدََّس 

 هل من العدل أن ُيهِلـك اإللـه نفسـه أو ابنـه عـن العـالم أى عـن المـؤمنين  -437س
بــه والــذين أهــانوه وضــربوه وبصــقوا فــى وجهــه ويتــرك رئــيس الشــياطين الــذى أغــوى آدم 

 وحواء لإلكل من الشجرة وأسره أربعين يومًا وليلة دون عقاب؟ 

 ئيس الشياطين؟ أما كان من العدل صلب ر  -438س 

 وهل من العدل أن يغفر الرب آلدم وحواء على أكلهـم مـن الشـجرة ويتـرك  -439س
 الشيطان الُمشارك معهما فى األكل من الشجرة بالوسوسة؟

 فهل تتخيل أن إبراهيم كان أرحم على عباد اهللا من خالقهم؟  -440س 

َأَفُتْهِلــُك اْلَبــارَّ َمـــَع «: يُم َوقَــالَ َفَتَقــدََّم ِإْبــَراهِ 23! (انظــر إلــى رحمــة إبــراهيم بعبــاد اهللا
َأَفُتْهِلـُك اْلَمَكـاَن َوَال َتْصـَفُح . َعَسى َأْن َيُكوَن َخْمُسوَن َبـارًّا ِفـي اْلَمِديَنـةِ 24؟ اَألِثيمِ 

َأْن  َحاَشا َلَك َأْن  َتْفَعَل ِمْثَل َهَذا اَألْمرِ 25؟ َعْنُه ِمْن َأْجِل اْلَخْمِسيَن َبارًّا الَِّذيَن ِفيهِ 
ــاَألِثيمِ  ــارُّ َك ــوُن اْلَب ــيِم َفَيُك ــَع اَألِث ــارَّ َم ــَت اْلَب ــكَ . ُتِمي ــا َل ــلِّ اَألْرِض َال ! َحاَش ــاُن ُك َأَديَّ

 ) 25-23:  18التكوين ) (»؟َيْصَنُع َعْدالً 

 ــــاء  -441س ــــد اهللا منــــه؟ فنبــــى اهللا أبــــو األنبي ــــوق أرحــــم بعبي هــــل تتخيــــل أن المخل
أرســله أن ُيهِلــك مدينــة قــد يكــون فيهــا عــدد قليــل مــن يســتنكر علــى اإللــه الخــالق الــذى 

 !!األبرار حتى ولو خمسون باراً 
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 أإلــه !! هــل تتخيــل أنَّ رحمــة النبــى أكبــر وأشــمل مــن قســوة وبطــش إالهــه -442س
وفـى النهايـة قـرر اإلنتقـام مـن .. .. أضمر الشر والرغبة فى اإلنتقام ألوفًا مـن السـنوات 

 ابنه أو اإلنتحار ، ومازلتم تسمونه إله المحبة؟

 بـرىء؟ هــل آيـة محبـة ترونهــا فـى أن يقتــل اإللـه نفســه أو يضـحى بابنــه ال -443س
وصلت األنانية أن تفكر فى نفسك فقط أنك تخلصـت مـن ذنوبـك؟ ومـاذا عـن ابـن اإللـه 
وأم الغــــالم الــــذى صــــلب؟ ألــــيس لحزنهــــا وزنــــًا عنــــدكم؟ لقــــد تخلصــــت عزيــــزى المــــؤمن 

 بالخطيئة األزلية أيضًا من إلهك لذنب فرضه هو عليك لينزل متجسدًا وُيعدم صلبًا؟

 ـــه ا -444س ـــام هـــل تعجبـــون بهـــذا اإلل ـــه إلـــه القســـوة واإلنتق لـــذى وصـــفه بـــولس بأن
َالَّـِذي َلـْم ُيْشـِفْق َعَلـى 32! ِإْن َكـاَن اُهللا َمَعَنـا َفَمـْن َعَلْيَنـا(وتسمونه أنتم إله المحبة؟ 

 32-31: 8رومية ) َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعيَن َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟اْبِنِه 

 أنبــى يشــفع فــى خمســين بــارًا، وٕالــه ينــتقم مــن خلقــه أجمعــين حتــى رســله  -445س
األبرار، حتى مـن الـذين عبـدوه حـق عبادتـه، وأطـاعوه وشـهد لهـم بـأنهم أرضـوه، أدخلهـم 

 جحيمه فور موتهم حتى يحين وقت موته هو لينزل إلى الجحيم ليخلصهم؟

 شـرار الـذين كـانوا لماذا نزل الـرب بنفسـه إلـى الجحـيم لـيخلص األبـرار واأل -446س
فــى انتظــار إعــدام إلههــم حتــى تبــرد نــار اإلنتقــام داخلــه ويحــررهم مــن الخطيئــة التــى لــم 
يتركبوهــا؟ فــأين كانــت مالئكتــه؟ هــل تركتــه احتقــارًا لشــأنه؟ أيفعــل هــذا اإللــه كــل شــىء 

 بنفسه ، بمعنى أنه هو القائد والجند فى نفس الوقت؟ 

 الوقت؟ هل ترى أنه من العدل أن تعيش وأين كانت الشياطين طوال هذا  -447س
الشــياطين علــى األرض منعَّمــة مرفَّهــة ، ويضــع الــرب أنبيــاءه وأحبابــه فــى النــار انتظــارًا 
لنزوله وٕاهانته وموته؟ ولو كانـت الشـياطين حبيسـة النـار هـى األخـرى بعـد موتهـا ، فمـا 

ذى أسـر إلهـه لمـدة أدراكم أن الذى خرج من النار هـو اإللـه؟ لمـاذا ال يكـون الشـيطان الـ
أربعــين يومــا فــى البريــة هــو الــذى خــرج وحــبس إلهــه كمــا فعــل مــن قبــل؟ ألــيس هــذا هــو 
الشــيطان الــذى احتاجــه الــرب إلغــواء أخــاب بعــد أن فشــلت المالئكــة فــى اإلنتقــام منــه؟ 

 ) 22-20: 22ملوك األول (
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 لماذا أراد الرب أن ينتقم منهم؟  -448س 

 وأنه سيغفر لهم عن طريق صلبه وقيامته؟  ألم يعلم أنه سينزل فى صورة بشر

وهل كان يعرف نبيه هذه الرسالة؟ أم ما هـى طبيعـة كـل رسـل اهللا قبـل عيسـى عليـه 
 السالم؟ ولماذا يختلف كتابكم المقدس عن كل أديان التوحيد السابقة والالحقة؟ 

رســالة فهــل غــش الــرب األنبيــاء وأرســلهم برســالة مخالفــة لرســالة األنبيــاء الســابقين ولل
 التى جاء هو بها؟ 

هل غش خلقه وأوهمهم بالتوحيد ووحدانيـة اهللا دون ناسـوت والهـوت وروح قـدس، ثـم 
 خالف كل هذه التعاليم؟ 

حزقيـال اإلصـحاح (هل أوهمهم أنه ال يقتل اآلباء عن األبناء وال األبنـاء عـن اآلبـاء 
 ة خلقا؟ثم فاجأهم أنهم ال يحملون وزر أبيهم بل وزر أول رجل وامرأ) 18

 فعقوبـــات تشـــمل  لقـــد أنـــزل الـــرب عقوبـــات فوريـــة لمـــن ُيخـــالف تعاليمـــه ، -449س
وعقوبــات تشــمل الــرجم لمــن يخــالف تعــاليم النــاموس ) إذا زنــت ابنــة الكــاهن(الحـرق حيَّــًا 

 )36-32: 15خروج (

ولــــم ينتظــــر حتــــى ينــــزل فلمــــاذا أمــــر الــــرب بالعقــــاب الفــــورى لمــــن خــــالف تعاليمــــه ، 
عنهم؟ فهل رحمة الرب ومحبته اقتضت أن ُيعاقب اإلنسـان مـرتين علـى وُيصَلب ليكفِّر 

جريمـــة عملهـــا وجريمـــة لـــم يرتكبهـــا أى بنظـــام جريمـــة هديـــة علـــى كـــل جريمـــة : جريمتـــه
أنــا ال أتهكــم عليــك ، ولكننــى أحــاول أن أجســد صــورة هــذا : ُترَتكــب؟ عزيــزى النصــرانى

َمــا َلُكــْم [2: اَن ِإَلــيَّ َكــَالُم الــرَّبِّ َوَكــ1. (اإلعتقــاد الخــاطىء الــذى رفضــه اهللا أمــام عينيــك
اآلَبــاُء َأَكُلــوا اْلِحْصــِرَم : َقــاِئِلينَ , َأْنــُتْم َتْضــِرُبوَن َهــَذا اْلَمثَــَل َعَلــى َأْرِض ِإْســَراِئيلَ 

َأْن  َال َيُكــوُن َلُكــْم ِمــْن َبْعــدُ , السَّــيُِّد الــرَّبُّ  َحــيٌّ َأَنــا َيقُــولُ 3؟ َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ 
. َنْفـُس اَألِب َكـَنْفِس اِالْبـنِ . َهـا ُكـلُّ النُّفُـوِس ِهـَي ِلـي4. َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثَل ِفي ِإْسـَراِئيلَ 

 4-1: 18حزقيال ) .النَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ . ِكَالُهَما ِلي

ُن ِمـْن ِإثْـِم اَألِب؟ َأمَّـا اِالْبـُن ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـ: َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19: (وقال أيضاً 
َالـنَّْفُس الَِّتـي 20. َحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَها َفَحَياًة َيْحَيا. َفَقْد َفَعَل َحّقًا َوَعْدالً 
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ِبرُّ . نِ اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالبْ . ُتْخِطُئ ِهَي َتُموتُ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ   20-19: 18حزقيال ) .اْلَبارِّ َعَلْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ

وٕاذا كان هذا حاله مع عباده ، فما الذى غير حاله مع آدم ولم يعاقبه من فوره؟ وٕان 
َل بقتل هـذا الرجـل الـذى خـالف السـبت ،  كان ما فعله مع آدم هو المألوف ، فلماذا تعجَّ

 نتظر حتى يجىء هو نفسه لُيصَلب؟ ولم ي

 أال ُيميِّـز الــرب بــين حجــم الــذنوب؟ هــل الزنــى والقتــل واإلرتــداد عنــده مثــل  -450س
 األكل من الشجرة الممنوعة؟

  فإن كانـت اإلجابـة بـنعم فلمـاذا لـم ينـتقم مـن لـوط الـذى زنـى بابنتيـه ويهـوذا الـذى
وسيتوالى نزوله بعد ذلـك لُيصـَلب زنى بكنته؟ أم نزوله للصلب كان فقط للذنب األول ، 

مــرات ومــرات علــى كــل ذنــب اقترفــه عبــد مــن عبيــده فــى حقــه؟ أم إن األكــل مــن الشــجرة 
 عنده أكبر من الزنى والسرقة وقتل النفس بغير حق والشرك والسحر وغيره من الكبائر؟

 تى وٕان كانت اإلجابة بال ، فلماذا أمر بعقاب الُمخطىء فى الدنيا ، ولم ُيمهله ح
 ينزل وُيصَلب عنه؟

 لقــــد أوحــــى الــــرب إلــــى حزقيــــال مبــــدأه فــــى العــــدل بــــين البشــــر فقــــال لــــه -451س :
ــا اِالْبــُن َفَقــْد َفَعــَل َحّقــًا : َوَأْنــُتْم َتُقوُلــونَ [19( ِلَمــاَذا َال َيْحِمــُل اِالْبــُن ِمــْن ِإْثــِم اَألِب؟ َأمَّ

َالـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي 20. َيـاًة َيْحَيـاَحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَهـا َفحَ . َوَعْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ  اِالْبُن َال َيْحِملُ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـعِ 21 .َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا  فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

يرِ 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  ــيُِّد  َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ َيقُــوُل السَّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال  )الرَّبُّ

. وهــو يقــول) أو ابنـه(فلمـاذا لــم يغفـر آلدم وحــواء إذن ذنبيهمــا؟ وكيـف يصــلب نفســه 
ديـن كـان وحـى اهللا ؟ فـى أى ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ  اِالْبُن َال َيْحِملُ 
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هــل فــى ديــن موســى ومــن اتبــع شــريعته أم فــى ديــن بــولس ؟ أم هــل هــو إلــه ذو : كــاذب
 نزوات ليوحى هنا بعقيد ويفسدها بعقيدة أخرى مع نبى آخر؟

 لماذا يدعوا الرب خلقه للتوبـة وعمـل الصـالحات لـو كـان هنـاك فـداء عـن  -452س
تمــاد علــى بــرِّهم الــذى عملــوه بــل طريــق الصــلب؟ ولمــاذا يــدعو الــرب األبــرار لعــدم االع

 ُيحثهم على الزيادة ، إن كان البر ودخول الجنة فقط عن طريق الصلب والفداء؟ 

يرِ , َحيٌّ َأَنا َيُقوُل السَّيُِّد الـرَّبُّ : ُقْل َلُهمْ 11( َبْل ِبَأْن َيْرِجَع , ِإنِّي َال ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ
يُر َعْن َطِريِقِه َوَيْحيَ  َفِلَمـاَذا َتُموتُـوَن َيـا . ِإْرِجُعوا اْرِجُعوا َعْن ُطُرِقُكُم الرَِّديَئـةِ . االشِّرِّ

يـِه ِفـي َيـْوِم : َوَأْنَت َيا اْبَن آَدَم َفُقْل ِلَبنِـي َشـْعِبكَ 12؟ َبْيَت ِإْسَراِئيلَ  ِإنَّ ِبـرَّ اْلَبـارِّ َال ُيَنجِّ
يُر َال َيْعُثُر ِبَشرِِّه ِفي, َمْعِصَيِتهِ  َوَال َيْسـَتِطيُع اْلَبـارُّ َأْن . َيْوِم ُرُجوِعِه َعْن َشرِّهِ  َوالشِّرِّ

َفـــاتََّكَل ُهــَو َعَلــى ِبــرِِّه , ِإَذا ُقْلــُت ِلْلَبــارِّ َحَيــاًة َتْحَيــا13. َيْحَيــا ِبِبــرِِّه ِفــي َيــْوِم َخِطيَئِتــهِ 
يرِ 14. َيُمــوتُ َبــْل ِبِإْثِمــِه الَّــِذي َفَعَلــُه , َفِبــرُُّه ُكلُّــُه َال ُيــْذَكرُ , َوَأِثــمَ  ــرِّ َمْوتــًا : َوإَِذا ُقْلــُت ِللشِّ

يُر الــرَّْهَن 15, َفــِإْن َرَجــَع َعــْن َخِطيَِّتــِه َوَعِمــَل ِبـــاْلَعْدِل َواْلَحــقِّ ! َتُمــوتُ  ِإْن َردَّ الشِّــرِّ
َض َعِن اْلُمْغَتَصِب َوَسَلَك ِفي َفَراِئِض اْلَحَياِة ِبَال َعَمِل ِإثْـمٍ  . ًة َيْحَيـاَفِإنَّـُه َحَيـا, َوَعوَّ

َعِمَل ِبـاْلَعْدِل َواْلَحقِّ َفَيْحَيا . ُكلُّ َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخَطَأ ِبَها َال ُتْذَكُر َعَلْيهِ 16. َال َيُموتُ 
 16-11: 33حزقيال ) .َحَياةً 

 كيف نزل الرب لُيصَلب وقد أنزل نبيه المعمـدان فـى وجـوده يـدعوا النـاس  -453س
 8: 3متى ) نعوا أثمارًا تليق بالتوبةفاص(للتوبة وعمل الصالحات؟ 

أثناء وجـود المسـيح عليـه السـالم ممـا ) يحيى عليه السالم(هذا كالم يوحنا المعمدان 
فمـن غيـر المعقـول أال يعـرف . يبطل القول بـأن المسـيح عليـه السـالم جـاء ليفـدى العـالم

لفـداء لغفـران فهـل ينـزل الـرب نفسـه ويقـول بالصـلب وا. نبى إالهـه أو ُيخـاِلف رسـالة ربـه
الخطايـــا ثـــم يقــــول نبيـــه ال تســــمعوا لـــه ، أنــــا أضـــمن لكــــم الجنـــة إذا فعلــــتم أثمـــارًا تليــــق 

 !!بالتوبة؟

. إذن فقــد كانــت هنــاك توبــة ، وأن اهللا غفــور رحــيم ، يقبــل التوبــة مــن عبــده العاصــى
 فلماذا لم يقبل بالذات توبة عبده آدم وَأَمِتِه حواء؟
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 ى متى قوله ألنكم بالدينونة التي تدينون ُتدانونولماذا أوحى هو نفسه إل -454س (
إن كــان قــد نــزَل لُيصــَلب تكفيــرًا لخطايــا البشــرية؟ أي إن اإلنســان يحاســب  1:  7متــى 

 . بنوع أعماله إن خيرًا فخير وٕان شرًا فشر

 أنت هو اآلتي أم ننتظـر آخـر: (أرسل يوحنا المعمدان إلى يسوع ليسأله -455س (
 ف يوحنا إلهه الذى أرسله؟ ، ألم يعر  3: 11متى 

 وهل كان يوحنا يتوقع نزول إله على األرض؟ -456س 

 وهل كان اإلله سينزل مع اإلثنين اآلخرين متحدًا معهم أم منفصًال؟ -457س 

 وهل اآلخر القادم غير يسوع إله أيضًا مساويًا ليسوع؟ -458س 

 ه علــــى ومــــن الــــذى كــــان يــــوحى إلــــى يوحنــــا المعمــــدان أثنــــاء وجــــود اإللــــ -459س
األرض؟ هــل األب أم االبــن أم الــروح القــدس؟ الحــظ أنهــم متحــدين ال ينفصــلون طرفــة 

 !!عين

 وكيف كان يوحى إليه؟ هل اإلله بنفسه أم عن طريق مالك الرب؟ -460س 

 وٕاذا كان قد أوحى إليـه فمـا حاجـة المعمـدان أن يشـك فـى ألوهيتـه ويرسـل  -461س
َأمَّـا 2(إذا كـان هـو اآلتـى أم ينتظـران آخـر؟  إليه اثنـين حينمـا كـان فـى السـجن ليسـأالنه

: َوقَـاَل لَـهُ 3ُيوَحنَّا َفَلمَّا َسِمَع ِفي السِّْجِن ِبَأْعَماِل اْلَمِسيِح َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتَالِميـِذِه 
 3-2: 11متى ) »؟َأْنَت ُهَو اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر آَخرَ «

 إليــــه اثنــــين عنــــدما ســــمع  إن المعمــــدان أرســــل) 3-2: 11(وقــــول متــــى  -462س
بمعجزاتــه وأعمالــه ، لــدليل علــى أن الســماء لــم تنشــق ، ولــم تنــزل روح الــرب كحمامــة ، 

خاصــة وأنكــم تؤمنــون باتحــاد . ولــم تخبــر المعمــدان أن يســوع هــو ابــن الــرب الــذى يحبــه
فكيــف انفصــلت روح . األب واالبــن والــروح القــدس إتحــادًا أبــديًا ال إنفصــال فيــه: الثالثــة
 التى ظهرت كحمامة فى السماء عن جسده الذى كان على األرض؟ الرب
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 وما الهدف من إرسال يوحنا المعمدان إذا كان الـرب نفسـه قـد نـزل لُيعـدم  -463س
 من أجل خالص البشر؟ 

 وما الهدف من إرسال آخر كانوا فى انتظاره ، إذا كان اإلله قد نـزل ليـتم  -464س
 زلية؟كل بر ويحرر البشرية من الخطيئة األ

 ومن هو اآلخر الذى كان ينتظره اليهود ويسوع ويوحنا المعمدان؟  -465س 

 ألـــيس هـــو نبـــى اإلســـالم محمـــد عليـــه الصـــالة والســـالم ، كمـــا أقـــر بـــذلك  -466س
 المقوقس بابا المصريين وقت النبى صلى اهللا عليه وسلم؟

 فقــــد بعــــث رســــول اهللا رســــًال إلــــى هرقــــل امبراطــــور الــــروم ، وكســــرى ملــــك فــــارس ،
 .والمقوقس عظيم القبط بمصر ، وغيرهم يدعوهم لإلسالم

وكــان رد المقــوقس يحمــل فــى ثنايــاه التصــديق بنبــى منتظــر مــع حــرص شــديد علــى 
فقـال فـى كتابـه إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . سلطانه بإبقاء الحال على مـا هـو عليـه

وقـــد إليـــه ،  فقـــد قـــرأت كتابـــك ، وفهمـــت مـــا ذكـــرت فيـــه ومـــا تـــدعو.. أمـــا بعـــد : (وســـلم
 .. علمُت أن نبيًا قد بقى ، وكنت أظن أنه يخرج بالشام

وقــد أكرمــت رســولك ، وبعثــت لــك بجــاريتين لهمــا مكــان مــن القــبط عظــيم، وبكســوة، 
 )والسالم عليك. ومطية لتركبها

 ) وقد علمُت أن نبيًا قد بقى(وهنا سأقف عند كلمة 

التـى تعنـى (م لـيس المسِّـيِّا معنى كلمته هـذه اعتـراف ضـمنى بـأن عيسـى عليـه السـال
 )النبى الخاتم

ومعنى هذا أنه صدََّق على كالم عيسى عليه السالم حينما أنبـأ عـن قـدوم نبـى آخـر 
 :الزمان ، قال

ــَماَواِت َأْعَظــُم ِمْنــهُ ( َوإِْن َأَرْدُتــْم َأْن 14. .. .. .. َوَلِكــنَّ اَألْصــَغَر ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
  14-11: 11متى .) يِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو إِ 



 269 

يـًا 16ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي «15( َوَأَنا َأْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطـيُكْم ُمَعزِّ
ْن َيْقَبَلــُه َألنَّــُه َال ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْسـَتِطيُع اْلَعــاَلُم أَ 17آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد 

 17-15: 14يوحنا .) َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ 

لَِّذي َواْلكَالُم الَِّذي َتْسَمُعوَنُه َلْيَس ِلي َبْل ِلآلِب ا. َالَِّذي َال ُيِحبُِّني َال َيْحَفُظ كَالِمي24(
وُح اْلُقـُدُس الَّـِذي َسُيْرِسـُلُه 26. ِبَهَذا َكلَّْمُتُكْم َوَأَنـا ِعْنـَدُكمْ 25. َأْرَسَلِني َوَأمَّـا اْلُمَعـزِّي الـرُّ

-24: 14يوحنـا ) اآلُب ِباْسِمي َفُهَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشـْيٍء َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ 
26 

ْلُمَعـزِّي الَّـِذي َسُأْرِسـُلُه َأَنـا ِإَلـْيُكْم ِمـَن اآلِب ُروُح اْلَحـقِّ الَّـِذي َوَمَتى َجـاَء ا«26(
ـــي ـــَو َيْشـــَهُد ِل ـــُق َفُه ـــِد اآلِب َيْنَبِث ـــُتْم َأْيضـــًا َألنَُّكـــْم َمِعـــي ِمـــَن 27.ِمـــْن ِعْن َوَتْشـــَهُدوَن َأْن

 27-26: 15يوحنا .) »اِالْبِتَداءِ 

َألنَّــُه ِإْن َلـــْم َأْنَطِلــْق َال َيـــْأِتيُكُم نَّــُه َخْيــٌر َلُكــْم َأْن َأْنَطِلـــَق َلِكنِّــي َأقُــوُل َلُكــُم اْلَحـــقَّ إِ 7(
ــٍة 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ ــُت اْلَع َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ

ــا َعَلــى َخِطيَّــةٍ 9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ 10. َفَألنَُّهــْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــي َأمَّ َوَأمَّ
َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـٍة فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـاَلِم قَـْد 11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 

ـــولَ «12( ـــورًا َكِثيـــَرًة َأْيضـــًا َألُق ـــي ُأُم ـــوا اآلنَ  ِإنَّ ِل ـــَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُل ـــْن َال َتْس ـــْم َوَلِك . َلُك
َوَأمَّا َمتَـى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع اْلَحـقِّ َألنَّـُه َال َيـَتَكلَُّم 13

ـُدِني َألنَّـُه 14. َيـةٍ ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسـَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آتِ  َذاَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا .) َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 

 : وصفات هذا النبى هى أنه
 )َألنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق َال َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِّي(يأتى بعد عيسى عليه السالم ) 1  

َال َيـَتَكلَُّم ِمـْن َنْفِسـِه َبـْل ُكـلُّ َألنَُّه (نبى مرسل من عند اهللا ، أمين على الـوحى ) 2
 )َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبهِ 

َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبرٍّ َوَعَلـى (مرسل للعالم كافـة ) 3
 ).َدْيُنوَنةٍ 
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وُح اْلُقُدُس (قدوس طاهر ) 4  )َوَأمَّا اْلُمَعزِّي الرُّ

 ) َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِّ (بل عين الحق وذاتها صادق أمين ، ) 5

 )َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ (يخبر وُينبىء عن أمور مستقبلية ) 6

 َفُهَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء َوُيَذكُِّرُكْم (يتعرض دينه وشريعته لكل تفاصيل الحياة ) 7
 )ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ    

َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِّ َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلـى (مهيمنة ، وتعاليمه شاملة  ديانته) 8
 .، وبالتالى فال حاجة لنسخها بدين يأتى بعدها) َجِميِع اْلَحقِّ 

يًا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اَألَبدِ (ناسخ لما قبله وال ناسخ له ) 9  )َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

َفُهــَو َيْشــَهُد (رســالة عيســى عليــه الســالم الحقــة ومــدافعًا عنــه وعــن أمــه مؤيــدًا ل) 10
 )ِلي

يًا آَخرَ (نبى مثل عيسى عليه السالم ) 11  ). ُمَعزِّ

َأَمـا قَـَرْأُتْم قَـطُّ ِفـي «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42(: ليس من نسل إسحاق كما توقع اليهود) 12
ِمْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن . نَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلبَ : اْلُكُتبِ 

 42: 21متى ) َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟

ُمحـــارب، ُمقاتـــل يـــأتى بالجهـــاد كشـــريعة ضـــد مـــن يقـــف أمـــام نشـــر ملكـــوت اهللا ) 13
ـــٍة َتْعَمـــُل ِإنَّ َمَلُكـــوَت اللَّـــِه يُ : ِلـــَذِلَك َأُقـــوُل َلُكـــمْ 43(: وشـــريعته ْنـــَزُع ِمـــْنُكْم َوُيْعَطـــى ِألُمَّ

) »َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسـَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 44. َأْثَماَرهُ 
 43: 21متى 

إذن فليس عيسى رسول اهللا ، النبى الخاتم للرساالت والنبوات، ولكنه من أتى بعـده، 
 .نس والجن ، الرحمة المهداة للعالمينالمبعوث للثقلين اإل

 متـى ) أنـت هـو اآلتـي أم ننتظـر آخـر: (أرسل يوحنا المعمدان إليه ليسأله -467س
11 :3  

فلو صلب اإلله عن خطيئة آدم فلماذا لم تصلب مريم زوجة اإلله وأمـه لفديـة البشـر 
 ؟إذا كان اإلله قد جاء لخالص البشر) اآلتى(من خطيئة حواء؟ ولماذا يأتي 
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 إن الخطيــة األزليــة دخلــت إلـى العــالم عــن طريــق إنســان : أو بمعنـى آخــر -468س
ــــم ُيخطــــىء ، وكــــان . واحــــد فقــــط ــــك اإلنســــان هــــو آدم ، ألن آدم رجــــل ول ــــم يكــــن ذل ول

ِبِإْنَسـاٍن َواِحـٍد َدَخَلـِت اْلَخِطيَّـُة ِإَلـى اْلَعـاَلِم َوِباْلَخِطيَّـِة (: الُمخطىء هى حـواء بمفردهـا
 12: 5رومية ) .َكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ َوهَ  اْلَمْوتُ 

 14: 2تيموثاوس األولى ) وآدم لم ُيْغَو لكنَّ المرأة ُأغِوَيت فحصلت فى التعدى(

 3: 11كورنثوس الثانية ) كما خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها(

فــى جســد امــرأة لُيصــلب نيابــة عــن حــواء  لمــاذا لــم يتجســد الــرب عنــدكم: وســؤالى هنــا
 صاحبة الخطيئة األولى واألزلية؟

 1: 1يوحنا " (هل أنت الكلمة؟"ولماذا لم يسأل يوحنا اإلله  -469س( 

 ولمــاذا لــم يســأله عــن أحوالــه وأعمالــه أيــام كــان كلمــة عنــد اهللا؟ ولمــاذا لــم  -470س
ان كلمـة؟ ولـو كـان متحـدًا يخبرنا أين كـان بالضـبط عنـده؟ وهـل كـان متحـدًا معـه أيـام كـ

معه ، فكيف يكون عنده؟ أى كيف يكون هو اهللا وهو عند اهللا؟ أال تعنى العنديـة وجـود 
 اثنين أحدهما يملك اآلخر أو يحتفظ به؟

 13: 3متى (ولماذا عمََّد يوحنا الُمحمَّل بالخطيئة األزلية إلهه البار؟  -471س( 

 فـــى العـــالم اآلخـــر علـــى أقوالنـــا  ومـــا أهميـــة الفـــداء إذا كـــان هنـــاك حســـاب -472س
وال فـى  على الروح القدس فلن يغفر له ال فـى هـذا العـالم وأما من قال(وأفعالنا؟ 

  32 :12متى ) اآلخر

 ومـــا أهميـــة الفـــداء وعمـــل الصـــالحات لـــو أن دخـــولى الجنَّـــة يتوقـــف علـــى  -473س
 إيمانى بيسوع الذى قدم نفسه كفَّارة عن الخطايا السالفة؟ 

ُر َأَماَمــــهُ  َألنَّــــهُ 20( َألنَّ ِبالنَّــــاُموِس َمْعِرَفــــَة . ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموِس ُكــــلُّ ِذي َجَســــٍد َال َيَتَبــــرَّ
َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ اِهللا ِبُدوِن النَّاُموِس َمْشُهودًا َلُه ِمَن النَّاُموِس َواَألْنِبَياِء 21. اْلَخِطيَّةِ 

ِإِذ 23. َألنَُّه َال َفْرقَ . َيُسوَع اْلَمِسيِح ِإَلى ُكلِّ َوَعَلى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِبرُّ اِهللا ِباِإليَماِن بِ 22
انــًا ِبِنْعَمِتــِه ِباْلِفــَداِء الَّــِذي ِبَيُســوَع 24اْلَجِميــُع َأْخَطــُأوا َوَأْعــَوَزُهْم َمْجــُد اِهللا  ِريَن َمجَّ ُمَتَبــرِّ
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ْفِح َعـِن الَِّذي َقدََّمُه اُهللا كَ 25اْلَمِسيِح  فَّاَرًة ِباِإليَماِن ِبَدِمِه ِإلْظَهاِر ِبرِِّه ِمْن َأْجِل الصَّ
 25-20: 3رومية .) اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل اهللاِ 

 لكى يأتى عليكم كل دم زكى ُسِفَك (: ُينسب إلى عيسى عليه السالم قوله -474س
ن برخيــا الــذى قتلتمــوه بــين الهيكــل علــى األرض مــن دم هابيــل الّصــدِّيق إلــى دم زكريــا بــ

 35: 23متى ) والمذبح

ألــيس هــذا اعتــراف مــن يســوع ببــر األنبيــاء قبــل صــلبه؟ فمــا حاجــة اإللــه إلــى عمليــة 
األكـل مـن شـجرة معرفـة الخيـر مـن الشـر : الصلب والفداء؟ ألم تتفكروا أيـة خطيئـة أكبـر

ال ُيَعـد هـذا انتحـار مـن وجهـة أ ابنـه؟ فمـا بـالكم بقتـل اإللـه نفسـه أو أم قتل األخ ألخيـه؟
 نظر العقل؟

 َيــا ُمَعلِّـــُم َأيَّــُة َوِصـــيٍَّة ِهــَي اْلُعْظَمـــى ِفـــي «36: (ســئل عيســـى عليــه الســـالم -475س
ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكـلِّ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 37» النَّاُموِس؟

. ُتِحــبُّ َقِريَبـَك َكَنْفِســكَ : َوالثَّاِنَيـُة ِمْثُلهَـا39. ِذِه ِهــَي اْلَوِصـيَُّة اُألولَـى َواْلُعْظَمــىَهـ38. ِفْكـِركَ 
 40-36: 22متى .) »ِبَهاَتْيِن اْلَوِصيََّتْيِن َيَتَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواَألْنِبَياءُ 40

أن تــؤمن بعقيــدة الصــلب لمــاذا لــم َيُقــل إنــه عليــك و  عقيــدة الفــداء والصــلب هنــا؟ فــأين
 والفداء لتدخل الجنة؟ 

 لقد أوحى الرب العديد مـن النصـوص التـى تـدل علـى أن دينـه الـذى جـاء  -476س
به ليس الدين األخير ، وأنه سيرسل نبيًا آخر مـن بعـده ، فلمـاذا ُصـِلَب؟ ولـو كـان دينـه 

 هو آخر األديان فلماذا أوحى هذه النصوص؟

أن رســـالته ليســـت هـــى الرســـالة األخيـــرة وال الرســـالة وٕاذا كانـــت كـــل هـــذه أدلـــة علـــى 
 الخالدة وأنه أنبأ عن نبى آخر يأتى بعده مرسل من عند اهللا ، فلماذا الصلب والفداء؟ 

 ولمــاذا لــم تظهــر عقيــدة الصــلب والفــداء الوثنيــة هــذه ، التــى كــان اهللا قــد  -477س
 نهى عنها فى كتابه ، إال بعد اختفاء عيسى عليه السالم؟ 

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 
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َفــِإَذا َتَواَضـــَع َشـــْعِبي الَّــِذيَن ُدِعـــَي اْســـِمي َعَلــْيِهْم َوَصـــلُّوا َوَطَلُبـــوا َوْجِهـــي 14(
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم ا لرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني.) َأْرَضُهمْ 

يُر َطِريَقــُه َوَرُجــُل اِإلثْــِم َأْفَكــاَرُه 7( َوْلَيتُــْب ِإَلــى الــرَّبِّ َفَيْرَحَمــُه َوإَِلــى ِإَلِهَنــا ِلَيتْـُرِك الشِّــرِّ
 7: 55إشعياء ) .ُر اْلُغْفَرانَ َألنَُّه ُيْكثِ 

]. اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29(
ــلْ 30 .) ُكــلُّ ِإْنَســاٍن َيْأُكــُل اْلِحْصــِرَم َتْضــَرُس َأْســَناُنهُ ]. ُكــلُّ َواِحــٍد َيُمــوُت ِبَذْنِبــهِ : [َب

 30-29: 31إرمياء

َمــا َلُكـــْم َأْنــُتْم َتْضــِرُبوَن َهـــَذا اْلَمثَــَل َعَلـــى َأْرِض [2: َوَكــاَن ِإَلــيَّ َكـــَالُم الــرَّبِّ 1(
 َحـيٌّ َأَنـا َيقُـولُ 3؟ اآلَباُء َأَكُلـوا اْلِحْصـِرَم َوَأْسـَناُن اَألْبَنـاِء َضِرَسـتْ : َقاِئِلينَ , ِإْسَراِئيلَ 

َها ُكلُّ النُُّفـوِس 4. ِمْن َبْعُد َأْن َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثَل ِفي ِإْسَراِئيلَ  َال َيُكوُن َلُكمْ , السَّيُِّد الرَّبُّ 
) .الـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي َتُمـوتُ . ِكَالُهَما ِلي. َنْفُس اَألِب َكَنْفِس اِالْبنِ . ِهَي ِلي
 4-1: 18حزقيال 

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـ: َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. َحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيــا. َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . نِ اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالبْ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ي َفَعَلهَـا ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـ22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

ــيُِّد 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  يِر َيقُــوُل السَّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ

 للعـالم ، فلمـاذا خـاف مـن ولو كان هو اهللا وقـد نـزل إلعـالن هـذه الرسـالة  -478س
 خلقه ولم ُيعلنها لهم صراحة؟ 

 ولماذا كان يصلى ويتضرع هللا ، ويبكى أن يذهب عنه هذا الكأس؟ -479س 
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 ولمــاذا ضــحك علــى أنبيائــه وعبــاده كــل هــذا العمــر ولــم يعلــن رســالته لهــم  -480س
 بصراحة؟ 

 لــى أيــن النصــوص الــذى يقــول فيــه الــرب فــى كتبــه إنــه سيتجســد وينــزل ع -481س
األرض، ويبكــى ويتضــرع إللهــه أال يتركــه يالقــى هــذا المصــير الــدموى علــى يــد عبيــده، 

 ويقبضون عليه ويعدمونه صلبًا؟

 ولماذا فرض عقوبات على الزانى والقاتل ومن يخالف تعاليمه، إذا كانـت  -482س
 عنده النية أن ينزل لُيصَلب وبفدى البشرية؟

 بياءه وعبـاده األبـرار مـع الكفـرة واألشـرار أين المحبة التى عند إله يترك أن -483س
 فى العذاب األبدى حتى ينزل لُيصلب وَيعدمه عبيده؟

 ولو صـدقنا أنـه إلـه رحمـة ولـيس ذبيحـة ، فـأين رحمتـه بابنـه عنـدما دفعـه  -484س
يـدخل : للموت بسبب ذنب آخرين؟ وكيـف نصـدق أنـه إلـه عـادل إذا كـان هـذا هـو عدلـه

) أقصـد حتـى ُيصـَلب هـو(ين النار فى انتظـار صـلب ابنـه أنبياءه ورسله وعباده الصالح
 !!ثم ينزل إلى الجحيم ليخلصهم؟

 وهل ُيصـلب إلـه تكفيـرًا عـن خطيئـة بشـر؟ ولـو قلـتم إن الـذى ُصـِلَب كـان  -485س
بشر أيضًا ، لقلنا لقد انفصل وقتئذ إذن الهوته عن ناسوته ، وبذلك ينتفى االتحاد التام 

 .الذى تنادون بهوالكامل فى القول والعمل 
ولـــو قلــــتم إن الــــذى وقـــع عليــــه الصــــلب هــــم األب واالبـــن والــــروح القــــدس ُمجتمعــــين 

 متحدين ، لقلنا وَمن الذى أحيا اإلله الميِّت أو اآللهة الميتة؟ 

 جنيهـًا أو علـى  500جنيهًا ب  2000من البديهى أن أفدى ساعة ثمنها  -486س
القيمـــة الماديـــة للجديـــدة إضـــافة لقيمتهـــا جنيهـــًا إلذا كـــان لهـــا نفـــس  2000أعلـــى تقـــدير 

فكيـف فكـر اإللـه . لكن أن أفديها بضعف ذلـك فغيـر وارد فـى الحسـبان. المعنوية عندى
أن يفدى عبد من عبيده بنفسه أو ابنه؟ فهل من العقـل أن الـذى ُينجـزه هـذا اإللـه مجانـًا 

 يدفع فيه حياته؟ 
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 هـــذا التصـــرُّف؟ هـــل تعلمنـــا  ومـــا الفائـــدة التربويـــة التـــى نتعلمهـــا مـــن مثـــل -487س
 اإلنتحار مثل ما فعل الرب؟ أم تعلمنا أن أضحى بغيرى مرضاة لنفسى؟ 

 هل كان اإلله عاجزًا عن الغفران بدون هذه المسرحية؟ومن الذى قيَّده أن  -488س
 يفعل ذلك؟

 وكيف يثق خلقه به إذا كان قد ضحى بابنه البار البرىء من أجل غفران  -489س
 ب؟خطيئة عبد مذن

 هل هو إله قاسى القلب لهذه الدرجة؟ أيقتل ابنه من أجل عبد مذنب مـن  -490س
عبيــده؟ وٕاذا كــان هــذا بــدافع الحــب ، فلمــاذا وضــع كــل عبيــده فــى النــار انتظــارًا لنزولــه 

 وموته؟

 ولمــاذا لــم ينــتقم مــن يعقــوب عنــدما ضــحك عليــه وســرق النبــوة مــن أبيــه؟  -491س
 )27تكوين (

 22: 32تكـوين (م من يعقـوب الـذى تصـارع معـه وقهـره؟ ولماذا لم ينتق -492س-
30( 

 فكيــف يكفــر عــن  –ولــو كــان الصــلب والفــداء لغفــران خطيئــة آدم وحــواء  -493س
خطيئــة الشــيطان؟ وهــل سيضــطر إلــى النــزول مــرة أخــرى والــزواج مــن شــيطانة لينجــب 
شــيطانًا يصــلب عــن الشــياطين؟ أليســت خطيئــة الشــيطان أعظــم وأجــل؟ أم كــان َصــلب 

 هذا نيابة عن الجن واإلنس؟) أقصد نفسه(بنه ا

 أليســت هــذه فرصــة عظيمــة للشــيطان يمكنــه أن يتســلَّط بهــا علــى اإللــه ،  -494س
فكلمــا أراد الشــيطان أن ينــتقم مــن ربــه ويجعلــه حبيســًا لجهــنم لمــدة ثالثــة أيــام أو أكثــر، 

الشـيطان أم  ُيكثر هو نفسه مـن ذنـوب العبـاد؟ فَمـن الـذى ُيعاقـب َمـن؟ هـل الـرب ُيعاقـب
َوَأمَّا َأنَُّه َصـِعَد، َفَمـا ُهـَو ِإالَّ ِإنَّـُه َنـَزَل َأْيضـًا َأوًَّال ِإلَـى 9(الشيطان هو الذى ُيعاقب خالقه؟ 

َالَِّذي َنـَزَل ُهـَو الَّـِذي َصـِعَد َأْيضـًا فَـْوَق َجِميـِع السَّـَماَواِت، ِلَكـْي 10. َأْقَساِم اَألْرِض السُّْفَلى
 10-9: 4أفسس ) .َيْمَألَ اْلُكلَّ 
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 وكيــف يكــون اإللــه الــذى وســع كرســيه الســماوات واألرض محــدودًا بــبطن  -495س
 ؟ )10-9: 4أفسس (أمه أو بجسم ما أو فى قبر ما أو فى جهنم 

 أال تعلمـــون أنـــه لـــو حـــدَّه مكـــان مـــا كـــان المكـــان نفســـه أكبـــر منـــه ، ولمـــا  -496س
َلٌه ِمـْن َقِريـٍب َيقُـوُل الـرَّبُّ َوَلْسـُت ِإَلهـًا ِمـْن َأَلَعلِّي إِ 23(؟ "اهللا أكبر"استحق أن ُيطلق عليه 

؟ 24. َبِعيــدٍ  َأَمــا َأْمــَألُ َأَنـــا ِإَذا اْخَتَبــَأ ِإْنَســاٌن ِفــي َأَمــاِكَن ُمْســَتِتَرٍة َأَفَمــا َأَراُه َأَنــا َيقُــوُل الــرَّبُّ
 24-23: 23إرمياء ) ؟السََّماَواِت َواَألْرَض َيُقوُل الرَّبُّ 

ُهَوَذا السَّـَماَواُت َوَسـَماُء السَّـَماَواِت َال َهْل َيْسُكُن اللَُّه َحّقًا َعلَـى اَألْرِض؟ َألنَُّه 27(
 27: 8ملوك األول ) َتَسُعكَ 

 12: 38تكـوين (ولماذا لم ينتقم من نبيـه يهـوذا الـذى زنـا بزوجـة ابنـه؟  -497س- 
26( 

 30: 19تكـوين (ولماذا لم ينتقم من لـوط الـذى تقولـون إن زنـا بابنتيـه؟  -498س-
38( 

 صــموئيل (ولمــاذا لــم ينــتقم مــن أمنــون الــذى تقولــون عنــه إنــه زنــا بأختــه؟  -499س
 ) 13الثانى 

 ولمـاذا لـم ينـتقم مـن داود الـذى تتهمونـه بالزنـا مـع امـرأة جـاره بعـد ارتكابـه  -500س
 ) 11صموئيل الثانى (خيانة عظمى فى حق جيشه وجنوده ليقتل زوجها؟ 

 6-1: 32خروج (قم من هارون الذى عبد العجل؟ ولماذا لم ينت -501س( 

 9: 11ملــوك األول (ولمــاذا لــم ينــتقم مــن ســليمان الــذى عبــد األوثــان؟  -502س-
10( 

 التى عملت تمثـاًال لسـارية؟ ) ُمقلة(ولماذا لم ينتقم من زوجة نبيه سليمان  -503س
 )16: 15و أخبار األيام الثانى  13: 15ملوك األول (
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 ينتقم من نبيه جـدعون عنـدما بنـى مـذبحًا لغيـر اهللا وضـلََّل بنـى ولماذا لم  -504س
 )27-24: 8قضاة (إسرائيل؟ 

 2 :16ملـوك الثـانى(ولماذا لم ينتقم من نبيه آحاز الـذى عبـد األوثـان؟  -505س-
 )4-2 :28، وأيضًا أخباراأليام الثانى4

 و هــــل مــــن الرحمــــة أن ُيســــلم األب ابنــــه للصــــلب دون أن يقتــــرف إثمــــًا أ -506س
 جريمة ما تستحق هذه العقوبة؟ 

 وهنــاك . مــن المعلــوم أن ابــن اهللا فــى التعبيــر التــوراتى تعنــى الرجــل البــار -507س
 : أدلة كثيرة على ذلك منها

 َأْوَالَد اللَِّه َأِي َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا 12: (يقول يوحنا
ــ ــْن 13. وَن ِباْســِمهِ اْلُمْؤِمُن ــْن َمِشــيَئِة َجَســٍد َوَال ِم ــْن َدٍم َوَال ِم ــْيَس ِم ــُدوا َل َالَّــِذيَن ُوِل

 13-12: 1يوحنا .) َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَّهِ 

 َأْحِسـُنوا . َباِرُكوا َالِعِنيُكمْ . َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكـمْ 44: (ويقول متى
ِلَكـْي َتُكوُنـوا َأْبَنـاَء 45 َلى ُمْبِغِضيُكْم َوَصلُّوا َألْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكمْ إِ 

 45-44: 5متى .. .. ..) َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

 )18ــ ــوُد ِم ــِل اْلَمْوُل ــَد ِمــَن اِهللا َال ُيْخِطــُئ، َب ــُم َأنَّ ُكــلَّ َمــْن ُوِل ــُظ َنْعَل َن اِهللا َيْحَف
يُر َال َيَمسُّهُ   18: 5يوحنا األولى .) َنْفَسُه، َوالشِّرِّ

 .)ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالِم َألنَُّهْم َأْبَناَء اللَِّه ُيْدَعْونَ 9( 9: 5متى 

ــــمْ 14( 15-14: 6متــــى  ِتِه ــــاِس َزالَّ ــــْرُتْم ِللنَّ ــــُه ِإْن َغَف  َيْغِفــــْر َلُكــــْم َأْيضــــًا َأُبــــوُكمُ  َفِإنَّ
ِتِهمْ 15. السََّماِويُّ  ِتُكمْ  َوإِْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ  ).َال َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ

ـــدل ذلـــك علـــى تقبـــل اهللا لتوبـــة آدم وأنـــه . إن آدم ابـــن اهللا) 38: 3(يقـــول لوقـــا  أال ي
 أصبح فى نظر اهللا الذى أوحى هذا الكالم رجًال بارًا؟
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 هذا العمل الفدائى هو الذى وصفه رسول ربكـم بأنـه عمـل همجـى، أليس  -508س
 ال رحمة فيه وال محبة؟ 

َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه 32! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَناَفَماَذا َنُقوُل ِلَهَذا؟ 31(
 32-31: 8رومية ) َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعيَن َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا 

 ُينَسب إلى عيسى عليه السالم أنه نادى بمحبـة النـاس بعضـها الـبعض ،  -509س
وفــى الوقــت الــذى تقــول فيــه األناجيــل ). 45-38: 5متــى (حتــى طالــب بمحبــة األعــداء 

 فقـد. إن هذا كالم عيسى عليه السالم ُتفاجأ بعكس هذا اإلتجـاه تمامـًا فـى رسـائل بـولس
قــرر أوًال أن الــرب الــذى يعبــده والــذى يــدعوا إليــه هــو إلــه إنتقــام ، وٕالــه حــرب ، ال رحمــة 

وٕاذا كــان هــذا الكــالم مــن . عنــده وال محبــة فبنــه وال لعبــاده المــؤمنين ، وال لعبيــده الكفــار
وهــذا يتفــق . وحـى الــرب ، فقــد اعتــرف الــرب إذن بقســوته وهمجيتــه فــى تصــريف األمــور

ئة األزلية والفداء والصلب، كما يتفق تمامًا مع أوامره فى الكتـاب مع عقيدتكم فى الخطي
المقـــدس مـــن قتـــل كـــل مخالفيـــه ، مـــن مطالبتـــه باإلبـــادة الجماعيـــة ، مـــن تعليماتـــه بقتـــل 

 : األطفال والنساء ، والرضع

ــاَل َلُهــمْ 27( ــُه ِإْســَراِئيلَ «: َفَق ــاَل الــرَّبُّ ِإَل ــَذا َق ــْيفَ : َهَك ــْخِ◌ِذِه َضــُعوا ُكــلُّ َواِحــٍد َس ــى َف ُه َعَل
وا َواْرِجُعـوا ِمـْن َبـاٍب ِإلَـى َبـاٍب ِفـي اْلَمَحلَّـِة َواْقُتلُـوا ُكـلُّ َواِحـٍد َأَخـاُه َوُكـلُّ َواِحـٍد َصــاِحَبُه  َوُمـرُّ

َوَوَقَع ِمَن الشَّْعِب ِفي َذِلـَك . َفَفَعَل َبُنو َالِوي ِبَحَسِب َقْوِل ُموَسى28. »َوُكلُّ َواِحٍد َقِريَبهُ 
 28-27: 32خروج .) ْوِم َنْحُو َثَالَثِة آَالِف َرُجلٍ اْليَ 

َوُملُـوُك ِمـْدَياَن َقَتلُـوُهْم فَـْوَق 8. َوَقَتُلوا ُكل َذَكـرٍ  َكَما َأَمَر الرَّبُّ َفَتَجنَُّدوا َعلى ِمْدَياَن 7(
َجِميـَع َبَهــاِئِمِهْم  َبُنـو ِإْســَراِئيل ِنَسـاَء ِمـْدَياَن َوَأْطَفــالُهْم َوَنَهُبـوا َوَسـَبى9. ... قَـْتالُهمْ 

َوَأْحَرُقـــوا َجِميــَع ُمـــُدِنِهْم ِبَمَســاِكِنِهْم َوَجِميـــَع 10 .َوَجِميــَع َمَواِشــيِهْم َوُكـــل َأْمالِكِهــمْ 
عــدد ) َوَأَخــُذوا ُكــل الَغِنيَمــِة َوُكــل النَّْهــِب ِمــَن النَّــاِس َوالَبَهــاِئمِ 11. ُحُصــوِنِهْم ِبالنَّــارِ 

31 :7-11 

: ُقـل ِلَبنِـي ِإْسـَراِئيل«51: ِلُموَسـى ِفـي َعَرَبـاِت ُمـوآَب َعلـى ُأْرُدنِّ َأِريَحـاَوَقال الـرَّبُّ 50(
َفَتْطُرُدوَن ُكل ُسكَّاِن اَألْرِض ِمْن َأَمـاِمُكْم 52 ِإنَُّكْم َعاِبُروَن اُألْرُدنَّ ِإلى َأْرِض َكْنَعانَ 
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ــَناِمهِ  ــل َأْص ــُدوَن ُك ــَع َتَصــاِويرِِهْم َوُتِبي ــوَن َجِمي ــَع َوَتْمُح ــوَن َجِمي ــُبوَكِة َوُتْخِرُب ِم الَمْس
ــاِتِهمْ  ــْي 53. ُمْرَتَفَع ــُتُكُم اَألْرَض ِلَك ــْد َأْعَطْي ــي َق ــا َألنِّ ــوَن اَألْرَض َوَتْســُكُنوَن ِفيَه َتْمِلُك
ـــا  ـــُه َنِصـــيَبهُ . َوَتْقَتِســـُموَن اَألْرَض ِبالُقْرَعـــِة َحَســـَب َعَشـــاِئِرُكمْ 54َتْمِلُكوَه  الَكِثيـــُر ُتَكثِّـــُروَن ل

َحَسـَب َأْسـَباِط آَبـاِئُكْم . َحْيُث َخَرَجْت لُه الُقْرَعُة َفُهَنـاَك َيُكـوُن لـهُ . َوالَقِليُل تَُقلُِّلوَن لُه َنِصيَبهُ 
ــَتْبُقوَن 55. َتْقَتِســُمونَ  ــِذيَن َتْس ــوُن ال ــاِمُكْم َيُك ــْن َأَم ــكَّاَن اَألْرِض ِم ــُرُدوا ُس ــْم َتْط َوإِْن ل

ُيـِنُكْم َوَمَنـاِخَس ِفـي َجـَواِنِبُكْم َوُيَضـاِيُقوَنُكْم َعلـى اَألْرِض الِتـي ِمْنُهْم َأْشـَواكًا ِفـي َأعْ 
عــدد ) .»َفَيُكــوُن َأنِّــي َأْفَعــُل ِبُكــْم َكَمــا َهَمْمــُت َأْن َأْفَعــل ِبِهــمْ 56. َأْنــُتْم َســاِكُنوَن ِفيَهــا

33 :50-56 

ُمَهـا ِبُكـلِّ َمـا ِفيَهـا َمـَع َفَضْربًا َتْضِرُب ُسكَّاَن ِتلَك الَمِديَنِة ِبَحدِّ السَّيْ 15( ِف َوُتَحرِّ
ــْيفِ  َتْجَمــُع ُكــل َأْمِتَعِتَهــا ِإلــى َوَســِط َســاَحِتَها َوُتْحــِرُق ِبالنَّــاِر 16. َبَهاِئِمَهــا ِبَحــدِّ السَّ

تثنيـة .) الَمِديَنَة َوُكل َأْمِتَعِتَها َكاِملًة ِللرَّبِّ ِإلِهـَك َفَتُكـوُن تَـال� ِإلـى اَألَبـِد ال ُتْبَنـى َبْعـدُ 
13 :15- 17 

َحتَّى اْلَبَقـَر  -ِمْن ِطْفٍل َوَشْيٍخ , َوَحرَُّموا ُكلَّ َما ِفي اْلَمِديَنِة ِمْن َرُجٍل َواْمَرَأةٍ 21(
ِإنََّمـا . َوَأْحَرُقوا اْلَمِديَنَة ِبالنَّـاِر َمـَع ُكـلِّ َمـا ِبَهـا24... . َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّْيفِ 

ُة  : 6يشـوع .) َوالذََّهُب َوآِنَيـُة النَُّحـاِس َواْلَحِديـِد َجَعُلوَهـا ِفـي ِخَزاَنـِة َبْيـِت الـرَّبِّ اْلِفضَّ
21-24 

َكَقـــْوِل الـــرَّبِّ . َوَيُكـــوُن ِعْنـــَد َأْخـــِذُكُم اْلَمِديَنـــَة َأنَُّكـــْم ُتْضـــِرُموَن اْلَمِديَنـــَة ِبالنَّـــارِ 8(
 8: 8يشوع ) .»َقْد َأْوَصْيُتُكمْ . اْنُظُروا. َتْفَعُلونَ 

ــارِ ( ــَة ِبالنَّ ــوا اْلَمِديَن ــا 24. ... .... .... َوَأْحَرُق ــِل َوَكــاَن َلمَّ ــْن َقْت ــَراِئيُل ِم ــى ِإْس اْنَتَه
ــُث َلِحُقــوُهمْ  ــِة َحْي يَّ ــِل ِفــي اْلَبرِّ َوَســَقُطوا َجِميعــًا ِبَحــدِّ , َجِميــِع ُســكَّاِن َعــاٍي ِفــي اْلَحْق

ــعَ  ــوا َأنَّ َجِمي ــْيِف َحتَّــى َفُن ــْيفِ  السَّ ــدِّ السَّ ــَرُبوَها ِبَح ــاٍي َوَض ــى َع ــَع ِإَل ــَراِئيَل َرَج . ِإْس
, َفَكاَن َجِميُع الَّـِذيَن َسـَقُطوا ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ِمـْن ِرَجـاٍل َوِنَسـاٍء اْثَنـْي َعَشـَر َأْلفـاً 25

َم َجِميــَع ُســكَّاِن َوَيُشــوُع َلــْم َيــُردَّ َيــَدُه الَِّتــي َمــدََّها ِباْلَحْرَبــِة حَ 26. َجِميــُع َأْهــِل َعــايٍ  تَّــى َحــرَّ
َلِكِن اْلَبَهـاِئُم َوَغِنيَمـُة ِتْلـَك اْلَمِديَنـِة َنَهَبَهـا ِإْسـَراِئيُل َألْنُفِسـِهْم َحَسـَب َقـْوِل 27. َعـايٍ 

ا َوَأْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعَلَها َتال� َأَبِدّيًا َخَرابًا ِإَلـى َهـذَ 28. الرَّبِّ الَِّذي َأَمَر ِبِه َيُشوعَ 
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َوِعْنـــَد ُغـــُروِب . َوَمِلـــُك َعـــاٍي َعلََّقـــُه َعَلـــى اْلَخَشـــَبِة ِإَلـــى َوْقـــِت اْلَمَســـاءِ 29. اْلَيـــْومِ 
, َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمـْدَخِل َبـاِب اْلَمِديَنـةِ الشَّْمِس َأَمَر َيُشوُع َفَأْنَزُلوا ُجثََّتُه َعِن اْلَخَشَبِة 

َبَنـى َيُشـوُع َمـْذَبحًا ِللـرَّبِّ ِإلَـِه  ِحيَنئِـذٍ 30. َعِظيَمًة ِإَلى َهـَذا اْلَيـْومِ َوَأَقاُموا َعَلْيَها ُرْجَمَة ِحَجاَرٍة 
 30–18: 8يشوع  .)ِإْسَراِئيَل ِفي َجَبِل ِعيَبالَ 

َمقِّيـــَدَة وَأِريَحـــا وِلْبَنـــَة وَلِخـــيَش وَلِخـــيَش وَحْبـــُروَن : وكـــذلك فعـــل يشـــوع بالشـــعوب اآلتيـــة
نفس بهـا ولـم يبـق بهـا شـاردًا ، بـل حـرَّم كـل نسـمة بهـا وَدِبيَر وضربهم بحد السيف وكل 

 !!!  كما أمر الرب –

َلـْم ُيْبـِق . َفَضَرَب َيُشوُع ُكلَّ َأْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّْهِل َوالسُُّفوِح َوُكـلَّ ُمُلوِكهَـا40(
 40-28: 10يشوع .) اِئيلَ ِإَلُه ِإْسرَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َشاِرداً 

ــــْيفِ 10( ــــا ِبالسَّ ــــِت َوَأَخــــَذ َحاُصــــوَر َوَضــــَرَب َمِلَكَه ــــَك اْلَوْق ــــي َذِل .... ثُــــمَّ َرَجــــَع َيُشــــوُع ِف
َوَأْحَرَق َحاُصوَر . َوَلْم َتْبَق َنَسَمةٌ . َحرَُّموُهمْ . َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس ِبَها ِبَحدِّ السَّْيفِ 11

ــارِ  ــْيفِ َفَأَخــَذ يَ 12. ِبالنَّ ــَك اْلُمُلــوِك َوَجِميــَع ُمُلوِكَهــا َوَضــَرَبُهْم ِبَحــدِّ السَّ ــُدِن ُأوَلِئ . ُشــوُع ُكــلَّ ُم
َمُهْم َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ   12-10: 11يشوع .) َحرَّ

َوَسـِط  َفَسـَكَن اْلَكْنَعـاِنيُّوَن ِفـي. َفَلْم َيْطُرُدوا اْلَكْنَعـاِنيِّيَن السَّـاِكِنيَن ِفـي َجـاَزرَ 10(
 10: 16يشوع ) .َوَكاُنوا َعِبيدًا َتْحَت اْلِجْزَيةِ , َأْفَراِيَم ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ 

فضرب الـرب بنيـامين امـام اسـرائيل واهلـك بنـو إسـرائيل مـن بنيـامين فـي 35(
 35: 20قضاة ) .ذلك اليوم خمسة وعشرين الف رجل ومئة رجل

وأوصــوهم جــل مـن بنــي البــأس فأرســلت الجماعــة إلــى هنـاك اثنــي عشــر ألــف ر  10(
. قـائلين اذهبـوا واضـربوا سـكان يـابيش جلعـاد بحـد السـيف مـع النسـاء واألطفـال

قضـاة ) .تحّرمون كـل ذكـر وكـل امـرأة عرفـت اضـطجاع ذكـر. وهذا ما تعملونه11
21 :10-11 

ُمــوا ُكــلَّ َمــا َلــُه َوَال َتْعــُف َعــْنُهمْ 3( َبــِل اْقُتــْل  َفــاآلَن اْذَهــْب َواْضــِرْب َعَمــاِليَق َوَحرِّ
َوَأْمَســَك َأَجــاَج َمِلــَك 8... » َجَمــًال َوِحَمــاراً , َبَقــرًا َوَغَنمــاً , ِطْفــًال َوَرِضــيعاً , َرُجــًال َواْمــَرَأةً 
ــْيفِ , َعَمــاِليَق َحّيــاً  َم َجِميــَع الشَّــْعِب ِبَحــدِّ السَّ َوَعَفــا َشــاُوُل َوالشَّــْعُب َعــْن َأَجــاَج َوَعــْن 9. َوَحــرَّ
ــاِر اْلَغــنَ  ــدِ ِخَي ُموَهــا, ِم َواْلَبَقــِر َواْلُحْمــَالِن َواْلِخــَراِف َوَعــْن ُكــلِّ اْلَجيِّ ــْم َيْرُضــوا َأْن ُيَحرِّ َوُكــلُّ . َوَل

ــِة َحرَُّموَهــا ــِدْمُت «11: َوَكــاَن َكــَالُم الــرَّبِّ ِإَلــى َصــُموِئيلَ 10. اَألْمــَالِك اْلُمْحَتَقــَرِة َواْلَمْهُزوَل َن
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صـموئيل .) »َألنَُّه َرَجَع ِمْن َوَراِئي َوَلْم ُيِقْم َكَالِمي, اُوَل َمِلكاً َعَلى َأنِّي َقْد َجَعْلُت شَ 
 11 - 3: 15األول 

هكذا ندم الرب إله المحبة ذو العلم األزلى عندما فوجىء بما حـدث مـن شـاول ، أنـه 
 !!!عفا عن أجاج وعن الجيد من الغنم والبقر والحمالن والخراف

ــ12( ــِدَيُهَما َوَأْرُجَلُهَمــا اَن َفَقَتُلوُهَمــا،َوَأَمــَر َداُوُد اْلِغْلَم َوَعلَُّقوُهَمــا َعَلــى  َوَقَطُعــوا َأْي
 12: 4صموئيل الثانى ) .اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُرونَ 

َفالَِّذي َيْنُجو ِمْن َسْيِف َحَزاِئيَل َيْقُتُلُه َيـاُهو، َوالَّـِذي َيْنُجـو ِمـْن َسـْيِف َيـاُهو 17(
 17: 19لوك األول م) .َيْقُتُلُه َأِليَشعُ 

ــاَرٍة َوَتْقَطُعــوَن ُكــلَّ َشــَجَرٍة 19( ــٍة ُمْخَت ــَنٍة َوُكــلَّ َمِديَن ــٍة ُمَحصَّ َفَتْضــِرُبوَن ُكــلَّ َمِديَن
ملــوك )].َطيَِّبـٍة َوَتُطمُّـوَن َجِميــَع ُعُيـوِن اْلَمــاِء َوُتْفِسـُدوَن ُكــلَّ َحْقَلـٍة َجيِّــَدٍة ِباْلِحَجـاَرةِ 

 19: 3الثانى

َوَقَتَل َجِميَع الَِّذيَن َبُقوا َألْخـآَب ِفـي السَّـاِمَرِة َحتـَّى َأْفَنـاُه، ى السَّاِمَرِة، َوَجاَء ِإلَ 17(
 17: 10ملوك الثانى ) .َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

ـــوَرٍة ُتَضـــادُُّهْم حَ (  ـــْعٍب َوُك ـــلِّ َش ـــوََّة ُك ـــُدوا ُق ـــوا َوُيِبي ـــوا َوَيْقُتُل ـــاَل َوُيْهِلُك تَّـــى اَألْطَف
 11: 8أستير ) َوالنَِّساَء؛ َوَأْن َيْسُلُبوا َغِنيَمَتُهمْ 

َوِفي ُكلِّ ِبَالٍد َوَمِديَنٍة ُكلِّ َمَكاٍن 17. َوَكاَن ِلْلَيُهوِد ُنوٌر َوَفَرٌح َوَبْهَجٌة َوَكَراَمةٌ 16(
. ِعْنـَد اْلَيُهـوِد َوَوَالِئـُم َوَيـْوٌم َطيِّـبٌ َوَصَل ِإَلْيـِه َكـَالُم اْلَمِلـِك َوَأْمـُرُه َكـاَن َفـَرٌح َوَبْهَجـٌة 

ُدوا َألنَّ ُرْعَب اْلَيُهوِد َوَقَع َعَلْيِهمْ  -16: 8أسـتير )َوَكِثيُروَن ِمْن ُشُعوِب اَألْرِض َتَهوَّ
17 

َذا َوَهَكـ. َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنـَواِرِج َحِديـٍد َوُفـُؤوسٍ 3(
أخبار ) .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ 

 3: 20األيام األول 

ــَة ُطــوَبى ِلَمــْن ُيَجاِزيــِك َجــَزاَءِك الَّــِذي َجاَزْيِتَنــا8( ــَل اْلُمْخَرَب ــْن 9! َيــا ِبْنــَت َباِب ــوَبى ِلَم ُط
ْخَرةَ ُيْمِسُك َأْطفَ   9-8: 137مزامير !) اَلِك َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ
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َالشَّْيَخ َوالشَّابَّ 6. َال ُتْشِفْق َأْعُيُنُكْم َوَال َتْعُفوا .اْعُبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوَراَءُه َواْضـِرُبوا[(
َواْبتَـِدُئوا , ْن ِإْنَسـاٍن َعَلْيـِه السِّـَمةُ َوَال َتْقُرُبـوا ِمـ. اْقُتُلـوا ِلْلَهـَالكِ . َواْلَعْذَراَء َوالطِّْفَل َوالنَِّسـاءَ 

ُسوا اْلَبْيـتَ : [َوَقاَل َلُهمْ 7 .فَـاْبَتَدُأوا بِـالرَِّجاِل الشُُّيوِخ الَِّذيَن َأَماَم اْلَبْيـتِ  .»َمْقِدِسي ِمنْ  , َنجِّ
 7-5: 9قيال حز  ).َفَخَرُجوا َوَقَتُلوا ِفي اْلَمِديَنةِ . »اْخُرُجوا. َواْمُألوا الدُّوَر َقْتَلى

ــَر َعْبــِدي َمِلــِك 9(  ــَماِل َيُقــوُل الــرَّبُّ َوإَِلــى َنُبوَخْذَنصَّ َهَئَنــَذا ُأْرِســُل َفآُخــُذ ُكــلَّ َعَشــاِئِر الشِّ
ــا  ــُعوِب َحَواَلْيَه ــْم َعَلــى َهــِذِه اَألْرِض َوَعَلــى ُكــلِّ ُســكَّاِنَها َوَعَلــى ُكــلِّ َهــِذِه الشُّ ــَل َوآِتــي ِبِه َباِب

ــُأَحرُِّمُهمْ  ــةً  َف ــًا َأَبِديَّ ــِفيرًا َوِخَرب ــْم َدَهشــًا َوَص ــْوَت الطَّــَرِب 10. َوَأْجَعُلُه ــْنُهْم َص ــُد ِم َوُأِبي
ــَراجِ  . َوَصــْوَت اْلَفــَرِح َصــْوَت اْلَعــِريِس َوَصــْوَت اْلَعــُروِس َصــْوَت اَألْرِحَيــِة َوُنــوَر السِّ

ــَل َســْبِعيَن  َوَتْخــِدمُ َوَتِصــيُر ُكــلُّ َهــِذِه اَألْرِض َخَرابــًا َوَدَهشــًا 11 ــَك َباِب ــُعوُب َمِل َهــِذِه الشُّ
َوَيُكوُن ِعْنَد َتَماِم السَّْبِعيَن َسَنًة َأنِّي ُأَعاِقُب َمِلَك َباِبَل َوِتْلَك اُألمََّة َيُقوُل [12. َسَنةً 

 12-9: 25إرمياء ) .الرَّبُّ َعَلى ِإْثِمِهْم َوَأْرَض اْلِكْلَداِنيِّيَن َوَأْجَعُلَها ِخَربًا َأَبِديَّةً 

وَنَها َوُيَفرُِّغــوَن َأْرَضــَها َألنَُّهــْم َيُكوُنــوَن َعَلْيَهــا ِمــْن ُكــلِّ 2( يَن َفُيــَذرُّ َوُأْرِســُل ِإَلــى َباِبــَل ُمــَذرِّ
َعَلى النَّـاِزِع ِفـي َقْوِسـِه َفْلَيْنـِزِع النَّـاِزُع َوَعَلـى اْلُمْفَتِخـِر ِبِدْرِعـِه 3. ِجَهٍة ِفي َيْوِم الشَّرِّ 

ـــَال ُتْشـــ ـــِدَهاَف ـــلَّ ُجْن ـــوا ُك ُم ـــْل َحرِّ ـــا َب ـــى ُمْنَتَخِبيَه ـــى ِفـــي َأْرِض 4. ِفُقوا َعَل َفَتْســـُقَط اْلَقْتَل
 2: 51إرمياء ) .اْلِكْلَداِنيِّيَن َواْلَمْطُعوُنوَن ِفي َشَواِرِعَها

فبمـا ُتسـمون إلهكـم الـذى . وقد وافق العهد الجديـد علـى كـل مـا جـاء فـى العهـد القـديم
 فى كل العصور السابقة؟ هل كان أيضًا إلهًا للمحبة؟أوحى هذا الكالم 

َما ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َبـْل . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َعَلى اَألْرضِ «34(
قَ 35. َسـْيفاً  َة ِضــدَّ اِإلْنَسـاَن ِضــدَّ َأِبيــِه َواِالْبَنـَة ِضــدَّ ُأمَِّهـا َواْلَكنَّــ َفــِإنِّي ِجْئـُت ِألَُفــرِّ

 40-34: 10متى  .)َحَماِتَها

َأَتُظنُّـوَن َأنِّـي ِجْئـُت ُألْعِطـَي َسـَالمًا 51 …ِجْئُت ُألْلِقَي َنارًا َعَلـى اَألْرِض «49(
َألنَّــُه َيُكـوُن ِمــَن اآلَن َخْمَســٌة ِفــي 52. َبــِل اْنِقَســاماً ! َعَلـى اَألْرِض؟ َكــالَّ َأُقــوُل َلُكـمْ 

َيْنَقِسـُم اَألُب َعَلـى 53.َثَالَثٌة َعَلـى اْثَنـْيِن َواْثَنـاِن َعَلـى َثَالثَـةٍ : َبْيٍت َواِحٍد ُمْنَقِسِمينَ 
اِالْبِن َواِالْبـُن َعَلـى اَألِب َواُألمُّ َعَلـى اْلِبْنـِت َواْلِبْنـُت َعَلـى اُألمِّ َواْلَحَمـاُة َعَلـى َكنَِّتَهـا 

 53-49: 12لوقا .) »َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها



 283 

ــُه َواْمَرَأَتــُه َوَأْوَالَدُه «26: ُهــمْ َوَقــاَل لَ ( ــْأِتي ِإَلــيَّ َوَال ُيــْبِغُض َأَبــاُه َوُأمَّ ِإْن َكــاَن َأَحــٌد َي
-25: 14لوقـا ) .َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكـوَن ِلـي ِتْلِميـذاً 

26 

ــا َأْعــَداِئي ُأوَلِئــَك الَّــِذيَن 27( َلــْم ُيِريــُدوا َأْن َأْمِلــَك َعَلــْيِهْم َفــْأُتوا ِبِهــْم ِإَلــى ُهَنــا َأمَّ
 27: 19لوقا .) »َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

َال َتُكوُنوا َتْحَت ِنيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن، َألنَُّه َأيَّـُة ِخْلَطـٍة ِلْلِبـرِّ َواِإلثْـِم؟ َوَأيَّـُة 14(
َوَأيُّ اتَِّفاٍق ِلْلَمِسيِح َمَع َبِليَعاَل؟ َوَأيُّ َنِصيٍب ِلْلُمـْؤِمِن 15ِة؟ َشِرَكٍة ِللنُّوِر َمَع الظُّْلمَ 

: 6كورنثــوس الثانيــة ) َوَأيَّــُة ُمَواَفَقــٍة ِلَهْيَكــِل اِهللا َمــَع اَألْوثَــاِن؟16َمــَع َغْيــِر اْلُمــْؤِمِن؟ 
14-16 

 .. .. ... َلَهــا َســْبَعَة َأيَّــامٍ ِباِإليَمــاِن َســَقَطْت َأْســَواُر َأِريَحــا َبْعــَدَما ِطيــَف َحوْ 30(
الَّــِذيَن ِباِإليَمــاِن َقَهــُروا َمَماِلــَك، َصــَنُعوا ِبــرًّا، َنــاُلوا َمَواِعيــَد، َســدُّوا َأْفــَواَه ُأُســوٍد، 33
َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َحدِّ السَّْيِف، َتقَُّووا ِمـْن ُضـْعٍف، َصـاُروا َأِشـدَّاَء ِفـي 34
 34– 30: 11 عبرانيين) ْرِب، َهَزُموا ُجُيوَش ُغَرَباءَ اْلحَ 

ــاْلَمْوتِ 23( ــُتُلُهْم ِب ــى . َوَأْوَالُدَهــا َأْق ــاِحُص اْلُكَل ــا ُهــَو اْلَف ــي َأَن ــاِئِس َأنِّ َفَســَتْعِرُف َجِميــُع اْلَكَن
 23 :2رؤيا يوحنا ) .َواْلُقُلوَبِ◌، َوَسُأْعِطي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِبَحَسِب َأْعَماِلهِ 

. َوإِْن َكــاَن َأَحــٌد ُيِريــُد َأْن ُيْؤِذَيُهَمــا، َتْخــُرُج َنــاٌر ِمــْن َفِمِهَمــا َوَتْأُكــُل َأْعــَداَءُهَما5(
 5: 11رؤيا يوحنا ) .َوإِْن َكاَن َأَحٌد ُيِريُد َأْن ُيْؤِذَيُهَما َفَهَكَذا َال ُبدَّ َأنَُّه ُيْقَتلُ 

ـــاَلَف 28: (فجـــزاؤه القتـــلوهـــذه هـــى أحكـــام الكتـــاب المقـــدس ، ومـــن يخالفهـــا  ـــْن َخ َم
: 10عبـرانيين ) .َناُموَس ُموَسى َفَعَلى َشاِهَدْيِن َأْو َثَالَثِة ُشـُهوٍد َيُمـوُت ِبـُدوِن َرْأَفـةٍ 

فـــأين إلـــه الرحمـــة؟ وأيـــن اهللا محبـــة؟ وأيـــن أحبـــوا أعـــداءكم؟ وكيـــف نوفـــق بـــين حـــب  28
 األعداء ، وأوامر الرب باإلنتقام؟

 9: 14ملوك األول (من يربعام الذى عبد األوثان؟  ولماذا لم ينتقم -510س( 

 15ملـوك األول (ولماذا لم ينتقم من بعشا بن يربعام الذى عبد األوثـان؟ -511س :
33-34( 
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 25-1: 3ملوك الثانى (ولماذا لم ينتقم من يهورام الذى عبد العجل؟  -512س( 
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 قضــاة (ولمــاذا لــم ينــتقم مــن يفتــاح الجلعــادى الــذى قــدََّم أضــحية لألوثــان؟  -513س
11: 30-31( 

 ملـوك (ولماذا لم ينتقم من آخـاب بـن ُعمـرى الـذى عبـد البعـل وسـجَد لـه؟  -514س
 )33-31: 16األول 

 14: 25أخبار الثانى (ولماذا لم ينتقم من أمصيا الذى عبد األوثان؟  -515س( 

 نتقم من بنى اسرائيل الذين عبدوا العجل بعد أن أنقـذهم وأخـرجهم ولماذا ا -516س
 من مصر، لو كانت نيته أن ينزل وُيصَلب لغفران كل الخطايا السابقة؟ 

 هل كان نزوله وصلبه فقط تكفيرًا عن األكل من الشجرة؟ ولو كان نزوله  -517س
الشـــجرة، فكيـــف  لتكفيـــر ذنـــب آدم وحـــواء ألكلهـــم مـــن) أو إرســـال ابنـــه لُيصـــَلب(وموتـــه 

 سيكون تكفيره عن باقى اآلثام األكبر من األكل من الشجرة؟

 ولماذا لم ينزل مرة أخرى ليصلب ليكفر عن خطيئة من قتلوا ابنه وحرفوا  -518س
 دينه؟ 

 الـذى أحـرق َيُهوَياِقيُم ولماذا لم ينزل مرة أخرى ليصلب ليكفر عن خطيئة  -519س
جًا آَخَر َوَدَفَعُه ِلَباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا اْلَكاِتِب َفَكَتَب ِفيِه َعـْن فَـِم ِإْرِمَيـا َفَأَخَذ ِإْرِمَيا َدرْ 32(كتابه؟ 

ــْفِر الَّــِذي  َأْحَرَقــُه َيُهوَيــاِقيُم َمِلــُك َيُهــوَذا ِبالنَّــاِر َوِزيــَد َعَلْيــِه َأْيضــًا َكــَالٌم ُكــلَّ َكــَالِم السِّ
 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

 لم ينزل مرة أخرى ليصلب ليكفر عـن خطايـا األنبيـاء الـذين سـرقوا ولماذا  -520س
 كلمات بعضهم البعض وينسبونها هللا ، فى الوقت الذى يؤكد اهللا أنه لم يرسلهم؟ 

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
  30: 23إرمياء .) َبْعضٍ 

ــاِء َيُقــوُل الــرَّبُّ الَّــِذيَن َيْأُخــُذوَن ِلَســاَنُهْم َوَيُقوُلــونَ 31( ــَذا َعَلــى اَألْنِبَي ــالَ : َهَئَن إرميــاء .) َق
23 :31 
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ـوَنَها َوُيِضـلُّوَن َهَئَنَذا َعَلى الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن ِبـَأْحَالٍم َكاِذَبـٍة َيقُـوُل الـرَّبُّ 32( الَّـِذيَن َيُقصُّ
ــْم ُأْرِســْلُهْم َوَال َأَمــْرُتُهمْ َشــْعِبي بِ  ــْعَب . َأَكــاِذيِبِهْم َوُمَفــاَخَراِتِهْم َوَأَنــا َل َفَلــْم ُيِفيــُدوا َهــَذا الشَّ

 32: 23إرمياء ].) َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33( َأيُّ : [َفُقْل َلُهـمْ ] َما َوْحُي الرَّبِّ
ــي َأْرُفُضــُكْم  ــْوُل الــرَّبِّ  -َوْحــٍي؟ ِإنِّ ــَو َق ــْعُب الَّــِذي 34. ُه ــاِهُن َأِو الشَّ ــالنَِّبيُّ َأِو اْلَك َف

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

 ا وصـية الـرب ، ولماذا لم ينزل مرة أخرى ليصلب ليكفر عن الـذين أبطلـو  -521س
وعبــدوه بــاطًال ، وعلمــوا النــاس تعــاليم ليســت مــن تعــاليم اهللا ، ولكنهــا مــن تعــاليم البشــر 

 لبعضهم البعض؟

َحَسـنًا َتَنبَّـَأ َعـْنُكْم ِإَشـْعَياُء ! َيـا ُمـَراُؤونَ 7! َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوِصيََّة اللَّـِه ِبَسـَبِب َتْقِليـِدُكمْ 6(
ــاِئالً  ــِرُب ِإلَــيَّ 8: َق ــي َبِعيــداً  َيْقَت ــُه َفُمْبَتِعــٌد َعنِّ ــا َقْلُب ــَفَتْيِه َوَأمَّ ــِه َوُيْكِرُمنِــي ِبَش ــَذا الشَّــْعُب ِبَفِم . َه

 9-6: 15متى .) »َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاسِ 9

 اء الـذين غشـوا ولماذا لم ينزل مرة أخرى ليصلب ليكفـر عـن خطايـا األنبيـ -522س
قومهم ، وتبأوا باسـم إلـه آخـر ، ولـم يرسـلهم اهللا مـن األصـل ، بـل تنبـأوا بالكـذب وأحـب 

 الكهنة أصحاب المصالح هكذا وحكموا على أيديهم بما لم ينزله اهللا؟

ِمُكـُم الَِّتـي َال َتِغشَُّكْم َأْنِبَيـاُؤُكُم الَّـِذيَن ِفـي َوَسـِطُكْم َوَعرَّاُفـوُكْم َوَال َتْسـَمُعوا َألْحالَ ( 
ــا ــِمي ِباْلَكــِذبِ 9. َتَتَحلَُّموَنَه َأَنــا َلــْم ُأْرِســْلُهْم َيُقــوُل . َألنَُّهــْم ِإنََّمــا َيَتَنبَّــُأوَن َلُكــْم ِباْس

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

.) َذا َأَحـبَّ َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم َعَلى َأْيِديِهْم َوَشـْعِبي َهَكـ31(
 31: 5إرمياء 

 ولمـاذا لـم ينــزل مـرة أخــرى ليصـلب ليكفـر عــن خطايـا الكتبــة الـذين حرفــوا  -523س
 كلمة الرب وخدعوا الناس بأكاذيبهم؟ 

َلَهـا َقَلـُم اْلَكَتَبـِة الُمَخـاِدعُ َكْيَف َتدَُّعوَن َأنَُّكْم ُحَكَماُء َوَلَدْيُكْم َشِريَعَة الـرَّبِّ َبْيَنَمـا (   َحوَّ
 8: 8إرمياء ) ؟ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 
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اْلَيـْوَم 5! َماَذا َيْصَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعَلى اِهللا َتَوكَّْلُت َفَال َأَخافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(
 5-4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي

ــــٌل ِللَّــــِذيَن 15( ــــِة َوْي ــــي الظُّْلَم ــــاُلُهْم ِف ــــْم َعــــِن الــــرَّبِّ َفَتِصــــيُر َأْعَم ــــوا َرْأَيُه ــــوَن ِلَيْكُتُم ُق َيَتَعمَّ
 16-15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

 وهـل مــن العــدل أن يتســاوى الكــافر والمـؤمن لمجــرد صــلب إنســان بــرىء؟  -524س
 ل بهذا قد تعلم شعب الصليب تحمل مسؤولية أعمالهم؟وه

إنهم ُيحمِّلون ظهر إالههم بأثقال من الذنوب واآلثام، ال بد معها من إرسال ابنه . ال
مــرة أخــرى وربمــا ابنتــه وزوجتــه وكــل أقربائــه مــرات ومــرات حتــى يرضــيه منظــر الــدماء 

انـتقم مـن الشـيطان وأراح  أليس من األسهل لـو أنـه!! والضحايا ليتوب عليهم ويغفر لهم
 واستراح؟

 وهل سينزل لُيصَلب مرة أخرى بسبب سرقة بنى إسرائيل ُحلـى المصـريين  -525س
ن نفســه مــرة أخــرى ويتــزوج لُينجــب ابنــًا  عنــد خــروجهم مــن مصــر؟ أم ينتظــر حتــى ُيكــوِّ

 وُيرسله لُيصَلب نيابة عنه؟ 

 ئيل بسـرقة أمـوال ومن الذى سيكفر عن خطيئة الرب الذى أمـر بنـى إسـرا -526س
المصـــريين ووضـــع القبـــول فـــى أعـــين المصـــريين لتنفيـــذ مخطـــط النصـــب والســـرقة هـــذا؟ 

ــٍة . َوَفَعــَل َبُنــو ِإْســَراِئيَل ِبَحَســِب َقــْوِل ُموَســى35( َطَلُبــوا ِمــَن اْلِمْصــِريِّيَن َأْمِتَعــَة ِفضَّ
ْعِب ِفـي ُعِ◌ُيـوِن اْلِمْصـِريِّيَن َحتـَّى َوَأْعَطى الرَّبُّ ِنْعَمًة ِللشَّـ36. َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوِثَياباً 

 )36-35: 12؛ خروج  22: 3خروج (.) َفَسَلُبوا اْلِمْصِريِّينَ . َأَعاُروُهمْ 

 ولماذا لم ينتقم ممن أوقدوا نيران الحرب وقتلوا األبرياء فى صبرا وشاتيال  -527س
 وفى جنين وفى البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان والعراق؟ 

 األكــل مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــر أم قتــل : أيهمــا أهــم عنــد هــذا اإللــه -528س
 النفس؟ 
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 أن يعــــرف آدم وحــــواء الخيــــر مــــن الشــــر ليقويــــا علــــى : أيهمــــا أهــــم عنــــده -529س
 محاربة الشيطان ، أم القتل والزنا والنصب والسرقة؟

 كيــف يكــون إلــه بــار رحـــيم حّنــان مّنــان وهــو ُيضـــمر كــل هــذا الشــر فـــى  -530س
 !!!؟هذا العمر ثمَّ ينتقم من فلذة كبده؟ ثم تقولون اهللا محبة؟ كل نفسه

 ألــم يقــل إنــه إلــه غيــور يتفقــد ذنــوب اآلبــاء فــى األبنــاء فــى الجيــل الثالــث  -531س
 )5: 20خروج (والرابع من مبغضيه؟ فلماذا كذب وانتظر كل هذه األجيال؟ 

 ن حاله معنا نحن؟وٕاذا كان هذا حاله مع من أحب ـ مع ابنه ـ فكيف يكو  -532س 

 ولماذا لم ينتقم من الشيطان الذى قهره أربعين يوما يجربه فى البرية؟  -533س 

 كيــف يســتنكف الــرب أن يضــحك الشــيطان علــى آدم وحــواء لحظــة واحــدة  -534س
أغراهمـــا فيهـــا لألكـــل مـــن شـــجرة معرفـــة الخيـــر مـــن الشـــر ، ويرضـــى أن يضـــحك عليـــه 

 ية؟الشيطان ويأسره أربعين يومًا فى البر 

ــُدِس 1( وِح اْلُق ــا َيُســوُع َفَرَجــَع ِمــَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئــًا ِمــَن الــرُّ ــي َأمَّ وِح ِف ــالرُّ ــاُد ِب ــاَن ُيْقَت َوَك
يَّةِ  ـا َتمَّـْت . َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا ِفي ِتْلـَك اَأليَّـامِ . َأْرَبِعيَن َيْومًا ُيَجرَُّب ِمْن ِإْبِليَس 2 اْلَبرِّ َوَلمَّ

ــيُس 3 .َجــاَع َأِخيــراً  ــُه ِإْبِل ــاَل َل ــزاً «: َوَق ــَذا اْلَحَجــِر َأْن َيِصــيَر ُخْب ــْل ِلَه ــَت اْبــَن اِهللا َفُق . »ِإْن ُكْن
. »َمْكتُـوٌب َأْن لَـْيَس بِـاْلُخْبِز َوْحـَدُه َيْحَيـا اِإلْنَسـاُن َبـْل ِبُكـلِّ َكِلَمـٍة ِمـَن اهللاِ «: َفَأَجاَبُه َيُسـوعُ 4
َبـٍل َعـاٍل َوَأَراُه َجِميـَع َمَماِلـِك اْلَمْسـُكوَنِة ِفـي َلْحَظـٍة ِمـَن ثُمَّ َأْصَعَدُه ِإْبِلـيُس ِإَلـى جَ 5

ْلَطاَن ُكلَُّه َوَمْجَدُهنَّ َألنَُّه ِإَليَّ َقْد ُدِفَع َوَأَنـا «: َوَقاَل َلُه ِإْبِليُس 6. الزََّمانِ  َلَك ُأْعِطي َهَذا السُّ
اْذَهـْب َيـا «: َفَأَجاَبـُه َيُسـوعُ 8. »وُن لَـَك اْلَجِميـعُ َفِإْن َسـَجْدَت َأَمـاِمي َيُكـ7. ُأْعِطيِه ِلَمْن ُأِريدُ 

ثُمَّ َجاَء ِبـِه ِإَلـى ُأوُرَشـِليَم 9. »ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبـدُ : ِإنَُّه َمْكُتوبٌ ! َشْيَطانُ 
ــِل  ــاِح اْلَهْيَك ــى َجَن ــُه َعَل ِهللا َفــاْطَرْح َنْفَســَك ِمــْن ُهَنــا ِإَلــى ِإْن ُكْنــَت اْبــَن ا«: َوَقــاَل َلــهُ َوَأَقاَم

ــَك ِلَكــْي َيْحَفُظــوَك : َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ 10َأْســَفَل  ــُه ِب ــاِديِهْم 11َأنَّــُه ُيوِصــي َمَالِئَكَت َوَأنَُّهــْم َعَلــى َأَي
رِِّب الــرَّبَّ َال ُتَجــ: ِإنَّــُه ِقيــلَ «: َفَأَجــاَب َيُســوعُ 12. »َيْحِمُلوَنــَك ِلَكــْي َال َتْصــِدَم ِبَحَجــٍر ِرْجَلــكَ 

 13-1: 4لوقا ) .َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ 13. »ِإَلَهكَ 
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 هل أوحى افتخارًا أنـه عـديم الشـفقة علـى مـن يحـب ، أم أعجبـه أن يسـبه  -535س
ـــا َفَمـــْن عَ (يصـــفه أحـــد خلقـــه ويصـــفه بالقســـوة وعـــدم الرحمـــة؟  ـــاَن اُهللا َمَعَن ـــاِإْن َك ! َلْيَن

   32-31: 8رومية ) َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعينَ 32

 أم نزل هو ليصلب ليظل خلقه يلعنوه إلى يوم الدين ثم يخلدهم فى الجنة  -536س
ــــِة 13(بهــــذا العمــــل األســــطورى الــــذى راح هــــو ضــــحيته؟  ــــْن َلْعَن ــــَداَنا ِم ــــيُح اْفَت َاْلَمِس

َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن ُعلِّــَق َعَلــى «: لنَّــاُموِس، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا، َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ ا
 13: 3غالطية .) »َخَشَبةٍ 

 لماذا قبل إالهكم أن يتحول إلى حيوان منوى الُيرى، ثّم نطفـة، ثـمَّ علقـة،  -537س
رضــيعًا ال يفقــه شــيئًا  ثـم مضــغة، ويتوســخ بالــدماء وينــزل مــن فـرج أمــه ، ويكــون صــغيراً 

ويكـون متبـوًال علـى نفسـه متبـرزًا  –أحـد خلقـه  –ُتعلمه أمه وهى فى نفس الوقت زوجته 
على نفسه؟ ال يكون نظيفًا إال إذا نظفه أحد خلقه من الماء أو الـورق أو الخشـب؟ فهـل 

 فما الذى يدفعنى لعبادته؟. هذه هى صورة اإلله العظيم القدوس المنزه؟ ال

 اذا قبــل إلهكــم أن يتحــد جســده ودمــه فــى البشــر عنــدما تــأكلون الخبــز لمــ -538س
المقــدس وتشــربون الخمــر ليتحــول إلــى بــول وبــراز ويكــون مثــواه المجــارى مــع فضــالت 
عبيـــده وروث الكـــالب والقطـــط والبهـــائم؟ ألـــم يعلـــم أن مصـــير هـــذا التحـــول ســـيؤول بعـــد 

 الهضم إلى المجارى؟ هل رضى لنفسه هذه الصورة المهينة؟

 هــل قبــل اإللــه أن يحكــم عليــه أحــد خلقــه بــالموت؟ هــل لــم يعــرف النبــى  -539س
 رئيس الكهنة قيافا إالهه؟ أإله لم يعرفه أنبياؤه وال رسله؟ 

ــَنةِ 49( ــِة ِفــي ِتْلــَك السَّ ــا َكــاَن َرِئيســًا ِلْلَكَهَن َأْنــُتْم َلْســُتْم «: َفَقــاَل َلُهــْم َواِحــٌد ِمــْنُهْم َوُهــَو َقَياَف
ــْعِب َوَال َتْهِلــَك 50َشــْيئًا َتْعِرُفــوَن  ــُروَن َأنَّــُه َخْيــٌر َلَنــا َأْن َيُمــوَت ِإْنَســاٌن َواِحــٌد َعــِن الشَّ وَال تَُفكِّ

َوَلْم َيُقْل َهَذا ِمْن َنْفِسِه َبْل ِإْذ َكـاَن َرِئيسـًا ِلْلَكَهَنـِة ِفـي ِتْلـَك السَّـَنِة 51. »اُألمَُّة ُكلَُّها
  50-49: 11يوحنا ) ٌع َأْن َيُموَت َعِن اُألمَّةِ َتَنبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزمِ 

هـل النبـى يعـرف مصـلحة األمـة !! فكيف لم ُيعلمه أنه إلهـه؟ هـل النبىـأعلم مـن اإللـه
 ومن الذى أوحى له ذلك؟ !! ويعمل عليها أكثر من إلهه؟ هل يتنبأ النبى بموت اإلله
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!! ذلـك الخيـر لألمـة انظر نبى اهللا العادل الذى يحكـم علـى إالهـه بـالموت ويـرى فـى
فمـــا حـــاجتى أن أصـــدق نبيـــًا أو إالهـــًا بعـــد؟ ألـــيس هـــذا هـــو الـــدافع لخـــروج النـــاس مـــن 
الكنيسـة ورفــض تعاليمهـا؟ ألــيس هـذا مــن أســباب إنكـار وجــود اهللا؟ أليسـت فكــرة الصــلب 

 والفداء دافع إلكثار الخطايا واآلثام والالمباالة باقترافها؟

 سخريوطى للصلب؟ أتصدقون أنه رضى بتسـليم أإله يسلمه نبيه يهوذا األ -540س
 16-14: 26إلهه ورجح  منفعة ثالثين من الفضة على إلهه ووعوده؟ متى 

 أإله ال يساوى ثمنه ثمن حذاء؟ ثالثين من الفضة؟ -541س !! 

 لمــاذا لـــم يــرحم بـــاقى خلقــه القـــادمين إلــى العـــالم عنــدما ُيفِقـــَدهم الثقــة فـــى  -542س
ى بابنــــه؟ ألــــن يســــاورهم الشــــك  رحمتــــه؟ مــــاذا ســــيقولون عنــــه عنــــدما يعلمــــون أنــــه ضــــحَّ

ويحبطهم األمل فى رحمته؟ أال يفقدهم ذلك األمل فى أن يعدل بينهم أو يحكم بالصلب 
 على أحد منهم بسبب خطيئة شخص آخر؟

 وحكــم ) نســبة لبــولس(مــا بــالكم لــو اتبــع أحــد القضــاة هــذا الــنهج البولســى  -543س
كنـــتم تقبلونـــه؟ هـــل أأكـــل أنـــا وأســـرتى فـــى أحـــد بقتـــل شـــخص بـــرىء بـــذنب آخـــر؟ فهـــل 

المطاعم وُتْجَبر أنت على دفع فاتورة الطعام؟ هل تؤدى أنت اإلمتحان وتجتـازه بامتيـاز 
 ، ثم تُبدَّل نتيجتك بنتيجة آخر راسب لم يدخل اإلمتحان وال تعرفه؟ هل ستقبل؟

 أكــال مــن  مــا هــو الــذنب الــذى ارتكبــه آدم وحــواء؟ أن: قــل لــى بــاهللا عليــك -544س
شجرة معرفة الخير والشر؟ هـل كـان عليهمـا أال يعرفـا طريـق الخيـر فينتهجـاه وأال يعرفـا 

 . طريق الشر فيجتنباه؟ قد تقول لى إن ذنبهما هو عصيان أمر اهللا

ومــا الحكمــة أن يمنــع اهللا خلقــه مــن معرفــة الخيــر مــن الشــر؟ هــل كــان : فســأقول لــك
 عرفة الخير من الشر ثم يحاسبهما فى اآلخرة؟ يريد أن يتركهما فى ظالم الجهل وعدم م

ألست معى فى أنهما لو كانـا قـد عرفـا الخيـر مـن الشـر القتضـى علمهمـا بـالخير أن 
 يتبعان طريق اهللا القويم؟ 
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فما حكمة الرب فى أن يمنـع عنهمـا فـيض الخيـر هـذا ، ثـم يحاسـبهما؟ أال يـدل ذلـك 
 على النية السيئة المبيتة من الرب ضد عبديه؟ 

أال يدل ذلك على أن الرب كان يضمر لهما الشر ، وكان ينوى طردهما من الجنة؟ 
 أال يدل ذلك على أنه إله الكره وال عالقة له بالمحبة؟

فهـل البد أن تتناسـب العقوبـة مـع الجريمـة نفسـها؟ في جميع الشرائع ألست معى أنه 
 يتناسب الصلب، مع خطيئة آدم؟

 انت نيته أال يعرف آدم وحواء الخير من الشر؟ ولماذا خلق الجنة والنار إذا ك

 وهل كفَّ الشيطان عن محاربة الرب بعد أن وسوس آلدم وحـواء؟ فلمـاذا  -545س
يترك هذا اإلله الحلول الجذرية فينـتقم مـن آدم وحـواء، وال ينـتقم مـن الشـيطان، بـل ينـتقم 

 من ابنه البرىء الذى ُسرَّت به نفسه؟

 ن الشـــيطان قـــبض علـــى اإللـــه وســـاقه إلـــى البريـــة معلـــوم مـــن األناجيـــل أ -546س
ليجربه ، ولـم يقـدر اإللـه علـى اإلنفكـاك مـن قبضـته ، ولـم يؤاخـذ أحـد هـذا اإللـه ، الـذى 

فلـَم آخـذ حـواء علـى . ترك ُملكه وملكوته وكل خلقه ال يعلم عنهم شيئًا لمدة أربعين يوماً 
 ة المحرمة؟قيادة الشيطان لها لثوينات أغراها فيها باألكل من الشجر 

 ألــيس هــذا ذنــب الــرب الــذى لــم يتــرك آلدم وحــواء اإلكثــار مــن األكــل مــن  -547س
شــجرة معرفــة الخيــر والشــر ليعيــنهم ذلــك علــى محاربــة الشــيطان؟ فلمــاذ أراد مــنعهم مــن 

 معرفة الخير؟ أال يريد الخير للبشرية؟

 36: 6لوقا)فكونوا أنتم رحماء كما أن أباكم أيضًا رحيمٌ : (قال لوقا -548س  

فلــك أن تتخيــل أن نصــارى العــالم يــرون فــى قتــل األب البنــه رحمــة وغفــران؟ لــك أن 
تتخيل أن نصارى العالم يرضون بقتل األب البنه مـن أجـل خطيـة شـخص آخـر سـمعوا 
أنـــه كـــان أول إنســـان علـــى األرض فلـــم يـــروه ُيخطـــىء وال شـــاركوه الخطيئـــة ، وال حتـــى 

 فى الخطايا؟ رضوا بها؟ أليس هذا باعثًا لإلستمرار 
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 ــْدَرٌة (ومــا قيمــة قولــه  -549س ــْيَس ِفــيَّ ُق ــَداِء َوَهــْل َل ــِدي َعــِن اْلِف َهــْل َقَصــَرْت َي
ُيْنـِتُن َســَمُكَها ِمـْن َعــَدِم اْلَمــاِء . َأْجَعــُل اَألْنهَـاَر َقْفــراً . ؟ ُهــَوَذا ِبَزْجَرتِـي ُأَنشِّــُف اْلَبْحـرَ ِلِإلْنَقـاذِ 

-2: 50إشـعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَهـا ُأْلِبُس 3. َوَيُموُت ِباْلَعَطشِ 
3 

فـــإذا كـــان هـــو إلـــه قـــوى ولـــم تقصـــر يـــده عـــن المغفـــرة ، فلمـــاذا لـــم يغفـــر خطيئـــة آدم 
ٕاذا كــان اهللا يغفــر الــذنوب فلمــاذا لــم وحــواء؟ أال يريــد أن يكــون قــدوة يقتــدى بــه خلقــه؟ و 

إلـى أن ُيرسـل أحـد أبنائـه فـى كـل بنه؟ أم إنـه فـى حاجـة يغفر آلدم وحواء؟ لماذا عذََّب ا
 مرة يريد أن يغفر فيها للبشر؟

 ــاَرُه (: يقــول الــرب فــى إشــعياء -550س ــِم َأْفَك ْث ــُل اِإل ــُه َوَرُج يُر َطِريَق ــرِّ ــُرِك الشِّ ِلَيْت
 7: 55إشعياء .) َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

فهل تعتقد أن الرب كان صادقًا عندما قال إلشـعياء أنـه يكثـر الغفـران؟ أم تـراه كـذب 
عليــه وخدعــه ، كمــا خــدع حــواء وآدم وحــرم عليهمــا األكــل مــن شــجرة معرفــة الخيــر مــن 
الشر ليوقعهما الشيطان فى حبائله ، ثم يبدأ الرب فى تنفيذ مخطط العذاب األبـدى إلـى 

ســدًا وُيهــان وُيصــفع علــى وجهــه ، وُيبَصــق فــى وجهــه ، ثــم ُيعــدم صــلبًا ، أن ينــزل متج
 ليتمكن من غفران خطيئة واحدة؟

 ــْل : (يســألكم الــرب يــا نصــارى قــائالً  -551س ــَداِء َوَه ــِن اْلِف ــِدي َع ــْل َقَصــَرْت َي َه
ُيْنـِتُن َسـَمُكَها . ُل اَألْنهَـاَر َقْفـراً َأْجَعـ. ؟ ُهـَوَذا ِبَزْجَرتِـي ُأَنشِّـُف اْلَبْحـرَ َلْيَس ِفيَّ ُقْدَرٌة ِلِإلْنَقـاذِ 

ــَماَواِت َظَالمــًا َوَأْجَعــُل اْلِمْســَح ِغَطاَءَهــا3. ِمــْن َعــَدِم اْلَمــاِء َوَيُمــوُت ِبــاْلَعَطشِ  ) .»ُأْلــِبُس السَّ
 3-2: 50إشعياء 

! نعـم قصـرت يـدك عـن الفـداء: قولوا له! أعلنوا ما تؤمنون به! فكونوا أمناء صادقين
وٕاال لماذا لم تفدى آدم وحواء؟ لماذا ! أنت يا رب إله ظالم! لست بإله محبةأنت يا رب 

لم تفدى كل هذه الخليقة إلى أن تجسدت، وأكلت، وشـربت، وتبولـت، وتبـرزت، وأهنـت، 
 وُضربت، وصفعت على وجهك، وبصق فى وجهك ، وُأعدمت صلبًا؟

 ! نعم لم يكن بك قدرة على اإلنقاذ: قولوا له
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 !أنت لم تستطع إنقاذ نفسك وكنت تهرب من عبيدك .نعم: قولوا له

وكان يسوع يتردد بعد هذا فى الجليل ، ألنـه لـم يـرد أن يتـردد فـى اليهوديـة (
 ،  1: 7يوحنا ) ألن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه

) فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكـن يسـوع يمشـى بـين اليهـود عالنيـة(
 ،  54-53: 11يوحنا 

 ! نعم أنت ضعيف ولم تستطع إنقاذ نفسك: له قولوا

نعـــم أنـــت ضـــعيف وكنـــت تبكـــى ونـــزل أحـــد عبيـــدك يهـــدىء مـــن روعـــك، : قولـــوا لـــه
 ! ويواسيك، لتتماسك، بعد أن إنهارت قواك وخارت

وهل استطعت أن تنقذ نفسك؟ وٕاال لماذا كنت تبكى؟ ولماذا نزل مالك مـن : قولوا له
 وضعفه؟ السماء ، صعبت عليه خوار قوة الرب

َيـا َأَبتَـاُه «: قَـاِئالً 42َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيـِة َحَجـٍر َوَجثَـا َعلَـى ُرْكَبَتْيـِه َوَصـلَّى 41( 
َوَظَهَر 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 

ــمَ  ــُه َمــَالٌك ِمــَن السَّ يــهِ َل َوإِْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــدِّ َلَجاَجــٍة 44. اِء ُيَقوِّ
 44-41: 22لوقا ) .َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

 َن َعَسى َأْن َيُكو24َأَفُتْهِلُك اْلَبارَّ َمَع اَألِثيِم؟ «: َفَتَقدََّم ِإْبَراِهيُم َوَقالَ 23( -552س
َأَفُتْهِلُك اْلَمَكاَن َوَال َتْصَفُح َعْنُه ِمْن َأْجِل اْلَخْمِسـيَن َبـارًّا . َخْمُسوَن َبارًّا ِفي اْلَمِديَنةِ 

ــهِ  ــيِم 25؟ الَّــِذيَن ِفي ــَع اَألِث ــارَّ َم ــِر َأْن ُتِميــَت اْلَب ــَذا اَألْم ــَل َه ــَل ِمْث ــَك َأْن َتْفَع ــا َل َحاَش
التكــوين ) (»؟َأَديَّــاُن ُكــلِّ اَألْرِض َال َيْصــَنُع َعــْدالً ! َحاَشــا َلــكَ . َفَيُكــوُن اْلَبــارُّ َكــاَألِثيمِ 

18 :23-25 ( 

أُيعلُم النبـى إلهـه كيـف يكـون حكيمـًا ورحيمـًا مـع عبـاده؟ هـل كـان إبـراهيم أرحـم علـى 
العبــاد مــن خــالقهم؟ انظــر إلــى الفطــرة القويمــة للنبــى التــى تــرفض أن يتســاوى البــار مــع 

َأَديَّاُن ُكلِّ اَألْرِض َال َيْصَنُع ! َحاَشا َلكَ : (تسميته لهذا الحكم بالظلموانظر إلى ! األثيم
فمــن الــذى ربَّــى النبــى وعلمــه هــذه الحكمــة وهــذا العــدل؟ ألــيس هــو إلهــه الــذى )  ؟َعــْدالً 

 اصطفاه للنبوة وعلمه؟ فهل فاقد الشىء يعطيه؟
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 راهيم أبــــو األنبيــــاء هــــل تتخيــــل أن المخلــــوق أرحــــم بعبيــــد اهللا منــــه؟ فنبــــى اهللا إبــــ
يســتنكر علــى اإللــه الخــالق الــذى أرســله أن ُيهِلــك مدينــة قــد يكــون فيهــا عــدد قليــل مــن 

 !! األبرار حتى ولو خمسون باراً 

  لــك أن تتخيــل رحمــة نبــى ، ُيــتهم بأنــه ديــوث ، أكبــر وأشــمل مــن قســوة وبطـــش
وفـى النهايـة قـرر .. .. إله أضمر الشر والرغبة فى اإلنتقـام ألوفـًا مـن السـنوات !! إالهه

 !! اإلنتقام من ابنه أو من نفسه باإلنتحار

  ــه ــتقم مــن خلق ــه ين ــة واحــدة، وٕال ــارًا مــن مدين ــى خمســين ب ــى يشــفع ف نب
أجمعين حتى رسله األبـرار ، حتـى الـذين عبـدوه حـق عبادتـه ، وأطـاعوه وشـهد 
لهم بأنهم أرضوه ، أدخلهم جحيمه فور موتهم حتى يحين وقت موته هو لينزل 

 !!إلى الجحيم ليخلصهم

  ولمـــاذا أراد الـــرب أن ينـــتقم مـــنهم؟ ألـــم يعلـــم أنـــه ســـينزل فـــى صـــورة بشـــر ، وأنـــه
سيغفر لهم عن طريق صلبه وقيامته؟ وهـل كـان يعـرف أنبيـاؤه هـذه الرسـالة؟ أم مـا هـى 
طبيعة كل رسـل اهللا قبـل عيسـى علـيهم السـالم؟ ولمـاذا يختلـف كتـابكم المقـدس عـن كـل 

السابقة والالحقة؟ فهـل غـش الـرب أنبيـاءه وأرسـلهم برسـالة مخالفـة لرسـالة أديان التوحيد 
األنبياء السابقين وللرسالة التى جاء هو بها؟ هل غش خلقه وأوهمهم بالتوحيد ووحدانيـة 
اهللا دون ناســوت والهــوت وروح قــدس ، ثــم خــالف كــل هــذه التعــاليم؟ هــل أوهمهــم أنــه ال 

، ثــم فاجــأهم أنهــم ال )18حزقيــال صــح (ء عــن اآلبــاء يقتــل اآلبــاء عــن األبنــاء وال األبنــا
 يحملون وزر أبيهم بل وزر أول رجل وامرأة خلقا؟

 !إن إلهك لم يصنع عدالً : فقولوا ألبيكم إبراهيم

 !إنه لم يشفق على ابنه: قولوا له

 !إنه لم يرحم البرىء وتركه ُيصَلب مكان المذنب: قولوا له

؟ أنـــت نفســـك دون أن ُيعلمـــك هـــذا اإللـــه محمـــل لمـــاذا تتعجـــب يـــا إبـــراهيم: قولـــوا لـــه
أنت نفسك لم يرحمك الرب فبعد مماتـك رمـاك فـى أتـون النـار انتظـارًا ! بالخطيئة األزلية

 ! لمجيئه وتجسده وٕاهانته وٕاعدامه صلباً 



 295 

َوَبــاَرَك الــرَّبُّ (فقــد قــال الــرب أنــك أرضــيته ، وشــهد لــك باإليمــان ! ال تغتــر: قولــوا لــه
، لكنه أدخلـك النـار بعـد مماتـك ، ألنـه لـم يكـن  1: 24تكوين ) .ُكلِّ َشْيءٍ  ِإْبَراِهيَم ِفي

 !قد تجسد وُأهين وُصِلَب بعد

لست أنت الوحيد الذى ظلمك الرب ، وأدخلك جحيمـه بعـد أن : قولوا إلبراهيم وواسوه
أرضيته ، فقد فعل نفس الشىء مع إيليا وأخنوخ وأهل نينوى ، على الرغم أنـه شـهد لهـم 

 . ر والتقوى والصالحبالب

 11: 2ملوك الثانى ) .َفَصِعَد ِإيِليَّا ِفي اْلَعاِصَفِة ِإَلى السََّماءِ (

إنــه مـــن  24: 5تكــوين ) .َوَســاَر َأْخُنــوُخ َمــَع اِهللا َوَلـــْم ُيوَجــْد َألنَّ اَهللا َأَخــَذهُ 24(
 .األبرار قبل أن تحدث حادثة الصلب المزعومة

ِإْذ َقْبـَل  -ِلَكْي َال َيَرى اْلَمْوَت، َوَلْم ُيوَجـْد َألنَّ اَهللا َنَقَلـُه  ِباِإليَماِن ُنِقَل َأْخُنوخُ 5(
 11: 5عبرانيين ) .َنْقِلِه ُشِهَد َلُه ِبَأنَُّه َقْد َأْرَضى اهللاَ 

اِة َألنَُّهـْم تَـاُبوا ِبُمَنــادَ ِرَجـاُل ِنيَنـَوى َسـَيُقوُموَن ِفـي الـدِّيِن َمـَع َهـَذا اْلِجيــِل َوَيِديُنوَنـُه 41(
َمِلَكــُة التَّــْيَمِن َســَتُقوُم ِفــي الــدِّيِن َمــَع َهــَذا اْلِجيــِل 42! َوُهــَوَذا َأْعَظــُم ِمــْن ُيوَنــاَن َهُهَنــا ُيوَنــانَ 

َوَتِديُنــُه َألنََّهــا َأتَــْت ِمــْن َأَقاِصــي اَألْرِض ِلَتْســَمَع ِحْكَمــَة ُســَلْيَماَن َوُهــَوَذا َأْعَظــُم ِمــْن ُســَلْيَماَن 
  42-41: 12متى ) !َهُهَنا

فقد صلبه دون ذنب ، وأدخله جحيمـه لمـدة ! بل فعل ذلك مع ابنه البار ، تربية يديه
 !ثالثة أيام ليغفر ذنب أكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخير من الشر

 َفِإَذا َتَواَضَع َشْعِبي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَلْيِهْم َوَصلُّوا 14(: يقول الرب -553س
ِهــي َوَرَجُعـــوا َعــْن ُطـــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفـــِإنِّي َأْســَمُع ِمـــَن السَّــَماِء َوَأْغِفـــُر َوَطَلُبــوا َوجْ 

 )14: 7أخبار األيام الثانى (.) َخِطيََّتُهْم َوُأْبِرُئ َأْرَضُهمْ 

 فهل غير الرب رحمته بقسوته؟ أم نسخ مبادئه وعقيدته التى أوحاها للبشر؟

اإلقبال على اهللا بالتوبة والندم عن الطرق الرديئـة فإذا كان الغفران يتطلب التواضع و 
 ، فمن أين أتتكم الفكرة الوثنية المتعلقة بالفداء والصلب؟
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 ــيُِّد الــرَّبُّ : ُقــْل َلُهــمْ 11(: قــال الــرب -554س ِإنِّــي َال ُأَســرُّ ِبَمــْوِت , َحــيٌّ َأَنــا َيُقــوُل السَّ
يرِ  ــرِّ يُر َعــنْ , الشِّ ــرِّ ِديَئــةِ . َطِريِقــِه َوَيْحَيــا َبــْل ِبــَأْن َيْرِجــَع الشِّ . ِإْرِجُعــوا اْرِجُعــوا َعــْن ُطــُرِقُكُم الرَّ

ِإنَّ ِبـرَّ اْلَبـارِّ َال : َوَأْنـَت َيـا اْبـَن آَدَم َفُقـْل ِلَبنِـي َشـْعِبكَ 12َفِلَماَذا َتُموُتوَن َيا َبْيـَت ِإْسـَراِئيَل؟ 
يِه ِفي َيـْوِم َمْعِصـَيِتهِ  يُر َال َيعْ , ُيَنجِّ َوَال . ثُـُر ِبَشـرِِّه ِفـي َيـْوِم ُرُجوِعـِه َعـْن َشـرِّهِ َوالشِّـرِّ

فَــاتََّكَل , ِإَذا ُقْلـُت ِلْلَبـارِّ َحَيـاًة َتْحَيـا13. َيْسَتِطيُع اْلَبـارُّ َأْن َيْحَيـا ِبِبـرِِّه ِفـي َيـْوِم َخِطيَئِتـهِ 
يرِ 14. الَّـِذي َفَعلَـُه َيُمـوتُ  َبـْل ِبِإْثِمـهِ , َفبِـرُُّه ُكلُّـُه َال ُيـْذَكرُ , ُهَو َعَلى ِبرِِّه َوَأِثمَ  : َوإَِذا ُقْلـُت ِللشِّـرِّ

يُر الــــرَّْهَن 15, فَـــِإْن َرَجـــَع َعـــْن َخِطيَِّتـــِه َوَعِمـــَل ِبــــاْلَعْدِل َواْلَحـــقِّ ! َمْوتـــًا َتُمـــوتُ  ـــرِّ ِإْن َردَّ الشِّ
َال . َفِإنَّــُه َحَيـــاًة َيْحَيـــا, َوَعــوََّض َعـــِن اْلُمْغَتَصــِب َوَســـَلَك ِفـــي فَــَراِئِض اْلَحَيـــاِة ِبــَال َعَمـــِل ِإثْـــمٍ 

َعِمـَل ِبــاْلَعْدِل َواْلَحـقِّ َفَيْحَيـا . ُكلُّ َخِطيَِّتِه الَِّتي َأْخَطـَأ ِبَهـا َال تُـْذَكُر َعَلْيـهِ 16. َيُمـوتُ 
 16-11: 33حزقيال ) .َحَياةً 

  فلمــاذا يــدعوا الــرب خلقــه للتوبــة وعمــل الصــالحات لــو كــان هنــا فــداء عــن طريــق
 الصلب؟

  ولمــاذا يــدعو األبــرار بعــدم االعتمــاد علــى بــرِّهم الــذى عملــوه ، بــل ُيحــثهم علــى
 الزيادة ، إن كان البر ودخول الجنة فقط عن طريق الصلب والفداء؟

 8:  3متى ) (فاصنعوا أثمارًا تليق بالتوبة: (يقول الكتاب -555س( 

) ه فى عقيـدتكمكإل(الذى تفترضون أن يسوع ) يحيى عليه السالم ( هذا كالم يوحنا 
وكــان ذلـك أثنــاء وجـود المســيح عليـه الســالم ممـا يبطــل القـول بــأن . أرسـله بهــذه الرسـالة

فمــن غيــر المعقــول أال يعــرف نبــى إالهــه أو . المســيح عليــه الســالم جــاء ليفــدى العــالم
فهل ينزل الرب نفسه ويقول بالصلب والفداء لغفران الخطايا ثم يقول . ُيخاِلف رسالة ربه

أو يرسل الرب !! تسمعوا له ، أنا أضمن لكم الجنة إذا فعلتم أثمارًا تليق بالتوبة؟ نبيه ال
 !!نبيه برسالة ما ، ثم ينزل هو ليكذبه؟

  إذن فقــــد كانـــــت هنـــــاك توبـــــة ، وأن اهللا غفـــــور رحــــيم ، يقبـــــل التوبـــــة مـــــن عبـــــده
 فلماذا لم يقبل بالذات توبة عبده آدم وَأَمِتِه حواء؟. العاصى
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 هذا هو اإلله القدوس المنزه؟ أليس هذا هو اإلله المنزه عن الـنقص أليس  -556س
والجهل أليس هذا هو اإلله ذو العلم األزلى؟ فكيف تبين له عدم مقدرته غفران الخطيئة 

 األزلية بعد طوفان نوح؟ كيف لم يكن علمه أزليًا ولم يقرر ذلك فى العهد القديم؟ 

 ـاِلُح َأيَّ َصـَالٍح َأْعَمـُل ِلَتُكـوَن َأيُّهَ «(ُسئَل عيسى عليه السالم  -557س ا اْلُمَعلِّـُم الصَّ
ِلَمــاَذا تَــْدُعوِني َصــاِلحًا؟ َلــْيَس َأَحــٌد َصــاِلحًا ِإالَّ َواِحــٌد «: َفَقــاَل َلــهُ 17 »ِلــَي اْلَحَيــاُة اَألَبِديَّــُة؟

ـــــاْحَفِظ اْلوَ . َوُهـــــَو اللَّـــــهُ  ـــــاَة َف ـــــْدُخَل اْلَحَي ـــــهُ 18. »َصـــــاَياَوَلِكـــــْن ِإْن َأَرْدَت َأْن َت ـــــاَل َل ـــــَة «: َق َأيَّ
ــاَل َيُســوعُ » اْلَوَصــاَيا؟ ــلْ «: َفَق ورِ . َال َتْســِرقْ . َال َتــْزنِ . َال َتْقُت ــالزُّ ــاَك 19. َال َتْشــَهْد ِب َأْكــِرْم َأَب

َفَمـاَذا . ثَِتيَهِذِه ُكلَُّها َحِفْظُتَها ُمْنـُذ َحـَدا«: َقاَل َلُه الشَّابُّ 20. »َوُأمََّك َوَأِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 
ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكـوَن َكـاِمًال َفاْذَهـْب َوبِـْع َأْمَالَكـَك َوَأْعـِط «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 21» ُيْعِوُزِني َبْعُد؟

ـا َسـِمَع الشَّـابُّ اْلَكِلَمـَة َمَضـى 22. »اْلُفَقَراَء َفَيُكـوَن لَـَك َكْنـٌز ِفـي السَّـَماِء َوَتَعـاَل اْتَبْعنِـي َفَلمَّ
 )23-18: 18لوقا (و) 22-16: 19متى (.) ينًا َألنَُّه َكاَن َذا َأْمَواٍل َكِثيَرةٍ َحزِ 

 ماذا قال له المسيح؟ تؤمن بعقيدة الصلب والفداء؟ 

ــد اهللا(ال قــال لــه تشــهد أنــه واحــد فقــط هــو اإللــه الصــالح ثــم تــأتى باألعمــال ) أى توحِّ
فـــظ الوصـــايا هنـــا لـــو كـــان فـــأين هنـــا عقيـــدة الصـــلب والفـــداء؟ ومـــا أهميـــة ح. الصـــالحة

 الخالص بالصلب؟ 

 وأين هذا من أقوال بولس؟ ألم يقل بولس -558س : 

ــا8( ــيُح َألْجِلَن ــاَت اْلَمِس ــاٌة َم ــُد ُخَط ــُن َبْع ــُه َوَنْح ــا َألنَّ ــُه َلَن ــيََّن َمَحبََّت ــنَّ اَهللا َب . َوَلِك
ُروَن اآلَن ِبَدِمهِ َفِباَألْوَلى َكِثيرًا 9 َألنَُّه ِإْن ُكنَّـا 10. ُلُص ِبِه ِمَن اْلَغَضبِ َنخْ  َوَنْحُن ُمَتَبرِّ

َوَنْحـُن َأْعــَداٌء َقــْد ُصــوِلْحَنا َمــَع اِهللا ِبَمـْوِت اْبِنــِه َفِبــاَألْوَلى َكِثيــرًا َوَنْحــُن ُمَصــاَلُحوَن 
اْلَمِسيِح الَّـِذي ِنْلَنـا  َوَلْيَس َذِلَك َفَقْط َبْل َنْفَتِخُر َأْيضًا ِباللَِّه ِبَربَِّنا َيُسوعَ 11. َنْخُلُص ِبَحَياِتهِ 

ِبِإْنَساٍن َواِحـٍد َدَخَلـِت اْلَخِطيَّـُة ِإَلـى اْلَعـاَلِم ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَأنََّمـا 12. ِبِه اآلَن اْلُمَصاَلَحةَ 
نَّـُه َفإِ 13. َوَهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِإْذ َأْخَطـَأ اْلَجِميـعُ  َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوتُ 

. َعَلى َأنَّ اْلَخِطيََّة َال ُتْحَسُب ِإْن َلْم َيُكْن َنـاُموٌس . َحتَّى النَّاُموِس َكاَنِت اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَعاَلمِ 
َلِكْن َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسى َوَذِلَك َعَلى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه َتَعـدِّي 14

ــاُل اآلِتــيآَدَم الَّــ ــْيَس َكاْلَخِطيَّــِة َهَكــَذا َأْيضــًا اْلِهَبــةُ 15. ِذي ُهــَو ِمَث ــهُ . َوَلِكــْن َل ــاَن  َألنَّ ِإْن َك
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َفبِـاَألْوَلى َكِثيـرًا ِنْعَمـُة اِهللا َواْلَعِطيَّـُة ِبالنِّْعَمـِة الَّتِـي ِباِإلْنَسـاِن  ِبَخِطيَِّة َواِحٍد َمـاَت اْلَكِثيـُرونَ 
. َولَـْيَس َكَمـا ِبَواِحـٍد قَـْد َأْخَطـَأ َهَكـَذا اْلَعِطيَّـةُ 16. َمِسـيِح قَـِد اْزَداَدْت ِلْلَكِثيـِرينَ اْلَواِحِد َيُسوَع الْ 

ــا اْلِهَبــُة َفِمــْن َجــرَّى َخَطاَيــا َكِثيــَرٍة ِللتَّْبِريــرِ  ــُه ِإْن 17. َألنَّ اْلُحْكــَم ِمــْن َواِحــٍد ِللدَّْيُنوَنــِة َوَأمَّ َألنَّ
ِباْلَواِحـِد َفبِـاَألْوَلى َكِثيـرًا الَّـِذيَن َيَنـاُلوَن فَـْيَض النِّْعَمـِة ِحِد َقْد َمَلَك اْلَمـْوُت َكاَن ِبَخِطيَِّة اْلَوا

َفــِإذًا َكَمــا ِبَخِطيَّــٍة َواِحــَدٍة 18. َوَعِطيَّــَة اْلِبــرِّ َســَيْمِلُكوَن ِفــي اْلَحَيــاِة ِباْلَواِحــِد َيُســوَع اْلَمِســيحِ 
نَّاِس ِللدَّْيُنوَنِة َهَكـَذا ِبِبـرٍّ َواِحـٍد َصـاَرِت اْلِهَبـُة ِإَلـى َجِميـِع َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع ال

َألنَُّه َكَما ِبَمْعِصَيِة اِإلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطـاًة 19. النَّاِس ِلَتْبِريِر اْلَحَياةِ 
ــا النَّـاُموُس فَـَدَخَل ِلَكـْي َتْكثُــَر 20. َأْبـَراراً  َهَكـَذا َأْيضـًا ِبِإَطاَعـِة اْلَواِحــِد َسـُيْجَعُل اْلَكِثيـُرونَ  َوَأمَّ

َحتـَّى َكَمـا َمَلَكـِت اْلَخِطيَّـُة 21. َوَلِكْن َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَّـُة اْزَداَدِت النِّْعَمـُة ِجـّداً . اْلَخِطيَّةُ 
روميـة .) يَّـِة ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َربَِّنـاِفي اْلَمْوِت َهَكَذا َتْمِلُك النِّْعَمـُة ِبـاْلِبرِّ ِلْلَحَيـاِة اَألَبدِ 

5 :8-21 

َوِبـــُدوِن َســـْفِك َدٍم َال ، َوُكــلُّ َشـــْيٍء َتْقِريبـــًا َيَتَطهَّـــُر َحَســـَب النَّـــاُموِس ِبالـــدَّمِ 22(
 22: 9عبرانيين  !)َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ 

رِ 24َوَأْعــَوَزُهْم َمْجـــُد اِهللا ِإِذ اْلَجِميــُع َأْخَطـــُأوا 23( انـــًا ِبِنْعَمِتـــِه ِباْلِفـــَداِء ُمَتَبــرِّ يَن َمجَّ
الَِّذي َقدََّمُه اُهللا َكفَّاَرًة ِباِإليَماِن ِبَدِمِه ِإلْظَهاِر ِبرِِّه ِمْن َأْجِل 25الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح 

ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل اهللاِ   25-23: 3رومية .) الصَّ

أن األعمال الحسنة التى يقوم بها اإلنسان وسـلوكه الطيـب  -وفى الحقيقة فهو يرى 
الخـــالص لــيس إال عطيــة، وال يمكننـــا أن ال يشــفعان لــه للمصـــالحة مــع اهللا ، ذلــك ألن 

إذ نحســب أن اإلنســان يتبــرر باإليمــان بــدون أعمــال : (نفعــل حيــال ذلــك أى شــئ
، 29: 1، كورنثــــــوس األولــــــى 16: 9؛ 11: 9؛ 28: 3؛ 24: 3؛ روميــــــة )النــــــاموس

  16: 2غالطية 

ــْنُكمْ 8: (يقــولوأيضــا  ــْيَس ِم ــَك َل ــاِن، َوَذِل ــِة ُمَخلَُّصــوَن، ِباِإليَم ــْم ِبالنِّْعَم ــَو . َألنَُّك ُه
 9-8: 2أفسس ) .َلْيَس ِمْن َأْعَماٍل َكْيَال َيْفَتِخَر َأَحدٌ 9. َعِطيَُّة اهللاِ 

وت عــيس إال بمــ) الــذى يشــمل أيضــا كــل مولــود(وال يمكــن أن يــزول غضــب الــرب 
إال بمـــوت  -تبعـــا لقـــول بـــولس  -عليـــه الســـالم ودمـــه، ولـــم يغفـــر اهللا الخطيئـــة األولـــى 
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َوَأْنـُتُم الَّـِذيَن ُكْنـُتْم قَـْبًال اْجَنِبيِّـيَن َوَأْعـَداًء ِفـي اْلِفْكـِر، ِفـي 21(عيسىعليه السالم وسـفك دمـه 
يَرِة،  ـــرِّ ـــْد َصـــاَلَحُكُم اآلنَ اَألْعَمـــاِل الشِّ ـــي ِجْســـِم 22 َق ـــاْلَمْوِت، ِلُيْحِضـــَرُكْم ِف َبَشـــِريَِّتِه ِب

  22: 1انظر كولوسى ) ،ِقدِّيِسيَن َوِبَال َلْوٍم َوَال َشْكَوى اَماَمهُ 

جعــل ابنــه مــن صــلبه ) تبعــا لخطــة أزليــة(ولكــى يــتمكن الــرب مــن غفــران هــذا الــذنب 
َألنَّــُه 21: (انســانًا ثــم نبــذه لكــى يســتغفر للبشــرية كلهــا عــن الخطيئــة األزليــة بموتــه ودمــه
كورنثـوس ) .َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعـِرْف َخِطيَّـًة، َخِطيَّـًة َألْجِلَنـا، ِلَنِصـيَر َنْحـُن ِبـرَّ اِهللا ِفيـهِ 

 21: 5الثانية 

ــُه 13: (وأيضــا ــَداَنا ِمــْن َلْعَنــِة النَّــاُموِس، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا، َألنَّ َاْلَمِســيُح اْفَت
 13: 3غالطية ) .»لُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ َمْلُعوٌن كُ «: َمْكُتوبٌ 

وأشـهر ). حـواء(وقد تمكن اإلنسان بهـذه الطريقـة فقـط مـن محـو خطيئـة إنسـان آخـر 
: وهــو يقــول فيهــا[، 25-24: 3روميــة : نــذكر منهــا  -الفقــرات التــى تكلمــت فــى ذلــك 

فـارة باإليمـان بدمـه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الـذى بيسـوع المسـيح الـذى قدمـه اهللا ك"
 " ].إلظهار برَّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال اهللا 

. َأمَّا الَِّذي َيْعَمُل َفَال ُتْحَسُب َلُه اُألْجَرُة َعَلى َسِبيِل ِنْعَمٍة َبْل َعَلى َسـِبيِل َدْيـنٍ 4(
رُ 5 ــا الَّــِذي َال َيْعَمــُل َوَلِكــْن ُيــْؤِمُن ِبالَّــِذي ُيَبــرِّ ــرّاً  َوَأمَّ ــُه ِب ــاِجَر َفِإيَماُنــُه ُيْحَســُب َل ) اْلَف

 5-4: 4رومية 

ارِ 6( َفِإنَّـُه 7. َألنَّ اْلَمِسيَح ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن َألْجِل اْلُفجَّ
ـاِلِح َيْجُسـُر أَ . ِباْلَجْهِد َيُموُت َأَحٌد َألْجِل َبارٍّ  َوَلِكـنَّ 8. َحـٌد َأْيضـًا َأْن َيُمـوتَ ُربََّما َألْجِل الصَّ

َفِبـاَألْوَلى َكِثيـرًا 9. اَهللا َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا َألنَُّه َوَنْحُن َبْعـُد ُخَطـاٌة َمـاَت اْلَمِسـيُح َألْجِلَنـا
ُروَن اآلَن ِبَدِمِه َنْخُلُص ِبِه ِمَن اْلَغَضبِ  َأْعـَداٌء  َألنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحنُ 10. َوَنْحُن ُمَتَبرِّ

. َقْد ُصوِلْحَنا َمَع اِهللا ِبَمْوِت اْبِنِه َفِباَألْوَلى َكِثيرًا َوَنْحُن ُمَصـاَلُحوَن َنْخُلـُص ِبَحَياِتـهِ 
َوَلْيَس َذِلَك َفَقْط َبْل َنْفَتِخُر َأْيضًا ِباللَِّه ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَّـِذي ِنْلَنـا ِبـِه اآلَن 11

ِمــْن َأْجــِل َذِلــَك َكَأنََّمــا ِبِإْنَســاٍن َواِحــٍد َدَخَلــِت اْلَخِطيَّــُة ِإَلــى اْلَعــاَلِم 12. اْلُمَصــاَلَحةَ 
روميـة .) َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت َوَهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِإْذ َأْخَطـَأ اْلَجِميـعُ 

5 :6-14 
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ُحْكُم ِإَلـى َجِميـِع النَّـاِس ِللدَّْيُنوَنـِة َهَكـَذا ِبِبـرٍّ َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر الْ 18(
َألنَّـــُه َكَمــا ِبَمْعِصـــَيِة 19. َواِحــٍد َصــاَرِت اْلِهَبـــُة ِإَلــى َجِميـــِع النَّــاِس ِلَتْبِريـــِر اْلَحَيــاةِ 

ـــَذا َأْيضـــًا ِبِإَطاَعـــِة اْلَواِحـــدِ  ـــاًة َهَك ـــَل اْلَكِثيـــُروَن ُخَط ـــِد ُجِع ـــُيْجَعُل  اِإلْنَســـاِن اْلَواِح َس
 19-18: 5رومية .) اْلَكِثيُروَن َأْبَراراً 

ــُتْم ِباْلَمِســيِح َيُســوَع الَّــِذي َصــاَر َلَنــا ِحْكَمــًة ِمــَن اِهللا َوِبــرًّا َوَقَداَســًة 30( َوِمْنــُه َأْن
   30: 1كورنثوس األولى .) َوِفَداءً 

َوإِْن َلْم َيُكِن 17. ْلَمِسيُح َقْد َقامَ َألنَُّه ِإْن َكاَن اْلَمْوَتى َال َيُقوُموَن َفَال َيُكوُن ا16(
ِإذًا الَّــِذيَن َرَقــُدوا ِفــي 18! َأْنــُتْم َبْعــُد ِفــي َخَطاَيــاُكمْ . اْلَمِسـيُح َقــْد َقــاَم َفَباِطــٌل ِإيَمــاُنُكمْ 

 18-16: 15كورنثوس األولى !) اْلَمِسيِح َأْيضًا َهَلُكوا

َسَل اُهللا اْبَنُه َمْوُلودًا ِمِن اْمَرَأٍة، َمْوُلـودًا َتْحـَت َوَلِكْن َلمَّا َجاَء ِمْلُء الزََّماِن، َأرْ 4(
  5-4: 4غالطية .) ِلَيْفَتِدَي الَِّذيَن َتْحَت النَّاُموِس، ِلَنَناَل التََّبنِّيَ 5، النَّاُموسِ 

 7: 1أفسس ) الَِّذي ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا، َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتهِ (

ِليِب، َقاِتًال اْلَعَداَوَة ِبهِ ( ْثَنْيِن ِفي َجَسٍد َواِحٍد َمَع اِهللا ِبالصَّ  16: 2أفسس)َوُيَصاِلَح اِال

ـْلَح ِبـَدِم َصـِليِبِه، ِبَواِسـَطِتِه، َسـَواٌء 20( َوَأْن ُيَصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِمًال الصُّ
 20: 1كولوسى .) لسََّماَواتِ َكاَن َما َعَلى اَألْرِض اْم َما ِفي ا

كَّ الَّـِذي َعَلْيَنـا ِفـي اْلَفـَراِئِض، الَّـِذي َكـاَن ِضـّدًا َلَنـا، َوَقـْد َرَفَعـُه 14( ِإْذ َمَحا الصَّ
ِليبِ   14: 2كولوسى ) ،ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّرًا ايَّاُه ِبالصَّ

َن اَألْمَواِت، َيُسـوَع، الَّـِذي ُيْنِقـُذَنا َوَتْنَتِظُروا اْبَنُه ِمَن السََّماِء، الَِّذي َأَقاَمُه مِ 10(
 10: 1تسالونيكى األولى ) .ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي

، َألنَّ اَهللا َلــْم َيْجَعْلَنــا ِلْلَغَضــِب، َبــْل ِالْقِتَنــاِء اْلَخــَالِص ِبَربَِّنــا َيُســوَع اْلَمِســيحِ 9(
تسـالونيكى األولـى ) َنا َنْحَيا َجِميعًا َمَعهُ الَِّذي َماَت َألْجِلَنا، َحتَّى ِإَذا َسِهْرَنا َأْو ِنمْ 10

5 :9-10 
ـــاسِ 5( ـــْيَن اِهللا َوالنَّ ـــٌد َوَوِســـيٌط َواِحـــٌد َب ـــٌه َواِح ـــُه ُيوَجـــُد ِإَل اِإلْنَســـاُن َيُســـوُع : َألنَّ

ـ6، اْلَمِسيحُ  ) ،ةِ الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َألْجـِل اْلَجِميـِع، الشَّـَهاَدُة ِفـي َأْوَقاِتَهـا اْلَخاصَّ
 6-5: 2تيموثاوس األولى 
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ــَر ِلَنْفِســِه َشــْعبًا 14( الَّــِذي َبــَذَل َنْفَســُه َألْجِلَنــا، ِلَكــْي َيْفــِدَيَنا ِمــْن ُكــلِّ ِإْثــٍم، َوُيَطهِّ
 14: 2ثيطس .) َخاّصًا َغُيورًا ِفي َأْعَماٍل َحَسَنةٍ 

ــُه ِفــي ُكــلِّ َشــ17( ْيٍء، ِلَكــْي َيُكــوَن َرِحيمــًا، َوَرِئــيَس ِمــْن َثــمَّ َكــاَن َيْنَبِغــي َأْن ُيْشــِبَه ِإْخَوَت
بـًا 18. َكَهَنٍة َأِمينًا ِفي َما ِللَِّه َحتَّى ُيَكفَِّر َخَطاَيا الشَّـْعبِ  َألنَّـُه ِفـي َمـا ُهـَو َقـْد تَـَألََّم ُمَجرَّ

ِبينَ   18-17: 2عبرانيين .) َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن اْلُمَجرَّ
ْذ َقدََّم ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع ِطْلَباٍت َوَتَضرَُّعاٍت ِلْلَقاِدِر َأْن ، إِ الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدهِ 7(

ـا تَـَألََّم بِـهِ 8ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواُه،  . َمَع َكْوِنِه اْبنًا َتَعلََّم الطَّاَعـَة ِممَّ
، َوإِْذ ُكمَِّل َصاَر ِلَجِميِع الَِّذيَن يُ 9 َمْدعُّوًا ِمـَن اِهللا َرِئـيَس 10ِطيُعوَنُه َسَبَب َخَالٍص َأَبِديٍّ

 10-7: 5عبرانيين ) .َكَهَنٍة َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي َصاِدقَ 

الَِّذي َلـْيَس َلـُه اْضـِطَراٌر ُكـلَّ َيـْوٍم ِمْثـُل ُرَؤَسـاِء اْلَكَهَنـِة َأْن ُيَقـدَِّم َذَبـاِئَح َأوًَّال 27(
ــا َنفْ  ــدََّم َعــْن َخَطاَي ــَدًة، ِإْذ َق ــرًَّة َواِح ــَذا َم ــَل َه ــُه َفَع ــْعِب، َألنَّ ــا الشَّ ــمَّ َعــْن َخَطاَي ِســِه ُث

 27: 7عبرانيين .) َنْفَسهُ 

.) َفِبَهِذِه اْلَمِشيَئِة َنْحـُن ُمَقدَُّسـوَن ِبَتْقـِديِم َجَسـِد َيُسـوَع اْلَمِسـيِح َمـرًَّة َواِحـَدةً 10(
 10: 10عبرانيين 

 14: 10عبرانيين .) اٍن َواِحٍد َقْد َأْكَمَل ِإَلى اَألَبِد اْلُمَقدَِّسينَ َألنَُّه ِبُقْربَ 14(

: 10عبـرانيين ) ِبَدِم َيُسوعَ » اَألْقَداسِ «َفِإْذ َلَنا َأيَُّها اِإلْخَوُة ِثَقٌة ِبالدُُّخوِل ِإَلى 19(
19 

ــَدِم َنْفِســِه،12( ــْعَب ِب ــَذِلَك َيُســوُع َأْيضــًا، ِلَكــْي ُيَقــدَِّس الشَّ ــَألََّم َخــاِرَج اْلَبــابِ  ِل .) َت
 12: 13عبرانيين 

 لمــاذا حكــم علــى نفســه بالصــلب؟ أبســبب جهالتــه أم ضــعفه؟ كمــا اتهمــه  -559س
ـــاسِ : (بـــولس ـــَن النَّ ـــُم ِم ـــَة اِهللا َأْحَك ـــاسِ ! َألنَّ َجَهاَل ـــَن النَّ ـــَوى ِم ـــْعَف اِهللا َأْق !) َوَض

 25: 1كورنثوس األولى 

 كـــان مخمـــورًا فلـــم يعـــى مـــا قـــال؟  ؟ هـــللمـــاذا حكـــم علـــى نفســـه بالصـــلب -560س
  65: 78مزامير .) َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65(
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 مــن خــزى أصــابه ألنــه أمــر  لمــاذا حكــم اإللــه علــى نفســه بالصــلب؟ هــل -561س
َرَأُتَك َتْزِني ِفي اْلَمِديَنـِة امْ : ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ 17(بالفحشاء والمنكر فقرر اإلنتحار؟ 

َوَبُنـوَك َوَبَناتُـَك َيْســُقُطوَن ِبــالسَّْيِف َوَأْرُضــَك ُتْقَسـُم ِبــاْلَحْبِل َوَأْنــَت َتُمـوُت ِفــي َأْرٍض 
  17: 7عاموس .) »َنِجَسٍة َوإِْسَراِئيُل ُيْسَبى َسْبيًا َعْن َأْرِضهِ 

اْذَهـْب ُخـْذ ِلَنْفِسـَك اْمـَرَأَة ِزًنـى «: اَل الرَّبُّ ِلُهوَشـعَ َأّوّ◌َ◌َل َما َكلََّم الرَّبُّ ُهوَشَع قَ 2(و
  2: 1هوشع .) »!َألنَّ اَألْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّبَّ  َوَأْوَالَد ِزًنى

 عــار الــذى جنــاه مــن لمــاذا حكــم اإللــه علــى نفســه بالصــلب؟ هــل بســبب ال -562س
 أجداده الزناة؟ 

 ، 3: 1متى ) ن ثاماريهوذا ولد فارص وزارح م(

 )38تكوين (وثامار هذه زوجة أبناء يهوذا التى زنى معها 

 ، 5: 1متى ) وسلمون ولد بوعز من راحاب(

 ، 15-1: 2يشوع ) راحاب امرأة زانية(

 ، 5: 1متى ) وبوعز ولد عوبيد من راعوث(

  5: 4راعوث ) وراعوث هى راعوث الموابية(

الـرب ، حتـى الجيـل العاشـر ال يـدخل  ال يدخل عمونى وال موابى فى جماعـة(
 ،  3: 23تثنية ) منهم أحد فى جماعة الرب إلى األبد

  6: 1متى ) وداود الملك ولد سليمان من التى ألوريا(

 ) 11صموئيل الثانى (اقرأ قصة زنا داود بامرأة جاره 

 ،  7: 1متى ) وسليمان ولد رحبعام(

 ) 21: 14ملوك األول (واسم أم رحبعام زوجة سليمان نعمة العمونية 

ال يدخل عمونى وال موابى فى جماعة الـرب ، حتـى الجيـل : (ويؤكد الكتاب أنه
  3: 23تثنية ) العاشر ال يدخل منهم أحد فى جماعة الرب إلى األبد

 !!ومن نسلهم جاء الرب القدوس
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 هل هو إله نزوات؟ أم هل هو إله كذَّاب يشهد ألنبيائـه ولكثيـر مـن خلقـه  -563س
أرضــوه وأنهــم فــى الجنــة ثــم يطــرحهم فــى النــار عقــب مــوتهم فــى انتظــار نزولــه فــى  أنهــم

 صورة بشر ليصلب ثم يقوم لينزل النار لمدة ثالث ليالى ليطهرهم؟ 

  َلْم َيُقْم : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 11(ألم يشهد للمعمدان بأنه أعظم من ُخِلَق من النساء؟
َوَلِكـنَّ اَألْصـَغَر ِفـي َمَلُكـوِت  َساِء َأْعَظـُم ِمـْن ُيوَحنَّـا اْلَمْعَمـَدانِ َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النِّ 

  11: 11متى ) .السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

  ِباِإليَمــاِن ُنِقــَل َأْخُنــوُخ ِلَكــْي َال َيــَرى اْلَمــْوَت، 5(ألــم يشــهد ألخنــوخ أنــه أرضــاه؟
عبــرانيين .) َقْبــَل َنْقِلــِه ُشــِهَد َلــُه ِبَأنَّــُه َقــْد َأْرَضــى اهللاَ  ِإذْ  –َوَلــْم ُيوَجــْد َألنَّ اَهللا َنَقَلــُه 

11 :5  

  ألم يشهد لقوم نينوى أنهـم أبـرار وأنهـم سـيدينون هـذا الجيـل؟ ألـم يشـهد لقـوم ملكـة
ِرَجـاُل ِنيَنـَوى َسـَيُقوُموَن ِفـي الـدِّيِن 41(التْيَمن أنهم أبرار وأنهم سيدينون هـذا الجيـل؟ 

! ْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه َألنَُّهْم َتاُبوا ِبُمَناَداِة ُيوَناَن َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَنـاَن َهُهَنـاَمَع َهَذا ا
َمِلَكُة التـَّْيَمِن َسـَتُقوُم ِفـي الـدِّيِن َمـَع َهـَذا اْلِجيـِل َوَتِديُنـُه َألنَّهَـا َأتَـْت ِمـْن َأَقاِصـي اَألْرِض 42

  42-41: 12متى !) َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَن َهُهَناِلَتْسَمَع ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن 

  َوتَـــمَّ اْلِكتَـــاُب 23(ألـــم يقـــل الكتـــاب المقـــدس إن إبـــراهيم أبـــى األنبيـــاء مـــن األبـــرار
 23: 2يعقوب ) .َوُدِعَي َخِليَل اللَّهِ » َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباللَِّه َفُحِسَب َلُه ِبرّاً «: اْلَقاِئلُ 

 ن كــل هــؤالء وغيــرهم إلــى أن نــزل اهللا ليعــيش فــى وســط هــؤالء الشــراذم فــأين كــا
الخطــاة حتــى ًصــِلَب وقــام ونــزل الجحــيم؟ وأيــن كــانوا؟ هــل كــانوا فــى الجحــيم؟ كيــف وقــد 

 أرضوا اهللا؟ كيف وقد كانوا من األبرار؟ 

  وكيف كان ينبغى أن يكـون حـالهم لـو كـانوا مـن الكفـار األشـرار؟ ومـا الفـرق إذن
بـــين مـــن كفـــر برســـالة اهللا إلـــيهم؟ فكلهـــم علـــى قـــولكم كـــانوا فـــى الجحـــيم إلـــى أن بيـــنهم و 

 !!خلصهم إلهكم المصلوب
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 ولمــاذا مكــث فــى جهــنم ثــالث ليــالى ليغفــر خطايــا خلقــه؟ أال كانــت تكفيــه  -564س
 كلمة غفرت لكم؟ لماذا لم تكِفه ليلة واحدة؟ ولماذا لم تكفيه لحظة واحدة؟ 

. َوَأمَّا َأنَُّه َصِعَد، َفَما ُهَو ِإالَّ ِإنَُّه َنـَزَل َأْيضـًا َأوًَّال ِإَلـى َأْقَسـاِم اَألْرِض السُّـْفَلى9(
ــَماَواِت، ِلَكــْي َيْمــَألَ اْلُكــلَّ 10 ــْوَق َجِميــِع السَّ ــَزَل ُهــَو الَّــِذي َصــِعَد َأْيضــًا َف ) .َالَّــِذي َن

 10-9: 4أفسس 

 َجِميـُع الَّـِذيَن َأتَـْوا َقْبِلــي ُهـْم ُسـرَّاٌق َوُلُصـوٌص َوَلِكــنَّ 8: (يقـول الكتـاب -565س
أتـى قبـل الـرب هـذا؟ وهـل كـان هـؤالء  من الذى 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

 اللصوص من نسله؟ وُترى هل يفتخر اإلله هنا بهذا النسب المخزى أم يتبرأ منهم؟ 

 وكيــف ينعــتهم باللصوصــية ومــنهم مــن شــهد لــه الــرب بــالتقوى والصــالح  -566س
 قبل موته؟

 وهــل استحســَن اإللــه أن يتشــبه باللصــوص والقتلــة والمرتــدين حتــى يتخــذ  -567س
 مثلهم ويستحسن موته على الصليب؟ جسداً 

 ــــل أن إالهكــــم ُيعــــدم صــــلبًا ويتعــــذَّب علــــى الصــــليب ثــــم تحبــــون  -568س هــــل ُيعَق
 الصليب أداة تعذيب إالهكم وتتفاخرون به؟ 

 أترفعــــون الصــــليب وتعلقونــــه ظــــاهرًا حتــــى تُــــذكُِّروه بآالمــــه وٕاهانتــــه علــــى  -569س
 ها عرشه؟الصليب ، وبوقت كان فيه ملعونًا ، وبأيام فقد في

 أم تعلقونــه افتخــارًا بتخلصــكم مــن خطايــاكم وتحميلهــا إلالهكــم الــذى قبلــتم  -570س
 أن ُيعذَّب وُيصَلب بسببكم؟ 

 تُـــرى هـــل لـــو نـــزل مـــرة أخـــرى واقتـــرح أن ُيصـــلب مـــن أجـــل ذنـــوبكم فهـــل  -571س
 ستقبلون اقتراحه هذا؟ 

 ام اإللـه مـن أجـل أال ترون أنكم قلبتم مفاهيم الشهادة بإيمانكم بعقيـدة إعـد -572س
عصــيان امــرأة وزوجهــا ألمــر مــن أوامــره؟ فاإلنســان يجاهــد فــى ســبيل اهللا ويفتــدى دينــه 
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ــات اهللا ــا النصــر وٕامــا جنَّ ى بــالرخيص لينــال . ووطنــه وعرضــه طالبــًا بــذلك إمَّ أى ُيضــحِّ
 .أما أن يضحى بالكبير لينال القليل ، فهذا قلبًا لموازين العقل والحكمة. العظيم

 ا كنـــتم تســـجدون للصـــليب ألنـــه ُعلِّـــَق عليـــه ، فلمـــاذا إذن ال تســـجدون وٕاذ -573س
 لجهنم التى قضى فيها ثالثة أيام؟ 

 ولمــاذا ال تســجدون للشــيطان الــذى أزلَّــه ووضــعه فــى امتحانــات وتجــارب  -574س
 لمدة أربعين يوما ثم فارقه إلى حين؟ 

 الصـلب عنـدما ولماذا ال تسجدون ليهوذا اإلسخريوطى الذى دفـع بـه إلـى  -575س
 رآه مترددًا ويصلى بأشد لجاجة ليذهب عنه إالهه كأس الموت؟

 ألم يتسبب يهوذا بهذا العمل فى إنقاذ البشـرية واألنبيـاء السـابقين واألبـرار  -576س
 واألشرار من الخطيئة األزلية؟

 وهــل أخــرج يهــوذا اإلســخريوطى أيضــًا مــن جهــنم؟ أم هــو إلــه محبــة ولــم  -577س
 الجليل الذى قام به ، وأحبه كما أمر بمحبة األعداء؟  ينتقم منه لعمله

 وٕاذا كـــان قـــد أخرجـــه مـــن جهـــنم فلمـــاذا ُتطلقـــون عليـــه حتـــى اآلن خائنـــًا؟  -578س
 ولماذا يصفه كتابكم لليوم بالخيانة والخسَّة؟ 

 أم تروه لم يغفر له؟ ولو لم يغفر له فما هو الدافع؟ هل من غضب عليه  -579س
رية من الخطيئة األزلية؟ أم ألنه لم يتمكن من أن يحب أعـداءه كمـا أنه دفعه لفداء البش

أمــر أتباعــه مــن قبــل؟ أم لشــعوره بالمذلــة والمهانــة وأنــه فقــد قدســيته أمــام عبيــده بســبب 
تجسده؟ أم بسبب إحساسه بقهر عبده اإلسخريوطى له وٕاجباره على المهانة والموت من 

 ما لم يرتكبوها؟أجل خلقه ليغفر لهم الخطيئة األزلية التى 

 وهل أخرج الشياطين أيضًا من جهنَّم؟ أم لم تتركه الشياطين يغادرها كما  -580س
 فعل إبليس معه من قبل عندما أجبره على المكوث معه فى البرية ليجربه؟ 
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 وكيــــف يتأكــــد لكــــم أن الــــذى خــــرج مــــن الجحــــيم هــــو إلهكــــم ولــــيس أحــــد  -581س
بســته الشــياطين واســتبدلوه بــزعيمهم الــذى الشــيطاين متجســدًا فــى صــورة يســوع؟ أم هــل ح

كــان يجربــه وفارقــه إلــى حــين؟ وخاصــة أن تعاليمــه قبــل الصــلب للتالميــذ اختلفــت عــن 
 .فال يمكن أن تكون التعاليم لنفس الشخص. تعاليمه لبولس بعد الصلب

 هــل كانــت جهــّنم بالنســبة إللهكــم نعيمــًا أم جحيمــًا؟ فــإن كانــت جحيمــًا ،  -582س
وسـيكون فـى هـذه . إلله فيها بسبب الخطيئة األزلية التى لم يقترفهـا هـوفسيكون عذاب ا

. الحالة إلهًا مجنونًا ، يأمر ، فال ُيطاع ، فينتقم من نفسـه باإلنتحـار والعـذاب فـى جهـنم
 . ومن كانت هذه شخصيته ال يستحق األلوهية

 ل جهــنم إلــى ج -583س نــة دون وٕاذا كـان إلهــًا قــادرًا علــى كــل شــىء فلمـاذا لــم ُيحــوِّ
 أن ينزل إلى الجحيم ، ويدع المقيمين فيها يتمتعون بنعيم جناته؟ 

 ولماذا لم يوفِّر على نفسه التعب وهـو اإللـه القـدوس وأرسـل أحـد مالئكتـه  -584س
 ليقوم بهذا أو غفر لهم بكلمة غفرت لكم؟ 

 ـــم يـــأمر مالئكـــة العـــذاب أن يكفـــوا عـــن عـــذاب األبريـــاء الـــذين  -585س أو لمـــاذا ل
 بون فى جهنم بسبب خطيئة آدم وحواء دون نزول أو تجسد؟ُيعذَّ 

 وهــل بهــذا العمــل قــد عــدل اإللــه بــين أنبيائــه الــذين كــانوا أبــرارًا وعبــدوا اهللا  -586س
حــق عبادتــه، ثــم أدخلهــم النــار بســبب خطيئــة آدم وحــواء وبــين المجــرمين العصــاة الــذين 

 آمنوا بالصلب والفداء دون أن ُيعذَّبوا فى نار جهنم؟

 هــل ُيعقــل أن يأكــل آدم وحــواء مــن شــجرة معرفــة الخيــر ويعــذَّب خالقهمــا  -587س
 مرتين مرة على الصليب ومرة فى الجحيم؟ 

 وهـــل ُيعقـــل أن يأكـــل آدم وحـــواء مـــن شـــجرة معرفـــة الخيـــر ويعـــذبهما اهللا  -588س
 مــرة فــى الــدنيا بالحمــل وآالم الــوالدة واإلشــتياق للــزوج بالنســبة للمــرأة،: وذريتهمــا مــرتين

والعمــل والكــدح فــى الــدنيا بالنســبة للرجــل، ثــم ُيرَمــى بهــم فــى أتــون النــار انتظــارًا لنــزول 
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اإللــه وٕاعدامــه صــلبًا؟ أُيعــذِّب اإللــه عبيــده مــرتين علــى ذنــب واحــد؟ فكيــف تســمونه إلــه 
 المحبة؟ وماذا كان فاعًال لو هو إله الكره غير ذلك؟

 بمحــض إرادتــه وتجســد وُأعــدَم  تســمونه إلــه المحبــة اعتقــادًا مــنكم أنــه نــزل -589س
فما الفرق بـين مـا فعـل وبـين االنتحـار أو إهـالك الـنفس؟ فالشـهيد هـو شـهيد . من أجلكم

فِمـــن َمـــن كـــان ينتظـــر أجـــره وهـــو إلـــه علـــى . هللا ينتظـــر أجـــره مـــن اهللا علـــى هـــذا العمـــل
 زعمكم؟ 

 ك ومـا الفـرق بــين المجنـون أو اإلرهــابى أو الـديكتاتورى الــذى ينتحـر ويهلــ -590س
العــالم معــه بســبب أكــل عبــدين مــن عبيــده مــن شــجرة معرفــة الخيــر ليــزدادوا منــه ومعرفــة 
الشـر فيتجنبــوه بــدًال مـن أن يعفــو ويغفــر؟ أال ُيشـبه لهــذا العمــل الفيـل الــذى أطــاح بســيده 

 بضربه بزلومته بسبب ذبابة تقف على رأسه؟

 أم انتصــر ُتــرى مــن الــذى انــتقم ِمــن َمــن؟ هــل انــتقم الشــيطان مــن الــرب  -591س
الرب على الشيطان؟ فالشيطان قد أغرى آدم وحواء لألكل من الشجرة ، وبسببها تعـذَّب 
اإلله وفقد عرشه مدة من الزمن ، وأطاح الشيطان بقدسـية إلهـه ، فأسـره فـى البريـة لديـه 
مدة أربعين يومًا ، وعذبـه فـى الـدنيا فجعلـه خائفـًا مـن عبيـده ، وظـل يهـرب مـنهم ، إلـى 

وكذلك أفقد . شيطان أحد تالميذه فسلمه لليهود فقبضوا عليه وأهانوه وأعدموهأن أغرى ال
عبيده الثقة فيه ، فجعله يحبس كل األبرار مع األشرار والكفار حتى يتكرم عليهم وينزل 

فماذا أصاب الشيطان؟ لقد ازداد عزًا ونصرًا ومجدًا وشهرة ، بازديـاد إلهـه قهـرًا . لُيصلب
وثق الناس بعقيدتكم أن إلهكم أضعف من الشيطان ، وأن الشـيطان وهزيمًة ، وخزيًا ، و 

وهـــذا لـــن يـــؤدى إال عبـــادة الشـــيطان وتبجيلـــه ، واحتقـــار اإللـــه . بإمكانـــه أن يقهـــر اإللـــه
 .وتهميشه على األرض

 هل ُيعقل أن يسرق ابنك وُتسَجن أنت مكانه؟ وهل لو ُسِجنت أنت مكانه  -592س
مر فـى السـرقة طالمـا أن ثمـن جريمتـه هـيِّن جـدًا وال لن يستمر هو فـى السـرقة؟ ألـن يسـت

بالنسـبة  –بهذا المنطق وبهـذا القـانون  –يدفعه هو بل يدفعه غيره؟ ما أحلى هذه الحياة 
 فهل هذه عقيدة تربية وٕاصالح أم عقيدة هدم وٕافساد؟! لكل الخارجين على القانون
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 ر واآلخــــرون واحــــد مــــنهم فقــــط هــــو البــــا. هــــل لــــو كــــان ألب ســــبعة أوالد -593س
فهــل ُيعقــل أن يقتــل البــار ليســامح اآلخــرين علــى إســاءتهم؟ وهــل هــم بــذلك قــد . عصــاة

انصـلح حـالهم؟ وهــل بعـد ذلــك سـيطيعون أبــيهم الظـالم؟ فكيــف يثقـون فــى عدلـه؟ وكيــف 
يوقنون من رحمته الزائفة؟ أال يذكرك هذ بقول يسوع عن الكتبة الذين يفعلون خالف ما 

 !  يتكلم عن الرحمة والمحبة وال يملك هو منها شىءيقولون؟ فها هو اإلله 

 ـــَذُه 1: (يقـــول متـــى -594س ـــوَع َوَتَالِمي ـــٍذ َخاَطـــَب َيُســـوُع اْلُجُم ـــاِئالً 2ِحيَنِئ َعَلـــى «: َق
يِسيُّونَ  َفُكلُّ َما َقاُلوا َلُكـْم َأْن َتْحَفُظـوُه َفـاْحَفُظوُه 3 ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَلَس اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

: 23متــى ) . ُلــوُه َوَلِكــْن َحَســَب َأْعَمــاِلِهْم َال َتْعَمُلــوا َألنَُّهــْم َيُقوُلــوَن َوَال َيْفَعُلــونَ َواْفعَ 
1-3  

ــة التــى فــى أعــين النــاس ، وينســى  ألــم يقــل هــو اآلخــر ولــم يفعــل؟ فكيــف يخلــع القشَّ
ة الخشــبة التــى فــى عينيــه؟ ألــم يقــل أحبــوا أعــداءكم ، وهــو قــد كــره أحبــاءه وعــذبهم بجريــر 

 غيرهم؟ أم تراه لم يحبهم من البدء؟

 مــن يســمع كالمــي ويــؤمن بالــذي أرســلني فلــه حيــاة : (يقــول يوحنــا -595س
 24: 5يوحنا ) أبدية

أى إن نيـــل الحيـــاة األبديـــة والخلـــود فـــى الجنـــة قـــد بنـــى علـــى اإليمـــان بـــاهللا ورســـوله 
 فلماذا إذن الصلب والفداء؟ . وطاعتهما

 15: 14يوحنــا )بــونني فــاحفظوا وصــايايإن كنــتم تح: (يقــول يوحنــا -596س 
 فلماذا إذن ُتحفظ وصاياه إن كان طريق الخالص هو اإليمان بالصلب والفداء؟

 ؟ َال َيْصـُلُح َأْنُتْم ِمْلُح اَألْرِض َوَلِكْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح َفِبَمـاَذا ُيَملَّـحُ «13( -597س
َال ُيْمِكـُن َأْن . َأْنـُتْم ُنـوُر اْلَعـاَلمِ 14. َداَس ِمـَن النَّـاسِ َبْعُد ِلَشْيٍء ِإالَّ َألْن ُيْطَرَح َخاِرجـًا َوُيـ
ــى َجَبــٍل  ــى َمِديَنــٌة َمْوُضــوَعٌة َعَل َوَال ُيوِقــُدوَن ِســَراجًا َوَيَضــُعوَنُه َتْحــَت اْلِمْكَيــاِل َبــْل 15ُتْخَف

ــ16. َعَلــى اْلَمَنــاَرِة َفُيِضــيُء ِلَجِميــِع الَّــِذيَن ِفــي اْلَبْيــتِ  وُرُكْم َهَكــَذا ُقــدَّاَم النَّــاِس َفْلُيِضــْئ ُن
ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ    16-13: 5متى .)ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِّ



 310 

فكيف حكم عليهم بالبر والتقوى والصالح قبل أن ُيصَلب؟ ولماذا لم ُيعلِّـق صـالحهم 
 العالم وهو لم يكن قد ُصِلَب بعد؟ وبرهم على موته وقيامته؟ وكيف كانوا نور

 بل في كل . أنا أجد أن اهللا ال يقبل الوجوه: (يقول سفر أعمال الرسل -598س
  35-34: 10أعمال الرسل ) أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده

ــم يتقيــد قبــولكم عنــد اهللا بالصــلب والفــداء بــل باإليمــان بــاهللا وتقــواه باإليمــان بــاهللا . فل
 . مل الصالحوحده والع

انـًا ِبِنْعَمِتـِه ِباْلِفـَداِء الَّـِذي ِبَيُسـوَع اْلَمِســيِح 24(فـأين هـذا مـن قـولكم  ِريَن َمجَّ ُمَتَبـرِّ
ْفِح َعـِن اْلَخَطاَيـا 25 الَِّذي َقدََّمُه اُهللا َكفَّاَرًة ِباِإليَماِن ِبَدِمِه ِإلْظَهاِر ِبرِِّه ِمْن َأْجِل الصَّ

 ؟25-20: 3رومية .) هللاِ السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل ا

 وٕاذا كنتم تسـمونها خطيئـة آدم ، فلمـاذا كـل هـذا االضـطهاد الـذى أصـاب  -599س
وآدم لـــم ُيْغـــَو لكـــن المـــرأة ُأْغِوَيـــت (المـــرأة بســـبب قـــول بـــولس المحقِّـــر لشـــأن المـــرأة؟ 

 )وسنرجع لهذا الموضوع فيما بعد(، 14: 2تيموثاوس األولى ) َفَحَصَلت فى التعدى

 ــــى متــــىُأو  -600س ــــْي َيْلِمَســــُهمْ 13: (حــــى إل ــــِه َأْوَالدًا ِلَك ــــدَُّموا ِإَلْي ــــُذ . َوَق ــــا التََّالِمي َوَأمَّ
ــا َرَأى َيُســوُع َذِلــَك اْغتَــاَظ َوَقــاَل َلُهــمْ 14. َفــاْنَتَهُروا الَّــِذيَن َقــدَُّموُهمْ  َدُعــوا اَألْوَالَد َيــْأُتوَن «: َفَلمَّ

َمـْن َال َيْقَبـُل َمَلُكـوَت : َاْلَحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ 15. ِل َهؤَُالِء َمَلُكـوَت اللَّـهِ ِإَليَّ َوَال َتْمَنُعوُهْم َألنَّ ِلِمثْ 
ــهُ  ــْن َيْدُخَل ــٍد َفَل ــَل َوَل ــاَرَكُهمْ 16. »اللَّــِه ِمْث ــْيِهْم َوَب ــِه َعَل : 10مــرقس .) َفاْحَتَضــَنُهْم َوَوَضــَع َيَدْي

13-16  

َمْن َقبِـَل َهـَذا اْلَولَـَد «: َوَقاَل َلُهمْ 48َوَلدًا َوَأَقاَمُه ِعْنَدُه  َفَعِلَم َيُسوُع ِفْكَر َقْلِبِهْم َوَأَخذَ 47(و
ـــوُن  ـــَو َيُك ـــيُكْم َجِميعـــًا ُه ـــُل الَّـــِذي َأْرَســـَلِني َألنَّ اَألْصـــَغَر ِف ـــي َيْقَب ـــْن َقِبَلِن ـــي َوَم ِباْســـِمي َيْقَبُلِن

  48-47: 9لوقا ) »َعِظيماً 

فـــأين . خلــوهم مــن فريـــة الخطيئــة األزليــة فقــد حكــم إذن علـــى األطفــال بــالبراءة وأكـــد
َوُكــلُّ َشــْيٍء 22: (عقيــدة الصــلب وســفك الــدماء والفــداء هنــا؟ فــأين هــذا مــن قــول بــولس

: 9عبـرانيين  !)َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفـَرةٌ َتْقِريبًا َيَتَطهَُّر َحَسَب النَّاُموِس ِبالـدَِّم، 
22 
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ال دون صــلب أو فـــداء فلمـــاذا الصــلب وســـفك الـــدماء فــإذا كـــان هـــذا رأيــه فـــى األطفـــ
إذن؟ وهــا هــى بــراءة األطفــال التــى أقــر بهــا عيســى عليــه الســالم مــن خطيئــة آدم وحــواء 

 فلماذا الصلب؟ وما أهمية الفداء؟. منذ صغرهم

 شهد إالهكم قبل أن يموت على الصليب ويفـدى البشـرية مـن خطيئـة أدم  -601س
َيـا َسـيُِّد لَـْيَس «: قَـاَل لَـُه ِسـْمَعاُن ُبْطـُرُس 9: (اء واحـد مـنهمأن تالميذه مـن األطهـار باسـثن

ــُه «: َقــاَل َلــُه َيُســوعُ 10. »ِرْجَلــيَّ َفَقــْط َبــْل َأْيضــًا َيــَديَّ َوَرْأِســي ــْيَس َل ــِد اْغَتَســَل َل الَّــِذي َق
) »ُروَن َوَلِكْن َلـْيَس ُكلُُّكـمْ َوَأْنُتْم َطاهِ . َحاَجٌة ِإالَّ ِإَلى َغْسِل ِرْجَلْيِه َبْل ُهَو َطاِهٌر ُكلُّهُ 

  10-9: 13يوحنا 

أال يكذب هذا بدعة الصلب والفداء؟ فلم يكن التالميذ فى حاجة إلى صلب معلمهم، 
 !بل اعترف أنهم طاهرون

 لَـْيَس ُهـَو 27َأَنا ِإَلُه ِإْبَراِهيَم َوإَِلُه ِإْسَحاَق َوإِلَـُه َيْعقُـوَب؟ : (ُأوحى إلى مرقس -602س
  26: 12مرقس .) َأْمَواٍت َبْل ِإَلُه َأْحَياءٍ ِإَلَه 

فكيـف تُفَهـم نظريـة الصـلب ) األبـرار(فإذا كـان إبـراهيم واسـحق ويعقـوب مـن األحيـاء 
! والفداء مع وجـود األخيـار؟ أى لـم يكـن أحـد مـن األنبيـاء فـى جهـنم  بسـبب خطيئـة آدم

 ليصلب ويموت؟ وليس هناك داٍع ألن ينزل إالهكم!! أى لم تكن هناك خطية أزلية

 ِتِهْم َيْغِفـْر َلُكـْم َأْيضـًا َأُبـوُكُم 14: (يقول متـى -603س َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس َزالَّ
  14: 6متى ) السََّماِويُّ 

ومعنــى هــذا أن غفــران اهللا لنــا يتوقــف علــى مغفرتنــا الخواننــا والتحــاب بيننــا ، والبــر 
 .اءالمتبادل بيننا ، وليس على الصلب والفد

 27: 16متـى ) .َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسـَب َعَمِلـهِ : (ألم يقل متـى -604س 
فلمــاذا الحســاب وٕاالهكــم قــد ُصــِلَب ودخــل النــار ليمحــو خطايــاكم؟ لمــاذا الحســاب والبــر 

 واإليمان عنده يتوقف على إيمانكم بيسوع وٕاياه مصلوبًا؟ 
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 َأْنــُتْم . اْلَمِسـيُح َقــْد َقـاَم َفَباِطـٌل ِإيَمـاُنُكمْ  َوإِْن َلـْم َيُكـنِ 17(: يقـول بـولس -605س
  17: 15كورنثوس األولى ) !َبْعُد ِفي َخَطاَياُكمْ 

لـــو كـــان الصـــلب والفـــداء همـــا الطريـــق لـــدخول الجنـــة فمـــاذا عـــن تعـــاليم يســـوع عليـــه 
 السالم قبل القيامة؟ هل هي باطلة؟

 السالم عندما سمعوا بعض  ما رأيكم فى ُسخريَّة المعاصرين لعيسى عليه -606س
 الناس يتكلمون عن موت يسوع وقيامته؟ 

ـــَبْعُض 32( ـــا َســـِمُعوا ِباْلِقَياَمـــِة ِمـــَن اَألْمـــَواِت َكـــاَن اْلـــَبْعُض َيْســـَتْهِزُئوَن َواْل َوَلمَّ
 32: 17أعمال الرسل .) »!َسَنْسَمُع ِمْنَك َعْن َهَذا َأْيضاً «: َيُقوُلونَ 

 األساســي فــي عقيــدة النصــرانية، وتزعمــون أنــه يمثــل صــلب يســوع الــركن  -607س
فهـل قـال يسـوع ألحـد . سبب مجيء اإلله وتجسده لحل مشكلة الخطيئة األصلية والفداء

من تالميذه ، أو غيرهم، إنه جاء إلى الدنيا لكي يقتل علـى الصـليب، لكـي ُتغَفـر للبشـر 
عبـارة واضـحة مـن الخطيئة األزلية ألبوهم آدم؟ وأيـن نجـد ذلـك فـى الكتـاب المقـدس فـى 

 أقوال يسوع وليس بولس؟

  وكيــف غــاب عــن يســوع أن يبشــر بالســبب الرئيســي لمجيئــه؟ ومــن أخبــركم بــذلك
 السر، الذي غاب عن إلهكم فى حياته الدنيوية؟

 َوإِْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقـْد َقـاَم َفَباِطـٌل 17(: كيف توفقون بين قول بولس -608س
ــُتْم بَ . ِإيَمــاُنُكمْ  ــاُكمْ َأْن ــُد ِفــي َخَطاَي ، وبــين أقــوال عيســى  17: 15كورنثــوس األولــى ) !ْع

 :عليه السالم اآلتية

 )3 َُأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اِإلَلَه اْلَحِقيِقـيَّ َوْحـَدَك َوَيُسـوَع : َوَهِذِه ِهَي اْلَحَياُة اَألَبِديَّة
 3: 17يوحنا ) .اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ 

 )43ــَر اْلُمــُدَن اُألَخــَر َأْيضــًا ِبَمَلُكــوِت اِهللا «: مْ َفَقــاَل َلُهــ ِإنَّــُه َيْنَبِغــي ِلــي َأْن ُأَبشِّ
 43: 4لوقا ) .»َألنِّي ِلَهَذا َقْد ُأْرِسْلتُ 

 )17» ََمـا ِجْئـُت َألْنُقـَض . َال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئـُت َألْنُقـَض النَّـاُموَس َأِو اَألْنِبَيـاء
 17 :5متى ) .َبْل ِألَُكمِّلَ 
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 تزعمون أن يسوع جاء برضاه إلى الدنيا لكي يقتـل علـى الصـليب ولكـي   -609س
وهذا يتناقض مـع . يصالح البشرية مع اهللا ويفديهم بدمه ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم

فقد بينت األناجيل أن يسوع لم يكن راضيًا على صلبه، وأنـه أخـذ ما جاء في األناجيل، 
ه مــن أعدائــه، حتــى أن عرقــه صــار كقطــرات دم نازلــة يصــلي ويســتغيث بــاهللا، أن ينجيــ

علـــى األرض ، واســـتمر فـــي دعائـــه قبـــل القـــبض عليـــه وبعـــد أن وضـــع علـــى الصـــليب 
 : حسب اعتقادكم

اْجِلُسـوا «: ِحيَنِئٍذ َجاَء َمَعُهْم َيُسوُع ِإلَـى َضـْيَعٍة ُيقَـاُل َلهَـا َجْثَسـْيَماِني َفقَـاَل ِللتََّالِميـذِ 36(
َواْبتَـَدَأ َيْحـَزُن ثُـمَّ َأَخـَذ َمَعـُه ُبْطـُرَس َواْبَنـْي َزْبـِدي 37. »َأْمِضـَي َوُأَصـلَِّي ُهَنـاكَ َهُهَنا َحتَّى 

اْمُكثُـــوا َهُهَنـــا َواْســـَهُروا . َنْفِســـي َحِزيَنـــٌة ِجـــّدًا َحتَّـــى اْلَمـــْوتِ «: َفَقـــاَل َلُهـــمْ 38. َوَيْكَتِئـــبُ 
َيـا َأَبتَـاُه ِإْن َأْمَكـَن «: قَـاِئالً  َوْجِهـِه َوَكـاَن ُيَصـلِّيَوَخـرَّ َعَلـى ُثمَّ َتَقدََّم َقِليًال 39. »َمِعي

: 26متـى (.) »َفْلَتْعُبْر َعنِّي َهِذِه اْلَكْأُس َوَلِكْن َلْيَس َكَما ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريـُد َأْنـتَ 
 ) 46: 27متى (و ) 44-41: 22لوقا (و) 39-32: 14مرقس (و ) 36-44

 أحق منه باأللوهية ألنهم تغلبوا عليه؟ أال يكون قاتلوه بذلك

 لماذا حزن تالميذه والمؤمنون لو كانوا قـد علمـوا بفريـة صـلب اإللـه فـداًءا  -610س
 لخطايا حواء والبشر؟ ألم تكن هذه الحادثة مدعاة إلى سرور الناس جميعًا؟ 

َلمَّا َأْبَصُروا َما َكاَن َرَجُعوا  َوُكلُّ اْلُجُموِع الَِّذيَن َكاُنوا ُمْجَتِمِعيَن ِلَهَذا اْلَمْنَظرِ 48(
 48: 23لوقا .) َوُهْم َيْقَرُعوَن ُصُدوَرُهمْ 

 وٕاذا كـــان الخـــالص مـــن الخطيئـــة األزليـــة لـــم يـــتم إال بالصـــلب ، فمـــا هـــو  -611س
هــل كــان مصــير مــن جــاءوا قبــل يســوع وقــد أثبتنــا أنهــم أرضــوا اهللا وكــانوا مــن األبــرار؟ ف

اثبت ذلك بنصوص منقولة   نسين بسبب خطيئة أبيهم آدم؟األنبياء العظام السابقين، مد
 !من العهد القديم ومن العهد الجديد

 اثبت ذلك    هل كان اهللا غاضبًا عليهم؟ فكيف اختارهم لهداية البشر إذًا؟ -612س
 !بنصوص منقولة من العهد القديم ومن العهد الجديد
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 رحمـة وهبـة للبشـرية؟  كيف تكون عملية الصلب والقتل وٕاسالة دم البـرىء -613س
وما الفرق بين الرب الذى فكر فـى هـذا وبـين زعمـاء اإلرهاب،الـذين يظنـون أن أعمـالهم 

 اإلرهابية هى لخير البشرية؟

 ــــى  -614س أال يــــرى إالهكــــم أن العــــالم يعــــج بأخطــــاء أكبــــر مــــن أيــــام وجــــوده عل
عنيــه فــى مــن منكريــه ، وحاليــًا مــن مكذبيــه ومــن الكــافرين الملحــدين ، ومــن ال: األرض

، ومـــن الســـاخرين مـــن تعاليمـــه ، ومـــن ) 13: 3غالطيـــة (التلمـــود ، وفـــى أقـــوال بـــولس 
المرتــدين؟ أال يســتوجب ذلــك أن ينــزل مــرات ومــرات لكــى يصــلبه اليهــود ويكفــر خطايــا 

 البشرية مرة أخرى؟ أم تروه تخلى عن رحمته تجاه عباده؟

 ربهـــم وخـــالقهم مـــن كـــان يمســـك الســـماوات واألرض أن يقعـــوا حـــين كـــان  -615س
 مربوطًا على خشبة الصليب؟

 وكيـــف تتصـــورون بقـــاء الوجـــود ثالثـــة أيـــام بغيـــر إلـــه يـــدبر أمـــره ويحفـــظ  -616س
اســتقراره؟ أضــف إليهــا مــدة تســعة أشــهر الحمــل إلــى أن ولــد اإللــه ، وأضــف إليهــا عــدة 
ســنوات إلــى أن أصــبح قــادرًا علــى أال يتبــول أو يتبــرز علــى نفســه ، أضــف إليهــا عــدة 

ت أخــرى إلــى أن نضــج اإللــه الطفــل، وأصــبح قــادرًا علــى الفهــم وتحمــل المســئولية، ســنوا
يومــًا كــان أســيرًا للشــيطان فــى البريــة، أضــف إليهــا مــدة ثــالث ســنوات،  40أضــف إليهــا 

 .التى تجسد فيهم على األرض
مـــع األخـــذ فـــى االعتبـــار أنكـــم تؤمنـــون أن األب واالبـــن والـــروح القـــدس ال ينفصـــلون 

عنى أن الذى كان يتبول ويتبرز على نفسه هـو اإللـه القـدير القـدوس فـى بم. طرفة عين
وأن الـــذى كـــان أســـيرًا للشـــيطان هـــو رب الســـماوات واألرض ، وأن الـــذى كـــان . نظـــركم

نطفة أو علقة فى رحم أمـه هـو اإللـه العزيـز ، وأن هـذا اإللـه هـو الـذى حبَّـَل أمَّـه هـو ، 
 .بن ، وكانت هى األم والزوجةوهو الذى ولَد منها ، فكان هو الزوج واال

 ومــن كــان يــدبر هــذه األفــالك ويســخرها كيــف يشــاء فــى غيــاب الــرب فــى  -617س
 باطن األرض أو فى جهنم أو فى رحم أمه؟
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 ومن الذي كان يحي ويميت ويعز من يشاء ويذل مـن يشـاء ، أثنـاء ربـط  -618س
 جهنم؟ اإلله القدوس على الصليب أو أثناء مدة إقامته فى القبر أو فى 

 ومن الذي كان يقوم بتدبير أرزاق األنام واألنعام؟ -619س 

 وكيف كان حال الوجود برمته وربه في قبره؟  -620س 

 ومن الذي أمات الرب ، ومن الذي َمّن عليه بالحياة؟ -621س 

 وهل مات الرب بناسوته أم بالهوته أم بالثالثة معًا؟ -622س 

 لوحيــــد ، لكــــي ُيصــــلب ، لتحقيــــق العــــدل تقولــــون إنَّ اهللا قــــد أرســــل ابنــــه ا -623س
ـــَب 22(: والرحمـــة ، تكفيـــرًا عـــن خطيئـــة آدم وحـــواء ـــُر َحَس ـــًا َيَتَطهَّ ـــْيٍء َتْقِريب ـــلُّ َش َوُك

  22: 9عبرانيين  !)النَّاُموِس ِبالدَِّم، َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ 
 ، ال يتم إال بقتل إبنه الوحيد؟ فمن الذي قيد اهللا ، وجعل التوفيق بين العدل والرحمة

 وأين كان اهللا كل هذا الوقت؟ لمـاذا تـأخر كـل ذلـك الوقـت الطويـل ، بـين  -624س
 عن تلك المعصية؟ حدوث المعصية من آدم حتى أرسل ابنه ليصلب تكفيراً 

 وهل من رحمة هذا اإلله أن يسكت كل هذا الوقت ليمأل جهنم بالعاصين  -625س
ألنبيـاء واألبــرار حتـى ينـزل وُيصـَلب ؟ إنهــا لجريمـة ُتشـين رحمـة هــذا والكـافرين والزنـاة وا

 ! اإلله

 وَمن الذى ألزم الرب أال يغفر آلدم وحواء إال عن طريق الصلب والدم؟ -626س 

 رحمتــه أال ُيعــالج هــذه الجريمــة إال بجريمــة أبشــع منهــا؟ فقــد هــل اقتضــت  -627س
أكله من شجرة معرفة الخير مـن (هفوة آدم أرسل ابنه البرىء، فلذة كبده لُيْصَلب ليمحوا 

اقتلــوا !! اقتلــوا أبنــاءكم لتكونــوا رحمــاء!! وهكــذا ُيعلمنــا اإللــه كيــف نكــون رحمــاء)!! الشــر
 !أبناءكم لتغفروا لهم ذنوبهم

 أال تدرون ماذا يعنى هذا؟ إنه ساوى بين المؤمنين والكافرين فى اآلخـرة -628س !
ــ! فالكــل ســواء بصــلب اإللــه ر؟ ولمــاذا التقــوى؟ ولمــاذا العمــل الصــالح؟ ولمــاذا فلمــاذا الب
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نـــؤمن بإلـــه؟ ولمـــاذا نصـــدق رســـله؟ ولمـــاذا أنـــزل دينـــًا وشـــريعة ، فالكـــل فـــى الجنـــة بعـــد 
ــَل ومــنهم مــن  صــلبه؟ ولمــاذا أجهــد نفســه وأرســل رســًال ، مــنهم مــن ُكــذَِّب ومــنهم مــن ُقِت

تيجة واحدة والكـل فـى النـار ّعذَِّب؟ فما حكمته من أن ُيهلك هؤالء الرسل ، طالما أن الن
انتظــارًا إلعــدام اإللــه؟ ولمــاذا أمــر بنــى إســرائيل بقتــل مخــالفيهم فــى العقيــدة ، إذا كــانوا 

 سيصبحون اخوانهم فى النار ، ثم رفقاءهم فى الجنة بعد موت اإلله؟

 هــل تتخيــل أن يتســاوى قتلــة األنبيــاء مــع المصــلين، القــائمين، الــراكعين،  -629س
 !الساجدين؟

 هـــل تتخيـــل أن يتســـاوى األمـــرون بـــالمعروف والنـــاهون عـــن المنكـــر مـــع  -630س
 األمرون بالمنكر والناهون عن المعروف؟

 لمــــاذا ظــــل غضــــب الــــرب علــــى البشــــرية، مكتومــــًا عــــن األنبيــــاء العظــــام  -631س
الســـابقين مثـــل نـــوح وٕابـــراهيم وموســـى وحزقيـــال وٕاشـــعياء ، ولـــم تكتشـــفه إال الكنيســـة بعـــد 

 د بولس؟حادثة الصلب على ي

 وهل علق على رقبته صليبًا؟   هل كان يسوع يقدس الصليب؟ -632س 

 أم هل نسي يسوع أن يقدسه؟ ومن أين علمتم ما جهله يسوع؟ -633س 

 وهل كانت مريم تقدس الصليب قبل موت إلهها أو بعده؟ -634س 

 كــان عيســى عليــه الســالم يتضــرع هللا ويصــلى بأشــد لجاجــة وصــار عرقــه  -635س
 .ويدعوه أال يتركه ُيصَلب) 44: 22لوقا (ازلة على األرض كقطرات دم ن

 فهل استجاب اهللا لصالته واستغاثاته ودعائه أن يخلصه وينجيه من أعدائه؟ 
  فإن كان استجاب لدعائه فهذا يتعارض مع ادعائكم بالقبض عليـه وٕاهانتـه وقتلـه

 .على الصليب
  يكــن ابنــًا هللا وال رســوًال لــه وال وٕان لــم يســتجب اهللا لــه فهــذا يــدل علــى أن يســوع لــم

الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ 7: (وكذلك يكون بولس قد كذب فى قوله. حتى من األتقياء
َقــدََّم ِبُصــَراٍخ َشــِديٍد َوُدُمــوٍع ِطْلَبــاٍت َوَتَضــرَُّعاٍت ِلْلَقــاِدِر َأْن ُيَخلَِّصــُه ِمــَن اْلَمــْوِت، 

 7: 5عبرانيين ) َواهُ َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتقْ 
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 ــاُروَن َوُخَطــاٌة 10: (يقــول متــى -636س ــِت ِإَذا َعشَّ ــا ُهــَو ُمتَِّكــٌئ ِفــي اْلَبْي َوَبْيَنَم
ـــَع َيُســـوَع َوَتَالِميـــِذهِ  ـــُأوا َم ـــْد َجـــاُءوا َواتََّك ـــاُلوا 11. َكِثيـــُروَن َق يِســـيُّوَن َق ـــا َنَظـــَر اْلَفرِّ َفَلمَّ

ــاِريَن َواْلُخَطــاِة؟ِلَمــاَذا َيْأُكــُل مُ «: ِلَتَالِميــِذهِ  ــا َســِمَع َيُســوُع َقــاَل َلُهــمْ 12» َعلُِّمُكــْم َمــَع اْلَعشَّ : َفَلمَّ
اُء ِإَلى َطِبيـٍب َبـِل اْلَمْرَضـى« ِإنِّـي ُأِريـُد : فَـاْذَهُبوا َوَتَعلَُّمـوا َمـا ُهـوَ 13. َال َيْحَتاُج اَألِصحَّ

 13-10: 9متى )»رًا َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبةِ َلْم آِت َألْدُعَو َأْبَراَرْحَمًة َال َذِبيَحًة َألنِّي 
  فلمــــاذا كــــان يتــــودد إلــــى الخطــــاة ويعلمهــــم كيفيــــة الحيــــاة القويمــــة وأهميــــة التوبــــة

 وكيفيتها؟

  فـــإذا كـــان أبـــوه قـــد عـــزم أن يصـــلبه حقـــًا، فلمـــاذا التوبـــة؟ وممـــا إذا كـــان الصـــلب
 ألزلية؟والفداء هما الحياة واألمل والرجاء فى غفران الخطيئة ا

  وٕاذا كــان علمهــم التوبــة وتــابوا فلمــاذا ظــلَّ الــرب يعتبــرهم مخطئــين إلــى أن صــلب
 ؟)أو نفسه على حسب اختالف العقائد(ابنه 

  هل كان يضحك عليهم فنزل إليهم وأكـل معهـم وطلـب مـنهم التوبـة وهـو يعلـم أن
 ؟كل هذا هراء لن يجدى ، ولن ينفعهم إال اإليمان صلب ابنه أو بانتحاره

 ولكـــن ثقـــوا أنـــى قـــد غلبـــت (: ينســـب يوحنـــا فـــى إنجيلـــه إلـــى يســـوع القـــول -637س
، فكيــف يكــون قــد غلــب العــالم لــو قــبض عليــه وُقِهــَر وُصــِلب   33: 16يوحنــا ) العــالم

 ومات؟

 ؟ َألَـْم يـتعلَّم مـن )مع العـالم(وكيف يتخيَُّل الرب نفسه فى معركة مع خلقه  -638س
 أال يدخل معارك أخرى مع بنى البشر؟المعركة التى غلبه فيها يعقوب 

 فهــل  18: 21أمثــال ) الشــرير فديــة الصــديق(قــرر الكتــاب المقــدس أن  -639س ،
هـم الصـدِّيقان؟ وٕان كـانوا هـم ) آدم وحـواء(هو الشـرير والعاصـى ) الرب أو ابنه(عيسى 

 الصدِّيقين فلماذا إذن الصلب والفداء؟ وعن من يكون؟ 

 َوَلَك 12. َسِمْعُت َأنَّ اْلِعزََّة ِللَّهِ َتَكلََّم الرَّبُّ َوَهاَتْيِن اِالْثَنَتْيِن  َمرًَّة َواِحَدةً 11( -640س
  12-11: 62مزمور .) َيا َربُّ الرَّْحَمُة َألنََّك َأْنَت ُتَجاِزي اِإلْنَساَن َكَعَمِلهِ 
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ة فأين عزة الرب لو ُضِرَب وُصِفَع على وجهه وُصـِلَب ومـات ودخـل جهـنََّم لمـدة ثالثـ
 أيام ليفدى الخاطئين؟ 

ــَت ُتَجــاِزي 12: (اقــرأ قــول الــرب وتمعــن فــى كلماتــه ــُة َألنَّــَك َأْن ــَك َيــا َربُّ الرَّْحَم َوَل
 12: 62مزمور .) اِإلْنَساَن َكَعَمِلهِ 

أال تفهم أن رحمـة الـرب بعبـاده أن يجـازى كـل إنسـان علـى قـدر عملـه؟ فمـاذا تسـمى 
ل إنســان مكــان آخــر؟ إذن فهــذا الــنص وحــده أنــت عكــس هــذا القــول؟ مــاذا تقــول عــن قتــ

ومـن !! كفيل على الحكم على بولس أنه مهرطق ، وأن كتاباتـه ال عالقـة لهـا بـوحى اهللا
 !!ثم فإن الكتاب الذى بأيديكم ليس كتاب اهللا المقدس ، الذى أنزله على أنبيائه

 ـاِلَحاِت ِإَلـى َفَيْخُرُج الَّـِذيَن َفَعُلـوا ال29(وأين قول عيسى عليه السالم  -641س صَّ
مـن قـول ،  29: 5يوحنا .) ِقَياَمِة اْلَحَياِة َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإَلى ِقَياَمِة الدَّْيُنوَنةِ 

َوُكــلُّ َشــْيٍء َتْقِريبــًا َيَتَطهَّــُر َحَســَب النَّــاُموِس ِبالــدَِّم، َوِبــُدوِن َســْفِك َدٍم َال 22: بـولس
 22: 9انيين عبر  ؟!)َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ 

 اإلسـالم (األلمانى فى كتابه ” ارنست دى بوش“المسيو ما رأيكم فى قول  -642س
إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء “: ما معناه 142ص ) أى النصرانية الحقَّة

هو من مبتكـرات ومخترعـات بـولس وَمـن شـابهه مـن الـذين لـم يـروا يسـوع ، وليسـت مـن 
 أصول النصرانية الحقة؟

 ما رأيكم فى قول طائفة السيرنتيون الذين قرروا أن أحـد الحـواريين ُصـِلَب  -643س
بــدل عيســى عليــه الســالم، وقــد عثــر علــى فصــل مــن كتــاب الحــواريين وٕاذا كالمــه نفــس 

وقـــد صـــرََّح إنجيـــل القـــديس برنابـــا أن الـــذى ُصـــِلَب بـــدل عيســـى هـــو . كـــالم الباســـيليدين
 ؟”.يهوذا

 ليــه الســالم لليهــود أنهــم سيقبضــون عليــه أو مــا رأيكــم فــى نفــى عيســى ع -644س
َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسيرًا َبْعُد ثُمَّ َأْمِضـي ِإَلـى «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 33(يصلبوه وتحديه لهم؟ 

 َسـَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني َوَحْيـُث َأُكـوُن َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأنْ 34. الَِّذي َأْرَسَلِني
ِإَلى َأْيَن َهـَذا ُمْزِمـٌع َأْن َيـْذَهَب َحتـَّى َال َنِجـَدُه َنْحـُن؟ «: َفَقاَل اْلَيُهوُد ِفيَما َبْيَنُهمْ 35. »َتْأُتوا
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ــاِنيِّيَن؟  ــاِنيِّيَن َوُيَعلِّــَم اْلُيوَن ــى َشــَتاِت اْلُيوَن ــْذَهَب ِإَل ــٌع َأْن َي ــْوُل الَّــِذي 36َأَلَعلَّــُه ُمْزِم ــا َهــَذا اْلَق َم
ــالَ  ــْأُتوا؟: َق ــُتْم َأْن َت ــِدُروَن َأْن ــا َال َتْق ــُث َأُكــوُن َأَن ــَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجــُدوَنِني َوَحْي : 7يوحنــا ) »َس
33-36 

ـــه ـــاَل َلهُـــْم َيُســـوُع َأْيضـــاً 21: (وقول َأَنـــا َأْمِضـــي َوَســـَتْطُلُبوَنِني َوَتُموتُـــوَن ِفـــي «: َق
َأَلَعلَّـُه َيْقتُـُل «: َفقَـاَل اْلَيهُـودُ 22» ُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتواَحْيُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـدِ . َخِطيَِّتُكمْ 

َأْنـُتْم ِمـْن «: َفقَـاَل َلهُـمْ 23» َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتوا؟: َنْفَسُه َحتَّى َيُقولُ 
ــا َأَنــا َفِمــْن َفــْوقُ  ــا َأَنــا َفَلْســُت ِمــْن َهــَذا اْلَعــاَلمِ َأْنــُتْم ِمــْن َهــَذا اْلَعــ. َأْســَفُل َأمَّ . اَلِم َأمَّ

َفُقْلُت َلُكْم ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم َألنَُّكْم ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا َأنِّـي َأَنـا ُهـَو َتُموتُـوَن 24
اْلَبـْدِء َمـا ُأَكلُِّمُكــْم َأَنـا ِمـَن «: َفقَـاَل َلهُـْم َيُســوعُ » َمـْن َأْنـَت؟«: َفقَـاُلوا َلــهُ 25. »ِفـي َخَطاَيـاُكمْ 

. ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرًة َأَتَكلَُّم َوَأْحُكُم ِبَها ِمْن َنْحِوُكْم َلِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َحقٌّ 26. َأْيضًا ِبهِ 
ــاَلمِ  ــُه ِلْلَع ــُه َفَهــَذا َأُقوُل ــا َمــا َســِمْعُتُه ِمْن ــْم َيْفَهُمــوا َأنَّــُه َكــاَن يَ 27. »َوَأَن . ُقــوُل َلُهــْم َعــِن اآلبِ َوَل

َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِّـي َأَنـا ُهـَو َوَلْسـُت «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 28
َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعـي 29. َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي

  29-21: 8يوحنا .) »ْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ َولَ 

 كيف ينصرنا اإلله وهو ضعيف لم يستطع دفع الهزيمة عن نفسه؟و  -645س 

 وكيـــف يكـــون هـــذا هـــو اإللـــه الضـــعيف هـــو اإللـــه الخـــالق ، القـــاهر فـــوق  -646س
 ، الضعيف، الُمهان هو اإلله القاهر القوى القدوس؟عباده؟ ، وكيف يكون اإلله المقهور

 لمــاذا التعبــدون اآلب فقــط الــذى كــان يســوع ُيصــلِّى لــه ويتضــرع ويســجد  -647س
 إليه ويدعوه فى الشدائد ويشكره على نعمه؟

 هل هرب التالميذ بمحض إرادتهم أم تركهم اليهود بناًء على اتفـاق بيـنهم  -648س
 وبين يسوع وقت القبض؟
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 ــ ــَأَلُهْم َأْيضــاً 7: (ايوحن ــوَن؟«: َفَس ــْن َتْطُلُب ــاُلوا» َم : َأَجــابَ 8. »َيُســوَع النَّاِصــِريَّ «: َفَق
ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل 9. »َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفَدُعوا َهُؤَالِء َيْذَهُبونَ . َقْد ُقْلُت َلُكْم ِإنِّي َأَنا ُهـوَ «

 9-7: 18يوحنا ) .»ْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً ِإنَّ الَِّذيَن َأْعطَ «: الَِّذي َقاَلهُ 

 )56 ِـَل ُكتُـُب اَألْنِبَيـاء ِحيَنئِـٍذ َتَرَكـُه التََّالِميـُذ ُكلُّهُـْم . »َوَأمَّا َهَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن ِلَكـْي ُتَكمَّ
 56: 26متى ) .َوَهَرُبوا

  .. ..) ُــواَفتَ 50. »َوَلِكــْن ِلَكــْي ُتْكَمــَل اْلُكُتــب ــُع َوَهَرُب ــُه اْلَجِمي َوَتِبَعــُه َشــابٌّ 51. َرَك
: 14مـرقس ) .َفَتَرَك اِإلَزاَر َوَهَرَب ِمـْنُهْم ُعْرَيانـاً 52َالِبسًا ِإَزارًا َعَلى ُعْرِيِه َفَأْمَسَكُه الشُّبَّاُن 

50-53 

ــــذ أم باإلتفــــاق بــــين اليهــــود ورب  ــــب؟ هــــل بهــــرب التالمي ــــأى طريقــــة ســــتكمل الكت فب
 النصارى؟

 وهل هرب التالميذ كلهم بمالبسهم أم ترك أحدهم رداءه؟  -649س 

 ولماذا أظهَر الوحى التالميذ عند يوحنا كأنهم شجعان وقفوا ولـم يهربـوا ،  -650س
 بل تركهم اليهود بمحض إرادتهم؟ 

 ولــو تــركهم اليهــود فلمــاذا كانــت تســأل الجاريــة عــن بطــرس؟ وكيــف يتفــق  -651س
 الح للدفاع عنه؟هروب التالميذ مع وقوفهم بالس

 فَمن الذى لعنه بطـرس؟ ) ابتدأ يلعن ويحلف(تقول األناجيل إن بطرس  -652س ،
لو لعَن السائل ، ما كان ليتركـه وشـأنه ، فهـل لعـَن المسـئول عنـه؟ أى هـل لعـن عيسـى 

 عليه السالم ثم أنكره ُمقسمًا على ذلك؟

بالسـماء وال حتـى بـاهللا  لقد َأْوَحى الرب عندكم إلى متى أوامر صـارمة بعـدم القسـم ال
ير َأْيضـــًا «33: (، وحـــّدَد أال يزيـــد الكـــالم عـــن نعـــم أو ال ، وَمـــْن زاد عـــن ذلـــك فهـــو شـــرِّ

ــَدَماءِ  ــْل َأْوِف ِللــرَّبِّ َأْقَســاَمكَ : َســِمْعُتْم َأنَّــُه ِقيــَل ِلْلُق ــَأُقوُل َلُكــمْ 34. َال َتْحَنــْث َب ــا َف ــا َأَن َال : َوَأمَّ
ـــوا اْلَبتَّـــةَ  ـــا ُكْرِســـيُّ اللَّـــِه  الَ  َتْحِلُف ـــَماِء َألنََّه ـــِه َوَال 35ِبالسَّ ـــْوِطُئ َقَدَمْي ـــا َم ـــاَألْرِض َألنََّه َوَال ِب

َوَال َتْحِلـْف ِبَرْأِسـَك َألنَّـَك َال َتْقـِدُر َأْن َتْجَعـَل َشـْعَرًة 36. ِبُأوُرَشِليَم َألنََّها َمِديَنُة اْلَمِلِك اْلَعِظـيمِ 
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َوَمــا َزاَد َعَلــى َذِلــَك . َنَعــْم َنَعــْم َال الَ : َبــْل ِلــَيُكْن َكَالُمُكــمْ 37. َداءَ َواِحــَدًة َبْيَضــاَء َأْو َســوْ 
يرِ   37-33: 5متى ) .َفُهَو ِمَن الشِّرِّ

وعلى ذلك يكون بطرس من الكذَّابين األشرار ، إضافة إلـى معرفـة الـرب وتعريفـه لـه 
َأْنـَت َمْعثَـَرٌة . ْب َعنِّـي َيـا َشـْيَطانُ اْذَهـ«: َفاْلَتفَـَت َوقَـاَل ِلُبْطـُرَس 23: (أنه من الشـياطين

 23: 16متى ) .»ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

 وماذا كان جواب بطرس على السائلة؟ -653س 
 )70: 26. (لست أدرى ما تقولين: متى

 )68: 14. (لست أدرى وال أفهم ما تقوليه: مرقس

 )57: 22. (أعرفه ما: يا امرأة: لوقا

 )17: 18. (لست أنا: يوحنا

 هل أنكره قبل صياح الديك أم بعده؟ -654س 

حكايــة مــرقس تــدل علــى أنــه أنكــر مــرة قبــل صــياح الــديك ومــرتين بعــده ، ثــم صــاح 
 .الديك للمرة الثانية ، فتذكر بطرس قول يسوع وبكى

فقـد . لمرة األولـىأما حكاية متى فتدل على إنكاره ثالث مرات قبل أن يصيح الديك ل
اختلفا من هذه الجهة واتفقا على اللعن والبكاء واليمين الكاذبة من هـذا الحـوارى ، الـذى 

 )19-18: 16متى (يقولون عنه إنه بيديه مفاتيح ملكوت السموات 

وكذلك اتفـق لوقـا ويوحنـا مـع متـى فـى أن بطـرس قـد أنكـر إلهـه ثـالث مـرات قبـل أن 
 .لفا معه فى اللعن واأليمان الكاذبةيصيح الديك مرة واحدة ، واخت

 َوُهــَو َنِســيُب الَّــِذي َقــاَل َواِحــٌد ِمــْن َعِبيــِد َرِئــيِس اْلَكَهَنــِة 26: (يقــول يوحنــا -655س
ــهُ  ــا َمَعــُه ِفــي اْلُبْســَتانِ «: َقَطــَع ُبْطــُرُس ُأْذَن ــَك َأَن . َفــَأْنَكَر ُبْطــُرُس َأْيضــاً 27» ؟َأَمــا َرَأْيُت

 27-26: 18متى ) .يكُ َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِّ 

كيـــف يتشـــكَّك العبـــد فـــى أن قـــاطع أذن نســـيبه هـــو الـــذى يقـــف أمامـــه؟ والغريـــب أن 
يســتمر بطــرس يســتدفىء فــى فصــل الصــيف دون خــوف أو وجــل مــن فعلتــه التــى فعلهــا 
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وغريب أيضـًا أن يعـرف ! فى عبد رئيس الكهنة ، أو يكفى ألنه تلميذ من يطلبونه للقتل
تالميـذ يسـوع ، أمـا يوحنـا المرافـق لـه فـى أخـص اللحظـات ، الناس أن بطرس كـان مـن 

والتلميذ الذى كـان يحبـه ، بـل الـذى تسـبب فـى إدخـال بطـرس إلـى بيـت رئـيس الكهنـة ، 
 لماذا؟. فال يعرفه أحد ، وال يسأله أحد ، وال يقربه أحد

 ــم ُيلفــت نظــر الجالســين أو الــواقفين  -656س هــل ُبكــاء بطــرس بعــد إنكــاره إللهــه ل
 حوله؟

 هل تعلم أنه لو قبض اليهود على يسوع أو تواطئـوا أو تحـالفوا علـى قتلـه  -657س
فــى عيــد الفصــح ، الســتحقوا كلهــم الــرجم بمــا فــيهم النبــى قيافــا؟ ألن اليهــود ال ُيجــوِّزون 

لقـد رجـم موسـى عليـه السـالم . فعـل شـىء مـا ـ حتـى فعـل الخيـر ـ فـى السـبت واألعيـاد
 : رجًال احتطب يوم السبت

يَِّة َوَجـُدوا وَ 32( . َرُجًال َيْحَتِطـُب َحَطبـًا ِفـي َيـْوِم السَّـْبتِ لمَّا َكاَن َبُنو ِإْسَراِئيل ِفي الَبرِّ
َفَوَضــُعوُه 34. َفَقدََّمـُه الــِذيَن َوَجــُدوُه َيْحَتِطـُب َحَطبــًا ِإلــى ُموَســى َوَهـاُروَن َوُكــلِّ الَجَماَعــةِ 33

. َقـْتًال ُيْقَتـُل الرَُّجـلُ «: َفَقـال الـرَّبُّ ِلُموَسـى35. ُيْفَعـُل بِـهِ  ِفي الَمْحَرِس َألنَّـُه لـْم ُيْعلـْن َمـاَذا
َفَأْخَرَجـُه ُكـلُّ الَجَماَعـِة ِإلـى َخـاِرِج 36. »َيْرُجُمُه ِبِحَجاَرٍة ُكلُّ الَجَماَعِة َخاِرَج الَمَحلةِ 

 36-32: 15 عدد.) الَمَحلِة َوَرَجُموُه ِبِحَجاَرٍة َفَماَت َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى

 هل قبضوا على يسوع فعًال؟ -658س 

: قَـاَل َلهُـْم َيُسـوُع َأْيضـاً 21: (فلو كانوا قد قبضوا عليه للـزم تكـذيب نبـوءة الـرب القائلـة
َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم . َأَنا َأْمِضي َوَسَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكمْ «

َحْيـُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن : َأَلَعلَّـُه َيْقتُـُل َنْفَسـُه َحتـَّى َيقُـولُ «: َفقَـاَل اْلَيهُـودُ 22 »َأْن َتْأُتوا
ــا َأَنــا َفِمــْن َفــْوقُ «: َفَقــاَل َلُهــمْ 23» َأْنــُتْم َأْن تَــْأُتوا؟ َأْنــُتْم ِمــْن َهــَذا . َأْنــُتْم ِمــْن َأْســَفُل َأمَّ

َفُقْلـُت َلُكـْم ِإنَُّكـْم َتُموتُـوَن ِفـي َخَطاَيـاُكْم َألنَُّكـْم 24. ْن َهـَذا اْلَعـاَلمِ اْلَعاَلِم َأمَّا َأَنا َفَلْسـُت ِمـ
كالم : فمن نصدق 24-21: 8يوحنا ) .»ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا َأنِّي َأَنا ُهَو َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكمْ 
 اهللا ورسوله ، أم كالم اليهود وكتبة األناجيل؟
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 ــ -659س ــمْ : (ى لتالميــذهقــال يســوع اإلنجيل ــوُل َلُك ِمــَن اآلَن ُتْبِصــُروَن : َوَأْيضــًا َأُق
 64: 26متى ) »اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلسًا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة َوآِتيًا َعَلى َسَحاِب السََّماءِ 

وبما أنهم لم يروا يسوع قط جالسًا عن يمين القوة وال أتاهم على سحاب السماء ، ال 
إنـه بعـد : قرنًا من الزمان ولم يـأت ، كمـا أنهـم قـالوا 20، وقد مضى قبل موته وال بعده 

قيامته من القبر لم ُيظِهر نفسه لليهـود ، مـع كونـه وعـدهم وجعلهـا معجـزة يـأتى بهـا بعـد 
موتــه وقيامتــه ، فيجــب علينــا رفــض وتكــذيب موتــه وبالتــالى َكــذَّبنا األناجيــل ، وٕاال للــزم 

فمـا بـالكم لـو اعتبرتمـوه إلهـًا؟ . يكـذب وهـو نبـى اهللاعلينا تكذيب يسوع نفسه وحاشـاه أن 
أم هل نكذب هذه النبوءة وهذا االدعاء؟ وفى الحـالتين تجـد أنـه ال مفـر مـن تكـذيب هـذه 

 .النبوءة ألنها لم تحدث

وهذا يجعلنا نفكر فى كـالم الـرب فـى سـفر التثنيـة عـن النبـى الـذى يتنبـأ بكـالم كـذب 
فقـد عرفـه الـرب أنـه هـو النبـى الكـاذب ، وســيموت  مـن عنـده ، ولـم يحـدث هـذا الكـالم ،

ــَتَكلُم 20: (قتــيًال كمــا جــاءت فــى ترجمــة التــوراة الســامرية ــي َفَي ــِذي ُيْطِغ ــيُّ ال ــا النَِّب َوَأمَّ
ِباْسِمي َكالمًا لْم ُأوِصِه َأْن َيَتَكلَم ِبِه َأِو الِذي َيَتَكلُم ِباْسِم آِلَهٍة ُأْخَرى َفَيُموُت َذِلـَك 

؟ : َوإِْن ُقلَت ِفي َقلِبكَ 21. النَِّبيُّ  َفَمـا َتَكلـَم 22َكْيَف َنْعِرُف الَكالَم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ
ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبـِه الـرَّبُّ َبـل 

  22-20: 18تثنية ) .»َفال َتَخْف ِمْنهُ  ِبُطْغَياٍن َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ 

وهذا ال معنى له إال أن الذين تآمروا على تحريف التوراة وتشويه صورة عيسى عليه 
الســالم أمــام العــالم كلــه قــد اتفقــوا علــى جعلــه نبيــًا كاذبــًا وعلــى ذلــك فــال بــد لــه أن ُيقتــل  

وٕاال . ثنيـة مثـل كرشـنا وبـوذاواختار له بولس كيفية القتل والموت التى تناسـب اآللهـة الو 
 لماذا لم تتحقق هذه النبوءة إلى اآلن؟

 33: 16يوحنا .) »َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلمَ : َوَلِكْن ِثُقوا: (يقول يسوع -660س 

فإذا كانوا بذلك يعتبرونه قد غلب العـالم ، وسـفلة القـوم قـد قتلـوه ، وٕاذا كـان قـد َكـِذَب 
ِمَن اآلَن ُتْبِصُروَن اْبـَن اِإلْنَسـاِن َجاِلسـًا َعـْن َيِمـيِن اْلُقـوَِّة : ُكـمْ َوَأْيضًا َأُقوُل لَ (: وقال

، وتعتبرونـه اإللـه القـدوس ، فقـد جمعـتم 64: 26متـى ) .»َوآِتيًا َعَلى َسـَحاِب السَّـَماءِ 
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فقد قلتم عنـه : له بذلك كل الصفات الحسنى والصفات التى ال تليق بجالل اهللا وقدسيته
ل ، فرحًا وحزينًا ، قدوس ويبكـى ويتـألم ، ُمهانـًا ومنيعـًا ، قويـًا وضـعيفًا ، إنه عزيز وذلي

 .وهذا ال يليق بالعقالء. ميتًا وحيَّا

 وكيـف يكـون قــد غلـب العــالم وهـو المقتـول الــذى خسـر حياتــه؟ وهـل كــان  -661س
فى صراع مع العالم، ونزل وتجسد ثم ُأعِدَم ثم بعـد كـل هـذا يكـون هـو المنتصـر؟ فمـاذا 

نقول إذن عــن الشــيطان الــذى ِبَوْسَوَســِتِه لحــواء تمكــن مــن دفــع اإللــه لإلنتحــار، وقتلــه ســ
 سفلة خلقه، وجعله ينزل إلى الجحيم لمدة ثالثة أيام وثالث ليال؟

ماذا سنقول عن الشيطان الذى دفع اإللـه إلـى أن يحـبس عبيـده األشـرار والكفـار مـع 
َجِميُع الَِّذيَن 8: (سنين؟ حتى قال فى شـأنهمأنبيائه وأخالئه فى أتون النار طوال هذه ال

 8: 10يوحنا )َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 
وهذا يعنى أن الذى هداه الرب فـى الـدنيا كانـت نتيجتـه جهـنم وبـئس المصـير ، مثـل 

!! طان وتفوق على إلهه فى كل األحوالأى ربح الشي. السارق والزانى والقاتل واإلرهابى
وأن النبى الذى اصطفاه الرب فى الدنيا لحسن خلقه وبره ، أضله الشـيطان فجعلـه زانيـًا 

فقــــد انتصــــر . وكانــــت النتيجـــة لصــــالح الشــــيطان. أو فاســـقًا أو لصــــًا أو عابــــدًا لألوثــــان
 !!الشيطان على اإلله إذن مرات بعد مرات

 ن يكـــون عيســـى عليـــه الســـالم قـــد غلـــب اليهـــود هـــل تعلـــم أنـــه ال يمكـــن أ -662س
 وشياطين الدنيا كلها ، إال برفعه إلى السماء ، دون أن ينال منه اليهود؟

 ـــاَل َلُهـــْم َيُســـوعُ 22: (يقـــول متـــى -663س ـــُن «: َوِفيَمـــا ُهـــْم َيَتـــَردَُّدوَن ِفـــي اْلَجِليـــِل َق اْب
) .َفَحِزُنوا ِجّداً . »ْقُتُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ َفيَ 23اِإلْنَساِن َسْوَف ُيَسلَُّم ِإَلى َأْيِدي النَّاِس 

 23-22: 17متى 
فهــل صــحيح أن يســوع قــد أخبــر عــن صــلب نفســه، وأنــه حتمــًا مقضــيًَّا عليــه مــن اهللا 
تعـــالى، وأن دعـــوى النصـــرانية ال تـــتم إال باإليمـــان بالهـــوت يســـوع ، والتصـــديق بصـــلب 

 اليهود له؟
متــى عــن ذلــك ، لمــا جــاز ليســوع أن يطلــب مــنهم بيــع مالبســهم فلــو صــحَّت روايــة 

 !!وشراء سيوف
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ولمــا جــاز ليســوع أن يبكــى ويتضــرع لنفســه فــى مســرحية رخيصــة ال ُيعــَرف الغــرض 
 ! التربوى والدينى منها، ليغفر هو لنفسه، ثم ُيبيِّن لنا أنه إله ليس بغفور وال برحيم

ل مختلفى التفاصيل، واألسلوب ، وعلى ولما جاز ليسوع كإله أن يوحى بأربعة أناجي
 .فترات زمنية ُمخَتلفة

 . ولما جاَز لبطرس أن يناضل عن يسوع ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة
ـا علـى تكـذيب بطـرس إخبـار يسـوع بوجـوب صـلبه، وذلـك  فتكذيب بطـرس لـه يـدل إمَّ

ــا أنــه أراد قطـع طريــق اإليمــان علـى كافــة المــؤمنين مـن النصــارى، و  هــذا كفــر كفـر ، وٕامَّ
 .ونفاق ؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به ، فهو واجب

ولــــو صــــحَّت محاوالتــــه بالــــدعاء والتضــــرُّع هللا كــــى ال ُيســــلمه إلــــى هــــذا المصــــير إال 
محاولـــة لقطـــع طريـــق الخلـــود األبـــدى فـــى الجنَّـــة علـــى كافـــة المـــؤمنين بقضـــية الصـــلب 

 .ه لم يقل شيئًا من هذاوالفداء، ألن ما ال يتم الواجب إال به ، فهو واجب ، أو إن

 ــِزل يســوع منزلتــه وتقــول إن اهللا  -664س أفــال ترضــى أيهــا النصــرانى العاقــل أن تُن
عــزَّ وجــل قــد فــداه بغيــره ، كمــا فــدا إســماعيل بكــبش ، وكمــا قــرر هــو أن الشــرير فديــة 

  16: 9مزامير ) الشرير ُيَعلَّق بعمل يديه: الرب قضاًء أمضى(للصدِّيق؟ 

الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ َقدََّم ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع 7: (فقـالوكما اعترف بولس 
ــَواهُ  ــِل َتْق ــْن َأْج ــُه ِم ــْوِت، َوُســِمَع َل ــَن اْلَم ــاِدِر َأْن ُيَخلَِّصــُه ِم ــاٍت َوَتَضــرَُّعاٍت ِلْلَق ) ِطْلَب

 7: 5عبرانيين 

تِـَك َيْفـَرُح 1: (وكما قال الرب أيضاً  ! اْلَمِلـُك َوِبَخَالِصـَك َكْيـَف َال َيْبـَتِهُج ِجـّداً َيا َربُّ ِبُقوَّ
َحَيـاًة َسـَأَلَك 4. َوَضْعَت َعَلى َرْأِسِه َتاجًا ِمـْن ِإْبِريـزٍ . َألنََّك َتَتَقدَُّمُه ِبَبَرَكاِت َخْيرٍ 3.. .. .. 
َوَبَهــاًء َتَضــُع ِصــَك َجــَالًال َعِظــيٌم َمْجــُدُه ِبَخالَ 5. ُطــوَل اَأليَّــاِم ِإَلــى الــدَّْهِر َواَألَبــدِ . َفَأْعَطْيتَــهُ 

َألنَّ اْلَمِلـَك َيَتَوكَّـُل َعلَـى 7. تَُفرُِّحـُه اْبِتَهاجـًا َأَماَمـكَ . َألنََّك َجَعْلَتُه َبَرَكاٍت ِإلَـى اَألَبـدِ 6. َعَلْيهِ 
ــــُدَك َجِميــــَع َأْعــــَداِئكَ 8. الــــرَّبِّ َوِبِنْعَمــــِة اْلَعِلــــيِّ َال َيَتَزْعــــَزعُ  َك ُتِصــــيُب ُكــــلَّ َيِميُنــــ. ُتِصــــيُب َي

الـرَّبُّ ِبَسـَخِطِه َيْبـَتِلُعُهْم َوتَـْأُكُلُهُم . َتْجَعُلُهْم ِمْثَل َتنُّـوِر َنـاٍر ِفـي َزَمـاِن ُحُضـوِركَ 9. ُمْبِغِضيكَ 
يَّــَتُهْم ِمــْن َبــْيِن َبِنــي آَدمَ 10. النَّــارُ   َألنَُّهــْم َنَصــُبوا َعَلْيــكَ 11. تُِبيــُد َثَمــَرُهْم ِمــَن اَألْرِض َوُذرِّ
ــُروا ِبَمِكيــَدةٍ . َشــرّاً  ــْم َيْســَتِطيُعوَها. َتَفكَّ ــَهاَم َعَلــى . َألنَّــَك َتْجَعُلُهــْم َيَتَولُّــونَ 12. َل ُق السِّ تَُفــوِّ
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ِتكَ 13. َأْوَتاِرَك ِتْلَقاَء ُوُجوِهِهمْ  -8: 21مزاميـر .) ُنـَرنُِّم َوُنـَنغُِّم ِبَجَبُروتِـكَ . اْرَتِفْع َيا َربُّ ِبُقوَّ
11 

 إنهم قبضوا على الرب وأهانوه وأعدموه؟: كن بعد ذلك أن نقولفهل من المم
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 من هو الذبيح؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ -665س 

، وسـوف ) البهريـز فـى الكـالم اللـى يغـيظ(ذكرت ذلك مـن قبـل فـى الجـزء األول مـن 
َوَلِكـْن َهـْل ُتِريـُد 20: (أعيده مرة أخرى هنا ، لورود نفس الفكـرة فـى رسـالة يعقـوب القائلـة

ــَم َأيَُّهــا اِإلْنَســاُن اْلَباِطــُل َأنَّ اإلِ  ــٌت؟ َأْن َتْعَل ــُدوِن َأْعَمــاٍل َميِّ ْر ِإْبــَراِهيُم 21يَمــاَن ِب ــرَّ ــْم َيَتَب َأَل
 21-20: 2يعقوب ) ؟َأُبوَنا ِباَألْعَماِل، ِإْذ َقدََّم ِإْسَحاَق اْبَنُه َعَلى اْلَمْذَبحِ 

حرَّفت التورة اسم الذبيح وجعلته إسحق بدًال من إسماعيل ، وسار اليهود من مـؤلفى 
وأتعجب هنا بالذات ، ألن نفس هذه الفكرة كانـت سـائدة أيـام . جهمالعهد الجديد على نه

عيسـى عليــه الســالم ، وحاربهــا ضــمن األفكــار الخاطئــة التــى كــان يروجهــا اليهــود ، فــى 
محاولــة مــنهم ، إلبعــاد إســماعيل ونســله عــن وراثــة النبــوة ، التــى وعــدها اهللا إبــراهيم فــى 

ــِة َال اْطــرُ «: َفَقاَلــْت ِإلْبــَراِهيمَ 10: (ولديــه ــَن َهــِذِه اْلَجاِرَي ــَة َواْبَنَهــا َألنَّ اْب ــِذِه اْلَجاِرَي ْد َه
َفقَـاَل 12. َفقَـُبَح اْلَكـَالُم ِجـّدًا ِفـي َعْيَنـْي ِإْبـَراِهيَم ِلَسـَبِب اْبنِـهِ 11. »َيِرُث َمَع اْبِنـي ِإْسـَحاقَ 

ِفـي ُكـلِّ َمـا . َوِمـْن َأْجـِل َجاِرَيِتـكَ  َال َيْقُبُح ِفي َعْيَنْيَك ِمْن َأْجِل اْلُغَالمِ «: اُهللا ِإلْبـَراِهيمَ 
َواْبــُن اْلَجاِرَيــِة 13. َتُقــوُل َلــَك َســاَرُة اْســَمْع ِلَقْوِلَهــا َألنَّــُه ِبِإْســَحاَق ُيــْدَعى َلــَك َنْســلٌ 

 13-10: 21تكوين ) .»َأْيضًا َسَأْجَعُلُه ُأمًَّة َألنَُّه َنْسُلكَ 

األساســــى للميــــراث ونقــــاط أخــــرى  إال أن مــــن قــــام بــــذلك لــــم يســــتطع تغييــــر القــــانون
 :ألخصها فى اآلتى

ِبَذاِتي َأْقَسْمُت َيُقوُل الرَّبُّ َأنِّي ِمْن َأْجـِل َأنَّـَك َفَعْلـَت «: َوَقالَ 16: (أقسم اهللا بذاته قائالً 
ــْم ُتْمِســِك اْبَنــَك َوِحيــَدَك  ــَلَك َتْكثِ 17َهــَذا اَألْمــَر َوَل ــًة َوُأَكثِّــُر َنْس ــَك ُمَباَرَك ــوِم ُأَباِرُك ــرًا َكُنُج ي

َوَيَتَبـاَرُك 18السََّماِء َوَكالرَّْمِل الَّـِذي َعَلـى َشـاِطِئ اْلَبْحـِر َوَيـِرُث َنْسـُلَك َبـاَب َأْعَداِئـِه 
 18-16: 22تكوين .) »ِمْن َأْجِل َأنََّك َسِمْعَت ِلَقْوِليِفي َنْسِلَك َجِميُع ُأَمِم اَألْرِض 

َد ، حيــث إن الفــارق فــى العمــر بينهمــا هــو جــاء قســم اهللا ولــم يكــن إســحاق بعــد قــد وِلــ
ــا َوَلــَدْت َهــاَجُر ِإْســَماِعيَل َألْبــَرامَ 16: (عامــاَ ) 14( .) َكــاَن َأْبــَراُم اْبــَن ِســتٍّ َوَثَمــاِنيَن َســَنًة َلمَّ

: 21تكوين .) َوَكاَن ِإْبَراِهيُم اْبَن ِمَئِة َسَنٍة ِحيَن ُوِلَد َلُه ِإْسَحاُق اْبُنهُ 5(و  16: 16تكوين 
5. 
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وأبرام المذكور فى الفقرة األولى هنا هو إبراهيم الذى ُذِكَر فى الفقرة التى تليهـا ، فقـد 
ــَر اهللا ســبحانه وتعــالى اســمه قــائالً  ــْل َيُكــوُن اْســُمَك 5: (غيَّ ــَراَم َب ــُد َأْب ــْدَعى اْســُمَك َبْع ــَال ُي َف

 5: 17تكوين ) .ِإْبَراِهيَم َألنِّي َأْجَعُلَك َأبًا ِلُجْمُهوٍر ِمَن اُألَممِ 

ـل(يقولون إن االبن الوحيـد والبكـر  لـم يكـن إسـماعيل قـط، ) تغيـرت إلـى االبـن المفضَّ
 .ألن إسماعيل ابن الجارية، وبذلك يكون إسحاق هو االبن الحقيقى إلبراهيم

والعجيب أن التوراة لـم تقـل أبـدًا إن إسـماعيل ابـن غيـر شـرعى إلبـراهيم ، فهـذه سـارة 
ـا َسـاَراُي : (أنها لن تنجب إلبراهيم نسًال فآثرت أن تزوجـه بهـاجرامرأة إبراهيم أيقنت  َوَأمَّ

: َفَقاَلــْت َســاَراُي َألْبــَرامَ 2َوَكاَنــْت َلَهــا َجاِرَيــٌة ِمْصــِريٌَّة اْســُمَها َهــاَجُر . اْمــَرَأُة َأْبــَراَم َفَلــْم َتِلــْد َلــهُ 
َفَسِمَع . »َعَلى َجاِرَيِتي َلَعلِّي ُأْرَزُق ِمْنَها َبِنينَ  اْدُخلْ . ُهَوَذا الرَّبُّ َقْد َأْمَسَكِني َعِن اْلِوَالَدةِ «

َفَأَخــَذْت َســاَراُي اْمــَرَأُة َأْبــَراَم َهــاَجَر اْلِمْصــِريََّة َجاِرَيَتَهــا ِمــْن َبْعــِد َعَشــِر 3. َأْبــَراُم ِلَقــْوِل َســاَرايَ 
َفَدَخَل َعَلى َهـاَجَر 4. ْبَراَم َرُجِلَها َزْوَجًة َلهُ ِسِنيَن ِإلَقاَمِة َأْبَراَم ِفي َأْرِض َكْنَعاَن َوَأْعَطْتَها ألَ 

 4-1: 16تكوين .) َوَلمَّا َرَأْت َأنََّها َحِبَلْت َصُغَرْت َمْوَالُتَها ِفي َعْيَنْيَها. َفَحِبَلتْ 

. »ِإْسـَماِعيلَ « الَّـِذي َوَلَدتْـُه َهـاَجرُ اْسَم اْبِنـِه َوَدَعا َأْبَراُم . َفَوَلَدْت َهاَجُر َألْبَراَم اْبناً 15(
: 16تكـوين .) َوَلـَدْت َهـاَجُر ِإْسـَماِعيَل َألْبـَرامَ َكاَن َأْبَراُم اْبـَن ِسـتٍّ َوَثَمـاِنيَن َسـَنًة َلمَّـا 16
15-16 

رجلهـا زوجـة لـه ، أى إن نسـلها يجـب أن ) أبـرام(لــ ) هـاجر(أعطـت ) سـاراى(إذن فـ 
ــ13: (يكــون نســًال شــرعيًا، ويؤكــد ذلــك ــًة َواْبــُن اْلَجاِرَي ــُه َنْســُلكَ ِة َأْيضــًا َســَأْجَعُلُه ُأمَّ ) »َألنَّ

أى إن اهللا اعتبـر إسـماعيل مـن ) اْسـَم اْبِنـهِ َوَدَعـا َأْبـَراُم : (، وقـول الـرب13: 21تكوين 
 .وعلى ذلك يكون إسماعيل هو البكر. نسل إبراهيم

ْلَجاِرَيـَة َواْبَنهَـا َألنَّ اْطـُرْد َهـِذِه ا«: َفَقالَـْت ِإلْبـَراِهيمَ 10: (وعندما غارت سارة مـن هـاجر
َفَقـــُبَح اْلَكــَالُم ِجــّدًا ِفـــي َعْيَنــْي ِإْبـــَراِهيَم 11. »اْبــَن َهــِذِه اْلَجاِرَيـــِة َال َيــِرُث َمــَع اْبِنـــي ِإْســَحاقَ 

ـــاَل اُهللا ِإلْبـــَراِهيمَ 12. ِلَســـَبِب اْبِنـــهِ  ـــُبُح ِفـــي َعْيَنْيـــَك ِمـــْن َأْجـــِل اْلُغـــَالِم َوِمـــْن أَ «: َفَق ْجـــِل َال َيْق
َواْبـُن 13. ِفي ُكلِّ َما َتُقوُل َلَك َساَرُة اْسَمْع ِلَقْوِلهَـا َألنَّـُه ِبِإْسـَحاَق ُيـْدَعى لَـَك َنْسـلٌ . َجاِرَيِتكَ 

 13-10: 21تكوين .) »اْلَجاِرَيِة َأْيضًا َسَأْجَعُلُه ُأمًَّة َألنَُّه َنْسُلكَ 
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َوَناَدى َمَالُك اِهللا َهاَجَر ِمَن السَّـَماِء . َفَسِمَع اُهللا َصْوَت اْلُغَالمِ 17(وفى برية بئر سبع 
. َمـــا َلـــِك َيـــا َهـــاَجُر؟ َال َتَخـــاِفي َألنَّ اَهللا َقـــْد َســـِمَع ِلَصـــْوِت اْلُغـــَالِم َحْيـــُث ُهـــوَ «: َوَقـــاَل َلَهـــا

-17: 21تكـوين .) »ُقوِمي اْحِمِلي اْلُغَالَم َوُشدِّي َيَدِك ِبِه َألنِّي َسَأْجَعُلُه ُأمًَّة َعِظيَمـةً 18
18 

فاألمـــة هــى عــدة دول يجمعهـــم . فاألمـــة تختلــف عــن الشــعب. ســأجعله أمــة عظيمــة
مثل اللغة أو الدين فنقول األمة العربيـة أى الـبالد الناطقـة باللغـة العربيـة : شىء مشترك

 .، ونقول األمة اإلسالمية أى الدول التى ُتدين باإلسالم

خذ ابنـك وحيـدك الـذى : ه يقول لهتجد أن) 2: 22تكوين (وٕاذا قرأت نص الذبيح فى 
! فلو كـان ُوِلـَد إسـحاق ، فـال يمكـن أن يكـون لـه ابـن وحيـد ، أو لكـان سـأله أيهمـا. تحبه

ولو أراد اهللا بالذبيح إسحاق أو لو كان إسـحاق قـد وِلـَد عنـد هـذا اإلختبـار الصـعب ، أو 
قيمــة  لــو كــان الــذبيح غيــر محبــوب ومقبــول عنــد أبيــه ومرضــى عليــه منــه ، فــال تبقــى

ولو كـان يحـب إسـحاق فقـط لكـان نبـى اهللا ظالمـًا ، ولكـان إلهـه أيضـًا ظالمـًا ! لألضحية
ولمــا قــبح الكــالم فــى عينــى إبــراهيم ! أن ُيشــجعه علــى التمــادى فــى الظلــم بهــذه التســمية

 .عندما طردت سارة هاجر وابنها

 لكن هل كان إسماعيل مغضوبًا عليه أو محرومًا من الميراث؟
فقـد طلـب : ندرك قمة الحب إلسماعيل عند إبراهيم فى هذه النصـوص. على العكس

َلْيـــَت ِإْســـَماِعيَل َيِعـــيُش «: َوقَــاَل ِإْبـــَراِهيُم ِللَّــهِ 18: (أبــوه النبــوة لـــه ولــم يطلبهـــا إلســحاق
ُأِقــيُم َعْهــِدي وَ . َفقَـاَل اُهللا َبــْل َسـاَرُة اْمَرَأتُــَك َتِلـُد َلــَك اْبنــًا َوتَـْدُعو اْســَمُه ِإْسـَحاقَ 19» !َأَماَمــكَ 

ــَك ِفيــهِ 20. َمَعــُه َعْهــدًا َأَبــِدّيًا ِلَنْســِلِه ِمــْن َبْعــِدهِ  ــْد َســِمْعُت َل ــا ِإْســَماِعيُل َفَق ــا . َوَأمَّ َهــا َأَن
 تكـوين.) اْثَنْي َعَشَر َرِئيسـًا َيِلـُد َوَأْجَعُلـُه ُأمَّـًة َكِبيـَرةً . ُأَباِرُكُه َوُأْثِمُرُه َوُأَكثُِّرُه َكِثيرًا ِجّداً 

17 :18  ، 

وحــزن جــدًا عنــدما طلبــت ســارة طــرد هــاجر وابنهــا ظنــًا منهــا أنهــا يمكنهــا أن تحرمــه 
اْطـُرْد َهـِذِه اْلَجاِرَيـَة َواْبَنهَـا َألنَّ «: َفَقالَـْت ِإلْبـَراِهيمَ 10: (حقع الطبيعـى فـى الميـراث والنبـوة

َقـُبَح اْلَكـَالُم ِجـّدًا ِفـي َعْيَنـْي ِإْبـَراِهيَم فَ 11. »اْبَن َهِذِه اْلَجاِرَيِة َال َيِرُث َمَع اْبِني ِإْسَحاقَ 
َال َيْقُبُح ِفي َعْيَنْيَك ِمـْن َأْجـِل اْلُغـَالِم َوِمـْن َأْجـِل «: َفَقاَل اُهللا ِإلْبَراِهيمَ 12. ِلَسَبِب اْبِنهِ 
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َواْبـُن 13. ْدَعى َلَك َنْسلٌ ِفي ُكلِّ َما َتُقوُل َلَك َساَرُة اْسَمْع ِلَقْوِلَها َألنَُّه ِبِإْسَحاَق يُ . َجاِرَيِتكَ 
 13-10: 21تكوين .) »اْلَجاِرَيِة َأْيضًا َسَأْجَعُلُه ُأمًَّة َألنَُّه َنْسُلكَ 

) النبــوة(وهـذا مـا قـال عيســى عليـه السـالم فيــه ، إنـه ال يمكـن أن يخطــف أحـد شـىء 
َوَال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف  َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ 29: (من يد أبى
 29: 10يوحنا ) .ِمْن َيِد َأِبي

ومعنى قول اهللا إلبراهيم أنه سيكون عهده األول مع إسحاق وفى نسـله ، ثـم سـيكون 
مـن بعــد ذلــك فــى نســل إســماعيل، لهــذا عمــل اليهــود أال ينتهــى هــذا العهــد ، وأرادوا خلــع 

يسى عليه السـالم، لكـى ال ينتظـروا المسِّـيِّا، خـاتم على ع) المسِّيِّا(صفة المسيح الرئيس 
قَـاَل َلهُــْم 42: (األنبيـاء، الـذى سـينهى شــريعتهم ، ويـأتى بالـدين الخـاتم لكــل أهـل األرض

اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر َرْأَس : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «: َيُسوعُ 
ِإنَّ : ِلـَذِلَك َأقُـوُل َلُكـمْ 43؟ ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب ِفـي َأْعُيِنَنـا. الزَّاِوَيةِ 

َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجـِر 44. َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ 
ــُض َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعَلْيــِه  يِســيُّوَن 45. »َيْســَحُقهُ َيَتَرضَّ ـا َســِمَع ُرَؤَســاُء اْلَكَهَنــِة َواْلَفرِّ َوَلمَّ

َوإِْذ َكـاُنوا َيْطُلُبـوَن َأْن ُيْمِسـُكوُه َخـاُفوا ِمـَن اْلُجُمـوِع 46. َأْمثَاَلُه َعَرفُـوا َأنَّـُه َتَكلَّـَم َعلَـْيِهمْ 
 46-42: 21متى ) .َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ 

ــ ــًا إلبــراهيم وأخــًا إلســحاقواعتب وهــذه مواليــد : (ره الــرب أيضــًا فــى موضــع آخــر ابن
تكـوين ) إسماعيل بـن ابـراهيم الـذى ولدتـه هـاجر المصـرية جاريـة سـارة إلبـراهيم

25 :12  

تكــوين ) ودفنــه إســحق وٕاســماعيل ابنــاه فــى مغــارة المكفيلــة(وعنــد وفــاة إبــراهيم 
 .فى الميراث ، واالشتراك فى الدفن يعنى االشتراك 7: 25

 وهل ابن الجارية كان من المغضوب عليهم؟
وال يقــول اليهــود بــذلك إال اســتجهاًال . وال يقــل بــذلك إال جاهــل بــالتوراة وبأحكامهــا. ال

ابنـــى يعقـــوب مـــن بلهـــة جاريـــة ) نفتـــالى(و ) دان(وٕاال فمـــاذا نقـــول عـــن . للمـــتكلم معهـــم
ضــًا مـن زلفــة جاريـة ليئــة؟ إن ابنــى يعقـوب أي) أشـير(و ) جــاد(راحيـل؟ ومـاذا نقــول عـن 
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هؤالء من األسباط االثنى عشر، ذرية يعقوب عليه السالم، واقتران يعقوب لبلهـة جاريـة 
 .راحيل ، وزلفة جارية ليئة مماثل القتران إبراهيم لهاجر جارية سارة

ـــتْ 3(أن راحيـــل ) نفتـــالى(و ) دان(فتقـــول التـــوراة بشـــأن  ـــةُ «: َفَقاَل ـــَوَذا َجـــاِرَيِتي َبْلَه . ُه
َفَأْعَطْتـــُه َبْلَهـــَة َجاِرَيَتَهـــا 4. »اْدُخـــْل َعَلْيَهـــا َفَتِلـــَد َعَلـــى ُرْكَبتَـــيَّ َوُأْرَزُق َأَنـــا َأْيضـــًا ِمْنَهـــا َبِنـــينَ 

َقْد َقَضى «: َفَقاَلْت َراِحيلُ 6َفَحِبَلْت َبْلَهُة َوَوَلَدْت ِلَيْعُقوَب اْبنًا 5َزْوَجًة َفَدَخَل َعَلْيَها َيْعُقوُب 
َوَحِبلَـْت َأْيضـًا 7. »َدانـاً «ِلَذِلَك َدَعـِت اْسـَمُه . » َوَسِمَع َأْيضًا ِلَصْوِتي َوَأْعَطاِنَي اْبناً ِلَي اهللاُ 

َقــــْد َصــــاَرْعُت ُأْخِتــــي «: َفَقاَلــــْت َراِحيــــلُ 8َبْلَهــــُة َجاِرَيــــُة َراِحيــــَل َوَوَلــــَدِت اْبنــــًا ثَاِنيــــًا ِلَيْعُقــــوَب 
 8-3: 30تكوين .) »َنْفَتاِلي«َعِت اْسَمُه َفدَ . »ُمَصاَرَعاِت اِهللا َوَغَلْبتُ 

َوَلمَّا َرَأْت َلْيَئُة َأنََّها َتَوقََّفْت َعِن اْلِوَالَدِة َأَخَذْت 9): (أشير(و ) جاد(وتقول التوراة بشأن 
َفَقالَـْت 11. قُـوَب اْبنـاً َفَوَلَدْت ِزْلَفُة َجاِرَيـُة َلْيَئـَة ِلَيعْ 10ِزْلَفَة َجاِرَيَتَها َوَأْعَطْتَها ِلَيْعُقوَب َزْوَجًة 

َوَوَلـــَدْت ِزْلفَــُة َجاِرَيـــُة َلْيَئــَة اْبنـــًا ثَاِنيــًا ِلَيْعقُـــوَب 12. »َجــاداً «َفــَدَعِت اْســـَمُه . »ِبَســـْعدٍ «: َلْيَئــةُ 
-9: 30تكـوين ) »َأِشـيرَ «َفَدَعِت اْسَمُه . »ِبِغْبَطِتي َألنَُّه ُتَغبُِّطِني َبَناتٌ «: َفَقاَلْت َلْيَئةُ 13
13 

د ُحِســبوا ضــمن أوالده الشــرعيين ، فكيــف يعترفــون بهــؤالء أبنــاء شــرعيين ليعقــوب وقــ
ـــه ! وينكـــرون ذلـــك علـــى إســـماعيل؟ ـــو األنبيـــاء ، إبـــراهيم علي وٕاال لقلنـــا إن نبـــى اهللا ، أب

 .السالم كان عنده ابن غير شرعى من الحرام؟ حاشاه أن يزنى أبو األنبياء عليه السالم

: َبُنـو َلْيَئـةَ 23: َوَكـاَن َبُنـو َيْعقُـوَب اْثَنـْي َعَشـرَ : (ثنـى عشـروهؤالء هم أبناء يعقـوب اال
ــاَكُر َوَزُبوُلــونُ  ــا َراِحيــَل؛ ُيوُســُف 24. َرُأوَبــْيُن ِبْكــُر َيْعُقــوَب َوَشــْمُعوُن َوَالِوي َوَيُهــوَذا َوَيسَّ َواْبَن

ـــِة َلْيَئـــةَ 26. ِليَداُن َوَنْفتَـــا: َواْبَنـــا ِبْلَهـــَة َجاِرَيـــِة َراِحيـــلَ 25. َوِبْنَيـــاِمينُ  َجـــاُد : َواْبَنـــا ِزْلَفـــَة َجاِرَي
 26-22: 35تكوين .) َهؤَُالِء َبُنو َيْعُقوَب الَِّذيَن ُوِلُدوا َلُه ِفي َفدَّاَنِ◌ َأَرامَ . َوَأِشيرُ 

ابــن بلهــة جاريــة راحيــل وزوجــة يعقــوب قــد جــاء مــن ) دان(ومــن الــدالئل الجليــة أن 
بالروح القدس منذ والدته ، وقد كان قاضيًا لبنى  ذريته شمشون ، ذلك اإلنسان الممسوح

سنة ، فها هو مـالك الـرب يبشـر امـرأة منـوح العـاقر بوالدتهـا لشمشـون  20إسرائيل لمدة 
ـِبيَّ َيُكـوُن َنـِذيرًا ِللَّـِه , َوَال َيْعُل ُموَسى َرْأَسـهُ , َفَها ِإنَِّك َتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبناً 5: (قائالً  َألنَّ الصَّ

 5: 13القضاة .) »َوُهَو َيْبَدُأ ُيَخلُِّص ِإْسَراِئيَل ِمْن َيِد اْلِفِلْسِطيِنيِّينَ , َن اْلَبْطنِ مِ 
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ـِبيُّ َوَباَرَكــُه الـرَّبُّ . َفَولَـَدِت اْلَمـْرَأُة اْبنــًا َوَدَعـِت اْســَمُه َشْمُشـونَ 24( َواْبتَــَدَأ 25. َفَكِبــَر الصَّ
ُكُه ِفي َمَحلَّةِ  وهـو (،  25-24: 13القضـاة .) َداَنٍ◌ َبْيَن ُصْرَعَة َوَأْشـَتُأولَ  ُروُح الرَّبِّ ُيَحرِّ

 31: 16القضاة ) قضى السرائيل عشرين سنة
لقــد جانــب التوفيــق : عــن حــق البكوريــة إلســماعيل فيقــول) جــيمس هيســتنج(ويــدافع 

ُكتَّــاب ِســفر التكــوين ، أولئــك الــذين حــاولوا أن يجعلــوا نســل إســماعيل واســتحقاقه لحقــوق 
وريــة أقــل مرتبــة زعمــًا أن انتمــاءه ألمــه هــاجر جاريــة إبــراهيم يفقــده حــق البكوريــة ، البك

وبهـذا الصـنيع فهـم يغفلـون قـانون األســرة الواضـح الصـريح المنصـوص عليـه فـى التــوراة 
فــى ســفر التثنيــة ؛ ووفقــًا لهــذا القــانون فــإن حقــوق االبــن البكــر ال يمكــن إســقاطها بســبب 

الحق الشرعى قد بيََّنه الناموس بالنسبة للرجل الذى يجمع هذا . الوضع االجتماعى لألم
ِإَذا َكـاَن ِلَرُجــٍل اْمَرَأتَــاِن ِإْحــَداُهَما َمْحُبوَبــٌة َواُألْخــَرى «15: (فتقــول التــوراة. أكثـر مــن زوجــة

َفَيــْوَم 16ِللَمْكُروَهــِة َفــِإْن َكــاَن اِالْبــُن الِبْكــُر . َمْكُروَهــٌة َفَولــَدَتا لــُه َبِنــيَن الَمْحُبوَبــُة َوالَمْكُروَهــةُ 
َيْقِسُم ِلَبِنيِه َما َكاَن لـُه ال َيِحـلُّ لـُه َأْن ُيقَـدَِّم اْبـَن الَمْحُبوَبـِة ِبْكـرًا َعلـى اْبـِن الَمْكُروَهـِة الِبْكـِر 

َألنَّـُه ُهـَو  َبل َيْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهـِة ِبْكـرًا ِلُيْعِطَيـُه َنِصـيَب اْثَنـْيِن ِمـْن ُكـلِّ َمـا ُيوَجـُد ِعْنـَدهُ 17
ُل ُقْدَرِتهِ   17-15: 21تثنية .) لُه َحقُّ الَبُكوِريَّةِ . َأوَّ

المســيَّا ، المســيح ، (إن رســول اهللا : أضــف إلــى ذلــك قــول عيســى عليــه الســالم مــراراً 
لـيس مـن نسـل داود ، وهـو بـذلك قـد نفـى عـن نفسـه ُتهمـة أن ) خاتم األنبياء، رسـول اهللا

إذن فهو من نسل إسماعيل . المسِّيِّا نفسه من نسل داود يكون هو هذا المسيح أو يكون
 .التى وعد اهللا نبيه إبراهيم أن تكون فى نسل ولديه) النبوة(، وهى البركة 

مـن بنـى إسـرائيل ، بـل إنـه كـان يــرفض  كمـا أكَّـَد مـرارًا أنـه لـم ُيبعـث إال إلـى خاصـته
فقــط، علــى الــرغم مــن أنــه  عــالج إال مــن ُأرِســَل إلــيهم إال فــى أضــيق الحقــوق وللمــؤمنين

َلـْم ُأْرَسـْل ِإالَّ ِإَلـى «): (المسـيَّا الـرئيس(نبى للرحمة ، ولكن ليأكد أنـه لـيس هـو المسـيح 
ــالَّةِ  ، وكانــت توجيهاتــه لتالميــذه المقــربين  24: 15متــى ) .»ِخــَراِف َبْيــِت ِإْســَراِئيَل الضَّ

ــى «: ْرَســَلُهْم َيُســوُع َوَأْوَصــاُهْم َقــاِئالً َهــؤَُالِء اِالْثَنــا َعَشــَر أَ 5: (وحــاملين الــدعوة مــن بعــده ِإَل
َبـِل اْذَهُبـوا ِبـاْلَحِريِّ ِإَلـى 6. َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال تَـْدُخُلوا

الَّةِ   10-5: 10متى .) ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
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: ، أى يسـألهم عـن شـخص آخـر غيـره ، قـائالً بل سألهم عن المسيَّا بأسلوب الغائـب 
يِسيُّوَن ُمْجَتِمِعيَن َسَأَلُهْم َيُسوعُ 41( َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبـُن «42: َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّ

وِح َرّبــًا «: َقــاَل َلُهــمْ 43. »اْبــُن َداُودَ «: َقــاُلوا َلــهُ » ؟َمــْن ُهــوَ  : َقــاِئالً َفَكْيــَف َيــْدُعوُه َداُوُد ِبــالرُّ
َفـِإْن َكـاَن 45َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضـَع َأْعـَداَءَك َمْوِطئـًا ِلقَـَدَمْيَك؟ 44

َوِمـْن َذِلـَك . َفلَـْم َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن ُيِجيَبـُه ِبَكِلَمـةٍ 46» ؟َداُوُد َيْدُعوُه َرّبًا َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنـهُ 
 46-41: 22متى .) َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً  اْلَيْوِم َلمْ 

وفـــى نـــص متـــى القـــادم نقـــرأ أن عيســـى عليـــه الســـالم يمتـــدح بطـــرس ، وهنـــا ينـــاقض 
. الــنص نفســه وينــاقض نــص مــرقس الــذى لــم يــذكر هــذا المــدح ، والــذى نقــل منــه متــى

عنـى هـذا؟ أيخفـى مـا م. فيناقض نفسه ألنه بعد أن مدحه أوصاهما أال يقولـوا هـذا ألحـد
شخصيته ورسـالته عـن المبعـوث إلـيهم؟ فلمـاذا جـاء إذن؟ وكيـف سـيؤدى رسـالته؟ وبـأى 

َمـْن َيقُـوُل النَّـاُس «: َوَلمَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى َنَواِحي َقْيَصِريَِّة ِفيلُـبَُّس َسـَأَل َتَالِميـَذهُ 13( صفة؟
ُيوَحنَّـا اْلَمْعَمـَداُن َوآَخـُروَن ِإيِليَّـا َوآَخـُروَن ِإْرِمَيـا َأْو  َقْومٌ «: َفَقاُلوا14» ِإنِّي َأَنا اْبُن اِإلْنَساِن؟

ـــاءِ  ـــاَل َلُهـــمْ 15. »َواِحـــٌد ِمـــَن اَألْنِبَي ـــا؟«: َق ـــي َأَن ـــوَن ِإنِّ ـــُتْم َمـــْن َتُقوُل َفَأَجـــاَب ِســـْمَعاُن 16» َوَأْن
طُـوَبى لَـَك َيـا ِسـْمَعاُن «: َيُسـوعُ  َفقَـاَل لَـهُ 17. »َأْنَت ُهَو اْلَمِسـيُح اْبـُن اللَّـِه اْلَحـيِّ «: ُبْطُرُس 

َوَأَنــا َأقُــوُل َلـــَك 18. ْبــَن ُيوَنــا ِإنَّ َلْحمــًا َوَدمــًا لَــْم ُيْعِلــْن لَــَك َلِكـــنَّ َأبِــي الَّــِذي ِفــي السَّــَماَواتِ 
ــْخَرِة َأْبِنــي َكِنيَســِتي َوَأْبــَواُب اْلَجِحــيِم َلــْن َتْقــ: َأْيضــاً  . َوى َعَلْيَهــاَأْنــَت ُبْطــُرُس َوَعَلــى َهــِذِه الصَّ

ــَماَواِت َفُكــلُّ َمــا َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي 19 ــاِتيَح َمَلُكــوِت السَّ َوُأْعِطيــَك َمَف
 ِحيَنِئـٍذ َأْوَصـى20. »َوُكلُّ َما َتُحلُُّه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْحلُـوًال ِفـي السَّـَماَواتِ . السََّماَواتِ 

 20-13: 16متى)اْلَمِسيحُ  ِإنَُّه َيُسوعُ   َيُقوُلوا َألَحدٍ َتَالِميَذُه َأْن الَ 

ثُـمَّ 27(: وكذلك نفى عن نفسـه أن يكـون المسـيَّا عنـدما سـألهم مـاذا يقـول النـاس عنـه
 َمـْن َيقُــولُ «: َوِفـي الطَِّريــِق َسـَأَل َتَالِميــَذهُ . َخـَرَج َيُسـوُع َوَتَالِميــُذُه ِإلَـى قُــَرى َقْيَصـِريَِّة ِفيلُــبَُّس 

ــــا؟ ــــي َأَن ــــاُس ِإنِّ ــــَن «: َفَأَجــــاُبوا28» النَّ ــــُروَن َواِحــــٌد ِم ــــا َوآَخ ــــُروَن ِإيِليَّ ــــَداُن َوآَخ ــــا اْلَمْعَم ُيوَحنَّ
ــــاءِ  ــــمْ 29. »اَألْنِبَي ــــاَل َلُه ــــا؟«: َفَق ــــي َأَن ــــوَن ِإنِّ ــــْن َتُقوُل ــــُتْم َم ــــُرُس » َوَأْن ــــاَب ُبْط ــــَت «: َفَأَج َأْن
: فبقية الجملة( 30-27: 8مرقس .) َيُقوُلوا َألَحٍد َعْنهُ  َفاْنَتَهَرُهْم َكْي الَ 30» !اْلَمِسيحُ 

كــى ال يقولــوا ألحــد عنــه أنــه هــو يســوع المســيح كمــا جــاءت فــى الفقــرة التــى تعلوهــا هنــا 
 )20: 16متى (
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ــر  وقــد جــاء عيســى عليــه الســالم ـ آخــر أنبيــاء بنــى إســرائيل مــن أبيــه إســحاق ـ ُيبشِّ
بنــى إســحاق وســيعطيه اهللا لبنــى إســماعيل ، المــؤمنين أن ملكــوت اهللا ســوف ُينــزع مــن 

على الرغم أن هذا غريب على بعض غير الفقهاء فى الكتـاب، وغريـب علـى المعانـدين 
الذين يظنون أّن الملكوت سوف يدوم لهم ، ونسوا وعد اهللا لنبيـه إبـراهيم عليـه السـالم ، 

-17: 21ين و تكـو  20: 17تكـوين (أنه سيقيم النبوة فى إسحاق وأيضًا فـى إسـماعيل 
 ).20-15: 18تثنية (، ونسوا وعد اهللا لنبيه موسى )21

اْلَحَجــُر الَّــِذي َرَفَضـــُه : َأَمــا قَــَرْأُتْم قَــطُّ ِفــي اْلُكتُــبِ «: قَــاَل َلهُــْم َيُســوعُ 42(: فقــال لهــم
يـٌب ِفـي َأْعُيِنَنـا؟ ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعجِ . اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

َوَمـْن 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43
-42: 21متـى ) »َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمـْن َسـَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 

  12-10: 12، مرقس 44

َال َيُزوُل َقِضـيٌب ِمـْن 10: (قال سفر التكوين فى إزالة ملكوت اهللا من بنى إسرائيلو 
تكـوين .) ِشيُلوُن َوَلُه َيُكوُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ  َيُهوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمْن َبْيِن ِرْجَلْيِه َحتَّى َيْأِتيَ 

49 :10  

، أى مـــن بنـــى ومعنـــى هـــذا أن الحكـــم والســـلطة الدينيـــة ســـتزول يومـــًا مـــا مـــن يهـــوذا 
جمــال . م.مــن محاضــرة ع[الــذى ُتــدفع لــه الجزيــة (إســرائيل، ولكــن عنــدما يــأتى شــيلون 

، وهــذا النبــى يكــون دينــه لكافــة األمــم ، لليهــود وللنصــارى ولغيــرهم مــن ]) الــدين شــرقاوى
، وهـو نفـس األمـر الـذى قالـه عيسـى عليـه السـالم ) َوَلُه َيُكـوُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ (األمم 
ِإنَُّكـْم َال َتَرْوَننِـي ِمـَن اآلَن : َألنِّي َأُقوُل َلُكـمْ 39! ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراباً 38: (لليهود

 39-37: 23متى .) »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : َحتَّى َتُقوُلوا

حتـى إنـه أعلنهـا بأسـلوب مختلـف قـائًال إن آخـر أنبيـاء اهللا هـو األصـغر فـى ملكــوت 
َفَمـْن ُهـَو َأْعَظـُم «: ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َتَقدََّم التََّالِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِلينَ 1(:  وهو األعظماهللا

ــَماَواتِ  َاْلَحــقَّ «: َوَقــالَ 3َفــَدَعا َيُســوُع ِإَلْيــِه َوَلــدًا َوَأَقاَمــُه ِفــي َوَســِطِهْم 2» ؟ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
ـــَماَواتِ ِإْن َلـــْم َتْرِجُعـــ: َأقُـــوُل َلُكـــمْ  َفَمـــْن 4. وا َوَتِصـــيُروا ِمْثـــَل اَألْوَالِد َفَلـــْن تَـــْدُخُلوا َمَلُكـــوَت السَّ

َوَمـْن َقِبــَل َولَـدًا َواِحــدًا 5. َوَضـَع َنْفَسـُه ِمْثــَل َهـَذا اْلَوَلــِد َفهُـَو اَألْعَظــُم ِفـي َمَلُكـوِت السَّــَماَواتِ 
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ـَغاِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـي َفَخْيـٌر لَـُه َأْن َوَمْن َأْعثَـ6. ِمْثَل َهَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِني َر َأَحـَد َهـؤَُالِء الصِّ
ِة اْلَبْحرِ    6-1: 18متى .) ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ

أى إن األصغر فـى ملكـوت اهللا هـو األعظـم ، وهـذا يتطـابق مـع إجابـة عيسـى عليـه 
فقـــال األصـــغر ، أى : ظـــم األنبيـــاء فـــى ملكـــوت اهللالســـالم علـــى ســـؤال تالميـــذه عـــن أع

الـذى قـرب ) المسـيَّا(آخرهم ، أى إنه ليس هو المسيا ، ودليـل علـى ذلـك قولـه عـن إيليَّـا 
َلــــْم َيُقــــْم َبــــْيَن اْلَمْوُلــــوِديَن ِمــــَن النَِّســــاِء َأْعَظــــُم ِمــــْن ُيوَحنَّــــا : َاْلَحــــقَّ َأُقــــوُل َلُكــــمْ 11: (ظهــــوره

ــَماَواِت َأْعَظــُم ِمْنــهُ َوَلِكــاْلَمْعَمــَداِن  َوِمــْن َأيَّــاِم ُيوَحنَّــا 12. نَّ اَألْصــَغَر ِفــي َمَلُكــوِت السَّ
َألنَّ 13. اْلَمْعَمــَداِن ِإَلـــى اآلَن َمَلُكـــوُت السَّـــَماَواِت ُيْغَصـــُب َواْلَغاِصـــُبوَن َيْخَتِطُفوَنـــهُ 

ــاِء َوالنَّــاُموَس ِإَلــى ُيوَحنَّــا َتَنبَّــُأوا ــا 14. َجِميــَع اَألْنِبَي ــَو ِإيِليَّ ــَذا ُه ــوا َفَه ــْم َأْن َتْقَبُل َوإِْن َأَرْدُت
 14-11: 11متى .) اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

ــوُت 12(هــل وعيــتم كلمتــه إلــى اآلن؟  ــى اآلَن َمَلُك ــَداِن ِإَل ــا اْلَمْعَم ــاِم ُيوَحنَّ ــْن َأيَّ َوِم
اليـوم ، حتـى فـى عصـره يحـاول أى إلـى .) السََّماَواِت ُيْغَصُب َواْلَغاِصـُبوَن َيْخَتِطُفوَنـهُ 

الغاصــبون أن يســرقوا الملكــوت ألنفســهم ، لكــن مــن أراد أن يقبــل الملكــوت ، فهــذا هـــو 
 .إيليا القادم قريبًا ، هو صاحبه الحقيقى

 : وُيستنَتج من كل ما سبق أنه
 . لم يكن هناك ابنًا بكرًا إلبراهيم عليه السالم إال إسماعيل

م المقــربين والمرضــى عــنهم لــدى اهللا ســبحانه وتعــالى، وأن إســماعيل مــن أبنــاء إبــراهي
 ). أى جعل النبوة فى نسله(فقد استجاب اهللا لدعاء أبيه فى إكثار نسله ، وباركه 

وأنــه لــو كــان إســحاق قــد وِلــَد قبــل رؤيــا الــذبح ، لمــا كــان لهــا معنــى فــى إثبــات حــب 
 . إبراهيم هللا ، ألنه سيكون فى هذه الحالة عنده البديل

 .ارة اهللا بميالد إسحاق هى مكافأة إلبراهيم عليه السالم على طاعته هللاوأن بش

ـــدًال مـــن إســـماعيل ، ليكونـــوا هـــم شـــعب اهللا  ـــو إســـرائيل قـــد وضـــعوا إســـحاق ب وأن بن
المختـــار الـــذى افتـــداه اهللا ليـــرث األرض الموعـــودة ، وٕابعـــاد أى نســـل آخـــر ينازعهـــا هـــذا 

َأَمـا «: َقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 42: (المفاهيم بقولهلذلك صّحَح عيسى عليه السالم هذه . الميراث
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ِمـْن . اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ : َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ 
َمَلُكــوَت اللَّــِه  ِإنَّ : ِلـَذِلَك َأقُـوُل َلُكـمْ 43؟ ِقَبـِل الــرَّبِّ َكـاَن َهــَذا َوُهـَو َعِجيــٌب ِفـي َأْعُيِنَنــا

ـُض 44. ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ  َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى .) »َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

ى أنــه لـذلك أراد اليهــود أن يتخلصــوا أيضــًا مـن عيســى عليــه الســالم واتهمـوه أنــه يــدَّع
ـــيِّا المنتظـــر، وكـــان رد عيســـى عليـــه الســـالم بـــرفض هـــذه الفريـــة ، ولـــذلك بـــرأه  هـــو المسِّ
وا على صلبه ، فتدخلت العناية اإللهية التى كـان يحظـى  بيالطس ، إال أن اليهود أصرَّ

 .بها دائمًا ونجته

ولو كان إسـحاق هـو الـذبيح ، التخـذ بنـو إسـرائيل مـن الفـداء سـنة لهـم ولـذكروها فـى 
اسبات مختلفة، ولكننا نجد أن الفداء عند بنى إسرائيل يرتبط بالخروج مـن مصـر، وال من

ــَك الــرَّبُّ َأْرَض «: (نجــد إشــارة مــن قريــب أو بعيــد لــذكرى فــداء إســحق َوَيُكــوُن َمَتــى َأْدَخَل
ِمـْن ِنتَـاِج اْلَبَهـاِئِم الَِّتـي َأنََّك ُتَقدُِّم ِللرَّبِّ ُكلَّ َفاِتِح َرِحٍم َوُكلَّ ِبْكٍر 12.. .. اْلَكْنَعاِنيِّيَن 
َمـا َهـَذا؟ َتُقـوُل : َوَيُكوُن َمَتى َسَأَلَك اْبُنَك َغـداً «14. .. .. الذُُّكوُر ِللرَّبِّ . َتُكوُن َلكَ 

ُن َوَكاَن َلمَّا َتَقسَّى ِفْرَعوْ 15. ِبَيٍد َقِويٍَّة َأْخَرَجَنا الرَّبُّ ِمْن ِمْصَر ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَّةِ : َلهُ 
. َعـْن ِإْطَالِقَنــا َأنَّ الـرَّبَّ َقَتــَل ُكــلَّ ِبْكـٍر ِفــي َأْرِض ِمْصــَر ِمـْن ِبْكــِر النَّــاِس ِإلَـى ِبْكــِر اْلَبَهــاِئمِ 

: 13خـروج ) .ِلَذِلَك َأَنا َأْذَبُح ِللرَّبِّ الذُُّكوَر ِمْن ُكلِّ َفاِتِح َرِحـٍم َوَأْفـِدي ُكـلَّ ِبْكـٍر ِمـْن َأْوَالِدي
11-16 

 صـرَّحت األناجيــل األربعــة أنَّ يسـوع كــان يتضــرَّع إلـى اهللا تعــالى بالــدعاء  -666س
يه اهللا تعالى من القتل، وُيخلِّصه من اليهود، َلمَّا علم بإصـرار  والصالة باجتهاد، أن ينجِّ

فهل بعد هـذا الـدعاء العـريض ُيمكـن أن ُيقـال إنـه صـلب برضـاه؟ هـل . اليهود على قتله
 ره اهللا عليه ورفضه بقلبه ودعا اهللا إلى تغييره؟ُيمكن أن يكون هذا قد قدَّ 

أال ُيعلِّمكم ذلك اإلعتراض على قضاء اهللا ورفـض قـدره وعـدم الرضـى بحكمـه؟ وهـل 
 من الممكن أن يكون الضعيف الُمتضرِّع المتذلِّل هو نفسه المتضَّرع إليه؟
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 من هو باراباس؟ -667س 
 )16: 27متى (أسير مشهور :   متى

 )8-7: 15مرقس (حِدث فتن وقاتل إنه مُ :  مرقس
 )19: 23لوقا (إنه ُمحِدث فتن وقاتل :    لوقا

 )40: 18يوحنا (كان لصًا :  يوحنا

 هل عرض عليهم بيالطس التخيير بين إطالق سراح يسوع أم باراباس؟ -668س 

َفِفيَمــــا ُهــــْم 17: (فقــــد خيَّــــرهم بــــين إطــــالق ســــراح يســــوع أم بارابــــاس: نعــــم عنــــد متــــى
َمْن ُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق َلُكْم؟ َباَراَبـاَس َأْم َيُسـوَع الَّـِذي ُيـْدَعى «: وَن َقاَل َلُهْم ِبيَالُطُس ُمْجَتِمعُ 

 17: 27متى ) »اْلَمِسيَح؟

فقــد عــرض فقــط إطــالق ســراح يســوع ، ولــم ُيخيِّــرهم ، بــل طلبــوا مــن : ال عنــد مــرقس
ء المســاجين فـــى إدارة حكـــم فقــد كـــانوا علـــى علــم بأســـما(أنفســهم إطـــالق ســراح بارابـــاس 

ــــمْ 8): (الرومــــان ــــُل َلُه ــــاَن َداِئمــــًا َيْفَع ــــا َك ــــَل َكَم ــــوَن َأْن َيْفَع ــــَدُأوا َيْطُلُب ــــُع َواْبَت . َفَصــــَرَخ اْلَجْم
َألنَّــُه َعــَرَف َأنَّ ُرَؤَســاَء 10. »َأُتِريــُدوَن َأْن ُأْطِلــَق َلُكــْم َمِلــَك اْلَيُهــوِد؟«: َفَأَجــاَبُهْم ِبــيَالُطُس 9

ــْد َأْســَلُموُه َحَســداً اْلَكهَ  ــِة َكــاُنوا َق ــاْلَحِريِّ 11.َن ــْم ِب ــَق َلُه ــِة اْلَجْمــَع ِلَكــْي ُيْطِل َفَهــيََّج ُرَؤَســاُء اْلَكَهَن
 11-8: 15مرقس ) َباَراَباَس 

فقد عرض فقط تأديب يسوع وٕاطـالق سـراحه ، ولـم ُيخيِّـرهم ، بـل طلبـوا : ال عند لوقا
َدَعا بِـيَالُطُس ُرَؤَسـاَء اْلَكَهَنـِة َواْلُعَظَمـاَء َوالشَّـْعَب فَـ13(من أنفسهم إطـالق سـراح بارابـاس 

ـــْعبَ «: َوَقـــاَل َلُهـــمْ 14 َوَهـــا َأَنـــا َقـــْد َفَحْصـــُت . َقـــْد َقـــدَّْمُتْم ِإَلـــيَّ َهـــَذا اِإلْنَســـاَن َكَمـــْن ُيْفِســـُد الشَّ
َوَال ِهيُروُدُس َأْيضًا َألنِّي 15. ِبِه َعَلْيهِ  ُقدَّاَمُكْم َوَلْم َأِجْد ِفي َهَذا اِإلْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكونَ 

ُبـُه َوُأْطِلقُـهُ 16. َوَها َال َشْيَء َيْسَتِحقُّ اْلَمْوَت ُصِنَع ِمْنـهُ . َأْرَسْلُتُكْم ِإَلْيهِ  َوَكـاَن 17. »َفَأَنـا ُأَؤدِّ
ُخـْذ َهـَذا َوَأْطِلـْق َلَنـا «: قَـاِئِلينَ  َفَصـَرُخوا ِبُجْملَـِتِهمْ 18ُمْضَطّرًا َأْن ُيْطِلَق َلُهْم ُكلَّ ِعيٍد َواِحدًا 

 18-13: 23لوقا ) »!َباَراَباَس 

فقـــد عـــرض علـــيهم فقـــط إطـــالق ســـراح يســـوع ، بمناســـبة العيـــد وكمـــا : ال عنـــد يوحنـــا
ًة َأَنـا َلْسـُت َأِجـُد ِفيـِه ِعلَّـ«: َوَلمَّا قَـاَل َهـَذا َخـَرَج َأْيضـًا ِإلَـى اْلَيهُـوِد َوقَـاَل َلهُـمْ : (اعتادوا منه
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َأَفُتِريـــُدوَن َأْن ُأْطِلــَق َلُكـــْم َمِلـــَك . َوَلُكـــْم َعــاَدٌة َأْن ُأْطِلـــَق َلُكــْم َواِحـــدًا ِفـــي اْلِفْصــحِ 39. َواِحــَدةً 
) .َوَكـاَن َباَراَبـاُس ِلّصـاً . »لَـْيَس َهـَذا َبـْل َباَراَبـاَس «: َفَصَرُخوا َأْيضـًا َجِمـيُعُهمْ 40. »اْلَيُهوِد؟
 40-38: 18يوحنا 

 تقبل أيها النصرانى العاقل أن يكون بيالطس الرجل الرومانى الوثنى  هل -669س
فــى صــورة أبــرُّ مــن تالميــذ يســوع ، الــذين هربــوا وتخلُّــوا عنــه؟ أيحــاول الرجــل الــوثنى أن 

 ينقذ ربكم ، ويتخلى عنه تالميذه؟ 

فهل كان فى إمكان بـيالطس : وما هذه المسرحية الهزلية التى يدعيها كتبة األناجيل
ق ســراح القاتــل ُمحــِدث الفــتن وقتــل البــرىء مكانــه؟ ألــم يكــن بهــذه البلــد قــوانين أو إطــال

قضـــاة أو محـــاميين؟ أال ُيحـــِدث ذلـــك فتنـــًا أكبـــر بـــين القاتـــل هـــذا وأهـــل المقتـــولين؟ فمـــن 
المنطق أن يقتل البرىء بناء على تلفيق قضية له ، لكن أن يترك سراح القاتل أو الذى 

 !مبراطورى ، فهذا ال يقبله العقليقوم بثورة ضد النظام اإل

 وعلى الرغم من ذلك ، ُيعطى الكتاب المقدس صـورة متناقضـة لبـيالطس  -670س
هــذا ، فهــو علــى الــرغم مــن إيمانــه ببراءتــه ، وحلــم زوجتــه وٕايمانهــا ببراءتــه ، ومحاولتــه 

ا ُهـْم َفِفيَمـ17(الجادة إلطالق سراحه ، ُيخيِّر اليهود بين إطالق سراحه وسراح بارابـاس؟ 
َمْن ُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلَق َلُكْم؟ َباَراَبـاَس َأْم َيُسـوَع الَّـِذي ُيـْدَعى «: ُمْجَتِمُعوَن َقاَل َلُهْم ِبيَالُطُس 

  17: 27متى ) »اْلَمِسيَح؟

: ونفس هذه الصورة المتناقضة تتكرر عند مـرقس ، فقـد أقـرَّ ببراءتـه ثـم أسـلمه للجلـد
َفَصـَرُخوا 13» َمـاَذا ُتِريـُدوَن َأْن َأْفَعـَل ِبالَّـِذي َتْدُعوَنـُه َمِلـَك اْلَيهُـوِد؟فَ «: َفَسَأَل ِبيَالُطُس 12(

ــــيَالُطُس 14» !اْصــــِلْبهُ «: َأْيضــــاً  ــــَأَلُهْم ِب ــــَل؟«: َفَس ــــرٍّ َعِم ــــاْزَداُدوا ِجــــّدًا ُصــــَراخاً » َوَأيَّ َش : َف
دَّاِر الَِّتــــي ِهــــَي َداُر اْلِوَالَيــــِة َفَمَضــــى ِبــــِه اْلَعْســــَكُر ِإَلــــى َداِخــــِل الــــ16.. .. .. » !اْصــــِلْبهُ «

ــــةِ  ــــِه 17. َوَجَمُعــــوا ُكــــلَّ اْلَكِتيَب ــــيًال ِمــــْن َشــــْوٍك َوَوَضــــُعوُه َعَلْي َوَأْلَبُســــوُه ُأْرُجوانــــًا َوَضــــَفُروا ِإْكِل
ــاِئِلينَ 18 ــِه َق ــَدُأوا ُيَســلُِّموَن َعَلْي ــَك اْلَيُهــودِ «: َواْبَت ــا َمِل ــَالُم َي ُبوَنُه َعَلــى َوَكــاُنوا َيْضــرِ 19» !السَّ

َوَبْعـَدَما اْسـَتْهَزُأوا بِـِه 20. َرْأِسِه ِبَقَصَبٍة َوَيْبُصُقوَن َعَلْيِه ُثمَّ َيْسُجُدوَن َلُه َجاِثيَن َعلَـى ُرَكـِبِهمْ 
 20-12: 15مرقس ) .َنَزُعوا َعْنُه اُألْرُجواَن َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه ُثمَّ َخَرُجوا ِبِه ِلَيْصِلُبوهُ 
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ــَدَعا بِــيَالُطُس ُرَؤَســاَء اْلَكَهَنــِة 13: (التنــاقض أكثــر وأكثــر عنــد لوقــاوتتضــح صــورة  َف
. َقْد َقدَّْمُتْم ِإَلـيَّ َهـَذا اِإلْنَسـاَن َكَمـْن ُيْفِسـُد الشَّـْعبَ «: َوَقاَل َلُهمْ 14َواْلُعَظَماَء َوالشَّْعَب 

. ْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيهِ َوَها َأَنا َقْد َفَحْصُت ُقدَّاَمُكْم َوَلْم َأِجْد ِفي َهَذا اإلِ 
َوَهــا َال َشــْيَء َيْســَتِحقُّ اْلَمــْوَت ُصــِنَع . َوَال ِهيــُروُدُس َأْيضــًا َألنِّــي َأْرَســْلُتُكْم ِإَلْيــهِ 15
  16-13: 23لوقا ) .»َفَأَنا ُأَؤدُِّبُه َوُأْطِلُقهُ 16. ِمْنهُ 

من ببراءتـه ، ويحـاول مسـاعدته بـإطالق فعالم يؤدبه وهـو يعتـرف ببراءتـه؟ فكيـف يـؤ 
 سراحه ، ثم يتركه لإلهانة والتعذيب؟

 فكيـف  18: 27متـى .) َألنَُّه َعِلَم َأنَُّهْم َأْسَلُموُه َحَسـداً 18: (قال بيالطس -671س ،
 عرف بيالطس أو شعر بحسدهم هذا تجاهه؟

لين ، ملــك اليهــود المســيَّا رســول اهللا خــاتم األنبيــاء والمرســ(لقــد اتهمــوه بأنــه المســيح 
، وكان معروفا لدى الرومان أن هذا النبى المسيَّا سيقضـى علـى ملـك الرومـان ) والناس

ـــق  ـــَد بـــيالطس أن هـــذا الشـــخص الـــذى يقـــف أمامـــه لـــيس المســـيَّا ، فـــأراد أن ُيطِل ، وتأكَّ
 فأين مظاهر الحسد هنا؟ كيف أخطأ الرب فى انتقاء تعبيراته والكلمة المناسبة؟ . سراحه

أن صــوت الميــاه اســمه خريــر ولــيس ف هــذا الــرب ُلغويَّــًا، فهــو لــم يعــرف أيضــًا ضــعي
ــَرٍة َتِضــجُّ َكَضــِجيِج ! آهِ 12: (هــدير، وأن الهــدير هــو صــوت الحمــام َضــِجيُج ُشــُعوٍب َكِثي

) .اٍه َكِثيـَرةٍ َتْهـِدُر َكَهـِديِر ِمَيـَقَبائِـُل 13. َوَهِديِر َقَباِئَل َتْهِدُر َكَهِديِر ِمَيـاٍه َغِزيـَرةٍ اْلَبْحِر 
 13-12: 17إشعياء

 هل حرََّض الكهنة الشعب بصلب يسوع أم بإطالق سراح بيالطس؟ -672س 

: هيََّج رؤساء الكهنة الشعب ليطالبوا بإطالق سراح باراباس وُيهلـك لهـم يسـوع:  متى
ــُيوَخ َحرَُّضــوا اْلُجُمــوَع َعَلــى َأْن 20( ــوا َيطْ َوَلِكــنَّ ُرَؤَســاَء اْلَكَهَنــِة َوالشُّ ــاَس َوُيْهِلُك ــوا َباَراَب ُلُب

 20: 27متى .) َيُسوعَ 

هـــيََّج رؤســـاء الكهنـــة الشـــعب ليطـــالبوا بـــإطالق ســـراح بارابـــاس فقـــط دون أن : مـــرقس
فقد كـانوا علـى علـم بأسـماء : (يذكر الوحى موقفهم من يسوع، فقد اعتبره مفهومًا ضمنياً 



 340 

اُء اْلَكَهَنـــِة اْلَجْمـــَع ِلَكـــْي ُيْطِلـــَق َلُهـــْم َفَهـــيََّج ُرَؤَســـ11): (المســـاجين فـــى إدارة حكـــم الرومـــان
 11: 15مرقس ) .ِباْلَحِريِّ َباَراَباَس 

ال يوجـــد تحـــريض ، لكـــن يوجـــد إجمـــاع علـــى إطـــالق ســـراح بارابـــاس وصـــلب :  لوقا
ــَق َلُهــْم ُكــلَّ ِعيــٍد َواِحــدًا 17: (يســوع ــائِ 18َوَكــاَن ُمْضــَطّرًا َأْن ُيْطِل ــِتِهْم َق : ِلينَ َفَصــَرُخوا ِبُجْمَل

 18-17: 23لوقا ) »!ُخْذ َهَذا َوَأْطِلْق َلَنا َباَراَباَس «

ال يوجــد تحــريض ، لكــن يوجــد إجمــاع علــى إطــالق ســراح بارابــاس وصــلب : يوحنــا
لَـْيَس َهـَذا «: َفَصـَرُخوا َأْيضـًا َجِمـيُعُهمْ 40. »َأَفُتِريُدوَن َأْن ُأْطِلـَق َلُكـْم َمِلـَك اْلَيهُـوِد؟: (يسوع

 40-39: 18يوحنا ) .»َباَس َبْل َباَرا

 هل أوحى إلى اإلنجيليين كيف كانت نهاية يهوذا؟ -673س 

 أوحيت إلى متَّى: نعم

 لم توحى إلى مرقس أو لوقا أو يوحنا: ال 

حكـى عنهـا أيضـا سـفر أعمـال الرسـل ، ولكـن بصـورة ُتخـالف كيفيـة موتـه عنـد : نعـم
 .متى

 يرى اإلنسان الرب فى هل حلمت زوجة بيالطس بيسوع؟ وهل ممكن أن  -674س
 منامه؟ كيف ولم يرى اهللا أحٌد قط ، وال يقدر أن يراه أحد ويعيش؟

: َوإِْذ َكــاَن َجاِلســًا َعَلــى ُكْرِســيِّ اْلِوَالَيــِة َأْرَســَلْت ِإَلْيــِه اْمَرَأتُــُه َقاِئَلــةً 19: (يقــول وحــى متــى
 19: 27متى ) .»يرًا ِفي ُحْلٍم ِمْن َأْجِلهِ ِإيَّاَك َوَذِلَك اْلَبارَّ َألنِّي َتَألَّْمُت اْلَيْوَم َكثِ «

َفَكلَمُكــُم الــرَّبُّ ِمــْن َوَســِط النَّــاِر َوَأْنــُتْم َســاِمُعوَن َصــْوَت َكــالٍم 12: (ويقــول العهــد القــديم
ُروا َفِإنَُّكْم لْم تَـ. َفاْحَتِفُظوا ِجّدًا َألْنُفِسُكمْ 15. .. .. .. .. .. َولِكْن لْم َتُروا ُصوَرًة َبل َصْوتاً 

 15،  12: 4تثنية .) ُصوَرًة َما َيْوَم َكلَمُكُم الرَّبُّ ِفي ُحوِريَب ِمْن َوَسِط النَّارِ 

ــــراه ــــب موســــى مــــن اهللا أن ي ــــالَ 20(: وعنــــدما طل ــــي َألنَّ «:َوَق ــــَرى َوْجِه ــــِدُر َأْن َت َال َتْق
ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش     20: 33خروج ) »اْإلِ
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) .َحّقـــًا َأْنـــَت ِإَلـــٌه ُمْحَتِجـــٌب َيـــا ِإَلـــَه ِإْســـَراِئيَل اْلُمَخلِّـــَص 15( :ويؤكـــد ســـفر إشـــعياء قـــائالً 
  15: 45إشعياء 

 18: 1يوحنا ) .َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ 18: (ويؤكد ذلك المعنى يوحنا قائالً 

 ــٌر ِباِالْســ: (يقــول الــرب فــى إشــعياء -675س ــْدِق ُمْخِب ــَتَكلٌِّم ِبالصِّ ) .ِتَقاَمةِ َأَنــا الــرَّبُّ ُم
 19: 45إشعياء 

ـــدق والُمخِبـــر باالســـتقامة يهـــوذا أن ُيســـرع فـــى تنفيـــذ  فكيـــف يـــأمر الـــرب المـــتكلم بالصِّ
 ُمخطَّطه الشيطانى ، ويتعاون الرب مع الشيطان لتنفيذ خطة انتحاره؟ 

َكـــاَن الّتَالِميـــُذ فَ 22. »ِإنَّ َواِحـــدًا ِمـــْنُكْم َسُيَســـلُِّمِني: اْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأقُــوُل َلُكـــمْ «:َوقَــالَ (
َوَكاَن ُمتَِّكئًا ِفـي ِحْضـِن 23. َيْنُظُروَن َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َوُهْم ُمْحَتاُروَن ِفي َمْن َقاَل َعْنهُ 

َفَأْوَمــَأ ِإَلْيــِه ِســْمَعاُن ُبْطــُرُس َأْن َيْســَأَل َمــْن 24. َيُســوَع َواِحــٌد ِمــْن تَالِميــِذِه َكــاَن َيُســوُع ُيِحبُّــهُ 
َيا َسيُِّد َمـْن «: َفاتََّكَأ َذاَك َعَلى َصْدِر َيُسوَع َوَقاَل لَـهُ 25. ْن َيُكوَن الَِّذي َقاَل َعْنهُ َعَسى أَ 

َفَغَمـَس اللُّْقَمـَة . »ُهَو َذاَك الَِّذي َأْغِمـُس َأَنـا اللُّْقَمـَة َوُأْعِطيـهِ «: َأَجاَب َيُسوعُ 26» ؟ُهوَ 
ــْيَطانُ 27. ْرُيوِطيِّ َوَأْعَطاَهــا ِلَيُهــوَذا ِســْمَعاَن اِإلْســخَ  ــُه الشَّ ــِة َدَخَل ــَد اللُّْقَم ــُه . َفَبْع ــاَل َل َفَق

، فهـل تـرون  27-21: 13يوحنـا ) .»َما َأْنـَت َتْعَمُلـُه َفاْعَمْلـُه ِبـَأْكَثِر ُسـْرَعةٍ «: َيُسوعُ 
 فى قول إلهكم ليهوذا أنه أخبره ليعمل باإلستقامة؟

 ء كذبة ليضل شعبه؟وهل الرب الذى يخبر بالصدق يختار أنبيا -676س 

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـِرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
 30: 23إرمياء .) َبْعضٍ 

.) بَّ َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم َعَلى َأْيِديِهْم َوَشـْعِبي َهَكـَذا َأَحـ31(
 31: 5إرمياء 

ِفـي . َوَتُكوُن َيِدي َعَلى اَألْنِبَياِء الَِّذيَن َيُروَن اْلَباِطَل َوالَِّذيَن َيْعِرُفـوَن ِبــاْلَكِذبِ 9(
َوإَِلــى َأْرِض ِإْســَراِئيَل َال , َوِفــي ِكَتــاِب َبْيــِت ِإْســَراِئيَل َال ُيْكَتُبــونَ , َمْجِلــِس َشــْعِبي َال َيُكوُنــونَ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,َيْدُخُلونَ 
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. ألنهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح مـن النبـي إلـى الكـاهن(
  10: 8إرميا .) كل واحد يعمل بالكذب

ــأ األنبيــاء باســمي: فقــال الــرب لــى( لــم أرســلهم وال أمــرُتهم وال . بالكــذب يتنب
: 14إرميـا  .)  ة وَعَراَفٍة وباطل ومكر قلـوبهم هـم يتنبـأون لكـمبرؤيا كاذب. كلمُتهم

14 

ــوُل 11( ــْدُت َشــرَُّهْم َيُق ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن َألنَّ اَألْنِبَي
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 

ـــةً 13( ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــ. َوَق ـــْعِبي َتَنبَّ ـــلُّوا َش ـــِل َوَأَض ُأوا ِباْلَبْع
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً 11(الشـيطان،  َأَتَنبَّـُأ َلـَك َعـِن : َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ

 11: 2ميخا ) !َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ  اْلَخْمرِ 

َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق 8: (وُينســب إلــى عيســى عليــه الســالم القــول
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

 لحة؟ وهل الرب الصالح يعطى فرائض غير صا -677س 

 25: 20حزقيال ) َوَأْعَطْيُتُهْم َأْيضًا َفَراِئَض َغْيَر َصاِلَحٍة َوَأْحَكـامًا َال َيْحُيوَن ِبَها(

 وهـــل الـــرب الـــذى يخبـــر باإلســـتقامة يـــدفع نســـاء أنبيـــاءه للزنـــا أو يـــأمرهم  -678س
 بالتزوج من زانيات؟

اْذَهــْب ُخـْذ ِلَنْفِســَك اْمـَرَأَة ِزًنــى «: وَشـعَ َأّوّ◌َ◌َل َمـا َكلَّـَم الـرَّبُّ ُهوَشــَع قَـاَل الـرَّبُّ ِلهُ 2(
 2: 1هوشع ) .»!َوَأْوَالَد ِزًنى َألنَّ اَألْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّبَّ 

اْذَهْب َأْيضًا َأْحِبِب اْمَرَأًة َحِبيَبَة َصاِحٍب َوَزاِنَيًة َكَمَحبَِّة الـرَّبِّ «: َوَقاَل الرَّبُّ ِلي1(
ِبيبِ  َراِئيلَ ِلَبِني ِإسْ   1: 3هوشع ) »َوُهْم ُمْلَتِفُتوَن ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوُمِحبُّوَن َألْقَراِص الزَّ
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ــاَم : َهَكــَذا َقــاَل الــرَّبُّ 11( ــاَءَك َأَم ــُذ ِنَس ــَك، َوآُخ ــْن َبْيِت ــرَّ ِم ــَك الشَّ ــيُم َعَلْي ــَذا ُأِق َهَئَن
صموئيل .) َع ِنَساِئَك ِفي َعْيِن َهِذِه الشَّْمسِ َعْيَنْيَك َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِبَك، َفَيْضَطِجُع مَ 

 11: 12الثانى 

 أال ُيَعــد تســلُّط الشــيطان علــى يهــوذا بــرًا مــن الشــيطان يســتحق أن يكــافؤه  -679س
الرب عليه وُينقذه من النار وُينِعم عليه بالجنة هو وذريته؟ حيث إنكم تشهدون أنَّ الرب 

 خطايا البشر؟ نزل فى صورة الجسد لُيصَلب ، وليغفر

وأال ُيَعــد ذلــك نصــرًا للشــيطان علــى اإللــه ، بأنــه وســوس ألحــد خلقــه بقتــل إلهــه؟ وأال 
ُيَعــد ذلــك مكســبًا للشــيطان أن أنقــَص عــدد آلهــتكم واحــدًا أو قتــل الثالثــة مجتمعــين فــى 
الجسد الذى اتحَد فيه اإلله وحلَّ فيه؟ وبهذا قد يكون الشيطان قد تمكن مـن عـرش إلهـه 

 .وته ، وأثناء وجوده فى جهنمأثناء م

 هل هلك أحٌد من التالميذ ، هبة اهللا ليسوع؟ -680س 

يوحنـا ) .»ِإنَّ الَّـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي َلـْم ُأْهِلـْك ِمـْنُهْم َأَحـداً «: ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقالَـهُ : (ال 
18 :9 

ــاَلِم ُكْنــُت َأْحَفظُ 12: (نعــم ــْم ِفــي اْلَع ــْم ِفــي اْســِمكَ ِحــيَن ُكْنــُت َمَعُه ــي . ُه ــِذيَن َأْعَطْيَتِن الَّ
 12: 17يوحنا ) .َحِفْظُتُهْم َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ 

 ِإنَّ الَّـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي َلـْم «: ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقاَلهُ : (ُنِسَب إلى يسوع القول -681س
بــل وكررهــا مــرة أخــرى . ، بــل جعلهــا يوحنــا نبــوءة 9: 18يوحنــا ) .»ِمــْنُهْم َأَحــداً  ُأْهِلــكْ 
ـــي . ِحـــيَن ُكْنـــُت َمَعُهـــْم ِفـــي اْلَعـــاَلِم ُكْنـــُت َأْحَفُظُهـــْم ِفـــي اْســـِمكَ 12: (فقـــال الَّـــِذيَن َأْعَطْيَتِن

 12: 17يوحنا ) .اْلِكَتابُ  َحِفْظُتُهْم َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالِك ِلَيِتمَّ 
وٕاال فمن الذى أعطى من؟ فإذا كان هناك . إن هذين النصين لينفيان قولكم باالتحاد

ـاب  اتحاد بين اآلب واالبن فيكون الُمعطى هو نفسه اآلخذ، وهذا وصف للـرب بأنـه نصَّ
وأفَّــاق ، ضــحك علــى مســتمعيه ، وأوهمهــم أنــه واحــد غيــر مركــب ، أعطــاه إلهــه هــؤالء 

 . تالميذ ، وفى الحقيقة هو الذى أعطى نفسه ، وهو الذى انتقاهمال
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 ــاد األوثــان والتماثيــل؟ فهــم يعبــدون أيضــًا اإللــه  -682س مــا الفــرق بيــنكم وبــين ُعبَّ
األعظم فى صورة التماثيل التى تجسد فيها اإللـه ، كمـا تعبـدون أنـتم اإللـه المتجسـد فـى 

 ).مخلوق أيضاً (صورة بشر متحرك 

 إننى برىء من دم هذا البار؟: سل بيالطس يديه قدَّام الجمع قائالً هل غ -683س 
 25-23: 27عند متى : نعم
 لم توَح لباقى اإلنجيليين: ال 

 هل أرسل بيالطس يسوَع إلى هيرودس؟ -684س 

 4-1: 23عند لوقا : نعم

 .لم يعرف عنها وحى مرقس أو يوحنا شيئاً : ال 

 حاكمة يسوع؟أين كان الكهنة والشعب أثناء مُ  -685س 

أوِحـــَى إليـــه أن الكهنـــة والشـــيوخ والجمـــع شـــاهدوا الُمحاَكمـــة ، فقـــد كـــانوا داخـــل : متـــى
َوَبْيَنَما َكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُُّيوُخ َيْشَتُكوَن َعَلْيِه َلْم ُيِجْب 12: (الدار فى قاعة المحاكمة

 13-12: 27متى ) »؟ْم َيْشَهُدوَن َعَلْيكَ َأَما َتْسَمُع كَ «: َفَقاَل َلُه ِبيَالُطُس 13. ِبَشْيءٍ 

ــُيوَخ َحرَُّضــوا اْلُجُمــوَع َعَلــى َأْن َيْطُلُبــوا َباَراَبــاَس َوُيْهِلُكــوا 20( َوَلِكــنَّ ُرَؤَســاَء اْلَكَهَنــِة َوالشُّ
 20: 27متى ) .َيُسوعَ 

 )11و 8و 4: 15مرقس (اتفق مرقس مع متى : مرقس

ة يسوع مـرتين أمـام بـيالطس ، كانـت فـى المـرة أوحَى إلى لوقا أنه تمت محاكم: لوقا
األولى أمام جموع الشعب ورؤساء الكهنة والعظمـاء ، وعنـدما ردَّه بـيالطس إلـى الجليـل 
إلــى هيــرودس، لــم يكــن هنــاك عنــد محاكمتــه غيــر رؤســاء الكهنــة والكتبــة فقــط، أى لــم 

 .يتبعه الشعب
، األمـــر الـــذى اضـــطرَّ إال أنـــه عنـــدما عـــاد إلـــى بـــيالطس لـــم يكـــن هنـــاك أحـــد بـــالمرة

) 13: 23لوقـا (بيالطس إلى دعوة رؤساء الكهنة والعظماء والشعب لحضور المحاكمة 
، أو كانوا ال يزالون واقفين فى الخارج فى انتظار عودة يسوع مـن عنـد هيـرودس ، ولـم 

 !!يوضح بالطبع كيف عرفوا أنه سيعود مرة أخرى من عند هيرودس إلى بيالطس؟؟
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رُّه أحد وال عاقل ، أن يترك اليهود يسوع أو من يريدون قتله للمحاكمة وهو أمر لم ُيق
 .دون أن يطمئنوا إلى التخلُّص منه تماماً 

أوحـــى إليـــه أن الشـــعب والكهنـــة كـــانوا خـــارج الـــدار وقـــت المحاكمـــة ، بـــدليل : يوحنـــا
َأَنـا َلْسـُت َأِجـُد «: َلهُـمْ  َوقَـالَ  َوَلمَّا َقاَل َهَذا َخَرَج َأْيضًا ِإَلى اْلَيُهـودِ (خروج بيالطس لهم 

 38: 18يوحنا ) .ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدةً 

 كيــف خــاف اليهــود مــن القــبض علــى يســوع فــى العيــد خوفــًا علــى أنفســهم  -686س
من تجمهر الشعب عليهم ، وحب الشعب له ، وتعلُّقهم به ، ثم يقف كـل هـؤالء الجمـوع 

ـلون بقـاء اللـص وق تـل إلههـم الـذى شـفاهم مـن أسـقامهم وُيطالبون بيالطس بصلبه وُيفضِّ
 وعلمهم دينهم وكان عليهم نورًا ورحمة؟ 

 ــع الشــعب خلــف رؤســاء الكهنــة والشــيوخ لــدليل علــى كفــر كــل  -687س ألــيس تجمُّ
 أتباع يسوع األوائل المعاصرين له الذين ارتضوا بقتل إلههم؟

 ين طالبوا وماذا كان رد فعل هذا اإلله بعد أن ُصِلَب ومات؟ هل غفَر للذ -688س
 بقتله وٕاطالق سراح اللص القاتل ُمحِدث الفتن؟ 

فــإن لــم يغفــر لهــم ، ال يكــون قــد رضــَى بصــلبه وقتلــه ، ويكــون فــى ذلــك نفــٌي لعقيــدة 
التجســد والصــلب والفــداء ، التــى تنــادى بنزولــه لهــذا الغــرض ، ويكونــون قــد قتلــوا اإللــه 

فاعبــدوهم واعبــدوا الشـــيطان . وصــلبوه رغمــا عــن أنفــه ، وبــذلك فهـــم أحــق بالعبــادة منــه
 !ألنهم قهروا اإلله وغلبوه

وٕان غفـــر لهـــم ، يكونـــون مـــن األبـــرار ، وال بـــد أن يغفـــر لهـــم وليهـــوذا اإلســـخريوطى 
وللشيطان الذى وسوس لهم بذلك ، وبذلك ال بد أن تنتهـى الخصـومة بـين بنـى اإلنسـان 

ن الــرب وكالمــه ، والشــيطان ، وال بــد أن يثــق اإلنســان فــى الشــيطان ووسوســته أكثــر مــ
ألن الــــرب أراد أن يتراجــــع فــــى هــــذا البــــر وخــــاف مــــن الصــــلب وفــــداء البشــــرية ، ولكــــن 
الشـــيطان الألكثـــر رحمـــة بالبشـــرية كـــان لـــه بالمرصـــاد ، وقهـــَر إلهـــه وتســـلَّط علـــى أحـــد 

وتواَطــأ االثنــان علــى قتــل اإللــه ، إلتمــام البــر والكتــب ) يهــوذا اإلســخريوطى(مصــطفيه 
 .السابقة
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 ما معنى هذا؟ هل تعرف 

 . معنى هذا أن الشيطان هو البار ، وأن الرب هو المذنب

معنـــى هـــذا أن الشـــيطان هـــو محـــرر البشـــرية مـــن الخطيئـــة األزليـــة ، وأن الـــرب هـــو 
المفتــرى علــى البشــرية ، إلــه الكــره والحقــد األزلــى ، اإللــه الــذى ال يعــرف قلبــه الحــب أو 

شــرية كلهــا ذنــب آدم وحــواء ، وكــان فــى الصــفح ، أو المغفــرة ، ألنــه هــو الــذى حمــل الب
وسـعه أن يغفــر لهمــا ويتـوب عليهمــا، ويــرحم وجـودهم وبــاقى البشــر بعـدهم فــى الجحــيم، 
إلــى أن يمــن علــيهم بعــد عشــرات اآلالف مــن الســنين بتجســده ، لُيــَذل، وُيهــان، وُيحتقــر، 

عبيده  وُيبصق فى وجهه ، بعد أن أظهر نفسه بمظهر الجبان الخوَّار ، الذى يهرب من
 : وخاصة أنه هو القائل. خوفًا على حياته ، ثم يتم القبض عليه وُيعَدم

َال َيْحَفـُظ ! َمْن ُهَو ِإَلٌه ِمْثُلَك َغاِفٌر اِإلثْـَم َوَصـاِفٌح َعـِن الـذَّْنِب ِلَبِقيَّـِة ِميَراِثـهِ 18(
ُمَنـا َيـُدوُس آثَاَمَنـا َوُتْطـَرُح ِفـي َيُعـوُد َيْرحَ 19. ِإَلى اَألَبـِد َغَضـَبُه َفِإنَّـُه ُيَسـرُّ ِبــالرَّْأَفةِ 

 19-18: 7ميخا .) َأْعَماِق اْلَبْحِر َجِميُع َخَطاَياُهمْ 

؟ ُهـَوَذا ِبَزْجَرتِـي ُأَنشِّـُف َهْل َقَصَرْت َيِدي َعِن اْلِفَداِء َوَهْل َلْيَس ِفـيَّ ُقـْدَرٌة ِلِإلْنَقـاذِ (
ـــراً . اْلَبْحـــرَ  ـــاَر َقْف ـــُل اَألْنَه ـــِتُن . َأْجَع ـــاْلَعَطشِ ُيْن ـــوُت ِب ـــاِء َوَيُم ـــَدِم اْلَم ـــْن َع ـــِبُس 3. َســـَمُكَها ِم ُأْل

 3-2: 50إشعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَها

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلْثِم َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الـرَّبِّ َفَيْرَحَمـُه َوإَِلـى ِإَلِهَنـا ( ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55إشعياء .) َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

 ! ومعنى هذا أن الشيطان أحكم وأعدل من إلهكم

ب مثــل اإللــه الــذى ادعــى أنــه ال يحفــظ غضــبه إلــى ومعنــى هــذا أن الشــيطان ال يكــذ
األبد، وظل محتفظًا به على كـل مـن مـاتوا قبـل تجسـده، والـذى ادعـى أنـه يكثـر الغفـران 
ــَل  وهــو كــاذب ، فلــم يغفــر لمــن أكــل مــن الشــجرة عشــرات اآلالف مــن الســنين ، بــل حمَّ

مــنَّ علــيهم بانتحــاره ذريتهمــا آثامــًا لــذنب لــم يقترفــوه ، وعــاقبهم بــه فــى الجحــيم ، إلــى أن 
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صـــلبًا حتـــى يحـــررهم ، وبـــذلك فقـــد ســـاوى المـــؤمن بالكـــافر ، والبـــار بالفـــاجر ، والعفيـــف 
فأى عدل هـذا؟ فهـل يسـتوى العـاملون بـالمعروف والنـاهون . بالزانى ، والشريف بالسارق

 عن المنكر باآلمرين بالمنكر والناهين عن المعروف عند رب النصارى؟

. يعدل بين البشر الذى ماتوا قبل صـلبه ، والـذين مـاتوا بعـده ومعنى هذا أن الرب لم
فالذين ماتوا بعده لم يدخلوا الجحيم عشرات األلـوف مـن السـنين انتظـارًا لتجسـده وصـلبه 
، وأجبره الشـيطان بهـذا الصـلب الـذى كـان يتهـرب منـه علـى العـدل بـين البشـر والصـفح 

 !عنهم

الذى مـاتوا قبـل صـلبه ، فقـد سـاوى فـى ومعنى هذا أن الرب لم يعدل بين كل البشر 
 !!جهنم بين المؤمن والكافر ، وبعد صلبه دخل االثنان جنات خلده

ومعنى هذا أن الرب ظلم كل أنبياءه ، وكل البشر الذين شهد هو لهـم بـالبر والتقـوى 
 !، ثم خدعهم وأدخلهم الجحيم فور موتهم ، انتظارًا إلعدامه من أجل خطيئة حواء

فوسوس ليهوذا لُيسلِّم ربه ، فُيصلب : ان ليصحح كل هذه األوضاعثم جاء الشيط
بسبب أكل حواء وآدم من الشجرة المحرمة ، وُيخلص األبرار أعداءه من الجحيم الذى 

كانوا فيه ، ويخلص أحبابه من شياطين اإلنس ، الذين اتبعوه فى الدنيا من العذاب 
 .الذى ضربه اإلله عليهم فى الجحيم حتى ُيصلب

 أليس هذا غسـيل ُمـخ للنصـارى، قـام بـه اليهـود الـذين حرفـوا هـذا الكتـاب،  -689س
لبيَّنوا لكم أنها كانت إرادة الشعب كله فى التخلُّص من يسوع، بل أعطوه صفة األلوهيـة 
وأنها كانت إرادته أن ُيصَلب ، وجعلـوا هـذا العمـل مـن األعمـال الجليلـة لفـداء البشـرية ، 

ع؟ أال ُيشير ذلك إلى األصابع الخفية لليهود الذين قاموا بتـأليف وليأمنوا مكر أتباع يسو 
 هذه القصص وٕاشاعتها إلبعاد أصابع االتهام عنهم؟ 
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 أليست هذه القصة تمجد الشيطان وتحقر اإلله؟ أال تدركون أن الشـيطان  -690س
هــو الــذى أفســد خطــة اإللــه، الــذى قــرر أن يعــيش آدم وحــواء فــى الجنــة خالــدين وعنــدما 
علـــم الشـــيطان أن الـــرب إلـــه انتقـــام مـــن األبـــرار واألشـــرار ، ولـــن يغفـــر لهمـــا إال بنزولـــه 

شيطان أن يوسوس لهما ، فأكال مـن الشـجرة وابتلـع وتسليم نفسه لإلعدام صلبًا ، قرر ال
الرب الُطعم ، ونزل متجسدًا إلـى األرض ، إلـى ملعـب الشـيطان ، فـأذاق الشـيطان إلهـه 

وألن الثـــالوث متحـــد وال . المـــر ، فحبســـه أربعـــين يومـــًا فـــى البريَّـــة ، ثـــم تركـــه إلـــى حـــين
لمتجســدان فــى صــورة ينفصــل طرفــة عــين ، فقــد مــات اإللــه المتحــد مــع الــروح القــدس وا

ألن الـرب هـو المحيـى والمميـت ، فـإذا مـات هـو فمـن الـذى . يسوع ، ولم يجد من ُيحيـه
 ُيحيه؟ 

وبــذلك أيضــًا انتصــر الشــيطان وأفســد خطــة الــرب، واضــطره لنقــل معركتــه مــع البشــر 
 .إلى األرض ، بعد أن كان الرب قد خطط لحياة البشر فى الجنة

ر الشـيطان علـى رب األربـاب ، بعـد أن حقَّـروه وبـذلك انتصـ. وتخلص منـه الشـيطان
 !!وأهانوه وبصقوا فى وجهه واستهزأوا به

 !! وبذلك انتصر الشيطان الحى الذى لم يمت على إلهه الذى مات

 ألــيس هــذا بمثابــة غســيل ُمــخ مــن الشــيطان ألتبــاع هــذا الــدين، لُيخفــى مــا  -691س
والتماثيل علـى إنهـا اإللـه المتجسـد قام هو به من قتل اإلله ، ويجعلكم تعبدون األصنام 

 فى صورة بشر بعد أن أخرجكم من جماعة الرب وألغى الختان على يد حليفه بولس؟

ــاَل اُهللا 9: (ففــى الوقــت الــذى أمــر اهللا فيــه إبــراهيم بالعهــد األبــدى بينــه وبــين نســله َوَق
ــا َأْنــَت َفــَتْحَفُظ َعْهــِدي َأْنــَت َوَنْســُلَك «: ِإلْبــَراِهيمَ  ــَذا ُهــَو 10. ِمــْن َبْعــِدَك ِفــي َأْجَيــاِلِهمْ َوَأمَّ َه

ُيْخـَتُن ِمـْنُكْم ُكـلُّ َذَكـٍر : َعْهِدي الَِّذي َتْحَفُظوَنُه َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَبْيَن َنْسِلَك ِمْن َبْعـِدكَ 
َن َثَماِنَيــِة َأيَّــاٍم ِاْبــ12. َفَيُكــوُن َعَالَمــَة َعْهــٍد َبْيِنــي َوَبْيــَنُكمْ َفُتْخَتُنــوَن ِفــي َلْحــِم ُغــْرَلِتُكْم 11

ـٍة ِمـْن ُكـلِّ اْبـِن َغِريـٍب لَـْيَس : ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكـلُّ َذَكـٍر ِفـي َأْجَيـاِلُكمْ  َوِليـُد اْلَبْيـِت َواْلُمْبتَـاُع ِبِفضَّ
ـِتَك َفَيُكـوُن َعْهـِدي ِفـي َلْحمِ 13. ِمْن َنْسـِلكَ  ُكـْم َعْهـدًا ُيْخـَتُن ِخَتانـًا َوِليـُد َبْيتِـَك َواْلُمْبتَـاُع ِبِفضَّ



 350 

َوَأمَّا الذََّكُر اَألْغَلُف الَِّذي َال ُيْخَتُن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتِه َفُتْقَطُع ِتْلَك النَّْفُس ِمْن 14. َأَبـِدّياً 
 14-9: 17تكوين ) .»ِإنَُّه َقْد َنَكَث َعْهِدي. َشْعِبَها

اَن َيْنَفــُع ِإْن فَـِإنَّ اْلِختَـ25: (تجـد بـولس قـد أخـرجكم مـن هـذا العهـد ومـن جماعـة الـرب
ــَت ِبالنَّــاُموسِ  ــاُموَس َفَقــْد َصــاَر ِخَتاُنــَك ُغْرلَــةً . َعِمْل ِإذًا ِإْن 26! َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــَت ُمَتَعــدِّيًا النَّ

 26-25: 2رومية ) َكاَن اَألْغَرُل َيْحَفُظ َأْحَكاَم النَّاُموِس َأَفَما ُتْحَسُب ُغْرَلُتُه ِخَتانًا؟

أدانه التالميذ ورئيسهم يعقوب وأصدروا إليـه الحكـم أن يتـوب وهو نفس ما نادى به و 
حوا  إلى اهللا ويتخلَّى عن هذه األفكار ، وأرسلوا إلى الذين علمهم بولس هذا الكفر ليصحِّ

ـا َوَصـْلَنا ِإلَـى ُأوُرَشـِليَم َقِبَلَنـا اِإلْخـَوُة ِبفَـَرحٍ 17: (عقيدتهم ، ولما رآه الشعب أرادوا قتله . َوَلمَّ
َفَبْعَد َما َسلََّم 19. ي اْلَغِد َدَخَل ُبوُلُس َمَعَنا ِإَلى َيْعُقوَب َوَحَضَر َجِميُع اْلَمَشاِيخِ َوفِ 18

ــهِ  ــْيَن اْألَُمــِم ِبَواِســَطِة ِخْدَمِت ــُه اُهللا َب ــْيِهْم َطِفــَق ُيَحــدُِّثُهْم َشــْيئًا َفَشــْيئًا ِبُكــلِّ َمــا َفَعَل ــا 20. َعَل َفَلمَّ
ــ ــهُ . ُدوَن الــرَّبَّ َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ ــاُلوا َل ــَن «: َوَق ــَوًة ِم ــُد َرْب ــْم ُيوَج ــا اَألُخ َك ــَرى َأيَُّه ــَت َت َأْن

َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنَّـَك ُتَعلِّـُم 21. اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنوا َوُهْم َجِميعًا َغُيوُروَن ِللنَّاُموسِ 
ِتَداَد َعْن ُموَسى َقاِئًال َأْن َال َيْخِتُنوا َأْوَالَدُهـْم َوَال َجِميَع اْلَيُهوِد الَِّذيَن َبْيَن اْألَُمِم اِالرْ 

فَـِإذًا َمــاَذا َيُكـوُن؟ َال ُبـدَّ َعلَـى ُكـلِّ َحـاٍل َأْن َيْجَتِمـَع اْلُجْمهُــوُر 22. َيْسـُلُكوا َحَسـَب اْلَعَواِئـدِ 
ِعْنـَدَنا َأْرَبَعـُة ِرَجـاٍل : َنُقـوُل َلـكَ َفاْفَعـْل َهـَذا الَّـِذي 23. َألنَُّهْم َسَيْسـَمُعوَن َأنَّـَك قَـْد ِجْئـتَ 

ُخــْذ َهــُؤَالِء َوَتطهَّــْر َمَعُهــْم َوَأْنِفــْق َعَلــْيِهْم ِلَيْحِلُقــوا ُرُؤوَســُهْم َفــَيْعَلَم 24. َعَلــْيِهْم َنــْذرٌ 
. اُموسِ اْلَجِميُع َأْن َلْيَس َشْيٌء ِممَّا ُأْخِبُروا َعْنـَك َبـْل َتْسـُلُك َأْنـَت َأْيضـًا َحاِفظـًا ِللنَّـ

َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْألَُمِم َفَأْرَسْلَنا َنْحُن ِإَلْيِهْم َوَحَكْمَنا َأْن َال َيْحَفُظوا 25
ــَح ِلَألْصــَناِم َوِمــَن الــدَِّم  ــا ُذِب ــَك ِســَوى َأْن ُيَحــاِفُظوا َعَلــى َأْنُفِســِهْم ِممَّ ــَل َذِل َشــْيئًا ِمْث

ِحيَنئِـٍذ َأَخـَذ ُبـوُلُس الرَِّجـاَل ِفـي اْلَغـِد َوَتَطهَّـَر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل 26. »َناَواْلَمْخُنوِق َوالزِّ 
ــا َقاَرَبــِت 27ُمْخِبــرًا ِبَكَمــاِل َأيَّــاِم التَّْطِهيــِر ِإَلــى َأْن ُيَقــرََّب َعــْن ُكــلِّ َواِحــٍد ِمــْنُهُم اْلُقْرَبــاُن  َوَلمَّ

َرآُه اْلَيُهوُد الَِّذيَن ِمـْن َأِسـيَّا ِفـي اْلَهْيَكـِل َفَأَهـاُجوا ُكـلَّ اْلَجْمـِع  اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ 
ــْوا َعَلْيــِه اَألَيــاِدَي  ــوا«: َصــاِرِخينَ 28َوَأْلَق ــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن َأِعيُن ــا َأيَُّه َهــَذا ُهــَو ! َي

 اٍن ِضـّدًا ِللشَّـْعِب َوالنَّـاُموِس َوَهـَذا اْلَمْوِضـعِ الرَُّجُل الَّـِذي ُيَعلِّـُم اْلَجِميـَع ِفـي ُكـلِّ َمَكـ
َألنَُّهْم َكاُنوا قَـْد 29. »َحتَّى َأْدَخَل ُيوَناِنيِّيَن َأْيضًا ِإَلى اْلَهْيَكِل َوَدنََّس َهَذا اْلَمْوِضَع اْلُمَقدََّس 
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ــ ــُروِفيُمَس اَألَفُسِســيَّ َفَكــاُنوا َيُظنُّ ــِة ُت ــي اْلَمِديَن ــلِ َرَأْوا َمَعــُه ِف ــى اْلَهْيَك ــُه ِإَل ــوُلَس َأْدَخَل . وَن َأنَّ ُب
وُه َخـاِرَج اْلَهْيَكـلِ 30 . َفَهاَجِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َوتَـَراَكَض الشَّـْعُب َوَأْمَسـُكوا ُبـوُلَس َوَجـرُّ

ــَوابُ  ــرٌ 31. َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــِت اَألْب ــا َخَب ــوُه َنَم ــا ُهــْم َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل ِإَلــى َأِميــِر  َوَبْيَنَم
َفِلْلَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض 32اْلَكِتيَبِة َأنَّ ُأوُرَشِليَم ُكلََّها َقِد اْضَطَرَبْت 

-17: 21أعمـال الرسـل ) َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّوا َعـْن َضـْرِب ُبـوُلَس . ِإَلْيِهمْ 
33 

ى ربحت؟ هل انتصر دين بولس على دين عيسى عليه السالم فأى الديانتين هى الت
 ، أم انتصر عيسى عليه السالم ودينه؟

 من محاوالت اليهود غسيل أمخاخ النصارى قولهم إنهـم لمـا أرادوا إظهـار  -692س
أنفسهم بمظهر األبرار األتقياء ، فهم لـم يريـدوا القـبض علـى يسـوع فـى العيـد لـئال يكـون 

ــَع ُرَؤَســاُء اْلَكَهَنــِة 3: ( يتنجســوا فيــأكلون الفصــحشــغب فــى الشــعب ولكــى ال ــٍذ اْجَتَم ِحيَنِئ
َوَتَشـاَوُروا ِلَكـْي ُيْمِسـُكوا 4َواْلَكَتَبُة َوُشُيوُخ الشَّْعِب ِإَلى َداِر َرئِـيِس اْلَكَهَنـِة الَّـِذي ُيـْدَعى َقَيافَـا 

) .»ِفي اْلِعيِد ِلَئالَّ َيُكوَن َشَغٌب ِفي الشَّْعبِ  َلْيَس «: َوَلِكنَُّهْم َقاُلوا5. َيُسوَع ِبَمْكٍر َوَيْقُتُلوهُ 
ُسوا َفَيْأُكُلوَن اْلِفْصحَ (و  5-3: 26متى   28: 18يوحنا ) .ِلَكْي َال َيَتَنجَّ

ما هـذا التنـاقض؟ فلـو كـانوا علـى هـذا اإليمـان لمـا قبضـوا عليـه أصـًال ، ولمـا رضـوا 
تـــرك ســـراح القاتـــل واللـــص أو أن تمـــوت نفـــس دون اقتـــراف أى ذنـــب ، ولمـــا رضـــوا أن يُ 

 .األسير الشهير ُمحِدث الفتن بدًال من النبى البار

ُسـوا َفَيـْأُكُلوَن اْلِفْصـحَ : (فجملة يوحنا القائلـة ُتظِهـر  28: 18يوحنـا ) .ِلَكـْي َال َيَتَنجَّ
ولـو كـانوا صـادقين فـى زهـدهم هـذا . الكهنة بالورع والُمحافظة على ظاهر الدين وباطنـه

ن يدنسوا باطنهم بصـلب يسـوع؟ ولـو كـانوا صـادقين لكـانوا قـد أبقـوه موثقـًا فكيف رضوا أ
ولـو كـان عنـدهم ذرَّة مـن ! فى أيديهم إلى انتهاء العيـد ، ثـم ُيسـلمونه للمحاكمـة والصـلب

 !فحكمه عندهم القتل! التقوى لما سعوا فى إطالق سراح باراباس القاتل
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يسوع لم يدِّع ُمطلقًا أنه إله أو أكثر من أال تشير هذه العبارة السابقة ليوحنا على أن 
بشر؟ ألم يتلمَّس له اليهود الخطأ لقتله؟ أال ترى أنهم لو سمعوا ادعاءه باأللوهية  لقتلوه 

 دون اللجوء إلى بيالطس؟

أال تــرى أنهــم أرادوا إقامــة الحجــة عليــه وقتلــه لمجــرد أنــه قــال عــن نفســه إنــه ابــن اهللا 
ُمْنُذ اآلَن َيُكوُن اْبـُن اِإلْنَسـاِن َجاِلسـًا َعـْن َيِمـيِن 69: (؟)من بهأى نبى اهللا، عبد اهللا المؤ (

ــاَل اْلَجِميــعُ 70. »ُقــوَِّة اهللاِ  ــُن اهللاِ «: َفَق ــَت اْب ــاَل َلُهــمْ » ؟َأَفَأْن ــا «: َفَق ــي َأَن ــوَن ِإنِّ ــُتْم َتُقوُل َأْن
: 22لوقـا ) .»َنْحـُن َسـِمْعَنا ِمـْن َفِمـهِ  َما َحاَجتَُنـا َبْعـُد ِإلَـى َشـَهاَدٍة؟ َألنََّنـا«: َفَقاُلوا71. »ُهوَ 
ـــِة َواْلُخـــدَّاُم َصـــَرُخوا6(،  69-71 ـــا َرآُه ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن َقـــاَل َلهُـــْم » !اْصـــِلْبهُ ! اْصـــِلْبهُ «: َفَلمَّ

َنـا َنـاُموٌس لَ «: َأَجاَبـُه اْلَيهُـودُ 7. »ُخُذوُه َأْنُتْم َواْصِلُبوُه َألنِّي َلْسُت َأِجُد ِفيـِه ِعلَّـةً «: ِبيَالُطُس 
 7-6: 19يوحنا ) .»َوَحَسَب َناُموِسَنا َيِجُب َأْن َيُموَت َألنَُّه َجَعَل َنْفَسُه اْبَن اللَّهِ 

وهذه الكلمة أخذها اليهود على عالتها، ولم يأخذوها كمـا عنيـت بهـا الكتـب السـابقة، 
 : والتى تعنى عندهم الرجل البار

 38: 3لوقا ) آدم ابن اهللا) (1

 23: 4خروج ) ئيل ابنى البكرإسرا) (2

 14: 7صموئيل الثانى ) أنا أكون له أبًا وهو يكون لى ابناً ) (3

 9: 31إرمياء ) ألنى صرت إلسرائيل أبًا وأفرايم هو بكرى) (4

 6: 82مزامير ) أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلى كلكم) (5

 9: 5متى ) ألنهم أبناء اهللا ُيدعون. طوبى لصانعى السالم) (6

 14: 8رومية ) ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فاؤلئك هم أبناء اهللا( )7

َأْحِسـُنوا ِإلَـى ُمْبِغِضـيُكْم . َبـاِرُكوا َالِعنِـيُكمْ . َأِحبُّـوا َأْعـَداَءُكمْ : َوَأمَّا َأَنـا فَـَأُقوُل َلُكـمْ 44) (8
ِلَكــْي َتُكوُنــوا َأْبَنــاَء َأِبــيُكُم الَّــِذي ِفــي 45َوَصـلُّوا َألْجــِل الَّــِذيَن ُيِســيُئوَن ِإَلــْيُكْم َوَيْطــُرُدوَنُكْم 

 45-44: 5متى ) السََّماَواتِ 
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َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا 12) (9
َمِشــيَئِة َجَســٍد َوَال ِمــْن َمِشــيَئِة َرُجــٍل َبــْل ِمــَن  َالَّــِذيَن ُوِلــُدوا َلــْيَس ِمــْن َدٍم َوَال ِمــنْ 13. ِباْســِمهِ 

 13-12: 1يوحنا ) .اللَّهِ 

ِلَكـْي َتُكوُنـوا بِـَال لَـْوٍم، َوُبَسـَطاَء، 15ِاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ِبَال َدْمَدَمـٍة َوَال ُمَجاَدلَـٍة، 14) (10
 15-14: 2فيليبى ) َأْوَالدًا ِهللا ِبَال َعْيبٍ 

بـالرغم (ى األصـابع الخفيـة لليهـود الـذين يريـدون أن ُيظهـروا أنفسـهم أال ُيشير ذلك إلـ
بمظهر األبرار أتباع الناموس؟ أال ُيشـير ذلـك إلـى بصـمات ) من محاولتهم قتل نبى اهللا

 أصابعهم الخفية فى تحريف األناجيل؟

 ُكـوَن َشـَغٌب َلْيَس ِفي اْلِعيِد ِلَئالَّ يَ «: َوَلِكنَُّهْم َقاُلوا5: (كيف يقول الكتاب -693س
 5: 26متى ) .»ِفي الشَّْعبِ 

فلــو كــان بإمكــانهم القــبض عليــه وتحديــد موعــد ويــوم القــبض عليــه بهــذه الســهولة لمــا 
 احتاجوا لمساعدة يهوذا والثقة فى أحد أتباع عدوِّهم بهذه السهولة؟

 متى تمت محاكمة يسوع للمرة الثانية أى أمام بيالطس؟ -694س 

وحنا على أنهم أسلموا يسوع للمحاكمة فى صـباح اليـوم اتفق كل من مرقس ومتى وي
 .التالى للقبض عليه

: 22لوقــا (إال أنــه ُيفَهــم مــن قصــة لوقــا أنهــم أخــذوا يســوع إلــى بــيالطس آخــر النهــار 
 )وما بعدها 1: 23و  66-71

 ـــَواِلي11: (يقـــول متـــى -695س ـــاَم اْل ـــَف َيُســـوُع َأَم ـــَواِلي. َفَوَق ـــَت مَ «: َفَســـَأَلُه اْل ـــُك َأَأْن ِل
َوَبْيَنَمـا َكـاَن ُرَؤَسـاُء اْلَكَهَنـِة َوالشُّـُيوُخ َيْشـَتُكوَن 12. »َأْنـَت َتقُـولُ «: َفَقاَل َلُه َيُسـوعُ » اْلَيُهوِد؟

َفَلــْم 14» َأَمــا َتْســَمُع َكــْم َيْشــَهُدوَن َعَلْيــَك؟«: َفَقــاَل َلــُه ِبــيَالُطُس 13. َعَلْيــِه َلــْم ُيِجــْب ِبَشــْيءٍ 
َب اْلَواِلي ِجّداً  ُيِجْبُه َوَال َعنْ  َوَكاَن اْلَواِلي ُمْعَتادًا ِفـي اْلِعيـِد 15. َكِلَمٍة َواِحَدٍة َحتَّى َتَعجَّ

َوَكـــاَن َلهُـــْم ِحيَنِئــــٍذ َأِســـيٌر َمْشـــُهوٌر ُيَســــمَّى 16. َأْن ُيْطِلـــَق ِلْلَجْمـــِع َأِســـيرًا َواِحــــدًا َمـــْن َأَراُدوهُ 
ــاَس  ــْم ُمْجَتِمُعــوَن 17. َباَراَب ــا ُه ــيَالُطُس َفِفيَم ــْم ِب ــاَل َلُه ــْن ُتِريــُدوَن َأْن ُأْطِلــَق َلُكــمْ «: َق  ؟َم
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متـى ) .َألنَُّه َعِلَم َأنَُّهْم َأْسـَلُموُه َحَسـداً 18» ؟َباَراَباَس َأْم َيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيحَ 
27 :11-18 

كيــف عــرف بــيالطس أن اليهــود قــد أســلموا لــه يســوع حســدًا مــن عنــد أنفســهم وهــو لــم 
ه وال عـن كلمـة واحـدة حتـى يريـد أم يطلـق سـراحه وُيخيَّـرهم بـين أن ُيطلقـه أو ُيطلــق ُيجبـ

 لهم باراباس؟ 

 ما هى أسباب الدعوى التى ُأقيمت ضد يسوع؟ -696س 

 لم يذكر أصل الدعوى: متى

 لم يذكر أصل الدعوى: مرقس

 :27متــى ) أأنــت ملــك اليهــود؟(لكـن ُيفهــم مــن الســؤال الـذى وجهــه لــه بــيالطس وهـو 
 . ، أن هذا هو أصل الدعوى عندهما 2: 15، ومرقس  11

ُيفسد األمة، ويمنع أن ُتعطى الجزية لقيصـر طالبـًا إياهـا لنفسـه ألنـه هـو ملـك، : لوقا
والســبب الثالــث هــو ادعــاؤه أنــه ملــك ، فــى حــين أن بــيالطس اســتجوبه فقــط عــن تهمــة 

 14: 23ا لوق) قدمتم هذا اإلنسان كمن ُيفسد الشعب: وقال لهم: (واحدة

فمــن صــراخ الشــعب نعلــم أن التهمــة األولــى الموجهــة : عنــده ســببان للــدعوى: يوحنــا
، كمــا ذكــر يوحنــا مــن قبــل قــول ) 33: 18يوحنــا (إليــه هــى أنــه يــدَّعى أنــه ملــك اليهــود 

وحسـب ناموسـنا يجـب أن : (اليهود لبيالطس الذى ازداد خوفًا عند سماعه هـذه الشـكوى
 7: 19يوحنا ) يموت إنه جعل نفسه ابن اهللا

 كيــف اتفــق مــرقس ومتــى فــى ســؤال بــيالطس ليســوع دون أن يــذكرا أصــل  -697س
 الدعوى؟

 وســوف ُتبصــرون ابــن اإلنســان جالســًا عــن يمــين (أيــن قــال يســوع  -698س
 ؟)القوة وآتيًا فى سحاب السماء

 69: 22ولوقا  62: 14ومرقس  64: 26متى : فى دار رئيس الكهنة

 36: 18يوحنا :   فى دار بيالطس
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 ماذا كان رد يسوع على أسئلة بيالطس؟ -699س 

، ثـــم ) أنـــت تقـــول: (اتفقـــت األناجيـــل الثالثـــة المتوافقـــة أنـــه لـــم يـــزد يســـوع علـــى قـــول
 .صمت تماماً 

فقـد قــال لبــيالطس ردًا خشـنًا وعلــى الــرغم : أمـا عنــد يوحنـا فقــد أوحــَى إليـه شــيئًا آخــر
َأَمـا ُتَكلُِّمنِـي؟ َأَلْسـَت َتْعلَـُم َأنَّ «: ُه بِـيَالُطُس َفَقاَل لَ 10: (من ذلك أراد تبرأته وتعاطف معه

َلــْم َيُكـــْن َلــَك َعَلـــيَّ «: َأَجــاَب َيُســـوعُ 11» ِلــي ُســْلَطانًا َأْن َأْصــِلَبَك َوُســـْلَطانًا َأْن ُأْطِلَقــَك؟
َمِني ِإَلْيَك َلُه َخِطيٌَّة ِلَذِلَك الَِّذي َأْسلَ . ُسْلَطاٌن اْلَبتََّة َلْو َلْم َتُكْن َقْد ُأْعِطيَت ِمْن َفْوقُ 

ِمـــــْن َهـــــَذا اْلَوْقـــــِت َكـــــاَن ِبـــــيَالُطُس َيْطُلـــــُب َأْن ُيْطِلَقـــــُه َوَلِكـــــنَّ اْلَيُهـــــوَد َكـــــاُنوا 12. »َأْعَظـــــمُ 
ـــًا ِلَقْيَصـــرَ «: َيْصـــُرُخونَ  ـــَذا َفَلْســـَت ُمِحّب ـــَت َه ـــاِوُم . ِإْن َأْطَلْق ـــُه َمِلكـــًا ُيَق ـــُل َنْفَس ـــْن َيْجَع ـــلُّ َم ُك

 12-10: 19يوحنا ) .»َقْيَصرَ 

 تعنى نعم أم ال؟) أنت قلت(هل رد يسوع  -700س 

فهــى بــالطبع تعنــى ال ، والــدليل علــى ذلــك أن بــيالطس أراد تبرئتــه ، فلــو قــال نعــم ، 
ـــيَّا  والـــذى ســـيدمر ) آخـــر رســـل اهللا(لكـــان أســـلمه لليهـــود لرجمـــه ، ألنـــه يـــدعى أنـــه المسِّ

، ولن يكون لدينه أو شريعته نهاية، أى ال اإلمبراطورية الرومانية، ويكون آخر رسل اهللا
َوإِْن َأَرْدتُــْم َأْن َتْقَبلُــوا َفَهــَذا ُهــَو ِإيِليَّــا اْلُمْزِمـــُع َأْن 14: (ناســخ لهــا ، ولمــا قــال يســوع نفســه

 14: 11متى ) .َيْأِتيَ 

يـًا  اآلبِ َوَأَنـا َأْطلُـُب ِمـَن 16ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني فَـاْحَفُظوا َوَصـاَياَي «15( َفُيْعِطـيُكْم ُمَعزِّ
ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه َألنَّــُه َال 17 آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــدِ 

 17-15: 14نا يوح) .َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه 

ــْم ُكــلَّ َشــْيٍء 26( وُح اْلقُــُدُس الَّــِذي َسُيْرِســُلُه اآلُب ِباْســِمي َفهُــَو ُيَعلُِّمُك ــا اْلُمَعــزِّي الــرُّ َوَأمَّ
 26: 14يوحنا ) .َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

ولمــا أخبــر اليهــود بقــرب نهايــة شــريعتهم علــى يــد مــن رفضــه اليهــود ابــن مــن أبنــاء 
اْلَحَجـُر : َأَمـا َقـَرْأُتْم َقـطُّ ِفـي اْلُكتُـبِ «: قَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 42: (إسماعيل ابن السـيدة هـاجر

ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو . الَِّذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ 



 356 

ِإنَّ َمَلُكـوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة : مْ ِلَذِلَك َأُقـوُل َلُكـ43؟ َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا
ــِه 44. َتْعَمــُل َأْثَمــاَرهُ  ــُض َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعَلْي َوَمــْن َســَقَط َعَلــى َهــَذا اْلَحَجــِر َيَتَرضَّ

 44-42: 21متى )»َيْسَحُقهُ 

ِمـْن َذاتِـَك َتقُـوُل َهـَذا َأْم أَ «: َأَجاَبـُه َيُسـوعُ 34: (لذلك كان ردُّه عند يوحنا أكثر توضيحاً 
أى ) قــالوا لــك علــىّ : فــى التــراجم األجنبيــة( 34: 18يوحنــا ) »آَخــُروَن قَــاُلوا لَــَك َعنِّــي؟

 .ادعاًء باطًال علىّ 

 ما لون الثياب التى ألبسوها يسوع؟ -701س 
 )ألبسوه رداًء قرمزياً : (  متى 
 )ألبسوه أرجوانياً : ( مرقس
 )ثيابًا المعة: ( لوقا  
 )ثوب األرجوان: ( يوحنا

 .وبهذا االختالف يقتضى أن تكون الروايات األربعة كلها كاذبة فى ذلك

 أين ألبسوا يسوع الثياب الالمعة؟ -702س 
 متى ومرقس ويوحنا: عند بيالطس 
 لوقا: عند هيرودس

 كيف ألبسوه هذه الثياب؟ -703س 

وه ثم ألبسوه: (متى  28: 27متى ) عرُّ

 أى اتفق مع متى 20: 15مرقس ) ألرجوان وألبسوه ثيابهنزعوا عنه ا: (مرقس

ُيفهــم مــن لوقــا أنهــم ألبســوه ثيابــًا المعــًا فــوق مالبســه عنــد هيــرودس ومضــوا بــه : لوقــا
 11: 23لوقا . إلى بيالطس

وه ثــم : يوحنــا وال ُيفهــم مــن يوحنــا إن كــانوا قــد ألبســوه األرجــوان فــوق مالبســه ، أم عــرُّ
 2: 19يوحنا : ألبسوه األرجوان
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 هل وضعوا على رأسه إكليًال من الشوك؟ -704س 

 .متى ومرقس ويوحنا وخالفهم لوقا فلم يذكر إكليل الشوك هذا: اتفق األناجيل الثالثة

 هل سلَّموه قصبة فى يمينه ثم أخذوها منه وضربوه بها؟ -705س 

 لم توَح إال لمتى ، ولم توَح لباقى اإلنجيليين

 هل لطموه على وجهه؟ -706س 

ـــم يُ  ـــد متـــى ل ـــده باليـــد ، بينمـــا كـــان عن ـــا ، أى كـــان الضـــرب عن ـــت اللطـــم إال يوحن ثِب
 فهل يوجد لطم على الوجه بالعصى؟. بالقصبة

 متى ُضِرب يسوع؟ هل قبل المحاكمة أم أثنائها أم بعدها؟ -707س 

 )31-27: 27متى (بعد المحاكمة : متى

 )20-16: 15مرقس (بعد المحاكمة : مرقس

 )5-1: 19و 40-33: 18يوحنا (ة بعد الُمحاكم: يوحنا

ُضـِرب يسـوع قبـل تقديمـه للمحاكمـة ، وعنـد هيـرودس احتقـره بـيالطس وعسـكره : لوقا
 .ولم يضربوه وردُّوه إلى بيالطس

 هل بصقوا على الرب المفترض أنه قدوس؟ -708س 

لــم يــذكر هــذه الواقعــة غيــر متــى ومــرقس مــع اخــتالفهم فــى الســجود ، فقــد كــان عنــد 
وا إليـه أوًال ثـم بصـقوا عليـه ، وقـد خالفـه وحـى مـرقس فجعـل البصـق أوًال متى أنهم سـجد

 .ولم ُتوَح إلى لوقا أو يوحنا. ثم السجود

 5: 5قضاة ) تزلزلت الجبال من وجه الرب(: اقرأ قوله

 8: 24مزامير !)الرَّبُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقتَالِ (
ــ( ــُف اْلَبْحــرَ ُهــَوَذا ِبَزْجَرِت ْنَهــاَر َقْفــراً . ي ُأَنشِّ ــِتُن َســَمُكَها ِمــْن َعــَدِم اْلَمــاِء . َأْجَعــُل اَأل ُيْن

ــَماَواِت َظَالمــًا َوَأْجَعــُل اْلِمْســَح ِغَطاَءَهــا3. َوَيُمــوُت ِبــاْلَعَطشِ  : 50إشــعياء ) .»أُْلــِبُس السَّ
2-3 



 358 

ِمـْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض َوَال . َمِلـٌك َأَبـِديٌّ ُهـَو ِإَلـٌه َحـيٌّ وَ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10(
 10: 10إرمياء ) .َتِطيُق اُألَمُم َغَضَبهُ 

هل اإلله القدوس الذى هذه صفاته كان هو الشخص الُمهان الُمعلَّـق علـى : ثم احكم
 الصليب؟

 كم مرة شفع بيالطس فى يسوع لدى اليهود؟ -709س 
 عند متى ومرقس:  مرة واحدة

 عند لوقا ويوحنا : ث مراتثال

 هل جلدوا الرب يسوع؟ -710س 
 عند مرقس فقط: نعم
 عند متى ولوقا ويوحنا: ال 

 من الذى حمل صليب الرب الذى مات عليه؟ -711س 

 متى ولوقا: سمعان القيروانى

 21: 15مرقس : سمعان القيروانى أبو الكسندرس وروفس

 17: 19يوحنا : يسوع نفسه

عتبـار أن يوحنـا التلميــذ الـذى يحبـه كــان حاضـرًا للمحاكمــة ، ويجـب أن يؤخـذ فــى اال
يحمــل صــليبه وخــرج مــن دار بــيالطس إلــى ) إن لــم يــوح إليــه ذلــك(فهــو قــد رأى يســوع 

 .ولم يذكر سمعان القيروانى غير مرقس. موضع الصلب

 422يقــول نينهــام أســتاذ الالهــوت بجامعــة لنــدن فــى تفســيره إلنجيــل مــرقس صــفحة 
للمهندس اللواء أحمد عبد الوهـاب ص : سيح فى مصادر العقائد المسيحيةنقًال عن الم(

مـــن الوضـــح أن الكنيســـة التـــى كتـــب لهـــا القـــديس مـــرقس إنجيلـــه كانـــت تعـــرف ): (272
جيدًا ، ولهذا لم يكن هناك داع للحـديث عنهمـا ) الكسندروس وروفس(هذين الشخصين 

ن صحة القصة ، التـى تقـول ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضما. بأكثر من ذلك
بأن سمعان قد حمل الصليب ، وما من شك فى أن أحد األسباب فى الحفاظ على هـذه 
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التفاصــيل الشخصــية فــى اإلنجيــل ، وكــان الغــرض منــه تــذكير القــراء بــأن لــديهم مصــدرًا 
 ..للمعلومات عن الصلب جدير بالثقة 

قيروانـى للصـليب مـن ولعل السبب فى حـذف هـذه الروايـة والخاصـة بحمـل سـمعان ال
كــان ) م125-100(إنجيــل يوحنــا ، هــو أنــه فــى الوقــت الــذى كتــب فيــه اإلنجيــل الرابــع 

اإلدعاء بأن سـمعان قـد حـل محـل يسـوع وصـلب بـدًال منـه ، وال يـزال سـاريًا فـى الـدوائر 
 .)الغنوسطية التى كانت لها الشهرة فيما بعد

 من أى مكان كان قادمًا؟ -712س 

قس على أن سمعان القيروانى كان آتيًا من الحقل ، ولم توَح إلى اتفق وحى لوقا ومر 
 .باقى اإلنجيليين

 هل أعطوا الرب قبل الَصلب شراب ليشرب؟ -713س 

  34: 27ومتى  23: 15مرقس : نعم

 .لم يعطوه ليشرب عند لوقا ويوحنا ، فلم يبلغهما الوحى هذه الواقعة: ال 

 قبل الصلب؟ ما هو الشراب الذى قدموه للمصلوب -714س 

 23: 15مرقس : خمر

 34: 27متى : خًال ممزوجًا بمرارة 

 .ولم يبلغ الوحى للوقا أو يوحنا مسألة الشرب بالمرة

 اتفقــت األناجيــل األربعــة علــى أنهــم قــدموا للمصــلوب وهــو علــى الصــليب  -715س
 خًال ليشرب ، فكيف قدموا له هذا الخل؟

 َعَلـى َقَصـَبةٍ ُهْم َوَأَخَذ ِإْسِفْنَجًة َوَمَألََها َخال� َوَجَعَلهَـا َوِلْلَوْقِت َرَكَض َواِحٌد ِمنْ 48: (متى
 وكذلك مرقس 48: 27متى ) .َوَسَقاهُ 
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َوَكاَن ِإَناٌء َمْوُضوعًا 29(ولم يذكر لوقا كيفية تقديم الخل له ، وأوحى إلى يوحنا أنهم 
: 19يوحنا ) .ُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَُّموَها ِإَلى َفِمهِ َمْمُلّوًا َخال� َفَمَألُوا ِإْسِفْنَجًة ِمَن اْلَخلِّ َوَوضَ 

29 

 َفـــاْحَتَقَرُه ِهيـــُروُدُس َمـــَع َعْســـَكِرِه َواْســـَتْهَزَأ ِبـــِه َوَأْلَبَســـُه ِلَباســـًا 11: (يقـــول لوقـــا -716س
ِضـِهَما ِفـي َفَصاَر ِبيَالُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن َمـَع َبعْ 12. َالِمعًا َوَردَُّه ِإَلى ِبيَالُطَس 

 12-11: 23لوقا )َذِلَك اْلَيْوِم َألنَُّهَما َكاَنا ِمْن َقْبُل ِفي َعَداَوٍة َبْيَنُهَما

فكيــــف أصــــبح هيــــرودس وبــــيالطس صــــديقين ، وهــــذه الحادثــــة نفســــها قــــد أظهــــرت 
ففــى الوقــت الــذى يتعــاطف فيــه بــيالطس مــع : خالفهمــا علــى األقــل فــى الهــوى النفســى

س هذا الشخص ويترك عسكره تستهزىء به؟ فما وجه االتفاق يسوع ، يحتقر فيه هيرود
 الذى جعلهما أصدقاء وأزال العداوة من بينهما؟ 

 هل شرب المصلوب من الشراب الذى قدموه له قبل الصلب؟ -717س 

 23: 15مرقس : لم يقبل الشراب ألنه كان خمرًا ممزوجًا بمر

 34: 27متى : رةذاقه ولم يرد أن يشربه ألنه كان خًال ممزوجًا بمرا

 .ولم يبلغ الوحى هذه الواقعة للوقا ويوحنا

 ما سبب اعطائه هذا الخل ليشرب؟ -718س 

ــم يــوَح إلــى اإلنجيليــين ســبب الشــرب ، وُأوحيــت فقــط إلــى يوحنــا أن الــرب القــدوس  ل
الــذى ال يكــل وال يعيــا قــال أنــا عطشــان وهــو علــى الصــليب فطلــب ليشــرب ، لكــى يــتم 

َأَنـــا «: ا َرَأى َيُســـوُع َأنَّ ُكـــلَّ َشـــْيٍء َقـــْد َكَمـــَل َفِلَكـــْي َيـــِتمَّ اْلِكتَـــاُب َقـــالَ َبْعـــَد َهـــذَ 28: (الكتـــاب
َوَكاَن ِإَناٌء َمْوُضوعًا َمْمُلّوًا َخال� َفَمَألُوا ِإْسـِفْنَجًة ِمـَن اْلَخـلِّ َوَوَضـُعوَها َعلَـى 29. »َعْطَشانُ 

ـا َأَخـ30. ُزوَفا َوَقدَُّموَها ِإلَـى َفِمـهِ  َوَنكَّـَس َرْأَسـُه َوَأْسـَلَم . »قَـْد ُأْكِمـلَ «: َذ َيُسـوُع اْلَخـلَّ قَـالَ َفَلمَّ
وحَ   30-28: 19يوحنا ) .الرُّ

لك أن تتخيل هذا اإلله الذى صام أربعين يومـًا وليلـة ، قـد أذلَّ نفسـه وطلـب ليشـرب 
 ! ، فأعطوه خًال ، ومن شدة عطشه اضطرَّ ليشرب
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 ألم يكن قادرًا على إمطار السماء؟

 لم يكن قادرًا على خلق نهرًا يجرى من تحت قدميه أو من أمام فمه؟ أ

 ألم يكن قادرًا على أن يحول الخل إلى ماء؟

 ألم يكن قادرًا على أن ُيغيِّر من طبيعة نفسه ويجعلها ال تشعر بالعطش؟

ألم تكن هذه أفضل الفرص لديه ليعلن عن رسالته ، وأنه هو اإلله الذى جاء ليحرر 
 ن الخطيئة األزلية؟ أم ترك ذلك لبولس وضنَّ به على تالميذه؟البشرية م

 لقــد نــزل ليغفــر الخطيئــة األزليــة ، فكيــف ســيغفر لمــن أســلموه للصــلب أو  -719س
 أهانوه؟

 19يوحنا ) .»ِلَذِلَك الَِّذي َأْسَلَمِني ِإَلْيَك َلُه َخِطيٌَّة َأْعَظمُ : (يقول يوحنا -720س :
ون أنـــه بموتـــه نـــزل إلـــى الجحـــيم وخلَّـــَص البشـــرية مـــن ، أعظـــم مـــن مـــاذا؟ أال تؤمنـــ 11

ذنوبها؟ فلك أن تتخيل أنه فى غضون عدة ساعات أخطأ فيها من أسلمه للصلب وفور 
 !!موت إلهه أصبح من القديسين

 ولو غفر لكل البشرية بنزوله الجحيم وتخليص كل البشر من خطيئة آدم  -721س
 )10-9: 4أفسس (خريوطى القديس يهوذا؟ وحواء ، فلماذا ال تطلقون على يهوذا اإلس

 ما هى علَّة المصلوب التى كتبوها فوقه؟ -722س 

 )ملك اليهود: (عند مرقس

 )هذا هو ملك اليهود: (عند لوقا

 )هذا هو يسوع ملك اليهود: (عند متى

 )يسوع الناصرى ملك اليهود: (عند يوحنا

 أين ُكِتَبت علَّته؟ -723س 

نت مكتوبة فوقـه ، ولـم يـوَح إلـى مـرقس أو يوحنـا مكـان اتفق وحى متى ولوقا أنها كا
 .كتابتها
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 بأى لغة ُكتبت علَّته؟ -724س 

 فعند مرقس ومتى لم يذكر الوحى نوع اللغة التى ُكِتَبت بها علة المصلوب 

ــةُكِتَبــت علَّتــه بــثالث لغــات هــى العبرانيــة واليونانيــة : وعنــد يوحنــا يوحنــا . (والالتيني
19 :20( 

ُكِتَبـــت علَّتــه بـــثالث لغـــات ولكنـــه خــالف يوحنـــا فـــى اللغـــة الالتينيـــة ، : أمــا عنـــد لوقـــا
 )38: 23لوقا (والعبرانية  والرومانيةوجعلها الرومانية هى اليونانية 

 مــــاذا أوحــــى الــــرب بالضــــبط؟ هــــل ُكِتَبــــت علَّــــة المصــــلوب بالرومانيــــة أم  -725س
 بالالتينية؟

 لم يعرف ذلك وحى متى أو مرقس 

 ، ) 38: 23لوقا (نها كتبت أيضًا بالرومانية وقال وحى لوقا إ

 .بينما قال وحى يوحنا إنها كانت أيضًا بالالتينية

 هل حدثت ُمجادلة بين اليهود وبيالطس من جهة العنوان؟ -726س 

 .لم يعرفها وحى اإلناجيل المتشابهة: ال 

َمِلُك اْلَيُهوِد : َال َتْكُتبْ «: َس َفَقاَل ُرَؤَساُء َكَهَنِة اْلَيُهوِد ِلِبيَالطُ 21(فقط عند يوحنا : نعم
 21: 19يوحنا ) .»ِإنَّ َذاَك َقاَل َأَنا َمِلُك اْلَيُهودِ : َبلْ 

 هل اقتسموا ثيابه أم اقترعوا عليها؟ -727س 

ـــا َصـــَلُبوُه : (متـــى ـــاَوَلمَّ ـــِرِعيَن َعَلْيَه ـــُه ُمْقَت ـــِتمَّ َمـــا ِقيـــَل ِبـــالنَِّبيِّ  اْقَتَســـُموا ِثَياَب : ِلَكـــْي َي
 35: 27متى ) .»َتَسُموا ِثَياِبي َبْيَنُهْم َوَعَلى ِلَباِسي َأْلَقْوا ُقْرَعةً اقْ «

ــا َصــَلُبوُه 24: (مــرقس ) َمــاَذا َيْأُخــُذ ُكــلُّ َواِحــٍد؟: اْقَتَســُموا ِثَياَبــُه ُمْقَتــِرِعيَن َعَلْيَهــاَوَلمَّ
 24: 15مرقس 

 34: 23لوقا ) .اْقَتَسُموا ِثَياَبُه اْقَتَرُعوا َعَلْيَهاَوإِِذ : (لوقا

ــا َكــاُنوا قَـْد َصــَلُبوا َيُسـوَع 23: (يوحنـا َأَخــُذوا ِثَياَبــُه َوَجَعُلوَهــا َأْرَبَعــَة ثُــمَّ ِإنَّ اْلَعْسـَكَر َلمَّ
ــلِّ َعْســَكِريٍّ ِقْســماً  ــيَص َأْيضــاً . َأْقَســاٍم ِلُك ــُذوا اْلَقِم َوَكــاَن اْلَقِمــيُص ِبَغْيــِر ِخَياَطــٍة . َوَأَخ
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ــْوقُ َمْنُســوجًا ُكلُّــُه  ــْن َف ــَبْعضٍ 24. ِم ــاَل َبْعُضــُهْم ِل َال َنُشــقُُّه َبــْل َنْقتَــِرُع َعَلْيــِه ِلَمــْن «: َفَق
َهـَذا َفَعلَـُه . »اْقَتَسُموا ِثَياِبي َبْيَنُهْم َوَعلَـى ِلَباِسـي َأْلقَـْوا ُقْرَعـةً «: ِلَيِتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئلُ . »َيُكونُ 

 24-23: 19يوحنا ) .اْلَعْسَكرُ 

قيقة تجد أن متى ومرقس ولوقا قد اتفقوا على اقتسام الثيـاب كلهـا عـن طريـق فى الح
 .القرعة ، بينما خالفهم يوحنا وجعل القرعة على القميص غير المخاط فقط

 ِلَكـْي َيـِتمَّ َمـا ِقيـَل  اْقَتَسُموا ِثَياَبُه ُمْقَتِرِعيَن َعَلْيهَـاَوَلمَّا َصَلُبوُه : (يقول متى -728س
 35: 27متى .) »اْقَتَسُموا ِثَياِبي َبْيَنُهْم َوَعَلى ِلَباِسي َأْلَقْوا ُقْرَعةً « :ِبالنَِّبيِّ 

اْقَتَسـُموا ِثَيـاِبي َبْيـَنُهْم «: ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِّ (لقد أضاف متى من عند نفسه جملة 
ــْوا ُقْرَعــةً  عربيــة المشــتركة للكتــاب ، ودليلــى علــى ذلــك أن الترجمــة ال) .»َوَعَلــى ِلَباِســي َأْلَق

بـل . المقدس حذفتها ، وكذلك ترجمة كتاب الحياة وترجمـة اآلبـاء اليسـوعيين الكاثوليكيـة
فأين  24: 19أضافت الترجمة اليسوعية فى هامشها أن هذه اإلضافة ُأخذت من يوحنا 

الوحى إذا كانت هـذه الكتـب منقـوالت عـن منقـوالت؟ وهـل هـذا ُيعـد كتـاب مقـدس؟ ألـيس 
 ليًال من أدلة التحريف؟هذا د

 ما عدد العساكر الذين تم توزيع الثياب عليهم؟ -729س 

ــلِّ . (لــم يــذكر العــدد إال وحــى يوحنــا فقــط ــاٍم ِلُك ــَة َأْقَس ــا َأْرَبَع ــُه َوَجَعُلوَه ــُذوا ِثَياَب َأَخ
 23: 19يوحنا ) َعْسَكِريٍّ ِقْسماً 

 عالم اقترعوا؟ هل على لباسه أم على قميصه؟ -730س 

 .متى المقترع عليه هو لباسه لتتم النبوءة والكتاب كان عند

بينمــا كــان الُمقَتــَرع عليــه عنــد يوحنــا هــو قميصــه ، وبــذلك خــالف وحــى يوحنــا شــاهد 
 .العيان النبوءة والكتاب

 ما الحكمة من تضافر العساكر فى أخـذ ثيابـه؟ ألـيس هـو الُمهـان عنـدهم  -731س
 على اإلقتراع عليها؟ ومنهم؟ وهل كانت ثيابه ثمينة لدرجة تضافرهم
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 لماذا كان يرتدى يسوع قميصًا منسوجًا غير ُمخاط؟ -732س 

ألنــــه ال يلــــبس مثــــل هــــذا القمــــيص إال أبنــــاء هــــارون الُمعيَّنــــين ُخــــدَّامًا للكلمــــة ، أى 
، لــذلك نادتــه مــريم ) 43-2: 28خــروج (لتــدريس الكتــاب وتعلــيم بنــى إســرائيل الشــريعة 

ه الربـانيون معلمـى الكتــاب والشـريعة مـن بنـى هــارون، المجدليـة بلقـب ربـونى الــذى يأخـذ
الَّـِذي َتْفِسـيُرُه » َربُّـوِني«: َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت لَـهُ » !َيا َمْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16: (قائلة

 16: 20يوحنا ) .َيا ُمَعلِّمُ 

لسالم كان نبيـًا فهذا دليل على آالف األدلة التى ُقدِّمت وتشير إلى أن عيسى عليه ا
 . لبنى إسرائيل يتبع شريعة أخيه موسى ، ولم يكن إلهًا أو متحدًا مع ذات اهللا

أخـت (وهذا دليل أيضًا على صدق القرآن ، عندما نادى اهللا سبحانه وتعالى مـريم بــ 
، فهـى وابنهــا امتـداد لنسـل هــارون وموسـى وٕاسـحاق ، وعلــى ) ابنــة عمـران(وبــ ) هـارون

خــاتم األنبيــاء ، الــذى نفــى ) المســيَّا الــرئيس(ى عليــه الســالم المســيح ذلــك ال يكــون عيســ
َوِفيَمــــا َكــــاَن 41(: عيســــى عليــــه الســــالم نفســــه أن يكــــون هــــذا المســــيح مــــن نســــل داود

يِسـيُّوَن ُمْجَتِمِعــيَن َســَأَلُهْم َيُســوعُ  » ؟َمــاَذا َتُظنُّــوَن ِفــي اْلَمِســيِح؟ اْبــُن َمــْن ُهــوَ «42: اْلَفرِّ
وِح َرّبـًا قَـاِئالً «: قَـاَل َلهُـمْ 43. »اْبُن َداُودَ « :َقاُلوا َلهُ  قَـاَل الـرَّبُّ 44: َفَكْيـَف َيـْدُعوُه َداُوُد بِـالرُّ

َفـِإْن َكـاَن َداُوُد َيـْدُعوُه 45ِلَربِّي اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضَع َأْعـَداَءَك َمْوِطئـًا ِلقَـَدَمْيَك؟ 
َوِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر . َفَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن ُيِجيَبُه ِبَكِلَمةٍ 46» ؟َرّبًا َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنهُ 

 46-41: 22متى .) َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً 

وبـــذلك يكـــون عيســـى عليـــه الســـالم متبعـــًا لشـــرع موســـى كمـــا ذكـــرت ، وتكـــون فريـــة 
 .ق بالباطلالصلب والفداء من اختراع من حرفوا كتابكم وأبدلوا الح

 فــى النســاء وهــو علــى الصــليب فــى وقــت ) عنــد لوقــا(كيــف خطــَب يســوع  -733س
تغيب فيه العقول ضاربًا لهنَّ األمثال ، مع أنه لم يتكلم فى بالط بيالطس ، بالرغم من 
علم المصلوب بأن هذا الحاكم الموكل باألمر وتنفيذ الحكم عليه كان خصـمًا لخصـومه 

 بكلمة واحدة يدافع بها عن نفسه؟، وقد أجهده أن ينطق ولو 

 ل بهذه الخطبة للجموع التى كانت تسمعه ، بدًال من قصر  -734س ولماذا لم ُيعجِّ
 العلم على بضعة نساء تاهت عقولهن من الُحزن؟
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 ولمـــاذا غابـــت مثـــل هـــذه المـــواعظ عـــن يوحنـــا الـــذى كـــان حاضـــرًا لواقعـــة  -735س
فهـل نسـاها الـوحى أم صـرف عنهـا النظـر الصلب؟ ولماذا لم توح إلى باقى اإلنجيليين؟ 

 لعدم أهميتها؟

 من الذى شاهد عملية صلب اإلله من النساء المعروفات؟ -736س 

ــا 54: (متــى ــاَن  َقاِئــُد اْلِمَئــةِ َوَأمَّ ــا َك ــَة َوَم ْلَزَل ــا َرَأُوا الزَّ ــُه َيْحُرُســوَن َيُســوَع َفَلمَّ َوالَّــِذيَن َمَع
َيْنظُـْرَن ِمـْن  ِنَساٌء َكِثيـَراتٌ َوَكاَنْت ُهَناَك 55. »اَن َهَذا اْبَن اللَّهِ َحّقًا كَ «: َخاُفوا ِجّدًا َوَقاُلوا

َمـْرَيُم اْلَمْجَدِليَّـُة َوَمـْرَيُم ُأمُّ َوَبْيـَنُهنَّ 56َبِعيٍد َوُهنَّ ُكنَّ َقْد َتِبْعَن َيُسوَع ِمَن اْلَجِليِل َيْخِدْمَنُه 
 56-54: 27متى ) .َيْعُقوَب َوُيوِسي َوُأمُّ اْبَنْي َزْبِدي

َمــْرَيُم اْلَمْجَدِليَّــُة َوَمــْرَيُم ُأمُّ َوَكاَنــْت َأْيضــًا ِنَسـاٌء َيْنُظــْرَن ِمــْن َبِعيـٍد َبْيــَنُهنَّ 40: (مـرقس
ـــِغيِر َوُيوِســـي َوَســـاُلوَمةُ  قائـــد المئـــة كـــان أيضـــًا هنـــاك  40: 15مـــرقس ) َيْعُقـــوَب الصَّ

 )39: 15مرقس (

ـا َرَأى 47: (اء كثيرات لم ُيسمِّى واحـدة مـنهنكان هناك قائد المئة ونس: لوقا َقاِئـُد َفَلمَّ
َد اَهللا َقاِئالً  اْلِمَئةِ  َوُكـلُّ اْلُجُمـوِع الَّـِذيَن 48» !ِباْلَحِقيَقِة َكاَن َهَذا اِإلْنَساُن َبـاّراً «: َما َكاَن َمجَّ

َوَكاَن 49. َجُعوا َوُهْم َيْقَرُعوَن ُصُدوَرُهمْ َكاُنوا ُمْجَتِمِعيَن ِلَهَذا اْلَمْنَظِر َلمَّا َأْبَصُروا َما َكاَن رَ 
) .َجِميُع َمَعاِرِفِه َوِنَساٌء ُكنَّ َقْد َتِبْعَنُه ِمـَن اْلَجِليـِل َواِقِفـيَن ِمـْن َبِعيـٍد َيْنُظـُروَن َذِلـكَ 

 49-47: 23لوقا 

ال وجــود لقائــد المئــة وذكــر الــوحى ثـالث ســيدات فقــط ، علــى الــرغم مــن قــول : يوحنـا
: نــد متــى إنهــنَّ ُكــنَّ نســاء كثيــرات ، وعنــد مــرقس ولوقــا نســاء فقــط علــى الجمــعالــوحى ع

ــَد َصــِليِب َيُســوَع 25( ــاٍت ِعْن ــْت َواِقَف ــا َوَمــْرَيُم َوَكاَن ــُة ِكُلوَب ــِه َمــْرَيُم َزْوَج ــُت ُأمِّ ــُه َوُأْخ ُأمُّ
 25: 19يوحنا ) .اْلَمْجَدِليَّةُ 

 هل شاهدت خالته مريم زوجة كلوبا الصلب؟ -737س 

 )25: 19يوحنا (لم يعرفها إال وحى يوحنا 



 366 

 ما الحكمة فى تسمية أهل مريم إلبنتين من بناتهما باسم مريم؟ -738س 

ـِه َمـْرَيُم َزْوَجـُة ِكُلوَبـا َوَمـْرَيُم َوَكاَنْت َواِقفَـاٍت ِعْنـَد َصـِليِب َيُسـوَع 25( ُأمُّـُه َوُأْخـُت ُأمِّ
 25: 19يوحنا ) .اْلَمْجَدِليَّةُ 

ــدائرة المعــرف الكتابيــة  وهنــاك تعليــق ــا(ل : علــى مــريم هــذه ، تقــول) تحــت كلمــة كلوب
" كلوبــا"أن يوســف زوج مــريم كــان لــه أخ اســمه ) HEGESIPPUS" (هجســيبوس"ذكــر (

كمـا يـذكر يوحنــا (وبـذلك كانــت تعتبـر اختـًا للعـذراء مـريم " مـريم"وكـان اسـم امرأتـه أيضـًا 
ولعــدم تــوفر دليــل ·تــابي علــى ذلــكانهــا كانــت ســلفتها، ولكــن لــيس ثمــة دليــل ك) البشــير

قــــاطع علــــى أي مــــن االفتراضــــات المــــذكورة فمــــن االفضــــل اعتبــــار أن كلوبــــا 
 .)وكليوباس، وحلفي ثالثة اشخاص مختلفين

 من هو كلوبا هذا الذى ذكره يوحنا؟ -739س 

يـذكر يوحنـا البشـير إنـه ): تحت كلمـة كلوبـا(على ذلك ُتجيب دائرة المعارف الكتابية 
ــَد َصــِليِب َيُســوَع  َوَكاَنــتْ 25( ــاٍت ِعْن ــا َوَمــْرَيُم َواِقَف ــُة ِكُلوَب ــِه َمــْرَيُم َزْوَج ــُت ُأمِّ ــُه َوُأْخ ُأمُّ

  25: 19يوحنا ) .اْلَمْجَدِليَّةُ 

ممـا يتـرك " التـي لكلوبـا"تعنـي  ")تـو"وهـي فـي اليونانيـة هـي " (زوجة كلوبا"وعبارة 
، ع تــرجيح الــرأي األولالمجــال الحتمــال أنهــا كانــت زوجتــه أو ابنتــه أو أمــه، مــ

 : وهناك بضعة افتراضات لتحديد من كان كلوبا هذا

 -أحــد التلميــذين اللــذين ســار معهمــا الــرب " كليوبــاس"يجمــع الــبعض بينــه وبــين  -1
وهو أمر بعيـد االحتمـال حيـث ان ) 18: 24لو (في الطريق إلي عمواس  -يوم قيامته 

 . اسم عبري األصل" اكلوب"اسم يوناني االصل، بينما " كليوباس"اسم 

، 3: 10مــت " (يعقــوب بــن حلفــي"ابــو " حلفــي"يــرى الــبعض أن كلوبــا هــو نفســه  -2
أحـــد التالميـــذ االثنـــى عشـــر، علـــى أســـاس أن ) 13: 1، أع 15: 6، لـــو 18: 3مـــرقس 

حلفــي وكلوبــا، صــورتان الســم واحــد فــي االراميــة، ولكــن غالبيــة العلمــاء ال يــرون هــذا "
" بالمجلد الثالث من" حرف الحاء" في موضعها من"حلفي"مادة  الرجا الرجوع إلي(الرأي 

 ").دائرة المعارف الكتابية
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أن يوســف زوج مــريم كــان لــه أخ اســمه ) HEGESIPPUS" (هجســيبوس"ذكــر  -3
كمـا يـذكر (وبـذلك كانـت تعتبـر اختـًا للعـذراء مـريم " مـريم"وكان اسم امرأته أيضًا " كلوبا"

ولعــدم تــوفر ·ا، ولكــن لــيس ثمــة دليـل كتــابي علــى ذلــكانهــا كانــت سـلفته) يوحنـا البشــير
دليــل قــاطع علــى أي مــن االفتراضــات المــذكورة فمــن االفضــل اعتبــار أن كلوبــا 

 .وكليوباس، وحلفي ثالثة اشخاص مختلفين

 زوجــة "وعبــارة : (أال تــدل عبــارة دائــرة المعــارف الكتابيــة عــن كلوبــا القائلــة -740س
ممـا يتـرك المجـال الحتمـال " التي لكلوبا"تعني  ")وت"وهي في اليونانية هي " (كلوبا 

ــرأي األول ــرجيح ال ــه أو أمــه، مــع ت ــه أو ابنت إلــى وجــود الــرأى ) أنهــا كانــت زوجت
الشخصــى فــى الترجمــة وتــرجيح معنــى علــى معنــى تبعــًا لــرأى المتــرجم أو الطائفــة التــى 

 يتبعها؟
 : وهذا ما فعله بولس من قبل فى الكتاب

اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس 39. َفَحَسنًا َيْفَعُل َوَمْن َال ُيَزوُِّج َيْفَعُل َأْحَسنَ  ِإذًا َمْن َزوَّجَ 38(
. َوَلِكْن ِإْن َماَت َرُجُلَها َفِهَي ُحرٌَّة ِلَكـْي َتتَـَزوََّج ِبَمـْن ُتِريـُد ِفـي الـرَّبِّ َفقَـطْ . َما َداَم َرُجُلَها َحّياً 

َوَأُظـنُّ َأنِّـي َأَنـا َأْيضـًا ِعْنـِدي . ْبَطـًة ِإْن َلِبثَـْت َهَكـَذا ِبَحَسـِب َرْأِيـيَوَلِكنََّها َأْكَثُر غِ 40
 40-38: 7كورنثوس األولى ) .ُروُح اهللاِ 

َوَأمَّا اْلَعَذاَرى َفَلْيَس ِعْنِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـًا َكَمـْن 25(
 25: 7كورنثوس األولى .) ُكوَن َأِميناً َرِحَمُه الرَّبُّ َأْن يَ 

َأمَّـا 12. ُخـْذ َمـْرُقَس َوَأْحِضـْرُه َمَعـَك َألنَّـُه َنـاِفٌع ِلـي ِلْلِخْدَمـةِ . ُلوَقا َوْحَدُه َمِعـي11(
َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي تَـُرواَس ِعْنـَد َكـاْرُبَس 13. ِتيِخيُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسَس  َالرِّ

اُس َأْظَهَر ِلي 14. ِضْرُه َمَتى ِجْئَت، َواْلُكُتَب َأْيضًا َوَال ِسيََّما الرُُّقوقَ َأحْ  ِإْسَكْنَدُر النَّحَّ
 14-11: 4ثيموثاوس الثانية .) ِلُيَجازِِه الرَّبُّ َحَسَب َأْعَماِلهِ . ُشُرورًا َكِثيَرةً 

 هل شاهدت مريم أم ابنى زبدى صلب يسوع؟ -741س 
 )56: 27متى (متى  لم يعرفها إال وحى
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وهــذا مــا جعــل دائــرة المعــارف الكتابيــة بنــاًء علــى أخطــاء األناجيــل فــى وجــود امــرأة 
تـــدعى ســـالومة أن تخمـــن أنهـــا أم ابنـــى زبـــدى، تجنبـــًا لإلعتـــراف بوجـــود خطـــأ فـــى هـــذه 

 .النقطة

. انظر إلى الصورة التى أراد كاتبوا األناجيل تصوير تالميذ عيسـى عليـه السـالم بهـا
أى النســاء النجســة عنــد اليهــود ، والســبب فــى . وا كلهــم ، ولــم يتبعــه إال النســاءفقــد هربــ

خروج آدم من الجنة ، وسبب شقاء البشرية كلها ، وحملها للخطيئة األزلية، كـن أشـرف 
 !!وأنظف من التالميذ ، الذين جبنوا وهربوا ، بل وأنكروا سيدهم

 جة كلوباوعلى ذلك انفرد يوحنا بذكر مريم العذراء ومريم زو 

 وانفرد متى بذكر مريم أم ابنى زبدى

 .وانفرد مرقس بذكر كلمة سالومة

 هل شاهد قائد المئة صلب يسوع؟ -742س 

، أما عند يوحنا شاهد ) متى ومرقس ولوقا(كان موجودًا عند األناجيل المتوافقة فقط 
 .العيان فلم يكن موجودًا، بل لم ُيذكر فى كتابه بالمرة

 ائد المئة عندما أسلم يسوع الروح؟وماذا قال ق -743س 

ــا َرَأى 47( ــُد اْلِمَئــةِ َفَلمَّ ــَد اَهللا َقــاِئالً  َقاِئ ــِة َكــاَن َهــَذا اِإلْنَســاُن «: َمــا َكــاَن َمجَّ ِباْلَحِقيَق
 47: 23لوقا ) .»!َبارّاً 

ْلَزلَـَة َوَمـا َكـاَن َخـاُفوا ِجـّدًا َوالَِّذيَن َمَعُه َيْحُرُسوَن َيُسوَع َفَلمَّا َرَأُوا الزَّ  َقاِئُد اْلِمَئةِ َوَأمَّا 54(
 54: 27متى ) .»َحّقًا َكاَن َهَذا اْبَن اللَّهِ «: َوَقاُلوا

 أال يـــدل قـــول قائـــد المئـــة علـــى أن يســـوع كـــان مـــن األنبيـــاء األبـــرار؟ فقـــد  -744س
 ؟)اإلنسان البار: (قوله) ابن اهللا(قابلت لفظة 

، وهـذا ) ابـن اهللا(ى ومـرقس كلمـة قابلـت عنـد متـ) انسـان بـار(ويالَحظ هنا أن كلمـة 
 :هو معنى كلمة ابن اهللا المستخدمة فى العهدين القديم والجديد
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َأْطِلـِق : َفُقْلـُت َلـكَ 23. ِإْسـَراِئيُل اْبِنـي اْلِبْكـرُ : َهَكـَذا َيقُـوُل الـرَّبُّ : َفَتُقوُل ِلِفْرَعْونَ 22(
 23-22: 4خروج ) .»ا َأْقُتُل اْبَنَك اْلِبْكرَ َها َأنَ . اْبِني ِلَيْعُبَدِني َفَأَبْيَت َأْن ُتْطِلَقهُ 
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) .َأْبَنـاُء اللَّـِه اْلَحـيِّ : َلْسُتْم َشْعِبي ُيَقـاُل َلُهـمْ : َوَيُكوُن ِعَوضًا َعْن َأْن ُيَقاَل َلُهمْ (
 10: 1هوشع 

 . َباِرُكوا َالِعِنيُكمْ . َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ :َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكمْ : (وُيطابق قول يسوع نفسه
ِلَكـْي 45 َصـلُّوا َألْجـِل الَّـِذيَن ُيِسـيُئوَن ِإَلـْيُكْم َوَيْطـُرُدوَنُكمْ َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضـيُكْم وَ 

 45-44: 5متى ) َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

ـــــا ُكـــــلُّ الَّــــِذيَن َقِبُلـــــوُه َفَأْعَطـــــاُهْم ُســـــْلَطانًا َأْن َيِصــــيُروا 12: (وقولــــه َأْوَالَد اللَّـــــِه َأِي َوَأمَّ
 12: 1يوحنا ) .ُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ الْ 

ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالِم َألنَُّهـْم َأْبَنـاَء 9. ُطوَبى ِلَألْنِقَياِء اْلَقْلِب َألنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن اللَّـهَ 8(
 9-8: 5متى ) .اللَِّه ُيْدَعْونَ 

 كيف كانت النساء يخدمن يسوع من الجليل وهو فى األسر؟ -745س 

ُهَناَك ِنَساٌء َكِثيَراٌت َيْنُظْرَن ِمْن َبِعيٍد َوُهنَّ ُكـنَّ قَـْد تَـِبْعَن َيُسـوَع ِمـَن اْلَجِليـِل  َوَكاَنتْ 55(
 55: 27متى ) َيْخِدْمَنهُ 

 هل كانت السيدة مريم وقت الصلب ُتشاهد الُمعلَّق على الصليب؟ -746س 
ــ26: (كانــت حاضــرة الصــلب عنــد يوحنــا فقــط ــا َرَأى َيُســوُع ُأمَّ ُه َوالتِّْلِميــَذ الَّــِذي َكــاَن َفَلمَّ

َوِمْن ِتْلـَك . »ُهَوَذا ُأمُّكَ «: ُثمَّ َقاَل ِللتِّْلِميذِ 27. »َيا اْمَرَأُة ُهَوَذا اْبُنكِ «: ُيِحبُُّه َواِقفًا َقاَل ِألُمِّهِ 
ِتهِ   .يين، ولم توح لباقى اإلنجيل 27-26: 19يوحنا ) .السَّاَعِة َأَخَذَها التِّْلِميُذ ِإَلى َخاصَّ

 هل استهزَء اللصان بالّشخص الُمعلَّق على الصليب؟ -747س 
ذكــر متــى ومــرقس أنهمــا كانــا ُيعيِّرانــه ، أمــا يوحنــا شــاهد العيــان فلــم يــوَح إليــه أنهمــا 

 .استهزءا به
َوَكــاَن َواِحــٌد ِمــَن اْلُمــْذِنَبْيِن 39: (أمــا لوقــا فقــد أوِحــَى إليــه أن أحــد اللصــين كــان يعيــره

َفــاْنَتَهَرُه 40» !ِإْن ُكْنــَت َأْنــَت اْلَمِســيَح َفَخلِّــْص َنْفَســَك َوإِيَّاَنــا«: ُيَجــدُِّف َعَلْيــِه َقــاِئالً  اْلُمَعلََّقــْينِ 
ـا َنْحـُن َفِبَعـْدٍل 41َأَوَال َأْنـَت َتَخـاُف اَهللا ِإْذ َأْنـَت َتْحـَت َهـَذا اْلُحْكـِم ِبَعْينِـِه؟ «: اآلَخُر قَـاِئالً  َأمَّ

: ُثمَّ َقاَل ِلَيُسوعَ 42. »ْحَقاَق َما َفَعْلَنا َوَأمَّا َهَذا َفَلْم َيْفَعْل َشْيئًا َلْيَس ِفي َمَحلِّهِ َألنََّنا َنَناُل اْستِ 
ــَت ِفــي َمَلُكوِتــكَ « ــا َربُّ َمَتــى ِجْئ ــُه َيُســوعُ 43. »اْذُكْرِنــي َي ــاَل َل ــكَ «: َفَق ــَك : اْلَحــقَّ َأُقــوُل َل ِإنَّ
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ــْرَدوْ  ــْوَم َتُكــوُن َمِعــي ِفــي اْلِف ، وعلــى ذلــك ال بــد مــن تكــذيب  43-39: 23لوقــا ) .»سِ اْلَي
 .أحد الثالث روايات

 هــل ُتصــدَّق أن انســانًا علــى الصــليب وآالم المســامير فــى جســده وينتظــر  -748س
الموت من حوله ، وينتظر أن يقطعوا أرجله أو يطعنوه بحربة فـى جنبـه ، ومـازال عنـده 

 روح الدعابة ليستهزىء بمصلوب آخر؟

 َفَقــــاَل َلــــُه َيُســــوعُ 43): (؟(يكــــون يســــوع قــــد قــــال للمصــــلوب معــــه كيــــف  -749س :
، وهو لم يكـن  43: 23لوقا ) ِإنََّك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوسِ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «

فى الجنة فى هذا اليوم ولمدة ثالثة أيام قضاها فى القبر ومدة أخرى مشابهة فـى جهـنم 
 من الخطيئة األزلية؟ ُيخلِّص فيها البشر

ـــد أن يســـوع مكـــث بعـــد الصـــلب فـــى بـــاطن  فـــال يكتمـــل إيمـــان النصـــرانى حتـــى يعتق
األرض ثالثة أيام وثالث ليال ، ووعده هنا للمصلوب يؤكد أن يسوع الـذى تنبـأ بوجـوده 
فى باطن األرض لمدة ثالثة أيـام وثـالث ليـال لـيس هـو نفـس الشـخص الـذى قـال ألحـد 

فى الجنة، وُيكذِّب كذلك روايات الصلب والقيـام بعـد ثالثـة أيـام ،  اللصين إنه معه اليوم
 .أو لزم تكذيب وعده للمصلوب بوجوده معه فى الجنة فى ذلك اليوم

أضــف إلــى ذلــك أن اهللا خلــق الجنــة لألبــرار ، فلــو قــال يســوع ذلــك ، لكــان داًال علــى 
 .نبوته وبشريته ، وليس إلوهيته

 ِإنَّـَك اْلَيـْوَم َتُكـوُن : اْلَحقَّ َأُقوُل َلكَ «: َل َلُه َيُسوعُ َفَقا43: (أال يعنى قوله -750س
أن الـذى كـان علـى الصـليب لـيس اإللـه ، فلـو كـان  43: 23لوقـا ) َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوسِ 

، وخاصة أنها السـاعة األخيـرة )! قد أنعمت عليك بالجنَّة مع األبرار: (هو اإلله لقال له
ُيعِلن ألوهيتـه ألتباعـه وال ألمـه وال للكهنـة حتـى هـذه اللحظـة من حياة هذا اإلله الذى لم 

، وكـــل مـــا تقولـــه الكنيســـة هـــى تـــأويالت وتفســـيرات ، يؤيـــدها الـــبعض وينفيهـــا الـــبعض 
وفــى هــذه الســاعة لــم يكــن محــذورًا مــن إظهــار دعوتــه باأللوهيــة، ألنــه حينئــذ ال . اآلخــر

 .يخاف من أحد ، فأقصى عقوبة قد ُوقِّعت عليه
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 40: 23لوقا ) َأَوَال َأْنَت َتَخاُف اهللاَ : (أال يعنى زجره ألحد اللصين بقوله -751س 
أنَّ اللص اعترف باهللا ، وأن يسوع بشر جاء فى الجسد الذى ُيصَلب معه ، فحكم عليه 

 بالبر والتقوى؟

 فى أى ساعة صلبوه؟ -752س 

ولوقـا  34: 15قس ، واتفـق معـه مـر  46: 27متـى ) َنْحَو السَّـاَعِة التَّاِسـَعةِ : (متـى
23 :44 

ـــاَعِة السَّاِدَســـةِ 14: (أمـــا يوحنـــا فقـــال َفَقـــاَل . َوَكـــاَن اْســـِتْعَداُد اْلِفْصـــِح َوَنْحـــُو السَّ
َأَأْصِلُب «: َقاَل َلُهْم ِبيَالُطُس » !ُخْذُه اْصِلْبهُ ! ُخْذهُ «: َفَصَرُخوا15. »ُهَوَذا َمِلُكُكمْ «: ِلْلَيُهودِ 

َفِحيَنِئـٍذ َأْسـَلَمُه ِإَلـْيِهْم 16. »لَـْيَس َلَنـا َمِلـٌك ِإالَّ َقْيَصـرُ «: اُء اْلَكَهَنـةِ َأَجاَب ُرَؤَسـ» َمِلَكُكْم؟
  14: 19يوحنا ) .ِلُيْصَلبَ 

ولـو تـمَّ . أى إن الصلب عنده تمَّ بعد الساعة السادسـة بكثيـر ، حتـى جهـزوه للصـلب
ن وحــى الصــلب فــى الســاعة السادســة يكــون هنــاك ثــالث ســاعات فــرق فــى التوقيــت بــي

 .مرقس ووحى يوحنا

 ؟)بالتوقيت العبرى(أين كان يسوع يوم الَصلب فى تمام الساعة السادسة  -753س 

، بينمـا كـان ُيحقـق معـه فـى األناجيـل )16-14: 19(كان على الصليب عنـد يوحنـا 
 .المتوافقة

 ما هى المدَّة التى مكثها اإلله المصلوب على الصليب؟ -754س 

ــــى  3 ــــد مت ــــا ) 45: 27(ســــاعات عن ــــى ) (44: 23(ولوق مــــن الســــاعة السادســــة حت
 )33و 25: 15(ساعات عند مرقس  6و ) الساعة التاسعة

ُأسـلم بـيالطس يسـوع : وال يعلم اإلله الذى أوحى هذا اإلنجيـل بالضـبط ، فتبعـًا لعلمـه
وٕالــى أن حِمــَل ) 25: 15كانــت الســاعة الثالثــة مــرقس (للصــلب فــى الســاعة السادســة ، 

ثقيــل جــدًا ، ووصــل إلــى مكــان الصــلب، وأقــاموا الصــليب ، ورفعــوا المصــلوب صــليبه ال
الشــــخص الــــذى سيصــــلبوه ، ودقــــوا المســــامير فــــى يديــــه وقدميــــه ، واســــتهزأوا بــــه علــــى 
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فكيــــف علــــم وقــــت موتــــه بالضــــبط ، والــــزالزل التــــى حــــدثت ، وخــــروج . الصــــليب ومــــات
 القديسين من قبورهم؟

فهــى ) طبــق مــع الثــالوث المقــدسثــالث ســاعات لتن: انظــر(أمــا مــدة الــثالث ســاعات 
ـَب بـيالطس ! مشكوك أن يموت انسان علـى الصـليب بعـد هـذه المـدة القصـيرة لـذلك تعجَّ

 )45-43: 15مرقس (أنه مات هكذا سريعًا 

 يوم الصلب؟) بالتوقيت العبرى(أين كان يسوع فى تمام الساعة التاسعة  -755س 

ا ، بينمــا يجــب أن يكــون كانــت قــد فاضــت روحــه إلــى بارئهــا عنــد متــى ومــرقس ولوقــ
 .عند يوحنا مازال تحت اإلعداد للصلب ، أو على األقل على الصليب

 ماذا كانت صالة الُمعلَّق على الصليب؟ -756س 

لوقا ) .»َيا َأَبَتاُه اْغِفْر َلُهْم َألنَُّهْم َال َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلونَ «: َفَقاَل َيُسوعُ 34: (لوقا
23 :34 

ن متى أو يوحنا أو مرقس حرفًا واحدًا من ذلـك ، مـع أن هـذه الكلمـة ولم يذكر أى م
 :أتت ضربة قاضية ألساس العقائد النصرانية ، ألنها أثبتت أمرين عظيمين

أن يسـوع لــيس بيـده مــن األمــر شـىء ـ كســائر البشــر ـ وأن األمـر كلــه هللا الــذى ) 1
 .خلقه  وخلق أمه العذراء البتول

مـا زعمـوا ـ بمحـض إرادتـه ليفـدى النـاس مـن خطيئـة آدم، أن يسـوع لـم ُيصـَلب ـ ك) 2
إنـــى ( :بــل كـــان صـــلبهم للمصــلوب جهـــًال وعنـــادًا، ولــو كـــان يســـوع إلهــًا لخـــاطبهم بقولـــه

 )غفرت لكم ، ألنكم ال تعلمون ما تفعلون

 ماذا كانت آخر كلمة تفوَّه بها الرب قبل موته؟ -757س 

 47: 27متى ) )ِإَلِهي ِإَلِهي ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟: يْ أَ (» ِإيِلي ِإيِلي َلَما َشَبْقَتِني«: (متى

ــَبْقَتِني«: (مــرقس ــا َش ــِوي َلَم ــِوي ِإُل ــاَذا َتَرْكَتِنــي؟: َالَّــِذي َتْفِســيُرهُ (»؟ِإُل ) ِإَلِهــي ِإَلِهــي ِلَم
  34: 15مرقس 
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َوَلمَّـا . »ُروِحـي َيا َأَبَتاُه ِفي َيَدْيَك َأْسَتْوِدعُ «: َوَناَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 46: (لوقا
وحَ   46: 23لوقا ) .َقاَل َهَذا َأْسَلَم الرُّ

ــا ــا َأَخــَذ َيُســوُع اْلَخــلَّ قَــالَ 30: (يوحن وحَ . »َقــْد ُأْكِمــلَ «: َفَلمَّ ــَس َرْأَســُه َوَأْســَلَم الــرُّ ) .َوَنكَّ
 30: 19يوحنا 

 علــى نفــى األلوهيــة عنــه؟) يــا أبتــاه(أو قولــه ) إلهــى إلهــى(أال يــدل قولــه  -758س 
، وهو قوى عزيز قـدوس ، ال يسـتغيث بغيـره ، بـل هـو ) 20: 3غالطية (ألن اهللا واحد 

 .المقصود دائمًا فى الحاجات

 على أنه لم يـذهب للصـلب بمحـض إرادتـه ) لماذا تركتنى؟(وأال يدل قوله  -759س
ْنِقــَذَنا ِمــَن اْلَعــاَلِم الَّــِذي َبــَذَل َنْفَســُه َألْجــِل َخَطاَياَنــا، ِليُ 4(لفــداء العــالم كمــا تــزعم األناجيــل؟ 

يِر َحَسَب ِإَراَدِة اِهللا َوَأِبيَنا،  4: 1غالطية ) اْلَحاِضِر الشِّرِّ

وٕانمـــا كـــان يأمـــل فـــى النجـــاة مـــن اهللا ربـــه وخالقـــه ، والـــذى دعـــاه أن ُيزيـــل عنـــه هـــذه 
 .الكأس

ْطُلُبوَنِني َأَنا َأْمِضي َوَسـتَ «: (كما أنها ُمخالفة لقوله بنجاته منهم وأنهم لن يقدروا عليه
ـــِتُكمْ  ـــْأُتوا. َوَتُموتُـــوَن ِفـــي َخِطيَّ ـــُتْم َأْن َت ـــِدُروَن َأْن : َفَقـــاَل اْلَيُهـــودُ 22» َحْيـــُث َأْمِضـــي َأَنـــا َال َتْق

: َفقَـاَل َلهُـمْ 23» َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا؟: َأَلَعلَُّه َيْقُتُل َنْفَسُه َحتَّى َيُقولُ «
ــــا َأَنــــا َفِمــــْن َفــــْوقُ «  ــــا َأَنــــا َفَلْســــُت ِمــــْن َهــــَذا . َأْنــــُتْم ِمــــْن َأْســــَفُل َأمَّ َأْنــــُتْم ِمــــْن َهــــَذا اْلَعــــاَلِم َأمَّ

 .فأيهما صدَّقنا وجب علينا تكذيب األخرى. 23-21: 8يوحنا )اْلَعاَلمِ 

 إلهى إلهى لماذا : (وعلى رواية مرقس ومتى قال اإلله الذى كان مصلوباً  -760س
، فهذا كالم من خذله مواله أو خانه وأسلمه ليد أعدائه بعـد أن وعـده بالنجـاة ، )ركتنى؟ت

فكيف يقول اإلله ذلـك وهـو الـذى أسـلم نفسـه للصـلب؟ هـل أراد أن يعلمنـا أن إلـه اآللهـة 
إله خـائن ال يوثـق فيـه وال يعتمـد عليـه؟ هـل ألحـد مصـلحة فـى هـذا الضـالل واإلضـالل 

 إال الشيطان؟

 عا المصلوب اهللا لليهود بالمغفرة؟هل د -761س 
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َصـَلُبوُه ُهَنـاَك َمـَع اْلُمـْذِنَبْيِن » ُجْمُجَمـةَ «َوَلمَّا َمَضْوا بِـِه ِإلَـى اْلَمْوِضـِع الَّـِذي ُيـْدَعى 33(
 َيــا َأَبَتــاُه اْغِفــْر َلُهــْم َألنَُّهــْم الَ «: َفَقــاَل َيُســوعُ 34. َواِحــدًا َعــْن َيِميِنــِه َواآلَخــَر َعــْن َيَســاِرهِ 

 34-33: 23لوقا ) .»َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلونَ 

 من الواضح هنا أن دعاءه كان لليهود ، فأى إله كان يدعوه يسوع ليغفر لهم؟ 

فهل استمر فى خداعهم ولم يخبرهم أنه هو اإلله الغفَّار حتى آخر لحظة فى عمره؟ 
 أم ترى أن غيره الذى كان على الصليب؟ 

 كان هو نفسه لم ُيصرح بذلك؟  وكيف عرفتم أنه إله إذا

ولـو كـان قــد صـرح بـذلك فــى نصـوص تؤلونهـا لصــالح مـا تعتقـدون ، فكيــف لـم يــرده 
من سمعه فى دعائه هـذا هللا؟ وكيـف لـم يكفـر بألوهيتـه هـذه مـن سـمع هـذا الـدعاء سـواء 

 من التالميذ أو من النساء الالتى شاهدن الصلب؟ 

مـــن األبـــرار الـــذين دفعـــوا اإللـــه إلـــى فـــداء  ولمـــاذا دعـــا اهللا لهـــم بـــالمغفرة؟ هـــل ألنهـــم
 البشرية وغفران الخطيئة األزلية؟ 

ولمــاذا لــم يــدعو اهللا ليغفــر ليهــوذا المحــرك األساســى لغفــران الخطيئــة األزليــة؟ فهــو 
َواْنَفَصـَل َعـْنُهْم َنْحـَو َرْمَيـِة 41(الذى دفع اإلله بعد أن كان يبكـى ويـدعو إلهـه أن ينقـذه؟ 

َيــا َأَبَتــاُه ِإْن ِشــْئَت َأْن ُتِجيــَز َعنِّــي َهــِذِه «: َقــاِئالً 42َلــى ُرْكَبَتْيــِه َوَصــلَّى َحَجــٍر َوَجثَــا عَ 
يـهِ 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . اْلَكْأَس  . َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ

دِّ َلَجاَجــٍة َوَصــاَر َعَرُقــُه َكَقَطــَراِت َدٍم َناِزَلــٍة َوإِْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــ44
 44-41: 22لوقا ) .َعَلى اَألْرضِ 

ولماذا سمَّى يهوذا ابن الهالك بدًال مـن الـدعاء لـه بـالمغفرة؟ فهـل إهانـة اليهـود لإللـه 
ِحـيَن 12(وضربه والبصق فى وجهه وقتله أفضل عند اإلله وأرحم من تسـليم يهـوذا لـه؟ 

الَّـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي َحِفْظـُتُهْم َوَلـْم َيْهِلـْك . َعُهْم ِفي اْلَعاَلِم ُكْنُت َأْحَفُظهُـْم ِفـي اْسـِمكَ ُكْنُت مَ 
 12: 17يوحنا ) .ِمْنُهْم َأَحٌد ِإالَّ اْبُن اْلهَالِك ِلَيِتمَّ اْلِكَتابُ 

 له محبة؟ وهل بعد أن ُأجبَر اإلله على فداء البشرية بنفسه ليغفر لهم ُيقال عنه إنه إ
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 َوَنْحـَو السَّـاَعِة التَّاِسـَعِة 46: (يقول متى إن يسوع قـال وهـو علـى الصـليب -762س
ِإَلِهـــي ِإَلِهـــي ِلَمـــاَذا : َأيْ (» ِإيِلـــي ِإيِلـــي َلَمـــا َشـــَبْقَتِني«: َصـــَرَخ َيُســـوُع ِبَصـــْوٍت َعِظـــيٍم َقـــاِئالً 

 46: 27متى )) َتَرْكَتِني؟

 فهل تركه إلهه حقًا؟ 

 لم ينقذه إلهه؟ وُترى لماذا 

 وهل وعده إلهه بأن ينقذه وتخلَّى عنه؟ ولماذا؟ 

وأال تدل استغاثته على الصليب بعـدم الرضـى بالقضـاء وعـدم التسـليم بـأمر اهللا إلهـه 
 وخالقه؟ 

 كيف يستغيث وهو اإلله؟: ألم يخطر ببال أحدكم أعزائى النصارى أن يتساءل

 وبمن يستغيث وهو المغيث؟ 

 جمع فى طياته األب والروح القدس؟ وبمن يستغيث هو ي

 فهل كان هناك إله رابع يستغيث به؟ 

وهـــل كـــان يســـتغيث بنفســـه؟ إذا كانـــت اإلجابـــة نعـــم ، فهـــو إذن كـــان يمثـــل ويخـــدع 
 !! شعبه

 وهل هى صرخة يأس أم صرخ اإلله من ألم خداع إلهه؟ 

ى اإلنقـــاذ وهـــل ال تعتقـــد أن اإللـــه الـــذى يصـــرخ وُيشـــكِّك النـــاس فـــى اإللـــه القـــادر علـــ
واإلغاثــــة أنــــه يقــــوم بدعايــــة مضــــادة لهــــذا اإللــــه وينفــــر النــــاس منــــه ، وخاصــــة أن هــــذه 

 الصرخة ُتثبت أن هذا اإلله القادر على اإلغاثة مخادع؟ 

 فهل كفر اإلله الذى كان على الصليب بإلهه فقرر اإلله المغيث أن يتركه يموت؟

نقــص أو زلــل ، كمــا جــاء فــى أنــتم تؤمنــون طبعــًا أن اهللا قــدوس وأنــه منــزه عــن كــل 
 41: 11الويين ) إنى أنا قدوس( :كتابكم

 49: 1لوقا ) َألنَّ اْلَقِديَر َصَنَع ِبي َعَظاِئَم َواْسُمُه ُقدُّوٌس 49(
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َوَلَك َيا َربُّ 12. َسِمْعُت َأنَّ اْلِعزََّة ِللَّهِ َمرًَّة َواِحَدًة َتَكلََّم الرَّبُّ َوَهاتَْيِن اِالْثَنتَْيِن 11(
 12-11: 62مزمور .) لرَّْحَمُة َألنََّك َأْنَت ُتَجاِزي اِإلْنَساَن َكَعَمِلهِ ا

فهــل صــراخ الــرب واســتغاثته بإلهــه أثنــاء إعدامــه علــى الصــليب يــدل علــى قداســة أم 
 على زلة وضعف؟ 

 هل صرخ الرب على الصليب قبل أن يموت؟ -763س 

عظـيم ، وعارضـهم وحـى  اتفقت األناجيل الثالثة المتوافقة على صراخ الرب بصوت
ـا َأَخـَذ َيُسـوُع : (يوحنا الذى كان شاهَد عيان لواقعة الصلب وأكََّد أنه لم يصرخ ، فقال َفَلمَّ

وحَ . »َقْد ُأْكِملَ «: اْلَخلَّ َقالَ   30: 19يوحنا ) .َوَنكََّس َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّ

 كم مرة صرخ اإلله المصلوب؟ -764س 

 مرة واحدة عند لوقا

 عند متى ومرقسمرتين 

 .لم يصرخ بالمرة عند يوحنا

 لمــاذا كانــت هنــاك ظلمــة علــى األرض قبــل مــوت الــرب؟ أال ُيمكــن للــرب  -765س
ـــه المزعومـــة  ـــوءة نبي ـــذلك تصـــدق نب ـــده مـــن المـــوت ، وب فـــى هـــذه اللحظـــات أن ُينقـــذ عب

َنـْت ُظْلَمـٌة َوَكاَن َنْحـُو السَّـاَعِة السَّاِدَسـِة َفَكا44(للمصلوب معه أنه اليوم فى الجنة؟ 
َوَأْظَلَمـِت الشَّـْمُس َواْنَشـقَّ ِحَجـاُب اْلَهْيَكـِل 45. َعَلى اَألْرِض ُكلَِّها ِإَلى السَّاَعِة التَّاِسـَعةِ 

. »َيـا َأَبتَـاُه ِفـي َيـَدْيَك َأْسـَتْوِدُع ُروِحـي«: َوَنـاَدى َيُسـوُع ِبَصـْوٍت َعِظـيمٍ 46. ِمْن َوَسِطهِ 
وحَ  َوَلمَّا َقاَل َهَذا َأْسَلمَ    46-44: 23لوقا ) .الرُّ

بـه ، ولكننـا نؤكـد أنهـم لـم يقبضـوا ) أهـل السـنة والجماعـة(هذا احتمال ال نقول نحـن 
َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسيرًا َبْعُد ثُمَّ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 33: (عليه بالمرة مصداقًا لقوله هو لهم

ـــا َال َســـَتْطلُ 34. َأْمِضـــي ِإَلـــى الَّـــِذي َأْرَســـَلِني ُبوَنِني َوَال َتِجـــُدوَنِني َوَحْيـــُث َأُكـــوُن َأَن
  34-33: 7يوحنا ) .»َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا

َأَنــا َأْمِضــي َوَســَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتــوَن «: َقــاَل َلُهــْم َيُســوُع َأْيضــاً 21: (ومصــداقًا لقولــه
.. .. .. .. .. .. .. .. » ُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتواَحْيـُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـدِ . ِفي َخِطيَِّتُكمْ 
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ــا َأَنــا َفِمــْن َفــْوقُ « : َفقَـاَل َلهُــمْ 23 ــا َأَنــا . َأْنــُتْم ِمــْن َأْســَفُل َأمَّ َأْنــُتْم ِمــْن َهــَذا اْلَعــاَلِم َأمَّ
ــاَلمِ  ــَذا اْلَع ــْن َه ــاُكمْ 24. َفَلْســُت ِم ــوَن ِفــي َخَطاَي ــْم َتُموُت ــْم ِإنَُّك ــُت َلُك ــْم  َفُقْل ــْم ِإْن َل َألنَُّك

َفَقــاَل َلُهــْم 28. .. .. .. .. .. .. .. .. »ُتْؤِمُنــوا َأنِّــي َأَنــا ُهــَو َتُموُتــوَن ِفــي َخَطاَيــاُكمْ 
َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمـْن  َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِّي َأَنا ُهوَ «: َيُسوعُ 

ــْل َأتَ  ــيَنْفِســي َب ــا َعلََّمِنــي َأِب ــَذا َكَم ــي اآلُب 29. َكلَّــُم ِبَه ــْم َيْتُرْكِن ــَلِني ُهــَو َمِعــي َوَل َوالَّــِذي َأْرَس
 29-21: 8يوحنا ) .»َوْحِدي َألنِّي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

 َهُمـوَن َأنِّـي َأَنـا َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتفْ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ ( -766س
 28: 8يوحنا ) .َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي ُهوَ 

ـــى  ـــَع عل أال تـــدل جملـــة عيســـى عليـــه الســـالم هـــذه علـــى أنهـــم ســـيظنون أن الـــذى ُرِف
 ه؟الصليب هو عيسى نفسه ، وأنه يبلغهم كالم اهللا ، ووعده بحفظه ل

 اإلله بعد موته؟) ُجثَّة(هل حرسوا ُجثمان  -767س 

ثُـــمَّ َجَلُســـوا 36: (لـــم يعـــرف ذلـــك وحـــى مـــرقس أو لوقـــا أو يوحنـــا ، وانفـــرد متـــى بقولـــه
 36: 27متى ) .َيْحُرُسوَنُه ُهَناكَ 

عـاش معـذبًا عمـره كلـه ! ُترى ، ماذا كان سيحدث لو سرقت جثة اإللـه؟ مسـكين جـداً 
وبين أسر الشيطان له أربعين يومًا ، وهربه من اليهود خوفًا ، ما بين ضرب يعقوب له 

أن يقتلوه ، وتضرعًا وبكاء وصالته هللا خوفًا من أن يصلبوه ، وبعد موته لم يجد أحبابه 
 !ليحرسوه

 ولماذا لم يحاول التالميذ وكل أتباع يسوع الذين شـفاهم وأطعمهـم وتعلقـوا  -768س
ظار قيامته؟ أو تجييش جيشًا لمحاربة أعدائه؟ أال به وأحبوه، للوقوف حول القبر فى انت

 يدل تخلى الناس كلها عنه أنهم كانوا يعرفون أن اهللا سينقذه أو أنقذه بالفعل؟

 ما هى ُتهمة الذين ُصِلُبوا مع اإلله؟ -769س 

ـــا مـــن  ـــه إنهمـــا كان ـــا لصـــين ، واكتفـــى لوقـــا بقول ـــى أنهمـــا كان اتفـــق متـــى ومـــرقس عل
 .نا جريمتهما التى استحقَّا عليها الصلبالمذنبين ، ولم يذكر يوح
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 من الذى استهزأ بربكم الُمعلَّق على الصليب؟ -770س 

وكـان اسـتهزاء المـارين : المارون ورؤساء الكهنة والكتبـة والشـيوخ واللصـان عنـد متـى
ُكْنَت اْبَن اللَّـِه ِإْن ! َيا َناِقَض اْلَهْيَكِل َوَباِنَيُه ِفي َثَالَثِة َأيَّاٍم َخلِّْص َنْفَسكَ «: (بقولهم

ِليبِ  : ، وأن الرؤساء واليهود كان اسـتهزاؤهم بقـولهم 40: 27متى ) .»!َفاْنِزْل َعِن الصَّ
ِإْن َكاَن ُهَو َمِلَك ِإْسـَراِئيَل . »َخلََّص آَخِريَن َوَأمَّا َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلَِّصَها«42(

ــؤْ  ــِليِب َفُن ــِن الصَّ ــِزِل اآلَن َع ــهِ َفْلَيْن ــْذُه اآلَن ِإْن 43! ِمَن ِب ــِه َفْلُيْنِق ــى اللَّ ــَل َعَل ــِد اتََّك َق
 .، وكان اللصان ُيعيِّرانه 43-42: 27متى ) .»!َأَنا اْبُن اللَّهِ : َألنَُّه َقالَ ! َأَراَدهُ 

ووافـــق مـــرقس متـــى فـــى أغلـــب الروايـــة مـــع اختالفـــه فـــى بعـــض األلفـــاظ ، فلـــم يـــذكر 
ــــامٍ «( :مــــرقس كلمــــة المجتــــازين فقــــال فقــــط ــــِة َأيَّ ــــُه ِفــــي َثَالَث ــــاِقَض اْلَهْيَكــــِل َوَباِنَي ــــا َن ! آِه َي

ــِليبِ 30 ، ولــم يــذكر عبــارة متــى  30-29: 15مــرقس ) »!َخلِّــْص َنْفَســَك َواْنــِزْل َعــِن الصَّ
 ).ِإْن ُكْنَت اْبَن اللَّهِ (

َؤَسـاُء َأْيضـًا َمَعهُـْم َوَكاَن الشَّْعُب َواِقِفـيَن َيْنظُـُروَن َوالرُّ 35: (الشعب والرؤساء عند لوقا
) .»َخلَّـَص آَخـِريَن َفْلـُيَخلِّْص َنْفَسـُه ِإْن َكـاَن ُهـَو اْلَمِسـيَح ُمْختَـاَر اهللاِ «: َيْسَخُروَن ِبِه َقاِئِلينَ 

 .، كما ذكر أن واحدًا من الُمذنبين جدََّف عليه 35: 23لوقا 
الّسـَالُم «: (م قـالوا لـهوقد خالفهم يوحنا ولم يذكر استهزاءهم عليه ، سوى أنه: يوحنا

ــَك اْلَيُهــودِ  ــا َمِل ، ومــع أنــه كــان حاضــرًا وقــت الصــلب ، إال أنــه لــم  3: 19يوحنــا ) .»َي
 .يذكر حرفًا مما ذكره الثالثة ، فيكون الثالثة قد كذبوا

 ــاُزونَ َوَكــاَن 39: (إنــى ألتعجــب مــن قــول متــى -771س ُيَجــدُِّفوَن َعَلْيــِه َوُهــْم  اْلُمْجَت
وَن رُ  ِإْن ! َيــا َنــاِقَض اْلَهْيَكــِل َوَباِنَيــُه ِفــي َثَالثَــِة َأيَّــاٍم َخلِّــْص َنْفَســكَ «: َقــاِئِلينَ 40ُؤوَســُهْم َيهُــزُّ

ِليبِ   39: 27متى ) .»!ُكْنَت اْبَن اللَِّه َفاْنِزْل َعِن الصَّ
وهــم يســتهزؤن بــه؟ ألــم تكــن ســاحة الصــلب ) المــارين(فكيــف ســمعوا قــول المجتــازين 

لرجــال والجنــود ، فكيــف يســير المجتــازون قريبــًا منــه لدرجــة تمكــنهم مــن مليئــة بالنســاء وا
َوَكـاَن الشَّـْعُب 35(توجيه هذه اإلهانة له؟ ألم يقل وحى لوقا إن الشعب كله كـان هنـاك؟ 

ــاِئِلينَ  َؤَســاُء َأْيضــًا َمَعهُــْم َيْســَخُروَن بِــِه َق ــيَن َيْنُظــُروَن َوالرُّ لِّْص َخلَّــَص آَخــِريَن َفْلــُيخَ «: َواِقِف
 35: 23لوقا ) .»َنْفَسُه ِإْن َكاَن ُهَو اْلَمِسيَح ُمْخَتاَر اهللاِ 
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 هل طعنوا اإلله المربوط على الصليب بحربة بعد موته؟ -772س 
اتفــق مــرقس ومتــى ولوقــا علــى أنــه بعــد أن أســلم المصــلوب الــروح لبارئهــا لــم ُيطعــن 

ـا َيُسـوُع َفَلمَّـا 33: (قـالبحربـة ، وخـالفهم يوحنـا الـذى شـاهد الواقعـة ـ علـى زعمكـم ـ ف َوَأمَّ
ــَن 34. َجــاُءوا ِإَلْيــِه َلــْم َيْكِســُروا َســاَقْيِه َألنَُّهــْم َرَأْوُه َقــْد َمــاتَ  َلِكــنَّ َواِحــدًا ِمــَن اْلَعْســَكِر َطَع

 34-33: 19يوحنا ) .َوِلْلَوْقِت َخَرَج َدٌم َوَماءٌ َجْنَبُه ِبَحْرَبٍة 

 ِليِب ُثمَّ ِإْذ كَ 31: (يقول يوحنا -773س اَن اْسِتْعَداٌد َفِلَكْي َال َتْبَقى اَألْجَساُد َعَلى الصَّ
ــْبِت َكــاَن َعِظيمــًا َســَأَل اْلَيُهــوُد ِبــيَالُطَس َأْن ُتْكَســَر ِســيَقاُنُهْم  ــْبِت َألنَّ َيــْوَم َذِلــَك السَّ ِفــي السَّ

ِل َواآلَخـ32. َوُيْرَفُعوا ـا َيُسـوُع 33. ِر اْلَمْصـُلوَبْيِن َمَعـهُ َفَأَتى اْلَعْسَكُر َوَكَسُروا َسـاَقِي اَألوَّ َوَأمَّ
ــا َجــاُءوا ِإَلْيــِه َلــْم َيْكِســُروا َســاَقْيِه  َلِكــنَّ َواِحــدًا ِمــَن اْلَعْســَكِر 34. َألنَُّهــْم َرَأْوُه َقــْد َمــاتَ َفَلمَّ

 34-31: 19يوحنا ) .َطَعَن َجْنَبُه ِبَحْرَبٍة َوِلْلَوْقِت َخَرَج َدٌم َوَماءٌ 

ج دم وماء من المصلوب بعد طعنه أنه لم َيُمت بعد؟ وٕاذا كان لـم يمـت أال يدل خرو 
، فكيف لم يعرف الرب ذلك وهو نفسه الذى كان ُمعلَّقًا على الصليب؟ وكيف لم يعرف 
الـرب ذلـك وهــو الـذى أوحـى هــذا الكتـاب؟ وكيـف لــم يعـرف الـرب ذلــك وهـو الـذى ُيحيــى 

 وُيميت؟

هو ال يعـرف أن الميـت ال ُيخـرج دم أو مـاء، أال يدل ذلك على جهل الكاتب طبيًا؟ ف
 .ألن قلبه يتوقف عن ضخ الدم

ـــذين يتعرضـــون للمـــرض والتعـــب  ـــى أنَّ الُمعلَّـــق كـــان مـــن البشـــر ال ـــك عل أال يـــدل ذل
 والعرق ونزف الدم والموت؟ 

لــيس اهللا الخــالق الُمحيــى الُمميــت القــوى ) المصــلوب(أال يــدُل ذلــك علــى أن الُمعلَّــق 
 الذى ال ُيقهر؟  القدوس العزيز 

 أال يُدُل ذلك على تغيير عقيدتكم ودينكم بعد رفع عيسى عليه السالم؟

 ُل اُألْسـُبوِع 19: (يقول يوحنـا -774س ـا َكاَنـْت َعِشـيَُّة َذِلـَك اْلَيـْوِم َوُهـَو َأوَّ َوَكاَنـِت َوَلمَّ
: 20يوحنا ) اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهودِ  اَألْبَواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث َكاَن الّتَالِميُذ ُمْجَتِمِعيَن ِلَسَببِ 

19 
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وهنــا أســجل حركــة تزويــر كبيــرة قــام بهــا المترجمــون ووافقــت عليهــا الكنيســة ورجالهــا 
الذين يجيدون اللغة اليونانية ، وهـى أنـه لـم يـذكر كلمـة أول األسـبوع ، والتـى تعنـى يـوم 

ون لتنطبـــق نبـــوءة ، وقـــد غيرهـــا المترجمـــ) يـــوم الســـبت(األحــد عنـــد اليهـــود ، ولكنـــه قـــال 
وســأذكر بعــض التــراجم . يونــان وبقــاء يســوع فــى بــاطن األرض ثالثــة أيــام وثــالث ليــال

 :4521الشهير، وابحث عنها برقم  e-Swordالمختلفة من برنامج 
Joh 20:19 (KJV+)  Then P

3767
P the P

3588
P same P

1565
P dayP

2250
P at evening, P

3798
P 

beingP

5607
P the P

3588
P firstP

3391
P day of the P

3588
P week, P

4521 

 :وقد صدقت ترجمة البيشوبس على ذلك فذكرتها بالعبرانية عن استحياء
(Bishops)  The same day at nyght, whiche was the first day of Uthe 
Sabbothes,U when the doores were shut,  

وهنـاك مــن التــراجم التــى تجنبــت كلمــة الســبت أو األحــد ، ولكنــه أشــار إلــى أنــه اليــوم 
 :ول فى األسبوع ، كما فعلت التراجم العربية ، مثلاأل

 (Darby)  When therefore it was evening on that day, which was the 
first day of the week,  
(Geneva)  The same day then at night, which was Uthe first day of the 
weeke U, 

 :وهناك من ذكرها األحد دون خجل أو حياء
(CEV)  The disciples were afraid of the Jewish leaders, and on the 
evening of Uthat same Sunday U they locked themselves in a room.  
 (GNB)  It was late that USunday U evening,  
(GNEU)  Am Abend jenes USonntagsU  

صـارى فـى تبريـر أن عيسـى وهذا ُيسقط نبوءة من أهم النبـوءات التـى يـرتكن إليهـا الن
وعلـى ذلـك فـإذا كانـت محاكمتـه قـد تمـت يـوم . عليه السالم قد أشار إلـى صـلبه وقيامتـه

الخمــيس كمــا يؤكــد مــرقس ومتــى ، ومــات فجــر الجمعــة ودفــن ، فــإن القبــر كــان فارغــًا 
، ومعنـى ذلـك أنـه لـم يسـتمر فـى ) األصـلى(مساء يوم السبت كما يقول النص اليونانى 

 . ساعة 24أقل من باطن األرض 
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 َفَجـاَء َيُسـوُع . َوَبْعَد َثَماِنَيِة َأيَّاٍم َكاَن تَالِميـُذُه َأْيضـًا َداِخـًال َوُتوَمـا َمَعهُـمْ 26( -775س
َهاِت ِإْصِبَعَك «: ُثمَّ َقاَل ِلُتوَما27. »سَالٌم َلُكمْ «: َواَألْبَواُب ُمَغلََّقٌة َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقالَ 

ــا وَ  ــْل ِإَلــى ُهَن ــْؤِمٍن َب ــَر ُم ــْن َغْي ــَدَك َوَضــْعَها ِفــي َجْنِبــي َوَال َتُك ــَديَّ َوَهــاِت َي َأْبِصــْر َي
! َألنََّك َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنتَ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 29. »َربِّي َوإَِلِهي«: َأَجاَب ُتوَما28. »ُمْؤِمناً 

 29-26 :20يوحنا ) .»ُطوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا

: هذه من الفقرات التى يسـتدل بهـا النصـارى علـى ألوهيـة يسـوع ، حيـث قـال لـه تومـا
وهـى ) يـا ربـى ويـا إلهـى(مع أنه من الممكن أن يكـون المقصـود منهـا هـو ) ربى وٕالهى(

للتعجــب ولــيس المقصــود منهــا أن يؤلــه يســوع ، والــدليل علــى ذلــك رفــض عيســى عليــه 
 .السالم أن يؤلهه إنسان

: أن يسـجد لـه أحـد ، فقـد أوحـى إلـى تلميـذه أن يقـول لمـن أراد السـجود لـهبل رفض  
َأَنـــا َعْبـــٌد َمَعـــَك َوَمـــَع ! اْنُظـــْر َال َتْفَعـــلْ «: َفَخـــَرْرُت َأَمـــاَم ِرْجَلْيـــِه َألْســـُجَد َلـــُه، َفَقـــاَل ِلـــيَ 10(

) .»َهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ َفِإنَّ شَ . اْسُجْد ِللَّهِ . ِإْخَوِتَك الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوعَ 
 10: 19رؤيا يوحنا 

ِإنَّـُه َلـْيَس َعْبـٌد َأْعَظـَم ِمـْن َسـيِِّدِه : َاْلَحقَّ اْلَحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ 16( 17-16: 14يوحنا 
 .) ِإْن َعِلْمُتْم َهَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُموهُ 17. َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 

ــْيُكمْ ( 28: 14يوحنــا  ــي ِإَل ــمَّ آِت ــا َأْذَهــُب ُث ــْم َأَن ــُت َلُك ــي ُقْل ــوَنِني . َســِمْعُتْم َأنِّ ــُتْم ُتِحبُّ ــْو ُكْن َل
 .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيَلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن َألنِّي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

ــُه َوَســُيِريِه َألنَّ اآلَب ُيِحــبُّ اِالْبــَن َوُيرِ 20( 20: 5يوحنــا  يــِه َجِميــَع َمــا ُهــَو َيْعَمُل
ُبوا َأْنُتمْ   .)َأْعَماًال َأْعَظَم ِمْن َهِذِه ِلَتَتَعجَّ

ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمي َوُيـْؤِمُن ِبالَّـِذي : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24( 24: 5يوحنا 
 ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى  َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي

  .)اْلَحَياةِ 
أى من يقول ال إله إال اهللا ، رضـيت بـاهللا ربـًا وبعيسـى عليـه السـالم نبيـًا ورسـوًال فقـد 

وبـالطبع لـن يـدخل الجنـة إال مـن يرضـى اهللا، فهـذه  .ضمنت له الحياة األبدية فى الجنَّة
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عيســى عليــه الســالم، التــى أرســله اهللا بهــا وترضــيه، فيكــافىء عليهــا  إذن رســالة اهللا لقــوم
 .من اتبع نبيه وصدقه بإدخاله الجنة خالدًا فيها

َكَما َأْسَمُع َأِديُن َوَدْيُنوَنِتي . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30( 30: 5يوحنا 
 .) َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َمِشيَئِتي َألنِّي َال َأْطُلبُ َعاِدَلٌة 

ــَياِطينَ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت (  ــِرُج الشَّ ــْيُكْم َمَلُكــوُت اهللاِ  ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخ ــَل َعَل ــْد َأْقَب لوقــا ) َفَق
11 :20 

ــِه ِإَلــى 41( ــَع َيُســوُع َعْيَنْي ــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف ــُث َكــاَن اْلَمْي ــالَ َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْي ــْوُق َوَق : َف
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «

 42-41: 11يوحنـا .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلـُت ِلُيْؤِمُنـوا َأنَّـَك َأْرَسـْلَتِني
 ، 

لتدل علـى أن المصـلوب كـان ) 29-26: 20يوحنا (ا وتلك الفقرة التى نحن بصدده
إنســانًا، أثَّــَرَت المســامير فــى يديــه، وأثــرت الحربــة فــى جنبــه، إذ يصــعب أن نصــدق أن 
الرب قد فشل فى عالج نفسه ، بينما ينجح فى عالج غيره ، ويـنجح غيـره مـن األطبـاء 

وِح ُهـَو  َاْلَمْوُلوُد ِمـَن اْلَجَسـِد َجَسـدٌ 6(. والحكماء ، وأهل العلـم ُهـَو َواْلَمْوُلـوُد ِمـَن الـرُّ
 6: 3يوحنا .) ُروحٌ 

وكيف أراه أثار الحربة التى ُطعَن بها فى جنبـه ، إذا كانـت األناجيـل المتوافقـة تؤكـد 
وفـور موتـه دخـل يوسـف الـذى . أنه لم ُيطعن بحربة فى جنبه ، ألنـه مـات قبـل اللصـين

، وســمح لــه بــه ، فــى ) 45-44: 15مــرقس (مــن الرامــة وطلــب جثمانــه مــن بــيالطس 
الوقت الذى كان فيه اللصان معلقان ولم يكونا قد ماتا بعد ، األمـر الـذى اضـطر جنـود 

 . بيالطس إلى كسر ساقيهما فيما بعد ليعجال بموتهما

وحكاية يوحنا تؤكد أن عسكر بيالطس الذى كان يراه بريئًا ويتعاطف معـه ، كسـروا 
، وهـذا أمـر ) 34-32: 19يوحنـا (بحربـة فـى جانبـه  أرجل اللصين أوًال ثم طعنوا يسـوع

مســتحيل ، ألنــه عنــدما مـــات اللصــان لــم يكـــن يســوع معلقــًا علـــى الصــليب، ألنــه مـــات 
والغريب أن يوحنا جعل السبب فى عدم كسر ساقى يسوع هـو أنـه . قبلهما بعدة ساعات

 فلماذا ُطعن إذن فى جانبه طالما أنه مات؟ . قد مات
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سـوع ُيطعـن فـى جانبـه بعـد أن اسـتهزأوا بـه وأهـانوه وهـو الــذى وكيـف تـرك بـيالطس ي
كان يراه بريئًا ، وأن اليهود قد أسلموه لـه حسـدًا مـن عنـد أنفسـهم؟ فلـو اعتقـدت أنـه كـان 

 حاكمًا مستبدًا ، فلماذا لم يستبد برأيه ويبرىء يسوع طالما أنه يراه بريئًا؟

ع قد مات مـن زمـن قبـل طعنـه فإن يسو ) 44: 15مرقس (وعلى قول قائد المائة فى 
 بالحربة ، فكيف نزل منه ماء ودم؟

 هل سجد أحد من قبل ليسوع؟ -776س 

 :وما جاء غير ذلك فهو كذب وتلفيق. ال

وقد يستشهد بعض النصارى أيضًا بسجود بعض األشخاص ليسوع وعدم نهيهم عن 
اب المــوحى بــه فعــل ذلــك، لقــد علمنــا أوًال أن هــذا الكتــاب ال يوثــق فيــه ، ولــيس هــو الكتــ

مثل نص رسـالة يوحنـا (من عند اهللا ، ورأينا نصوص وضعت فى القرن السادس عشر 
، وقــد حــذفتها طبعــات الكتــاب المقــدس المختلفــة ، متعللــة بــأن هـــذا ) 8-7: 5األولــى 

لذلك لن أتنـاول هـذا الحـدث كجـزء مـن الحقيقـة ، . النص ال يوجد فى أقدم المخطوطات
ترضته فـى النصـوص السـابقة ، ولنبحـث سـويًا ، ولنقـرأ سـويا ولكننى سأفترض فيه ما اف

 :لنعرف مدى صحة هذا الكالم

لزوجهــا داود ، ودعتــه ســيدى ، وجعلــت نفســها أمــة ) ِلَبْثَشــَبَع ُأمِّ ُســَلْيَمانَ (فقــد ســجدت 
ــ10: (لــه ــا َناثَــاُن النَِّبــيُّ َوَبَناَيــاُهو َواْلَجَبــاِبَرُة َوُســَلْيَماُن َأُخــوُه َفَل َفَقــاَل َناثَــاُن 11. ْم َيــْدُعُهمْ َوَأمَّ

ــُم؟ : [ِلَبْثَشــَبَع ُأمِّ ُســَلْيَمانَ  ــَك، َوَســيُِّدَنا َداُوُد َال َيْعَل ــْد َمَل يــَث َق َأَمــا َســِمْعِت َأنَّ َأُدوِنيَّــا اْبــَن َحجِّ
ي َنْفَسِك َوَنْفَس اْبِنِك ُسَلْيمَ 12 ِاْذَهِبي َواْدُخِلي 13. انَ َفاآلَن َتَعاَلْي ُأِشيُر َعَلْيِك َمُشوَرًة َفتَُنجِّ

َأَما َحَلْفَت َأْنَت َيا َسيِِّدي اْلَمِلُك َألَمِتَك َأنَّ ُسـَلْيَماَن اْبَنـِك َيْمِلـُك : ِإَلى اْلَمِلِك َداُوَد َوُقوِلي َلهُ 
َمــٌة ُهَنــاَك َمــَع َوِفيَمــا َأْنــِت ُمَتَكلِّ 14َفِلَمــاَذا َمَلــَك َأُدوِنيَّــا؟ . َبْعــِدي، َوُهــَو َيْجِلــُس َعَلــى ُكْرِســيِّي

ـُل َكَالَمـكِ  . َفـَدَخَلْت َبْثَشـَبُع ِإَلـى اْلَمِلـِك ِإَلـى اْلَمْخـَدعِ 15]. اْلَمِلِك َأْدُخُل َأَنـا َوَراَءِك َوُأَكمِّ
َفَخـرَّْت َبْثَشـَبُع 16. َوَكاَن اْلَمِلُك َقْد َشاَخ ِجّدًا َوَكاَنْت َأِبيَشُج الشُّوَنِميَُّة َتْخِدُم اْلَمِلكَ 

َأْنـَت َيـا َسـيِِّدي َحَلْفـَت ِبـالرَّبِّ : [َفَقالَـْت لَـهُ 17] َمـا لَـِك؟: [َفقَـاَل اْلَمِلـكُ . َجَدْت ِلْلَمِلكِ َوسَ 
 .)ِإَلِهَك َألَمِتَك َأنَّ ُسَلْيَماَن اْبَنِك َيْمِلُك َبْعِدي َوُهَو َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّي
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ِهَي ُمَتَكلَِّمـٌة َمـَع اْلَمِلـِك ِإَذا َناثَـاُن النَّبِـيُّ َوَبْيَنَما 22: (كما سجد نبى اهللا ناثان أمام أبيه
َفـَدَخَل ِإَلـى َأَمـاِم اْلَمِلـِك َوَسـَجَد ِلْلَمِلـِك ]. ُهـَوَذا َناثَـاُن النَّبِـيُّ : [َفـَأْخَبُروا اْلَمِلـكَ 23. َداِخلٌ 

 23-22: 1ملوك األول ) .َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اَألْرضِ 

ــال9(: ملــك نبــى اهللا بلعــام لل كمــا ســجد ــَأَتى اُهللا ِإلــى َبلَعــاَم َوَق ــْم َهــؤُالِء «: َف ــْن ُه َم
ثُـــمَّ َكَشـــَف الـــرَّبُّ َعـــْن َعْيَنـــْي َبلَعـــاَم َفَأْبَصـــَر 31(؛ 9: 22عـــدد ) »الرَِّجـــاُل الـــِذيَن ِعْنـــَدَك؟

: 22عدد .) لى َوْجِههِ َمالَك الرَّبِّ َواِقفًا ِفي الطَِّريِق َوَسْيُفُه َمْسُلوٌل ِفي َيِدِه َفَخرَّ َساِجدًا عَ 
31 

 !ولم يدع أى منهم أن هذا َمن ُسِجَد له إله ، وٕاال لقال اليهود بتعدد اآللهة
 !هل أمر عيسى عليه السالم أيًا من أتباعه بالسجود له؟ ال: ولنتسائل

 !إنه هو اهللا صراحة وأمر الناس بعبادته؟ ال: هل قال عيسى عليه السالم
على أنـه بشـر فيـه مـن الجهـل ، والضـعف ، وقلـة الحيلـة  بل كل أعماله وأقواله لتدل

 :ما يعترى البشر اآلخرين
ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعًا ِإَلـى اْلَمِديَنـِة َجـاَع 18(: فقد جهل موعد إثمار التين َوِفي الصُّ

.  َوَرقـًا َفَقـطْ َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلـْم َيِجـْد ِفيَهـا َشـْيئًا ِإالَّ 19
ــا ــاَل َلَه ــدِ «: َفَق ــُد ِإلَــى اَألَب ــِك َثَمــٌر َبْع ــُة ِفــي اْلَحــالِ . »َال َيُكــْن ِمْن : 21متــى .) َفَيِبَســِت التِّيَن

18-19 

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال (: كما جهل موعد الساعة
 32: 13 مرقس) إال اآلب المالئكة الذين فى السماء وال االبن

ـا َسـِمَعْت ِبَيُسـوَع َجـاَءْت ِفـي اْلَجْمـِع ِمـْن َوَراٍء 27: (كما جهل المـرأة التـى لمسـته َلمَّ
ــْت َثْوَبــُه  ــتْ 28َوَمسَّ َفِلْلَوْقــِت َجــفَّ َيْنُبــوُع 29. »ِإْن َمَسْســُت َولَــْو ِثَياَبــُه ُشــِفيتُ «: َألنَّهَــا َقاَل

َفِلْلَوْقــِت اْلَتَفــَت َيُســوُع َبــْيَن اْلَجْمــِع 30. ْد َبِرَئــْت ِمــَن الــدَّاءِ َدِمَهــا َوَعِلَمــْت ِفــي ِجْســِمَها َأنََّهــا َقــ
ـــاِبي«: َشـــاِعرًا ِفـــي َنْفِســـِه ِبـــاْلُقوَِّة الَِّتـــي َخَرَجـــْت ِمْنـــُه َوَقـــالَ  ـــُه 31» ؟َمـــْن َلَمـــَس ِثَي َفَقـــاَل َل

َوَكـاَن َيْنُظـُر َحْوَلـُه 32» ؟ِنيَأْنـَت َتْنُظـُر اْلَجْمـَع َيْزَحُمـَك َوَتُقـوُل َمـْن َلَمَسـ«: َتَالِميُذهُ 
 32-27: 5مرقس ) .ِلَيَرى الَِّتي َفَعَلْت َهَذا

 كما جهل إذا كان الرجل األعمى الذى يحاول شفاءه بإذن اهللا قد برىء أم ال
َوَجـاَء ِإلَـى َبْيـِت َصـْيَدا 22( 26-22: 8مـرقس : ، فأجرى عليه التجارب حتـى تـم شـفائه
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َفَأَخـَذ ِبَيـِد اَألْعَمـى َوَأْخَرَجـُه ِإلَـى َخـاِرِج اْلَقْرَيـِة 23ْعَمى َوَطَلُبوا ِإَلْيِه َأْن َيْلِمَسـُه َفَقدَُّموا ِإَلْيِه أَ 
ــْيئاً  ــْل َأْبَصــَر َش ــَأَلُه َه ــِه َوَس ــِه َعَلْي ــِه َوَوَضــَع َيَدْي ــي َعْيَنْي ــَل ِف ــالَ 24؟ َوَتَف : َفَتَطلَّــَع َوَق

ثُـمَّ َوَضـَع َيَدْيـِه َأْيضـًا َعَلـى َعْيَنْيـِه َوَجَعَلـُه 25. »ُأْبِصُر النَّـاَس َكَأْشـَجاٍر َيْمُشـونَ «
َال تَـْدُخِل «: َفَأْرَسـَلُه ِإلَـى َبْيتِـِه قَـاِئالً 26. َفَعاَد َصِحيحًا َوَأْبَصَر ُكلَّ ِإْنَساٍن َجِلّيـاً . َيَتَطلَّعُ 

 .)»اْلَقْرَيَة َوَال َتُقْل َألَحٍد ِفي اْلَقْرَيةِ 

بهذا النص تأكد لـى أن عيسـى ابـن مـريم لـيس هـو : (لقساوسةكم يعجبنى قول أحد ا
 !)اهللا ، فلو كان اهللا ألبرأ األعمى دون محاوالت وتجارب

فهل يخـاف الـرب الخـالق مـن عبيـده؟ هـل هـذا ! كما اعتراه الخوف والهلع من اليهود
ِإَلــى  َوَخــَرَج َوَمَضــى َكاْلَعــاَدةِ 39(إلــه يســتحق أن ُيعبــد أو أضــحى مــن أجلــه بكــل نفــيس؟ 

ْيُتوِن َوَتِبَعُه َأْيضًا َتَالِميُذهُ  َصـلُّوا ِلَكـْي َال «: َوَلمَّا َصاَر ِإَلى اْلَمَكـاِن قَـاَل َلهُـمْ 40. َجَبِل الزَّ
َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجثَا َعَلـى ُرْكَبَتْيـِه َوَصـلَّى 41. »َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ 

َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبـْل . َبَتاُه ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس َيا أَ «: قَـاِئالً 42
يهِ 43. »ِإَراَدُتكَ  َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَصلِّي 44. َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ

ـَالِة 45. ٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ ِبَأَشدِّ َلَجاَجٍة َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت دَ  ثُـمَّ َقـاَم ِمـَن الصَّ
ِلَمـاَذا َأْنـُتْم ِنَيـاٌم؟ ُقوُمـوا «: َفقَـاَل َلهُـمْ 46. َوَجاَء ِإَلى َتَالِميِذِه َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا ِمَن اْلُحـْزنِ 

 46-39: 22لوقا .) »َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ 

لَمـــن إذن كـــان يصـــلى إذا كـــان الثـــالوث متحـــد فـــى واحــــد وال ! كمـــا كـــان ُيصـــلى هللا
ولو كـان يعلمهـم . ينفصل أبدًا؟ الغريب أن تسمع بعض التفسيرات التى تدعى أن يسوع

 الصالة ، فلما لم يأخذهم معه ليتعلموا الصالة؟ 

ألــم يطلبــوا منــه أن يعلمهــم الصــالة فأعطــاهم كلمــات معينــة يتضــرعون بهــا إلــى اهللا؟ 
ـــا َفـــَرَغ َقـــاَل َواِحـــٌد ِمـــْن َتَالِميـــِذهِ َوإِ 1( ـــا َأْن «: ْذ َكـــاَن ُيَصـــلِّي ِفـــي َمْوِضـــٍع َلمَّ ـــا َربُّ َعلِّْمَن َي

َأَباَنــا : َمَتــى َصــلَّْيُتْم َفُقوُلــوا«: َفَقــاَل َلُهــمْ 2. »ُنَصــلَِّي َكَمــا َعلَّــَم ُيوَحنَّــا َأْيضــًا َتَالِميــَذهُ 
ِس اْسُمَك ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك ِلَتُكْن َمِشـيَئُتَك َكَمـا ِفـي السَّـَماِء الَِّذي ِفي السََّماَواِت ِلَيَتَقدَّ 

َواْغِفـْر َلَنـا َخَطاَياَنـا َألنََّنـا َنْحـُن 4ُخْبَزَنـا َكَفاَفَنـا َأْعِطَنـا ُكـلَّ َيـْوٍم 3. َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ 
يرِ  َوَال تُـْدِخْلَناَأْيضًا َنْغِفُر ِلُكـلِّ َمـْن ُيـْذِنُب ِإَلْيَنـا  َنـا ِمـَن الشِّـرِّ لوقـا .) »ِفـي َتْجِرَبـٍة َلِكـْن َنجِّ

11 :1-4 
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ــَل إرادة اهللا علــى أمنيتــه  أإلــه خــائف مــن المــوت وهــو خــالق المــوت والحيــاة؟ لقــد فضَّ
الشخصــية ، فهــل بعــد ذلــك تقولــون أنهمــا شــخص واحــد؟ فهــل كــان يصــلى لنفســه؟ وهــل 

أإلــه خــائر القــوى ، يكــاد يمــوت خوفــًا، أمنيتــه وٕارادة اآلب المغــايرة ألمنيتــه شــىء واحــد؟ 
حتـــى نـــزل مـــالك مـــن الســـماء يقويـــه؟ فمـــن الـــذى أعطـــى األمـــر للملـــك أن ينـــزل؟ عجبـــًا 

رابـط الجـأش ، قـوى ، يملـك مـا ال يملكـه اإللـه ، وعجبـًا إللـه ضـعيف، ) الملك(لمخلوق 
لنجـاة  بل عجبًا إلله يجيد التمثيل وهو ُيصلى لنفسـه، ويطلـب مـن نفسـه ا! يقويه مخلوقه

عجبــًا إللــه عــاش فــى الــدور الــذى يمثلــه ، فعــرق ! ال تكــن رغبتــه هــو بــل إرادتــه هــو. ال
 !وصار عرقه كقطرات دم ساقطة على األرض

َبِل . َيا َربُّ َيا َربُّ َيْدُخُل َمَلُكوَت السََّماَواتِ : َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي«21( 21: 7لوقا 
 ).ي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأبِ 

َوَقَضــى اللَّْيــَل ُكلَّــُه ِفــي . َوِفــي ِتْلـَك اَأليَّــاِم َخــَرَج ِإلَـى اْلَجَبــِل ِلُيَصـلِّيَ 12( 12: 6لوقـا 
َالِة ِللَّهِ   .)الصَّ

 16: 14يوحنا )ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ (

َوَلمَّا َصاَر النََّهاُر َخَرَج َوَذَهَب ِإَلى َمْوِضٍع َخَالٍء َوَكاَن اْلُجُموُع 42( 44-42: 4قا لو 
ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن « :َفَقاَل َلُهمْ 43. َفَجاُءوا ِإَلْيِه َوَأْمَسُكوُه ِلَئالَّ َيْذَهَب َعْنُهمْ . ُيَفتُِّشوَن َعَلْيهِ 

َفَكـاَن َيْكـِرُز ِفـي 44. »َأْيضًا ِبَمَلُكـوِت اِهللا َألنِّـي ِلَهـَذا َقـْد ُأْرِسـْلتُ  ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخرَ 
 .)َمَجاِمِع اْلَجِليلِ 

: َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوَقـالَ َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا 41(
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42ْعَت ِلي َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسمِ «

 42-41: 11يوحنا .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

ــَياطِ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت 20: (وأكَّـَد ذلــك أيضــًا بقولــه َفَقــْد َأْقَبــَل  ينَ ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ
  20: 11لوقا .) َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

: َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه اَألْقــَوالَ «22: (وهــذه شــهادة ألحــد معاصــريه
آَيـاٍت َصـَنَعَها َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب وَ 

  22: 2أعمال الرسل .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 
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يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ 1( َهـَذا َجـاَء ِإلَـى َيُســوَع 2. َكـاَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
َلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيا ُمَعلُِّم َنعْ «: َلْيًال َوَقاَل َلهُ 

 2-1: 3يوحنا .) »َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

ــٍة ُتــْدَعى11( 17-11: 7لوقــا  ــْوِم التَّــاِلي َذَهــَب ِإَلــى َمِديَن ــاِييَن َوَذَهــَب َمَعــُه  َوِفــي اْلَي َن
َفَلمَّا اْقَتَرَب ِإلَـى َبـاِب اْلَمِديَنـِة ِإَذا َمْيـٌت َمْحُمـوٌل اْبـٌن 12. َكِثيُروَن ِمْن َتَالِميِذِه َوَجْمٌع َكِثيرٌ 

ــِه َوِهــَي َأْرَمَلــٌة َوَمَعَهــا َجْمــٌع َكِثيــٌر ِمــَن اْلَمِديَنــةِ  ــا َرآَهــا الــرَّبُّ تَ 13. َوِحيــٌد ُألمِّ َحــنََّن َعَلْيَهــا َفَلمَّ
َأيُّهَـا الشَّـابُّ «: َفقَـالَ . ثُـمَّ َتقَـدََّم َوَلَمـَس الـنَّْعَش َفَوقَـَف اْلَحـاِمُلونَ 14. »َال َتْبِكـي«: َوَقاَل َلَها

ــهِ 15. »َلــَك َأُقــوُل ُقــمْ   َخــْوفٌ  اْلَجِميــعَ َفَأَخــَذ 16. َفَجَلــَس اْلَمْيــُت َواْبتَــَدَأ َيــَتَكلَُّم َفَدَفَعــُه ِإَلــى ُأمِّ
ُدوا اَهللا َقاِئِلينَ  َوَخَرَج َهـَذا اْلَخَبـُر 17. »َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ «: َوَمجَّ

 .)َعْنُه ِفي ُكلِّ اْلَيُهوِديَِّة َوِفي َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطةِ 

يعبدوه؟ فلمـــاذا فـــإذا كـــان النـــاس قـــد عرفـــوا أن عيســـى عليـــه الســـالم نبيـــًا ، فلمـــاذا ســـ
يِسيُّوَن َفَلمَّا 34(: سيسجدون له؟ أليست أول الوصايا التى كان يعلمها يسوع هى َأمَّا اْلَفرِّ

دُّوِقيِّيَن اْجَتَمُعوا َمعًا  َبهُ 35َسِمُعوا َأنَُّه َأْبَكَم الصَّ : َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمْنُهْم َوُهَو َناُموِسيٌّ ِلُيَجرِّ
ُتِحـبُّ الـرَّبَّ «: َفقَـاَل لَـُه َيُسـوعُ 37» َوِصـيٍَّة ِهـَي اْلُعْظَمـى ِفـي النَّـاُموِس؟ َيا ُمَعلُِّم َأيَّـةُ «36

َهـِذِه ِهـَي اْلَوِصـيَُّة اُألوَلـى 38. ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمـْن ُكـلِّ ِفْكـِركَ 
ِبَهـاَتْيِن اْلَوِصـيََّتْيِن َيَتَعلَّـُق 40. َكَنْفِسـكَ  ُتِحـبُّ َقِريَبـكَ : َوالثَّاِنَيُة ِمْثُلَهـا39. َواْلُعْظَمى

 40-34: 22متى .) »النَّاُموُس ُكلُُّه َواَألْنِبَياءُ 

 فهل ُيعقل بعد ذلك أن يأتى انسان ويدعى ألوهية يسوع بعد كل هذه األقوال؟

والنص الفيصل فى هذا الموضوع هو رفض عيسى عليه السالم أن يسجد له إنسان 
َفَخـَرْرُت َأَمـاَم ِرْجَلْيـِه َألْسـُجَد 10: (هذا النص إنكار منه شخصيًا أن يؤلهـه أحـد ما، وفى

. َأَنــا َعْبــٌد َمَعــَك َوَمــَع ِإْخَوِتــَك الَّــِذيَن ِعْنــَدُهْم َشــَهاَدُة َيُســوعَ ! اْنُظــْر َال َتْفَعــلْ «: َلــُه، َفَقــاَل ِلــيَ 
 10: 19رؤيا يوحنا ) .»ُح النُُّبوَّةِ َفِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُرو . اْسُجْد ِللَّهِ 

َوِفــي ِتْلــَك 12(: بــل كــان هــو الــذى يصــلى ويســجد ويصــوم هللا ويلجــأ إليــه فــى الشــدائد
َالِة ِللَّهِ . اَأليَّاِم َخَرَج ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَصلِّيَ   12: 6لوقا .) َوَقَضى اللَّْيَل ُكلَُّه ِفي الصَّ
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طـالبهم أن يصـفحوا عـن زالت . لبهم باإليمـان بـهلقد طالبهم باإليمان باهللا ، ولـم يطـا
فـأين . فغفران الذنوب حق هللا وحده الـذى فـى السـماوات. الناس ، حتى يصفح اهللا عنهم

 دليل اتحاده مع اهللا هنا؟ بل أين دليل ألوهيته؟

ى بِـيَالُطَس َواْلَمِسـيِح َيُسـوَع الَّـِذي َشـِهَد لَـدَ ُأوِصيَك َأَمـاَم اِهللا الَّـِذي ُيْحِيـي اْلُكـلَّ 13(
َأْن َتْحَفَظ اْلَوِصيََّة ِبَال َدَنٍس َوَال َلْوٍم ِإَلـى ُظُهـوِر َربَِّنـا 14: اْلُبْنِطيِّ ِباِالْعِتَراِف اْلَحَسـنِ 

الَِّذي َسُيَبيُِّنُه ِفي َأْوَقاِتِه اْلُمَبـاَرُك اْلَعِزيـُز اْلَوِحيـُد، َمِلـُك اْلُمُلـوِك 15، َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
َساِكنًا ِفي ُنوٍر َال ُيْدَنى ِمْنـُه، الَّـِذي ، الَِّذي َوْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمْوتِ 16، ْرَبابِ َوَربُّ األَ 

) آِمـينَ . َلْم َيَرُه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َوَال َيْقِدُر َأْن َيَراُه، الَّـِذي َلـُه اْلَكَراَمـُة َواْلُقـْدَرُة اَألَبِديَّـةُ 
 16-13: 6تيموثاوس األولى 

هــل كــان يمكــن ليســوع أن يــدِع اإللهيــة أمــا أنــاس مثــل ! ذا الــنص ، ثــم احكــماقــرأ هــ
 اليهود ، وهل كانوا سيتركوه ، وهل كان صاحب دين جديد ويعلمه فى معابد اليهود؟ 

: َفقَـاَل َيُسـوعُ 32. َفَتَنـاَوَل اْلَيهُـوُد َأْيضـًا ِحَجـاَرًة ِلَيْرُجُمـوهُ 31( 38-31: 10يقول يوحنا 
َأَجاَبـُه 33» ِبَسَبِب َأيِّ َعَمٍل ِمْنهَـا َتْرُجُمـوَنِني؟ -يَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبيَأْعَماًال َكثِ «

َلْسَنا َنْرُجُمَك َألْجِل َعَمٍل َحَسٍن َبْل َألْجِل َتْجِديٍف َفِإنََّك َوَأْنَت ِإْنَساٌن َتْجَعُل «: اْلَيُهودُ 
؟ َأَنـا ُقْلـُت ِإنَُّكـْم آِلَهـةٌ : َأَلْيَس َمْكُتوبـًا ِفـي َناُموِسـُكمْ «: ُسوعُ َأَجاَبُهْم يَ 34» َنْفَسَك ِإَلهاً 

َوَال ُيْمِكـُن َأْن ُيـْنَقَض اْلَمْكتُـوُب  َقاَل آِلَهٌة ِألُوَلِئَك الَِّذيَن َصاَرْت ِإَلْيِهْم َكِلَمُة اللَّهِ ِإْن 35
ــاَلمِ 36 ــهُ  َفالَّــِذي َقدََّســُه اآلُب َوَأْرَســَلُه ِإَلــى اْلَع ــوَن َل ــُن : َأَتُقوُل ــي اْب ــُت ِإنِّ ــي ُقْل ــَك ُتَجــدُِّف َألنِّ ِإنَّ

َوَلِكـْن ِإْن ُكْنـُت َأْعَمـُل فَـِإْن 38. ِإْن ُكْنُت َلْسُت َأْعَمُل َأْعَماَل َأبِـي فـَال ُتْؤِمُنـوا بِـي37اللَِّه؟ 
 .)»َأنَّ اآلَب ِفيَّ َوَأَنا ِفيهِ َلْم ُتْؤِمُنوا ِبي َفآِمُنوا ِباَألْعَماِل ِلَكْي َتْعِرُفوا َوُتْؤِمُنوا 

 مــا عــدا بطــرس عنــد متــى ومــرقس ولوقــا ، (أال يــدل غيــاب كــل التالميــذ  -777س
 على وثوقهم من نجاته؟ ) الذى أنبأه يسوع أنه سيشك فيه وأنه شيطان ومعثرة له

َفَقــاَل 33(ألـم يقــل لليهـود فــى وجـودهم أنــه معهـم لمــدة يسـيرة ولــن يصـلوا إلــى مكانـه؟ 
َسـَتْطُلُبوَنِني َوَال 34. َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسـيرًا َبْعـُد ثُـمَّ َأْمِضـي ِإلَـى الَّـِذي َأْرَسـَلِني«: َيُسوعُ  َلُهمْ 

 34-33: 7يوحنا ) .»َتِجُدوَنِني َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا
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ـــا «: َقـــاَل َلُهـــْم َيُســـوُع َأْيضـــاً 21(ألـــم يخبـــرهم أنهـــم لـــن يتمكنـــوا مـــن القـــبض عليـــه؟  َأَن
َحْيُث َأْمِضي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن . َأْمِضي َوَسَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكمْ 

َأَنـا َأْنـُتْم ِمـْن َهـَذا اْلَعـاَلِم َأمَّـا . َأْنُتْم ِمْن َأْسـَفُل َأمَّـا َأَنـا َفِمـْن َفـْوقُ «.. .. .. » َتْأُتوا
 28-21: 8يوحنا ) . .........َفَلْسُت ِمْن َهَذا اْلَعاَلمِ 

نعـم لقــد مضـى إلــى حيــث لـم يقــدروا هـم أن يــأتوا إليــه أو بـه ، فهــو قـد رفعــه اهللا إليــه 
َأْنُتْم ِمْن َهـَذا . َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوقُ : (إلى السماء الثالثة ، لذلك قال لهم

َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن (، و) ِم َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمْن َهَذا اْلَعاَلمِ اْلَعالَ 
، نعـم ) َأنِّي َأَنا ُهَو َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسـي َبـْل َأَتَكلَّـُم ِبَهـَذا َكَمـا َعلََّمِنـي َأِبـي

لــى الصــليب ، تفـــوَّه بكلمــات تــدل علــى ضـــعف فمتــى رفعــوا ابــن االنســان الـــذى كــان ع
اإليمــان واليــأس مــن رحمــة اهللا ، ولــيس هــذا بتصــرُّف األنبيــاء ، نــاهيكم عــن قــولكم عنــه 

 .إله

وألنـه يفعـل دائمـًا مـا . وهو لـم يـتكلم بهـذا مـن نفسـه ، لكـن إلهـه هـو الـذى أخبـره ذلـك
أن ُنصـــدِّق كـــالم اهللا فلـــيس لنـــا إال . يرضـــيه ، فلـــن يتخلـــى عنـــه اهللا ، أو يتركهـــه وحـــده

َمَتى َرَفْعـُتُم اْبـَن اِإلْنَسـاِن «! (ورسوله ، وُنكذِّب عملية الصلب والفداء البولسية الصنع
َفِحيَنِئــٍذ َتْفَهُمــوَن َأنِّــي َأَنــا ُهــَو َوَلْســُت َأْفَعــُل َشــْيئًا ِمــْن َنْفِســي َبــْل َأَتَكلَّــُم ِبَهــَذا َكَمــا 

ْرَسـَلِني ُهـَو َمِعـي َوَلـْم َيْتُرْكِنـي اآلُب َوْحـِدي َألنِّـي ِفـي ُكـلِّ َوالَِّذي أَ 29. َعلََّمِني َأِبي
 29-28: 8يوحنا ) .»ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

 هل قبض اليهود فعًال على التالميذ أثناء مداهمة الحديقة؟ -778س 

ـــم يـــتمكن مـــنهم اليهـــود : فـــى الحقيقـــة فـــإن مـــرقس يـــذكر أن كـــل التالميـــذ هربـــوا ، ول
ـــبَّاُن 51. َتَرَكـــُه اْلَجِميـــُع َوَهَرُبـــوافَ 50( َوَتِبَعـــُه َشـــابٌّ َالِبســـًا ِإَزارًا َعَلـــى ُعْرِيـــِه َفَأْمَســـَكُه الشُّ

 52-50: 14مرقس ) .َفَتَرَك اِإلَزاَر َوَهَرَب ِمْنُهْم ُعْرَياناً 52

: إال أن يوحنـــا يشـــير إلـــى قـــبض اليهـــود علـــيهم ، وبنـــاًءا علـــى رجـــاء يســـوع تركـــوهم
. »َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفـَدُعوا َهـُؤَالِء َيـْذَهُبونَ . َقْد ُقْلُت َلُكْم ِإنِّي َأَنا ُهوَ «: َأَجـابَ 8(
 9-8: 18يوحنا )»ِإنَّ الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َلْم ُأْهِلْك ِمْنُهْم َأَحداً «: ِلَيِتمَّ اْلَقْوُل الَِّذي َقاَلهُ 9
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 صخور وانفتحت القبور وقام قديسون هل حدثت زلزلة لألرض وتشققت ال -779س
 )53-51: 27متى (من األموات ودخلوا المدينة؟ 

لم يذكر هذه المعجزات غير متى، وال يعرف عنها شيئا أحد من اإلنجيليين اآلخرين 
 .أو الموؤرخين

 أال تدل تسمية الوحى فى الكتاب للناس الذين قاموا من األمـوات قديسـين  -780س
لسالم لم يـأت بشـريعة جديـدة ، وأنـه كـان ُمتبعـًا لشـريعة موسـى ، على أن عيسى عليه ا
 عليهما الصالة والسالم؟ 

وٕاال لكان سمَّاهم كفرة ألنهم لم يؤمنوا بقضية الصلب والفداء والخطيئة األزلية ، ولـم 
 ! يلغوا الختان ، ولم يؤمنوا بالثالوث المقدس ، ولم يؤلهوا عيسى عليه السالم وال أمه

فقد قال إن اليهود ذهبوا إلى بيالطس : متى هذا الكالم فى نفس اإلصحاحلقد كذََّب 
َيا َسيُِّد قَـْد تَـَذكَّْرَنا َأنَّ َذِلـَك اْلُمِضـلَّ قَـاَل َوُهـَو «: : (فى اليوم التالى للصلب وسألوه قائلين

اْلَيـْوِم الثَّاِلـِث ِلـَئالَّ َيـْأِتَي َتَالِميـُذُه  َفُمْر ِبَضْبِط اْلَقْبِر ِإلَـى64. ِإنِّي َبْعَد َثَالَثِة َأيَّاٍم َأُقومُ : َحيٌّ 
ـــَالَلُة اَألِخيـــَرُة َأَشـــرَّ ِمـــَن  ـــْعِب ِإنَّـــُه َقـــاَم ِمـــَن اَألْمـــَواِت َفَتُكـــوَن الضَّ َلـــْيًال َوَيْســـِرُقوُه َوَيُقوُلـــوا ِللشَّ

 64-63: 27متى ) »!اُألوَلى

نا غير راضـيين بقتلـه، وقد صرََّح من قبل فى نفس اإلصحاح أن بيالطس وامرأته كا
فلــو ظهــرت هــذه العجائــب ، فهــل كــان لليهــود أن يــذهبوا إلــى بــيالطس ويســألوه حراســة 

 القبر ، وقد شاهد كل منهم هذه اآليات العظيمة التى عمَّت أرجاء المدينة؟

بــأن يصــفوه ) النبــى(وهــل بعــد هــذا كلــه يجســر اليهــود ورؤســاؤهم ومــن جملــتهم قيافــا 
 ؟عند بيالطس بأنه ُمضل

 ولماذا لم يرجع بيالطس باالنتقام على اليهود عندما شاهد تلك األحوال؟

ألست معى أنه لو خرج قديسون من القبور لكانت عرفت المدينة كلها ، ولكـان آمـن 
 اليهود عن ُبكرة أبيهم برسالته؟

ألســت معــى أنــه لــو كانــت هــذه الواقعــة صــحيحة لقــام عامــة اليهــود وأنصــار عيســى 
ـــَر كثيـــر مـــن الـــروم عليـــه الســـالم بتق ـــا فعلـــوه ولتنصَّ طيـــع رؤســـائهم إربـــًا إربـــًا ، جـــزاًء عمَّ
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واليهود على ما جرت به العادة؟ أليس هذا نفس ما حدث عندما نزل الروح القدس على 
ــَب النــاس وآمــن نحــو ثالثــة آالف رجــل  أعمــال (الحــواريين وتكلمــوا بألســنة مختلفــة تعجَّ

 )41-40: 2الرسل 

العظيمة ، لكان قد كتبها أحد مؤرخى ذلك الزمـان أو الزمـان  ولو حدثت هذه األمرو
واألغــرب مــن ذلــك أن لوقــا الــذى هــو أحــرص النــاس علــى تحريــر . الــذى هــو قريــب منــه

العجائب لم يذكر شيئًا من ذلك ، على الـرغم مـن تتبعـه لكافـة األمـور التـى فعلهـا يسـوع 
َر هو نفسه ذلك المنهج فى بحثه الذى ألزم ن ِإْذ 1: (فسه به فى افتتاحية إنجيله، كما قرَّ

ـٍة ِفـي اُألُمـوِر اْلُمَتَيقََّنـِة ِعْنـَدَنا  َكَمـا َسـلََّمَها ِإَلْيَنـا الَّـِذيَن 2َكاَن َكِثيُروَن قَـْد َأَخـُذوا ِبتَـْأِليِف ِقصَّ
َقـْد َتَتبَّْعـُت ُكـلَّ َشـْيٍء ِمـَن َأَنا َأْيضـًا ِإْذ  َرَأْيتُ 3َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة 

ِل ِبَتْدِقيقٍ  َة اْلَكـَالِم 4َأْن َأْكُتَب َعَلى التـََّواِلي ِإَلْيـَك َأيُّهَـا اْلَعِزيـُز ثَـاُوِفيُلُس  اَألوَّ ِلَتْعـِرَف ِصـحَّ
 4-1: 1لوقا .) الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 

الصــليب ويتواطــأوا وكيــف ُيتصــوَّر أن يكتــب اإلنجيليــون كلهــم صــراخ الُمعلَّــق علــى 
مع كونه ُمخل بشرف ألوهيته ونبوته، ومع أنه ُيبِطل الهوته، ويهدم أساس (على إثباته 

 وال يذكروا تلك الُمعجزة العجيبة؟ ) العقيدة النصرانية

 فهل كان ركوب الرب للحمار عند دخوله أورشليم أهم من هذه الحادثة؟ 

 حياة وال نشورا؟ ومن الذى أحيا القديسين وٕاالههم ميت ال يملك

أمـا عــن خـروج المــوتى مـن أجــداثهم ، فقـد ســكت الـوحى عــن هـذا الخبــر العظـيم فــى 
األناجيل الثالثة ، وال سيما إنجيل يوحنا الحوارى الذى كان شاهدًا لواقعة الصلب ، كما 
سكت الوحى أيضًا ولم يبين لمتى كيف كـان حـال هـؤالء المـوتى بعـد انبعـاثهم؟ أو لمـن 

َمــن تكلمــوا؟ وأيــن بقيــت أكفــانهم؟ ومــا كــان لباســهم الجديــد؟ ومــن أيــن أتــوا ظهــروا؟ ومــع 
بمالبس أخرى غير أكفانهم؟ ومن أيـن حصـلوا علـى النقـود الالزمـة لشـرائها؟ وهـل كـانوا 
حفاة عراة بين أهالى أورشـليم؟ ومـاذا حـدث لهـم بعـد ذلـك؟ ومـاذا حـدث لهـم فـى حيـاتهم 

 ؟البرزخية؟ وكم من العمر عاشوه بعد ذلك
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 لكــــن بفــــرض أننــــا صــــدقنا مــــا قالــــه متــــى مــــن إنشــــقاق حجــــاب الهيكــــل ،  -781س
: وحدوث الـزالزل ، وتشـقق الصـخور ، وقيـام كثيـر مـن القديسـين مـن المـوت ، كمـا قـال

َواَألْرُض َتَزْلَزَلـْت . َوإَِذا ِحَجاُب اْلَهْيَكِل َقِد اْنَشقَّ ِإَلى اْثَنْيِن ِمْن َفْوُق ِإَلى َأْسَفلُ 51(
َواْلُقُبـوُر َتَفتََّحـْت َوَقـاَم َكِثيـٌر ِمـْن َأْجَسـاِد اْلِقدِّيِسـيَن الرَّاِقـِديَن 52ُخوُر َتَشقََّقْت َوالصُّ 

) .َوَخَرُجوا ِمـَن اْلُقُبـوِر َبْعـَد ِقَياَمِتـِه َوَدَخُلـوا اْلَمِديَنـَة اْلُمَقدََّسـَة َوَظَهـُروا ِلَكِثيـِرينَ 53
 53-51: 27متى 

متــى ، لكــان عيســى عليــه الســالم صــادقًا فــى قولــه إنــه لــم  لــو صــدقنا مــا قالــه: أكــرر
يــأتى إال لخــراف بيــت إســرائيل الضــالة ، حيــث ظهــر القديســون ألهــالى أورشــليم فقــط ، 

ـــُدوُهْم ِباْســـِم اآلِب 19: (ولكـــذب متـــى فـــى قولـــه َفـــاْذَهُبوا َوَتْلِمـــُذوا َجِميـــَع اُألَمـــِم َوَعمِّ
وِح اْلُقُدسِ  َل دين يسوع إلى ديانـة  19: 28متى ) .َواِالْبِن َوالرُّ ، ألن متى بذلك قد حوَّ

 ) 19: 28(عالمية ، ليلقى على يسوع شخصية المسيَّا ، ودليل كذب قوله فى 

وأيضــًا فــى قولــه بحــدوث الــزالزل وتشــقق الصــخور دليــل كــذب آخــر ، حيــث إنــه لــو 
دمًا علــى حـدث ذلــك لهجـر النــاس والتالميـذ كهنــة اليهـود ومعلمــيهم، واتجهـوا للنصــارى نـ

عــدم اتبــاعهم لــه فــى حياتــه وعــدم الوقــوف معــه ومســاندته ونصــرته علــى أعدائــه، وحزنــًا 
 .على موت من تسمونه إلهاً 

وهذا لم يحدث ، حيث كـان التالميـذ فـى كـل حـين فـى الهيكـل يسـبحون اهللا ويـدعون 
للتوبة وانتظار ملكـوت اهللا ، حتـى بعـد أن رجـع بـولس مـن رحلتـه التبشـيرية وجـد مجمـع 
التالميذ فى الهيكل ، وحاكموه فى الهيكل ، بل قبض اليهود على التالميذ واستمروا فى 

وهـل كـان الشـعب سـيترك اليهـود يسـتمرون فـى عنـادهم وتعسـفهم ضـد . اضطهادهم لهـم
 أتباع يسوع بعد كل ما حدث من معجزات؟

ى ومن جانب آخر فإن هذا يدل على تهافت التفاسير ، التى تدعى أن الملكـوت الـذ
. قصده عيسى عليه السالم هو ملكـوت روحـانى أو الضـمير الشخصـى ، ومـا إلـى ذلـك

حيــث كــان التالميــذ فــى الهيكــل بعــد اليــوم الخمســين وبعــد نــزول الــروح القــدس علــيهم ، 
مــازالو ينتظــرون مجــىء الملكــوت ، الــذى أخبــر عيســى اليهــود بأنــه ســيخرج مــن عنــدهم 

 )46-42 :21متى . (ويذهب ألنة أخرى تعمل أثماره



 395 

 كيف قام هؤالء القديسين من قبـورهم ، وكتـابكم المقـدس : أضف إلى ذلك -782س
 يقول إن يسوع هو أول باكروة الراقدين من األموات؟

َوإَِذا ِحَجاُب اْلَهْيَكِل َقِد اْنَشقَّ ِإَلى اْثَنـْيِن ِمـْن فَـْوُق ِإلَـى 51: (اقرأ ما أماله الوحى لمتى
ُخوُر َتَشقََّقْت َواَألْرُض َتَزْلَزَلْت . َأْسَفلُ  َواْلُقُبوُر َتَفتََّحْت َوَقـاَم َكِثيـٌر ِمـْن َأْجَسـاِد 52َوالصُّ

َوَخَرُجـوا ِمـَن اْلُقُبـوِر َبْعـَد ِقَياَمِتـِه َوَدَخُلـوا اْلَمِديَنـَة اْلُمَقدََّسـَة 53اْلِقدِّيِسيَن الرَّاِقـِديَن 
 53-51: 27متى ) .َوَظَهُروا ِلَكِثيِرينَ 

ِإْن ُيــَؤلَِّم اْلَمِســيُح َيُكــْن 23: (الــوحى لكاتــب ســفر أعمــال الرســل اقــرأ معــى مــا أمــاله
َل ِقَياَمِة اَألْمَواتِ   23: 26أعمال الرسل ) ُهَو َأوَّ

.) َوَلِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن اَألْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الرَّاِقِدينَ 20: (اقرأ أيضاً 
 20: 15كورنثوس األولى 

ب قصة قيـام القديسـين مـن أجـداثهم يـوم الصـلب ، ألنـه لـو صـحَّ قيـامهم لـم فهذا يكذِّ 
يكن يسوع أول قائم من األموات وباكورة الراقدين ، وأى األمرين أخذَت به لزمك تكذيب 

 .ما سواه

 متى انشق حجاب الهيكل؟ هل انشق قبل موته أم بعده؟ -783س 
 .صلوبعند متى ومرقس فقد انشق حجاب الهيكل بعد موت الم
 .وقد خالفهم لوقا فجعل انشقاق حجاب الهيكل قبل موته

 كيف انشقَّ حجاب الهيكل؟ -784س 
 عند متى ومرقس من فوق إلى أسفل

 .وعند لوقا انخرق من وسطه
أما عن انشقاق حجاب الهيكل ، فمن المعروف أن الحجاب كـان مـن الكتـان ، وهـو 

هـذه الصـدمة مـن فـوق إلـى أسـفل؟  فمـا معنـى انشـقاقه ألجـل. بذلك كان فـى غايـة اللـين
 ولو كان من غير الكتان ، فكيف بقى بناء الهيكل ولم ينهدم؟

 من الذى أتى بهذه المعجزات أثناء موت اإلله؟ -785س 
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 لو كان عيسى عليه السالم هو اهللا ، فلماذا غيََّر عقيدته من دين التوحيد  -786س
 ؟إلى دين التثليث؟ وهل هذا من باب النسخ أم المسخ

 لماذا لم ُيخبر أحد من أنبيائـه فـى الكتـب التـى أنزلهـا أنـه سـينزل متجسِّـدًا  -787س
لُيهان وُيعَدم صلبًا، ليغفـر خطايـا البشـر بهـذه الطريقـة؟ وأيـن نجـد ذلـك فـى العهـد القـديم 

 أو كتب األنبياء بصورة واضحة ال تأويل فيها؟

 فلمــاذا أرســل أنبيــاًء  ولــو كــان ينــوى أن ينــزل لُيصــلب ليغفــر لكــل البشــر ، -788س
مــن قبــل ليتــوب النــاس؟ لمــاذا أرســل شــريعة إذا كــان الخــالص فقــط عــن طريــق اإليمــان 

 بألوهية يسوع واإليمان بقضية الصلب والفداء؟

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل آَمنَّــا ، اْلَمِســيحِ  َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُر اْلَفاِجَر فَ 5( .) ِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ 5 وَع َال اْلِختَـاُن َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـ6. َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

ُر َأَماَمـــهُ 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـٍد َال َيَتَبـــرَّ
 20: 3رومية .) َمْعِرَفَة اْلَخِطيَّةِ 

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ ِبَأيِّ َنـاُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ  .) ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

 ه وهــو ُمقيَّـدًا مـن خلقـه ، سـواء مـن الشــيطان كـم مـن الـزمن مـرَّ علـى اإللـ -789س
ليجربه أو من حداثة سنه أو فـى بطـن أمـه أو فـى القبـر أو فـى جهـنَّم؟ وهـل يخضـع أو 
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ُيقهــر اإللــه بالمكــان أو الزمــان؟ وهــل مــن الممكــن أن ُيَحــد اإللــه بمكــان معــين أو زمــان 
أيهـــا (ماوات؟ محــدد وهــو ملــك الســموات واألرض ، وال تســعه الســماوات وال ســماء الســ

هــل يســكن الــرب حقــًا علــى األرض؟ هــو ذا الســموات .. .. الــرب إلــه إســرائيل 
 28-22: 8ملوك األول ) وسماء السماوات ال تسعك

 ـــه األعظـــم األقـــوى جهـــنَّم لـــيخلص البشـــرية مـــن الخطيئـــة  -790س لمـــاذا نـــزل اإلل
 األزلية؟ أليست هذه الخطيئة قد انتهت فور صلبه؟ 

 ار عليه بردًا وسالمًا كما كانت على إبـراهيم عليـه السـالم؟ وهل كانت الن -791س
 !أيد إجابتك بنص من الكتاب

 متى نزل اإلله إلى الجحيم ليخلص َمن بداخلها؟ -792س 

وظهــر لمــريم المجدليــة فــى اليــوم . لقــد كــان فــى بــاطن القبــر لمــدة ثالثــة أيــام بليالهــا
ونفهــم مـن متــى ومـرقس ولوقــا فــى . الثالـث ، ثــم ظهـر للتالميــذ فيمــا بعـد فــى نفـس اليــوم

أى يـــوم االســـبت مســـاًءا كمـــا يقـــول الـــنص . إنجيلـــه أن يســـوع صـــعد للســـماء يـــوم نشـــوره
 . اليونانى ، كان القبر فارغًا ، وظهر لتالميذه ثم صعد إلى السماء

، فقد كان عليه أن يقوم من )تبعًا لألناجيل اإلزائية(وبما أنه ُدِفَن يوم الجمعة مساًءا 
وم اإلثنين مساءًا ، ليكون بذلك قد مكث فى باطن األرض ثالث ليال ، وثالثة الموت ي

ثــم يــدخل النــار لمــدة ثالثــة أيــام أخــرى ليحــرر البشــرية . أيــام ، لتنطبــق عليــه آيــة يونــان
وعلـى ذلــك كــان عليــه . الخاطئـة ، أى إلــى مســاء يـوم الخمــيس ، ثــم يصـعد إلــى الســماء

اًءا أو صـباح الثالثـاء ، األمـر الـذى ينـافى وجـوده أن ينزل إلى الجحـيم يـوم اإلثنـين مسـ
أو منـــذ يـــوم األحـــد تبعـــًا للترجمـــة ) تبعـــًا للـــنص اليونـــانى(فـــى الســـماء منـــذ يـــوم الســـبت 

 . العربية

وهــل ذلــك هــل كــان منــذ مســاء يــوم الســبت إلــى مســاء يــوم اإلثنــين فــى القبــر أم فــى 
 السماء؟

 خميس فى الجحيم أم فى السماء؟ وهل كان منذ مساء يوم اإلثنين إلى مساء يوم ال
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 وهـــــل نـــــزل اإللـــــه للجحـــــيم بجســـــده البشـــــرى؟ أم انفصـــــل الالهـــــوت عـــــن  -793س
 الناسوت؟ 

فلو لم ينفصل ، لكان الشيطان هـو الـذى أدخـل إلهـه الجحـيم بمحـض إرادتـه، ولكـان 
. هذا أكبر انتصار للشيطان على اإلله الذى لم يغفر خطيئة األكل من الشجرة المحرمة

!! سته لحواء لتأكل من الشجرة المحرمة عليها استطاع أن يُجر اإلله إلـى الجحـيمفبوسو 
 !!ولو انفصل الثالوث لكان هذا هدم لدينكم وعقيدتكم

 هل يليق برحمة إله المحبة أن ينتظر آالف السنين من وقت خطيئـة آدم  -794س
طيئــة دون أن وحـواء إلـى وقـت َصـلب ابنـه ُيضــمر اإلنتقـام للبشـرية كلهـا بسـبب هـذه الخ

ينــتقم ، إضــافة إلــى ســنه قــوانين لمعاقبــة مــن ُيخــالف أحكامــه فــى الــدنيا ، ثــم حبســه بعــد 
موته فى النار انتظارًا لنزوله وتجسده، وعندما جاء وقـت العقـاب وتصـفية الحسـاب قتـل 

لَِّذي َلـْم ُيْشـِفْق اَ 32! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَناَفَماَذا َنُقوُل ِلَهَذا؟ 31(ابنه البرىء؟ 
ــِه  ــى اْبِن ــا َأْيضــًا َمَعــُه ُكــلَّ َشــْيٍء؟َعَل ــُه َألْجِلَنــا َأْجَمِعــيَن َكْيــَف َال َيَهُبَن ــْل َبَذَل : 8روميــة ) َب

31-32 

 أينتظـــر اإللـــه علـــى أنـــاس أبـــرار وأنبيـــاء عظمـــاء شـــهد هـــو لهـــم بـــالتقوى  -795س
للصـــلب لُيعـــَدم؟ فلمـــاذا كـــان والصـــالح يتعـــذبون فـــى نـــار جهـــنم ، حتـــى ُيقـــدِّم هـــو ابنـــه 

 انتظاره؟

 لمـــاذا تـــرك البشـــرية يتيهـــون فـــى ظـــالم الخطيئـــة كـــل هـــذا الـــزمن؟ وهـــل  -796س
ُيصنَّف مثل هـذا العمـل تحـت بـاب الرحمـة أم العـدل أن ُيصـَلب إنسـان مكـان آخـر ، أم 

 من باب الغباء والجهل والغشومية والبطش؟

 هــذا اإللـه مــن انتظـاره هــذا الُعمــر،  ومـا الحكمــة التربويـة التــى يعلمهـا لكــم -797س
 ثم ينتقم لهذه الخطيئة من شخص آخر؟ 

 وعالم كانت المالئكة ُتحاسب هؤالء األبرار؟ فهل بعد ما تبـين صـالحهم  -798س
 قذفتهم فى نار جهنم؟ أتتهمون اإلله ومالئكته بالظلم؟ 
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 وعلـــــى مـــــن وقـــــع الصـــــلب؟ هـــــل علـــــى الناســـــوت فقـــــط أم علـــــى الثالثـــــة  -799س
 دين؟المتح

فلو قلتم باتحاد الالهوت مع الناسوت والـروح القـدس اتحـاد تـام غيـر قابـل لإلنفصـال 
، لكــان القــبض عليــه وٕاهانتــه وجلــده وصــلبه وموتــه وطعنــه بحربــة فــى جانبــه بعــد موتــه 
وقــع علــى الهوتــه أيضــًا ، وبــذلك تنتفــى عنــه صــفة اإللــه القــدوس ، ولطالمــا أنــه قــدوس 

 .ب هذا اإلتحادوعزيز ، فال بد لنا من تكذي

ولو وقع الصلب علـى ناسـوته فقـط ، وفـارق الالهـوت الناسـوت قبـل الصـلب ، لكـان 
يســوع إنســانًا ولــيس إلهــًا ، ولنقضــتم أنــتم أســاس عقيــدتكم فــى اإلتحــاد والتجسُّــد ، ونــزول 

َفِلـَم . اإلله لُيصلب نيابة عن البشرية أو إرسـال ابنـه البـار فـداًءا للبشـرية مـن خطيئـة آدم
 ون اإلنسان من دون اهللا؟تعبد

 كيــف يطلــب بــولس الرســول ـ البابــا األول ـ مــن النصــارى أن يتهــودوا  -800س
َلِكْن َلمَّا َرَأْيُت َأنَُّهْم َال َيْسُلُكوَن ِباْسـِتَقاَمٍة َحَسـَب 14: (امتثاًال ِلتعليمات اإلنجيل؟ في قوله

ِإْن ُكْنَت َوَأْنَت َيُهوِديٌّ َتِعيُش ُأَمِمّيًا َال َيُهوِدّيًا، «: َحقِّ اِإلْنِجيِل، ُقْلُت ِلُبْطُرَس ُقدَّاَم اْلَجِميعِ 
ُدوا ) َنْحُن ِبالطَِّبيَعـِة َيُهـوٌد َوَلْسـَنا ِمـَن اُألَمـِم ُخَطـاةً 15» ؟َفِلَماَذا ُتْلِزُم اُألَمَم َأْن َيَتَهوَّ

 15-14: 2غالطية 

ه مـــن بعـــده كـــانوا ألـــيس فـــى هـــذا أكبـــر دليـــل علـــى أن عيســـى عليـــه الســـالم وتالميـــذ
ـــك؟ وأيـــن شـــريعة التجســـد  ـــَر هـــذا الـــدين بعـــد ذل ـــذى غيَّ يتبعـــون شـــريعة موســـى؟ فمـــن ال
والثالوث المقـدس فـى شـريعة موسـى؟ أيـن عقيـدة الصـلب والفـداء فـى التـوراة؟ ألـيس هـذا 
بطرس الذى بنى المسيح عليه كنيسته؟ ألم يدعوا النـاس إلـى التهـود واتبـاع ديـن عيسـى 

ن كـان ديـن عيسـى عليـه السـالم هـو نفـس ديـن موسـى وقومـه فلمـاذا ال عليه السالم؟ إذ
ــي «17(تتبعــون شــريعة موســى التــى جــاء عيســى عليــه الســالم مؤيــدًا لهــا؟  ــوا َأنِّ َال َتُظنُّ

ـلَ . ِجْئُت َألْنُقَض النَّاُموَس َأِو اَألْنِبَياءَ  َفـِإنِّي اْلَحـقَّ 18. َما ِجْئـُت َألْنُقـَض َبـْل ِألَُكمِّ
ِإَلـى َأْن تَـُزوَل السَّـَماُء َواَألْرُض َال َيـُزوُل َحـْرٌف َواِحـٌد َأْو ُنْقَطـٌة َواِحـَدٌة : َلُكـمْ َأُقوُل 

ــْغَرى َوَعلَّــَم 19. ِمــَن النَّــاُموِس َحتَّــى َيُكــوَن اْلُكــلُّ  َفَمــْن َنَقــَض ِإْحــَدى َهــِذِه اْلَوَصــاَيا الصُّ
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ـــَماَواتِ النَّـــاَس َهَكـــَذا ُيـــْدَعى َأْصـــَغَر ِفـــي َمَلُكـــوِت ال ـــا َمـــْن َعِمـــَل َوَعلَّـــَم َفَهـــَذا ُيـــْدَعى . سَّ َوَأمَّ
 19-17: 5متى ) .َعِظيمًا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ 

 هل كان األنبياء قبل صلب يسوع يؤمنون بالتثليث؟ وأين الدليل؟ -801س 

 هل كان األنبياء قبل يسوع ُيعلِّقون الصليب فى رقابهم ويسجدون أمامـه؟  -802س
 لدليل الكتابى على ما تفعلون أو تقولون؟وأين ا

 كم من األفراد قاموا بدفن الرب يسوع؟ -803س 

متـى (و) 50: 23لوقـا (و) 43: 15مـرقس : (واحد فقط هـو يوسـف الـذى مـن الرامـة
27 :57 ( 

 )39: 19يوحنا : (اثنان هما يوسف الذى من الرامة ونيقوديموس

 دفنه؟ فهل يكفى شخص واحد أو إثنان لحمل الجثمان و 

ومـاذا كـان رد فعـل القديسـين الـذين قـاموا مـن األمـوات؟ لمـاذا لـم يحـاولوا علـى األقــل 
دفــن إلههــم علــى الوجــه األكمــل؟ أم تركــوه انتقامــًا منــه ألنهــم كــانوا قديســين فتــركهم فــى 

 النار إلى أن يتجسد وُيصَلب؟

فعـــل ومـــاذا كـــان رد فعـــل َمـــن شـــفاهم يســـوع مـــن األمـــراض المزمنـــة؟ ومـــاذا كـــان رد 
 تالميذه حملة لواء الدعوة من بعده؟

أال تــرى كــم مــن النــاس تجمهــرت احتجاجــًا علــى نشــر جريــدة النبــأ لفضــائح الراهــب 
برسوم بدير المحروقى وهو يزنى بالنساء داخل محراب تعبده فى قاليته؟ فهل تعتقـد أن 

ولــم يحــاولوا النــاس اليــوم كــانوا أكثــر إيمانــًا وأثبــت عقيــدة مــن تالميــذ يســوع الــذين هربــوا 
نصر نبيهم؟ فما بالكم لو كان هو أيضـًا إلههـم؟ أال يـدل هـذا علـى ثقـتهم فـى أن اهللا قـد 

 أنقذه من يد اليهود ورفعه إليه فهربوا هم األخرون؟

 هل كان نيقوديموس من تالميذ يسوع؟ -804س 

 . اتفق وحى كل من متى ويوحنا على أن نيقوديموس كان تلميذًا ليسوع
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 .الرب إلى مرقس ولوقا ، فلم يكن عندهم من تالميذ يسوعوخالفهما وحى 

 هل كان برتولماوس من تالميذ يسوع؟ -805س 

 .اتفق وحى كل من متى ومرقس ولوقا على أن برتولماوس كان تلميذًا ليسوع

 .وخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ، فلم يكن عنده من تالميذ يسوع

 هل كان متَّى من تالميذ يسوع؟ -806س 

 .كل من وحى متى ومرقس ولوقا على أن متَّى كان تلميذًا ليسوع اتفق

 .وخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ، فلم يكن عنده من تالميذ يسوع

 هل كان يعقوب بن َحلَفى من تالميذ يسوع؟ -807س 

 .اتفق وحى كل من متى ومرقس ولوقا على أنه كان تلميذًا ليسوع

 .كن عنده من تالميذ يسوعوخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ، فلم ي

 من تالميذ يسوع؟) تدَّاوس(هل كان لبَّاوس  -808س 

 .اتفق وحى كل من متى ومرقس على أن لبَّاوس كان تلميذًا ليسوع

 .وخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ولوقا، فلم يكن عندهما من تالميذ يسوع

 هل كان سمعان القانونى من تالميذ يسوع؟ -809س 

 .تى ومرقس على أن سمعان القانونى كان تلميذًا ليسوعاتفق وحى كل من م

 .وخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ولوقا ، فلم يكن عندهما من تالميذ يسوع

 من تالميذ يسوع؟) ليس اإلسخريوطى(هل كان يهوذا  -810س 

 .اتفق وحى كل من متى ومرقس على أن يهوذا هذا لم يكن تلميذًا ليسوع

إال أن يوحنا . وحنا ولوقا ، فكان عندهما من تالميذ يسوعوخالفهما وحى الرب إلى ي
ذكـــره باســـم يهـــوذا لـــيس اإلســـخريوطى ، وحـــدَّّده وحـــى الـــرب إلـــى لوقـــا بأنـــه يهـــوذا أخـــو 

 فهل يهوذا هذا هو يهوذا أخو يعقوب؟. يعقوب
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 هل كان سمعان الغيور من تالميذ يسوع؟ -811س 

 .كن تلميذًا ليسوعاتفق وحى كل من متى ومرقس ويوحنا على أنه لم ي

 .وخالفهما وحى الرب إلى لوقا ، فكان عنده من تالميذ يسوع

 هل كان نثنائيل من تالميذ يسوع؟ -812س 

 .اتفق وحى كل من متى ومرقس ولوقا على أنه لم يكن تلميذًا ليسوع

 .وخالفهما وحى الرب إلى يوحنا ، فكان عنده من تالميذ يسوع

 اإلثنى عشر؟ كم كان إذن عدد التالميذ -813س 

 2-1: 1(ويوحنـــــا  16-14: 6ولوقـــــا  19-16: 3ومــــرقس  4-2: 10ذكــــر متـــــى 
أســـماء التالميـــذ، وقـــد اتفـــق كـــل مـــن متـــى ومـــرقس اتفـــاق تـــام علـــى أســـماء ) 43و 40و

 : اإلثنى عشر تلميذًا وهم

ُل ِسـْمَعاُن الَّـ: َوَأمَّا َأْسَماُء اِالْثَنْي َعَشَر َرُسوًال َفِهـَي َهـِذهِ 2( ِذي ُيقَـاُل لَـُه ُبْطـُرُس اَألَ◌َ◌وَّ
ـــَدَراُوُس َأُخـــوهُ  ـــا َأُخـــوهُ . َوَأْن ـــِدي َوُيوَحنَّ ـــُن َزْب ـــوُب ْب ـــاُوُس 3. َيْعُق ـــبُُّس َوَبْرُثوَلَم ـــا َوَمتَّـــى . ِفيُل ُتوَم

ــــــارُ  ــــــدَّاُوَس . اْلَعشَّ ــــــاُوُس اْلُمَلقَّــــــُب َت ــــــى َوَلبَّ ــــــُن َحْلَف ــــــوُب ْب ــــــوَذا 4. َيْعُق ــــــاَنِويُّ َوَيُه ِســــــْمَعاُن اْلَق
 4-2: 10متى .) ِإلْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َأْسَلَمهُ ا

) تـــداوس(وحـــذف لبـــاوس . وقـــد زاد علـــيهم لوقـــا يهـــوذا أخـــو يعقـــوب وســـمعان الغيـــور
 .وسمعان القانونى

وسـمعان ) تـداوس(أما يوحنا فلم يذكر برتولماوس ومتـى ويعقـوب بـن حلفـى ولبـاوس 
َد بــذكر شخصــًا ُيــدع. القــانونى وســمعان الغيــور : 14(ى يهــوذا لــيس اإلســخريوطى وتفــرَّ

 .ونثنائيل) 22

فهل لم يعرف الرب أسماء تالميذه وهم قد عاشوا معه؟ ولو صدَّقنا األناجيل األربعة 
 ).خمسة عشر(، لكان عدد التالميذ اإلثنى عشر 

 من الخمسة عشر تلميذًا التى ذكرتهم األناجيل األربعة واختلفوا فيهم فمن  -814س
 يدين أسباط بنى إسرائيل االثنى عشر؟ سيجلس على كرسيًا ل
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 وٕاذا كان الجسد فانى ، فماذا سيفعل فى اآلخرة ليكتمل الثالوث المقـدس؟  -815س
 وهل سيحتاج الرب فى اآلخرة جسد ليظهر فيه؟

 َب بيالطس من الموت السريع للرب الخالق الجبَّار؟ -816س  هل تعجَّ

يوحنا شيئًا ، على الرغم من أنه  لم يوحى هذه الواقعة غير مرقس ، ولم يعرف عنها
 . كان هناك وقت المحاكمة والصلب

فإن قلتم إن هذا وحى من اهللا وليس له عالقة بالشهود ، لكانوا اتفقـوا فـى كـل حـرف 
ولكن اختالفهم يـدل علـى . وفى كل كلمة ، ولكان هذا االتفاق تأييد من اهللا لحفظ كتابه

 .عدم كون هذا الكتاب وحى من اهللا

لتم إنهم كتبوا ما رأوا ، فلم يكن أى منهم من تالميذ يسـوع ، والـدليل علـى ذلـك وٕان ق
وٕان كتبــوا مــا رأوا ومــا . عــدم رؤيــة يوحنــا أو معرفتــه لشــىء مــن هــذا الــذى حكــاه مــرقس

، لقلنا إنهم بشر ُيخطـىء ويصـيب ، ولـيس )4-1: 1لوقا (عرفوا كما يعترف لوقا بذلك 
 .لهذا أيضًا عالقة بوحى اهللا

 َاِالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو . َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد قَـطُّ 18: (يقول يوحنا فى إنجيله -817س
، فكيــف يكــون هــذا مــن أدلــة ألوهيــة يســوع  18: 1يوحنــا ) .ُهــَو َخبَّــرَ  ِفــي ِحْضــِن اآلبِ 

 عندكم؟

ثيـل فـى إنَّ هذا التعبير لتعبير مجازي ُيعبِّر عن قرب المتكلم مـن خالقـه ، وهـو لـه م
فمعنـاه ). ما زال عبدى يتقرَُّب إلّى حتى أجعله ربانيًَّا يقول للشـىء كـن فيكـون: (اإلسالم

أنــه ســـيكون قريــب إلـــى اهللا كدرجـــة األنبيــاء والصـــدِّيقين، الـــذين إذا تمنــوا مـــن اهللا، تقبَّـــَل 
 .دعاءهم من فوره

 ، وأنهــا تعنــى والكتــاب ملــىء بمثــل هــذا المجــاز ، فقــد ســبق أن تكلمنــا عــن البنــوَّة هللا
الصـالحين مــن عبــاد اهللا ، وهــو لقـب لــيس حكــرًا علــى أحـد ، بــل ُيمكــن لكــل شــخص أن 

ــــاِرُكوا َالِعِنــــيُكمْ . َأِحبُّــــوا َأْعــــَداَءُكمْ (: ينالــــه باإليمــــان بــــاهللا والعمــــل بكتابــــه ــــى . َب َأْحِســــُنوا ِإَل
ِلَكــْي َتُكوُنــوا َأْبَنــاَء َأِبــيُكُم 45َيْطــُرُدوَنُكْم ُمْبِغِضــيُكْم َوَصــلُّوا َألْجــِل الَّــِذيَن ُيِســيُئوَن ِإَلــْيُكْم وَ 

 45-43: 5متى ) الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 
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ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالِم َألنَُّهـْم َأْبَنـاَء 9. ُطوَبى ِلَألْنِقَياِء اْلَقْلِب َألنَُّهْم ُيَعاِيُنوَن اللَّـهَ 8(
 9-8: 5متى ) .اللَِّه ُيْدَعْونَ 

ــــا ُكــــلُّ الَّــــِذيَن َقِبُلــــوُه َفَأْعَطــــاُهْم ُســــْلَطانًا َأْن 12: (نــــا صــــراحة بقولــــهوأوضــــحها يوح َوَأمَّ
 12: 1يوحنا ) .َأْوَالَد اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ َيِصيُروا 

ولــو أخــذنا هــذا المعنــى بصــورة أدق لكــان عيســى عليــه الســالم هنــا ينفــى عنــه صــفة 
قـط ، كمــا جـاء فــى بدايـة الفقــرة التـى نحــن بصـدد الكــالم  األلوهيـة ، ألن اهللا لــم يـره أحــد

: عنهـا، وبمـا أن النـاس رأوا عيســى عليـه السـالم، فهــو إذن لـيس اهللا، ألن اهللا نفسـه قــال
ْنَساَن َال َيَراِنـي َوَيِعـيُش «( ، وُيثبـت 20: 33خـروج )»َال َتْقِدُر َأْن َتَرى َوْجِهي َألنَّ اإلِْ

 .تت فى حق كل األنبياء وعباد اهللا الصالحينلنفسه البنوَّة هللا ، كما ثب

 :ومن النصوص المجازية الدَّالة على قرب العبد من خالقه

َوَبـْيَن َيْسـُتُرُه طُـول النَّهَـاِر . َحِبيُب الرَّبِّ َيْسُكُن لَدْيِه آِمناً «: َوِلِبْنَياِميَن َقال12( -1
  12: 33تثنية ) .»َمْنِكَبْيِه َيْسُكنُ 

ن عيسـى متحـدًا مـع اهللا ألنـه كـان فـى ُحضـنه ، للـزم اعتـرافكم بربوبيـة فإذا اعتبـرتم أ
بنيـــامين، الـــذى قـــال الـــرب فـــى حقـــه إنـــه يســـكن بـــين منكبيـــه، أى فـــى مكـــان أعلـــى مـــن 

 .الحضن

، ألنــه كـان ُمتكئــًا فــى ) التلميــذ الــذى ُيحبـه يســوع(وللـزم اعتــرافكم بربوبيــة يوحنـا  -2
َوَكـاَن : (من اتكَأ فى حضنه فهـو ُمتحـٌد معـه ُحضن يسوع ، الذى هو إله عندكم ، فكل

 23: 13يوحنا ) .ُمتَِّكئًا ِفي ِحْضِن َيُسوَع َواِحٌد ِمْن تَالِميِذِه َكاَن َيُسوُع ُيِحبُّهُ 

كما قال الرب إن شعبه بنى إسرائيل كانوا فى ُحضنه ، فلو أخذنا المعنـى علـى  -3
) .َن َحَضـْنُتُهْم َوَربَّْيـُتُهْم َأْفَنـاُهْم َعــُدوِّيالَّــِذي: (مـنطقكم ، لكـان بنـو إسـرائيل كلهـم آلهـة

، فلمــاذا ال تقولــون بــذلك الحلــول واالتحــاد إال بــين عيســى عليــه  22: 2مراثــى إرميــاء 
 السالم وٕالهه؟

: وهـــى مثـــل التعبيـــر بـــالبنوَّة عـــن العالقـــة القويـــة بـــين الخـــالق وعبـــده المـــؤمن أو نبيـــه
 22: 4خروج ) .ِإْسَراِئيُل اْبِني اْلِبْكرُ : ا َيُقوُل الرَّبُّ َهَكذَ : َفَتُقوُل ِلِفْرَعْونَ 22(
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وهـــى نفـــس الكلمـــة التـــى اســـتخدمتها التـــوراة للداللـــة علـــى التـــوقير واالحتـــرام بصـــرف 
َوَمـِرَض َأِليَشـُع َمَرَضـُه الَّـِذي َمـاَت بِـِه، َفَنـَزَل 14: (النظر عن رابطة الدم والبنـوَّة الحقيقيـة

َيـا َأِبـي َيـا َأِبـي، َيـا َمْرَكَبـَة ِإْسـَراِئيَل : [ُك ِإْسَراِئيَل َوَبَكى َعَلى َوْجِهِه َوَقالَ ِإَلْيِه ُيوآُش َملِ 
 ).أبى -أبو  -أب (كلمة : دائرة المعارف الكتابية( 14: 13ملوك الثانى ) ].َوُفْرَساَنَها

ــــاَل الــــرَّبُّ 1: (مثــــال لــــذلك أيضــــًا قــــول اهللا ســــبحانه وتعــــالى عــــن موســــى إنــــه إلــــه  َفَق
 1: 7خروج )َوَهاُروُن َأُخوَك َيُكوُن َنِبيَّكَ . َجَعْلُتَك ِإَلهًا ِلِفْرَعْونَ  َأَنا! اْنُظْر «:ِلُموَسى

ــاَل ِلــي 11: (كــذلك ُأطِلــَق اســم إلــه بيــت إيــل علــى مــالك اهللا الــذى أرســله لموســى َوَق
ــَالُك اِهللا  ــمِ َم ــا َيْعُقــوبُ : ِفــي اْلُحْل ــَذا: َفُقْلــتُ . َي ــالَ 12. َهَئَن ــَك َواْنُظــْر : َفَق ــْع َعْيَنْي َجِميــُع ! اْرَف

ـَرٌة َألنِّـي قَـْد َرَأْيـُت ُكـلَّ َمـا َيْصـَنُع بِـَك  اِعَدِة َعلَـى اْلَغـَنِم ُمَخطََّطـٌة َوَرْقَطـاُء َوُمَنمَّ اْلُفُحوِل الصَّ
اْآلَن قُـِم اْخـُرْج . َحْيـُث َنـَذْرَت ِلـي َنـْذراً . َحْيـُث َمَسـْحَت َعُمـوداً َأَنا ِإَلُه َبْيِت ِإيَل 13. َالَبانُ 

  13-11: 31تكوين ) .»ِمْن َهِذِه اَألْرِض َواْرِجْع ِإَلى َأْرِض ِميَالِدكَ 

فالمتكلم مع يعقوب عليه السالم هومالك الرب وصـف نفسـه بأنـه إلـه بيـت إيـل ألنـه 
 .كان يتكلم بالنيابة عن اهللا سبحانه وتعالى

فيقــول االبــن لصــديق أبيــه : تمعنــاومثــل هــذه التعبيــرات مســتخدمة ليومنــا هــذا فــى ُمج
ــى: (ولجــاره ــى الحــاج فــالن(، ونقــول للرجــل كبيــر المقــام والســن ) يــا عمِّ أبونــا (أو ) عمِّ

 .مع القسيس داللة على التوقير) أبونا(، وتستخدمون أنتم نفس لفظ ) الحاج فالن

 :كذلك استخدمت التوراة كلمة الحضن للداللة على القرب بصفة عامة

ِفي َأْحَضاِنِهِم اْلَعاَر الَِّذي َعيَُّروَك ِبِه َيـا َعَلى ِجيَراِنَنا َسْبَعَة َأْضَعاٍف  َوُردَّ 12( -1
 12: 79مزامير ) .َربُّ 

) .َألنَّ اْلَغَضــَب َيْســَتِقرُّ ِفــي ِحْضــِن اْلُجهَّــالِ َال ُتْســِرْع ِبُروِحــَك ِإَلــى اْلَغَضــِب 9( -2
 9: 7الجامعة 

يل لوقا ، بقوله عن المسكين البار الـذى دخـل الجنـة كذلك عبََّر عنها كاتب إنج -3
َوَماَت . َفَماَت اْلِمْسِكيُن َوَحَمَلْتُه اْلَمَالِئَكُة ِإَلى ِحْضِن ِإْبَراِهيمَ 22: (إلى جوار األنبياء
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اِهيَم ِمــْن َبِعيــٍد َفَرَفــَع َعْيَنْيــِه ِفــي اْلَهاِوَيــِة َوُهــَو ِفــي اْلَعــَذاِب َوَرَأى ِإْبــرَ 23اْلَغِنــيُّ َأْيضــًا َوُدِفــَن 
 23-22: 16لوقا ) َوِلَعاَزَر ِفي ِحْضِنهِ 

 .ومن هنا يتضح لكم أن الحضن ال يعنى بالمرة اتحاد اهللا مع عباده األبرار

 تعنـى أنـه إلـه؟ ) ربِّ (هل تسمية عيسى عليه السالم فـى الكتـاب المقـدس  -818س
، 28: 20يوحنــا ).»بِّــي َوإَِلِهــيرَ «: َأَجــاَب ُتوَمــا28: (فهــم يتــذرَّعون بمــا جــاء فــى يوحنــا

ـــَالِم 36(ومــا جـــاء فـــى أعمــال الرســـل  ـــُر ِبالسَّ اْلَكِلَمـــُة الَّتِــي َأْرَســـَلَها ِإَلـــى َبنِــي ِإْســـَراِئيَل ُيَبشِّ
 36: 10أعمال الرسل ) .َهَذا ُهَو َربُّ اْلُكلِّ . ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 

  ومدرســوه ، كمــا قــال إن كلمــة ربــى تعنــى ســيدى ومعلمــى ، وهــم علمــاء الكتــاب
» َمـــاَذا َتْطُلَبـــاِن؟«: َفاْلَتَفـــَت َيُســـوُع َوَنَظَرُهَمـــا َيْتَبَعـــاِن َفَقـــاَل َلُهَمـــا38: (الكتـــاب نفســـه بـــذلك

 38: 1يوحنا ) »َأْيَن َتْمُكُث؟) َيا ُمَعلِّمُ : الَِّذي َتْفِسيُرهُ ( َربِّي«: َفَقاالَ 

 )16 ُالَّـِذي َتْفِسـيُرُه » َربُّوِني«: َتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلهُ َفالْ » !َيا َمْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوع
 16: 20يوحنا ) .َيا ُمَعلِّمُ 

  فقد أطلقهـا داود فـى ) بمعنى سيدى الذى ليس من نسله(كذلك ُأطِلَقت كلمة ربى
الزبور واستشهد بها عيسى عليه السالم ليبين لليهود أم المسيَّا خـانم رسـل اهللا لـن يكـون 

َكْيـَف َيقُـوُل اْلَكَتَبـُة ِإنَّ «: ثُـمَّ َسـَأَل َيُسـوُع َوُهـَو ُيَعلِّـُم ِفـي اْلَهْيَكـلِ 35: (ل داود، فقـالمن نس
وِح اْلُقــُدسِ 36اْلَمِســيَح اْبــُن َداُوَد؟  اْجِلــْس َعــْن : َقــاَل الــرَّبُّ ِلَربِّــي: َألنَّ َداُوَد َنْفَســُه َقــاَل ِبــالرُّ

َفِمـْن َأْيـَن ُهـَو . َفَداُوُد َنْفُسُه َيْدُعوُه َرّباً 37. َك َمْوِطئًا ِلقَـَدَمْيكَ َيِميِني َحتَّى َأَضَع َأْعَداءَ 
 37-35: 12مرقس ) .َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَكِثيُر َيْسَمُعُه ِبُسُرورٍ » ؟اْبُنهُ 

  َيِقـــُف 17: (علـــى قضـــاة وكهنـــة بنـــى إســـرائيل) الـــرب(كـــذلك أطلـــَق الكتـــاب كلمـــة
َنُهَما الُخُصوَمُة َأَماَم الرَّبِّ َأَماَم الَكَهَنـِة َوالُقَضـاِة الـِذيَن َيُكوُنـوَن ِفـي ِتلـَك الرَُّجالِن اللَذاِن َبيْ 

 17: 19تثنية .) اَأليَّامِ 

 َوَجَلــَس َتْحــَت  َوَأَتــى َمــَالُك الــرَّبِّ 11: (ُأطِلــَق أيضــًا لفــظ الــرب علــى مــالك الــرب
َواْبُنـــُه ِجـــْدُعوُن َكـــاَن َيْخـــِبُط ِحْنَطـــًة ِفـــي . اَألِبيَعـــَزِريِّ  اْلُبْطَمـــِة الَِّتـــي ِفـــي َعْفـــَرَة الَِّتـــي ِلُيـــوآَش 

َبهَـا ِمـَن اْلِمــْدَياِنيِّينَ  الـرَّبُّ َمَعـَك َيــا «: َوَقــاَل لَـهُ َفَظَهـَر َلـُه َمــَالُك الـرَّبِّ 12. اْلِمْعَصـَرِة ِلُيَهرِّ
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ـــْأسِ  ـــاَر اْلَب ـــُه ِجـــْدُعونُ 13» !َجبَّ ـــاَل َل ـــا َســـيِّ «: َفَق ـــاَذا , ِديَأْســـَأُلَك َي ـــا َفِلَم ـــاَن الـــرَّبُّ َمَعَن ِإَذا َك
ــِه الــرَّبُّ 14.. .. .. , َأَصــاَبْتَنا ُكــلُّ َهــِذهِ  اْذَهــْب ِبقَُّوِتــَك َهــِذِه َوَخلِّــْص «: َوَقــالَ َفاْلَتَفــَت ِإَلْي

ِبَمــاَذا ُأَخلِّــُص , يَأْســَأُلَك َيــا َســيِّدِ «: َفَقــاَل َلــهُ 15» َأَمــا َأْرَســْلُتَك؟. ِإْســَراِئيَل ِمــْن َكــفِّ ِمــْدَيانَ 
َفَقـاَل َلـُه 16. »َوَأَنـا اَألْصـَغُر ِفـي َبْيـِت َأبِـي, ِإْسَراِئيَل؟ َها َعِشيَرِتي ِهَي الذُّلَّى ِفـي َمَنسَّـى

ــرَّبُّ  ــْدَياِنيِّيَن َكَرُجــٍل َواِحــدٍ , ِإنِّــي َأُكــوُن َمَعــكَ «: ال ــُه 20. .. .. .. »َوَسَتْضــِرُب اْلِم ــاَل َل َفَق
ــْخَرِة َواْســُكِب اْلَمــَرقَ «: هِ َمــَالُك اللَّــ َفَفَعــَل . »ُخــِذ اللَّْحــَم َواْلَفِطيــَر َوَضــْعُهَما َعَلــى ِتْلــَك الصَّ

َفَصـِعَدْت َنـاٌر , َطَرَف اْلُعكَّاِز الَِّذي ِبَيِدِه َوَمسَّ اللَّْحَم َواْلَفِطيـرَ َفَمدَّ َمَالُك الرَّبِّ 21. َكَذِلكَ 
ْخَرِة َوَأَكَلِت اللَّ  َفَرَأى ِجـْدُعوُن 22. َوَذَهَب َمَالُك الرَّبِّ َعْن َعْيَنْيهِ . ْحَم َواْلَفِطيـرَ ِمَن الصَّ

َألنِّــي َقــْد َرَأْيــُت َمــَالَك الــرَّبِّ ! آِه َيــا َســيِِّدي الــرَّبَّ «: َفَقــاَل ِجــْدُعونُ , َأنَّــُه َمــَالُك الــرَّبِّ 
ــكَ «: َفَقــاَل َلــُه الــرَّبُّ 23» !َوْجهــًا ِلَوْجــهٍ  ــَالُم َل : 6قضــاة .) »َال َتُمــوتُ . َال َتَخــفْ . السَّ

 .فكما ترى فى هذا النص ُأطِلَق لفظ الرب على مالكه أربع مرات/  24–11

  كذلك ما قيل عن مالقاة الرب لموسى فى طريقـه إلـى مصـر ، فهـو أيضـًا مـالك
: الــرب ، ألن اهللا قــد أرســل موســى إلــى مصــر وهــو يعلــم أنــه لــم يكــن بعــد قــد خــتََّن ابنــه

َفَأَخــَذْت َصــفُّوَرُة 25. َث ِفــي الطَِّريـِق ِفــي اْلَمْنــِزِل َأنَّ الـرَّبَّ اْلَتَقــاُه َوَطَلــَب َأْن َيْقُتلَـهُ َوَحـدَ 24(
ــْت ِرْجَلْيــهِ  : 4خــروج ) .»ِإنَّــَك َعــِريُس َدٍم ِلــي«: َفَقاَلــتْ . َصــوَّاَنًة َوَقَطَعــْت ُغْرَلــَة اْبِنَهــا َوَمسَّ

24 

عنـى اهللا ، وُأطِلقـت مجـازًا علـى مـالك الـرب وعلـى إن لفظ الـرب ت: وُخالصة ما تقدَّم
كهنة الرب وعلى قضاة بنى إسرائيل ، الذين يحكمون بملكـوت اهللا وشـرعه ، كمـا ُأطِلـَق 

 ).سيِّد أو سيِّدى(وتعنى أيضًا ) ُمعلِّمين كتاب اهللا(على الربانيين 

 ومن ذلك تقولون إنه جاء في األسفار لفظ إله مشيرًا إلى الهوت يسوع ،  -819س
َياَسـُة َعَلــى َكِتِفـِه َوُيــْدَعى 6: (مـاورد فـي إشــعياء َألنَّـُه ُيولَـُد َلَنــا َولَـٌد َوُنْعَطـى اْبنــًا َوَتُكـوُن الرِّ

  6: 9إشعياء ) .ِإَلهًا َقِديرًا َأبًا َأَبِدّيًا َرِئيَس السََّالمِ اْسُمُه َعِجيبًا ُمِشيرًا 

ــُم اآل5(وكــذلك مــاورد فــي رســالة بــولس  ــِد َوَلُه ــَب اْلَجَس ــيُح َحَس ــْنُهُم اْلَمِس ــاُء َوِم َب
  5: 9رومية ) . .. اْلَكاِئُن َعَلى اْلُكلِّ ِإَلهًا ُمَباَركًا ِإَلى اَألَبدِ 

  28: 20يوحنا  ).»َربِّي َوإَِلِهي«: َأَجاَب ُتوَما28(وكذلك في انجيل يوحنا 
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هيــــة المالئكــــة أو فلمــــاذا تقولــــون فقــــط بألوهيــــة عيســــى عليــــه الســــالم وال تقولــــون بألو 
 القضاة أو األنبياء مثل موسى ويعقوب ، وألوهية بنى إسرائيل كلهم؟ 

ـــى  إن األســـفار أطلقـــت لفـــظ إلـــه علـــى غيـــر عيســـى عليـــه الســـالم ، كمـــا أطلقتـــه عل
المسيح وسـتأتي األمثلـه بعـد قليـل ، وقبـل ذلـك نقـول إن هـذه البشـارة تخـص سـيد الخلـق 

َياَســُة 6: (نمحمــد بــن عبــد اهللا رســول اهللا للثقلــي َألنَّــُه ُيوَلــُد َلَنــا َوَلــٌد َوُنْعَطــى اْبنــًا َوَتُكــوُن الرِّ
: 9إشـعياء ) .ِإَلهًا َقِديرًا َأبًا َأَبِدّيًا َرِئيَس السَّـَالمِ َعَلى َكِتِفِه َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا ُمِشيرًا 

حققـــون فـــي ، وال عالقـــة لهـــا بنبـــي اهللا حزقيـــال بـــن آخـــاز ملـــك يهـــوذا كمـــا حققـــه الم 6
 .اليهودية

 ففـى سـفر القضـاة ُيعبِّـر نبـى اهللا منـوح عـن : فقد ُأطِلَق لفظ اهللا علـى مـالك الـرب
ِحيَنِئٍذ َعَرَف . َوَلْم َيُعْد َمَالُك الرَّبِّ َيَتَراَءى ِلَمُنوَح َواْمَرَأِتهِ 21(: رؤيته لمالك الرب ، بقوله

) »!َنُمــوُت َمْوتــًا َألنََّنــا َقــْد َرَأْيَنــا اللَّــهَ «: ُنــوُح ِالْمَرَأِتــهِ َفَقــاَل مَ 22. َمُنــوُح َأنَّــُه َمــَالُك الــرَّبِّ 
 22-21: 13القضاة 

 َوَقـاَل ِلـي 11: (كذلك ُأطِلَق اسم إله بيت إيل على مالك اهللا الذى أرسله لموسى
ــَالُك اِهللا  ــمِ َم ــا َيْعُقــوبُ : ِفــي اْلُحْل ــَذا: َفُقْلــتُ . َي ــالَ 12. َهَئَن ــْع َعيْ : َفَق ــَك َواْنُظــْر اْرَف َجِميــُع ! َنْي

ـَرٌة َألنِّـي قَـْد َرَأْيـُت ُكـلَّ َمـا َيْصـَنُع بِـَك  اِعَدِة َعلَـى اْلَغـَنِم ُمَخطََّطـٌة َوَرْقَطـاُء َوُمَنمَّ اْلُفُحوِل الصَّ
اْخـُرْج اْآلَن قُـِم . َحْيـُث َنـَذْرَت ِلـي َنـْذراً . َحْيـُث َمَسـْحَت َعُمـوداً َأَنا ِإَلُه َبْيِت ِإيَل 13. َالَبانُ 

  13-11: 31تكوين ) .»ِمْن َهِذِه اَألْرِض َواْرِجْع ِإَلى َأْرِض ِميَالِدكَ 

فالمتكلم مع يعقوب عليه السالم هومالك الرب وصـف نفسـه بأنـه إلـه بيـت إيـل ألنـه 
 .كان يتكلم بالنيابة عن اهللا سبحانه وتعالى

 ـًة َأْو َأْمِتَعـًة ِإَذا َأْعَطى ِإْنسَ 7: (كذلك ُأطِلَق لفظ اإلله على القضاة اٌن َصاِحَبُه ِفضَّ
ُض ِباْثَنْينِ  ْنَساِن َفِإْن ُوِجَد السَّاِرُق ُيَعوِّ َوإِْن َلْم ُيوَجِد السَّاِرُق 8. ِلْلِحْفِظ َفُسِرَقْت ِمْن َبْيِت اْإلِ
ِفـي ُكـلِّ َدْعـَوى 9. اِحِبهِ ُيَقدَُّم َصاِحُب اْلَبْيـِت ِإلَـى اِهللا ِلـَيْحُكَم َهـْل لَـْم َيُمـدَّ َيـَدُه ِإلَـى ُمْلـِك َصـ
ُتَقـدَُّم » ِإنَّ َهـَذا ُهـوَ «: ِجَناَيٍة ِمْن ِجهَـِة ثَـْوٍر َأْو ِحَمـاٍر َأْو َشـاٍة َأْو ثَـْوٍب َأْو َمْفقُـوٍد َمـا ُيقَـالُ 

ُض َصـاِحَبُه ِبـاْثَنْينِ . ِإَلى اِهللا َدْعَواُهَمـا : 22خـروج .) َفالَّـِذي َيْحُكـُم اُهللا ِبَذْنِبـِه ُيَعـوِّ
7-9 
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  ُأطِلــَق أيضــًا لفــظ اهللا علــى القضــاة عنــد داود ، وأوضــح الــنص بعــدها قولــه أنكــم
مثل النـاس تموتـون ، أى إنكـم لسـتم آلهـة حقيقيـين ، ولكـنكم تحكمـون بشـرع اهللا ، فـأنتم 

. .. .. ِفي َوَسِط اآلِلَهِة َيْقِضي. َاُهللا َقاِئٌم ِفي َمْجَمِع اهللاِ 1: (خلفاء اهللا علـى األرض
ــمْ 6..  ــيِّ ُكلُُّك ــو اْلَعِل ــٌة َوَبُن ــْم آِلَه ــُت ِإنَُّك ــا ُقْل ــِد 7. َأَن ــوَن َوَكَأَح ــاِس َتُموُت ــَل النَّ ــْن ِمْث َلِك

َؤَساِء َتْسُقُطونَ   7-6و 1: 82مزامير ) .الرُّ

 َساِبقًا ِفـي ِإْسـَراِئيَل َهَكـَذا َكـاَن َيقُـوُل الرَُّجـُل (9: (كذلك ُأطِلَق لفظ اهللا على األنبياء
ــِه  ِعْنــدَ  ــَأَل اللَّــهَ ِذَهاِب ــْذَهْب «: ِلَيْس ــمَّ َن ــيَهُل ــى الرَّاِئ ــْدَعى . »ِإَل ــاَن ُي ــْوَم َك ــيَّ اْلَي َألنَّ النَِّب

 9: 9صموئيل األول ) ).َساِبقًا الرَّاِئيَ 

 ــا! اْنُظــْر «: َفَقــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى1(: كــذلك ُأطِلــَق لفــظ اهللا علــى موســى ــَك  َأَن َجَعْلُت
 1: 7خروج ) .َوَهاُروُن َأُخوَك َيُكوُن َنِبيَّكَ . ْونَ ِإَلهًا ِلِفْرعَ 

 َرُأوا َبَنـــاِت النَّـــاِس  َأْبَنـــاَء اهللاِ َأنَّ 2(: كـــذلك ُاطِلـــَق لفـــظ اهللا علـــى الشـــريف والقـــوى
ِض َكــاَن ِفــي اَألرْ 4. .. .. .. َفاتََّخـُذوا َألْنُفِســِهْم ِنَسـاًء ِمــْن ُكـلِّ َمــا اْختَـاُروا. َأنَّهُـنَّ َحَســَناتٌ 

َوَبْعـَد َذِلـَك َأْيضـًا ِإْذ َدَخـَل َبُنـو اِهللا َعَلـى َبَنـاِت النَّـاِس َوَوَلـْدَن . ُطَغاٌة ِفي ِتْلـَك اَأليَّـامِ 
 4-2: 6تكوين ) .َهُؤَالِء ُهُم اْلَجَباِبَرُة الَِّذيَن ُمْنُذ الدَّْهِر َذُوو اْسمٍ  -َلُهْم َأْوَالدًا 

 زيـًا وأوضـح لليهـود أنـه ُيطلـق عنـدهم فـى كذلك استعمله عيسى عليـه السـالم مجا
كتابهم لفظ إله على القاضى الشرعى فى بنى إسرائيل ، بل وعليهم هـم أنفسـهم ، ألنهـم 
نزلت عليهم كلمة اهللا، وعيسى نبى اهللا وهو أفضل عند اهللا من القاضى، فكما جـاز أن 

 : ، فقالُيطَلق على القاضى لفظ إله مجازيًا، جاز أيضًا أن ُيطَلق على عيسى

ــوهُ 31. »َأَنــا َواآلُب َواِحــدٌ 30(  ــوُد َأْيضــًا ِحَجــاَرًة ِلَيْرُجُم : َفقَــاَل َيُســوعُ 32. َفَتَنــاَوَل اْلَيُه
َأَجاَبُه 33» ِبَسَبِب َأيِّ َعَمٍل ِمْنَها َتْرُجُموَنِني؟ -َأْعَماًال َكِثيَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبي «

ا َنْرُجُمَك َألْجِل َعَمٍل َحَسٍن َبْل َألْجِل َتْجِديٍف َفِإنََّك َوَأْنَت ِإْنَساٌن َتْجَعُل َلْسنَ «: اْلَيُهودُ 
؟ َأَنـا ُقْلـُت ِإنَُّكـْم آِلَهـةٌ : َأَلْيَس َمْكُتوبـًا ِفـي َناُموِسـُكمْ «: َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 34» َنْفَسَك ِإَلهاً 

ْت ِإَلـــْيِهْم َكِلَمـــُة اللَّـــِه َوَال ُيْمِكـــُن َأْن ُيـــْنَقَض اْلَمْكتُـــوُب ِإْن َقـــاَل آِلَهـــٌة ِألُوَلِئـــَك الَّـــِذيَن َصـــارَ 35
ــهُ 36 ــوَن َل ــاَلِم َأَتُقوُل ــُن : َفالَّــِذي َقدََّســُه اآلُب َوَأْرَســَلُه ِإَلــى اْلَع ــي اْب ــُت ِإنِّ ــي ُقْل ــَك ُتَجــدُِّف َألنِّ ِإنَّ

 36-30: 10يوحنا ) اللَِّه؟
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 : خالصة ما تقدم

المالك  –القضاة الشرعيين  –اهللا المعبود بحق (األسفار على  إن لفظ إله تطلق في
مثل موسى وألجل االحتراز والتفريق بين اإلله المعبود بحـق عـن ) النبي  –األشراف  –

َوَهــِذِه ِهــَي اْلَحَيــاُة 3(مانصــه  3: 17غيــره أعلــن عيســى عليــه الســالم فــي إنجيــل يوحنــا 
فميــزه ) .َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  اِإلَلــَه اْلَحِقيِقــيَّ َوْحــَدكَ َأْنــَت َأْن َيْعِرفُــوَك : اَألَبِديَّــةُ 

ألن اليهود اطلقوا هذا اللفظ على المالك والقاضي ) الحقيقي(عيسى عليه السالم باإلله 
  .والنبي فكان على المسيح أن ُيميزه بالحقيقي

 ن مــن ثالثــة -820س أقــانيم ، فهــل هــذه األقــانيم  تقولــون إن الثــالوث المقــدَّس يتكــوَّ
 صفات أم ذوات؟

فإن كانوا صفات فلماذا حدَّدتم صفات اهللا بثالثة ولم تشملوها بكل الصفات الحسنى 
 التى تليق بجالل اهللا وعظمته وقدسيته؟ 

وٕان كانت ذوات فال بد لكـم مـن اإلعتـراف بتعـدد اآللهـة وأنهـم ثالثـة آلهـة ، ألنـه فـى 
 .اسم مختلف عن الذات األخرى هذه الحالة يكون لكل ذات

 وٕاذا كان هناك اتحاد تام بين هذه األقانيم، اتحاد ال ينفصـل طرفـة عـين،  -821س
باســم االبــن واألب والـروح القــدس أو تقولــون باســم الــروح القــدس : فهـل يمكــنكم أن القــول

 .واالبن واألب؟ فهذا غير ممكن عندكم ، بل ُيعد من الكفر

 ة اتحـــاد األقـــانيم الثالثـــة أن ننـــادى األب بـــاالبن أو وهـــل يمكننـــا فـــى حالـــ -822س
 الروح القدس أو ننادى الروح القدس باالبن أو األب؟

 لو كنتم تؤمنـون بـأن ديانـة عيسـى عليـه السـالم هـى الـدين الخالـد ، آخـر  -823س
األديـــان ، ولـــو كنـــتم تؤمنـــون أنـــه جـــاء بشـــريعة مخالفـــة لشـــريعة موســـى ، ممـــا جعلكـــم 

بولس الُمخالفة للناموس ولتعاليم عيسـى عليـه السـالم وتالميـذه، فلمـاذا تتمسكون بتعاليم 
فــى البيــع : يــنقص كتــابكم العهــد الجديــد كــل األحكــام التــى يحتاجهــا البشــر فــى التعامــل
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والشــراء ، فــى العقوبــات الجنائيــة ، كــذلك فــى أحكــام الحــروب وآداب األكــل والشــرب ، 
 إلخ؟.. و .. والصالة والصيام و 

 ذا كنـــتم تســـتندون إلـــى كتـــب موســــى واألنبيـــاء فـــى تبريـــر نبــــوءات أو وإ  -824س
أحكام على أنه جزء من الكتـاب المقـدس، فلمـاذا لـم تظهـر صـيغة التثليـث واضـحة دون 

 تأويل فى العهد القديم؟

 أال يدل عدم وجود تشريع فى كـل منـاح الحيـاة فـى عهـدكم الجديـد علـى  -825س
تبشيرًا وتمهيدًا لظهور نبـي اإلسـالم محمـد صـلى اهللا أن دينكم ما وجد إال لفترة معينة ، 

 عليه وسلم الذى اشتمل دينه على كل ما يخطر ببال أحد؟

. َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسيرًا َبْعـُد ثُـمَّ َأْمِضـي ِإَلـى الَّـِذي َأْرَسـَلِني«: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 33(
يوحنـا  .)»َأُكـوُن َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتواَسَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني َوَحْيـُث 34

7 :33-34 

ــْم َيُســوُع َأْيضــاً 21( ــاَل َلُه ــوَن ِفــي َخِطيَّــِتُكمْ «: َق . َأَنــا َأْمِضــي َوَســَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُت
َأْنُتْم ِمـْن َأْسـَفُل «: َفَقاَل َلهُـمْ 23.. .. .. » َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن َتْأُتوا

َفُقْلـُت َلُكـْم 24. َأْنُتْم ِمْن َهَذا اْلَعاَلِم َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمْن َهَذا اْلَعـاَلمِ . َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوقُ 
يوحنا ) .»َياُكمْ ِإنَُّكْم َتُموُتوَن ِفي َخَطاَياُكْم َألنَُّكْم ِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا َأنِّي َأَنا ُهَو َتُموُتوَن ِفي َخَطا

8 :21-24 

ــر  فقــد جــاء عيســى عليــه الســالم ـ آخــر أنبيــاء بنــى إســرائيل مــن أبيــه إســحاق ـ ُيبشِّ
المــؤمنين أن ملكــوت اهللا ســوف ُينــزع مــن بنــى إســحاق وســيعطيه اهللا لبنــى إســماعيل ، 
على الرغم أن هذا غريب على بعض غير الفقهاء فى الكتـاب، وغريـب علـى المعانـدين 

ون أّن الملكوت سوف يدوم لهم ، ونسوا وعد اهللا لنبيـه إبـراهيم عليـه السـالم ، الذين يظن
-17: 21و تكـوين  20: 17تكـوين (أنه سيقيم النبوة فى إسحاق وأيضًا فـى إسـماعيل 

اْلَحَجــُر الَّــِذي َرَفَضــُه : َأَمــا َقــَرْأُتْم َقــطُّ ِفــي اْلُكتُـبِ «: َقــاَل َلهُــْم َيُسـوعُ 42(: ، فقـال لهــم)21
ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب ِفـي َأْعُيِنَنـا؟ . نَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ اْلبَ 
َوَمـْن 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43
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-42: 21متـى ) »َجِر َيَتَرضَُّض َوَمـْن َسـَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ َسَقَط َعَلى َهَذا اْلحَ 
  12-10: 12، مرقس 44

َال َيـُزوُل َقِضـيٌب 10: (وقد قال سفر التكوين فـى إزالـة ملكـوت اهللا مـن بنـى إسـرائيل
.) ُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ ِشـيُلوُن َولَـُه َيُكـو  ِمْن َيُهوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمـْن َبـْيِن ِرْجَلْيـِه َحتـَّى َيـْأِتيَ 

أِبــى (معنــى هــذا أن الحكـم والســلطة الدينيــة سـتزول يومــًا مــا مـن يهــوذا  10: 49تكـوين 
من يكون له (، ستزول من بنى إسرائيل ، ولكن عندما يأتى شيلون ) الشعب اإلسرائيلى

األمــر ، وفــى الحقيقــة فهــى تعنــى مــن ُتعطــى لــه الجزيــة كمــا صــرح بــذلك العميــد جمــال 
، وهــذا النبــى يكــون دينــه لكافــة األمــم ، لليهــود وللنصــارى ولغيــرهم مــن ) قاوىالــدين شــر 

، وهـو نفـس األمـر الـذى قالـه عيسـى عليـه السـالم ) َوَلُه َيُكـوُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ (األمم 
نِـي ِمـَن اآلَن ِإنَُّكـْم َال َتَرْونَ : َألنِّي َأُقوُل َلُكـمْ 39! ُهَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخَراباً 38: (لليهود

 39-37: 23متى .) »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : َحتَّى َتُقوُلوا

ــم ُيبعــث إال إلــى خاصــته مــن بنــى  يؤكــد ذلــك أيضــًا قــول عيســى عليــه الســالم أنــه ل
إســــرائيل ، بــــل إنــــه كــــان يــــرفض عــــالج إال مــــن ُأرِســــَل إلــــيهم إال فــــى أضــــيق الحقــــوق 

ه نبــى الرحمــة ، ولكــن ليأكــد أنــه لــيس هــو المســيح وللمــؤمنين فقــط، علــى الــرغم مــن أنــ
ـالَّةِ «): (المسيَّا الرئيس(  24: 15متـى ) .»َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسـَراِئيَل الضَّ

َهـؤَُالِء اِالْثَنـا َعَشـَر 5: (، بل كانت توجيهاته لتالميذه المقربين وحاملين الـدعوة مـن بعـده
ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال «: َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً  َأْرَسَلُهْم َيُسوعُ 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  10-5: 10متى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

ن األمـر سـيعطيه اهللا لمـن وقد كـان تـذكيره لليهـود بقـرب انتهـاء ملكـوت اهللا فـيهم ، وأ
يستحق، أثار حافظتهم ، ونزع نقاب الكذب من على وجوههم ، األمر الذى أثار اليهود 

ـــُه َتَكلَّـــَم 45: (وأرادوا قتلـــه بســـببه ـــوا َأنَّ ـــُه َعَرُف يِســـيُّوَن َأْمثَاَل ـــِة َواْلَفرِّ ـــا َســـِمَع ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن َوَلمَّ
ُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع َألنَُّه َكاَن ِعْنـَدُهْم ِمْثـَل َوإِْذ َكاُنوا َيْطلُ 46. َعلَـْيِهمْ 
 46-45: 21متى .) َنِبيٍّ 
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إن بيتهم سيترك لهـم : ولكنه لم يتنازل عن أداء رسالته ، فواَصَل رسالته وقال لليهود
لـن يـروه خرابًا بدون نبى ، وبدون تشريع ، فلن يأِت نبى آخر من بنى إسـرائيل ، وٕانهـم 

َيا ُأوُرَشِليُم َيا ُأوُرَشِليُم َيـا َقاِتلَـَة اَألْنِبَيـاِء «37(: بعد اآلن حتى يأتى صاحب هذا الملكوت
ْحـَت َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن ِإَلْيَها َكْم َمـرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمـَع َأْوَالَدِك َكَمـا َتْجَمـُع الدََّجاَجـُة ِفَراَخهَـا تَ 

ــْم ُتِريــُدواَجَناَحْيَهــا وَ  ــاً 38. َل ــْم َخَراب ــَرُك َلُك ــُتُكْم ُيْت ــَوَذا َبْي ــوُل َلُكــمْ 39! ُه ــي َأُق ــْم َال : َألنِّ ِإنَُّك
 39-37: 23متى ) »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : َتَرْوَنِني ِمَن اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا

اع عـــن وظـــل الكتبـــة والفريســـيون يعارضـــونه، حتـــى قالهـــا لهـــم صـــراحة وكشـــف القنـــ
يِســــيُّوَن اْلُمــــَراُؤوَن «13: (نوايـــاهم الســــيئة، فقــــال َألنَُّكــــْم َلِكــــْن َوْيــــٌل َلُكــــْم َأيَُّهـــا اْلَكَتَبــــُة َواْلَفرِّ

ــَدُعوَن الــدَّاِخِليَن  ــُتْم َوَال َت ــَال َتــْدُخُلوَن َأْن ــَماَواِت ُقــدَّاَم النَّــاِس َف ُتْغِلُقــوَن َمَلُكــوَت السَّ
 13: 23متى !) َيْدُخُلونَ 

فتـارة : عم كانوا يتمنون أال ينتقل الملكوت منهم ، فأشاعوا الشائعات من قديم الزمنن
يجعلـون الـذبيح ـ سـبب البركـة والنبـوة فـى إسـماعيل ـ هـو إسـحاق ، وتـارة يقولـون لـيس 
إلسماعيل الحق فى وراثة هذا الملكوت ألنه ابـن الجاريـة ، علـى الـرغم مـن وجـود نـص 

ِإَذا َكـــاَن ِلَرُجـــٍل اْمَرَأتَـــاِن ِإْحـــَداُهَما َمْحُبوَبـــٌة «15: (م هـــذهصـــريح يعـــارض أفكـــارهم وأقـــواله
َفــِإْن َكـاَن اِالْبـُن الِبْكـُر ِللَمْكُروَهــِة . َواُألْخـَرى َمْكُروَهـٌة َفَولـَدَتا لــُه َبنِـيَن الَمْحُبوَبـُة َوالَمْكُروَهـةُ 

َعلــى اْبــِن  ُيَقــدَِّم اْبــَن الَمْحُبوَبــِة ِبْكــراً  ال َيِحــلُّ لــُه َأنْ َفَيــْوَم َيْقِســُم ِلَبِنيــِه َمــا َكــاَن لــُه 16
َبل َيْعِرُف اْبَن الَمْكُروَهِة ِبْكرًا ِلُيْعِطَيُه َنِصيَب اْثَنْيِن ِمْن ُكلِّ َما ُيوَجُد 17 الَمْكُروَهِة الِبْكرِ 

ُل ُقْدَرِتهِ   17-15: 21تثنية ) .لُه َحقُّ الَبُكوِريَّةِ . ِعْنَدُه َألنَُّه ُهَو َأوَّ

فقــد شــاع عــن يوحنــا المعمــدان ، كمــا شــاع ذلــك أيضــًا عــن عيســى عليــه الســالم مــن 
َوإِْذ َكاَن الشَّْعُب َيْنَتِظُر َواْلَجِميُع ُيَفكُِّروَن ِفي ُقُلوِبِهْم َعـْن 15: (بعده أنه هو المسيح
  15: 3لوقا ) ُيوَحنَّا َلَعلَُّه اْلَمِسيحُ 

 :ســـيَّا، أنكـــر عيســـى عليـــه الســـالم أيضـــاً كمـــا أنكـــر يوحنـــا عليـــه الســـالم أنـــه هـــو المو 
َمـْن «: َوَهِذِه ِهَي َشَهاَدُة ُيوَحنَّا ِحـيَن َأْرَسـَل اْلَيهُـوُد ِمـْن ُأوُرَشـِليَم َكَهَنـًة َوَالِويِّـيَن ِلَيْسـَأُلوهُ 19(

ِإذًا َمــاَذا؟ « :َفَســَأُلوهُ 21. َفــاْعَتَرَف َوَلــْم ُيْنِكــْر َوَأَقــرَّ َأنِّــي َلْســُت َأَنــا اْلَمِســيحَ 20» َأْنـَت؟
َمـْن َأْنـَت «: َفقَـاُلوا لَـهُ 22. »الَ «: َفَأَجـابَ » َألنَّبِـيُّ َأْنـَت؟«. »َلْسُت َأَنـا«: َفَقالَ » ِإيِليَّا َأْنَت؟



 414 

َأَنــا َصـْوُت َصــاِرٍخ ِفــي «: قَـالَ 23» ِلُنْعِطـَي َجَوابــًا ِللَّـِذيَن َأْرَســُلوَنا؟ َمـاَذا َتقُــوُل َعـْن َنْفِســَك؟
يَّــةِ  ُمــوا َطِريــَق الــرَّبِّ َكَمــا َقــاَل ِإَشــْعَياُء النَِّبــيُّ  :اْلَبرِّ يِســيِّيَن 24. »َقوِّ َوَكــاَن اْلُمْرَســُلوَن ِمــَن اْلَفرِّ

ُد ِإْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمِسيَح َوَال ِإيِليَّا َوَال النَِّبـيَّ «: َفَسَأُلوهُ 25 : 1يوحنـا ) »؟َفَما َباُلَك ُتَعمِّ
19-25  

ليه السالم ، أرسل إليه المعمدان من السجن ليسأله إن وعندما شاع صيت عيسى ع
ــا َسـِمَع ِفــي السِّـْجِن ِبَأْعَمـاِل اْلَمِســيِح َأْرَسـَل اْثَنــْيِن 2: (كـان هـو المســيَّا أم ال ـا ُيوَحنَّـا َفَلمَّ َأمَّ

اْذَهَبـا «: ا َيُسـوعُ َفَأَجاَبُهَمـ4» ؟َأْنـَت ُهـَو اآلِتـي َأْم َنْنَتِظـُر آَخـرَ «: َوَقاَل َلهُ 3ِمْن َتَالِميِذِه 
َاْلُعْمُي ُيْبِصُروَن َواْلُعـْرُج َيْمُشـوَن َواْلُبـْرُص ُيَطهَّـُروَن 5: َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َتْسَمَعاِن َوَتْنُظَرانِ 

ــُرونَ  ــمُّ َيْســَمُعوَن َواْلَمــْوَتى َيُقوُمــوَن َواْلَمَســاِكيُن ُيَبشَّ ــ6. َوالصُّ .) »يَّ َوُطــوَبى ِلَمــْن َال َيْعثُــُر ِف
 6-2: 11متى 

ومن المحال أن تكون إجابـة يسـوع هـذه تعنـى أنـه المسِّـيِّا المنتظـر ، وٕاال لكـان قالهـا 
فهل ُيعقل أن يكتم نبى اهللا للعالمين رسـالته وسـبب إرسـاله علـى . صراحة ، دون مواربة

ـــيِّا  النــاس، حتـــى ُيرســـل نبـــى آخـــر معاصـــر لـــه مــن يســـألونه عـــن ذلـــك؟ كـــذلك فـــإن المسِّ
عنـه أنـه سيقضـى علـى اإلمبراطوريـة الرومانيـة تبعـًا لنبـوءة دانيـال النبــى ، وأن  معـروف

دينـــه ســـيغطى كـــل أجـــزاء الحيـــاة ، وأنـــه لـــن يكـــون مـــن بنـــى إســـرائيل ، بـــل ســـينزع اهللا 
وترفــع هــذه . مــن بنــى إســرائيل ، ويعطيــه ألمــة أخــرى تعمــل أثمــاره) الملكــوت(الشــريعة 

الـذين يحولـون دون وصـول كلمـة اهللا للبشـر ، ومـن األمة راية الجهـاد ضـد أعـداء اهللا ، 
ــض ، . شــاء فليــؤمن ، ومــن شــاء فليكفــر وهــى أمــة بأســها شــديد ، مــن وقــع عليهــا يترضَّ

 . ومن وقعت هى عليه سحقته

ـــي َأْم «(إذن فســـؤال نبـــى اهللا يوحنـــا المعمـــدان لعيســـى عليـــه الســـالم  ـــَت ُهـــَو اآلِت َأْن
لهـــذا النبـــى صـــاحب الملكـــوت ، الـــذى بشـــرا همـــا ليـــدل علـــى تـــوقعهم ) »؟َنْنَتِظـــُر آَخـــرَ 

َوِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َجــاَء 1(: فقــال يوحنــا عليــه الســالم: اإلثنــان بــه ، وكــان أســاس دعوتهمــا
يَّـــِة اْلَيُهوِديَّـــِة  ـــِد اْقَتـــَرَب َمَلُكـــوُت «: َقـــاِئالً 2ُيوَحنَّـــا اْلَمْعَمـــَداُن َيْكـــِرُز ِفـــي َبرِّ ُتوُبـــوا َألنَّـــُه َق

  1: 3متى ) اتِ السَّماوَ 

َمــاِن اْبتَـــَدَأ َيُســوُع َيْكــِرُز َوَيقُـــوُل 17: (وكــذلك قــال عيســـى عليــه الســالم : ِمـــْن َذِلــَك الزَّ
َفقَـاَل 43: (،  وقـال أيضـاً  17: 4متـى ) .»ُتوُبوا َألنَُّه َقـِد اْقتَـَرَب َمَلُكـوُت السَّـَماَواتِ «
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ــَر اْلُمــدُ «: َلُهــمْ  ــُه َيْنَبِغــي ِلــي َأْن ُأَبشِّ ــْد ِإنَّ َن اُألَخــَر َأْيضــًا ِبَمَلُكــوِت اِهللا َألنِّــي ِلَهــَذا َق
 44-43: 4لوقا .) َفَكاَن َيْكِرُز ِفي َمَجاِمِع اْلَجِليلِ 44. »ُأْرِسْلتُ 

 :كما أنبأ عيسى عن قدوم نبى آخر الزمان ، فقال

 ) َُوإِْن َأَرْدُتْم َأْن 14. .. .. .. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنه
  14-11: 11متى .) َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

 )15» ــيُكْم 16ِإْن ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َفــاْحَفُظوا َوَصــاَياَي ــُب ِمــَن اآلِب َفُيْعِط ــا َأْطُل َوَأَن
يــًا آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد  ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه 17ُمَعزِّ

-15: 14يوحنا )َألنَُّه َال َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ 
17 

 من أول من رأى يسوع بعد قيامته؟ -826س 

ِل اُألْسُبوِع َوبَ 9(مريم المجدلية  الَّتِـي  َظَهَر َأوًَّال ِلَمْرَيَم اْلَمْجَدِليَّـةِ ْعَدَما َقاَم َباِكرًا ِفي َأوَّ
 17-11: 20ويوحنا  9: 16مرقس ) .َكاَن َقْد َأْخَرَج ِمْنَها َسْبَعَة َشَياِطينَ 

ُمْنَطِلقَـْيِن ِفـي َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنا 13: (اثنان من تالميذه أثناء اتجاهه لقرية عمواس
َوَكاَنـا َيَتَكلََّمـاِن 14. »ِعْمـَواُس «َذِلَك اْلَيْوِم ِإَلى َقْرَيٍة َبِعيَدٍة َعْن ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلـَوًة اْسـُمَها 

َرَب َوِفيَمـا ُهَمـا َيَتَكلََّمـاِن َوَيَتَحـاَوَراِن اْقتَـ15. َبْعُضـُهَما َمـَع َبْعـٍض َعـْن َجِميـِع َهـِذِه اْلَحـَواِدثِ 
لوقــا ) .َوَلِكــْن ُأْمِســَكْت َأْعُيُنُهَمــا َعــْن َمْعِرَفِتــهِ 16. ِإَلْيِهَمــا َيُســوُع َنْفُســُه َوَكــاَن َيْمِشــي َمَعُهَمــا

24 :13-16 

َوِفيَما ُهَما ُمْنَطِلَقَتاِن ِلُتْخِبَرا َتَالِميـَذُه ِإَذا َيُسـوُع 9: (ظهر لمريم المجدلية ومريم األخرى
 9: 28متى ) .َفَتَقدََّمَتا َوَأْمَسَكَتا ِبَقَدَمْيِه َوَسَجَدَتا َلهُ . »َسَالٌم َلُكَما«: َالَقاُهَما َوَقالَ 

أى ظهـر . أى إنه اتفق مرقس ويوحنـا علـى أن يسـوع ظهـر أوًال لمـريم المجدليـة فقـط
 .لشخص واحد ، وكانت امرأة

أى . خـرىأما عنـد متـى فقـد أكـد لـه الـوحى أن يسـوع ظهـر لمـريم المجدليـة ومـريم األ
 .المرأتين

 فمن الصادق فيهم؟. أما لوقا فقد خالفهم كلهم وقال إنه ظهر أوًال لرجلين
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 وهل ذهب التالميذ للجليل للقاء يسوع كما أبلغهم؟ -827س 

َوَأمَّا اَألَحَد َعَشَر ِتْلِميذًا َفاْنَطَلُقوا ِإَلى اْلَجِليـِل ِإَلـى اْلَجَبـِل َحْيـُث َأَمـَرُهْم 16: (نعـم
 17-16: 28متى ) .َوَلمَّا َرَأْوُه َسَجُدوا َلُه َوَلِكنَّ َبْعَضُهْم َشكُّوا17. َيُسوعُ 

ِإنِّــي َأْصــَعُد ِإَلــى : َوَلِكــِن اْذَهِبــي ِإَلــى ِإْخــَوِتي َوُقــوِلي َلُهــمْ : (فقــد ظلــوا فــى أورشــليم: ال 
يَّـُة َوَأْخَبـَرِت الّتَالِميـَذ َأنَّهَـا َرَأِت الــرَّبَّ َفَجـاَءْت َمـْرَيُم اْلَمْجَدلِ 18. »َأبِـي َوَأبِـيُكْم َوإَِلِهـي َوإَِلِهُكـمْ 

ــاَل َلَهــا َهــَذا ــَواُب 19. َوَأنَّــُه َق ُل اُألْســُبوِع َوَكاَنــِت اَألْب ــَك اْلَيــْوِم َوُهــَو َأوَّ ــا َكاَنــْت َعِشــيَُّة َذِل َوَلمَّ
ــُذ ُمْجَتِمِعــيَن ِلَســَبِب اْلَخــْوِف ِمــنَ  ــاَن الّتَالِمي ــُث َك ــًة َحْي ــي  ُمَغلََّق ــَف ِف اْلَيُهــوِد َجــاَء َيُســوُع َوَوَق

 19-17: 20يوحنا ) .»سَالٌم َلُكمْ «: اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهمْ 
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 )24َواْلكـَالُم الَّـِذي َتْسـَمُعوَنُه لَـْيَس ِلـي َبـْل ِلـآلِب . َالَِّذي َال ُيِحبُِّني َال َيْحفَـُظ كَالِمـي
وُح اْلُقـــُدُس الَّـــِذي 26. ِبَهـــَذا َكلَّْمــُتُكْم َوَأَنـــا ِعْنـــَدُكمْ 25. الَّــِذي َأْرَســـَلِني ـــا اْلُمَعـــزِّي الـــرُّ َوَأمَّ

يوحنـا ) ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ َشـْيٍء َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ  َسُيْرِسـُلُه اآلُب ِباْسـِمي َفُهـوَ 
14 :24-26 

 )26» ِّــق ــَن اآلِب ُروُح اْلَح ــْيُكْم ِم ــا ِإَل ــُلُه َأَن ــزِّي الَّــِذي َسُأْرِس ــاَء اْلُمَع ــى َج َوَمَت
َن َأْنـُتْم َأْيضـًا َألنَُّكـْم َمِعـي ِمـَن َوَتْشـَهُدو 27.الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثـُق َفُهـَو َيْشـَهُد ِلـي

 27-26: 15يوحنا .) »اِالْبِتَداءِ 

 )7 َألنَّـُه ِإْن َلـْم َأْنَطِلـْق َال َيـْأِتيُكُم َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحـقَّ ِإنَّـُه َخْيـٌر َلُكـْم َأْن َأْنَطِلـَق
ــٍة وَ 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ ــُت اْلَع َمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ

ــا َعَلــى َخِطيَّــٍة َفَألنَُّهــْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــي9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ 10. َأمَّ َوَأمَّ
فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـاَلِم قَـْد  َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـةٍ 11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 

 )12» َِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيـَرًة َأْيضـًا َألقُـوَل َلُكـْم َوَلِكـْن َال َتْسـَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُـوا اآلن .
َحـقِّ َألنَّـُه َال َيـَتَكلَُّم َوَأمَّا َمتَـى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع الْ 13

ـُدِني َألنَّـُه 14. ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسـَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ  َذاَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا .) َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 

م فـى خطابـه ردًا علـى واعترف عظيم أقباط مصر بنبوة الرسول صلى اهللا عليه وسـل
فقــد قــرأت كتابــك ، وفهمــت مــا ذكــرت فيــه ومــا .. أمــا بعــد (: خطــاب الرســول ، فقــال لــه

وقــد ..  وقـد علمـُت أن نبيــًا قـد بقـى ، وكنـت أظــن أنـه يخـرج بالشـامتـدعو إليـه ، 
أكرمت رسولك ، وبعثـت لـك بجـاريتين لهمـا مكـان مـن القـبط عظـيم ، وبكسـوة ، ومطيـة 

 )عليكوالسالم . لتركبها

إذن فهو قد اعترف أن عيسى عليه السالم لم يكن آخر األنبياء ، بل أنبأ بقدوم نبى 
آخــر بعــده ، وهــذا ينفــى مــن ناحيــة أخــرى كــون يســوع إلهــًا ، كمــا ينفــى قضــية الصــلب 

كما يؤكد سماحة اإلسالم فى الـدعوة ، فلـم يـدخل المقـوقس اإلسـالم ، ولكنـه لـم . والفداء
ـــبعض بانتشـــار . اجهـــة الـــدعوة لإلســـالميقـــف ســـدًا منيعـــًا فـــى مو  ـــالى ُيفنِّـــد دعـــوة ال وبالت
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اإلســالم بالســيف ، ويوضــح لمــاذا ُيســب المقــوقس مــن بعــض أقبــاط مصــر علــى شــبكة 
 .النت

 إن كان يسوع اإلله عندكم قد مات ، فمن الذى أحيَّاه؟  -828س 

ينفصـلون قبل أن ُتجيب ، اعلم أنكم تؤمنون بأنـه متحـد مـع الـرب والـروح القـدس وال 
ومـن الـذى ! طرفة عين، فلو وقـع المـوت علـى أحـدهم ، لكـان حتمـًا واقـع علـى اآلخـرين

أحيا القديسين الذين قاموا من قبورهم فور موت يسوع؟ أال يدل هذا على أن يسوع ليس 
 بإله؟ وأنه لم يكن يملك لقدره أو لقدر غيره شيئًا؟

 ُح َقـْد َقـاَم َفَباِطَلـٌة ِكَراَزُتَنـا َوَباِطـٌل َوإِْن َلْم َيُكِن اْلَمِسـي14: (يقول بولس -829س
  14: 15كورنثوس األولى ) َأْيضًا ِإيَماُنُكمْ 

ــم يقــم مــن األمــوات ، ولكــن اهللا الــذى ُيحيــى  وسأســوق إلــيكم األدلــة علــى أن يســوع ل
وبالتــالى َيبُطـــل إيمــانكم بـــنص كتــابكم ، وتبطـــل . وُيميــت هــو الـــذى أقامــه مـــن األمــوات

قـــام علـــيكم الحجـــة فـــى عــــدم اتحـــاد الخـــالق بـــالمخلوق والُمحيـــى والمميــــت كـــرازتكم ، وتُ 
 :بالميت

) ِإْذ َلــْم َيُكــْن ُمْمِكنــًا َأْن ُيْمَســَك ِمْنــهُ  َأَقاَمــُه اُهللا َناِقضــًا َأْوَجــاَع اْلَمــْوتِ َالَّــِذي 24( -1
 24: 2الرسل  أعمال

 32: 2أعمال الرسل ) .وٌد ِلَذِلكَ َوَنْحُن َجِميعًا ُشهُ  َأَقاَمُه اهللاُ َفَيُسوُع َهَذا 32( -2

ــوُه الَّــِذي 15( -3 ــاِة َقَتْلُتُم ــيُس اْلَحَي ــَذِلكَ  َأَقاَمــُه اهللاُ َوَرِئ ــَواِت َوَنْحــُن ُشــُهوٌد ِل ــَن اَألْم ) .ِم
 15: 3أعمال الرسل 

ُكــلِّ َواِحــٍد ِمــْنُكْم َعــْن َأْرَســَلُه ُيَبــاِرُكُكْم ِبــَردِّ  َأَقــاَم اُهللا َفَتــاُه َيُســوعَ ِإَلــْيُكْم َأوًَّال ِإْذ 26( -4
 26: 3أعمال الرسل ) .»ُشُروِرهِ 

َفْلــَيُكْن َمْعُلومــًا ِعْنــَد َجِمــيِعُكْم َوَجِميــِع َشــْعِب ِإْســَراِئيَل َأنَّــُه ِباْســِم َيُســوَع اْلَمِســيِح 10( -5
ــَواتِ النَّاِصــِريِّ الَّــِذي َصــَلْبُتُموُه َأْنــُتُم  ــَن اَألْم ــُه اُهللا ِم ِبــَذاَك َوَقــَف َهــَذا َأَمــاَمُكْم  الَّــِذي َأَقاَم

 10: 4أعمال الرسل ) .َصِحيحاً 
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ــُه آَباِئَنــا َأَقــاَم َيُســوَع 30( -6  أعمــال)الَّــِذي َأْنــُتْم َقَتْلُتُمــوُه ُمَعلِِّقــيَن ِإيَّــاُه َعَلــى َخَشــَبةٍ ِإَل
 30: 5 الرسل

أعمـال الرسـل ) َيِصـيَر َظـاِهراً َوَأْعَطـى َأْن  َأَقاَمُه اُهللا ِفي اْلَيـْوِم الثَّاِلـثِ َهـَذا 40( -7
10 :40 

 30: 13أعمال الرسل ) .َوَلِكنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواتِ 30( -8

.. .. َكَمـا ُهـَو َمْكتُـوٌب  ِإْذ َأَقاَم َيُسـوعَ ِإنَّ اَهللا َقْد َأْكَمَل َهَذا َلَنا َنْحُن َأْوَالَدُهـْم 33( -9
َوَأمَّـا 37. .. .. .. َغْيـَر َعِتيـٍد َأْن َيُعـوَد َأْيضـًا ِإلَـى َفَسـادٍ اِت ِإنَُّه َأَقاَمُه ِمـَن اَألْمـوَ 34.. 

 37-33: 13أعمال الرسل ) .َفَلْم َيَر َفَساداً الَِّذي َأَقاَمُه اُهللا 

ــ31( -10 ــْد َعيََّن ــِديَن اْلَمْســُكوَنَة ِباْلَعــْدِل ِبَرُجــٍل َق ــاَم َيْومــًا ُهــَو ِفيــِه ُمْزِمــٌع َأْن َي ُه َألنَّــُه َأَق
 31: 17أعمال الرسل ) .»ِإْذ َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواتِ ُمَقدِّمًا ِلْلَجِميِع ِإيَمانًا 

ُنْؤِمُن ِبَمْن َأَقاَم َيُسـوَع َبْل ِمْن َأْجِلَنا َنْحُن َأْيضًا الَِّذيَن َسُيْحَسُب َلَنا الَّـِذيَن 24( -11
 24: 4رومية .) َربََّنا ِمَن اَألْمَواتِ 

ــَواتِ َكــاَن َوإِْن 11( -12 ــَن اَألْم ــوَع ِم ــاَم َيُس ــِذي َأَق ــاَم  ُروُح الَّ ــيُكْم َفالَّــِذي َأَق َســاِكنًا ِف
 11: 8رومية)اْلَمِسيَح ِمَن اَألْمَواِت َسُيْحِيي َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة َأْيضًا ِبُروِحِه السَّاِكِن ِفيُكمْ 

اَهللا َأَقاَمــــُه ِمــــَن وَع َوآَمْنــــَت ِبَقْلِبــــَك َأنَّ َألنَّـــَك ِإِن اْعَتَرْفــــَت ِبَفِمـــَك ِبــــالرَّبِّ َيُســـ9( -13
 9: 10رومية .) َخَلْصتَ  اَألْمَواتِ 

َواِهللا اآلِب الَِّذي ُبوُلُس، َرُسوٌل َال ِمَن النَّاِس َوَال ِبِإْنَساٍن، َبْل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح 1( -14
 1: 1غالطية ) َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواتِ 

، َوَأْجَلَسـُه َعـْن َيِمينِـِه ِفـي ِإْذ َأَقاَمـُه ِمـَن اَألْمـَواتِ ُه ِفـي اْلَمِسـيِح، الَِّذي َعِملَـ20( -15
 20: 1أفسس ) السََّماِويَّاِت،

ــِل َمــْدُفوِنيَن َمَعــُه ِفــي اْلَمْعُموِديَّــِة، الَِّتــي ِفيَهــا اِقْمــُتْم اْيضــًا َمَعــُه 12( -16 ــاِن َعَم ِبِإيَم
 12: 2كولوسى .) َواتِ اِهللا، الَِّذي اَقاَمُه ِمَن اَألمْ 

، َيُسـوَع، الَّـِذي ُيْنِقـُذَنا الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اَألْمـَواتِ َوَتْنَتِظُروا اْبَنُه ِمَن السََّماِء، 10( -17
 10: 1تسالونيكى األولى ) .ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي
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َوَأْعَطـاُه َمْجـدًا،  َألْمـَواتِ َأْنُتُم الَِّذيَن ِبِه ُتْؤِمُنـوَن ِبـاِهللا الَّـِذي َأَقاَمـُه ِمـَن ا21( -18
 21: 1بطرس األولى  .)َحتَّى ِإنَّ ِإيَماَنُكْم َوَرَجاَءُكْم ُهَما ِفي اهللاِ 

 َيُســـوُع النَّاِصـــِريُّ : َأيَُّهـــا الرَِّجـــاُل اِإلْســـَراِئيِليُّوَن اْســـَمُعوا َهـــِذِه اَألْقـــَوالَ «22( -830س
ــِل اهللاِ  ــْم ِمــْن ِقَب ــْرَهَن َلُك ــْد َتَب ــِدِه ِفــي َرُجــٌل َق ــاٍت َصــَنَعَها اُهللا ِبَي ــَب َوآَي  ِبُقــوَّاٍت َوَعَجاِئ

 22: 2أعمال الرسل .) َوَسِطُكْم َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ 

فهـل بعـد هـذا الـنص تقولـون إن يسـوع كـان إلـه؟ هـل تـدعون بعـد ذلـك أن المعجــزات 
نَّاِصِريُّ َرُجٌل َقْد َتَبْرَهَن َيُسوُع ال(التى صنعها لتدل على ألوهيته؟ يقول النص بوضوح 

 ).َوآَياٍت َصَنَعَها اُهللا ِبَيِدهِ ) (َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَياتٍ 

فيــدل علــى تحريــف عقيــدتكم وتبــديل كتــابكم ) َكَمــا َأْنــُتْم َأْيضــًا َتْعَلُمــونَ (أمــا قولــه 
 .ف ذلكوطمس تعاليم نبيكم ، ألنَّ ما تعلمونه هو خال

 ُتصــدِّقون ادعــاء بــولس أن يســوع اختــاره رســوًال ضــمن االثنــى عشــر بعــد  -831س
ُبوُلُس، َرُسوٌل َال ِمَن النَّاِس َوَال ِبِإْنَسـاٍن، َبـْل ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َواِهللا 1: (موت يهوذا

 1: 1غالطية ) ،اآلِب الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواتِ 

اعتمـاد اهللا للتالميـذ؟ فلمـاذا همَّـش التالميـذ الـذين اتبعـوه  أال ُيعد هذا دليـل علـى عـدم
 وسمعوا منه وتعلموا على يديه واختار غيرهم؟ 

؟ أال يـدل )26: 1أعمـال الرسـل (ولماذا اختـار التالميـذ التلميـذ الثـانى عشـر متيـاس 
 ذلك على كذب بولس؟ فمن فيهم الصادق ومن الكاذب؟

لــــه؟ وهــــل يكفــــى جنــــوده الــــذين كــــانوا ومــــن هــــم شــــهود بــــولس علــــى اختيــــار يســــوع 
يصاحبونه فى رحلته إلى سوريا للسطو على الكنـائس وتعـذيب جماعـة المـؤمنين بعسـى 

 !عليه السالم هناك؟ إنهم نفس أعضاء عصابته

 ما هو هدف بولس من رسائله؟ -832س 

فقد قرر فى رسالته إلى أهل كورنثوس أال يعرف شيئًا عن ديـن عيسـى عليـه السـالم 
َر أال يعــرف إال عيســى عليــه الســالم باســم المســيح وأنــه  وال عــن تعاليمــه لتالميــذه ، وقــرَّ
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.) َألنِّي َلْم َأْعِزْم َأْن َأْعِرَف َشْيئًا َبْيَنُكْم ِإالَّ َيُسوَع اْلَمِسـيَح َوإِيَّـاُه َمْصـُلوباً 2: (ُصـِلبَ 
 2: 2كورنثوس األولى 

 فـى تأييـد النـاموس وقـول كيف تبررون التناقض الموجود بـين قـول يسـوع  -833س
. َال َتُظنُّـوا َأنِّـي ِجْئـُت َألْنُقـَض النَّـاُموَس َأِو اَألْنِبَيـاءَ «17(بولس فى هدم العمل بـه؟ 

ـــلَ  ـــَماُء : َفـــِإنِّي اْلَحــقَّ َأقُـــوُل َلُكـــمْ 18. َمـــا ِجْئـــُت َألْنُقـــَض َبـــْل ِألَُكمِّ ِإَلـــى َأْن تَـــُزوَل السَّ
) .ِحـٌد َأْو ُنْقَطــٌة َواِحــَدٌة ِمـَن النَّــاُموِس َحتـَّى َيُكــوَن اْلُكــلُّ َواَألْرُض َال َيـُزوُل َحــْرٌف َوا

َوَلِكنَّ َزَواَل السََّماِء َواَألْرِض َأْيَسُر ِمْن َأْن َتْسُقَط ُنْقَطٌة 17(وقوله  18-17: 5متى 
  17: 16لوقا ) .َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموسِ 

، ْم ِمـْن َأْعَمـاِل النَّـاُموِس ُهـْم َتْحـَت َلْعَنـةٍ َألنَّ َجِميَع الَِّذيَن هُ 10: (فقد قال بـولس
َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن َال َيْثُبــُت ِفــي َجِميــِع َمــا ُهــَو َمْكُتــوٌب ِفــي ِكَتــاِب النَّــاُموِس «َألنَّــُه َمْكُتــوٌب 

ُر ِبالنَّـاُموِس ِعْنـَد اِهللا َفَظـاهِ 11. »ِلَيْعَمَل بِـهِ  اْلَبـارَّ «ٌر، َألنَّ َوَلِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبـرَّ
ــَن اِإليَمــانِ 12. »ِباِإليَمــاِن َيْحَيــا ــْيَس ِم ــاُموَس َل اِإلْنَســاُن الَّــِذي َيْفَعُلَهــا «، َبــِل َوَلِكــنَّ النَّ

 12-10: 3غالطية .) »َسَيْحَيا ِبَها

ُر ِبَأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 16: (وقــال أيضــاً  ــِإْذ َنْعَلــُم َأنَّ اِإلْنَســاَن َال َيَتَبــرَّ ــاِن ، َب ْل ِبِإيَم
َر ِبِإيَمـــاِن َيُســـوَع َال ِبَأْعَمـــاِل َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، آَمنَّـــا َنْحـــُن َأْيضـــًا ِبَيُســـوَع اْلَمِســـيِح،  ِلَنَتَبـــرَّ

ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية .) َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُروَن ِبالنَّاُموسِ َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن الْ 4: (وقال أيضـاً  َسـَقْطُتْم . َمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
 4: 5غالطية .) ِمَن النِّْعَمةِ 

ــاِبَقِة ِمــْن َأْجــِل ُضــْعِفَها َوَعــَدِم 18: (وقــال أيضــاً  َفِإنَّــُه َيِصــيُر ِإْبَطــاُل اْلَوِصــيَِّة السَّ
ــْل َشــْيئاً 19، َنْفِعَهــا َلِكــْن َيِصــيُر ِإْدَخــاُل َرَجــاٍء َأْفَضــَل ِبــِه َنْقتَــِرُب وَ . ِإِذ النَّــاُموُس َلــْم ُيَكمِّ
 19-18: 7عبرانيين .) ِإَلى اهللاِ 

فمـن الــذى أوحـى إلــى بــولس كالمـًا غيــر الـذى نطــق بــه مـن تؤلهونــه؟ ومـا رأيكــم فــى 
إدانـــة يعقـــوب وجميـــع المشـــايخ لبـــولس وخروجـــه عـــن النـــاموس؟ ومـــا رأيكـــم أنـــه بعـــد أن 

 ن يقتلوه عاد مرة أخرى إلى إلغاء الناموس ومحاربته؟تطهََّر وكاد المؤمنون أ
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فهــل تأخــذون ديــنكم مــن إنســان كافر؟هــل . فالخــارج علــى النــاموس فــى ُعــرِفُكم كــافر
 تعلمون أنه لبولس خمس أسداس ما ُكِتَب فى العهد الجديد؟

 كيف توفِّقون بين تعاليم عيسى عليه السالم التى ترفض الخطيئة األزلية  -834س
 من جذورها وبين أقوال بولس التى تدعوا إلى هذا الفكر الُمنحرف؟ وتنقضها

ــاَلِم ِمــْن َأْجــِل َذِلــَك َكَأنََّمــا 12: (يقــول بــولس ــِت اْلَخِطيَّــُة ِإَلــى اْلَع ِبِإْنَســاٍن َواِحــٍد َدَخَل
. .. .. اْلَجِميـعُ  َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت َوَهَكَذا اْجتَـاَز اْلَمـْوُت ِإَلـى َجِميـِع النَّـاِس ِإْذ َأْخَطـأَ 

َوَذِلَك َعَلى الَِّذيَن َلْم ُيْخِطُئوا َعَلى ِشْبِه  َقْد َمَلَك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإَلى ُموَسىَلِكْن 14.. 
َألنَّــُه ِإْن . َوَلِكــْن َلــْيَس َكاْلَخِطيَّــِة َهَكــَذا َأْيضــًا اْلِهَبــةُ 15. َتَعــدِّي آَدَم الَّــِذي ُهــَو ِمثَــاُل اآلِتــي

َفبِــاَألْوَلى َكِثيـــرًا ِنْعَمــُة اِهللا َواْلَعِطيَّـــُة ِبالنِّْعَمــِة الَِّتـــي  ِبَخِطيَّـــِة َواِحـــٍد َمـــاَت اْلَكِثيـــُرونَ َكــاَن 
َولَـْيَس َكَمـا ِبَواِحـٍد قَـْد َأْخَطـَأ َهَكـَذا 16. ِباِإلْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح َقِد اْزَداَدْت ِلْلَكِثيِرينَ 

ـــةُ  ـــَرٍة ِللتَّْبِريـــرِ ألَ . اْلَعِطيَّ ـــا َكِثي ـــْن َجـــرَّى َخَطاَي ـــُة َفِم ـــا اْلِهَب ـــِة َوَأمَّ ـــٍد ِللدَّْيُنوَن ـــَم ِمـــْن َواِح . نَّ اْلُحْك
ــِذيَن 17 ــرًا الَّ ــاَألْوَلى َكِثي ــِد َفِب ــْوُت ِباْلَواِح ــَك اْلَم ــْد َمَل ــِد َق ــِة اْلَواِح ــاَن ِبَخِطيَّ ــُه ِإْن َك َألنَّ

. َعِطيََّة اْلِبـرِّ َسـَيْمِلُكوَن ِفـي اْلَحَيـاِة ِباْلَواِحـِد َيُسـوَع اْلَمِسـيحِ َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة وَ 
َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِللدَّْيُنوَنِة َهَكَذا ِبِبـرٍّ َواِحـٍد 18

َألنَّــُه َكَمــا ِبَمْعِصــَيِة اِإلْنَســاِن 19. َيــاةِ َصــاَرِت اْلِهَبــُة ِإَلــى َجِميــِع النَّــاِس ِلَتْبِريــِر اْلحَ 
.) اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة َهَكَذا َأْيضًا ِبِإَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثيـُروَن َأْبـَراراً 

 19-12: 5رومية 

َبـزَّ َوُهـَو َيتَـَنعَُّم ُكـلَّ َيـْوٍم َكاَن ِإْنَساٌن َغِنيٌّ َوَكاَن َيْلـَبُس اُألَ◌ْرُجـواَن َوالْ «: (فقد قال يسوع
َوَيْشَتِهي 21َوَكاَن ِمْسِكيٌن اْسُمُه ِلَعاَزُر الَِّذي ُطِرَح ِعْنَد َباِبِه َمْضُروبًا ِباْلُقُروِح 20. ُمَتَرفِّهاً 

ــاِقِط ِمــْن َماِئــَدِة اْلَغِنــيِّ َبــْل َكاَنــِت اْلِكــَالُب تَــْأتِ  . ي َوَتْلَحــُس ُقُروَحــهُ َأْن َيْشــَبَع ِمــَن اْلُفتَــاِت السَّ
ـــَراِهيمَ 22 ـــى ِحْضـــِن ِإْب ـــُة ِإَل ـــُه اْلَمَالِئَك ـــِكيُن َوَحَمَلْت ـــاَت اْلِمْس ـــَن . َفَم ـــيُّ َأْيضـــًا َوُدِف ـــاَت اْلَغِن َوَم
 َفَرفَـَع َعْيَنْيــِه ِفــي اْلَهاِوَيــِة َوُهـَو ِفــي اْلَعــَذاِب َوَرَأى ِإْبــَراِهيَم ِمـْن َبِعيــٍد َوِلَعــاَزَر ِفــي ِحْضــِنهِ 23
َد : َفَنـــاَدى24 َيـــا َأِبـــي ِإْبـــَراِهيُم اْرَحْمِنـــي َوَأْرِســـْل ِلَعـــاَزَر ِلَيُبـــلَّ َطـــَرَف ِإْصـــَبِ◌ِعِه ِبَمـــاٍء َوُيَبـــرِّ

َيـــا اْبِنـــي اْذُكـــْر َأنَّـــَك اْســـَتْوَفْيَت : َفَقـــاَل ِإْبـــَراِهيمُ 25. ِلَســـاِني َألنِّـــي ُمَعـــذٌَّب ِفـــي َهـــَذا اللِهيـــبِ 
َوفَـْوَق َهـَذا 26. َواآلَن ُهـَو َيَتَعـزَّى َوَأْنـَت َتَتَعـذَّبُ . َوَكـَذِلَك ِلَعـاَزُر اْلَبَالَيـاَخْيَراِتَك ِفي َحَياِتَك 
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لَـْيُكْم َال ُكلِِّه َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُهوٌَّة َعِظيَمٌة َقْد ُأْثِبَتْت َحتـَّى ِإنَّ الَّـِذيَن ُيِريـُدوَن اْلُعُبـوَر ِمـْن َهُهَنـا إِ 
َأْســَأُلَك ِإذًا َيــا َأَبــِت َأْن ُتْرِســَلُه ِإَلــى : َفَقــالَ 27. ِذيَن ِمــْن ُهَنــاَك َيْجتَــاُزوَن ِإَلْيَنــاَيْقــِدُروَن َوَال الَّــ

ــِت َأبِــي  ــْم ِلَكــْيَال َيــْأُتوا ُهــْم َأْيضــًا ِإلَــى َمْوِضــِع 28َبْي َألنَّ ِلــي َخْمَســَة ِإْخــَوٍة َحتـَّـى َيْشــَهَد َلُه
َال َيـا : َفقَـالَ 30. ِلَيْسـَمُعوا ِمـْنُهمْ . ِعْنَدُهْم ُموَسى َواَألْنِبَيـاءُ : اِهيمُ َقاَل َلُه ِإْبرَ 29. اْلَعَذاِب َهَذا
ــْيِهْم َواِحــٌد ِمــَن اَألْمــَواِت َيُتوُبــونَ . َأِبــي ِإْبــَراِهيمَ  ِإْن َكــاُنوا َال : َفَقــاَل َلــهُ 31. َبــْل ِإَذا َمَضــى ِإَل

-19: 16لوقـا ) .»اَم َواِحٌد ِمَن اَألْمَواِت ُيَصدُِّقونَ َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواَألْنِبَياِء َوَال ِإْن قَ 
31 

ة وٕان كانت تـنقض فكـرة الخطيئـة المتوارثـة التـى روََّج إليهـا  فى الحقيقة إن هذه القصَّ
ـــة أخـــرى أكبـــر وأعظـــم فهـــى تقـــول إن العقيـــدة : بـــولس مـــن أساســـها ، إال أنهـــا لهـــا دالل

ى هى اإليمان باإلله الواحد إله إبـراهيم الصحيحة التى تنجِّى صاحبها من العذاب األبد
وال . وموســى واألنبيــاء ، وهــى الجــزء األول فــى دعــوة كــل األنبيــاء ، ثــم العمــل الصــالح

شــىء غيــر هــذا، وُيعــد هــذا تأكيــدًا آخــرًا مــن ســيِّدنا عيســى عليــه الســالم أنــه لــم يــأِت إال 
 .هم السالم أجمعينليؤكد الناموس واألنبياء ويدعو شعبه بدعوة موسى واألنبياء علي

ــاُة اَألَبِديَّــةُ 3: (لــذلك قــال ــَدكَ : َوَهــِذِه ِهــَي اْلَحَي ــيَّ َوْح ــَه اْلَحِقيِق ــَت اِإلَل ــوَك َأْن  َأْن َيْعِرُف
، أى أن تــؤمن بــاهللا وحــده وال ُتشــرك بــه  3: 17يوحنــا ) .َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ 

َوِحيَنِئـــٍذ (إليــك ، وتعمــل الصـــالحات ، ألنــه شــيئًا ، وتــؤمن برســـوله عيســى الــذى أرســـله 
 27: 16متى ) .ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِلهِ 

 هــل ســُيدين بــولس الكــذَّاب المالئكــة حقَّــًا؟ وهــل ســتُفَحص روح اهللا؟ ومــن  -835س
الــذى سيفحصــها؟ وٕاذا كــان هنــاك مــن ســيفحص روح اهللا ويدينــه فكيــف يكــون اهللا ديَّــان 

 ض؟السماوات واألر 

ُر َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ اْلِقدِّيِسيَن َسَيِديُنوَن اْلَعـاَلَم؟ فَـِإْن َكـاَن اْلَعـاَلُم ُيـَداُن ِبُكـْم َأفَـَأْنُتْم َغْيـ2(
ــْغَرى؟  ِه َأَلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأنََّنــا َســَنِديُن َمَالِئَكــًة؟ َفِبــاَألْوَلى ُأُمــوَر َهــذِ 3ُمْســَتْأِهِليَن ِلْلَمَحــاِكِم الصُّ

 3-2: 6كورنثوس األولى !) اْلَحَياةِ 

وَح َيْفَحُص ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى َأْعَماَق اهللاِ (  10: 2كورنثوس األولى .) َألنَّ الرُّ
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 هل ُأحلَّت كل األشياء حقًا لبولس؟ -836س 

 َتِحـلُّ ِلـي ُكـلُّ اَألْشـَياءِ . ُكلُّ اَألْشَياِء َتِحلُّ ِلي َلِكْن َلْيَس ُكـلُّ اَألْشـَياِء ُتواِفـقُ 12(
 12: 6كورنثوس األولى .) َلِكْن َال َيَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيءٌ 

 ُكـلُّ اَألْشـَياِء َتِحـلُّ ِلـي. ُكلُّ اَألْشَياِء َتِحلُّ ِلي َلِكْن َلْيَس ُكـلُّ اَألْشـَياِء ُتواِفـقُ 23(
 23: 10كورنثوس األولى .) َوَلِكْن َلْيَس ُكلُّ اَألْشَياِء َتْبِني

 يح أن بولس متساٍو مع الرسل كما ادعى؟ هل صح -837س 

ِإْذ َألنَّـُه َكـاَن َيْنَبِغـي َأْن ُأْمـَدَح ِمـْنُكْم، ! َأْنُتْم َأْلَزْمُتُموِني. َقْد ِصْرُت َغِبّيًا َوَأَنا َأْفَتِخرُ 11(
 11 :12كورنثوس الثانية)،َوإِْن ُكْنُت َلْسُت َشْيئاً َلْم َأْنُقْص َشْيئًا َعْن َفاِئِقي الرُُّسلِ 

َح  وٕان كــان األمــر كــذلك فلمــاذا اتهمــه يعقــوب بالهرطقــة والخــروج علــى الــدين وصــحَّ
العقائد الفاسدة التى علمها للناس، وأرسل من يغيـر عقائـده الفاسـدة التـى علمهـا أتباعـه؟ 

 )32-17: 21أعمال الرسل (

 هل كان بولس مسحورًا أم ممسوسًا أم مجنونًا؟ -838س 

ــاُه ُف َمــا َأَنــا َأْفَعُلــُه ِإْذ َلْســُت َأْفَعــُل َمــا ُأِريــُدُه َألنِّــي َلْســُت َأْعــرِ 15( ــا ُأْبِغُضــُه َفِإيَّ ــْل َم َب
َفــاآلَن 17. َفــِإْن ُكْنــُت َأْفَعــُل َمــا َلْســُت ُأِريــُدُه َفــِإنِّي ُأَصــاِدُق النَّــاُموَس َأنَّــُه َحَســنٌ 16. َأْفَعــلُ 

َلْيَس َساِكٌن ِفـيَّ َفِإنِّي َأْعَلُم َأنَُّه 18. السَّاِكَنُة ِفيَّ  َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل َذِلَك َأَنا َبِل اْلَخِطيَّةُ 
َألنَّ اِإلَراَدَة َحاِضـَرٌة ِعْنـِدي َوَأمَّـا َأْن َأْفَعـَل اْلُحْسـَنى . َأْي ِفي َجَسـِدي َشـْيٌء َصـاِلحٌ 

اِلَح الَِّذي ُأِريـُدُه َبـِل الشَّـ19. َفَلْسُت َأِجدُ  رَّ الَّـِذي َلْسـُت ُأِريـُدُه َألنِّي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ
َفَلْسـُت َبْعـُد َأْفَعُلـُه َأَنـا َبـِل اْلَخِطيَّـُة َفِإْن ُكْنُت َما َلْسـُت ُأِريـُدُه ِإيَّـاُه َأْفَعـُل 20. َفِإيَّاُه َأْفَعلُ 

ــاِكَنُة ِفــيَّ  لشَّــرَّ َحاِضــٌر ِإذًا َأِجــُد النَّــاُموَس ِلــي ِحيَنَمــا ُأِريــُد َأْن َأْفَعــَل اْلُحْســَنى َأنَّ ا21. السَّ
َوَلِكنِّـــي َأَرى َناُموســـًا 23. فَــِإنِّي ُأَســـرُّ ِبَنــاُموِس اِهللا ِبَحَســـِب اِإلْنَســاِن اْلَبـــاِطنِ 22. ِعْنــِدي

آَخَر ِفي َأْعَضـاِئي ُيَحـاِرُب َنـاُموَس ِذْهِنـي َوَيْسـِبيِني ِإَلـى َنـاُموِس اْلَخِطيَّـِة اْلَكـاِئِن 
) ؟َمْن ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسـِد َهـَذا اْلَمـْوتِ ! ِإلْنَساُن الشَِّقيُّ َوْيِحي َأَنا ا24. ِفي َأْعَضاِئي

 24-15: 7رومية 

 هل تعلمون أن بولس الكافر حكَم على اهللا بالجهل والضعف؟ -839س 
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ــاسِ  َجَهاَلــَة اهللاِ َألنَّ 25( ــُم ِمــَن النَّ ــاسِ  َوَضــْعَف اهللاِ ! َأْحَك ــَن النَّ ــَوى ِم كورنثــوس !) َأْق
 25: 1األولى 

 هل تعلمون أن بولس لعَن إلهكم وجعل من مراسم عبادتم له أنكم تلعنوه؟ -840س 

: َاْلَمِسيُح اْفتَـَداَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا، َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ 13(
 13: 3غالطية .) »َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «

 ِإذًا َمـــْن َزوََّج َفَحَســـنًا َيْفَعـــُل َوَمـــْن َال ُيـــَزوُِّج َيْفَعـــُل َأْحَســـنَ 38(: قـــال بـــولس -841س .
َوَلِكـــْن ِإْن َمـــاَت َرُجُلهَــا َفِهـــَي ُحـــرٌَّة ِلَكـــْي . اْلَمــْرَأُة ُمْرَتِبَطـــٌة ِبالنَّـــاُموِس َمـــا َداَم َرُجُلهَــا َحّيـــاً 39

. نََّها َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت َهَكـَذا ِبَحَسـِب َرْأِيـيَوَلكِ 40. َتَتَزوََّج ِبَمْن ُتِريُد ِفي الرَّبِّ َفَقطْ 
 40-38: 7كورنثوس األولى ) .َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا ِعْنِدي ُروُح اهللاِ 

 َفَلْيَس ِعْنِدي َأْمٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـاً َوَأمَّا اْلَعَذاَرى 25: (وقـال
ـيِق اْلَحاِضـرِ  َفـَأُظنُّ 26. ِحَمُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـوَن َأِمينـاً َكَمْن رَ  . َأنَّ َهـَذا َحَسـٌن ِلَسـَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى :) َأنَُّه َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا

ـا اْلَبــاُقوَن 12: (وقـال ٌخ َلــُه اْمـَرَأٌة َغْيـُر ُمْؤِمَنــٍة ِإْن َكـاَن أَ : َفـَأُقوُل َلُهــْم َأَنـا َال الــرَّبُّ َوَأمَّ
َواْلَمـــْرَأُة الَّتِــي َلهَــا َرُجــٌل َغْيــُر ُمــْؤِمٍن َوُهـــَو 13. َوِهــَي َتْرَتِضــي َأْن َتْســُكَن َمَعــُه َفــَال َيْتُرْكهَــا

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َيْرَتِضي َأْن َيْسُكَن َمَعَها َفَال َتْتُرْكهُ 

غالطيـة ) !ِإنَّـُه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنَفُعُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً : وُل َلُكمْ َها َأَنا ُبوُلُس َأقُ : (وقـال
مـا عالقـة رأى بـولس ف. ، وهو نفس األمر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفـروه بسـببه2: 5

الشخصى بوحى اهللا وكتابه المقدس؟ فهل أكمل بولس ما نسيه الرب؟ أم استحسـن رأيـه 
ـــيكم أن تتبعـــوهواستصـــوبه عـــن رأى إ هـــل هـــو رأى بـــولس أم رأى : لهـــه؟ ومـــن الـــذى عل

 الرب؟

 مــا قــولكم فــى الطوائــف النصــرانية التــى كانــت منتشــرة قبــل اإلســالم والتــى  -842س
 كانت ترفض فكرة الصلب والفداء وموت عيسى عليه السالم على الصليب؟

 : من هذه الطوائف
 الماينسيةو  -3   والبارديسيانية  -2   الباسيليديون  -1  
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 والساطرينوسية  -6   والكورنثية  -5   والدوسيتية  -4  
 والماركيونية  -9   والبولسية  -8   والمارسيونية  -7  

 والكاربوكرايتة  -12 والهرمسية -11 والسيرنثية -10
 والفلنطانيائية -15 والتايتانيسية  -14 والبارسكاليونية  -13

الشــهير الــذى ُيــدرَّس فــى مــدارس الالهــوت ) هيمموســي(ومــا ذكرنــاه مقــرر فــى تــاريخ 
 .اإلنجيلية

فقـد اعتقــدت هــذه الطوائــف بألوهيــة عيسـى عليــه الســالم ، وجزمــت بأنــه ال يجــوز أن 
ر التــى  ُيمــَتَهن ، واســتنتجت مــن هــذا أنــه لــم ُيصــَلب قطعــًا ، وأن ألفــاظ التوجــع والتضــجُّ

 .ال تصح نسبتها إليهنسبتها إليه كتب النصارى المتأخرين لم يتفوَّه بها و 

 الشـــــهير ) أردوار ســـــيوس(مـــــا رأيكـــــم فـــــى قـــــول المـــــؤرخين مثـــــل المســـــيو  -843س
صــفحة (بمعارضــة المســلمين وأحــد أعضــاء األنســيتودى الفرنســى فــى بــاريس فــى كتابــه 

 والذى يؤكد وجود فكرة إلقاء الشبه على غير يسوع وصلب هذا البديل مكانه؟) 49

عيسـى وصـلبه ، ومـا قالـه القـرآن موجـود عنـد طوائـف إن القرآن ينفى قتل “: فقد قال
فقــد كــانوا يعتقــدون بغايــة الســخافة أن عيســى وهــو ذاهــب . الباســيليدون: نصــرانية مــنهم

 –لمحــل الصــلب ُألِقــَى شــبه ســيمون عليــه ، ثــم أخفــى نفســه ليضــحك علــى ُمضــطهديه 
ُصِلَب بدل عيسى، ومنهم السيرنتيون فإنهم قرروا أن أحد الحواريين . الغالطين –اليهود 

وقد عثر على فصل من كتاب الحواريين، وٕاذا كالمه نفس كالم الباسيليدين، وقد صرََّح 
 ”.إنجيل القديس برنابا أن الذى ُصِلَب بدل عيسى عليه السالم هو يهوذا

أى النصــــرانية : اإلســـالم“: األلمــــانى فـــى كتابــــه) ارنســــت دى بـــوش(ومـــنهم المســـيو 
إن جميـع مـا يخـتص بمسـائل الصـلب والفـداء هـو : (ا معنـاهمـ -) 142صـفحة (” الحقَّة

مـــن مبتكـــرات ومخترعـــات بـــولس وَمـــن شـــابهه مـــن الـــذين لـــم يـــروا يســـوع ، وليســـت مـــن 
 .)أصول النصرانية الحقَّة

: ”تـاريخ الديانـة النصـرانية“: فى الجزء األول من كتابه المسمَّى) ملمن(ومنهم السيد 
، وٕاسدال ثوب الظـالم ، فُيسـَتنَتج مـن ذلـك إمكـان  إن تنفيذ الحكم كان فى وقت الغلس“
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إبــدال يســوع بأحــد المجــرمين الــذين كــانوا فــى ســجون القــدس ُمنتظــرين تنفيــذ ُحكــم القتــل 
 ”.عليهم ؛ كما اعتقدت بعض الطوائف وصدَّقهم القرآن

رفضـــت قبــول مســـألة  -قبـــل اإلســالم  -إن أغلــب الشـــعوب الشــرقية “: وأكمــل قـــائالً 
إن نفـس حادثـة القيامـة بعـد الصـلب “: ، حتـى قـال باسـيليوس الباسـيليدىالصلب والقتل 

 ”.لُتَعدُّ من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول الصلب على ذات يسوع

 ِإنَُّكــْم َال َتَرْوَنِنــي ِمــَن : َألنِّــي َأُقــوُل َلُكــمْ 39: (مــاذا تعنــى عنــدكم هــذه الفقــرة -844س
 ؟39: 23متى ) .»!آلِتي ِباْسِم الرَّبِّ ُمَباَرٌك ا: اآلَن َحتَّى َتُقوُلوا

أال تعنــى أنــه ذاهــب إلــى اهللا ، وأن أيــدى العــدو اآلثمــة لــن تطولــه ، ولــن ينــزل مــرة 
أخــرى حتــى يــأتى الُمبــارك القــادم مــن عنــد الــرب ، أى الرســول الــذى ســيخلفه؟ فهــل رأوه 

ثــم رفعــه اهللا بعــد قولــه هــذه المقولــة وكــذب فــى نبوءتــه؟ أم كــان هــذا آخــر مــا قالــه لهــم ، 
 إليه؟

َأَنا َأْمِضـي َوَسـَتْطُلُبوَنِني َوَتُموتُـوَن ِفـي «: َقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيضاً 21(ألم يقل لليهود 
َأْنـُتْم «: َفقَـاَل َلهُـمْ 23.. .. .. » َحْيُث َأْمِضي َأَنا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتوا. َخِطيَِّتُكمْ 

. َأْنُتْم ِمْن َهَذا اْلَعـاَلِم َأمَّـا َأَنـا َفَلْسـُت ِمـْن َهـَذا اْلَعـاَلمِ . ا َفِمْن َفْوقُ ِمْن َأْسَفُل َأمَّا َأنَ 
َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِّي َأَنا ُهَو «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 28.. .. .. 

َوالَّـِذي َأْرَسـَلِني 29. لَّـُم ِبَهـَذا َكَمـا َعلََّمِنـي َأِبـيَوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتكَ 
: 8يوحنـا ) .»ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

 ؟21-29

َتَتَفرَّقُـوَن ُهـَوَذا تَـْأِتي َسـاَعٌة َوقَـْد َأتَـِت اآلَن 32: (ألم يتحداهم وقال لهم إنه غلب العالم
ِتِه َوَتْتُرُكوَنِني َوْحـِدي قَـْد 33. َوَأَنـا َلْسـُت َوْحـِدي َألنَّ اآلَب َمِعـي. ِفيَها ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخاصَّ

 َأَنا َقْد َغَلْبتُ : ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق َوَلِكْن ِثُقوا. َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ سَالمٌ 
 ؟33-32: 16يوحنا ) .»اْلَعاَلمَ 

فهــل قــبض عليــه اليهــود وصــلبوه فكــانوا هــم المنتصــرين عليــه؟ أم رفعــه اهللا وأخــزى 
 اليهود وبذلك يكون قد انتصر عليهم وعلى عالم الشر كله؟
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 ماذا تعنى عندكم قدرته التى أعطاها له اهللا لكى يتمكن من تغييـر هيئتـه  -845س
هــذه اإلمكانيــة علــى ســالح أعطــاه اهللا لــه ليــتمكن مــن ومالمحــه بــل وصــوته؟ أال تــدل 

 الهرب من أعدائه؟

َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنا ُمْنَطِلقَـْيِن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ِإلَـى َقْرَيـٍة َبِعيـَدٍة َعـْن ُأوُرَشـِليَم ِسـتِّيَن 13(
. َمَع َبْعٍض َعْن َجِميِع َهِذِه اْلَحَواِدثِ  َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن َبْعُضُهَما14. »ِعْمَواُس «َغْلَوًة اْسُمَها 

. َوِفيَما ُهَما َيَتَكلََّماِن َوَيَتَحاَوَراِن اْقَتَرَب ِإَلْيِهَما َيُسوُع َنْفُسُه َوَكاَن َيْمِشي َمَعُهَما15
ـــا17. َوَلِكـــْن ُأْمِســـَكْت َأْعُيُنُهَمـــا َعـــْن َمْعِرَفِتـــهِ 16 ـــاَل َلُهَم ـــَالمُ «: َفَق ـــَذا اْلَك ـــا َه الَّـــِذي  َم

: َفَأَجـــاَب َأَحـــُدُهَما الَّـــِذي اْســـُمُه َكِ◌ْلُيوَبـــاُس 18» َتَتَطاَرَحـــاِن ِبـــِه َوَأْنُتَمـــا َماِشـــَياِن َعاِبَســـْيِن؟
َهْل َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحـَدَثْت ِفيَهـا ِفـي َهـِذِه «

ـــُة ِبَيُســـوَع النَّاِصـــِريِّ الَّـــِذي َكـــاَن «: َفَقـــاالَ » َوَمـــا ِهـــَي؟«: َلُهَمـــا َفَقـــالَ 19» ؟اَأليَّـــامِ  اْلُمْخَتصَّ
 19-13: 24لوقا ) .ِإْنَسانًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّْعبِ 

ُهوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّامًا ِمـْن َفَأَخَذ يَ 3: (وُأمسكت أعين اليهود أن يعرفوه وقت القبض عليه
يِســـيِّيَن َوَجــاَء ِإَلـــى ُهَنــاَك ِبَمَشـــاِعَل َوَمَصــاِبيَح َوِســـَالحٍ  َفَخـــَرَج 4. ِعْنــِد ُرَؤَســـاِء اْلَكَهَنــِة َواْلَفرِّ

ـــمْ  ـــاَل َلُه ـــِه َوَق ـــْأِتي َعَلْي ـــا َي ـــلِّ َم ـــاِلٌم ِبُك ـــَو َع ـــوَن؟«: َيُســـوُع َوُه ـــْن َتْطُلُب ـــاُبوهُ 5» َم وَع َيُســـ«: َأَج
ـا قَـاَل َلهُـمْ 6. َوَكاَن َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه َأْيضًا َواِقفـًا َمَعهُـمْ . »َأَنا ُهوَ «: َقاَل َلُهمْ . »النَّاِصِريَّ  : َفَلمَّ

» َمْن َتْطُلُبوَن؟«: َفَسَأَلُهْم َأْيضاً 7. َرَجُعوا ِإَلى اْلَوَراِء َوَسَقُطوا َعَلى اَألْرضِ » ِإنِّي َأَنا ُهوَ «
َفِإْن ُكْنُتْم َتْطُلُبوَنِني َفَدُعوا . َقْد ُقْلُت َلُكْم ِإنِّي َأَنا ُهوَ «: َأَجابَ 8. »َيُسوَع النَّاِصِريَّ «: َفَقاُلوا

 8-3: 18يوحنا .) »َهؤَُالِء َيْذَهُبونَ 

َبْعـــَد َهـــَذا َأْظَهـــَر َأْيضـــًا َيُســـوُع َنْفَســـُه 1: (كـــذلك لـــم يعرفـــه تالميـــذه الـــذين هـــم خاصـــته
َكاَن ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوُتوَما الَِّذي ُيقَـاُل لَـُه التـَّْوَأُم 2: َظَهَر َهَكَذا. َلى َبْحِر َطَبِريَّةَ ِللّتَالِميِذ عَ 

قَـاَل 3. َوَنثََناِئيُل الَِّذي ِمْن َقاَنا اْلَجِليِل َواْبَنـا َزْبـِدي َواْثَنـاِن آَخـَراِن ِمـْن تَالِميـِذِه َمـَع َبْعِضـِهمْ 
َفَخَرُجوا . »َنْذَهُب َنْحُن َأْيضًا َمَعكَ «: َقاُلوا َلهُ . »َأَنا َأْذَهُب َألَتَصيَّدَ «: َلُهْم ِسْمَعاُن ُبْطُرُس 

ـْبُح َوقَـَف َيُسـوُع 4. َوِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َلْم ُيْمِسـُكوا َشـْيئاً . َوَدَخُلوا السَِّفيَنَة ِلْلَوْقتِ  ـا َكـاَن الصُّ َوَلمَّ
َيا ِغْلَمـاُن «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 5. يَذ َلْم َيُكوُنوا َيْعَلُموَن َأنَُّه َيُسوعُ َوَلِكنَّ الّتَالمِ . َعَلى الشَّاِطئِ 

َأْلُقـوا الشَّـَبَكَة ِإَلـى َجاِنـِب السَّـِفيَنِة «: َفقَـاَل َلهُـمْ 6» !الَ «: َأَجاُبوهُ . »َأَلَعلَّ ِعْنَدُكْم ِإَدامًا؟
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َفَقـاَل 7. وا َيْقِدُروَن َأْن َيْجِذُبوَها ِمـْن َكثْـَرِة السَّـَمكِ َفَأْلَقْوا َوَلْم َيُعودُ . »اَألْيَمِن َفَتِجُدوا
ــا َســِمَع ِســْمَعاُن . »ُهــَو الــرَّبُّ «: َذِلــَك التِّْلِميــُذ الَّــِذي َكــاَن َيُســوُع ُيِحبُّــُه ِلُبْطــُرَس  َفَلمَّ

: 21يوحنا ) .َنْفَسُه ِفي اْلَبْحرِ  ُبْطُرُس َأنَُّه الرَّبُّ اتََّزَر ِبَثْوِبِه َألنَُّه َكاَن ُعْرَيانًا َوَأْلَقى
1-7 

ـا َمـْرَيُم 11: (ولم تعرفه المجدلية التى كانت من يومين مضيا تُـدلِّك قدميـه بالطيـب َأمَّ
َفَنَظــَرْت 12َوِفيَمــا ِهــَي َتْبِكــي اْنَحَنــْت ِإلَــى اْلَقْبــِر . َفَكاَنــْت َواِقفَــًة ِعْنــَد اْلَقْبــِر َخاِرجــًا َتْبِكــي

اٍب ِبــيٍض َجاِلَســْيِن َواِحــدًا ِعْنــَد الــرَّْأِس َواآلَخــَر ِعْنــَد الــرِّْجَلْيِن َحْيــُث َكــاَن َجَســُد مَالَكــْيِن ِبِثَيــ
ِإنَّهُـْم َأَخـُذوا َسـيِِّدي «: َقالَـْت َلُهَمـا» َيـا اْمـَرَأُة ِلَمـاَذا َتْبِكـيَن؟«: َفَقاَال َلَها13. َيُسوَع َمْوُضوعاً 

َوَلمَّا َقاَلْت َهَذا اْلَتَفَتْت ِإَلى اْلـَوَراِء َفَنَظـَرْت َيُسـوَع َواِقفـًا َولَـْم 14 .»َوَلْسُت َأْعَلُم َأْيَن َوَضُعوهُ 
َفَظنَّـْت ِتْلـَك َأنَّـُه » َيا اْمَرَأُة ِلَماَذا َتْبِكيَن؟ َمْن َتْطُلبِـيَن؟«: َقاَل َلَها َيُسوعُ 15. َتْعَلْم َأنَُّه َيُسوعُ 

. »يُِّد ِإْن ُكْنـَت َأْنـَت قَـْد َحَمْلتَـُه َفُقـْل ِلـي َأْيـَن َوَضـْعَتُه َوَأَنـا آُخـُذهُ َيا َسـ«: اْلُبْسَتاِنيُّ َفَقاَلْت َلهُ 
) .الَّـِذي َتْفِسـيُرُه َيـا ُمَعلِّـمُ » َربُّـوِني«: َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلهُ » !َيا َمْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16

 16-11: 20يوحنا 

َوَجـاَء ِإلَـى النَّاِصـَرِة 16: (جبـل ، فخـرج مـن وسـطهم سـالماً وأرادوا أن ُيلقوه مـن فـوق ال
.. .. .. .. .. َوَدَخـَل اْلَمْجَمـَع َحَسـَب َعاَدتِـِه َيـْوَم السَّـْبِت َوقَـاَم ِلَيْقـَرَأ . َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّـى

َقـاُموا َوَأْخَرُجـوُه َخـاِرَج فَ 29َفاْمَتَألَ َغَضبًا َجِميُع الَِّذيَن ِفـي اْلَمْجَمـِع ِحـيَن َسـِمُعوا َهـَذا 28
ــِل الَّــِذي َكاَنــْت َمــِديَنُتُهْم َمْبِنيَّــًة َعَلْيــِه َحتَّــى  اْلَمِديَنــِة َوَجــاُءوا ِبــِه ِإَلــى َحافَّــَةِ◌ اْلَجَب

 30-16: 4لوقا .) َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى30. َيْطَرُحوُه ِإَلى َأْسَفلُ 

اه اهللا مـنهم وهـم يقبضـون  فهل لم يلفت أنظاركم لماذا وكيف انسلت من وسطهم ونجَّ
لقـد ! عليه متجهين به إلى حافة الجبل؟ راجعـوا شـريط يسـوع يسـاعدكم فـى هـذا التصـور

أعطـــى اهللا اليهـــود درســـًا عمليـــًا أنهـــم لـــن يتمكنـــوا مـــن رســـوله ، وذلـــك رحمـــة منـــه لـــيفهم 
مـرات ومـرات ، حتـى صـعب  النصارى فيما بعد أنه كما نجَّى اهللا عبده ورسوله من قبـل

 .عليهم التعرف عليه ، يمكنه أن ينجيه بمعجزة رفعه للسماء
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وٕاذا جـاز إخفــاء شخصـيته عــن تالميـذه وأحبائــه ، َفِلـَم لــم يسـتخدم هــذه اإلمكانيـة فــى 
إخفاء نفسه عن أعدائه اليهود ، وبذلك يكون قد أجاز اهللا الكأس عنه واستجاب لدعائـه 

 وأنقذه من هذه الميتة؟

 ـــَل اهللا  -846س يقـــول بـــولس فـــى رســـالته إلـــى العبـــرانيين أن يســـوع دعـــا اهللا ، وتقبَّ
ــاه ــَراٍخ َشــِديٍد َوُدُمــوٍع ِطْلَبــاٍت 7: (دعوتــه ونجَّ ــي َأيَّــاِم َجَســِدِه، ِإْذ َقــدََّم ِبُص الَّــِذي، ِف

: 5عبـرانيين ) ِل َتْقـَواهُ َوَتَضرَُّعاٍت ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمـْن َأْجـ
7 

ــاه مــن العــذاب والصــلب؟ وَمــن  أال تعنــى هــذه الفقــرة عنــدكم أن اهللا ســمع لدعائــه ونجَّ
الذى سِمَع أو تقبل دعاء َمن إذا كنتم تقولون باتحاد اآلب واالبن والروح القدس؟ وكيف 

ــاه مــع قــولكم بصــلبه؟ وهــل وعيــتم لقــول بــولس أ ن اهللا تفهمــون أن اهللا ســمع دعــاءه ونجَّ
سمع لدعاء يسوع من أجل تقواه؟ أليس هذا دليل على أن عيسى عليه السالم كـان نبيـًا 
ورجـــًال بـــارًا يتقـــى اهللا ، ويخشـــى غضـــبه ، ويرجـــو رحمتـــه؟ ألـــيس هـــذا مقـــام العبـــد تجـــاه 

 خالقه؟ فكيف توفقون هذا القول بادعائكم أنه إله؟

 هل الذى كان على الصليب هو يسوع حقًا؟ -847س 
ن عند يسوع المقدرة على الصيام بـدون أكـل أو شـراب أربعـين يومـًا متواصـلة؟ ألم تك

يوحنـا ) .»َأَنـا ِلـي َطَعـاٌم ِآلُكـَل َلْسـُتْم َتْعِرُفوَنـُه َأْنـُتمْ «(، ألم يقل لتالميذه ) 2: 4متى (
 ؟32: 4

فلمــاذا أظهــَر الحاجــة والمذلَّــة ألعدائــه بســبب العطــش ســاعة واحــدة؟ ألــيس فــى هــذا 
ى أن المصــلوب المستســقى هــو غيــره الُمشــبَّه بــه؟ ألــيس فــى هــذا أيضــًا لــدليل لــدليل علــ

 على أن المصلوب ليس إله؟

 مـــن هـــو صـــاحب القبـــر الـــذى ُدِفـــَن فيـــه الـــرب المصـــلوب الميِّـــت الُمكفَّـــن  -848س
 بالكتَّان؟

لم يوح إلى أحد من ُكتَّاب األناجيل باسـم صـاحب القبـر غيـر متـى ، فقـد ُأوحـَي إليـه 
 )60: 27متى (ب القبر هو يوسف الذى من الرامة أن صاح
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 هل دهنوا ُجثمان اإلله باألطايب قبل الصلب؟ -849س 
ـــه  ـــوا جثمان ـــا أنهـــم دهن ـــا ، بينمـــا يؤكـــد وحـــى يوحنَّ ـــدهن عنـــد مـــرقس ومتـــى ولوق ـــم ُي ل

 )40: 19يوحنا (باألطايب 

 متى ُأعِدَم ربكم المصلوب؟ -850س 
ألن العشــاء األخيــر عنــدهم كــان اليــوم  )42: 15متــى ولوقــا ومــرقس : (يــوم الجمعــة

ـلب هـو يـوم  األول من الفطير، وعلى ذلك يكـون قـبض عليـه يـوم الخمـيس، ويكـون الصَّ
 .الجمعة

ــلب هــو : يــوم الخمــيس عنــد يوحنــا ، حيــث ُقــِبَض عليــه مســاء األربعــاء ، ويكــون الصَّ
 ).28: 18يوحنا (الخميس 

 بينما كان مايزال ) 25: 15س مرق(كيف ُصِلَب يسوع فى الساعة الثالثة  -851س
: 19يوحنـــا (ُيحقَّــق معــه أمــام بــيالطس بعــد ذلــك بــثالث ســاعات أى الســاعة السادســة 

 ؟ )14
 :كتب أخرى للمؤلف

 المسيحية الحقة كما جاء بها المسيح بين االلتزام والتحريف ودعوة اإلسالم -1  
 تطابق أم تنافر: أسماء اهللا الحسنى ويسوع -2  
 ن يعرفه المسلم عن الكتاب المقدسما يجب أ -3  
 ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس؟ -4  
 إنسانية المرأة بين اإلسالم واألديان األخرى -5  
 يسوع ليس المسيح الذى تفسيره المسِّيِّا -6  
 الناسخ والمنسوخ فى الكتاب المقدس -7  
 التعصب والتسامح بين اإلسالم واألديان األخرى -8  
 )أجزاء 4(البهريز فى الكالم اللى يغيظ  -9  

 حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء الالهوت -10
 دمروا المسيح وأبيدوا أهله : بولس يقول -11
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 الروح القدس فى محكمة التاريخ -12
 المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول إلهية عيسى عليه السالم -13
 زكريا بطرس حول صحة الكتاب المقدسالمناظرة الكبرى مع القس  -14
 المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول عقيدة الصلب والفداء -15

 

 )عابدين/ ش الجمهورية 14(ُتطلب جميع مؤلفات المؤلف من مكتبة وهبة 

 3917470: ت

 

 :رقم اإليداع                      

 مؤلفجميع الحقوق محفوظة لل                          



 البهريز فى الكالم اللى يغيظ
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة

ومازال القمص زكريا بطرس يتجنب الرد على كتب البهريـز فـى الكـالم اللـى يغـيظ ، 
 . ويفشل حين يحاول ، فيصيبه اليأس ـ فيقلع عن هذه المحاوالت

الرد على مناظراتى حول ألوهيـة يسـوع ، وحـول  ومازال القمص زكريا بطرس يتجنب
ويــرفض الــدخول فــى منــاظرات . صــحة الكتــاب المقــدس ، وحــول عقيــدة الصــلب والفــداء

 !حول الموضوعات التى ذكرتها توًا ، وحول بولس واختراع المسيحية

وأشكرالباحث المحترم القمـص حلمـى الـذى اعتـرف فـى مـؤتمر تثبيـت العقيـدة بـالفيوم 
إنـه لـو عـاش عمـره كلـه : عـن الـرد عـن بعـض األسـئلة ، والتـى قـال عنهـا بعجزه 2004

لــن يجـــد لهـــا إجابـــة، وبعــد اســـتنجاده بالبابـــا شـــنودة ليســـاعده فــى الـــرد علـــى بعـــض هـــذه 
األســئلة ، مازلنــا ننتظــر التواصــل بــين الجــانبين لنجــرى أحاديــث ومنــاظرات، ظلــت ردهــًا 

 .من الزمن من الموضوعات المحرمة بين الجانبين

وأرى أنــه حــان الوقــت لنكســر هــذا الحــاجز ، ونمــد يــد العــون لألجيــال الناشــئة علــى 
كيفيــة اإلتفــاق فــى األخــالق، واإلحتــرام المتبــادل، واإلخــتالف فــى موضــوع العقيــدة الــذى 
ُيعــد بجــد مــن الموضــوعات الشــائكة، والتــى يخشــاها لــيس النــاس فقــط، بــل أجهــزة األمــن 

بحت مفروضــة علينــا فــى العمــل ، وفــى وســائل وبمــا أن هــذه الموضــوعات أصــ. نفســها
المواصــالت ، ووســائل اإلعــالم ، وجــب علينــا أن ُنعلــم هــذا الجيــل كيفيــة اإلخــتالف فــى 
: الفكــر ، أو المــذهب أو الحــزب ، ولكــن القاعــدة األصــيلة التــى ال يجــب الخــالف عليهــا

 !نحن بشر ، وال بد أن نرتفع بإنسانيتنا ونترفع بمصريتنا فوق كل خالف

 !واهللا ولى التوفيق
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 أين كان ربكم يوم الخميس؟ -1س 
كــان فــى بيــت قيافــا للُمحاكمــة عنــد متــى ومــرقس ويوحنــا ، وأســلموه فــى اليــوم التــالى 

 )لبيالطس وللصلب) الجمعة(

 ).حيث مات عند يوحنا يوم الخميس(كان نهارًا عند بيالطس وليًال على الصليب 
 أين كان ربكم يوم الجمعة؟ -2س 

 .عدُّ للصلب عند متى ومرقس ولوقاكان يُ 
 .كان فى القبر عند يوحنا ألنه مات مساء الخميس

 متى ُدِفَن اإلله؟ -3س 
 مساء الخميس عند يوحنا

 .مساء الجمعة عند متى ومرقس ولوقا
 هل قضى يسوع فى القبر ثالثة أيام وثالث ليال؟ -4س 

َألنَّـُه َكَمـا 40: (ا متـىلقد كانت نبـوءة يسـوع بشـأن المـوت والصـلب والـدفن كمـا يقولهـ
َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِفـي َقْلـِب َكاَن ُيوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثَالَث َلَياٍل َهَكَذا 

 40: 12متى ) .اَألْرِض َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثَالَث َلَيالٍ 

مساء الجمعة ، وهو ) ؟(يسوع  إال أن الواقع ُيكذِّب قول يسوع هذه النبوءة ، فقد ُدِفنَ 
اليوم الذى يحتفل به النصارى إلى اليـوم علـى أنـه الجمعـة الحزينـة ، وُيفتـرض أنـه بـات 
هناك، وُيفتَرض أيضًا أن يكون قـد أمضـى السـبت كلـه هنـاك ، ومـع شـروق شـمس أول 

 وعلى ذلـك يكـون قـد أمضـى ليلتـين ويومـًا كـامًال ،. لم يجده أحد هناك) األحد(األسبوع 
 .ساعة 36إلى  30وبذلك يكون قد أمضى حوالى من 

وكنــت قــد أثبــت مــن قبــل أن الــنص اليونــانى يقــول إنهــم فــى صــباح الســبت لــم يكــن 
موجودًا بالقبر ، وأن هذا الخطأ فـى الترجمـة متعمـد ، ألنـه فـى نصـوص األناجيـل كلهـا 

 :ذكرت السبت وليس األحد ، فالحظ تالعب المترجمين واختالفات الترجمة
Mat 28:1  In the later ende of the Sabboth day (Bishops) 
Mat 28:1  The Sabbath was over (CEV)( Ue-Sword كل النصوص من موقع U) 
Mat 28:1  After the Sabbath, as Sunday morning was dawning (GNB) 
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Mat 28:1 After the day of worship, as the sun rose Sunday morning 
(GW) 
Mat 28:1  But late in the sabbaths, (LITV) 
Mat 28:1  But late in the week, at the dawning into the first day of the  
week  (MKJV) 
Mat 28:1  After the Sabbath, as the first light of the new week dawned 
(MSG) 
Mat 28:1  In the end P

(3796)
P of the sabbath, P

4521 
P(KJV +) 

 
Mar 16:9  Very early on the first day of the week (CEV) 
Mar 16:9  When [Iesus] was rysen early, the first [day] after the 
Sabboth (Bishops) 
Mar 16:9  [After Jesus rose from death early on Sunda (GNB) 
Mar 16:9  After Jesus came back to life early on Sunday (GW) 
Mar 16:9  And having risen early on the first of the sabbat (LITV)  
Mar 16:9  And when Jesus had risen early the first day of the Sabbath 
(MKJV) 
Mar 16:9  [After rising from the dead, Jesus appeared early on Sunday  
morning (MSG) 
Mar 16:9  Now P

1161
P when Jesus was risen P

450
P earlyP

4404
P the firstP

4413
P day of 

the week, P

4521  
P(KJV+) 

Luk 24:1  But vpon the first day of the Sabbathes (Bishops) 
Luk 24:1  Very early on Sunday mornin  (CEV) 
Luk 24:1  Very early on Sunday morning (GNB) 
Luk 24:1  Very early on Sunday morning (GW) 
Luk 24:1  And the first of the sabbaths (LITV) 
Luk 24:1  And on the first of the sabbaths (MKJV) 
Luk 24:1  At the crack of dawn on Sunday (MSG) 
Luk 24:1  Now P

1161
P upon theP

3588
P firstP

3391
P day of the P

3588
P week, P

4521 
P(KJV+) 

 
Joh 20:1  The first day of ye Sabbothes (Bishops) 
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Joh 20:1  On Sunday morning (CEV) 
Joh 20:1  Early on Sunday morning, (GNB) 
Joh 20:1  Early on Sunday morning (GW) 
Joh 20:1  But on the first of the sabbaths,  (LITV) 
Joh 20:1  The first of the sabbaths (MKJV) 
Joh 20:1  Early in the morning on the first day of the week, (MSG) 
Joh 20:1  P

(1161)
P The P

3588
P firstP

3391
P day of the P

3588
P week P

4521 
P(KJV+) 

والـذى تـرجم إلـى أسـبوع تجـده يـوم السـبت ، وبهـذا عملـت  4521وبالباحث عن رقـم 
لـه مـن وسـواء قـام اإل. بعض التراجم ، والبعض اآلخـر حـرف لتنطبـق نبـوءة يونـان عليـه
 .الموت يوم السبت أو فجر األحد ، فال تنطبق عليه نبوءة دانيال

ولــو قــال يســوع هــذه النبــوءة لمــا ُدِهــَش زوَّار القبــر أو ُشــلَّت ألســنتهم عــن الكــالم أو 
خافوا ، ولما أتوا للمقبرة أصًال ، بل تقابلوا فى المكان المتفـق عليـه ، ولكـان تالميـذه قـد 

 .و قيدصدَّقوا قيامته دون شرط أ

 من هم زوَّار المقبرة؟ -5س 

 )1: 16مرقس (مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة :  مرقس

 )1: 28متى (مريم المجدلية ومريم األخرى :   متى  

 )1: 24لوقا (حامالت الحنوط ومعهنَّ ُأناس :   لوقا 

نـا يوح(مريم المجدلية أوًال بمفردها ، ثم أتـت بسـمعان بطـرس ويوحنـا :  يوحنا
20 :1-3( 

 كم عدد الذين زاروا القبر أوًال؟ -6س 

 )1: 16مرقس (ثالث سيدات :  مرقس

 )1: 28متى (سيدتان :   متى  

 )1: 24لوقا (نساء ومعهنَّ أناس :   لوقا 

 )3-1: 20يوحنا (امرأة واحدة :  يوحنا
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 زائرة المقبرة لزيارتها؟/ زائرتا / ومتى جاء زائروا  -7س 

 )1: 24لوقا (و) 1: 28متى (و) 2: 16مرقس : (ععند فجر أول األسبو 

 )1: 20يوحنا (فى أول األسبوع باكرًا والظالم باق 

واالختالف هنا لفظـى ، إضـافة إلـى مـا أثبتـه مـن تالعـب فـى ترجمـة النصـوص مـن 
 .اللغة اليونانية إلى اللغات األخرى

 هل زوَّار المقبرة أتوا فى الظالم أم فى ضوء الشمس؟ -8س 

 )1: 20يوحنا ( والظالم باقألسبوع باكرًا فى أول ا

 )2: 16مرقس (فى أول األسبوع  إذ طلعت الشمس

 .لم ُيحدِّد وحى متى أو لوقا هذه النقطة

 عرفنا من يوحنا أنَّ بطرس ويوحنا قد أتيـا إلـى المقبـرة مـع مـريم ولـم ُيصـدِّقوا  -9س
: َلْم َيُكوُنوا َبْعُد َيْعِرُفـوَن اْلِكتَـابَ َألنَُّهْم 9: (قيامته ، وقد علََّل يوحنا دهشتهم هذه بقوله

 9: 20يوحنا ) .َأنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيُقوَم ِمَن اَألْمَواتِ 

فكيــف لــم يعــرف التلميــذ الــذى كــان ُيحبــه الكتــاب؟ وكيــف ســيتولون لــواء الــدعوة مــن 
ا بعــده وهــم يجهلــون الكتــاب؟ ومــاذا ســُيعلِّموَن غيــرهم وهــم بهــذا الجهــل؟ وحتــى لــو كــانو 

ألــم يخبــرهم هــو مــن قبــل؟ وٕاذا كــانوا لــم يفهمــوا نقطــة مــا مــن صـــلب : يجهلــون الكتــاب
العقيــدة ، فمــا الــذى أدراكــم أن هنــاك نقــاط أخــرى لــم يفهموهــا؟ ومــا الــذى يؤكــد لكــم أنهــم 

 فهموا منه ما قصده فعًال من تعاليمه ولم يحيدوا عن فهم الحقيقة؟

ــــاء كنيســــته ــــيس هــــذا بطــــرس الــــذى أراد يســــوع بن عليــــه وأعطــــاه مفــــاتيح ملكــــوت  أل
ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا ِإنَّ َلْحمًا َوَدمًا َلْم ُيْعِلْن َلَك «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 17(السماوات؟ 

ْخَرةِ : َوَأَنا َأُقوُل َلَك َأْيضاً 18. َلِكنَّ َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ   َأْنَت ُبْطُرُس َوَعَلى َهِذِه الصَّ
َوُأْعِطيـــَك َمَفـــاِتيَح َمَلُكـــوِت 19. َأْبِنـــي َكِنيَســـِتي َوَأْبـــَواُب اْلَجِحـــيِم َلـــْن َتْقـــَوى َعَلْيَهـــا

ــَماَواتِ  ــَماَواِت َفُكــلُّ َمــا َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ َوُكــلُّ َمــا . السَّ
 19-17: 16متى ) .»َماَواتِ َتُحلُُّه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السَّ 
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 هــل أعطــى بطــرس وحــده أن يكــون لــه كــل مــا يربطــه علــى األرض يكــون  -10س
مربوطــًا فــى الســماء وكــل مــا يحلَّــه علــى األرض يكــون محلــوًال فــى الســماء أم كــان هــذا 

 خاص بالتالميذ كلهم؟

ــوُل َلُكــمْ 18: (هــذا خــاص بالتالميــذ كلهــم ــا َتْرِبُطو : َاْلَحــقَّ َأُق ــلُّ َم ــى اَألْرِض ُك ــُه َعَل َن
ـــَماِء َوُكـــلُّ َمـــا َتُحلُّوَنـــُه َعَلـــى اَألْرِض َيُكـــوُن َمْحُلـــوًال ِفـــي  َيُكـــوُن َمْرُبوطـــًا ِفـــي السَّ

 18: 18متى ) السََّماءِ 

َوُأْعِطيَك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السَّـَماَواِت َفُكـلُّ َمـا َتْرِبُطـُه 19: (هذا خاص ببطرس فقط
ــَماَواتِ َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن مَ  ــى اَألْرِض َيُكــوُن . ْرُبوطــًا ِفــي السَّ ــا َتُحلُّــُه َعَل َوُكــلُّ َم
 19: 16متى ) .»َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

 .ولم يعرف وحى يوحنا أو لوقا أو مرقس شيئًا عن ذلك

 ثــم لمــاذا أتــين حــامالت الحنــوط مبكــرًا قبــل موعــد قيامتــه بــأكثر مــن يــومين  -11س
 ساعة لزيارته تبعًا للعربية؟ 36نية أو أكثر من تبعًا للنصوص اليونا

 لَـْيَس 6: (ولماذا لم ُيصدِّقَن أنه قام من األموات؟ ألم ُيخبـرهن كمـا قـال لوقـا -12س
ِإنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن : َقـاِئالً 7 َكلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعُد ِفي اْلَجِليلِ ُاْذُكْرَن َكْيَف ! ُهَو َهُهَنا َلِكنَُّه َقامَ 

لوقـا ) .»َم اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َأْيِدي ُأَناٍس ُخَطاٍة َوُيْصَلَب َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقـومُ ُيَسلَّ 
24 :6-7 

فَمـن ُنصـدِّق؟ هـل ُنصـدِّق لوقـا فـى قولـه هـذا؟ أم هـل ُنصـدِّق زيـارة حـامالت الحنــوط 
 قبل الموعد ودهشتهم لعدم وجوده وعدم معرفتهم بما قاله لهم من قبل؟ 

 لقد رأينا دهشة حامالت الحنـوط، وعـدم تصـديقهم لقيامتـه، علـى الـرغم مـن  -13س
كمــا رأينــا ). 7-6: 24لوقــا (إخبــاره لهــم ، وجعلهــا مــن معجــزات تنبُّــأه باألحــداث المقبلــة 

فمـاذا . عدم تصديق يوحنا وبطرس ، وقد علَّـَل يوحنـا ذلـك بقولـه إنهـم ال يعرفـون الكتـب
 )9: 20يوحنا (للكتب بل لُألُذن؟  عما سمعوه منه ، وهو ال يحتاج

فأين يتبقى التواتر فى دينكم إذا كان أعمدة الدين وشهود العيـان قـد نسـوا مـا أخبـرهم 
 ؟ )ناهيكم عن قولكم إنه إله(به نبيهم 
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 ولماذا لم يأتى باقى التالميذ السـتقباله؟ ألـم يعرفـوا هـم أيضـًا الكتـب؟ أم لـم  -14س
كـــم الثقـــة فيمـــا ُنِقـــَل عـــن التالميـــذ، إذا كـــان التالميـــذ يقــل يســـوع شـــيئًا مـــن هـــذا؟ وكيـــف ل

أنفسهم ال يعرفون الكتب؟ فقد ظلَّ باقى التالميذ أيضـًا بعيـدين عـن القبـر لعـدم معـرفتهم 
 !هم أيضًا بالكتب

 ولماذا جاء زوَّار المقبرة إليها ولم ينتظـروا الموعـد الـذى أخبـرهم عنـه يسـوع  -15س
 أنه سيقابلهم فيه؟
 ): ليدهنه(لوقا على أن الزائرين أتوا بحنوط ، وانفرَد مرقس بقوله اتفق مرقس و 

 فهل ُيدلِّك اليهود جثث موتاهم بعد ثالثة أيام من الوفاة؟ 
 وهل ُيحنِّط اليهود ُجثث موتاهم بعد الموت بثالثة أيام؟ 

 وهل كانت ُجثته تحتاج إلى تحنيط وهو على وشك القيام من األموات؟ 

 دم سماعهم بقيامته منه؟أال يدل ذلك على ع

هل هو أقنوم اإلله الميت ، أم أقنوم ابنه أم الروح : ومن الذى كانت ستدلكه بالطيب
 القدس؟ 

 وهل ال يستطيع اإلله اإلحتفاظ بجثته دون تعفُّن لمدة ثالثة أيام؟ 

وهـــل ال يســــتطيع اإللــــه أن يجعـــل جســــده متميــــزًا عــــن جســـد البشــــر ، فيجعلــــه يفــــوح 
 وائح دون الحاجة إلى دهن ُجثمانه باألطياب؟بالّطّيب من الر 

فــنحن نعلــم أنــه فــى مــدة ثالثــة ســاعات يبــدأ التيــبس الّرمــّى ، وبعــد ثالثــة أيــام يصــبح 
فإذا دلََّك انسان ما . الجسد ُمختمرًا داخليًا وتتعطَّل خاليا الجسد وتتوقف وتتعفن وتتحلل

ك هــو قـول مرثــا أخـت الميــت جثـة متعفنـة فإنهــا تتسـاقط إلــى جزيئـات ، والــدليل علـى ذلـ
 39: 11يوحنا ) .»َيا َسيُِّد َقْد َأْنَتَن َألنَّ َلُه َأْرَبَعَة َأيَّامٍ «: (الذى أحياه يسوع باذن اهللا

فلمــاذا أتــيَن بعــد ليلتــين ) وهـو مــا لــم ُتصــرِّح بــه األناجيـل(ولـو افترضــنا أنــه كــان حيَّــًا 
 قبر بمفرده؟ويوم ليعتنوا به وتركوه كل هذه المدة فى ظالم ال
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 ما هو الدافع لزيارة زائرى القبر لقبر يسوع؟ -16س 

 )1: 24لوقا ) (1: 16مرقس (تحنيط المدفون : عند مرقس ولوقا

 .أى لم يكن معهن حنوط وال أطياب) 61: 27متى (لينظرا القبر : عند متى

ـــم يـــأتين بحنـــوط أو : عنـــد يوحنـــا ـــَد أنهـــن ل ـــم يـــذكر الـــوحى ســـبب الزيـــارة ، لكنـــه أكَّ ل
 .أطياب

 متى اشترت النساء زائرات القبر الحنوط؟ -17س 

علمنا أن متى ويوحنا لم يعرفا شيئًا عن الحنوط ولم يذكراه ، ولـم يـذكره غيـر مـرقس 
 :ولوقا، إال أنهما اختلفا فى وقت إعداده

ــْبُت 1: (فعنــد مــرقس قــد أعــددن الحنــوط قبــل يــوم األحــد اْشــَتَرْت َوَبْعــَدَما َمَضــى السَّ
 1: 16مرقس ) .اْلَمْجَدِليَُّة َوَمْرَيُم ُأمُّ َيْعُقوَب َوَساُلوَمُة َحُنوطًا ِلَيْأِتيَن َوَيْدَهنَّهُ َمْرَيُم 

وعند لوقا كان الحنوط معهن يوم األحد ، أى إنهن أعددنه قبل ذلك ، قـد يكـون يـوم 
ِل اُألْســـُبوِع 1: (الســـبت أو قبـــل ذلـــك ـــي َأوَّ ـــمَّ ِف َل اْلَفْجـــِر َأَتـــْينَ ُث ِإَلـــى اْلَقْبـــِر َحـــاِمَالٍت  َأوَّ

 1: 24لوقا ) .اْلَحُنوَط الَِّذي َأْعَدْدَنُه َوَمَعُهنَّ ُأَناٌس 

 : وفى الحقيقة فقد كذب وحى االثنين

فليس مـن الممكـن أن يكـون الشـراء قـد تـم يـوم السـبت، حيـث تكـون المحـال التجاريـة 
وُدِفـَن عنـد منتصـف الليـل ُمغَلقة، كما لم يكن الشراء يوم الجمعة ، حيث حـوكم وُصـِلَب 

 .، ولم يكن عندهم علم أنه سيقوم من األموات كما رأينا) فى الساعة التاسعة(

. كما لم يتم فجر األحد أيضًا ، لنفس السبب وهو أن المحالت كانت مـا تـزال ُمغَلقـة
فمتــى ُقمــَن بشــراء هــذا الحنــوط؟ وهــذا لــم يمــر علــى كتبــة األناجيــل مــرور الكــرام، ألنهــم 

يعلمـون ذلـك، لـذلك كتبوهــا فـى أنـاجيلهم أن زائـرات القبــر أتـين يـوم السـبت، وعلــى  كـانوا
ذلك تم الشراء يوم الجمعة ، ويكون الدفن والصلب قد تم قبل ذلك بثالثـة أيـام أى ال بـد 

وال يقــول بهــذا أحــد ، !! أن يكــون قــد قــبض عليــه يــوم اإلثنــين وُأعــِدَم صــلبًا يــوم الثالثــاء
 !ت اإلنجيليةألنه ُيخالف المعطيا
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ولو قمَن بتحضيره من قبل ، لُكنَّ على علم بالكتب وبما قاله لهنَّ فى الجليل، ولفقـد 
ُاْذُكــْرَن َكْيــَف : (ألنهــم لــم يكونــوا يعرفــون الكتــاب: مصــداقيته فــى قولــه) 9: 20يوحنــا (

لََّم اْبـُن اِإلْنَسـاِن ِفـي َأْيـِدي ِإنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن ُيَسـ: َقاِئالً 7 َكلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعُد ِفي اْلَجِليلِ 
ــومُ  ــِث َيُق ــْوِم الثَّاِل ــي اْلَي ــاٍة َوُيْصــَلَب َوِف ــاٍس ُخَط ، فلمــاذا انــزعجن 7-6: 24لوقــا ) »ُأَن

 وارتبكن عند علمهنَّ بقيامته؟ 

 يصــًا  -18س لقــد دهنــت رجليــه قبــل العشــاء األخيــر ، أى قبــل ذلــك بأيــام قليلــة خصِّ
ــَك َألْجــِل َفِإنََّهــا إِ 12(لهــذا اليــوم  ــْت َذِل ــى َجَســِدي ِإنََّمــا َفَعَل ْذ َســَكَبْت َهــَذا الطِّيــَب َعَل

، واختلفـوا فـى الجـزء الـذى طيَّبـوه بهـذا الطيـب كمـا ذكـرت مـن  12: 26متى ) .َتْكِفيِني
قبل ، وبالطبع ُكنَّ سينزعن الكفن عنه وسيكون عاريًا تمامًا من المالبس كما ولدته أمه 

تطهره مريم المجدلية والنساء الالتى أتين معهـا وهـو عاريـًا تمامـًا؟ ، فُترى كيف كانت س
وهــل كــان اإللــه الميــت ســيوافق علــى هــذا التصــرُّف بعــد أن تُــَردُّ لــه الــروح وُيبَعــث مــن 
جديد؟ ألم يخجلَن النساء مـن اإلقـدام علـى فعـل مثـل هـذا؟ أال يسـتحى الجيـل األول مـن 

وربهــم؟ ومــا الغــرض التربــوى والتعليمــى الــذى النســاء المؤمنــات أن يــرين عــورات نبــيهم 
 تستفيده البنات والنساء بل والرجال من هذا الموقف؟

 لماذا لم تأت أمه مريم العذراء وهى مازالت على قيد الحياة؟  -19س 

 ولماذا أهملت زيارة قبر إلهها وولدها وفلذة كبدها؟ 

تـــه غيـــر المهذبـــة فـــى َأشـــذَّ عـــن فكرهـــا أمـــره أم نســـته؟ أم كانـــت غاضـــبة عليـــه لطريق
ـــا َفَرَغـــِت اْلَخْمـــُر َقاَلـــْت ُأمُّ َيُســـوَع َلـــهُ 3(خطابـــه لهـــا؟  َقـــاَل َلَهـــا 4. »َلـــْيَس َلُهـــْم َخْمـــرٌ «: َوَلمَّ

  4-3: 2يوحنا ) .»َلْم َتْأِت َساَعِتي َبْعدُ  !َما ِلي َوَلِك َيا اْمَرَأةُ «: َيُسوعُ 

السـين ، كمـا لـو كانـت مـن الكـافرات ، بـل تنكَّـَر لهـا، ولـم يعيرهـا أى انتباهـًا أمـام الج
ـــات عليهـــا ـــذ المؤمن ـــُلوا ِإَلْيـــِه 31: (ويحب ـــوا َخاِرجـــًا َوَأْرَس ـــُه َوَوَقُف ـــٍذ ِإْخَوتُـــُه َوُأمُّ ـــاَءْت ِحيَنِئ َفَج

ـَك َوإِْخَوتُـَك َخاِرجـًا َيْطُلبُ «: َوَكاَن اْلَجْمُع َجاِلسًا َحْوَلُه َفَقاُلوا َلهُ 32. َيْدُعوَنهُ  . »وَنـكَ ُهَوَذا ُأمُّ
َها ُأمِّي «: ثُمَّ َنَظَر َحْوَلُه ِإَلى اْلَجاِلِسيَن َوَقالَ 34» َمْن ُأمِّي َوإِْخَوِتي؟«: َفَأَجاَبُهمْ 33
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-31: 3مـرقس ) .»َألنَّ َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة اللَِّه ُهَو َأِخي َوُأْخِتـي َوُأمِّـي35َوإِْخَوِتي 
 لها لم تكن تفعل مشيئة اهللا؟ ، فهل نفهم من ذلك أن أم اإلله التى تنكر 35

 ألم تعلم بقيامته من أحاديثه كما زعموا؟ 

 فهل جهلت أم اإلله الكتاب هى أيضًا؟ 

 أم هل كان محجورًا عليها وُمباحًا لمريم المجدلية؟ 

 أم لم يخبر أمه بهذا األمر لعدم ثقته فيها؟ 

 لتدلك جسده؟ أم أخبر مريم بالذات لعلمه أنها سوف تنزع منه مالبسه وهو ميت

 لمـاذا يريــد اإللــه أن يتشــبَّه بآيــة عبــده النبــى يونــان ، التــى أعطاهــا هــو لــه؟  -20س
يٌر َوَفاِســٌق َيْطُلــُب آَيــًة َوَال ُتْعَطــى َلــُه آَيــٌة ِإالَّ آَيــَة ُيوَنــاَن «: َفَقــاَل َلهُــمْ 39( ِجيــٌل ِشــرِّ

وِت َثَالثَــَة َأيَّــاٍم َوَثــَالَث َلَيــاٍل َهَكــَذا َألنَّــُه َكَمــا َكــاَن ُيوَنــاُن ِفــي َبْطــِن اْلُحــ40. النَِّبــيِّ 
 40-39: 12متى ) .َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َقْلِب اَألْرِض َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثَالَث َلَيالٍ 

 هل هناك توافق بين آية يونان ودفن اإلله فى القبر؟ -21س 

 ة أيام يسبح اهللا ويستغفرهفقد مكث يونان النبى حيًَّا فى باطن الحوت لمدة ثالث: ال

سـاعة علـى حسـاب  12سـاعة أو  36وكان يسوع إلهـًا ميتـًا فـى بـاطن األرض لمـدة 
النص اليونانى ، وال يـدرى شـيئًا عـن مخلوقاتـه ، وال القديسـين الـذين قـاموا مـن األمـوات 

 .فور موته

 هل حدثت زالزل فور موت الـرب يسـوع؟ ومـن الـذى أحـدثها إذا كـان الـرب  -22س
 مات؟ أال يدل هذا على وجود إله آخر؟قد 

 وهــل خــرج قدِّيســون مــن قبــورهم؟ ومــن الــذى أحيــاهم إذا كــان ربهــم ميــت؟  -23س
 أليس هذا لدليل على أن عيسى ليس هو اهللا؟

 هل حدثت زلزلة أخرى عندما كانت النساء عند القبر؟ -24س 
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ب ، وعنــد عنــد مــوت الــر : لــم تحــدث زلــزل بــالمرة إال عنــد متــى ، فقــد حــدثت مــرتين
 . نزول مالك الرب ، ولم تعرف باقى األناجيل شيئًا عن هذا

 هـل : وأمر هذا الزلزال الذى حـدث بسـبب نـزول مـالك الـرب يثيـر تسـاؤالت -25س
لمــاذا لــم : حــدث الزلــزال بســبب نــزول مــالك الــرب إلــى األرض؟ فلــو حــدث هــذا لتســاءلنا

السماء أثناء تعميـد يسـوع فـى يحدث مثل هذا الزلزال عند نزول الرب نفسه كحمامة فى 
نهر األردن؟ ولماذا لم يحدث الزلزال عند نزول مالك الرب يبشر بوالدة اإلله عنـد متـى 
ولوقا؟ ولماذا لم يحدث الزلزال عند نزول المالك يواسى اإلله الذى كان يبكى خوفا مـن 

ا َعَلــــى ُرْكَبَتْيــــِه َوَصــــلَّى َواْنَفَصــــَل َعــــْنُهْم َنْحــــَو َرْمَيــــِة َحَجــــٍر َوَجثَــــ41(المــــوت عنــــد لوقــــا؟ 
ـــي َهـــِذِه اْلَكـــْأَس «: َقـــاِئالً 42 ـــاُه ِإْن ِشـــْئَت َأْن ُتِجيـــَز َعنِّ ـــا َأَبَت ـــْل . َي ـــي َب ـــَتُكْن َال ِإَراَدِت َوَلِكـــْن ِل

يهِ 43. »ِإَراَدُتكَ  َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَصـلِّي 44. َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ
 44-41: 22لوقا ) .َشدِّ َلَجاَجٍة َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ ِبأَ 

 ســاعة مــن موتــه أو ثالثــة أيــام وثــالث  36ألــم يتــذكر المــالك ربــه إال بعــد  -26س
ليال كما تحسبونها؟ فأين كان كل هـذا الوقـت؟ وبـأمر َمـن نـزَل مـن السـماء ورب الكـون 

 ميتًا فى القبر؟

 ولماذا نزل مالك الرب؟  -27س 

فهـل لـم يسـتطع الـرب ). 2: 28متـى (يقول متى إنه نزل ليدحرج الحجـر عـن البـاب 
بقوتــه أن يــدحرج الحجــر؟ وكيــف عــرف المــالك أن إلهــه يريــد أن يخــرج مــن المقبــرة فــى 
هــذا الوقــت وهــو القائــل بآيــة يونــان أى بعــد ثالثــة أيــام وثــالث ليــال؟ فلــم يكــن التليفــون 

 ل أو الالسلكى أو الفاكس قد تم اختراعه بعد؟ المحمو 

 لمـــاذا تصـــوِّر كتـــبكم دائمـــًا المـــالك أقـــوى مـــن إلهـــه ، واإللـــه أضـــعف مـــن  -28س
المــالك عبـــده؟ فقـــد رأينـــا قبــل الصـــلب نـــزول مـــالك مـــن الســماء يقويـــه ، وهـــا هنـــا ينـــزل 

 .ليخرج إلهه المحبوس فى المقبرة. المالك ليزيل الحجر عن المقبرة
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 كان وضع الحجر عند باب المقبرة؟ كيف -29س 

ــْد ُدْحــِرجَ َفــَتَطلَّْعَن 4: (مــرقس ــَن َأنَّ اْلَحَجــَر َق مــرقس ) .َألنَّــُه َكــاَن َعِظيمــًا ِجــّداً ! َوَرَأْي
16 :4 

ـــٌة َعِظيَمـــٌة َحـــَدَثْت 2: (متـــى ـــاَء َوإَِذا َزْلَزَل ـــَماِء َوَج ـــَن السَّ ـــَزَل ِم ـــَالَك الـــرَّبِّ َن َألنَّ َم
 2: 28متى ) .َجَر َعِن اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيهِ َوَدْحَرَج اْلحَ 

 2: 24) َفَوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرجًا َعِن اْلَقْبرِ 2: (لوقا

 1: 20يوحنا ) .َفَنَظَرِت اْلَحَجَر َمْرُفوعًا َعِن اْلَقْبرِ : (يوحنا

لقــد اتفــق اإلنجيليــون مــرقس ولوقــا ويوحنــا علــى أن الحجــر كــان ُمــدحرجًا ، وخالفهمــا 
وحى متى فى أن الحجر لم يكن ُمدحرجًا لينـزل مـالك الـرب مـن السـماء ويدحرجـه أمـام 

 .الزائرين ويجلس عليه

 ماذا شاهد الزوار عند زيارتهم للقبر؟ -30س 

ـــا َدَخْلـــَن اْلَقْبـــَر َرَأْيـــَن 5: (شـــابًا عنـــد مـــرقس َجاِلســـًا َعـــِن اْلَيِمـــيِن َالِبســـًا ُحلَّـــًة  َشـــاّباً َوَلمَّ
 5: 16مرقس ) .َدَهْشنَ َبْيَضاَء َفانْ 

الرَّبِّ َنَزَل ِمـَن السَّـَماِء َوَجـاَء  َمَالكَ َوإَِذا َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َحَدَثْت َألنَّ 2: (مالكًا عند متى
 2: 28متى ) .َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيهِ 

َوِفيَمــا ُهــنَّ ُمْحتَــاَراٌت ِفــي 4. بِّ َيُســوعَ َفــَدَخْلَن َوَلــْم َيِجــْدَن َجَســَد الــرَّ 3: (رجلــين عنــد لوقــا
 304: 24لوقا ) .َوَقَفا ِبِهنَّ ِبِثَياٍب َبرَّاَقةٍ  َرُجَالنِ َذِلَك ِإَذا 

ــا َمــْرَيُم َفَكاَنــْت َواِقَفــًة ِعْنــَد اْلَقْبــِر َخاِرجــًا َتْبِكــي11: (مالكــين عنــد يوحنــا َوِفيَمــا ِهــَي . َأمَّ
ِبِثَيـــاٍب بِــيٍض َجاِلَســْيِن َواِحـــدًا ِعْنــَد الـــرَّْأِس  مَالَكـــْينِ َفَنَظــَرْت 12ْبــِر َتْبِكــي اْنَحَنــْت ِإَلـــى اْلقَ 

 12-11: 20يوحنا ) .َواآلَخَر ِعْنَد الرِّْجَلْيِن َحْيُث َكاَن َجَسُد َيُسوَع َمْوُضوعاً 

فهل هذا كالم اهللا العليم بكل شىء؟ هل هذه أخطاء من اهللا أو من وحيه؟ لقد أخطأ 
 .لعدد وفى شخصية من دحرج الحجرالكل فى ا
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 وأين كان موقع الرجل أو المالك الذى رأينه؟ -31س 

 عند مرقس ولوقا ويوحنا: داخل القبر

 عند متى: خارج القبر

 وأين كان موقع المالك أو المالكين داخل القبر؟ -32س 
ـا َدَخْلـَن اْلَقْبـَر َرَأْيـَن َشـاّبًا 5: (عنـد مـرقس َالِبسـًا ُحلَّـًة َبْيَضـاَء  ِمـينِ َجاِلسـًا َعـِن اْليَ َوَلمَّ

 5: 16مرقس ) .َفاْنَدَهْشنَ 
لوقـا ) .ِبِثَيـاٍب َبرَّاقَـةٍ  َوَقَفـا ِبِهـنَّ َوِفيَما ُهنَّ ُمْحَتاَراٌت ِفي َذِلَك ِإَذا َرُجـَالِن 4: (وعند لوقا

24 :4 
َد الـرَّْأِس َواآلَخـَر َجاِلَسْيِن َواِحدًا ِعْنـَفَنَظَرْت مَالَكْيِن ِبِثَياٍب بِـيٍض 12: (وعند يوحنا
 12: 20يوحنا ) .َحْيُث َكاَن َجَسُد َيُسوَع َمْوُضوعاً  ِعْنَد الرِّْجَلْينِ 

 .وعند متى لم يكن داخل القبر ، بل خارجه جالسًا على الصخرة التى دحرجها

 كيف كان وضع المالك أو المالكين؟ -33س 
 )خارج المقبرةوكان عند متى أيضًا جالسًا (عند مرقس ويوحنا : الجلوس
 4: 24لوقا ) .ِبِثَياٍب َبرَّاَقةٍ  َوَقَفا ِبِهنَّ ِإَذا َرُجَالِن (عند لوقا : الوقوف

 ماذا كان رد فعل الزائرات؟ -34س 
 8و 5: 16مرقس ) اندهشنَّ وأخذتهنَّ الرعدة والحيرة: (عند مرقس
 4: 28متى ) كانتا خائفات: (عند متى
  5-4: 24لوقا )إلى األرض محتاراتخائفات ومنكسات وجوههن : (عند لوقا

 13: 20) بكت: (عند يوحنا

 هل تكلمت النساء مع المالك؟ -35س 
 )مرقس ومتى ولوقا(لم يقلن للمالك أو الرجلين أو الرجل شيئًا ألنهنَّ كنَّ خائفات 

 13: 20يوحنا)إنهم أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه: (قالت المجدلية له
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 مع النساء؟ومن الذى تكلََّم  -36س 

 )6: 16مرقس (كلمهنَّ الشاب الذى رأينه : مرقس

 )7: 28متى (كلمهنَّ المالك : متى  

 )5: 24لوقا (كلمهنَّ الرجالن : لوقا  

: 20يوحنـا (سأل المالكان ، ثم أخبرها يسوع أن تذهب لُتخبـر بـاقى التالميـذ : يوحنا
13-18( 

 وماذا قال المتكلِّم أو المتكلمان؟ -37س 

َقـْد . َأْنُتنَّ َتْطُلْبَن َيُسوَع النَّاِصـِريَّ اْلَمْصـُلوبَ ! َال َتْنَدِهْشنَ «: َفَقاَل َلهُـنَّ 6: (مرقس
 6: 16مرقس ) .ُهَوَذا اْلَمْوِضُع الَِّذي َوَضُعوُه ِفيهِ . َلْيَس ُهَو َهُهَنا! َقامَ 

ِإنِّي َأْعَلُم َأنَُّكَما َتْطُلَبـاِن َيُسـوَع َال َتَخاَفا َأْنُتَما فَ «: َفَقاَل اْلَمَالُك ِلْلَمْرَأَتْينِ 5: (متى  
 5: 28متى ) .اْلَمْصُلوبَ 

ِلَماَذا َتْطُلـْبَن «: َوإِْذ ُكنَّ َخاِئَفاٍت َوُمَنكَِّساٍت ُوُجوَهُهنَّ ِإَلى اَألْرِض َقاَال َلُهنَّ 5: (لوقا  
َكلََّمُكنَّ َوُهَو َبْعـُد ِفـي ُكْرَن َكْيَف ُاذْ ! َلْيَس ُهَو َهُهَنا َلِكنَُّه َقامَ 6اْلَحيَّ َبْيَن اَألْمَواِت؟ 

 6-5: 24لوقا ) اْلَجِليلِ 

 13: 20) »؟َيا اْمَرَأُة ِلَماَذا َتْبِكينَ «: َفَقاَال َلَها13: (يوحنا 

 هل ظهر يسوع بالروح أم بالروح والجسد؟ -38س 

ــا َكاَنــتْ 19: (بـالروح فقــط ، حيــث دخــل إلــى التالميــذ واألبـواب ُمغلَّقــة َعِشــيَُّة َذِلــَك  َوَلمَّ
ُل اُألْســُبوِع  ــْوِم َوُهــَو َأوَّ ــةً اْلَي ــَواُب ُمَغلََّق ــِت اَألْب َحْيــُث َكــاَن الّتَالِميــُذ ُمْجَتِمِعــيَن ِلَســَبِب  َوَكاَن

يوحنــا ) .»ســَالٌم َلُكــمْ «: َوَقــاَل َلُهــمْ  َجــاَء َيُســوُع َوَوَقــَف ِفــي اْلَوَســطِ اْلَخــْوِف ِمــَن اْلَيُهــوِد 
20 :19 

ــْم َغْيــُر 41: (الجســد ، حيــث إنــه أكــل معهــم بعــد قيامتــه المزعومــةبــالروح و  ــا ُه َوَبْيَنَم
ُبوَن َقاَل َلُهمْ  َفَناَوُلوُه ُجْزءًا ِمـْن 42» ؟َأِعْنَدُكْم َهُهَنا َطَعامٌ «: ُمَصدِِّقين ِمَن اْلَفَرِح َوُمَتَعجِّ
 42-41: 24لوقا ) .ُقدَّاَمُهمْ  َفَأَخَذ َوَأَكلَ 43. َسَمٍك َمْشِويٍّ َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسلٍ 
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 هل لمست مريم ومن معها يسوع بعد قيامته؟ -39س 
. »َسـَالٌم َلُكَمــا«: َوِفيَمـا ُهَمـا ُمْنَطِلَقتَـاِن ِلُتْخبِـَرا َتَالِميـَذُه ِإَذا َيُسـوُع َالَقاُهَمـا َوقَـالَ 9: (نعـم

 9: 28ى مت) .َوَسَجَدَتا َلهُ َفَتَقدََّمَتا َوَأْمَسَكَتا ِبَقَدَمْيِه 

الَّـِذي َتْفِسـيُرُه » َربُّـوِني«: َفاْلَتَفتَـْت ِتْلـَك َوَقالَـْت لَـهُ » !َيـا َمـْرَيمُ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 16: (ال 
َوَلِكـِن اْذَهبِـي . َألنِّـي لَـْم َأْصـَعْد َبْعـُد ِإلَـى َأبِـي َال َتْلِمِسـيِني«: قَـاَل َلهَـا َيُسـوعُ 17. َيا ُمَعلِّـمُ 

-16: 20يوحنـا ) .»ِإنِّـي َأْصـَعُد ِإلَـى َأبِـي َوَأبِـيُكْم َوإَِلِهـي َوإَِلِهُكـمْ : قُـوِلي َلهُـمْ ِإَلى ِإْخَوِتي وَ 
17 

 ولطالما أنه ظهر بالروح ، وكانت عنده المقدرة على الـدخول والخـروج مـن  -40س
 األبواب الُمغلقة ، فلماذا نزل مالك الرب ليدحرج الحجر وُيحِرج إلهه وُيظِهر ضعفه؟

 ف يكون روحًا ويأكل؟ وكي -41س 

ُبـــوَن َقـــاَل َلهُـــمْ 41( َأِعْنـــَدُكْم َهُهَنـــا «: َوَبْيَنَمـــا ُهـــْم َغْيـــُر ُمَصـــدِِّقين ِمـــَن اْلَفـــَرِح َوُمَتَعجِّ
َفَأَخـَذ َوَأَكـَل 43. َفَناَوُلوُه ُجْزءًا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسـلٍ 42» ؟َطَعامٌ 

 42-41 :24لوقا ) .ُقدَّاَمُهمْ 

 ولماذا لم يشرب الخمر الذى وعد أن يشربه بعد البعث؟  -42س 

ِإنِّــي ِمــَن اآلَن َال َأْشـَرُب ِمــْن ِنتَــاِج اْلَكْرَمــِة َهـَذا ِإَلــى َذِلــَك اْلَيــْوِم : َوَأقُـوُل َلُكـمْ 29(
 29: 26متى ) .»ِحيَنَما َأْشَرُبُه َمَعُكْم َجِديدًا ِفي َمَلُكوِت َأِبي

 رأى يسوع بعد قيامته؟من أول من  -43س 
 أى شخص واحد) 9: 16مرقس (مريم المجدلية : مرقس
 أى اثنان من النساء) 9: 28متى (مريم المجدلية ومريم األخرى : متى

) 13: 24لوقـا (اثنان من التالميذ لم ُيحدِّدهما كانا ُمنطلقين إلى قريـة عمـواس : لوقا
 أى اثنان من الرجال
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 أى شخص واحد) 14: 20حنا يو (لمريم المجدلية : يوحنَّا

 كم مرة ظهر للتالميذ؟ -44س 

 )14: 16مرقس (مرة واحدة : مرقس

 )16: 28متى (مرة واحدة : متى

 )36: 24لوقا (مرة واحدة : لوقا

 )1: 21و  26: 20و  19: 20يوحنا (ثالث مرات : يوحنَّا

 أين ظهر للتالميذ؟ -45س 

 )7: 16مرقس (فى الجليل : مرقس

 )36-33: 24لوقا (م فى أورشلي: لوقا

 )10: 28متى (فى الجليل : متى

 )1: 21يوحنا (وعند بحيرة طبرية ) 26: 20و  19: 20يوحنا (فى أورشليم : يوحنَّا

 لقد أخبر الملك النساء فى متى أن يسوع سـبقهم عقـب قيامتـه إلـى الجليـل،  -46س
َفَقــــاَل اْلَمــــَالُك 5: (يــــذوال يرونــــه إال هنــــاك ، وبــــذلك أمــــر مــــريم ورفيقتهــــا أن ُيبلِّغــــا التالم

ــاِن َيُســوَع اْلَمْصــُلوبَ «: ِلْلَمــْرَأَتْينِ  ــُم َأنَُّكَمــا َتْطُلَب ــِإنِّي َأْعَل ــا َأْنُتَمــا َف ــْيَس ُهــَو َهُهَنــا 6. َال َتَخاَف َل
َهَبا َسـِريعًا َواذْ 7. َهُلمَّا اْنُظَرا اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَن الرَّبُّ ُمْضَطِجعًا ِفيهِ . َألنَُّه َقاَم َكَما َقالَ 

. ُهَنـاَك َتَرْوَنـهُ . َها ُهَو َيْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليـلِ . ُقوَال ِلَتَالِميِذِه ِإنَُّه َقْد َقاَم ِمَن اَألْمَواتِ 
 6-5: 28متى ) .»َها َأَنا َقْد ُقْلُت َلُكَما

فكيــف يــنقض الــرب كالمــه وُيظهــر مالكــه فــى صــورة الجاهــل الكــاذب؟ لقــد القاهمــا 
ــَذُه ِإَذا َيُســوُع 9: (ل ذهابــه إلــى الجليــليســوع قبــ ــَرا َتَالِمي ــاِن ِلُتْخِب ــا ُمْنَطِلَقَت َوِفيَمــا ُهَم

 9: 28متى ) .َفَتَقدََّمَتا َوَأْمَسَكَتا ِبَقَدَمْيِه َوَسَجَدَتا َلهُ . »َسَالٌم َلُكَما«: َالَقاُهَما َوَقالَ 
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 متى صعد إلى السماء؟ -47س 

فــى أيــام الفصــح : (ا فــى اإلنجيــل المنســوب إليــهيــوم نشــوره عنــد متــى ومــرقس ولوقــ
 )بالقرب من بيت عنيا

 )3: 1أعمال الرسل ) (وكان آنذاك على جبل الزيتون(يومًا  40بعد 

 بعد اليوم التاسع من نشوره عند يوحنا

 :ِإنَُّكــْم َال َتَرْوَنِنــي ِمــَن اآلَن َحتَّــى َتُقوُلــوا: َألنِّــي َأُقــوُل َلُكــمْ 39: (قبــل القــبض عليــه
 39: 23متى ) .»!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ 

. َأَنا َمَعُكْم َزَمانًا َيِسـيرًا َبْعـُد ثُـمَّ َأْمِضـي ِإَلـى الَّـِذي َأْرَسـَلِني«: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 33(
يوحنـا ) .»واَسَتْطُلُبوَنِني َوَال َتِجـُدوَنِني َوَحْيـُث َأُكـوُن َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأتُ 34

7 :33-34 

ــْم َيُســوُع َأْيضــاً 21( ــاَل َلُه ــوَن ِفــي َخِطيَّــِتُكمْ «: َق . َأَنــا َأْمِضــي َوَســَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُت
ــْأُتوا ــُتْم َأْن َت ــُتْم ِمــْن «: َفَقــاَل َلُهــمْ 23.. .. .. .. » َحْيــُث َأْمِضــي َأَنــا َال َتْقــِدُروَن َأْن َأْن

يوحنـا ) َأْنُتْم ِمْن َهَذا اْلَعاَلِم َأمَّا َأَنا َفَلْسُت ِمْن َهـَذا اْلَعـاَلمِ . ْوقُ َأْسَفُل َأمَّا َأَنا َفِمْن فَ 
8 :21  ،23 

 من الذى أخبَر مريم أن ُتخبر التالميذ بقيامته؟ -48س 

 )7: 16مرقس (الرجل الشاب :  مرقس

 )7: 28متى (المالك :  متى

هــذا إذا كانــت مــريم       ) 9-5: 24لوقــا (ُيفهــم هــذا مــن تــذكير الملكــين لهــنَّ :  لوقا
 .إحداهنّ              

 )17: 20يوحنا (عيسى نفسه :  يوحنا

 هل رأت مريم المجدلية يسوع أو التقت به بعد موته؟ -49س 
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. يؤكد وحى لوقا أن مريم لم تلتق بيسوع بعد قيامته ، وُيخالفه وحى بـاقى اإلنجيليـين
 لذى أبلغ التالميذ إذن بقيامته؟فوحى من الصادق ووحى َمن الكاذب؟ فَمن ا

ولـم ُيحـدِّد الـنص ) 7: 16(فقد قـال يســـوع للنسـاء الالتـي ظهـر لهـن أوًال عنـد مـرقس 
إنــه سيســبق التالميــذ إلــى الجليــل وســيظهر لهــم  :أنــه كانــت بيــنهن مــريم المجدليَّــة

إال  ا ،وهذا يعني أنهن عليهنَّ اإلسراع إلى هناك ، لو كان أحد قد أخبرهنَّ بهذ. هناك 
 ).13: 24(أنه ظهر للتالميذ قبل ذلك في أورشليم وَحْولها تبعًا للوقا 

 ماذا كان رد فعل مريم عند رؤية يسوع؟ -50س 
 )10: 16مرقس (لم يكن هناك رد فعل غير طبيعى : مرقس
 )9: 28متى (أمسكتا بقدميه وسجدتا له : متى  
 لم يلتق يسوع بمريم بالمرة: لوقا  
: 20(الذى تفسيره يا معلم ، وقال لها يسوع ال تلمسينى  -) ربونى(ه قالت ل:  يوحنا

16-17( 

 كيف وافق يسوع على سـجود المـرأتين لـه ، وهـو مـن قبـل قـد رفـض سـجود  -51س
 أحد له أو دعوته إال ُمعلِّمًا؟ 

ـــا َأْنـــُتْم َفـــَال تُـــْدَعْوا َســـيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكـــْم َواِحـــٌد اْلَمِســـيُح َوأَ 8( َوَال 9. ْنـــُتْم َجِميعـــًا ِإْخـــَوةٌ َوَأمَّ
َوَال تُـْدَعْوا ُمَعلِِّمـيَن 10. َتْدُعوا َلُكْم َأبًا َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السَّـَماَواتِ 

 10-8: 23متى ) .َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 

َفَخـَرْرُت َأَمــاَم ِرْجَلْيـِه َألْســُجَد 10: (وأوحـى فـى رؤيــا يوحنـا أن الســجود لغيـر اهللا ُمحــرَّم
. َأَنــا َعْبــٌد َمَعــَك َوَمــَع ِإْخَوِتــَك الَّــِذيَن ِعْنــَدُهْم َشــَهاَدُة َيُســوعَ ! اْنُظــْر َال َتْفَعــلْ «: َلــُه، َفَقــاَل ِلــيَ 

 10: 19رؤيا يوحنا ) .»َفِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ . اْسُجْد ِللَّهِ 

وايات األناجيل الثالثة مـع تناقضـها ُمتفقـة علـى أن متـى كـذَّاب وأنـه متنـاقض مـع فر 
 .نفسه

 ما هو المكان الذى انطلق منه يسوع إلى السماء؟ -52س 

 الجبل:  مرقس
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 محل اجتماعهم حيث العليَّة التى كانوا يجتمعون فيها فى أورشليم:  متى

 )50: 24لوقا (من بيت عنيا :  لوقا

 من على جبل الزيتون : أعمال الرسل

 لم يذكر أنه صعد:  يوحنا

 ماذا كانت آخر وصاياه لهم؟ -53س 

 15: 16) اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها: (مرقس

وِح 19: (متــى ــِن َوالــرُّ ــُدوُهْم ِباْســِم اآلِب َواِالْب ــاْذَهُبوا َوَتْلِمــُذوا َجِميــَع اُألَمــِم َوَعمِّ َف
َوَهـا َأَنـا َمَعُكـْم ُكـلَّ اَأليَّـاِم . َوَعلُِّمـوُهْم َأْن َيْحَفُظـوا َجِميـَع َمـا َأْوَصـْيُتُكْم ِبـهِ 20. اْلُقُدسِ 

 20-19: 28متى ) ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ 

 49: 24لوقا ) فأقيموا فى أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من األعالى: (لوقا

ال يبرحـوا مـن أورشـليم،  وفيمـا هـو مجتمـع معهـم أوصـاهم أن: (أعمال الرسل
 4: 1أعمال الرسل ) بل ينتظروا موعد اآلب

 .لم ُتذكر وصايا خصَّ بها يسوع تالميذه قبل صعوده للسماء: يوحنا

فلك أن تتخيـل أن آخـر وصـاياه قـد اختلفـوا فيهـا ولـم يتفقـوا مطلقـًا حتـى علـى صـيغة 
أن نهاية إنجيـل مـرقس مع األخذ فى االعتبار !! التثليث التى هى ُصلب العقيدة عندهم

وضعت بيد أخرى غير يد مرقس ، وهذا واضح فى  20-9قد فقدت ، وأن األعداد من 
التفسير الحـديث للكتـاب المقـدس ، وفـى تفسـير ولـيم بـاركلى ، وفـو تفسـير مـرقس لـألب 
متى المسكين، كم أن صيغة التثليث هذه يرفضها علماء المسيحية فى الغرب، ويقولون 

ُيالحظ أن الكلمات الموضوعة بين : [لسان عيسى عليه السالم ، منهم إنها غريبة على
 ]هى توضيح من المترجم[ ] قوسين معكوفين 

 ):275 الجزء األول، صـ: ( تفسير العهد الجديد لتيندال

ليسـت الـنص الحرفـي " باسـم األب واإلبـن والـروح القـدس"إن من المؤكـد أن الكلمـات 
 .نية الحقةإضافة دي …لما قال عيسى، ولكن 
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 ):295صـ ( المسيحية، لويلهيلم بويست وكيريوس

حتــى القــرن ] باســم المســيح[إن الشــهادة لإلنتشــار الواســع للصــيغة التعميديــة البســيطة 
لتثبت أن الصيغة  19: 28الميالدي الثاني، كان كاسحًا جدًا برغم وجود صيغة متـى 

 .التثليثية أقحمت الحقاً 

 :كاثوليكي علمي، قرر أنكتاب جيروزاليم المقدس، عمل 
بكمـــال تعبيرهـــا ) 19 :28الثالوثيـــة بمتـــى (مـــن المحتمـــل أن هـــذه الصـــيغة، 

الـذي تقـرر الحقـًا فـي ) فعل بشـري(واستغراقه، هي انعكاس لإلستخدام الطقسي 
تـتكلم  }أعمـال الرسـل{سـيبقى مـذكورًا أن األعمـال . األولى) الكاثوليكية(الجماعة 

 . ."..،باسم يسوع"عن التعميد 

 :توم هاربر

ال أدري إن كانــت مجلــة أو جريــدة أو {تــوم هــاربر، الكاتــب الــديني فــي تورنتــو ســتار 
 :يخبرنا بهذه الحقائق 103صفحة " ألجل المسيح"وفي عموده } ...

كــل العلمــاء مــا عــدا المحــافظين يتفقــون علــى أن الجــزء األخيــر مــن هــذه 
ال ] التثليثيـة[الصـيغة . حقـاً قـد أقحـم ال]  19: 28 الجزء التثليثـي بمتـى[الوصية 

ــد  ــدليل الوحي توجــد فــي أي مكــان آخــر فــي العهــد الجديــد، ونحــن نعــرف مــن ال
ـد النـاس باسـتخدام هـذه ] باقي العهد الجديـد[المتاح  أن الكنيسـة األولـى لـم ُتَعمِّ

 ". باسم يسوع مفرداً "، وكان التعميد ")باسم اآلب واإلبن والروح القدس("الكلمات 

وفيما بعـد ُمـدَِّدت " عمدوهم باسمي"ى هذا فقد ُطِرَح أن األصل كان وبناءًا عل
 ].التثليث الكاثوليكي المتأخر[لتالئم العقيدة ] ُغيَِّرت[

المناظرة الكبرى مع القـس زكريـا : ارجع أيضًا إلى كتابى(منقول من منتديات الدعوة 
 Al sarem76كتبه  )بطرس حول ألوهية يسوع

0TUhttp://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb3

27e367&showtopic=29U0T 

http://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb327e367&showtopic=29
http://www.alda3wa.com/ib/index.php?s=62319b01b3578287e33e753fb327e367&showtopic=29
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 وماذا كان رد فعلهم على وصاياه هذه؟ -54س 
 20: 16مرقس ) أما هم فخرجوا وكرزوا فى كل مكان: (مرقس

 .ال يوجد رد فعل: ى  مت
فســجدوا لــه ورجعــوا إلــى أورشــليم بفــرح عظــيم ، وكــانوا كــل حــين فــى الهيكــل : لوقــا  

 53-52: 24لوقا ) ُيسبِّحون ويباركون اهللا
 .ال يوجد رد فعل: يوحنا

 لمــاذا ال نــرى ازديــاد أتبــاع يســوع فــى فتــرة ظهــوره هــذه التــى جعلهــا يوحنــا  -55س
بعـــد للحـــواريين عنـــدما تغيـــرت ألســـنتهم وآمـــن معهـــم  تســـتمر تســـعة أيـــام كمـــا حـــدث فيمـــا

 اآلالف؟

 ولمـاذا ال نــرى محـاوالت مــن جانـب الرومــان أو اليهـود للــتخلُّص منـه خوفــًا  -56س
 من إفتتان الشعب به مرة أخرى؟

 ولماذا لم ُيظهر نفسه لليهود مرة أخرى ليثبت لهم أنه هزمهم وهزم العالم ،  -57س
اة؟ فقد كان بإمكانه إخفاء نفسه وصوته بصـورة تمكِّنـه مـن وليؤمن به بقية اليهود العص

 . الهرب من اليهود إذا دعت الحاجة لذلك

 أإله المحبة ال يحب الخير ألهله؟ 

أإله المحبة قرر أن يطرح كل أهله وعشـيرته مـن اليهـود الـذين لـم يؤمنـوا بـه فـى نـار 
 جهنم؟ 

 فأين أحبوا أعداءكم؟ 

 وأين أحسنوا إلى مبغضيكم؟ 

 ؟)22: 18متى ) (سبعين مرة سبع مرات(مرة  490أين اغفر ألخيك و 

 أال تـــرى معـــى أنـــه لـــو كـــان قـــد ظهـــر لرؤســـاء الكهنـــة والفريســـيين والشـــعب  -58س
بشكل رسمى ، لكـان هـذا أوقـع فـى إيمـان الكهنـة ورؤسـائهم والشـعب بـه ، بـل والرومـان 

م لــم تخطــر لــه علــى أيضــًا؟ أتــرى أن مثــل هــذه الفرصــة كانــت فــى صــالح دعــوة اإللــه؟ أ
 بال؟
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 هـــل اســـتراح أتباعـــه وأحبابـــه مـــن موتـــه؟ فلمـــاذا لـــم نســـمع بـــإدانتهم لـــرئيس  -59س
 الكهنة وعصابته الذين أصروا على صلبه؟ 

 وتمضـــى القصـــة ونقـــرأ أحيانـــًا عـــدم تصـــديق الرســـل لقيامـــة يســـوع ، ونقـــرأ  -60س
 : أ تعجُّب بطرس من قيامتهأحيانًا أخرى عدم معرفتهم أساسًا بقيامته ، وأحيانًا ثالثة نقر 

 11: 16مرقس ) .َفَلمَّا َسِمَع ُأوَلِئَك َأنَُّه َحيٌّ َوَقْد َنَظَرْتُه َلْم ُيَصدُِّقوا11(

 13: 16مرقس ) .َوَذَهَب َهَذاِن َوَأْخَبَرا اْلَباِقيَن َفَلْم ُيَصدُِّقوا َوَال َهَذْينِ 13(

ــوِبِهْم ِكُئــوَن َأِخيــرًا َظَهــَر ِلَألَحــَد َعَشــَر َوُهــْم ُمتَّ 14( ــاِنِهْم َوَقَســاَوَة ُقُل ــَدَم ِإيَم ــَخ َع َوَوبَّ
 14: 16مرقس ) .َألنَُّهْم َلْم ُيَصدُِّقوا الَِّذيَن َنَظُروُه َقْد َقامَ 

َفَظنَّْت ِتْلَك َأنَّـُه اْلُبْسـَتاِنيُّ » َيا اْمَرَأُة ِلَماَذا َتْبِكيَن؟ َمْن َتْطُلِبيَن؟«: َقاَل َلَها َيُسوعُ 15(
) .»َيا َسيُِّد ِإْن ُكْنَت َأْنـَت َقـْد َحَمْلتَـُه َفُقـْل ِلـي َأْيـَن َوَضـْعَتُه َوَأَنـا آُخـُذهُ «: َفَقاَلْت َلهُ 

 15: 20يوحنا 

 11: 24لوقا ) .َفَتَراَءى َكَالُمُهنَّ َلُهْم َكاْلَهَذَياِن َوَلْم ُيَصدُِّقوُهنَّ 11(

» !َسـَالٌم َلُكـمْ «: َيُسـوُع َنْفُسـُه ِفـي َوَسـِطِهْم َوقَـاَل َلهُـمْ  َوِفيَما ُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبهَـَذا َوقَـفَ 36(
 37-36: 24لوقا ) .َفَجِزُعوا َوَخاُفوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َنَظُروا ُروحاً 37

ـــا اَألَحـــَد َعَشـــَر ِتْلِميـــذًا َفـــاْنَطَلُقوا ِإَلـــى اْلَجِليـــِل ِإَلـــى اْلَجَبـــِل َحْيـــُث َأَمـــَرُهْم َيُســـوعُ 16(  .َوَأمَّ
 17-16: 28متى ) .َوَلِكنَّ َبْعَضُهْم َشكُّواَوَلمَّا َرَأْوُه َسَجُدوا َلُه 17

بـل إنهــم كــانوا َيْســَخرون ِمــن َمــن يتحــدَّث عــن قيامــة يســوع ، وٕان دلَّ هــذا ليــدل علــى 
عــدم معرفــة التالميــذ وال خاصــته ، وال حتــى أمــه ، وال الشــعب المناصــر لــه ، فمــن أيــن 

َفاللَّـُه اآلَن َيـْأُمُر َجِميـَع النَّـاِس 30(م ما لم يحدث فى كـون اهللا؟ علم بولس وكتبة أناجيلك
َألنَُّه َأَقاَم َيْومًا ُهَو ِفيـِه ُمْزِمـٌع َأْن 31. ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َأْن َيُتوُبوا ُمَتَغاِضيًا َعْن َأْزِمَنِة اْلَجْهلِ 

. »َقـــدِّمًا ِلْلَجِميـــِع ِإيَمانـــًا ِإْذ َأَقاَمـــُه ِمـــَن اَألْمـــَواتِ َيـــِديَن اْلَمْســـُكوَنَة ِباْلَعـــْدِل ِبَرُجـــٍل َقـــْد َعيََّنـــُه مُ 
: َوَلمَّا َسِمُعوا ِباْلِقَياَمِة ِمَن اَألْمـَواِت َكـاَن اْلـَبْعُض َيْسـَتْهِزُئوَن َواْلـَبْعُض َيُقوُلـونَ 32
 32-30: 17أعمال الرسل ) .»!َسَنْسَمُع ِمْنَك َعْن َهَذا َأْيضاً «
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 م تالميــذ عيســى عليــه الســالم وأتباعــه أنــه هــو اهللا ، لكــان هــل لــو كــان يعلــ -61س
حالهم عدم تصديق قيامته؟ أم كان األولى هو عدم تصـديق موتـه، ألن اهللا حـى البـاقى 

 الذى ال يموت؟

 ناهيـك عـن إنكـم تقولـون إنـه (وبناًء على عدم معرفة التالميـذ بقيامـة نبـيهم  -62س
كــان بطــرس والتالميــذ غيــر صــادقين فــى  وعــدم تصــديقهم لهــذه القيامــة ، فهــل) إالهكــم

إيمـانهم؟ فلـو كـان األمـر كـذلك ، لكـان عيسـى عليـه السـالم قـد أخطـأ فـى إرسـال تالميــذ 
 ! ولنفى عنه ذلك صفة األلوهية ، ألن اهللا ال ُيخطىء! قليلى اإليمان ليكرزوا بإنجيله

حفـــظ ولــو لـــم ينفــى عنـــه صــفة األلوهيـــة، لكــان ذلـــك بمثابــة أمـــر غيــر مباشـــر بعــدم 
اإلنجيــل وكلمتـــه علـــى أيـــدى أنـــاس قليلـــى اإليمــان، ولكـــان بمثابـــة قضـــاء منـــه وَقـــَدَر أن 

ولكــان مـن الظلــم أن ُيحاســب النـاس علــى هــذا الخلــط ! يختلـف النــاس فــى فهمـه واتباعــه
 !وهذا ما ال يقول به مسلم أو نصرانى! غير المفهوم

 ك عـن إنكـم تقولـون إنـه ناهيـ(وبناًء على عدم معرفة التالميـذ بقيامـة نبـيهم  -63س
وعــدم تصــديقهم لهــذه القيامــة ، فهــل لــم ُيخبــر عيســى عليــه الســالم تالميــذه مــن ) إالهكــم

قبل بمسألة قيامته هذه؟ لو كان هذا صحيحًا ، لكانت األناجيل كاذبة ، وهذا ما يتضح 
 .من تعجُّب التالميذ وعدم تصديقهم رواية مريم

 39: 12متى (س ويوحنَّا آية يونان أال تتعجب معى من عدم معرفة بطر  -64س (
وأن يسوع سيقوم من األموات؟ ويوحنا هو التلميذ الذى كان ُيحبُّه ويتَّكىء على صدره ، 

ْخَرِة َأْبِني َكِنيَسـِتي : (وبطرس هذا هو الذى قال له يسوع َأْنَت ُبْطُرُس َوَعَلى َهِذِه الصَّ
َوُأْعِطيـَك َمَفـاِتيَح َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت َفُكـلُّ َمـا 19 .َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلـْن َتْقـَوى َعَلْيَهـا

ــَماَواتِ  َوُكــلُّ َمــا َتُحلُّــُه َعَلــى اَألْرِض . َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ
 19-18: 16متى ) .»َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

 تَـاِن ِإَذا َقـْوٌم ِمـَن اْلُحـرَّاِس َجـاُءوا ِإَلــى َوِفيَمـا ُهَمـا َذاِهبَ 11: (يقـول متـى -65س
ــانَ  ــا َك ــلِّ َم ــِة ِبُك ــاَء اْلَكَهَن ــُروا ُرَؤَس ــِة َوَأْخَب ــُيوِخ َوَتَشــاَوُروا 12. اْلَمِديَن ــاْجَتَمُعوا َمــَع الشُّ َف
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ًة َكِثيـَرًة  . لَـْيًال َوَسـَرُقوُه َوَنْحـُن ِنَيـامٌ ُقولُـوا ِإنَّ َتَالِميـَذُه َأتَـْوا «: قَـاِئِلينَ 13َوَأْعَطُوا اْلَعْسَكَر ِفضَّ
ــَواِلي َفــَنْحُن َنْســَتْعِطُفُه َوَنْجَعُلُكــْم ُمْطَمِئنِّــينَ 14 َفَأَخــُذوا 15. »َوإَِذا ُســِمَع َذِلــَك ِعْنــَد اْل

َة َوَفَعُلوا َكَما َعلَُّموُهْم َفَشاَع َهَذا اْلَقْوُل ِعْنـَد اْلَيهُـوِد ِإلَـى َهـَذا اْلَيـْومِ  -11: 28ى متـ) اْلِفضَّ
15 

وفــى اإلصــحاح الــذى قبلــه نقــرأ أن الُحــرَّاس كــانوا مــن ِقَبــل بــيالطس ، والــدليل علــى 
ذلـــك هـــو خـــوف الحـــرَّاس فـــى اإلصـــحاح الثـــامن والعشـــرين ، ووعـــد رؤســـاء الكهنـــة لهـــم 

ِة َوِفـــــي اْلَغـــــِد الَّـــــِذي َبْعـــــَد اِالْســـــِتْعَداِد اْجَتَمـــــَع ُرَؤَســـــاُء اْلَكَهَنـــــ62: (بحمـــــايتهم عنـــــد الـــــوالى
يِسيُّوَن ِإَلى ِبيَالُطَس  : َيا َسيُِّد قَـْد تَـَذكَّْرَنا َأنَّ َذِلـَك اْلُمِضـلَّ قَـاَل َوُهـَو َحـيٌّ «: َقاِئِلينَ 63َواْلَفرِّ
لَـْيًال  َفُمـْر ِبَضـْبِط اْلَقْبـِر ِإلَـى اْلَيـْوِم الثَّاِلـِث ِلـَئالَّ َيـْأِتَي َتَالِميـُذهُ 64. ِإنِّي َبْعَد َثَالَثِة َأيَّـاٍم َأقُـومُ 

َالَلُة اَألِخيـَرُة َأَشـرَّ ِمـَن اُألولَـى » !َوَيْسِرُقوُه َوَيُقوُلوا ِللشَّْعِب ِإنَُّه َقاَم ِمَن اَألْمَواِت َفَتُكوَن الضَّ
: 27متـــى ) .»اْذَهُبـــوا َواْضـــُبُطوُه َكَمـــا َتْعَلُمـــونَ . ِعْنـــَدُكْم ُحـــرَّاٌس «: َفَقـــاَل َلُهـــْم ِبـــيَالُطُس 65
62-65 

كمـا ادعـى (يذهب الحراس إذن إلى قائدهم الرومانى ال إلى رؤسـاء الكهنـة فلماذا لم 
 .؟ إذ ليس من عادة الجند إذا عرض لهم أمر مثل هذا أن ُيخبروا أجنبياً )متى

ولو كان الجند من اليهود ، فكيف صدَّق كالمهم رؤساء الكهنـة والشـيوخ ولـم يتكلَّفـوا 
عــدوهم بحمــايتهم مـن بــيالطس واســتعطافه مزيـدًا مــن البحـث واستقصــاء األمــر؟ ولمـاذا و 
ــَنْحُن 14(إذا بلغــه هــذا األمــر الــذى ُأمــروا أن يتكتمــوه؟  ــَواِلي َف ــَد اْل َوإَِذا ُســِمَع َذِلــَك ِعْن

 14: 28متى ) .»َنْسَتْعِطُفُه َوَنْجَعُلُكْم ُمْطَمِئنِّينَ 

 م، وحولهــا ولــم يحــس بــه ُســكَّان أورشــلي المقبــرة فقــط وهــل الزلــزال حــدث فــى -66س
يســيون الجنــد  ويمنعــوهم مــن إخبــار أحــد بــأمر الزلــزال  حتــى يرشــو رؤســاء الكهنــة والفرِّ

ـًة َفاْجَتَمُعوا َمـَع الشُّـُيوِخ َوَتَشـاَوُروا 12(وفتح المقبرة وخروج يسوع؟  َوَأْعَطـُوا اْلَعْسـَكَر ِفضَّ
-12: 28متـى ) .َرُقوُه َوَنْحـُن ِنَيـامٌ ُقوُلوا ِإنَّ َتَالِميَذُه َأَتْوا َلْيًال َوسَ «: َقاِئِلينَ 13 َكِثيَرةً 

13 

 وهـــل احتـــاجوا لرشـــوة كـــل ســـكان المدينـــة حتـــى ينســـوا مـــا حـــدث مـــن زلـــزال  -67س
 وانشقاق حجاب الهيكل وخروج القديسين من قبورهم؟
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 ــاِن 11: (يقــول متــى -68س ــا َذاِهَبَت ــا ُهَم ِإَذا َقــْوٌم ِمــَن اْلُحــرَّاِس َجــاُءوا ِإَلــى َوِفيَم
، ولـو قـرأت األعـداد  11: 28متـى ) .َأْخَبـُروا ُرَؤَسـاَء اْلَكَهَنـِة ِبُكـلِّ َمـا َكـانَ اْلَمِديَنِة وَ 

ـــرَّاُس َوَصـــاُروا 4: (قبلـــه لعلمـــت أن الحـــراس كـــانوا كـــاألموات ـــَد اْلُح ـــِه اْرَتَع ـــْن َخْوِف َفِم
 .، أى لم يشاهدوا شيئًا ولم يعلموا شيئاً  4: 28متى ) .َكَأْمَواتٍ 

ســاء الكهنــة ، ليقــول الكتــاب إنهــم أخبــروهم بكــل مــا كــان؟ فمــا هــو الــذى أخبــروه رؤ 
 فماذا علم الحراس أثناء غياب الوعى عنهم؟ 

 ولو علم رؤساء الكهنة وكانوا حريصين على عدم تفشى هذا الخبـر لدرجـة  -69س
أنهـــم قـــاموا برشـــوة الحـــراس، فلمـــاذا لـــم يحـــاولوا العثـــور علـــى زائـــرات القبـــر وقـــتلهن كمـــا 

وحـــين؟ فهـــل الكهنـــة ورؤســـاؤهم بهـــذا الغبـــاء لدرجـــة أنهـــم يرشـــوا  يفعلـــون فـــى كـــل مكـــان
الحرس بفضة كثيرة ويتركوا شاهدات العيـان الالتـى رأيـن وسـمعن حتـى الـذى لـم يسـمعه 

 الحراس؟
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 وهـــل مـــن العقـــل أن يســـتمر الحـــراس البســـطاء علـــى كفـــرهم وعنـــادهم علـــى  -70س
 الرغم من نزول مالك الرب أمامهم وحدوث هذه الزلزلة؟

 ولمــاذا ســكت الكهنــة وجيشــهم عــن البحــث عــن يســوع للقضــاء عليــه قضــاًء  -71س
 مبرمًا؟

 وا ِإَلــى اْذَهُبــ«: َوقَــاَل َلهُــمُ 15: (يقــول مــرقس إن يســوع أمــر تالميــذه قــائالً  -72س
َمــْن آَمــَن َواْعَتَمــَد َخَلــَص َوَمــْن َلــْم 16. اْلَعــاَلِم َأْجَمــَع َواْكــِرُزوا ِباِإلْنِجيــِل ِلْلَخِليَقــِة ُكلَِّهــا

 16-15: 16مرقس ) .ُيْؤِمْن ُيَدنْ 

فكيف ُيرسلهم إلى العـالم أجمـع واهللا لـم ُيرسـله هـو نفسـه إال إلـى خـراف بنـى إسـرائيل 
 الضالة؟

: ِفـــي َبْيـــِت َلْحـــِم اْلَيُهوِديَّـــِة َألنَّـــُه َهَكـــَذا َمْكتُـــوٌب ِبـــالنَِّبيِّ «: َفَقـــاُلوا َلـــهُ 5: (ألـــم تقـــل الكتـــب
ْغَرى َبْيَن ُرَؤَساِء َيُهوَذا َألْن ِمْنِك 6 َيْخُرُج ُمَدبٌِّر َوَأْنِت َيا َبْيَت َلْحٍم َأْرَض َيُهوَذا َلْسِت الصُّ

 ؟6-5: 2متى ) .»َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ 

ُيَخلُِّص َشـْعَبُه اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع َألنَّـُه : (ألم يقل الملك قبل والدته أن أمه ستلد
 ؟21: 1متى ) .»ِمْن َخَطاَياُهمْ 

وعندما أرسل التالميذ حدََّد لهم مهمتهم بالضبط ، فقـد كانـت مهمـتهم أن ُيعلمـوا بنـى 
ِإَلى َطِريـِق ُأَمـٍم َال َتْمُضـوا َوإَِلـى «: (لهـمإسرائيل فقط باقتراب ملكوت السماوات، فقال 

الَّةِ 6. َمِديَنٍة ِللسَّاِمِريِّيَن َال َتْدُخُلوا . َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
 7-5: 10متى ) سََّماَواتِ ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت ال: َوِفيَما َأْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقاِئِلينَ 7

الَّةِ «: (وقال بإيجاز  24: 15متى ) »َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

فهل صدق يسوع ومالك الرب فى كل هذه التصريحات وكذب متى؟ أم صـدق متـى 
 وكذب الرب ومالكه؟
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 هل الرب ذو عقل سليم وذو تفكير راجح؟ -73س 

لكـــن إذا تبنينـــا فكـــركم فـــى قضـــية الصـــلب والفـــداء ، وأن الـــرب تجســـد  بـــالطبع نعـــم ،
ى بنفسه أو بابنه ، لكان الرب فى هـذه الحالـة  ليغفر خطيئة أكل آدم من الشجرة ، ضحَّ

لـيس لـه عقـل سـليم ولـيس عنـده تفكيـر راجـح ، إذ ) سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا(
ى بــالبرىء ليغفــر للمــذنب ، وتــرك أكبــر ا لكبــائر ، وعاقــب علــى أصــغر الــذنوب ، ضــحَّ

فقــد (، وعاقــب البــرىء والمــذنب ) غفــرت لكــم(وافتــدى بكنــز مــا ُيمكــن أن يفتديــه بكلمــة 
أخــــرج آدم مــــن الجنــــة ، وكتــــب عليــــه الشــــقاء والعمــــل فــــى الــــدنيا ، وكتــــب علــــى حــــواء 

ن مســؤلياتها كــأم وزوجــة ومتاعــب الحمــل والــوالدة ثــمَّ خلــدهما وذريتهمــا فــى النــار إلــى أ
وتــرك الشــيطان والزنــاة وعابــدى األوثــان واألصــنام ، ومرتكبــى زنــا ) ُصــِلَب هــو أو ابنــه

 . المحارم

ِإنِّــي ُأِريــُد َرْحَمــًة َال َذِبيَحــًة َألنِّــي َلــْم آِت َألْدُعــَو َأْبــَرارًا َبــْل : (فــأين هــذا مــن قولــه
 13: 9متى ) ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبةِ 

 منا من هذه الواقعة؟ فهل هذه الحادثة تدعوا إلى برِّ وماذا أراد الرب أن ُيعلِّ  -74س
اآلبـــاء بأبنـــائهم؟ وهـــل تـــدعوا هـــذه الحادثـــة إلـــى رحمـــة اآلبـــاء بأبنـــائهم؟ هـــل تـــدعوا هـــذه 

جنيهًا على شىء يمكننا شرائه هو نفسـه بجنيـه  100الحادثة إلى اإلقتصاد وعدم إنفاق 
 واحد؟

 إال بسفك الدم؟ ومن الذى قيََّد اإلله أال يغفر الذنوب -75س 

 ِإنِّــي ُأِريــُد َرْحَمــًة َال َذِبيَحــًة َألنِّــي َلــْم آِت : (وكيــف يتفــق كالمــه القائــل -76س
َوُكلُّ َشْيٍء 22: (مع قول بولس القائل 13: 9متى ) َألْدُعَو َأْبَرارًا َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبةِ 

: 9عبـرانيين ) !ِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفـَرةٌ وَ َتْقِريبًا َيَتَطهَُّر َحَسَب النَّاُموِس ِبالـدَِّم، 
 ؟ 22

 قــال مــرقس أقــدم األناجيــل والــذى كــان بــين يــدى كــاتبى األناجيــل األخــرى -77س: 
 15: 16مرقس)اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َواْكِرُزوا ِباِإلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة ُكلَِّها(
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إلــى العــدد العشــرين مــن اإلصــحاح الســادس عشــر مــن  فهــل الفقــرة مــن العــدد التاســع
ولــو كــان مــن وحــى اهللا فلمــاذا ُحــِذف مــن األناجيــل الحاليــة إنجيــل مــرقس كتبــه مــرقس؟ 

المترجمة أو وضعت فى هامش الصفحة أو وضعت بين قوسين معكوفين مثل الترجمة 
أقـدم الُنَسـخ  العربية المشتركة داللة على أنها ليست من متن النص؟ ولماذا ال يوجد فى

 على الرغم من أنه كان معروفًا لديهم؟

تظهر هذه الفقرة من إنجيل مرقس فى أغلب النسخ الموجودة من تراجم هذا اإلنجيل 
، فمنهم من وضعها بين قوسين أو عالمتى تنصـيص ، أو كتبهـا بخـط مميَّـز عـن خـط 

ص اليونانيــة ، وأنهــا بــاقى اإلنجيــل، ثــمَّ علَّــَق فــى الهــامش أنهــا ال تنتمــى ألقــدم النصــو 
لـم تعتبرهـا شـرعية  1952دخيلة على اإلنجيـل ، إال أن النسـخة القياسـية المراجعـة لعـام 

 .، لذلك أنزلها من النص نفسه إلى الهامش)أى قانونية(

وهنــاك ســؤال لــم “: 124وقــال مــدخل إلــى إنجيــل مــرقس فــى الترجمــة اليســوعية ص 
لمسلم به علـى العمـوم أن الخاتمـة كمـا هـى كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من ا: يلق جواباً 

قد أضيفت لتخفيف مـا فـى نهايـة كتـاب مـن توقـف فجـائى فـى اآليـة ) 20-16/9(اآلن 
ـــاب األصـــلية أم هـــل رأى مـــرقس أن . 8 ـــدًا هـــل ُفقـــدت خاتمـــة الكت ـــن نعـــرف أب ـــا ل ولكنن

 ”.تكفى الختتام روايته 7اإلشارة إلى تقليد الترائيات فى الجليل فى اآلية 

قــد أن اعتــراف الكتــاب نفســه بأنــه لــيس مقدســًا ، وأن هنــاك مــن النصــوص التــى وأعت
 .ُأدخلت عليه فى عصور مختلفة لكاف لإليمان بأن اهللا لم يتعهد بحفظه

 :وتقوم وجهة نظر علماء الكتاب المقدس على ثالثة أسباب رئيسية هى

ى أســلوب القــرن أن أســلوب تلــك الفقــرات ومفرداتهــا اللغويــة التــى ُكِتَبــت بهــا يعطــ) 1
 .الثانى ، وهو شىء يختلف عمَّا َكَتَب به القديس مرقس

أن كبــار العلمــاء فــى القــرن الرابــع ـ مثــل ايزيبــوس وجيــروم ـ يشــهدون بــأن هــذه ) 2
األعداد كانت ساقطة من أفضل النسخ األغريقية المعلومة لديهم ، وقد اقتبس منها مـرة 

 .م 325لمؤلفات التى ُكِتَبت حتى عام واحدة فقط ـ أو مرتين على األكثر ـ فى ا

مـن اإلصــحاح ) 8(أن بعـض أفضـل النسـخ مـن إنجيـل مـرقس تنتهـى عنـد العـدد ) 3
 ).20-9(السادس عشر ، وبعض النسخ األخرى تتفق معها فى حذف األعداد من 
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وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن هــذه الفقــرة ال يمكــن تحديــد تاريخهــا بالضــبط ويمكــن القــول 
 .م 180قَبل كجزء من إنجيل مرقس حوالى عام بأنها أصبحت تُ 

أن هــــذه الخاتمـــــة غيــــر موجــــودة فـــــى أقــــدم مخطــــوطتين كـــــاملتين ) بوكــــاى(وُيجــــزم 
، ويرجع  (Codex sinaticus, Codex faticanus)لألناجيل ، وهما معروفتان باسمى 
 .تاريخهما إلى القرن الرابع الميالدى

ال بــد : (علــى هــذه الخاتمــة بقولــه) كــانينجر(نــاقال عــن األب ) بوكــاى(وُيعلِّــق دكتــور 
) أو عنــد النشــر علــى العامــة(أنــه حــدث حــذف للفقــرات األخيــرة عنــد االســتقبال الرســمى 

وبعـــد أن جـــرت بـــين األيـــدى الكتابـــات .... لكتـــاب مـــرقس فـــى الجماعـــة التـــى تضـــمنته 
اصـر مـن المتشابهة لمتى ولوقا ويوحنا، تـم توليفـة خاتمـة مـرقس ، وذلـك باالسـتعانة بعن

وذلك يسمح بتكوين فكرة مادية عـن الحريـة .. هنا ومن هناك ، لدى المبشرين اآلخرين 
 ).حتى أعتاب القرن الثانى) اإلنجيل.... (التى كانوا يعالجون بها 

يـا لـه مـن : (قـائالً ) كـانينجر(ويتعجب الدكتور موريس بوكاى ُمعلِّقًا على كالم األب 
 ).تى قام بها البشر على النصوص المقدسةاعتراف صريح بوجود التغييرات ال

أهـم المشـكالت : ()إنجيـل مـرقس: مـادة(تقول دائرة المعارف الكتابية عـن هـذه الفقـرة 
-9: 16(المتعلقة بالنص هى ما يختص بالجزء األخير مـن األصـحاح السـادس عشـر 

ه ، فيرجون وميللر وسالمون يعتقدون أنه نص أصيل ، ويفترض ميللر أنه إلى هذ) 20
مـن  ولسـبب مـا كتـب األعـداد أقـوال بطـرسالنقطة ، قد سـجل مـرقس بصـورة عمليـة 

ولكــن معظــم العلمــاء يعتبرونهــا غيــر مرقســية ، بنــاء علــى معلوماتــه هــو 9-20
ولـو أن مـرقس ، أصًال، ويعتقدون أن العدد الثامن لـيس هـو الخاتمـة المالئمـة 

التـى  20-9 عـداد مـنوأن األ،  كتب خاتمـة ، فـال بـد أن هـذه الخاتمـة قـد فقـدت
  – قد ُأضيفت بعد ذلك،  العصر الرسولىتضم تراثًا من 

فـى مخطوطــة أرمينيــة إشــارة إلـى أن هــذه األعــداد كتبهــا " كــونيبير"وقـد وجــد 
، الذى يتحـدث عنـه بابيـاس  أريستون الشيخ الذى يقول إنه أريستون تلميذ يوحنا

قبلونهـا علـى اعتبـار أن الرسـول وعلى هذا فإن الكثيـرين يعتبرونهـا صـحيحة، والـبعض ي
يوحنــا قــد خلــع عليهــا ســلطانه وهــى بــدون شــك ترجــع الــى نهايــة القــرن األول، وتؤيــدها 
المخطوطــات اإلســكندرانية واألفرايميــة والبيزيــة وغيرهــا ، مــع كــل المخطوطــات المتــأخرة 



 34 

المنفصـلة الحـروف ، وكــل المخطوطـات المكتوبـة بحــروف متصـلة ، ومعظـم الترجمــات 
وكانت معروفة عند ناسـخى المخطـوطتين السـينائية والفاتيكانيـة . ات اآلبـاءوكتاب

 . ، ولكنهم لم يقبلوها

، وهـذا الوقـف المفـاجئ، ومن الممكن أن يكون اإلنجيل قد انتهى بالعدد الثـامن
يــدل علــى أنــه يرجــع إلــى وقــت مبكــر عنــدما كــان المســيحيون يعيشــون فــى جــو القيامــة 

، فالعبد يـأتى ويـتمم عملـه ثـم يرحـل ، " العبد المتألم"اإلنجيل فكان يعتبر خاتمة مناسبة 
 ).فال داعى للبحث عن نسبه أو تتبع تاريخه الالحق

وتمثــل خاتمــة هــذا اإلنجيــل مشــكلة ، فهــى غيــر متفــق عليهــا فــى النســخ المختلفــة ، 
مثــل النســخة القياســية المراجعــة مــن العهــد  -وتعتبــر فــى نظــر بعــض المراجــع المهمــة 

 !فقرات غير موثوق بها ، لذلك قد كتبت فى الحاشية - الجديد

وخالصــة مــا تقــدَّم هــو أن بعــض العلمــاء ُيرجــع هــذه الفقــرة إلــى نهايــة القــرن الثــانى 
المـــيالدى ، بنـــاًء علـــى تحلـــيلهم للغـــة هـــذه الفقـــرة ، والـــبعض القليـــل يرجعهـــا إلـــى القـــرن 

 . األول

قــد وجــد فــى " كــونيبير"(ط ألن إن معظــم العلمــاء قــد رفضــها ، ومــن قبلهــا قبلهــا فقــ
مخطوطة أرمينية إشارة إلى أن هذه األعداد كتبها أريسـتون الشـيخ الـذى يقـول 

والعجيب أنـه ). الرسول يوحنا قد خلع عليها سلطانه(وألن ) إنه أريستون تلميذ يوحنا
 .لم يقل أحد منهم أنها ُأحَيت إلى مرقس أو إلى يوحنَّا

كانـت معروفـة عنـد (وطتين كـاملتين ، فهـذه الفقـرة وكذلك رفضـها ُنسَّـاخ أقـدم مخطـ
 ).ناسخى المخطوطتين السينائية والفاتيكانية ، ولكنهم لم يقبلوها

 فأين كتاب اهللا الموحى به والذى ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه؟

 مــا رأيكــم فــى قــول دائــرة المعــارف الكتابيــة عــن إنجيــل متــى إنــه لــيس مــن  -78س
 وحى اهللا؟

انظر إلى أقوال دائرة المعارف ، فلم تقل مرة واحدة أن هذا الكتاب ُأوِحـَى إلـى متـى، 
ال يوجــد فــى إنجيــل : (فتراهــا ترجــع كتابــة اإلنجيــل إلــى متــى ، وأنــه أراد أن ُيثبــت كــذا
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متى عبارة واضـحة تحـدد الهـدف الـذى وضـعه الكاتـب نصـب عينيـه، كمـا يـذكر 
ـــع مـــثًال  ـــل الراب ـــا نســـتطيع أن نســـتخلص ذلـــك )31و 30: 20يـــو(اإلنجي ، ولكنن

بسهولة من المحتويات العامـة لإلنجيـل ومـن بعـض أجـزاء معينـة فيـه ، فـالرأى 
التقليدى الذى يقول إن متى كتب أساسًا إلثبات أنه فى يسوع الناصـرى تتحقـق 
وتتم النبوات المختصة بالمسيا فى العهد القديم هو رأى صحيح تمامًا بـال أدنـى 

حوالى أربعين مرة ، باقتباسات من  استشهاد متىحقيقة التى ينطق بها ، فهذه الريب 
العهد القديم ، حتى فيما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة عن حياة المسيح ، مثل رجوعه مـن 

، لدليل قوى على هذه الحقيقة ، رغم أن بعـض هـذه االستشـهادات لهـا ) 15: 2(مصر 
 .)جديد بأقوال العهد القديمصفة التأويل كالكثير من استشهادات العهد ال

كل هذا يبدو مفهومًا عندما نذكر أن هذا اإلنجيل قد كتب أصـًال (وتقول أيضـًا 
" أو " كما هـو مكتـوب "كما تتكرر كثيرًا فى إنجيل متى عبارة . للقراء من اليهود
إتمامــا لنبــوات العهــد القــديم ، وهــو أمــر بــالغ األهميــة لليهــود " كمــا قيــل بــالنبى

العهــد القــديم هــو لهــم كــل شــئ ولكنــه لــم يكــن أمــرًا ذا أهميــة عنــد  الــذين كــان
 )..األمم

ومعنى هذا أنَّ عيسى عليه السالم لم ُيبعث إال إلى بيت إسرائيل الضالة كما ذكرت 
 .األناجيل ، ولم ُيرسل تالميذه لُيكرزوا باإلنجيل إلى الخليقة لكها

وقــد درســنا هــذا الموضــوع (: أمــا عــن مصــادر معلومــات متــى فتقــول دائــرة المعــارف
وهــى ) أو األناجيــل المتوافقــة(بالتفصــيل فــى البحــث المخــتص باألناجيــل الثالثــة األولــى 

فى  –فمحتوياتها مشكلة تدور أساسًا حول العالقة األدبية بين هذه األناجيل الثالثة ، 
متشابهة حتى فى العبـارات، ممـا يحمـل علـى الظـن بأنهـا  –الكثير من الحاالت 

ومن الناحيـة . عن مصادر مشتركة ، أو أنها أخذت عن بعضها البعض أخذت 
األخرى فأن كل واحد من هذه األناجيل الثالثة ، فيه الكثير من االختالفـات عـن 
اإلنجيلين اآلخـرين، حتـى إنـه ال بـد أن كـًال منهـا قـد اسـتخدم مراجـع غيـر التـى 

 ).استخدمها غيره ، سواء كانت مراجع شفهية أو مكتوبة
ل الحكايــات الشــفهية ُتعــد مــن وحــى اهللا؟ وهــل الكــالم الشــفهى ُيعــد مــن المراجــع؟ وهــ

 فعن من أخذ الكالم؟ وما مدى صدقه فى نقل ما سمعه؟ 
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واالفتـراض الـذى يحظـى اآلن بأوسـع قبـول بـين النقـاد ، هـو نظريـة : (وتستطرد قائلة
بصــورة  أو – أن إنجيــل مــرقس بصــورته الراهنــةالــذى يفتــرض " المصــدر المــزدوج"

همـا أسـاس  Qواألصل المزعـوم إلنجيـل متـى والـذى يطلقـون عليـه اسـم -أسبق
 .اإلنجيل الموجود بين أيدينا

الموجـودة فـى إنجيـل  -تقريبـاً – إن كل المادة القصصـية –إلثبات ذلك – ويقولون
مرقس، توجد أيضًا فى إنجيل متى ، كما فى إنجيل لوقا أيضـًا ، بينمـا األجـزاء األكبـر، 

تشـير إلـى مصـدر  -كما سبقت اإلشـارة -األحاديث المشتركة بين متى ولوقا وبخاصة
وتظهــر الصــعوبة بشــدة عنــدما تمتــد . مــن هــذا النــوع اســتخدمه كــل مــن متــى ولوقــا

المقارنة الى التفاصيل ومحاولة تفسيرها باالختالفات فى التعبير والترتيب ، وأحيانـًا فـى 
 . المفهوم فى كل إنجيل من األناجيل

المكانــة التــى بلغتهــا هــذه النظريــة ، فقـد يكــون الحــل الحقيقــى أيســر مــن ذلــك ،  ورغـم
فقـد أخـذ متــى معظـم الحقــائق التـى ذكرهــا ، مـن خبرتــه هـو نفســه ومـن التقليــد 
الشفهى المتواتر، وحيث أن هذه الحقـائق كانـت قـد أخـذت صـيغة ثابتـة، نتيجـة 

تعليل التشابه بين إنجيل متـى ، فإن هذا يكفى للتداولها المستمر فى الكنيسة األولى
وٕانجيــل مــرقس ولوقــا بــدون الحاجــة إلــى افتــراض اعتمــاد أى إنجيــل منهــا علــى االثنــين 
اآلخرين، فالمشكلة كلها إذًا هى مشكلة ظنية وذاتية ، وال تستدعى كل ما أثير أو كتب 

 ).حول هذا الموضوع
اجيـل فسـتخرج بـنفس ولن ُأطيل فى هذا الموضوع ، لكنك إذا قرأت مصادر بقية األن

وهــى إنهــا ليســت كتبــًا أوحــى بهــا اهللا ألحــد ، ولــو أراد اهللا أن يحفــظ هــذه : هــذه النتيجــة
 !الكتب بدون تغيير أو تحريف لحفظ إنجيله هو نفسه من الضياع

 ــَب هــذه الُكُتــب أنــاس ُملهمــين مــوحى إلــيهم؟ أم هــى بمنزلــة التــاريخ  -79س هــل َكَت
 لضبط أحوال الرجل المصلوب؟

الحقيقـة ال هـذا وال ذاك، فلـو كـان هـذا صـحيحًا لكـانوا قـد اتفقـوا فـى كـل تفاصـيل فى 
اثباتــًا ونفيــًا وتقريــرًا ، ألنهــم ال بــد أن يكــون الــوحى القــادم مــن عنــد اهللا قــد : هــذه الحكايــة

 .أوحى إليهم نفس التفاصيل
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ولـــو هـــى بمثابـــة ُكتـــب تاريخيـــة فـــال بـــد أن يكـــون قـــد كتبهـــا شـــاهد عيـــان، رأى نفـــس 
ألحداث، وسمع نفس التفاصيل ، ولو ثبت أنها كتب تاريخية ، لبطل القول بأنها كتـب ا

أوحــى بهــا اهللا ، ألنــه لــو جــاز تطــرُّق االخــتالف فــى أخبــار الــوحى ، لبطلــت الشــرائع ، 
 .ولكان هذا قدح فى اهللا وصفاته

 هل يوحنا الذى ُينسب اإلنجيل المكتوب إلى اسـمه هـو يوحنـا التلميـذ الـذى  -80س
 ان ُيحبه يسوع؟ك

: منهــا قــول إنجيــل يوحنــا: ويستشــهد علمــاء الكتــاب المقــدَّس بعــدة أمثلــة. بــالطبع ال
 15: 18يوحنا ) وكان سمعان بطرس والتلميذ اآلخر يتبعان يسوع(

إنه يتبيَّن من ظاهر هذا النص أن الُمصنِّف : يقول قاموس الكتاب المقدَّس األلمانى
، بـل صـنَّفوه بعـد وفاتـه بمـدة ونسـبوه لـه ، حتـى يعتبـره لإلنجيل هو غير يوحنا الحـوارى 

 أليس هذا تدليس؟. الناس

وهــذا يتضــح فــى الكثيــر مــن التفاصــيل التــى ذكرتهــا األناجيــل المتاشــبهة وال يعـــرف 
عنهـا يوحنــا شــيئًا علـى الــرغم مــن وجــوده كشـاهد عيــان ، منهــا مـا حكــاه متــى واألناجيــل 

َوَبْعـَد ِسـتَِّة َأيَّـاٍم َأَخـَذ 1: (سـى علـيهم الصـالة والسـالماألخرى عن تجلِّـى موسـى وٕايليَّـا لعي
َوَتَغيَّـَرْت َهْيَئتُـُه 2. َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ُمْنَفِرِدينَ 

ــُه َبْيَضــا ــْمِس َوَصــاَرْت ِثَياُب ــُه َكالشَّ ــدَّاَمُهْم َوَأَضــاَء َوْجُه ــالنُّورِ ُق ــْد 3. َء َك ــا َق َوإَِذا ُموَســى َوإِيِليَّ
فَـِإْن ! َيا َربُّ َجيِّـٌد َأْن َنُكـوَن َهُهَنـا«: َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوعَ 4. َظَهَرا َلُهْم َيَتَكلََّماِن َمَعهُ 

يلِ . ِشــْئَت َنْصــَنْع ُهَنــا ثَــَالَث َمَظــالَّ  َوِفيَمــا ُهــَو 5. »يَّــا َواِحــَدةٌ َلــَك َواِحــَدٌة َوِلُموَســى َواِحــَدٌة َوِإلِ
َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه «: َيَتَكلَُّم ِإَذا َسَحاَبٌة َنيَِّرٌة َظلََّلْتُهْم َوَصْوٌت ِمَن السََّحاَبِة َقاِئالً 

ــُه اْســَمُعوا. ُســِرْرتُ  ــا َســِمَع التََّالِميــُذ َســَقُطوا َعَلــى ُوُجــوِهِهْم َوَخــافُ 6. »َل َفَجــاَء 7. وا ِجــّداً َوَلمَّ
ـــالَ  ـــُهْم َوَق ـــوا َوَال َتَخـــاُفوا«: َيُســـوُع َوَلَمَس ـــدًا ِإالَّ َيُســـوَع 8. »ُقوُم ـــَرْوا َأَح ـــْم َي ـــَنُهْم َوَل ـــوا َأْعُي َفَرَفُع

 36-28: 9ولوقا  8-2: 9ومرقس  8-1: 17متى ) .َوْحَدهُ 

 .ولم يذكرها يوحنا نفسه ، ولم يعلم عن هذه الحكاية شيئاً 

ــــر  ــــا تقــــول دائ ــــل يوحن ــــة  -أ(ة المعــــارف الكتابيــــة مــــادة إنجي ــــل الثالث ــــه باألناجي عالقت
هناك فروق كثيرة بين هذا اإلنجيل واألناجيل الثالثة األخرى ، ولكن ما يثيـر ): (األولي
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نقــاط االلتقــاء بــين هــذه األناجيــل واإلنجيــل الدهشــة حقــًا ، هــو تلــك الحقيقــة ، أن 
إن الكاتـب أو  –الذين أشرنا إليهم سابقًا  –النقاد  فبينما يقول جميع. الرابع قليلة جداً 

المدرســـة التـــى جمعـــت كتابـــات يوحنـــا ، مدينـــة لألناجيـــل الثالثـــة األخـــرى بكـــل 
الحقــائق الــواردة فــى اإلنجيــل الرابــع تقريبــًا ، نجــد أنــه فيمــا عــدا أحــداث أســبوع 

ح ، اآلالم ، ال توجد سوى نقطتين فقط مـن نقـاط االلتقـاء ، تظهـران فيـه بوضـو 
 )). 21-4:  6يوحنا ( هما إشباع الخمسة اآلالف ، والمشي على البحر

فليس هو نفسه شـفاء خـادم قائـد المئـة ) 53-46: 4يو (أما شفاء ابن خادم الملك (
، وحتى إذا افترضـنا تطـابق الحـادثتين ، فيكـون هـذا هـو كـل مـا عنـدنا ) فى متى ولوقا(

ليـــل ، ولكـــن هنـــاك خدمتـــه األولـــي فـــى فـــى اإلنجيـــل الرابـــع عـــن أحـــداث خدمتـــه فـــى الج
) 24: 3يـو(اليهودية وفى الجليل التـى بـدأت قبـل أن ُيلقـي يوحنـا المعمـدان فـى السـجن 

  .)وهو ما ال يوجد ما يقابله فى األناجيل الثالثة األخرى

فال يكرر نقل المعلومات التـى يمكـن جمعهـا مـن الثالثـة األخـرى، بـل يسـير (
األحـداث مـا يريـد، ويقـدمها مـن وجهـة النظـر على نهج خـاص بـه وينتقـى مـن 

الخاصة لإلنجيل، كما أن له مبدأه الخـاص فـى هـذا االنتقـاء أو االختيـار، وهـو 
وآيـات أخـر كثيـرة صـنع ". [المبدأ الذى ذكره فى الفقـرة التـى سـبق أن اقتبسـناها

وأمـا هـذه فقـد كتبـت لتؤمنـوا أن . يسوع قدام تالميذه لـم تكتـب فـى هـذا الكتـاب 
:  20يــو" (ع هـو المسـيح ابــن اهللا، ولكـي تكـون لكـم إذا آمنــتم حيـاة باسـمهيسـو 
فالمشــاهد التــى يصــورها واألعمــال التــى يحكــى عنهــا، واألقــوال التــى يرويهــا ] )30و31

والتعليقات التى يقدمها الكاتب، كل هذه موجهة نحو هدف مساعدة القراء علـى اإليمـان 
الكاتــب يقــرر أن نتيجــة هــذا اإليمــان هــى أن بــأن يســوع المســيح هــو ابــن اهللا ، كمــا أن 

 .)تكون لهم حياة باسمه

 اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلسًا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة ِمَن اآلَن تُْبِصُروَن : (هل قال يسوع -81س
 64: 26متى ) .»َوآِتيًا َعَلى َسَحاِب السََّماءِ 
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لمــاذا لــم يــأت جالســًا عــن ف. بقيامتــه مــن القبــر ســوف يــأتيهم بهــذه المعجــزة: فقــد قــالوا
يمــين القــوة وال آتيــًا علــى ســحاب الســماء، ال قبــل موتــه وال بعــده، وقــد دخلنــا فــى األلفيــة 

 الثالثة؟ 

وهــل يمكــن لنظرنــا أن يمتــد ليــرى يســوع جالســًا علــى يمــين الــرب؟ أم كيــف سنبصــر 
 ذلك؟ 

وكيـــف يجلـــس االبـــن علـــى يمـــين األب واالثنـــان شـــخص واحـــد؟ فكيـــف تفهمـــون أن 
 س المرء على يمين نفسه؟يجل

وبما أن نبوءته هذه لم تتحقق ، وتعتقدون أن اليهود قد أسروه وقتلوه ، فهل هو بهذا 
تنطبق عليه أحكام النبى الكاذب ، الذى يتنبأ وال تحدث نبوءته ، وعلى ولى األمر قتله 

ِباْســِمي َكالمـًا لــْم  َوَأمَّـا النَِّبـيُّ الــِذي ُيْطِغـي َفَيـَتَكلمُ 20: (، كمـا جـاء فـى سـفر التثنيــة
وفــى . [ُأوِصــِه َأْن َيــَتَكلَم ِبــِه َأِو الــِذي َيــَتَكلُم ِباْســِم آِلَهــٍة ُأْخــَرى َفَيُمــوُت َذِلــَك النَِّبــيُّ 

َكْيــَف َنْعــِرُف الَكــالَم الــِذي لــْم : َوإِْن ُقلــَت ِفــي َقلِبــكَ 21] التــوراة الســامرية ُيقتــل ذلــك النبــى
؟  َما َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصـْر َفُهـَو الَكـالُم فَ 22َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ

: 18تثنيـة ) .»الِذي لْم َيَتَكلْم ِبـِه الـرَّبُّ َبـل ِبُطْغَيـاٍن َتَكلـَم ِبـِه النَِّبـيُّ َفـال َتَخـْف ِمْنـهُ 
20-22 

لشــيطان أقــوى مــن اســتطاع كتبــة األناجيــل وعلــى رأســهم بــولس أن يجعلــوا ا: بمعنــى
اإلله، إلاسر الشيطان إلهـه ، وتجسـد اإللـه فـى صـورة إنسـان كمـا فعلـت اآللهـة الوثنيـة، 

ُر ِبَأْعَمـاِل النَّـاُموِس، َبـْل 16(: وتم إلغاء النـاموس فقـال ِإْذ َنْعَلـُم َأنَّ اِإلْنَسـاَن َال َيَتَبـرَّ
َر ِبِإيَمـاِن َيُسـوَع َال ِبِإيَماِن َيُسوَع اْلَمِسيِح، آَمنَّا َنْحُن َأْيضًا ِبيَ  ُسوَع اْلَمِسيِح، ِلَنَتَبـرَّ

ــاُموسِ  ــاِل النَّ ــا. ِبَأْعَم ُر َجَســٌد َم ــرَّ ــاُموِس َال َيَتَب ــاِل النَّ ــُه ِبَأْعَم ، 16: 2غالطيــة ) َألنَّ
ِإنَّـُه : َهـا َأَنـا ُبـوُلُس َأُقـوُل َلُكـمْ 2(: وأخرجكم بولس من عهد الـرب بإلغـاء الختـان فقـال

، وســب اإللــه فجعلــه أحمقــًا ،  2: 5غالطيــة ) !ْنــُتْم َال َيــْنَفُعُكُم اْلَمِســيُح َشــْيئاً ِإِن اْخَتتَ 
ــاسِ 25(وجــاهًال  ــَن النَّ ــُم ِم ــَة اِهللا َأْحَك ــاسِ ! َألنَّ َجَهاَل ــَن النَّ ــَوى ِم !) َوَضــْعَف اِهللا َأْق

ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة اُموِس، َاْلَمِسـيُح اْفتَـَداَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـ(، وملعونـًا  25: 1كورنثوس األولى 
، ثـم  13: 3غالطيـة ) .»َمْلُعـوٌن ُكـلُّ َمـْن ُعلِّـَق َعَلـى َخَشـَبةٍ «: ، َألنَُّه َمْكُتوبٌ َألْجِلَنا

 فماذا تبقى لكم من منطق وعقل وٕايمان صحيح؟. نبيًا كاذبًا ، استحق القتل على كذبه
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 ألن كـــل شـــيء : (قـــول يســـوع) 27: 10مـــرقس (و)  26: 19متـــى (ينقـــل  -82س
 ) مستطاع عند اهللا

َوَلِكْن َلـْم , َوَكاَن الرَّبُّ َمَع َيُهوَذا َفَمَلَك اْلَجَبـلَ 19: (وهذا ُيخالف ما ذكره سفر القضاة
 19: 1القضاة ) .ُيْطَرْد ُسكَّاُن اْلَواِدي َألنَّ َلُهْم َمْرَكَباِت َحِديدٍ 

ه وصـلب ، وهـرب وهذا ُيخالف مـا حـدث لـه مـن إهانـات وضـرب وبصـق علـى الوجـ
ففــى الوقــت الــذى كــان يتضــرع فيــه هللا أن يخلصــه . مــن اليهــود، وُيخــالف قداســته وعزتــه

وهذا ُيثبت أن عيسى عليه السالم لم . من الموت، لم يستطع هو نفسه أن ُيخلِّص نفسه
 .يكن إلهًا ، بل كان يصلى ويتضرع هللا أن ينقذه ويخلصه من اليهود

 حد إلى األب بدون يسوع؟هل من الممكن أن يأتى أ -83س 

َلْيَس َأَحٌد . َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ «: َقاَل َلُه َيُسوعُ 6: (6: 14يقول يوحنا 
 ) .َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي

ِباْلَحقِّ َأَنا َأِجـُد َأنَّ اَهللا «: َفَقاَل ُبْطُرُس 34: (وهى تناقض ما جاء فى أعمال الرسل
أعمـال ) .َبْل ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة الَِّذي َيتَِّقيِه َوَيْصَنُع اْلِبرَّ َمْقُبوٌل ِعْنَدهُ 35. ْقَبُل اْلُوُجوهَ َال يَ 

 35-34: 10الرسل 

أال يدل ذلك على عدم وجود ما ُيسمى بالخطيئة األزلية ، وأن اإلنسان سوف يـدخل 
 الجنة باإليمان باهللا واتباع رسوله ، وأعماله الصالحة؟

الَّـِذي ( يدل ذلك على أن الخلود فـى الجنـة ال يـأتى إال عـن طريـق اإليمـان بـاهللا وأال
َبـْل ِفـي (، وأن هـذا هـو قـانون اهللا فـى كـل أمـة ) َوَيْصَنُع اْلِبـرَّ (والعمل الصـالح ) َيتَِّقيهِ 

 ؟)ُكلِّ ُأمَّةٍ 

فمــن الــذى غيــر ديــن اهللا عنــدكم؟ إنــه بــولس الــذى قــام بإلغــاء العمــل وجعــل دخــول 
ورفع يسوع إلى مصاف اآللهة ، وبالتالى أخرجكم مـن دائـرة . جنة متوقفًا على اإليمانال

ــــى  ــــى دائــــرة التثليــــث ، ومــــن دائــــرة المتســــابقين بالعمــــل لنيــــل رضــــى اهللا ، إل التوحيــــد إل
 : المتخانعين المكتفين باإليمان بيسوع وٕاياه مصلوبًا ، فقال
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ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيؤْ 5( .) ِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

، َألنَّــُه َمْكتُــوٌب َألنَّ َجِميــَع الَّــِذيَن ُهــْم ِمــْن َأْعَمــاِل النَّــاُموِس ُهــْم َتْحــَت َلْعَنــةٍ 10(
ــوٌب ِفــي كِ « ــُت ِفــي َجِميــِع َمــا ُهــَو َمْكُت ــهِ َمْلُعــوٌن ُكــلُّ َمــْن َال َيْثُب ــاُموِس ِلَيْعَمــَل ِب ــاِب النَّ . »َت

ُر ِبالنَّــاُموِس ِعْنــَد اِهللا َفَظــاِهرٌ 11 ــْيَس َأَحــٌد َيَتَبــرَّ اْلَبــارَّ ِباِإليَمــاِن «، َألنَّ َوَلِكــْن َأْن َل
. »َهــااِإلْنَســاُن الَّــِذي َيْفَعُلَهــا َســَيْحَيا بِ «َوَلِكــنَّ النَّــاُموَس َلــْيَس ِمــَن اِإليَمــاِن، َبــِل 12. »َيْحَيــا

َمْلُعـوٌن «: ، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا، َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموسِ 13
ــَراِهيَم ِلُألَمــِم ِفــي اْلَمِســيِح َيُســوَع، 14. »ُكــلُّ َمــْن ُعلِّــَق َعَلــى َخَشــَبةٍ  ــاَل ِلَتِصــيَر َبَرَكــُة ِإْب ِلَنَن

وحِ  ِباِإليَمــاِن َمْوِعــدَ  َألنَّــُه َلــْو ُأْعِطــَي .. .. .. ؟ َفِلَمــاَذا النَّــاُموُس 19.. .. .. ، الــرُّ
 21-10: 3غالطية ) .َناُموٌس َقاِدٌر َأْن ُيْحِيَي، َلَكاَن ِباْلَحِقيَقِة اْلِبرُّ ِبالنَّاُموسِ 

ِإِذ 19، َعـَدِم َنْفِعَهـاَفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها وَ 18(
 19-18: 7عبرانيين .) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإي، اْلَمِســيحِ  َمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

ُر أَ 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َماَمـــهُ َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـٍد َال َيَتَبـــرَّ
  21-20: 3رومية .) َمْعِرَفَة اْلَخِطيَّةِ 

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ ِبَأيِّ َنـاُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــ28. اِإليَمــانِ  .) ُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

  20: 5رومية .) َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20(
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، َفاْلَمِســيُح ِإذًا َمــاَت ِبــَال . َلْسـُت ُأْبِطــُل ِنْعَمــَة اهللاِ 21( َألنَّــُه ِإْن َكــاَن ِبالنَّــاُموِس ِبــرٌّ
 21: 2غالطية .) َسَببٍ 

ــاُموُس أَ 56( ــَي النَّ ــِة ِه ــوَُّة اْلَخِطيَّ ــُة َوُق ــَي اْلَخِطيَّ ــْوِت َفِه ــا َشــْوَكُة اْلَم  كورنثــوس) مَّ
 56: 15األولى 

ـــالَ 13( ـــِإْذ َق لَ » َجِديـــداً «َف ــَق اَألوَّ ـــا َمـــا.َعتـَّ  َعتَـــَق َوَشـــاَخ َفُهـــَو َقِريـــٌب ِمـــنَ  َوَأمَّ
 13 : 8عبرانيين ) اِالْضِمْحَاللِ 

ُل ِبَال َعْيٍب َلَما ُطِلَب َمْوِضٌع ِلثَانٍ َفِإنَُّه َلْو َكاَن ذَ 7(  7: 8عبرانيين .) ِلَك اَألوَّ

َل ِلَكـــْي ُيثَبِّـــَت . »َهَئَنـــَذا َأِجـــيُء َألْفَعـــَل َمِشـــيَئَتَك َيـــا َأهللاُ «: ثُـــمَّ َقـــالَ 9( َيْنـــِزُع اَألوَّ
 9: 10عبرانيين .) الثَّاِنيَ 

: َوقَـاُلوا لَـهُ : ك نيته فى إفسادهقارن هذا بسيرته بعد أن اعتنق هذا الدين، وستتضح ل
َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنـوا َوُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن «

ْرِتـَداَد َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم االِ 21. ِللنَّاُموسِ 
ـــدِ  ـــَب اْلَعَواِئ ـــُلُكوا َحَس ـــْم َوَال َيْس ـــوا َأْوَالَدُه ـــاِئًال َأْن َال َيْخِتُن ـــى َق ـــْن ُموَس . .. .. .. َع

ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــْذرٌ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. ِعْن ــْذ َه ُخ
ْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيهِ 

َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 
ْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال يَ 

َنـا ِحيَنئِـٍذ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل 

 26-17: 21أعمال الرسل ) .َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَبانُ 

 واآلن بعــد أن عرفــت أن بــولس قــد جــاء بكالمــه الــذى قالــه مــن عنــد نفســه -84س :
ُفُكْم َأيَُّهـــا اِإلْخـــَوُة 11( ـــْرُت ِبـــِه، َأنَّـــَوُأَعـــرِّ . ُه َلـــْيَس ِبَحَســـِب ِإْنَســـانٍ اِإلْنِجيـــَل الَّـــِذي َبشَّ

فَـِإنَُّكْم 13. َبـْل بِـِإْعَالِن َيُسـوَع اْلَمِسـيحِ . َألنِّي َلـْم َأْقَبْلـُه ِمـْن ِعْنـِد ِإْنَسـاٍن َوَال ُعلِّْمتُـهُ 12
َياَنـِة اْلَيُهوِديَّـِة، َأنِّـي ُكْنـُت َأْضـَطِهُد َكِنيَسـَة اِهللا بِـإِ  . ْفَراٍط َوُأْتِلُفهَـاَسِمْعُتْم ِبِسـيَرِتي قَـْبًال ِفـي الدِّ

َياَنـِة اْلَيُهوِديَّـِة َعلَـى َكِثيـِريَن ِمـْن َأْتَرابِـي ِفـي ِجْنِسـي، ِإْذ ُكْنـُت َأْوَفــَر 14 َوُكْنـُت َأَتقَـدَُّم ِفـي الدِّ
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ـــي،  َوَلِكـــنْ 15. َغْيـــَرًة ِفـــي َتْقِليـــَداِت آَبـــاِئي ـــا َســـرَّ اَهللا الَّـــِذي َأْفَرَزِنـــي ِمـــْن َبْطـــِن ُأمِّ َلمَّ
ــَر ِبــِه َبــْيَن اُألَمــِم، ِلْلَوْقــِت َلــْم َأْسَتِشــْر 16 َعــاِني ِبِنْعَمِتــهِ َودَ  َأْن ُيْعِلــَن اْبَنــُه ِفــيَّ ِألَُبشِّ

 16-11: 1غالطية ) َلْحمًا َوَدماً 

 َأْن َال تُفَـاِرَق اْلَمـْرَأةُ  َفُأوِصيِهْم َال َأَنا َبـِل الـرَّبُّ َوَأمَّا اْلُمَتَزوُِّجوَن 10: (قارن ذلك بقوله
 10:  7كورنثوس األولى .) َرُجَلَها

َوَأمَّا اْلَعَذاَرى 25: .. .. ..  َفَأُقوُل َلُهْم َأَنا َال الرَّبُّ َوَأمَّا اْلَباُقوَن 12: (ثم قارن أيضاً 
َن َفَلْيَس ِعْنِدي َأْمٌر ِمَن الرَّبِّ ِفيِهنَّ َوَلِكنَِّني ُأْعِطي َرْأيًا َكَمـْن َرِحَمـُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـو

 25و 12:  7كورنثوس األولى .) َأِميناً 

ِإذًا َمــْن 38: (ثـم انظـر إلـى رأيـه الشخصـى الـذى يسـاويه بكـالم الـرب ويضـعه بجـواره
اْلَمـْرَأُة ُمْرَتِبَطـٌة ِبالنَّـاُموِس َمـا َداَم َرُجُلهَـا 39. َزوََّج َفَحَسنًا َيْفَعُل َوَمْن َال ُيـَزوُِّج َيْفَعـُل َأْحَسـنَ 

َوَلِكنََّهــا 40. ْن ِإْن َمــاَت َرُجُلَهــا َفِهــَي ُحــرٌَّة ِلَكــْي َتتَــَزوََّج ِبَمــْن ُتِريــُد ِفــي الــرَّبِّ َفَقــطْ َوَلِكــ. َحّيــاً 
) .َوَأُظـنُّ َأنِّـي َأَنـا َأْيضـًا ِعْنـِدي ُروُح اهللاِ . َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت َهَكـَذا ِبَحَسـِب َرْأِيـي

 40-38: 7كورنثوس األولى 

اْلَعَذاَرى َفَلْيَس ِعْنِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـًا َكَمـْن  َوَأمَّا25(
ــَأُظنُّ 26. َرِحَمــُه الــرَّبُّ َأْن َيُكــوَن َأِمينــاً  ــيِق اْلَحاِضــرِ َف َأنَّــُه . َأنَّ َهــَذا َحَســٌن ِلَســَبِب الضِّ
 26-25: 7األولى  كورنثوس:) َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا

، 2: 5غالطيـة)!ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنَفُعُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً : َها َأَنا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ 2(
 .وهو نفس األمر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفروه بسببه

 فلمـــاذا ُتخلطـــون علـــى األقـــل بـــين أقوالـــه التـــى ُيصـــرِّح فيهـــا أنهـــا ليســـت مـــن عنـــد اهللا
 والكتاب الذى تدعون أنه كله من وحى اهللا؟

 يقول النصارى بشأن النبوءة التـى قـال اهللا فيهـا لموسـى إنـه سـيخاطب بنـى  -85س
أقــيم لهــم نبيــًا مــن ): (أوالد العمومــة(إســرائيل عــن طريــق نبــى مثلــك مــن وســط اخــوتهم 

،  18: 18تثنية ) وسط اخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به
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فلو كانت هذه النبوءة تتكلم عن . وأن هذه النبوءة خاصة بالرسول عليه الصالة والسالم
 مجيء يسوع ، وأن يسوع نبي مثل موسى كما في النبوءة ، 

فكيــف توفــق بــين هــذا وقــول نفــس الســفر أنــه لــم يظهــر نبــى فــى بنــى إســرائيل مثــل 
ِإْسـَراِئيَل ِمْثـُل ُموَسـى، الَّـِذي َخاَطَبـُه الـرَّبُّ َوَلـْم َيْظَهـْر َبْعـُد َنِبـيٌّ ِفـي َبِنـي (موسى؟ 

 10: 34تثنية ) َوْجهًا ِلَوْجهٍ 

 هل كان بولس موحى إليه؟ -86س 

 . ال

َألنَّ 19: (لقـد أخطــأ بــولس خطــًأ فاحشـًا ســجله علــى نفســه فـى رســالته إلــى العبــرانيين
ــــْعِب ِبُكــــلِّ َوِصــــيٍَّة  َأَخــــَذ َدَم اْلُعُجــــوِل ِبَحَســــِب النَّــــاُموِس، ُموَســــى َبْعــــَدَما َكلَّــــَم َجِميــــَع الشَّ

ـــْعبِ ، َمـــَع َمـــاٍء َوُصـــوفًا ِقْرِمِزّيـــًا َوُزوَفـــا، َوالتُُّيـــوسِ  ـــاَب َنْفَســـُه َوَجِميـــَع الشَّ ، َوَرشَّ اْلِكَت
آِنَيـِة  َواْلَمْسَكَن َأْيضـًا َوَجِميـعَ 21. »َهَذا ُهَو َدُم اْلَعْهِد الَِّذي َأْوَصاُكُم اُهللا ِبهِ «: َقاِئالً 20

 21-19: 9عبرانيين .) اْلِخْدَمِة َرشََّها َكَذِلَك ِبالدَّمِ 

فكيـف لــم يعلـم بــولس بأصــول الـدين اإلســرائيلى وفروعـه لــو كــان فريسـيًا كمــا ادعــى؟ 
وكيف يوحى إليه غير ما فعله موسى؟ وكيف يخطىء فـى العهـد الـذى أوصـى بـه اهللا؟ 

شَّـْعَب ِبَجِميـِع َأْقـَواِل الـرَّبِّ َوَجِميـِع اَألْحَكـاِم َفَأَجـاَب َفَجـاَء ُموَسـى َوَحـدََّث ال3: (ففى التـوراة
َفَكتَـَب ُموَسـى 4. »ُكـلُّ اَألْقـَواِل الَّتِـي َتَكلَّـَم ِبهَـا الـرَّبُّ َنْفَعـلُ «: َجِميُع الشَّْعِب ِبَصـْوٍت َواِحـدٍ 

ـَباِح َوَبَنـى َمـْذَبحًا . َجِميَع َأْقَواِل الرَّبِّ  ِفـي َأْسـَفِل اْلَجَبـِل َواْثَنـْي َعَشـَر َعُمـودًا َوَبكََّر ِفي الصَّ
َوَأْرَســَل ِفْتَيــاَن َبِنــي ِإْســَراِئيَل َفَأْصــَعُدوا ُمْحَرَقــاٍت َوَذَبُحــوا 5. َألْســَباِط ِإْســَراِئيَل اِالْثَنــْي َعَشــرَ 
. ُه ِفـي الطُُّسـوسِ َفَأَخَذ ُموَسـى ِنْصـَف الـدَِّم َوَوَضـعَ 6. َذَباِئَح َسَالَمٍة ِللرَّبِّ ِمَن الثِّيَرانِ 

ــُه َعَلــى اْلَمــْذَبحِ  ــْعبِ 7. َوِنْصــَف الــدَِّم َرشَّ ــَرَأ ِفــي َمَســاِمِع الشَّ ــِد َوَق ــاُلوا. َوَأَخــَذ ِكَتــاَب اْلَعْه : َفَق
ــْعِب 8. »ُكــلُّ َمــا َتَكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ َنْفَعــُل َوَنْســَمُع َلــهُ « َوَأَخــَذ ُموَســى الــدََّم َوَرشَّ َعَلــى الشَّ

: 24خـروج .) »ُهَوَذا َدُم اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه الـرَّبُّ َمَعُكـْم َعلَـى َجِميـِع َهـِذِه اَألْقـَوالِ « :َوَقالَ 
3-8 

ومثــال آخــر يــدل علــى أن بــولس لــم يــوحى إليــه، وأنــه كــان ذو نفــس غيــر ســوية، إذ 
أوقع الناس فى بعضها البعض ليخـرج هـو مـن مأزقـه، ولعلـم أن الـذى يكلمـه هـو رئـيس 
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: َفَتَفــرََّس ُبــوُلُس ِفــي اْلَمْجَمــِع َوَقــالَ 1: (ة، ولطبــق النــاموس ولــم يشــتم رئــيس الكهنــةالكهنــ
ــْومِ « ــْد ِعْشــُت ِللَّــِه ِإَلــى َهــَذا اْلَي ــي ِبُكــلِّ َضــِميٍر َصــاِلٍح َق ــَأَمَر 2. »َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْخــَوُة ِإنِّ َف

: ِحيَنئِـٍذ قَـاَل لَـُه ُبـوُلُس 3. َأْن َيْضِرُبوُه َعَلـى َفِمـهِ  َحَناِنيَّا َرِئيُس اْلَكَهَنِة اْلَواِقِفيَن ِعْنَدهُ 
َأَفَأْنـَت َجـاِلٌس َتْحُكـُم َعَلـيَّ َحَسـَب النَّـاُموِس ! َسَيْضِرُبَك اُهللا َأيَُّها اْلَحاِئُط اْلُمَبيَُّض «

» ْشـِتُم َرئِـيَس َكَهَنـِة اِهللا؟َأتَ «: َفقَـاَل اْلَواِقفُـونَ 4» ؟َوَأْنـَت تَـْأُمُر ِبَضـْرِبي ُمَخاِلفـًا ِللنَّـاُموسِ 
َرِئـيُس : َلْم َأُكْن َأْعِرُف َأيَُّهـا اِإلْخـَوُة َأنَّـُه َرِئـيُس َكَهَنـٍة َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ «: َفَقاَل ُبـوُلُس 5

ـــِه ُســـوءاً  ـــْل ِفي ـــْعِبَك َال َتُق ـــَم ُبـــوُلُس َأنَّ ِقْســـمًا ِمـــْنُهْم َصـــدُّوِقيُّوَن َواآلَخـــَر 6. »َش ـــا َعِل َوَلمَّ
يِســيٍّ «: يِســيُّوَن َصــَرَخ ِفــي اْلَمْجَمــعِ َفرِّ  يِســيٌّ اْبــُن َفرِّ َعَلــى َرَجــاِء . َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْخــَوُة َأَنــا َفرِّ

يِســــيِّيَن 7. »ِقَياَمــــِة اَألْمــــَواِت َأَنــــا ُأَحــــاَكمُ  ــــا َقــــاَل َهــــَذا َحــــَدَثْت ُمَناَزَعــــٌة َبــــْيَن اْلَفرِّ َوَلمَّ
دُّوِقيِّيَن َواْنَشقَّ   5-2: 23أعمال ) ِت اْلَجَماَعةُ َوالصَّ

مثــال ثالــث يــدل علــى أنــه غيــر مــوحى إليــه وأنــه كــان كــافرًا ، هــو اتهامــه هللا بالجهــل 
 : والضعف والحماقة ، والجور ، والظلم

كورنثوس !) َوَضْعَف اِهللا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ ! َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاسِ 25(
 25: 1األولى 

َالِل، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكـِذبَ 11( ِلَكـْي 12، َوَألْجِل َهَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِهُم اُهللا َعَمَل الضَّ
وا ِباِإلْثمِ   11: 2تسالونيكى الثانية )ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدُِّقوا اْلَحقَّ، َبْل ُسرُّ

هـــذا مـــن الجـــور فكيـــف يضـــللهم الـــرب حتـــى يصـــدقوا الكـــذب ، ثـــم يحاســـبهم؟ ألـــيس 
 والظلم من الرب على العباد؟ أين الرب محبة؟

َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه 32! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمْن َعَلْيَناَفَماَذا َنُقوُل ِلَهَذا؟ 31(
 32-31: 8مية رو ) َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعيَن َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟

 فى إنجيل يوحنا إال مرتبطة باتهام ” شيطان“أليس غريبًا أن ال ُتذكر كلمة  -87س
ــا كانــت رســـالته  يســوع أنــه بــه شــيطان ، أو أن شــيطانًا دخـــل يهــوذا اإلســخريوطى؟ فعمَّ

 تدور إذن؟ أليس من واجبه محاربة الشيطان؟ فكيف لم يذكره ويذكر كيفية ُمحاربته؟
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 َفَرَجـــَع 17(ن الشـــياطين خضـــعت وأطاعـــت التالميـــذ الســـبعين إ: يقـــول لوقـــا -88س
  17: 10لوقا ) .»َيا َربُّ َحتَّى الشََّياِطيُن َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمكَ «: السَّْبُعوَن ِبَفَرٍح َقاِئِلينَ 

بــه؟  ــا َيُســوُع 1(فلمــاذا لــم يخضــع رئيســهم هللا بــدًال مــن أن يأســره أربعــين يومــا ُيجرِّ َأمَّ
وِح اْلقُــُدِس َفَرَجــَع ِمــَن  يَّــةِ اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئــًا ِمــَن الــرُّ وِح ِفــي اْلَبرِّ َأْرَبِعــيَن 2 َوَكــاَن ُيْقَتــاُد ِبــالرُّ

ــْت َجــاَع َأِخيــراً . َوَلــْم َيْأُكــْل َشــْيئًا ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــامِ . َيْومــًا ُيَجــرَُّب ِمــْن ِإْبِلــيَس  ــا َتمَّ . َوَلمَّ
َفَأَجاَبــُه 4. »َت اْبــَن اِهللا َفُقــْل ِلَهــَذا اْلَحَجــِر َأْن َيِصــيَر ُخْبــزاً ِإْن ُكْنــ«: َوقَـاَل َلــُه ِإْبِلــيُس 3

ثُـــمَّ 5. »َمْكتُـــوٌب َأْن َلـــْيَس ِبـــاْلُخْبِز َوْحـــَدُه َيْحَيـــا اِإلْنَســـاُن َبـــْل ِبُكـــلِّ َكِلَمـــٍة ِمـــَن اهللاِ «: َيُســـوعُ 
. ِك اْلَمْسُكوَنِة ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزََّمانِ َأْصَعَدُه ِإْبِليُس ِإَلى َجَبٍل َعاٍل َوَأَراُه َجِميَع َمَمالِ 

ـْلَطاَن ُكلَّـُه َوَمْجـَدُهنَّ َألنَّـُه ِإَلـيَّ َقـْد ُدِفـَع َوَأَنـا «: َوَقاَل َلُه ِإْبِليُس 6 َلَك ُأْعِطي َهـَذا السُّ
ــهُ 8. »َفــِإْن َســَجْدَت َأَمــاِمي َيُكــوُن َلــَك اْلَجِميــعُ 7. ُأْعِطيــِه ِلَمــْن ُأِريــدُ  : َيُســوعُ  َفَأَجاَب

ثُمَّ َجاَء ِبِه ِإَلى 9. »ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبـدُ : ِإنَُّه َمْكُتوبٌ ! اْذَهْب َيا َشْيَطانُ «
ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن «: ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَمُه َعَلى َجَناِح اْلَهْيَكِل َوَقاَل َلهُ 

َوَأنَّهُـْم َعلَـى 11َأنَّـُه ُيوِصـي َمَالِئَكتَـُه بِـَك ِلَكـْي َيْحَفظُـوَك : َألنَُّه َمْكُتوبٌ 10 ِإَلى َأْسَفلَ ُهَنا 
َال ُتَجـرِِّب : ِإنَّـُه ِقيـلَ «: َفَأَجـاَب َيُسـوعُ 12. »َأَياِديِهْم َيْحِمُلوَنَك ِلَكْي َال َتْصـِدَم ِبَحَجـٍر ِرْجلَـكَ 

 13-1: 4لوقا .) ا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ َوَلمَّ 13. »الرَّبَّ ِإَلَهكَ 

 وكيف أعطاهم من ُتسمُّونه إلهًا سلطانا على الشياطين ، ورئيس الشياطين  -89س
 َوَأْعَطاُهْم ُقوًَّة َوُسْلَطانًا َعَلـى َجِميـعِ َوَدَعا َتَالِميَذُه اِالْثَنْي َعَشـَر 1(كان متسلطًا عليه؟ 

 1: 9لوقا ) َوِشَفاِء َأْمَراضٍ  الشََّياِطينِ 

 هـل تعلـم أن كيف أسر الشيطان إلهه أربعين يومًا دون أن يعرف أنـه اهللا؟  -90س
الشــياطين تقشــعر مــن اهللا وهــم لــم يــروه ، فمــا بالــك لــو رأوه؟ ألــيس هــذا لــدليل علــى أن 

ـــهَ 19(عيســـى عليـــه الســـالم لـــم يكـــن اهللا؟  ـــْؤِمُن َأنَّ اللَّ ـــَت ُت ـــدٌ  َأْن ـــلُ . َواِح ـــنًا َتْفَع . َحَس
ونَ   20-19: 2رسالة يعقوب !) َوالشََّياِطيُن ُيْؤِمُنوَن َوَيْقَشِعرُّ

 كــان عيســى عليــه الســالم علــى علــم تــام بموعــد إثمــار شــجر التــين ، بــدليل  -91س
ْخَرَجـْت َأْوَراقـًا َمَتى َصاَر ُغْصـُنَها َرْخصـًا َوأَ : َفِمْن َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا اْلَمثَـلَ 28(: قوله
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ْيَف َقِريبٌ  ، فلماذا إذن جاء لشجرة التـين فـى وقـت  28: 13مرقس .) َتْعَلُموَن َأنَّ الصَّ
 ال ُيثمر فيه التين؟

ــا َخَرُجــوا ِمــْن َبْيــِت َعْنَيــا 12( َفَنَظــَر َشــَجَرَة ِتــيٍن ِمــْن َبِعيــٍد َعَلْيَهــا 13 َجــاعَ َوِفــي اْلَغــِد َلمَّ
َفَلمَّا َجـاَء ِإَلْيهَـا لَـْم َيِجـْد َشـْيئًا إالَّ َوَرقـًا َألنَّـُه لَـْم َيُكـْن َوْقـَت . ُه َيِجُد ِفيَها َشْيئاً َوَرٌق َوَجاَء َلَعلَّ 

َوَكــاَن َتَالِميــُذُه . »َال َيْأُكــْل َأَحــٌد ِمْنــِك َثَمــرًا َبْعــُد ِإَلــى اَألَبــدِ «: َفَقــاَل َيُســوُع َلَهــا14. التِّــينِ 
ــَن 20 . .. .. .. .. ..َيْســَمُعونَ  ــْد َيِبَســْت ِم ــَة َق ــاِزيَن َرَأُوا التِّيَن ــَباِح ِإْذ َكــاُنوا ُمْجَت َوِفــي الصَّ

ـــهُ 21اُألُصـــوِل  ـــاَل َل ـــَذكََّر ُبْطـــُرُس َوَق ـــْد «: َفَت ـــا َق ـــي َلَعْنَتَه ـــُة الَِّت ـــْر التِّيَن ـــيِِّدي اْنُظ ـــا َس َي
 20-12: 11مرقس ) »!َيِبَستْ 

ات وهــذا الجهــل ال يليــق بــاهللا ، وٕامــا إمــا إلعالمكــم أنــه لــيس إلــه، ألن هــذه التصــرف
ليبين لكم بالمثل العملـى أن النبـوة والشـريعة والكتـاب قـد انتهـى مـن بنـى إسـرائيل ، التـى 

فكأنما قال لهم أنتم أمة ملعونة ، وبسبب خطاياكم فقد أخذ اهللا . ُيرمز إليها بشجرة التين
رائيل التـى كـان عيسـى وسوف يعطيه ألمة أخرى غير بنـى إسـ) شريعته وكتابه(ملكوته 

عليه السالم والحواريون مـنهم ، وأن هـذه األمـة سـوف تكـون أهـدى مـن األمـم السـابقة ، 
ــاَل َلهُــْم َيُســوعُ 42: (وســوف تعمــل بكتــاب اهللا ، وســيكون الجهــاد فرضــًا فــى شــريعتها : َق

ِمـْن . ُهـَو قَـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ  اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤونَ : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكتُـبِ «
ِإنَّ َمَلُكــوَت اللَّــِه ُيْنــَزُع : ِلــَذِلَك َأُقــوُل َلُكــمْ 43ِقَبــِل الــرَّبِّ َكــاَن َهــَذا َوُهــَو َعِجيــٌب ِفــي َأْعُيِنَنــا؟ 

ــٍة َتْعَمـُل َأْثَمــاَرهُ  ــُض َوَمــْن َســَقَط َوَمــْن َسـَقَط َعَلــى َهــَذا اْلَحَجـِر َيتَ 44. ِمـْنُكْم َوُيْعَطــى ِألُمَّ َرضَّ
ـــِه َيْســـَحُقهُ  ـــُه َتَكلَّـــَم 45. »ُهـــَو َعَلْي ـــوا َأنَّ ـــُه َعَرُف يِســـيُّوَن َأْمثَاَل ـــِة َواْلَفرِّ ـــا َســـِمَع ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن َوَلمَّ

) .ِمْثـَل َنبِـيٍّ  َوإِْذ َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُمـوِع َألنَّـُه َكـاَن ِعْنـَدُهمْ 46. َعَلْيِهمْ 
- 42: 21متى 

 !وٕاما هذه من التلفيقات التى أضيفت للكتاب، أو إنه كان مهرجًا أو ممثًال ، وحاشاه

ألســـت معـــى فـــى أنـــه لـــو لـــم يأكـــل أو يشـــرب أو يتعـــب بـــالمرة لكـــان هـــذا أجـــدى فـــى 
 تصديق الناس أللوهيته التى جاء ينشرها بين الناس كما تدعون؟ فلماذا لم يفعل ذلك؟
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 مــن هــو القــادر علــى كــل شــىء؟ هــل هــو اهللا؟ هــل هــو المــؤمن؟ ولمــاذا لــم  -92س
 يستطع يسوع أن يفعل كل شىء؟

) .»َفُكـلُّ َشـْيٍء ُمْسـَتَطاٌع ِلْلُمـْؤِمنِ ِإْن ُكْنَت َتْسَتِطيُع َأْن ُتْؤِمَن «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 23(
 23: 9مرقس 

النَّــاِس َغْيــُر ُمْســَتَطاٍع َوَلِكــْن َلــْيَس ِعْنــَد اللَّــِه َألنَّ  ِعْنــدَ «: َفَنَظــَر ِإَلــْيِهْم َيُســوُع َوَقــالَ 27(
 27: 10مرقس ) .»ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اللَّهِ 

 36: 14مرقس ) َيا َأَبا اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلكَ «: َوَقالَ 36(

َلُه اْلَقـاِدُر َعَلـى ُكـلِّ َشـْيءٍ ِبَأنِّ َوَأَنا َظَهْرُت ِإلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ( خـروج ) ي اإلِْ
6: 3 

إذا اختبـأ إنسـان فـى أمـاكن . ألعله إله من قريب يقول الرب ولسُت إلهًا من بعيـد(
) أمـأل أنـا السـموات واألرض يقـوُل الـرب أمـا. مستترة ، أفمـا أراه أنـا يقـول الـرب

 24-23: 23إرمياء 

َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَي َأْعَما«( َعاِدَلـٌة . ُلَك َأيَُّها الرَّبُّ اإلِْ
 3:  15رؤيا يوحنا .) َوَحقٌّ ِهَي ُطُرُقَك َيا َمِلَك اْلِقدِّيِسينَ 

 :ولم يكن هذا من صفات عيسى عليه السالم

ــَد ذلــك قــائالً  در أن أنــا ال أقــ(: فلــم يكــن يفعــل شــيئًا بحولــه وال بقوتــه ، لدرجــة أنــه أكَّ
 30: 5يوحنا ) أفعل من نفسى شيئاً 

ــَياِطينَ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت 20: (وأكَّـَد ذلــك أيضــًا بقولــه َفَقــْد َأْقَبــَل  ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ
   20: 11لوقا .) َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

خــراج فــأين ألوهيتــه وعظمتــه وقدرتــه لــو كــان إلهــا؟ أيســتعين اإللــه بإلــه أقــوى منــه إل
الشياطين؟ فهل الشياطين لها قدرة أعظم من قدرة الإلله المتحد مع األب والروح القـدس 

 لدرجة تجعله يستعين بروح اهللا؟ وكيف يستعين بروح اهللا وهو نفسه اهللا؟
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كما كان يجهل موعد الساعة ، ونفى علمها عن كل المخلوقات ، وأضافه هللا الواحد 
ــَك 36: (األحــد فقــط ــا َذِل ــُة َوَأمَّ ــٌد َوَال َمَالِئَك ــا َأَح ــُم ِبِهَم ــَال َيْعَل ــاَعُة َف ــَك السَّ ــْوُم َوِتْل اْلَي

  36: 24متى .) السََّماَواِت ِإالَّ َأِبي َوْحَدهُ 

ون على كون عيسى إله أو متحدًا مع اهللا؟  فهل بعد هذا تصرُّ

َفَنَظـَر 13 َجـاعَ َعْنَيـا  َوِفي اْلَغِد َلمَّا َخَرُجوا ِمـْن َبْيـتِ 12(: ولم يعلم بموعد إثمار التين
ـا َجـاَء ِإَلْيهَـا لَـْم َيِجـْد َشـْيئًا . َشَجَرَة ِتيٍن ِمْن َبِعيٍد َعَلْيهَـا َوَرٌق َوَجـاَء َلَعلَّـُه َيِجـُد ِفيهَـا َشـْيئاً  َفَلمَّ

ْنِك َثَمرًا َبْعُد ِإَلـى َال َيْأُكْل َأَحٌد مِ «: َفَقاَل َيُسوُع َلهَـا14. إالَّ َوَرقًا َألنَُّه َلْم َيُكْن َوْقَت التِّينِ 
ـَباِح ِإْذ َكـاُنوا ُمْجتَـاِزيَن َرَأُوا 20. .. .. .. .. .. َوَكاَن َتَالِميُذُه َيْسـَمُعونَ . »اَألَبدِ  َوِفـي الصَّ

ي َيا َسيِِّدي اْنُظْر التِّيَنـُة الَِّتـ«: َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َوَقاَل َلهُ 21التِّيَنَة َقْد َيِبَسْت ِمَن اُألُصوِل 
 20-12: 11مرقس ) »!َلَعْنَتَها َقْد َيِبَستْ 

ألست معى أنـه لـو لـم يأكـل أو يشـرب أو يتعـب بـالمرة لكـان هـذا أجـدى فـى تصـديق 
 الناس أللوهيته التى جاء ينشرها بين الناس كما تدعون؟ فلماذا لم يفعل ذلك؟

َوَقـــْد 26ْي َعْشـــَرَة َســـَنًة َواْمـــَرَأٌة ِبَنـــْزِف َدٍم ُمْنـــُذ اْثَنتَـــ25: (ولـــم يعلـــم الـــذى لمـــس مالبســـه
َحاٍل  َتَألََّمْت َكِثيرًا ِمْن َأِطبَّاَء َكِثيِريَن َوَأْنَفَقْت ُكلَّ َما ِعْنَدَها َوَلْم َتْنَتِفْع َشْيئًا َبْل َصاَرْت ِإَلى

ــْت َثْوَبــُه 27 -َأْرَدَأ  ــا َســِمَعْت ِبَيُســوَع َجــاَءْت ِفــي اْلَجْمــِع ِمــْن َوَراٍء َوَمسَّ : َألنََّهــا َقاَلــتْ 28َلمَّ
َفِلْلَوْقِت َجفَّ َيْنُبوُع َدِمَها َوَعِلَمْت ِفي ِجْسِمَها َأنَّهَـا قَـْد 29. »ِإْن َمَسْسُت َوَلْو ِثَياَبُه ُشِفيتُ «

َفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسوُع َبْيَن اْلَجْمِع َشاِعرًا ِفـي َنْفِسـِه ِبـاْلُقوَِّة الَِّتـي 30. َبِرَئْت ِمَن الدَّاءِ 
ــالَ  ــُه َوَق ــاِبي«: َخَرَجــْت ِمْن ــَس ِثَي ــْن َلَم ــُه َتَالِميــُذهُ 31» ؟َم ــاَل َل َأْنــَت َتْنُظــُر اْلَجْمــَع «: َفَق

ـا اْلَمـْرَأُة 33. َوَكاَن َيْنُظُر َحْوَلُه ِلَيَرى الَّتِـي َفَعلَـْت َهـَذا32» َيْزَحُمَك َوَتُقوُل َمْن َلَمَسِني؟ َوَأمَّ
َفقَـاَل 34. ْرَتِعَدٌة َعاِلَمًة ِبَما َحَصَل َلَها َفَخرَّْت َوَقاَلْت لَـُه اْلَحـقَّ ُكلَّـهُ َفَجاَءْت َوِهَي َخاِئَفٌة َومُ 

: 5مـرقس .) »اْذَهبِـي ِبَسـَالٍم َوُكـوِني َصـِحيَحًة ِمـْن َدائِـكِ . َيا اْبَنُة ِإيَماُنِك قَـْد َشـَفاكِ «: َلَها
25-34 

َفَسـَأَل 21: (ان الذى يصـرعهولم يعلم كم مرَّ من الزمان على إصابة الصبى بالشيط
َوَكِثيـرًا َمـا َأْلقَـاُه ِفـي 22. ُمْنـُذ ِصـَباهُ «: َفقَـالَ » ؟َكـْم ِمـَن الزََّمـاِن ُمْنـُذ َأَصـاَبُه َهـَذا«: َأَباهُ 

: 9س مــرق.) »َلِكـْن ِإْن ُكْنــَت َتْســَتِطيُع َشـْيئًا َفَتَحــنَّْن َعَلْيَنـا َوَأِعنَّــا. النَّـاِر َوِفــي اْلَمـاِء ِلُيْهِلَكــهُ 
21-22 
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فهــل قبــل اإللــه أن يوصــف بالجهــل بســبب رفضــه غفــران خطيئــة حــواء إال بالتجســد 
واإلهانة وتحقير خلقه له ، وهروبه منهم ، ثم إعدامه صـلبًا مثـل المجـرمين؟ وهـل اإللـه 

والـــدليل علـــى ذلـــك . الـــذى بهـــذه الشخصـــية يكـــون إلهـــًا محترمـــًا عنـــد عبيـــده؟ بـــالطبع ال
 .م ، وهربه منهم ، وٕاذاللهم له ، وقتلهم إياهإهانتهم له ، وخوفه منه

َفَمــاَذا 31(هــل قبــل اإللــه أن يفقــد عبيــده الثقــة فيــه أو يصــفوه بالقســوة وعــدم الرحمــة؟ 
َبــْل َبَذَلــُه َالَّــِذي َلــْم ُيْشــِفْق َعَلــى اْبِنــِه 32! ِإْن َكــاَن اُهللا َمَعَنــا َفَمــْن َعَلْيَنــاَنقُـوُل ِلَهــَذا؟ 
 32-31: 8رومية ) َن َكْيَف َال َيَهُبَنا َأْيضًا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟َألْجِلَنا َأْجَمِعي

َاْلَمِسـيُح اْفتَـَداَنا (هل قبل اإلله أن يلعنه خلقه ، بل تفاخر بـذلك وكتبهـا فـى كتابـه؟ 
لِّـَق َمْلُعـوٌن ُكـلُّ َمـْن عُ «: ِمْن َلْعَنِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا، َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ 

 13: 3غالطية .) »َعَلى َخَشَبةٍ 

أنــت إنســان محتــرم ، وكــذلك والــديك ، وأيضــًا رجــال الــدين : فكــر عزيــزى المســيحى
وال حتــى أن تصــفهم  وال تقبــل اإلهانــة أو الســب فــى شخصــهم، الــذين تجلهــم، وتحتــرمهم،

بمــا هــم أهــل لــه ، ومثــال علــى ذلــك اتــراض رجــال الكنيســة وشــعبها علــى نشــر فضــائح 
اهــب برســوم ، فكيــف تقبــل هــذا علــى اهللا ، الــذى ُتطلــق عليــه إلــه المحبــة؟ فهــل هــو الر 

 يحبك ، وأنت تسبه؟ فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟
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 مـــا معنـــى ملكـــوت اهللا أو ملكـــوت الســـماوات الـــذى هـــو ُلـــبُّ رســـالة يســـوع،  -93س
 والذى يختلف فيه علماء المسيحية حتى اليوم؟

المسِّيَّا (ملكوت اهللا أو ملكوت اإلسالم هو دين اهللا وشريعته التى سيأتى بها المسيح 
، التـــى )مه عليـــهالــرئيس ، إيليَّـــا الُمزمـــع أن يـــأتى ، رســـول الســـماوات صـــلوات اهللا وســـال
أو ) ملكــــوت اهللا(ســــتكون علــــى األرض وســــوف تحكــــم البشــــر كلهــــم، وقــــد أطلــــق عليــــه 

، علـى الـرغم ) مملكـة السـماء(أو ) مملكـة اهللا(أو ) مملكـة الـرب(أو ) ملكوت السـموات(
األرجـح أن “: 159درين على كلمة ملكوت السماوات، فقال ص . من اعتراض جون و

وأن متـــى هـــو الـــذى اســـتخدم بـــدًال منـــه تعبيـــر " كـــوت اهللامل"يســـوع كـــان يســـتخدم تعبيـــر 
 أليس هذا بتحريف؟. ”ألسباب ترجع إليه" ملكوت السموات"

وهــو تعبيــر ورد إذًا فــى التــوراة وفــى اإلنجيــل، للداللــة علــى حكــم اهللا علــى األرض، 
: يـــدل علـــى ذلـــك الكثيـــر مـــن نصـــوص التـــوراة ، منهـــا. وتنفيـــذ شـــرع اهللا وشـــريعته فيهـــا

اْخَتاَر ُسَلْيَماَن اْبِني ِلـَيْجِلَس َعَلـى ) َألنَّ الرَّبَّ َأْعَطاِني َبِنيَن َكِثيِرينَ (ُكلِّ َبِنيَّ  َوِمنْ 5(
ُكْرِسـيَُّك َيـا اُهللا 6(؛ و 5: 28أخبار األيام األول ) .ُكْرِسيِّ َمْمَلَكِة الرَّبِّ َعَلى ِإْسَراِئيلَ 

، وجـاءت هـذه  6: 45مزاميـر ) .َقِضـيُب ُمْلِكـكَ  َقِضـيُب اْسـِتَقاَمةٍ . ِإَلى َدْهِر الـدُُّهورِ 
عرشـَك يـا اهللا إلـى ): (قضـيب(الترجمة فـى طبعـة كتـاب الحيـاة أكثـر وضـوحًا مـن كلمـة 

وشاركت الترجمة الكاثوليكية والترجمة )) دهر الدهور ، وصولجان ملكك عادل ومستقيم
 .الفقرة فجعلوها السابعة العربية المشتركة فى نفس المعنى ، ولكنهم خالفوا فقط رقم هذه

علــى حكــم اهللا فــى األرض هــو النبــى المعظــم ) ملكــوت الســموات(والــذى أطلــق لفــظ 
 .دانيال، أثناء سبى بنى إسرائيل فى بابل

ويجــدر بنــا هنـــا اإلشــارة إلــى قـــول النصــارى فـــى ملكــوت الســماوات ، فهـــم لــم يتفقـــوا 
ى هو لب رسالته ، والتى لم مطلقًا على معنى موحد لمقصد يسوع من ملكوت اهللا ، الذ

 .لبنى إسرائيل) إنجيله(يأت إال مبشرًا بها ، فهى بشارته الحسنة 

فتقول طائفة اليسـوعيين أن الملكـوت هـو ملكـوت مـادى ، ويـرون أنـه تحقـق بمجـىء 
 .الدولة البيزنطية
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ومنهم من يرى أن الملكوت هو ملكـوت أرضـى وسـوف يأسسـه يسـوع بعـد ألـف سـنة 
 .ىفى نزوله الثان

 .ومنهم من يرى أن الملكوت قد نزل به الروح القدس فى اليوم الخمسين لرفع يسوع

 . ومنهم من يقول إن يسوع لم يرد أن ُيظهر ملكوته ، بل تنبأ به فقط

 . ومنهم من يرى أن الملكوت هو ملكوت يسوع المسمَّر فى الصليب

 . ومنهم من يرى أن يسوع جاء بالملكوت وأعلنه لتالميذه

 . م من يرى أن الملكوت ملكوت روحانىومنه

 . ومنهم من يراه الضمير

يتضـح ممــا ســبق تضـاربهم فــى لــب رســالة يسـوع الــذى هــو اإلنجيـل الــذى بشــر بــه ، 
فالملكوت هو الدولـة اإللهيـة التـى يقيمهـا نبـى آخـر الزمـان، . وذلك لبعدهم على الحقيقة

 . وتلتزم بشرع اهللا ، ويعيش فيها الموحدون هللا بشرع اهللا

لــذلك بعــد أن ضــرب عيســى عليــه الســالم لبنــى إســرائيل األمثــال، وشــبه لهــم ملكــوت 
ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمـْنُكْم : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43: (اهللا، لنتهال إلى الخالصة ، فقال لهم

ـُض َوَمـْن َسـَقَط َوَمْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلحَ 44. َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ  َجـِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) »ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

 : 92صفحة ) ملكوت اهللا(فى كتابه  القس فهيم عزيزوهذا ما قرره 

فــى بنــى إســرائيل لقــد كــان الملــك مســيحًا مقربــًا مــن الــرب ، ولكــن ذلــك لكــى يكــون (
ى كـل العهـد القـديم أن ملكـًا ولم نسـمع فـ. خادمًا له ، يجرى عدله وقضاءه بين الشعوب

وممـا يزيـد األمـر وضـوحًا هـو المركـز . .. .. .. من ملوك اليهود ادعـى لنفسـه األلوهيـة
فكـــم وقـــف إيليـــا وأليشـــع وٕاشـــعياء . الـــذى كـــان يتبـــوأه األنبيـــاء الـــذين تكلمـــوا باســـم الـــرب

وعــاموس وغيــرهم فــى وجــه الملــوك ليوبخــوهم علــى اعوجــاجهم أو تــركهم للــرب وعبادتــه 
إنَّ نظــام النبـوة كــان عــامًال قويــًا علـى الحــد مــن ســلطان الملــوك ، . عـدم إقــامتهم للعــدلو 

ولهــذا فلــم ُيســَمع أبــدًا أن الملــك قــد . ممــا لــم يكــن لــه نظيــر فــى كــل شــعوب األرض
أمـا . تعدَّى على سلطان اهللا ، بل كان هو اآللة التى كان الرب ينفذ بها غرضـه

. عليا فى حيـاة الشـعب ومصـيره فكـان اهللا نفسـهالَملُك الحقيقى صاحب اإلرادة ال
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إن فكرة سلطان وحكمه علـى الشـعب لـم تخمـد أبـدًا ، ولـم ينسـها الشـعب ، ولـم 
 ).يسلمها إلى أى من البشر

ملكــوت اهللا هـــو ســـلطان اهللا علــى الشـــعب ، وتحكــيم كتـــاب اهللا بـــين : ونفهــم منـــه أن
. العليا فى حياة الشـعب ومصـيرهالشعب ، ألن اهللا هو الملك الحقيقى ، صاحب اإلرادة 

أى هو ملكوت أرضى ، وليس ملكوت روحى ، وأن هـذا الحكـم وهـذه الحكومـة سـيتولى 
 .، وهو سيكون نبيًا وليس إلهاً ) المسِّيِّا(إنشائها 

 :ما يلى 6و 5صفحة ) ملكوت اهللا(فى كتابه  األب متى المسكينويقول 

كمــا يتضـح بــدون .. .. .. ..  ملكـوت اهللا أى حكــم اهللا المطلــق علـى اإلنســان(
عناء مـن فحـص دسـتور مملكـة إسـرائيل وشـريعتها نـوع هـذه المملكـة وطبيعتهـا ، وكيـف 

. .. تختلف هذه الطبيعـة كـل اإلخـتالف عـن أى مملكـة أخـرى قامـت علـى وجـه األرض
فلم ُيسـَمع قـط فـى تـاريخ الـدول والممالـك أن هنـاك مملكـة يقـوم دسـتورها .. .. 

ويكـون ملكهـا الوحيـد .. .. .. بر وتتركز شرائعها فـى التطهيـر على القداسة وال
، ولكن إسرائيل ـ من واقع الحال ـ أخفقت أن تكـون مملكـة اهللا ، وانحطـت جـدًا هو اهللا 

عن ما هو مفروض لها ، وذلك بسـبب رداءة القضـاء والملـوك والرؤسـاء والكهنـة وحتـى 
 ).شيوخ الشعب

ت أرضــــى ، ولــــيس ملكــــوت روحــــى ، ُيشــــبه ملكــــوت اهللا هــــو ملكــــو : ونفهــــم منــــه أن
 .ملكوت إسرائيل ، وهو تحكيم شرع اهللا وكتابه بين عباد اهللا

درين فى كتابـه يسـوع واألناجيـل األربعـة نشـر دار . ويؤكد هذا المعنى أيضًا جون و
 :الثقافة

ذهــب إلــى أن ملكــوت اهللا هــى الدولــة الجديــدة التــى ســيقيمها اهللا  145ففــى صــفحة 
أى خالفًا للدولة القديمة بنـى إسـرائيل ، ولـن يكـون حاكمهـا مـن نسـل . فسهوسيحكمها بن

، لــذلك قــال عيســى عليــه الســالم مــا رمــى إليــه مــن أمثالــه فــى ) بنــى إســرائيل(إســحاق 
ِإنَّ َمَلُكـوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة : ِلـَذِلَك َأقُـوُل َلُكـمْ 43(: موعظة الجبـل فقـال

ــِه 44. َأْثَمــاَرهُ  َتْعَمــلُ  ــُض َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعَلْي َوَمــْن َســَقَط َعَلــى َهــَذا اْلَحَجــِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) »َيْسَحُقهُ 
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ولذلك نجد أنـه لـدينا مـن األسـباب مـا يحملنـا علـى افتـراض “: قال 147وفى صفحة 
 .”"ملكوته"وليس " حكومة اهللا الملكية"أن يسوع كان يتكلم عما يمكن أن نطلق عليه 

وهنـاك أقـوال كثيـرة فـى األناجيـل تبـين أن يسـوع كـان ينظـر “: قال 148وفى صفحة 
 ”.إلى ملكوت اهللا كمجتمع حقيقى ملموس

 ”.إنه حكم اهللا على حياة الناس الذين يسلمون له أنفسهم“: قال 149وفى صفحة 

إدراكــًا إنهـا لحقيقـة أنـه فـى بعـض أجـزاء العهـد القـديم نجـد ,“: قـال 149وفـى صـفحة 
طاغيـــــًا أن ســـــيادة اهللا علـــــى البشـــــر ســـــتظهر فـــــى شـــــكل ملكـــــوت مـــــنظم ســـــيحل محـــــل 

 ”.إمبراطوريات العالم

فـى قناعـة تامـة أن اهللا سـوف “: قـال إن عيسـى عليـه السـالم كـان 150وفى صفحة 
يعمــل بحســم وبصــفة مباشــرة لــيس فــى حيــاة األفــراد فحســب ، بــل أيضــًا فــى حيــاة األمــم 

 ”.السياسية واالقتصادية

قـــال عـــن طبيعـــة رســـالة عيســـى عليـــه الســـالم التـــى كـــان يعلمهـــا  169وفـــى صـــفحة 
 ”".الملكوت"هو مجىء مجتمع اهللا الجديد أو “: بأمثال

قــال مـا معنـاه أن ملكــوت اهللا هـو أن يقبـل النــاس سـيادة اهللا علــى  175وفـى صـفحة 
 ”.حياتهم فى الدنيا

، وأن أمثـال عيسـى عليـه ” مجتمعه الجديد“قال سمَّى ملكوت اهللا  179وفى صفحة 
أى ” .تدعونا إلى أن نكرس أنفسنا دون قيد أو شـرط لتقبُّـل مشـيئته“السالم التى ضربها 

 .اإلستسالم هللا ولمشيئته ، وهذا هو معنى كلمة اإلسالم

وهناك عنصر له أهميته فى تطلعات العهد القديم تمثل فى “: قال 181وفى صفحة 
يِّا فلسـوف يقـيم مجتمعـًا جديـدًا ، وفـى هـذا المجتمـع يتمتـع االعتقاد بأنه حـين يـأتى المسِّـ

 ”.شعب اهللا بعالقة جديدة ووثيقة بسيدهم وببعضهم البعض

حين نتأمـل طـرق وصـف يسـوع لعملـه ، وعمـل ملكـوت اهللا “: قال 182وفى صفحة 
، كثيرًا ما توحى كلماته أنه يتحدث عن جماعـة مـن النـاس ارتبطـوا لـيس بـاهللا فقـط، بـل 

 ”.عضهم البعض أيضاً ومع ب
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أمــا األكثــر روعــة ، فهــى حقيقــة أن بعــض األمثــال تــوحى “: قــال 182وفــى صــفحة 
 ”.بأن ملكوت اهللا لن يكون مجتمعًا جديدًا فحسب ، بل سيكون مجتمعًا مرئيًا أيضاً 

بـدأ يوحنـا فقـد : وهو الدين الـذى التـى جـاء عيسـى عليـه السـالم ُينبـىء بقـرب مجيئهـا
يَّـِة اْلَيُهوِديَّـِة 1: (ئالً المعمدان رسالته قا َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َجاَء ُيوَحنَّـا اْلَمْعَمـَداُن َيْكـِرُز ِفـي َبرِّ

  1: 3متى ) .ُتوُبوا َألنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّماَواتِ «: َقاِئالً 2

وملكــــوت ) لوقـــا(وكـــذلك بـــدأ عيســــى رســـالته مبشـــرًا قومــــه بقـــرب حلـــول ملكــــوت اهللا 
َمــاِن اْبتَـــَدَأ َيُســوُع َيْكـــِرُز َوَيقُـــوُل 17). (متـــى(وات الســما ُتوُبـــوا َألنَّـــُه َقـــِد «: ِمــْن َذِلـــَك الزَّ

  17: 4متى ) .»اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواتِ 

: وهــــذا الملكــــوت هــــو ُلــــبُّ رســــالة عيســــى عليــــه الســــالم ، الــــذى مــــن أجلــــه بعثــــه اهللا
ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأْيضًا ِبَمَلُكوِت اِهللا َألنِّي ِلَهَذا ِإنَُّه َيْنَبِغي «: َفَقاَل َلهُـمْ 43(

، ويعــرف اليهــود  44-43: 4لوقــا .) َفَكــاَن َيْكــِرُز ِفــي َمَجــاِمِع اْلَجِليــلِ 44. »َقــْد ُأْرِســْلتُ 
 .والنصارى أّن ملكوت اهللا أو السماوات هو شريعة اهللا

ــر وقــد جــاء عيســى عليــه الســالم ـ آخــر أ نبيــاء بنــى إســرائيل مــن أبيــه إســحاق ـ ُيبشِّ
المــؤمنين أن ملكــوت اهللا ســوف ُينــزع مــن بنــى إســحاق وســيعطيه اهللا لبنــى إســماعيل ، 
علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا غريـــب علـــى بعـــض غيـــر الفقهـــاء فـــى الكتـــاب، وغريـــب علـــى 

يم عليـه المعاندين الذين يظنون أّن الملكوت سوف يدوم لهم، ونسـوا وعـد اهللا لنبيـه إبـراه
و تكــوين  20: 17تكــوين (الســالم، أنــه ســيقيم النبــوة فــى إســحاق وأيضــًا فــى إســماعيل 

21 :17-21 ( 

لذلك فبعد ما ضرب لهم على جبل الزيتون عن لُـبِّ رسـالته العديـد مـن األمثلـة علـى 
اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «(: ملكوت اهللا قال لهم
: ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ . َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ 
: 12، مـرقس  44-42: 21متى .) »اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

10-12 
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َال َيـُزوُل َقِضـيٌب 10: (وقد قال سفر التكوين فـى إزالـة ملكـوت اهللا مـن بنـى إسـرائيل
.) َيُكـوُن ُخُضـوُع ُشـُعوبٍ ِشـيُلوُن َولَـُه  ِمْن َيُهوَذا َوُمْشَتِرٌع ِمـْن َبـْيِن ِرْجَلْيـِه َحتـَّى َيـْأِتيَ 

أِبــى (معنــى هــذا أن الحكـم والســلطة الدينيــة سـتزول يومــًا مــا مـن يهــوذا  10: 49تكـوين 
من يكون له (، ستزول من بنى إسرائيل ، ولكن عندما يأتى شيلون ) الشعب اإلسرائيلى

َوَلـُه ( ، وهذا النبى يكون دينه لكافة األمم ، لليهود وللنصارى ولغيرهم من األمم) األمر
: ، وهـــو نفـــس األمـــر الـــذى قالـــه عيســـى عليـــه الســـالم لليهـــود) َيُكـــوُن ُخُضـــوُع ُشـــُعوبٍ 

ِإنَُّكـْم َال َتَرْوَننِـي ِمـَن اآلَن َحتـَّى : َألنِّـي َأقُـوُل َلُكـمْ 39! ُهَوَذا َبْيـُتُكْم ُيْتـَرُك َلُكـْم َخَرابـاً 38(
 39-37: 23متى .) »!ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ : َتُقوُلوا

وقد أشاع اليهود أن المسِّيِّا صاحب هذا الملكوت سوف يكـون مـن نسـل داود، وذلـك 
ليضـــمنوا أن الشـــريعة لـــن تخـــرج مـــن نســـل إلســـحاق ، وليـــوهمهم الشـــيطان أنهـــم مـــازالوا 

األمر الذى من أجله أسموا عيسـى عليـه السـالم ابـن داود، وجعلـوا لـه نسـًال . أحباب اهللا
نســبوه ليوســف النجــار ، وجعلــوا هنــاك عالقــة زواج بــين يوســف علــى كبــاقى البشــر ، ف

األمــر الــذى جعــل عيســى عليــه . هللا) منــذورة(ومــريم ، علــى الــرغم أنهــا كانــت حصــورة 
يِســيُّوَن ُمْجَتِمِعـــيَن َســَأَلُهْم َيُســـوعُ 41: (الســالم يســألهم عالنيـــة َمـــاَذا «42: َوِفيَمــا َكـــاَن اْلَفرِّ

ــُن َمــْن ُهــوَ َتُظنُّــوَن ِفــي اْلَمِســيِح؟ ا َفَكْيــَف «: َقــاَل َلُهــمْ 43. »اْبــُن َداُودَ «: َقــاُلوا َلــهُ » ؟ْب
وِح َرّبًا َقاِئالً  َقاَل الـرَّبُّ ِلَربِّـي اْجِلـْس َعـْن َيِمينِـي َحتـَّى َأَضـَع َأْعـَداَءَك 44: َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ

َفَلْم َيْسَتِطْع َأَحـٌد 46» ؟َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنهُ  َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َرّباً 45َمْوِطئًا ِلَقَدَمْيَك؟ 
 46-41: 22متى .) َوِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً . َأْن ُيِجيَبُه ِبَكِلَمةٍ 

مــن بنــى إســرائيل ، بــل إنــه كــان يــرفض  وقــد ُبِعــَث عيســى عليــه الســالم إلــى خاصــته
َل إلــيهم إال فــى أضــيق الحــدود وللمــؤمنين فقــط، علــى الــرغم مــن أنــه عــالج إال مــن ُأرِســ

الــذى سُيرســله اهللا ) الرئيسالمسِّـيِّا(كـان نبــى للرحمـة ، ولكــن ليأكـد أنــه لــيس هـو المســيح 
هداية للعالمين ، ويكون دينـه هـو الخـاتم ، وتكـون الشـريعة التـى سـيأتى بهـا ناسـخة لمـا 

الَّةِ َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإلَ «: (قبلها   24: 15متى ) .»ى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ
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َهؤَُالِء اِالْثَنا َعَشـَر 5: (بل كانت توجيهاته لتالميذه المقربين وحاملين الدعوة من بعده
يَن َال ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّ «: َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  10-5: 10متى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

وكــذلك قـــول المـــالك ُمبشَّـــرًا بمـــيالد عيســـى عليـــه الســـالم أنـــه ســـُيخلِّص شـــعبه ولـــيس 
متـى ) .»ُص َشـْعَبُه ِمـْن َخَطاَيـاُهمْ َألنَّـُه ُيَخلِّـَفَسَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع 21: (العالم

1 :21 

 : وهو نفس قول عيسى عليه السالم عن النبى الذى أنبأكم بقدومه من بعده

 ) َُوإِْن َأَرْدُتْم َأْن 14. .. .. .. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنه
  14-11: 11متى .) ُع َأْن َيْأِتيَ َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزمِ 

 )15» ــيُكْم 16ِإْن ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َفــاْحَفُظوا َوَصــاَياَي ــُب ِمــَن اآلِب َفُيْعِط ــا َأْطُل َوَأَن
يــًا آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد  ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه 17ُمَعزِّ

-15: 14يوحنا )نَُّه َال َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ ألَ 
17 

 )24َواْلكـَالُم الَّـِذي َتْسـَمُعوَنُه لَـْيَس ِلـي َبـْل ِلـآلِب . َالَِّذي َال ُيِحبُِّني َال َيْحفَـُظ كَالِمـي
وُح اْلُقـــُدُس الَّـــِذي 26. ِبَهـــَذا َكلَّْمــُتُكْم َوَأَنـــا ِعْنـــَدُكمْ 25. يالَّــِذي َأْرَســـَلنِ  ـــا اْلُمَعـــزِّي الـــرُّ َوَأمَّ

يوحنـا ) َسُيْرِسـُلُه اآلُب ِباْسـِمي َفُهـَو ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ َشـْيٍء َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ 
14 :24-26 

 )26»ــ ــزِّي الَّ ــاَء اْلُمَع ــى َج ــقِّ َوَمَت ــَن اآلِب ُروُح اْلَح ــْيُكْم ِم ــا ِإَل ــُلُه َأَن ِذي َسُأْرِس
َوَتْشـَهُدوَن َأْنـُتْم َأْيضـًا َألنَُّكـْم َمِعـي ِمـَن 27.الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثـُق َفُهـَو َيْشـَهُد ِلـي

 27-26: 15يوحنا .) »اِالْبِتَداءِ 

 )7 ٌَألنَّـُه ِإْن َلـْم َأْنَطِلـْق َال َيـْأِتيُكُم َلُكـْم َأْن َأْنَطِلـَق  َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحـقَّ ِإنَّـُه َخْيـر
ــٍة 8. َوَلِكــْن ِإْن َذَهْبــُت ُأْرِســُلُه ِإَلــْيُكمْ  اْلُمَعــزِّي ــاَلَم َعَلــى َخِطيَّ ــُت اْلَع َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبكِّ

ــا َعَلــى َخِطيَّــٍة َفَألنَُّهــ9. َوَعَلــى ِبــرٍّ َوَعَلــى َدْيُنوَنــةٍ  ــا َعَلــى ِبــرٍّ 10. ْم َال ُيْؤِمُنــوَن ِبــيَأمَّ َوَأمَّ
َوَأمَّا َعَلى َدْيُنوَنـٍة فَـَألنَّ َرئِـيَس َهـَذا اْلَعـاَلِم قَـْد 11. َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي َوَال َتَرْوَنِني َأْيضاً 

 10-7: 16يوحنا .) ِدينَ 
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 )12» ََلِكـْن َال َتْسـَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُـوا اآلنَ ِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيـَرًة َأْيضـًا َألقُـوَل َلُكـْم و .
َوَأمَّا َمتَـى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع اْلَحـقِّ َألنَّـُه َال َيـَتَكلَُّم 13

ـُدِني َألنَّـُه ذَ 14. ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسـَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ  اَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا .) َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 

 : وصفات هذا النبى هى

 )َألنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق َال َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِّي(يأتى بعد عيسى عليه السالم ) 1  

ُم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َألنَُّه َال َيَتَكلَّ (نبى مرسل من عند اهللا ، أمين على الوحى ) 2  
 )َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبهِ 

َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطيَّـٍة َوَعَلـى ِبـرٍّ َوَعَلـى (مرسل للعالم كافـة ) 3  
 ).َدْيُنوَنةٍ 

ــا الْ ) (َمَتــى َجــاَء َذاَك ُروُح اْلَحــقِّ (صــادق أمــين ، عــين الحــق وذاتهــا ) 4   ُمَعــزِّي َوَأمَّ
وُح اْلُقُدُس   )الرُّ

 )َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ (يخبر وُينبىء عن أمور مستقبلية ) 5  

َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحـقِّ َفُهـَو ُيْرِشـُدُكْم ِإَلـى (ديانته مهيمنة ، وتعاليمه شاملة ) 6  
 )َجِميِع اْلَحقِّ 

ــَذكُِّرُكْم            (يتعــرض دينــه وشــريعته لكــل تفاصــيل الحيــاة ) 7   َفُهــَو ُيَعلُِّمُكــْم ُكــلَّ َشــْيٍء َوُي
 )ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

 )َفُهَو َيْشَهُد ِلي(مؤيدًا لرسالة عيسى عليه السالم الحقة ومدافعًا عنه وعن أمه ) 8  

يًا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعكُ (ناسخ لما قبله وال ناسخ له ) 9    )ْم ِإَلى اَألَبدِ َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

يًا آَخرَ (نبى مثل عيسى عليه السالم ) 10  ).ُمَعزِّ

: ناســخًا لــدين عيســى وموســى ودينــه مهيمنــًا علــى كــل الكتــب واألديــان التــى ســبقت) 11
 اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو َقـدْ : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42(

: ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ . َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 
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َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ 
 44-42: 21متى ) »َمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض وَ 

إذن فلــيس عيســى رســول اهللا، النبــى الخــاتم للرســاالت والنبــوة، ولكنــه مــن أتــى بعــده، 
رســـول اإلســـالم محمـــد بـــن عبـــد اهللا، المبعـــوث للثقلـــين اإلنـــس والجـــن، الرحمـــة المهـــداة 

 .للعالمين

 فـيهم ، وأن األمـر سـيعطيه اهللا لمـن وقد كـان تـذكيره لليهـود بقـرب انتهـاء ملكـوت اهللا
يستحق، أثار حافظتهم ، ونزع نقاب الكذب من على وجوههم ، األمر الذى أثار اليهود 

ـــُه َتَكلَّـــَم 45: (وأرادوا قتلـــه بســـببه ـــوا َأنَّ ـــُه َعَرُف يِســـيُّوَن َأْمثَاَل ـــِة َواْلَفرِّ ـــا َســـِمَع ُرَؤَســـاُء اْلَكَهَن َوَلمَّ
اُنوا َيْطُلُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع َألنَُّه َكاَن ِعْنـَدُهْم ِمْثـَل َوإِْذ كَ 46. َعلَـْيِهمْ 
 46-45: 21متى .) َنِبيٍّ 

إن بيتهم سيترك لهـم : ولكنه لم يتنازل عن أداء رسالته ، فواَصَل رسالته وقال لليهود
يل ، وٕانهـم لـن يـروه خرابًا بدون نبى ، بدون شريعة ، فلن يأتى نبى آخـر مـن بنـى إسـرائ

َيا ُأوُرَشِليُم َيا ُأوُرَشِليُم َيـا َقاِتلَـَة اَألْنِبَيـاِء «37(: بعد اآلن حتى يأتى صاحب هذا الملكوت
ْحـَت َوَراِجَمَة اْلُمْرَسِليَن ِإَلْيَها َكْم َمـرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمـَع َأْوَالَدِك َكَمـا َتْجَمـُع الدََّجاَجـُة ِفَراَخهَـا تَ 

ــْم ُتِريــُدواَجنَ  ــاً 38. اَحْيَهــا َوَل ــْم َخَراب ــَرُك َلُك ــُتُكْم ُيْت ــَوَذا َبْي ــوُل َلُكــمْ 39! ُه ــي َأُق ــْم َال : َألنِّ ِإنَُّك
،  39-37: 23متـى ) »!ُمَبـاَرٌك اآلِتـي ِباْسـِم الـرَّبِّ : َتَرْوَنِني ِمـَن اآلَن َحتـَّى َتُقوُلـوا

 .ة والسالمأى سيأتى مرة أخرى بعد ظهور الرسول محمد عليه الصال

وظـــل الكتبـــة والفريســـيون يعارضـــونه، حتـــى قالهـــا لهـــم صـــراحة وكشـــف القنـــاع عـــن 
يِســــيُّوَن اْلُمــــَراُؤوَن «13: (نوايـــاهم الســــيئة، فقــــال َألنَُّكــــْم َلِكــــْن َوْيــــٌل َلُكــــْم َأيَُّهـــا اْلَكَتَبــــُة َواْلَفرِّ

ــَال َتــدْ  ــَماَواِت ُقــدَّاَم النَّــاِس َف ــَدُعوَن الــدَّاِخِليَن ُتْغِلُقــوَن َمَلُكــوَت السَّ ــُتْم َوَال َت ُخُلوَن َأْن
 13: 23متى !) َيْدُخُلونَ 

ــيِّا لقــد حــدََّد النــاموس أن ديــن هــذا النبــى الخــاتم  ســيبقى إلــى األبــد ، ألنــه مرســل المسِّ
َلى َنْحُن َسِمْعَنا ِمَن النَّاُموِس َأنَّ اْلَمِسيَح َيْبَقى إِ «: َفَأَجاَبُه اْلَجْمـعُ 34: (إلى العالمين

) »َفَكْيَف َتُقوُل َأْنَت ِإنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َيْرَتِفـَع اْبـُن اِإلْنَسـاِن؟ َمـْن ُهـَو َهـَذا اْبـُن اِإلْنَسـاِن؟ اَألَبدِ 
  34: 12يوحنا 
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إن عيســى عليــه الســالم وصــف نفســه هنــا أنــه ابــن اإلنســان ، أى العبــد المخلــوق ، 
وِح . ُه ُروحٌ َاللَّ 24: (المولود من أمه ، فقد قال لهم من قبل َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلـُه َفِبـالرُّ

  24: 3يوحنا .) »َواْلَحقِّ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا

ــَرُه َأَحــٌد (وٕاذا كــان اهللا روح ، فــال يمكــن أن يــرى اإلنســان هــذا الــروح فــإن  ــْم َي َاللَّــُه َل
ــطُّ   لــه جســد أو وهــل اهللا. فكيــف يكــون عيســى عليــه الســالم هــو اهللا. 18: 1يوحنــا ) .َق

وِح ُهــَو 6. (مولــود مــن الجســد؟ ال َاْلَمْوُلــوُد ِمــَن اْلَجَســِد َجَســٌد ُهــَو َواْلَمْوُلــوُد ِمــَن الــرُّ
  6: 3يوحنا .) ُروحٌ 

ُكـلُّ ُروٍح (: يعتـرف بـه كبشـر فهـو مـن المـؤمنين) روح(لذلك قـال لهـم إن كـل إنسـان 
ــاَء  ــْد َج ــُه َق ــيِح َأنَّ ــِرُف ِبَيُســوَع اْلَمِس ــَن اِهللا، َيْعَت ــَو ِم ــِد َفُه ــي اْلَجَس ــلُّ ُروٍح َال 3ِف َوُك

ــَن اهللاِ  ــْيَس ِم ــي اْلَجَســِد َفَل ــاَء ِف ــْد َج ــُه َق ــيِح َأنَّ رســالة يوحنــا ) .َيْعتــِرُف ِبَيُســوَع اْلَمِس
 3-2: 4األولى 

وَح َلـْيَس (وكان لعيسى عليه السالم جسد ، ألنه ليس للروح عظام أو لحـم  َفِإنَّ الـرُّ
َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء َجاَء َرُجـٌل َغنِـيٌّ ِمـَن الرَّاَمـِة اْسـُمُه 57(، 39: 24لوقا ) َوِعَظامٌ  َلُه َلْحمٌ 
ـــَب َجَســـَد َفَهـــَذا َتَقـــدََّم ِإَلـــى ِبـــيَالُطَس 58. َوَكـــاَن ُهـــَو َأْيضـــًا ِتْلِميـــذًا ِلَيُســـوعَ  -ُيوُســـُف  َوَطَل
اٍن 59. اْلَجَسـدُ  َفَأَمَر ِبيَالُطُس ِحيَنِئٍذ َأْن ُيْعَطى. َيُسوعَ  َفَأَخـَذ ُيوُسـُف اْلَجَسـَد َوَلفَّـُه ِبَكتـَّ
َهَئَنَذا الرَّبُّ ِإَلُه ُكـلِّ ِذي [27(، 60-57: 27متى ) َوَوَضَعُه ِفي َقْبرِِه اْلَجِديدِ 60 َنِقيٍّ 

ــِد عَ «(،  17: 32إرميــاء ) َهــْل َيْعُســُر َعَلــيَّ َأْمــٌر َمــا؟ .َجَســدٍ  ــَت َكــاِهٌن ِإَلــى اَألَب َلــى َأْن
الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ َقدََّم ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع ِطْلَباٍت 7. »ُرْتَبِة َمْلِكي َصاِدقَ 

: 5عبـرانيين ) ،َوَتَضرَُّعاٍت ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ 
5-6  

م ظاهر لقومه بالجسـد، وهـو مولـود مـن الجسـد ، مـن وطالما كان عيسى عليه السال
 .أمه مريم العذراء ، فهو إذن ليس بإله

ســـيأتى بعـــد أن ُينقـــذ اهللا . نعـــم. وأن اهللا ســـوف يرفعـــه إليـــه وُينقـــذه مـــن بنـــى إســـرائيل
عيســى ابــن مــريم اإلنســان ابــن اإلنســان، مــن الصــلب والقتــل ، ويرفعــه إليــه ، وهــذا مــا 
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ـــيِّ لقـــد ظهـــر . حـــدث رســـول اهللا إلـــى الثقلـــين اإلنـــس والجـــن بعـــد رفـــع عيســـى عليـــه ا المسِّ
 .السالم

أما عيسى ابن مريم نفسه ، فقـد قـال عنـه مـالك الـرب إنـه جـاء لبنـى إسـرائيل فقـط ، 
ِإَذا َمَالُك الـرَّبِّ َقـْد َوَلِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َهِذِه اُألُمـوِر 20: (جاء ليخلِّص شعبه فقط

َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد َال َتَخْف َأْن َتْأُخـَذ َمـْرَيَم اْمَرَأتَـَك َألنَّ «: ي ُحْلٍم َقاِئالً َظَهَر َلُه فِ 
وِح اْلُقـُدسِ  َفَسـَتِلُد اْبنـًا َوتَـْدُعو اْسـَمُه َيُسـوَع 21. الَِّذي ُحِبـَل ِبـِه ِفيَهـا ُهـَو ِمـَن الـرُّ

، أمـا المسـيا فهـو مرسـل للعـالم 21-20: 1متى .) »َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ 
 .أجمع ويبقى دينه لألبد

فمـن أعظـم أنبيـاء : أى إن األصغر فـى ملكـوت اهللا هـو األعظـم ، فقـد سـأله تالميـذه
اهللا؟ فقال األصغر ، أى آخرهم ، أى إنه ليس هـو المسـيا ، ودليـل علـى ذلـك قولـه عـن 

لَـْم َيقُـْم َبـْيَن اْلَمْولُـوِديَن ِمـَن النَِّسـاِء : َأُقوُل َلُكمْ  َاْلَحقَّ 11: (الذى قرب ظهوره) المسيَّا(إيليَّا 
َوِمْن 12. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمـَداِن 

. َصـُب َواْلَغاِصـُبوَن َيْخَتِطُفوَنـهُ َأيَّاِم ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن ِإَلى اآلَن َمَلُكوُت السَّـَماَواِت ُيغْ 
َوإِْن َأَرْدتُـْم َأْن َتْقَبُلـوا َفَهـَذا ُهــَو 14. َألنَّ َجِميـَع اَألْنِبَيـاِء َوالنَّـاُموَس ِإلَـى ُيوَحنَّـا َتَنبَّـُأوا13

 14-11: 11متى .) ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

ــامِ 12(هــل وعيــتم كلمتــه إلــى اآلن؟  ــْن َأيَّ ــوُت  َوِم ــى اآلَن َمَلُك ــَداِن ِإَل ــا اْلَمْعَم ُيوَحنَّ
أى إلــى اليــوم، حتــى فــى عصــره يحــاول .) السَّــَماَواِت ُيْغَصــُب َواْلَغاِصــُبوَن َيْخَتِطُفوَنــهُ 

الغاصبون أن يسرقوا الملكوت ألنفسـهم، لكـن مـن أراد أن يقبـل الملكـوت، فهـذا هـو إيليـا 
 .القادم قريبًا ، هو صاحبه الحقيقى

 إشعياء ) أنا األول ، وأنا اآلخر ، وال إله غيرى(: قول الرب فى إشعياءي -94س
44 :6  

فكيف يكـون يسـوع اإللـه األول إذا كانـت أمـه واألنبيـاء ولـدوا قبـل منـه؟ وكيـف يكـون 
 يسوع اإلله اآلخر إذا كان قد مات وبقيت الحياة بعد مماته؟

 اْنَشـــقَّ ِإَلـــى اْثَنـــْيِن ِمـــْن َفـــْوُق ِإَلـــى  َوإَِذا ِحَجـــاُب اْلَهْيَكـــِل َقـــدِ 51: (يقـــول يســـوع -95س
ُخوُر َتَشقََّقْت . َأْسَفلُ  َواْلُقُبوُر َتَفتََّحْت َوَقـاَم َكِثيـٌر ِمـْن َأْجَسـاِد 52َواَألْرُض َتَزْلَزَلْت َوالصُّ
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يَنـَة اْلُمَقدََّسـَة َوَخَرُجـوا ِمـَن اْلُقُبـوِر َبْعـَد ِقَياَمِتـِه َوَدَخُلـوا اْلَمدِ 53اْلِقدِّيِسيَن الرَّاِقـِديَن 
 53-51: 27متى ) .َوَظَهُروا ِلَكِثيِرينَ 

ــاُكوَرَة َوَلِكــِن اآلَن 20: (ألــيس هــو القائــل ــاَر َب ــَواِت َوَص ــَن اَألْم ــيُح ِم ــاَم اْلَمِس ــْد َق َق
 20: 15؟ كورنثوس األولى .)الرَّاِقِدينَ 

َل ِقَيا: (وهو القائل : 26؟ أعمـال الرسـل )َمِة اَألْمَواتِ ِإْن ُيَؤلَِّم اْلَمِسيُح َيُكْن ُهَو َأوَّ
فكيــف قــام القديســين مــن المــوت قبــل إلههــم؟ فهــل نســخ اإللــه قولــه وجعــل القديســين  23

 يقومون قبله من الموت؟ 

 وٕاذا كـــان اهللا هـــو الُمحيـــى والمميـــت ، فهـــل نســـخ قولـــه وجعـــل غيـــره ُيحيـــى  -96س
. أنـا أميـت وأحيـى. عىوليس إله م. أنا هو. أنا: انظروا اآلن(ويميت أثناء موته؟ 

إنى أرفع إلى السماء يدى ، وأقول . سحقُت وٕانى أشفى وليس من يدى مخلِّص
 40-39: 32تثنية ) حى أنا إلى األبد

ِمـْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10(
 10: 10إرمياء ) .َضَبهُ َوَال َتِطيُق اُألَمُم غَ 

ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َيْرَتِعـُدوَن َوَيَخـاُفوَن ُقـدَّاَم 26(
ِإَلِه َداِنيآَل َألنَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلـى 

 26: 6دانيال .) ُمْنَتَهىالْ 

 َنـاُموا اآلَن «: ُثمَّ َجاَء ثَاِلثَـًة َوقَـاَل َلهُـمْ 41: (ذكر مرقس قول يسوع للتالميذ -97س
ــــاَعةُ ! َيْكِفـــي! َواْســــَتِريُحوا . ُهــــَوَذا اْبـــُن اِإلْنَســــاِن ُيَســــلَُّم ِإَلـــى َأْيــــِدي اْلُخَطــــاةِ ! َقــــْد َأتَـــِت السَّ

 42-41: 14مرقس ) .»الَِّذي ُيَسلُِّمِني َقِد اْقَتَربَ ُهَوَذا . ُقوُموا ِلَنْذَهبَ 42

فكيف يستقيم أمر يسوع فى هـاتين الجملتـين المتتـاليتين؟ هـل يعنـى هـذا تـردد اإللـه؟ 
 أم نسخ قوله األول وتراجع فيه عقب قوله إيَّاه؟

وٕاذا كــان يســوع قــد اســتعد للصــلب وهــو الغــرض الــذى ألجلــه جــاء إلــى العــالم ، كمــا 
ــْذَهبَ : (فلــم قــاليزعمــون ،  ؟ فهــل أراد بــذلك الفــرار أم نســخ ســبب مجيئــه؟ أم )ُقوُمــوا ِلَن
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أراد االستســـالم؟ فلـــو أراد الفـــرار لكـــان هـــذا ناســـخًا ومنافيـــًا لغـــرض مجيئـــه ، ويكـــون قـــد 
، فهـل أراد أن ) قومـوا نـذهب(ولـو أراد االستسـالم لمـا قـال لتالميـذه . ناقض نفسه بنفسه

معــه؟ وللـزم تبرئـة يهــوذا االسـخريوطى، ولكــان هـذا ناســخًا يسـلمهم هـم اآلخــرين للصـلب 
ــــه ــــاَبُهْم َيُســــوعُ 70: (لقول ــــْي َعَشــــَر؟ «: َأَج ــــْرُتُكْم اِالْثَن ــــا اْخَت ــــي َأَن ــــْيَس َأنِّ َوَواِحــــٌد ِمــــْنُكْم َأَل

  70: 6يوحنا ) »!َشْيَطانٌ 

 َتْطُلُبوَنِني ِبُكـلِّ َوَتطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ 13: (يقول إرمياء ناقًال عـن اهللا -98س
 13: 29إرمياء ) .َقْلِبُكمْ 

فلـو كـان يسـوع هـو اإللـه فكيـف وجـده مــن طلبـه أثنـاء موتـه؟ وكيـف وجـده مـن طلبــه 
أثنـاء حمـل أمـه بـه؟ وكيـف وجـده مـن طلبـه أثنـاء طفولتـه؟ وكيـف وجـده مـن طلبـه أثنــاء 

 وجوده فى جهنم ليفدى البشرية غير المخطئة على خطيئة حواء؟ 

دل ذلــك علــى أن عيســى عليــه الســالم لــم يــدع األلوهيــة ولــم تكــن فيــه صــفة مــن أال يــ
 صفات اهللا العظيم األعظم الحى ، الباقى ، الُمحيى ، الُمميت؟

 أنت هو (كيف يكون عيسى عليه السالم هو اهللا مالك السماوات واألرض  -99س
َفقَـاَل لَـُه 20(: ، وهـو القائـل 16: 19ملوك الثانى ) اإلله وحدك ، لكل ممالك األرض

َوَأمَّا اْبُن اِإلْنَساِن َفَلْيَس َلـُه َأْيـَن ُيْسـِنُد ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر «: َيُسوعُ 
 20: 8؟ متى ).»َرْأَسهُ 

 كيف يكون عيسى عليه السالم هو اهللا الخالق الذى ال يكل وال يعيـا كمـا  -100س
َعَرْفَت َأْم َلْم َتْسَمْع؟ ِإَلُه الدَّْهِر الرَّبُّ َخـاِلُق َأْطـَراِف اَألْرِض َال  َأَما28(: قال إشعياء

، وقد تعب عيسى عليـه السـالم واسـتراح وخـارت قوتـه  28: 40إشعياء .) َيِكلُّ َوَال َيْعَيا
يه؟   ونزل إليه ملك من السماء يقوِّ

 6: 4يوحنا ) فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر(

 43: 22لوقا ) وظهر له مالك من السماء يقويه(

 23: 8لوقا ) وفيما هم سائرون نام(،  24: 8متى ) وكان هو نائماً (
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 كيــف يكــون عيســى عليــه الســالم هــو اهللا المحتجــب الــذى لــم يــره أحــد وال  -101س
  يقدر أحد أن يراه وقد رآه الناس يأكل ويشرب ويتكلم وُيهان وُيضَرب وُيصَلب؟

فكلمكم الرب من وسـط النـار، وأنـتم سـامعون صـوت كـالم ، : (أليس هو القائل
فــإنكم لــم تــروا . فــاحتفظوا جــدًا ألنفســكم... .. ولكــن لــم تــروا صــورة بــل صــوتًا 

 15،  12: 4تثنية  ؟)...صورة ما، يوم كلمكم الرب فى حوريب من وسط النار

َال َتْقـِدُر َأْن تَـَرى َوْجِهـي «:لَ َوقَـا20(: أليس هو القائل لموسى عنـدما طلـب أن يـراه
ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش     20: 33؟ خروج )»َألنَّ اإلِْ

  15: 45؟ إشعياء )حقًا أن إله محتجب يا إله إسرائيل: (أليس هو القائل

 18: 1؟ يوحنا )اُهللا لم يره أحد قط: (أليس هو القائل

َوالَّـِذيَن َيْسـُجُدوَن . َاللَّـُه ُروحٌ 24( :كما أكد عيسى عليه السالم نفـس القـول ، فقـال
وِح َواْلَحقِّ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا فإذا كان اهللا روح ، وال يمكن  24: 3يوحنا .) »َلُه َفِبالرُّ

 .18: 1يوحنا ) .َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ (أن يرى اإلنسان هذا الروح فإن 

 و الجســد الفــانى هــو اهللا؟ وهــل اهللا لــه فكيــف يكــون عيســى عليــه الســالم ذ -102س
 جسد أو مولود من الجسد؟ 

وِح ُهَو ُروحٌ . (ال  6: 3يوحنا )َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ

َوُكلُّ 3ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن اِهللا، (و
رســالة ) .ُروٍح َال َيْعتــِرُف ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح َأنَّــُه َقــْد َجــاَء ِفــي اْلَجَســِد َفَلــْيَس ِمــَن اهللاِ 

 ،3-2: 4يوحنا األولى

أما الذين اتخذوا انسانًا إلهًا وعبدوه بعد أن أنعم اهللا عليهم بنعمة العقـل وعرفـوا اإللـه 
ى ال ُيصَلُب وال يموت ، القدوس الـذى ال ُيهـان الحقيقى الذى ُيديُن وال ُيدان ، الحى الذ

ــُدوُه َأْو 21: (، فهــم مــن األنجــاس الخالــدين فــى أتــون النــار ــْم ُيَمجِّ ــوا اَهللا َل ــا َعَرُف َألنَُّهــْم َلمَّ
ُمــوَن َأنَّهُـــْم َوَبْيَنَمــا ُهـــْم َيْزعُ 22. َيْشــُكُروُه َكِإلَــٍه َبـــْل َحِمقُــوا ِفـــي َأْفَكــاِرِهْم َوَأْظَلـــَم َقْلــُبُهُم اْلَغِبـــيُّ 

ــاِن 23ُحَكَمــاُء َصــاُروا ُجَهــَالَء  ــوَرِة اِإلْنَس ــْبِه ُص ــى ِبِش ــِذي َال َيْفَن ــَد اِهللا الَّ ــَدُلوا َمْج َوَأْب
اَفــاتِ  ِلــَذِلَك َأْســَلَمُهُم اُهللا َأْيضــًا ِفــي َشــَهَواِت 24. الَّــِذي َيْفَنــى َوالطُُّيــوِر َوالــدََّوابِّ َوالزَّحَّ

الَِّذيَن اْسَتْبَدُلوا َحـقَّ اِهللا ِباْلَكـِذِب 25. َجاَسِة ِإلَهاَنِة َأْجَساِدِهْم َبْيَن َذَواِتِهمِ ُقُلوِبِهْم ِإَلى النَّ 
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ِلـَذِلَك 26. آِمـينَ . َواتََّقْوا َوَعَبـُدوا اْلَمْخُلـوَق ُدوَن اْلَخـاِلِق الَّـِذي ُهـَو ُمَبـاَرٌك ِإَلـى اَألَبـدِ 
 26-21: 1رومية ) َوانِ َأْسَلَمُهُم اُهللا ِإَلى َأْهَواِء اْلهَ 

ــا َكــاَن اْلَمَســاُء َجــاَء َرُجــٌل َغِنــيٌّ ِمــَن 57:  (وهــا هــو يســوع صــاحب الجســد الفــانى َوَلمَّ
َوَطَلـَب َفَهَذا َتقَـدََّم ِإلَـى بِـيَالُطَس 58. َوَكاَن ُهَو َأْيضًا ِتْلِميذًا ِلَيُسوعَ  -الرَّاَمِة اْسُمُه ُيوُسُف 

َفَأَخـَذ ُيوُسـُف اْلَجَسـَد َوَلفَّـُه 59. ُطُس ِحيَنئِـٍذ َأْن ُيْعَطـى اْلَجَسـدُ فَـَأَمَر بِـيالَ . َجَسَد َيُسوعَ 
 60-57: 27متى ) َوَوَضَعُه ِفي َقْبرِِه اْلَجِديدِ 60 ِبَكتَّاٍن َنِقيٍّ 

أى مـن الربــانيين معلمـين النــاس (وهـا هـو ُيعــَرف بـين النـاس أنــه نبـى ، كــاهن، ربـّى 
َأْنَت َكاِهٌن ِإَلى اَألَبـِد َعَلـى ُرْتَبـِة َمْلِكـي «: (لب والمـوتأنقذه اهللا من الص) لشريعة اهللا

الَِّذي، ِفي َأيَّاِم َجَسِدِه، ِإْذ َقدََّم ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع ِطْلَباٍت َوَتَضـرَُّعاٍت 7. »َصاِدقَ 
  6-5: 5عبرانيين ) ،ِلْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواهُ 

وَح َلـْيَس َلـُه َلْحـٌم َوِعَظـامٌ (لـيس للـروح عظـام أو لحـم وبما أنه  : 24لوقـا ) َفـِإنَّ الـرُّ
ولطالمــا أنــه ظهــر لقومــه بالجســد، وهــو مولــود مــن الجســد، مــن أمــه مــريم العــذراء، ، 39

تحـد وما زالت صور جسده تمأل الكنائس والمنازل فهو إذن ليس بإله ، وما كان له أن ي
َهـْل َيْعُسـُر َعلَـيَّ  .َهَئَنـَذا الـرَّبُّ ِإَلـُه ُكـلِّ ِذي َجَسـدٍ [27(: مع رب األرباب إله كل جسـد

 . 17: 32إرمياء ) َأْمٌر َما؟

 َفَال تُـْدَعْوا َسـيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ َوَأمَّا َأْنـُتْم 8(فمن هو اهللا وأين هو؟ 
ــُتْم َجِميعــًا إِ  ــْم َأبــًا َعَلــى اَألْرِض َألنَّ َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّــِذي ِفــي 9. ْخــَوةٌ َوَأْن َوَال تَــْدُعوا َلُك

ــَماَواتِ  ، فــال  10-8: 23متــى .) َوَال تُــْدَعْوا ُمَعلِِّمــيَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد اْلَمِســيحُ 10. السَّ
ن اتحــاد عيســى عليــه فــأي. إلــه إال اهللا الــذى فــى الســماوات ، الــذى يعــرف مــا فــى قلــوبكم

 السالم النبى المعلِّم من اهللا سبحانه وتعالى؟

ــاِلحُ «: َوَســَأَلُه َرِئــيٌس 18(ومــن هــو يســوع ومــا صــفته؟  َمــاَذا َأْعَمــُل  َأيَُّهــا اْلُمَعلِّــُم الصَّ
َحـٌد َصـاِلحًا َلْيَس أَ ؟ ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلحاً «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 19» َألِرَث اْلَحَياَة اَألَبِديََّة؟

  19-18: 18لوقا .) ِإالَّ َواِحٌد َوُهَو اهللاُ 

لقد نفيت عنك يا معلم اليهود ، يا رسول اهللا إليهم ، الصالح رغم أن السائل أوضح 
ولكنه أراد أن يوضح أنه لـيس إلـه، وأن اإللـه . أنه يعترف به كمعلِّم ، كنبى وليس أكثر

) لــيس للكبــائر(مــن بشــر ، معــرَّض للخطــأ  الخــالق هــو وحــده الصــالح ، وأنــه لــيس أكثــر
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وأن الصـالح التـام ، والقداسـة األبديـة هللا وحـده ، وعلـى ذلـك فـال يمكـن االتحـاد . وللفنـاء
بين الصالح التام والنقص الذى ُيالزم اإلنسـان ، وال بـين المالـك والمملـوك ، بـين السـيد 

 . والعبد

ـا َأْنـُتْم 8: (يده الـذى فـى السـماواتفهو معّلٌم ، ُيعلِّم تعاليم ربـه وٕالهـه، عبـٌد لسـ َفـَال َوَأمَّ
ــْم َواِحــٌد اْلَمِســيحُ  ــْم َأبــًا 9. َوَأْنــُتْم َجِميعــًا ِإْخــَوةٌ  ُتــْدَعْوا َســيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُك ــْدُعوا َلُك َوَال َت

ِميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكـْم َوَال ُتْدَعْوا ُمَعلِّ 10. َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 
، وال يمكن أن يكون العبد أفضل من سيده ، والمخلـوق  10-8: 23متى.)َواِحٌد اْلَمِسيحُ 

. َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم َوَال اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمـْن َسـيِِّدهِ «24(: أفضل من خالقه
 25-24: 10متى ) َعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسيِِّدهِ َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكمُ 25

 كيف يكون عيسـى عليـه السـالم هـو اهللا العلـيم الخبيـر وقـد كـان الضـعف  -103س
يمــأله والجهــل يشــمله ونقــص العلــم يعتــوره؟ ألــيس هــو القائــل بأســمائه الحســنى وصــفاته 

 العليا؟

  30: 1صموئيل األول ) الرب إله عليم(

ــاِلِحينَ  ِفــي ُكــلِّ َمَكــانٍ 3( ؛ 3: 15األمثــال ) َعْيَنــا الــرَّبِّ ُمــَراِقَبَتْيِن الطَّــاِلِحيَن َوالصَّ
طبعـًا يـارب ، فإنــك أنـت اإللــه العـادل ، ويقتضـى عــدلك أن تـرى وتعــرف لـتحكم بالعــدل 

 !ولوال حلمك ولطفك ألهلكتنا جميعًا بذنوبنا! بحكمتك

َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ ُقوَب َوَأَنا َظَهْرُت ِإلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيعْ 3( خـروج ) ِبَأنِّي اإلِْ
6: 2 

َألنَّ ِعْنــَد النَّــاِس َغْيــُر ُمْســَتَطاٍع َوَلِكــْن َلــْيَس ِعْنــَد اللَّــِه «: َفَنَظــَر ِإَلــْيِهْم َيُســوُع َوَقــالَ 27(
 27: 10مرقس ) .»ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اللَّهِ 

 36: 14مرقس ) ا اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلكَ َيا َأبَ «: َوَقالَ 36(

إذا اختبـأ إنسـان فـى أمـاكن . ألعله إله من قريب يقول الرب ولسُت إلهًا من بعيـد(
) أمـأل أنـا السـموات واألرض يقـوُل الـرب أمـا. مستترة ، أفمـا أراه أنـا يقـول الـرب

 24-23: 23إرمياء 
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َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَي َأْعَماُلكَ «( َعاِدَلـٌة . َأيَُّها الرَّبُّ اإلِْ
 3:  15رؤيا يوحنا .) َوَحقٌّ ِهَي ُطُرُقَك َيا َمِلَك اْلِقدِّيِسينَ 

فـــانظر إلـــى صـــفات عيســـى عليـــه الســـالم وأقوالـــه وأفعالـــه التـــى نفـــى بهـــا عـــن نفســـه 
 !صفات األلوهية

يوحنـا ) أنا ال أقدر أن أفعل من نفسـى شـيئاً (:هفلم يكن يفعل شيئًا بحوله وال بقوتـ
5 :30 

ــَياِطينَ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت 20: (وأكَّـَد ذلــك أيضــًا بقولــه َفَقــْد َأْقَبــَل  ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ
  20: 11لوقا .) َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

افه هللا الواحد كما كان يجهل موعد الساعة ، ونفى علمها عن كل المخلوقات ، وأض
ــُة 36: (األحــد فقــط ــٌد َوَال َمَالِئَك ــا َأَح ــُم ِبِهَم ــَال َيْعَل ــاَعُة َف ــَك السَّ ــْوُم َوِتْل ــَك اْلَي ــا َذِل َوَأمَّ

ون علـى كـون عيسـى إلـه  36: 24متى .) السََّماَواِت ِإالَّ َأِبي َوْحَدهُ  فهل بعد هذا تصرُّ
 أو متحدًا مع اهللا؟

َفَنَظـَر 13 َجـاعَ َوِفي اْلَغِد َلمَّا َخَرُجوا ِمْن َبْيِت َعْنَيـا 12(: ولم يعلم بموعد إثمار التين
َفَلمَّـا َجـاَء ِإَلْيَهـا َلـْم . َشَجَرَة ِتيٍن ِمْن َبِعيٍد َعَلْيَها َوَرٌق َوَجاَء َلَعلَُّه َيِجـُد ِفيَهـا َشـْيئاً 

 20-12: 11قس مر .) َيِجْد َشْيئًا إالَّ َوَرقًا َألنَُّه َلْم َيُكْن َوْقَت التِّينِ 

َلمَّـا 27.... َواْمَرَأٌة ِبَنْزِف َدٍم ُمْنـُذ اْثَنتَـْي َعْشـَرَة َسـَنًة 25: (ولم يعلم الذى لمس مالبسه
َفِلْلَوْقِت اْلَتَفَت َيُسـوُع َبـْيَن 30.... َسِمَعْت ِبَيُسوَع َجاَءْت ِفي اْلَجْمِع ِمْن َوَراٍء َوَمسَّْت َثْوَبُه 

: 5مـرقس ) »؟َمـْن َلَمـَس ِثَيـاِبي«:َنْفِسِه ِباْلُقوَِّة الَِّتي َخَرَجـْت ِمْنـُه َوقَـالَ اْلَجْمِع َشاِعرًا ِفي 
25-34 

َفَسـَأَل 21: (ولم يعلم كم مرَّ من الزمان على إصابة الصبى بالشيطان الذى يصـرعه
ِثيـرًا َمـا َأْلقَـاُه ِفـي َوكَ 22. ُمْنـُذ ِصـَباهُ «: َفقَـالَ » ؟َكـْم ِمـَن الزََّمـاِن ُمْنـُذ َأَصـاَبُه َهـَذا«: َأَباهُ 

: 9مــرقس .) »َلِكـْن ِإْن ُكْنــَت َتْســَتِطيُع َشـْيئًا َفَتَحــنَّْن َعَلْيَنـا َوَأِعنَّــا. النَّـاِر َوِفــي اْلَمـاِء ِلُيْهِلَكــهُ 
21-22 

ألست معى أنـه لـو لـم يأكـل أو يشـرب أو يتعـب بـالمرة لكـان هـذا أجـدى فـى تصـديق 
 ن الناس كما تدعون؟ فلماذا لم يفعل ذلك؟الناس أللوهيته التى جاء ينشرها بي



 68 

 ـــــُت 20: (قـــــال عيســـــى عليـــــه الســـــالم -104س ـــــِرُج َوَلِكـــــْن ِإْن ُكْن ِبِإْصـــــِبِع اِهللا ُأْخ
   20: 11لوقا .) َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ  الشََّياِطينَ 

ــ ه إلخــراج فــأين ألوهيتــه وعظمتــه وقدرتــه لــو كــان إلهــا؟ أيســتعين اإللــه بإلــه أقــوى من
الشياطين؟ فهل الشياطين لها قدرة أعظم من قدرة الإلله المتحد مع األب والروح القـدس 

 لدرجة تجعله يستعين بروح اهللا؟ وكيف يستعين بروح اهللا وهو نفسه اهللا؟

 كيــف يكــون عيســى عليــه الســالم هــو اهللا الــذى تتزلــزل مــن وجهــه الجبــال  -105س
ه ُمهــان، ضــعيف، يحتــاج إلــى نصــير، وتنــزل والــذى تقشــعر مــن اســمه الشــياطين وحالــ

يه ، ويأسره الشيطان أربعين يوما ُيجربه فيها؟   المالئكة لتأخذ بيده وتقوِّ

 5: 5قضاة ) تزلزلت الجبال من وجه الرب(

 6: 1إرمياء ) ال مثيل لك يا رب، عظيم أنت، عظيم اسمك فى الجبروت(

ى الذَّْبِح َوِمْثـَل َخـُروٍف َصـاِمٍت َأَمـاَم ِمْثَل َشاٍة ِسيَق ِإلَ «: (أال ترى أن يسوع كان
 32: 8؟ أعمال الرسل .)الَِّذي َيُجزُُّه َهَكَذا َلْم َيْفَتْح َفاهُ 

 30: 5؟يوحنا)أنا ال أقدر أن أفعل من نفسى شيئاً : (أال ترى أنه من ضعفه قال

وكـان يسـوع يتـردد بعـد هـذا : (ولم تكن له رهبة ، فقد كان يخاف اليهـود وبطشـهم
ى الجليــل ، ألنــه لــم يــرد أن يتــردد فــى اليهوديــة ألن اليهــود كــانوا يطلبــون أن فــ

 ،  1: 7يوحنا ) يقتلوه

) فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكـن يسـوع يمشـى بـين اليهـود عالنيـة(
 ،  54-53: 11يوحنا 

فرفعــوا حجــارة ليرجمــوه ، أمــا يســوع فــاختفى وخــرج مــن الهيكــل مجتــازًا فــى (
 59: 8يوحنا ) هكذا وسطهم ومضى

َواْنَفَصــَل َعــْنُهْم 41: (وكــان يخشــى المــوت ، فكــان ُيصــلى ويــدعوا اهللا أن ُيذهبــه عنــه
ــِه َوَصــلَّى  ــا َعَلــى ُرْكَبَتْي ــِة َحَجــٍر َوَجَث ــَز «: َقــاِئالً 42َنْحــَو َرْمَي ــْئَت َأْن ُتِجي ــاُه ِإْن ِش ــا َأَبَت َي

َوَظَهــَر َلــُه َمــَالٌك ِمــَن 43. »ِإَراَدِتــي َبــْل ِإَراَدُتــكَ  َوَلِكــْن ِلــَتُكْن الَ . َعنِّــي َهــِذِه اْلَكــْأَس 
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ــهِ  ي ــَماِء ُيَقوِّ ــُه 44. السَّ ــٍة َوَصــاَر َعَرُق ــدِّ َلَجاَج ــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَش ــاٍد َك ــي ِجَه ــاَن ِف َوإِْذ َك
  44-41: 22لوقا ) .َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

 : أسره أربعين وطالبه أن يسجد له بل تجد الشيطان أقوى من خالقه ، فقد

ــُدِس 1( وِح اْلُق ــا َيُســوُع َفَرَجــَع ِمــَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئــًا ِمــَن الــرُّ ــي َأمَّ وِح ِف ــالرُّ ــاُد ِب ــاَن ُيْقَت َوَك
يَّةِ  ـا َتمَّـْت َولَ . َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا ِفي ِتْلـَك اَأليَّـامِ . َأْرَبِعيَن َيْومًا ُيَجرَُّب ِمْن ِإْبِليَس 2 اْلَبرِّ مَّ

. »ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا َفُقْل ِلَهَذا اْلَحَجِر َأْن َيِصيَر ُخْبـزاً «: َوَقاَل َلُه ِإْبِلـيُس 3. َجاَع َأِخيراً 
. »َمْكتُـوٌب َأْن لَـْيَس بِـاْلُخْبِز َوْحـَدُه َيْحَيـا اِإلْنَسـاُن َبـْل ِبُكـلِّ َكِلَمـٍة ِمـَن اهللاِ «: َفَأَجاَبُه َيُسـوعُ 4
َأْصَعَدُه ِإْبِلـيُس ِإَلـى َجَبـٍل َعـاٍل َوَأَراُه َجِميـَع َمَماِلـِك اْلَمْسـُكوَنِة ِفـي َلْحَظـٍة ِمـَن ثُمَّ 5

ـْلَطاَن ُكلَّـُه َوَمْجـَدُهنَّ َألنَّـُه ِإَلـيَّ َقـْد «: َوقَـاَل لَـُه ِإْبِلـيُس 6. الزََّمانِ  َلـَك ُأْعِطـي َهـَذا السُّ
َفَأَجاَبــُه 8. »َفــِإْن َســَجْدَت َأَمــاِمي َيُكــوُن َلــَك اْلَجِميــعُ 7. ُدِفــَع َوَأَنــا ُأْعِطيــِه ِلَمــْن ُأِريــدُ 

ثُـمَّ َجـاَء 9. »ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحـَدُه َتْعُبـدُ : ِإنَُّه َمْكُتوبٌ ! اْذَهْب َيا َشْيَطانُ «: َيُسوعُ 
ِإْن ُكْنـَت اْبـَن اِهللا َفـاْطَرْح «: َل َلـهُ ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَمـُه َعَلـى َجَنـاِح اْلَهْيَكـِل َوَقـا

َأنَّــُه ُيوِصــي َمَالِئَكتَــُه ِبــَك ِلَكــْي َيْحَفُظــوَك : َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ 10 َنْفَســَك ِمــْن ُهَنــا ِإَلــى َأْســَفلَ 
ِإنَّـُه «: وعُ َفَأَجـاَب َيُسـ12. »َوَأنَُّهْم َعلَـى َأَيـاِديِهْم َيْحِمُلوَنـَك ِلَكـْي َال َتْصـِدَم ِبَحَجـٍر ِرْجلَـكَ 11
لوقـا .) َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحـينٍ 13. »َال ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإَلهَـكَ : ِقيلَ 

4 :1-13 

لك أن تتخيل أن الشيطان هو الغنى وهو المعطى وهو الوهَّاب وهو الرزَّاق واهللا هـو 
ــْلَطاَن ُكلَّــُه «: َل َلــُه ِإْبِلــيُس َوَقــا6: (فقــد قــال الشــيطان لــربكم! الفقيــر َلــَك ُأْعِطــي َهــَذا السُّ

َفِإْن َسَجْدَت َأَماِمي َيُكـوُن َلـَك 7. َوَمْجَدُهنَّ َألنَُّه ِإَليَّ َقْد ُدِفَع َوَأَنا ُأْعِطيِه ِلَمْن ُأِريدُ 
 .)!»اْلَجِميعُ 

فـــى  فكيـــف سيحاســـبه الـــرب!! لـــك أن تتخيـــل أن الشـــيطان ال يعـــرف إلهـــه وال يهابـــه
! اآلخــرة؟ لــك أن تتخيــل أن الــرب ال يهابــه أحــد ، فقــرر إرســال ابنــه فــى الجســد ليهــابوه

أأبله هـو؟ ال يخـافوا األب فيخـافوا االبـن؟ واهللا إن هـذا ليـذكرنى بخناقـات الصـبية عنـدما 
يــك: (يقــول األضـــعف لألقـــوى إال أن األمـــر هنـــا قـــد )! واهللا لجيــب لـــك أخويـــا الكبيـــر ُيَورِّ

وٕاذا كــان األب هــو نفســه االبــن فهــل كــان . رســل الــرب ابنــه لعلهــم يهــابوهُعِكــس ، فقــد أ
الـــرب يخـــدع خلقـــه بهـــذه الوســـيلة؟ وٕاذا كـــان األب ُمهـــان عنـــد خلقـــه ، وجـــاء فـــى صـــورة 
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االبــن ، فكيــف يعلــن هــذا لخلقــه الــذين رفضــوه مــن قبــل؟ ألــيس هــذا مــن غبــاء هــذا اإللــه 
ونى مـن قبـل ، فقـد جئـت لكـم بنيـو لـوك ألنكـم رفضـتم: المتحد أن ُيعلن لعبيـده مـا مفـاده

جديــد فــى صــورة االبــن لكــى تقبلــونى؟ فمــا الجديــد الــذى فعلــه الــرب الُمهــان مــن عبيــده ، 
فهـل . المرفوض من خلقه؟ لم يفعل إال أنه قال لهم إنـه األب المتجسـد فـى صـورة االبـن

 غير ذلك من وضع اإلله عند عبيده شيئًا؟

 ُيجرَّب؟  هل تعلم أن اإلله الحق ال -106س 

  13: 1رسالة يعقوب ) ألن اهللا غير ُمجرَّب بالشرور وهو ال ُيَجرِّب أحداً (

 هل تعلم أنه ال ُيجرَّب إال من انخدع فى شهوته؟

 14: 1رسالة يعقوب ) ولكن كل واحد ُيَجرَّب إذا انجذب وانخدع فى شهوته(

 ؟كيف يخاف الشيطان من كالم اهللا ، وال يخاف من اهللا نفسه -107س 

 40هـل تتخيـل أنَّ اإللـه القـادر القـاهر الخــالق المحيـى المميـت أسـيٌر للشـيطان لمــدة 
ــا «(فمــا إن قــال لــه يســوع : يومــًا؟ وهــل تتخيــل أنَّ الشــيطان اللعــين ورع وتقــى ــْب َي اْذَه

تـزم وأطـاع؟ هـل إال وال.) »ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ : ِإنَُّه َمْكُتوبٌ ! َشْيَطانُ 
 ! تتخيل أن الشيطان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟

 تقولون إن الشيطان أسر من تزعمون أنـه إلهكـم أربعـين يومـًا ليجربـه ولـم  -108س
وِح اْلقُــُدِس 1(: يفارقـه لألبــد ، بــل فارقـه مؤقتــاً  ــا َيُسـوُع َفَرَجــَع ِمــَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئـًا ِمــَن الــرُّ َأمَّ

يَّـةِ وَ  وِح ِفي اْلَبرِّ َوَلـْم َيْأُكـْل َشـْيئًا . َأْرَبِعـيَن َيْومـًا ُيَجـرَُّب ِمـْن ِإْبِلـيَس 2 َكاَن ُيْقَتاُد ِبالرُّ
ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا َفُقْل ِلَهـَذا «: َوَقاَل َلُه ِإْبِليُس 3. َوَلمَّا َتمَّْت َجاَع َأِخيراً . ِفي ِتْلَك اَأليَّامِ 
َمْكُتوٌب َأْن َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اِإلْنَساُن «: َفَأَجاَبُه َيُسوعُ 4. »يَر ُخْبزاً اْلَحَجِر َأْن َيصِ 

ــٍة ِمــَن اهللاِ  ــْل ِبُكــلِّ َكِلَم ــِك 5. »َب ــَع َمَماِل ــاٍل َوَأَراُه َجِمي ــٍل َع ــى َجَب ــيُس ِإَل ــَعَدُه ِإْبِل ــمَّ َأْص ُث
ـْلَطاَن ُكلَّـُه «: َوَقاَل َلُه ِإْبِليُس 6. اْلَمْسُكوَنِة ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزََّمانِ  َلَك ُأْعِطـي َهـَذا السُّ

َفِإْن َسَجْدَت َأَماِمي َيُكـوُن َلـَك 7. َوَمْجَدُهنَّ َألنَُّه ِإَليَّ َقْد ُدِفَع َوَأَنا ُأْعِطيِه ِلَمْن ُأِريدُ 
ــعُ  ــُه َيُســوعُ 8. »اْلَجِمي ــا َشــْيَطانُ «: َفَأَجاَب ــوبٌ ! اْذَهــْب َي ــُه َمْكُت ــاُه : ِإنَّ ــَك َتْســُجُد َوإِيَّ ِللــرَّبِّ ِإَلِه

ِإْن «: ثُمَّ َجاَء ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَمـُه َعَلـى َجَنـاِح اْلَهْيَكـِل َوَقـاَل َلـهُ 9. »َوْحَدُه َتْعُبدُ 
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ي َمَالِئَكتَـُه َأنَُّه ُيوِصـ: َألنَُّه َمْكُتوبٌ 10 ُكْنَت اْبَن اِهللا َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا ِإَلى َأْسَفلَ 
ـــَك ِلَكـــْي َيْحَفظُـــوَك  ـــاِديِهْم َيْحِمُلوَنـــَك ِلَكـــْي َال َتْصـــِدَم ِبَحَجـــٍر ِرْجَلـــكَ 11ِب . »َوَأنَّهُـــْم َعَلـــى َأَي

َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِلـيُس ُكـلَّ َتْجِرَبـٍة 13. »َال ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإَلهَـكَ : ِإنَُّه ِقيلَ «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 12
 13-1: 4لوقا .) َلى ِحينٍ َفاَرَقُه إِ 

هل تعلم أن الشياطين تقشعر من اهللا وهم لم يروه ، فما بالك لو رأوا اهللا؟ ألـيس هـذا 
َحَسـنًا . َأْنَت تُـْؤِمُن َأنَّ اللَّـَه َواِحـدٌ 19(لدليل على أن عيسى عليه السالم لم يكن اهللا؟ 

ونَ . َتْفَعلُ   20-19: 2رسالة يعقوب !) َوالشََّياِطيُن ُيْؤِمُنوَن َوَيْقَشِعرُّ
أليس اجتماع الرب مـن الشـيطان ُشـبهة للـرب نفسـه؟ ومـا الـذى أدراكـم أن الـذى عـاد 
من األسر ليس الشيطان نفسه متجسدًا فى شكل يسوع ، وأنتم تؤمنون بتجسـد الشـيطان 

 فى أشكال مختلفة ، مث تجسده فى صورة الحيَّة؟
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 مــن صــفات اهللا المعبــود بحــق والتــى ال يختلــف عليهــا عــاقالن علــى وجــه  -109س
ــا: انظــروا اآلن(. األرض أنــه هــو المالــك القــوى، وهــو المحيــى والمميــت . أنــا هــو. أن

. سحقُت وٕانى أشفى وليس مـن يـدى مخلِّـص. أنا أميت وأحيى. وليس إله معى
 40-39: 32ثنيةت)إنى أرفع إلى السماء يدى، وأقول حى أنا إلى األبد

ِمْن ُسْخِطِه َتْرَتِعُد اَألْرُض . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 10( 
 10: 10إرمياء ) .َوَال َتِطيُق اُألَمُم َغَضَبهُ 

َوَيَخـاُفوَن ُقـدَّاَم  ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َيْرَتِعـُدونَ 26(
ِإَلِه َداِنيآَل َألنَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلـى 

 26: 6دانيال .) اْلُمْنَتَهى

 كيف كان يسوع هو اهللا الُمحيى المميت ، وقد كان هو نفسه ميتًا؟ ف

: 27متـى ) فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسـلم الـروح(: أما يسوع فقد مـات
50 

ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 20: (ولم يكن له سـلطان
  20: 8متى . ) »َوَأمَّا اْبُن اِإلْنَساِن َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسهُ 

ولكـن لـئال ُنعِثـَرهم اذهـب إلـى البحـر وألـق : (زية لقيصروكان ضعيفًا ، يدفع الج
صــنَّارة والســـمكة التـــى تطلـــع أوال خـــذها ومتــى فتحـــت فاهـــا تجـــد إســـتارًا فخـــذه 

  27: 17متى ) وأعطهم عنى وعنك

واقرأ بتمعن قول بولس فى رسالته األولـى إلـى تيموثـاوس ، لقـد فـرََّق بـين اهللا الخـالق 
مــن صــفات اهللا أنــه وحــده لــه عــدم المــوت ، ولــم يــره أحــد،  ورســوله يســوع ، كمــا بــيََّن أن

: وله الكرامـة والقـدرة األبديـة ، وكلهـا صـفات ال يمكـن أن يخلعهـا علـى يسـوع ذو عينـين
ـــلَّ  ُأوِصـــيَك َأَمـــامَ 13( ـــي اْلُك ـــَدى ِبـــيَالُطَس اِهللا الَّـــِذي ُيْحِي َواْلَمِســـيِح َيُســـوَع الَّـــِذي َشـــِهَد َل

َأْن َتْحَفَظ اْلَوِصيََّة ِبَال َدَنٍس َوَال َلْوٍم ِإَلى ُظُهوِر َربَِّنا َيُسوَع 14: َراِف اْلَحَسنِ اْلُبْنِطيِّ ِباِالْعتِ 
ـــوِك َوَربُّ  الَّـــِذي َســـُيَبيُِّنُه ِفـــي َأْوَقاِتـــهِ 15 اْلَمِســـيِح، ـــُك اْلُمُل اْلُمَبـــاَرُك اْلَعِزيـــُز اْلَوِحيـــُد، َمِل

َدُم اْلَمـْوِت، َسـاِكنًا ِفـي ُنـوٍر َال ُيـْدَنى ِمْنـُه، الَّـِذي َلـْم الَِّذي َوْحَدُه َلُه عَ 16اَألْرَباِب، 
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 .)آِمـينَ  .َيَرُه َأَحـٌد ِمـَن النَّـاِس َوَال َيْقـِدُر َأْن َيـَراُه، الَّـِذي َلـُه اْلَكَراَمـُة َواْلُقـْدَرُة اَألَبِديَّـةُ 
 16-13: 6تيموثاوس األولى 

 معبـود بحـق قـوى ال ُيهـزم ، عزيـٌز كذلك ال يختلف العقالء علـى أن اهللا ال -110س
وقـد كانـت هـذه هـى صـفات إلـه موسـى واألنبيـاء مـن قبلـه . ال ُيغلب ، قدوٌس ، ال ُيهـان

. للرب الملك ، وهو المتسلط على األمم ، وسجد كـل سـمينى األرض(: ومن بعده
 29-28: 22مزامير ) قدامه يجثو كل من ينحدر إلى التراب

ٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َيْرَتِعـُدوَن َوَيَخـاُفوَن ُقـدَّاَم ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأمْ 26(
ِإَلِه َداِنيآَل َألنَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلـى 

 26: 6دانيال ) اْلُمْنَتَهى

ِمـْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . ُه َفَحقٌّ َأمَّا الرَّبُّ اِإللَ 10(
 10: 10إرمياء ) .َوَال َتِطيُق اُألَمُم َغَضَبهُ 

َواْلَمِســيِح َيُســوَع الَّــِذي َشــِهَد َلــَدى ِبــيَالُطَس اِهللا الَّــِذي ُيْحِيــي اْلُكــلَّ  ُأوِصــيَك َأَمــامَ 13(
َأْن َتْحَفَظ اْلَوِصيََّة ِبَال َدَنٍس َوَال َلْوٍم ِإَلى ُظُهوِر َربَِّنا َيُسوَع 14: ِتَراِف اْلَحَسنِ اْلُبْنِطيِّ ِباِالعْ 

ـــوِك َوَربُّ  الَّـــِذي َســـُيَبيُِّنُه ِفـــي َأْوَقاِتـــهِ 15 اْلَمِســـيِح، ـــُك اْلُمُل اْلُمَبـــاَرُك اْلَعِزيـــُز اْلَوِحيـــُد، َمِل
َعَدُم اْلَمـْوِت، َسـاِكنًا ِفـي ُنـوٍر َال ُيـْدَنى ِمْنـُه، الَّـِذي َلـْم  الَِّذي َوْحَدُه َلهُ 16اَألْرَباِب، 

تيموثـاوس  ).َيَرُه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َوَال َيْقِدُر َأْن َيَراُه، الَِّذي َلُه اْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة اَألَبِديَّةُ 
 16-13: 6األولى 

نــه نبــى فقيــر ، وعبــد ذليــل كيــف يكــون عيســى عليــه الســالم إلهــًا علــى الــرغم مــن كو 
لربه؟ ولماذا غير الرب صفاته ، وفقد قداسته أمام عبيده؟ فلم يكـن يسـوع إال عبـدًا فقيـرًا 
محتاجــًا إلـــى اهللا وعونـــه كمــا كـــان مخلصـــًا لقيصـــر، ويــؤدى الصـــالة ويصـــوم هللا تعـــالى 

 :خالقه وموجده

ِر السََّماِء َأْوَكـاٌر َوَأمَّـا اْبـُن اِإلْنَسـاِن ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيو «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 20(
  20: 8متى .) »َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسهُ 
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ولكــن لــئال ُنعِثــَرهم اذهــب إلــى البحــر وألــق صــنَّارة والســمكة التــى تطلــع أوال (
  27: 17متى ) خذها ومتى فتحت فاها تجد إستارًا فخذه وأعطهم عنى وعنك

 21: 22متى ) ر لقيصر وما هللا هللاأعطوا ما لقيص(

 33: 1لوقا ) إلى األبد وال يكون لملكه نهاية على بيت يعقوب] يسوع[ ويملك(

ُكـــلُّ 4. (أال تســجد كــل المخلوقـــات هللا؟ إذًا كــل مـــا علــى األرض وفيهــا هـــم عبيــد لـــه
  4: 66مزامير .) اَألْرِض َتْسُجُد َلَك َوُتَرنُِّم َلكَ 

 م هللا الملك المالك؟ ألم يسجد عيسى عليه السال

ـَالِة ِللَّـهِ .َوِفي ِتْلَك اَأليَّاِم َخَرَج ِإَلى اْلَجَبِل ِلُيَصلِّيَ ( لوقـا ) َوَقَضى اللَّْيـَل ُكلَّـُه ِفـي الصَّ
6: 12  

  35: 1مرقس ) قام وخرج ومضى إلى موضع خالء وكان يصلى هناك(... 

 23: 14متى  )وبعد ما صرف الجموع َصِعَد إلى الجبل منفردًا ليصلى(

 !فهو إذًا من مخلوقات اهللا وعبد من عبيده

ألــم يــوح يســوع عنــدكم إلــى تلميــذه يوحنــا أن الســجود هللا وأن شــهادة يســوع هــى روح 
َأَنا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ! اْنُظْر َال َتْفَعلْ «: َفَخَرْرُت َأَماَم ِرْجَلْيِه َألْسُجَد َلُه، َفَقاَل ِليَ 10(النبوة؟ 
) .»َفِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ . اْسُجْد ِللَّهِ . الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوعَ ِإْخَوِتَك 

 10: 19رؤيا يوحنا 

فهل من كانت هذه صفاته يكـون هـو نفسـه اإللـه الـذى تسـجد لـه كـل ممالـك األرض 
 ار، القوى، القدوس، العزيز؟أو يتحد بضعفه وعبوديته وذلِّه مع اهللا الملك، المالك، الجبَّ 

ِتي1( ِإَلِهـــي َصـــْخَرِتي ِبـــِه . الـــرَّبُّ َصـــْخَرِتي َوِحْصـــِني َوُمْنِقـــِذي2. ُأِحبُّـــَك َيـــا َربُّ َيـــا ُقـــوَّ
ــــْن 3. ُتْرِســــي َوَقــــْرُن َخَالِصــــي َوَمْلَجــــِإي. َأْحَتِمــــي ــــَأَتَخلَُّص ِم َأْدُعــــو الــــرَّبَّ اْلَحِميــــَد َف
  3-1: 18مزامير .) َأْعَداِئي

َواْنَفَصــَل 41(: قــارن بــين هــذا الــنص أعــاله، وســجود عيســى عليــه الســالم ودعائــه هللا
ــِه َوَصــلَّى  ــى ُرْكَبَتْي ــا َعَل ــِة َحَجــٍر َوَجَث ــاِئالً 42َعــْنُهْم َنْحــَو َرْمَي ــا َأَبتَــاُه ِإْن ِشــْئَت َأْن «: َق َي

َوَظَهـَر َلـُه َمـَالٌك 43. »ِإَراَدتُـكَ  َوَلِكـْن ِلـَتُكْن َال ِإَراَدِتـي َبـلْ . ُتِجيَز َعنِّي َهـِذِه اْلَكـْأَس 
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يهِ  َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكـاَن ُيَصـلِّي ِبَأَشـدِّ َلَجاَجـٍة َوَصـاَر َعَرُقـُه 44. ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ
 44-41: 22لوقا ) .َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

 1: 19مزامير .) ُك ُيْخِبُر ِبَعَمِل َيَدْيهِ َالسََّماَواُت ُتَحدُِّث ِبَمْجِد اِهللا َواْلَفلَ 1(

 1: 24مزامير .) اْلَمْسُكوَنُة َوُكلُّ السَّاِكِنيَن ِفيَها. ِللرَّبِّ اَألْرُض َوِمْلُؤَها1(

: َفَقـــاَل َلـــُه َيُســـوعُ 20(: قــارن بـــين هـــذا الـــنص أعـــاله ، وقـــول عيســـى عليـــه الســـالم
ــاالسَّـ َوِلُطُيــورِ  ِللثََّعاِلـِب َأْوِجــَرةٌ «  َفَلــْيَس َلـُه َأْيــَن ُيْســِندُ  اْبـُن اِإلْنَســانِ  َماِء َأْوَكــاٌر َوَأمَّ

 20 :8متى ) »َرْأَسهُ 

 3: 22مزامير .) َوَأْنَت اْلُقدُّوُس اْلَجاِلُس َبْيَن َتْسِبيَحاِت ِإْسَراِئيلَ 3(

 1: 24مزامير .) اْلَمْسُكوَنُة َوُكلُّ السَّاِكِنيَن ِفيَها. ِللرَّبِّ اَألْرُض َوِمْلُؤَها1(

 4: 66مزامير .) ُكلُّ اَألْرِض َتْسُجُد َلَك َوُتَرنُِّم َلكَ 4(
َوَتْســُجُد ُقــدَّاَمَك ُكــلُّ َقَباِئــِل . تَــْذُكُر َوَتْرِجــُع ِإَلــى الــرَّبِّ ُكــلُّ َأَقاِصــي اَألْرضِ 27(
َأَكـَل َوَسـَجَد ُكـلُّ َسـِميِني 29. َألنَّ ِللرَّبِّ اْلُمْلَك َوُهَو اْلُمَتَسـلُِّط َعَلـى اُألَمـمِ 28. اُألَممِ 

َراِب َوَمـْن َلـْم ُيْحـِي َنْفَسـهُ . اَألْرضِ  يَّـُة 30. ُقدَّاَمُه َيْجُثو ُكلُّ َمْن َيْنَحـِدُر ِإَلـى التـُّ الذُّرِّ
 30-27: 22مزامير .) َتَتَعبَُّد َلهُ 

اُهللا َجَلـَس . َلـى اُألَمـمِ َمَلـَك اُهللا عَ 8. َألنَّ اَهللا َمِلُك اَألْرِض ُكلَِّها َرنُِّموا َقِصـيَدةً 7(
: 47مزامير .) ُهَو ُمَتَعاٍل ِجّداً . َألنَّ ِللَِّه َمَجانَّ اَألْرضِ . .. .. .. َعَلى ُكْرِسيِّ ُقْدِسهِ 

7-9 

 6: 50مزامير .) ِسَالهْ . َوُتْخِبُر السََّماَواُت ِبَعْدِلِه َألنَّ اَهللا ُهَو الدَّيَّانُ 6(

َلْو ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن َألنِّي : (.. .. الذى أرسلهفمن هو اهللا إذًا؟ إنه خالقه 
 28: 14يوحنا ) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

 مـاذا كــان عيســى عليــه الســالم فــى عيــون معاصــريه؟ هــل كــانوا يعتبرونــه  -111س
 نبيًا أم إلهًا؟ 
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حتـى مـن . نبيـًا فـى نظـر تالميـذه وأتباعـه ، بـل وأعدائـه لقد كان عيسى عليه السالم
قام بعمل معجزة من معجزات الشفاء لهم لم يعتبره إال نبيًا مثـال لـذلك المفلـوج الـذى قـام 

د اهللا بعد أن تم شفاؤه على يد عيسى عليه السالم بإذن اهللا  :ُيمجِّ

ــوجِ ( 25-24: 5لوقــا  ــاَل ِلْلَمْفُل ــْم َوا«: َق ــوُل ُق ــَك َأُق ــى َبْيِتــكَ َل ــْل ِفَراَشــَك َواْذَهــْب ِإَل . »ْحِم
َفِفي اْلَحاِل َقاَم َأَماَمُهْم َوَحَمَل َما َكاَن ُمْضـَطِجعًا َعَلْيـِه َوَمَضـى ِإَلـى َبْيِتـِه َوُهـَو 25

ُد اهللاَ   .)ُيَمجِّ

َفـــاْلِجيَراُن َوالَّـــِذيَن َكـــاُنوا 8(: وكـــذلك عرفـــه األعمـــى الـــذى أبصـــر علـــى يديـــه بـــإذن اهللا
» َألَـــْيَس َهــــَذا ُهــــَو الَّـــِذي َكــــاَن َيْجِلــــُس َوَيْســــَتْعِطي؟«: َنـــُه َقــــْبًال َأنَّــــُه َكـــاَن َأْعَمــــى َقــــاُلواَيَروْ 

ــاُلوا9 ــا ُهــَو َفَقــالَ . »ِإنَّــُه ُيْشــِبُههُ «: َوآَخــُرونَ . »َهــَذا ُهــوَ «: آَخــُروَن َق ــا ُهــوَ «: َوَأمَّ . »ِإنِّــي َأَن
َصـَنَع ِطينـًا  ِإْنَساٌن ُيَقـاُل َلـُه َيُسـوعُ «: َأَجـابَ 11» ْيَناَك؟َكْيَف اْنَفَتَحْت عَ «: َفَقاُلوا َلهُ 10

. »َفَمَضـْيُت َواْغَتَسـْلُت َفَأْبَصـْرتُ . اْذَهْب ِإَلى ِبْرَكِة ِسْلَواَم َواْغَتِسـلْ : َوَطَلى َعْيَنيَّ َوَقاَل ِلي
يِســيِّيَن ِبالَّــِذي َكــاَن قَــْبًال فَــَأَتْوا ِإلَــ13. »َال َأْعلَــمُ «: قَــالَ » َأْيــَن َذاَك؟«: َفقَــاُلوا لَــهُ 12 ى اْلَفرِّ

يِسـيُّوَن َأْيضـًا 15. َوَكاَن َسْبٌت ِحيَن َصَنَع َيُسوُع الطِّيَن َوَفَتَح َعْيَنْيـهِ 14. َأْعَمى َفَسـَأَلُه اْلَفرِّ
َفَقــاَل َقــْوٌم 16 .»َوَضــَع ِطينــًا َعَلــى َعْيَنــيَّ َواْغَتَســْلُت َفَأَنــا ُأْبِصــرُ «: َكْيــَف َأْبَصــَر َفَقــاَل َلهُــمْ 

يِســيِّينَ  ــانُ «: ِمــَن اْلَفرِّ ــَذا اِإلْنَس ــْبتَ  َه ــُظ السَّ ــُه َال َيْحَف ــَن اللَّــِه َألنَّ ــْيَس ِم ــاُلوا. »َل : آَخــُروَن َق
قَـاُلوا 17. َوَكـاَن َبْيـَنُهُم اْنِشـَقاقٌ » َأْن َيْعَمَل ِمْثَل َهِذِه اآلَياِت؟ َكْيَف َيْقِدُر ِإْنَساٌن َخاِطئٌ «

.) »ِإنَّـُه َنِبـيٌّ «: َفقَـالَ » َماَذا َتُقوُل َأْنَت َعْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَّـُه فَـَتَح َعْيَنْيـَك؟«: ِلَألْعَمىَأْيضًا 
 17-8: 9يوحنا 

ــاُلوا ــَة الَِّتــي َصــَنَعَها َيُســوُع َق ــيُّ «: (ولمــا رأى النــاس اآلَي ــِة النَِّب ــَو ِباْلَحِقيَق ــَذا ُه ِإنَّ َه
 14: 6وحناي) »!اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

بل كـان يرفـع يديـه إلـى السـماء داعيـًا اهللا سـبحانه وتعـالى أن ُيـتم هـذه المعجـزة علـى 
َفَرَفُعـــوا اْلَحَجـــَر َحْيـــُث َكـــاَن اْلَمْيـــُت 41: (يديـــه فقـــط لكـــى يؤمنـــوا أنـــه رســـول مـــن عنـــد اهللا

ــي َأيَُّهــا اآلُب أَ «: َمْوُضــوعًا َوَرَفــَع َيُســوُع َعْيَنْيــِه ِإَلــى َفــْوُق َوَقــالَ  ْشــُكُرَك َألنَّــَك َســِمْعَت ِل
َوَلِكـْن َألْجـِل َهـَذا اْلَجْمـِع اْلَواِقـِف ُقْلـُت . َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفي ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي42

 42-41: 11يوحنا .) »ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني
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من بعض  بل دعاه المعاصرون له نبيًا فى أكثر من موضع ، والغريب الذى تسمعه
المنصرين عندما تفاجئه بمثـل هـذه النصـوص ، أنـه يقـول لـك إن يسـوع كـان أيضـًا نبيـًا 

فـالرب كإلـه أرسـل الـرب كنبـى : فلـك أن تتخيـل منطـق هـؤالء فـى إلههـم! وليس إلهًا فقـط
فهـل كـان يخـدعهم يسـوع وقـال . للبشر ، وهذا الرب الراسل هو نفسه الـرب المرسـل إليـه

لماذا كتم عنهم أنه هو اهللا الذى نزل متجسدًا لُيصلب لفداء البشرية لهم إن اهللا أرسله؟ و 
من الخطيئة األزلية؟ هل تعلمون أنه لم يتفـوَّه بكلمـة عـن الخطيئـة األزليـة؟ هـل تعلمـون 
أنــه لــم يقــل مــرة إننــى أنــا اهللا فاعبــدونى وصــوموا ألجلــى؟ وٕاليــك بعــض مــن النصــوص 

 : الدالة على نبوته

ــُدوا اَهللا َقــاِئِلينَ  اْلَجِميــعَ َأَخــَذ فَ 16( 11: 7لوقــا  -1 َقــْد َقــاَم ِفيَنــا َنِبــيٌّ «: َخــْوٌف َوَمجَّ
 .)»َعِظيٌم َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

ــِت اْلَمِديَنــُة ُكلَُّهــا َقاِئَلــةً 10( 11-10: 21متــى  -2 ــا َدَخــَل ُأوُرَشــِليَم اْرَتجَّ : َوَلمَّ
 ).»ا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ َهذَ «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11» ؟َمْن َهَذا«

اْلَحَجُر الَِّذي : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكتُـبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42( 46-42: 21متى  -3
َعِجيـٌب ِفـي  ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـوَ . َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

. ِإنَّ َمَلُكـوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43َأْعُيِنَنا؟ 
َوَلمَّـا 45. »َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ 44

يِسيُّوَن َأْمثَاَلُه  َسِمَع ُرَؤَساءُ  َوإِْذ َكاُنوا َيْطُلُبـوَن َأْن 46. َعَرُفوا َأنَُّه َتَكلََّم َعَلْيِهمْ اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ
 .) َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع 

يِســيِّيَن ا1( 2-1: 3يوحنــا  -4 ــيٌس ِلْلَيُهــودِ َكــاَن ِإْنَســاٌن ِمــَن اْلَفرِّ . ْســُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرِئ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمـَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن «: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل لَـهُ 2

 .) »ُكِن اللَُّه َمَعهُ َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم يَ 

ــا َرَأى 14( 14: 6يوحنــا  -5 ــاُس َفَلمَّ ــاُلوا النَّ ــَة الَِّتــي َصــَنَعَها َيُســوُع َق ــَذا «: اآلَي ِإنَّ َه
 )»!ُهَو ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

ــِع 40( 40: 7يوحنــا  -6 ــَن اْلَجْم ــُروَن ِم ــا َســِمُعوا َهــَذا اْلكــالَ َفَكِثي ــاُلواَلمَّ ــَذا «: َم َق َه
 .)»ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ 
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ْبــِع ِبَجِميــِع َمــا َكــاَن ِمْنــُه َواْرَتــاَب َألنَّ 7( 8-7: 9لوقــا  -7 َفَســِمَع ِهيــُروُدُس َرِئــيُس الرُّ
. »َظَهــــرَ  ِإنَّ ِإيِليَّــــا«: َوَقْومــــاً 8. »ِإنَّ ُيوَحنَّــــا َقــــْد َقــــاَم ِمــــَن اَألْمــــَواتِ «: َقْومــــًا َكــــاُنوا َيُقوُلــــونَ 

 .)»ِإنَّ َنِبّيًا ِمَن اْلُقَدَماِء َقامَ «: َوآَخِرينَ 

 ).َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ َخاِرجًا َعْن ُأوُرَشِليمَ ( 33: 13لوقا  -8

ــــَوالَ «22( 22: 2أعمــــال الرســــل  -9 ــــا الرَِّجــــاُل اِإلْســــَراِئيِليُّوَن اْســــَمُعوا َهــــِذِه اَألْق : َأيَُّه
ِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها َيُسوُع النَّاصِ 

 .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 

ِإلَـى َقْرَيـٍة َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنـا ُمْنَطِلقَـْيِن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم 13( 20-13: 24لوقا  -10
َوَكاَنا َيَتَكلََّمـاِن َبْعُضـُهَما َمـَع َبْعـٍض 14. »ِعْمَواُس «َبِعيَدٍة َعْن ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلَوًة اْسُمَها 

َوِفيَمــا ُهَمــا َيَتَكلََّمــاِن َوَيَتَحــاَوَراِن اْقَتــَرَب ِإَلْيِهَمــا َيُســوُع َنْفُســُه 15. َعــْن َجِميــِع َهــِذِه اْلَحــَواِدثِ 
ــهِ 16. َكــاَن َيْمِشــي َمَعُهَمــاوَ  ــاَل َلُهَمــا17. َوَلِكــْن ُأْمِســَكْت َأْعُيُنُهَمــا َعــْن َمْعِرَفِت َمــا َهــَذا «: َفَق

َفَأَجـــاَب َأَحـــُدُهَما الَّـــِذي اْســـُمُه 18» اْلَكـــَالُم الَّـــِذي َتَتَطاَرَحـــاِن ِبـــِه َوَأْنُتَمـــا َماِشـــَياِن َعاِبَســـْيِن؟
َتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحـَدَثْت ِفيهَـا ِفـي َهْل َأْنَت مُ «: َكِ◌ْلُيوَباُس 
ــُة ِبَيُســوَع النَّاِصــِريِّ الَّــِذي «: َفَقــاالَ » َوَمــا ِهــَي؟«: َفَقــاَل َلُهَمــا19» َهــِذِه اَأليَّــاِم؟ اْلُمْخَتصَّ

َكْيـَف َأْسـَلَمُه 20. اْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّـْعبِ َكاَن ِإْنَسانًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل وَ 
 ) .ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّاُمَنا ِلَقَضاِء اْلَمْوِت َوَصَلُبوهُ 

َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع 41( 42-41: 11يوحنا  -11
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: قَـالَ َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق وَ 

 .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

ـــَياِطينَ ِبِإْصـــِبِع اَوَلِكـــْن ِإْن ُكْنـــُت 20( 20: 11لوقـــا  -12 ـــْد َأْقَبـــَل  ِهللا ُأْخـــِرُج الشَّ َفَق
 .)َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

ــْرِذُلُكْم ُيْرِذُلِنــي 16( 16: 10لوقــا  -13 َالَّــِذي َيْســَمُع ِمــْنُكْم َيْســَمُع ِمنِّــي َوالَّــِذي ُي
 .)»َوالَِّذي ُيْرِذُلِني ُيْرِذُل الَِّذي َأْرَسَلِني

الَِّذي ُيْؤِمُن ِبي َلْيَس ُيْؤِمُن ِبي َبْل «: َيُسـوعُ َفَناَدى 44( 45-44: 12يوحنا  -14
 .)َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني45. ِبالَِّذي َأْرَسَلِني
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َل ُكـلِّ اْلَوَصـاَيا ِهـيَ «: َفَأَجاَبُه َيُسوعُ 29( 32-29: 12مرقس  -15 اْسـَمْع : ِإنَّ َأوَّ
َوُتِحـبُّ الـرَّبَّ ِإَلَهـَك ِمـْن ُكـلِّ َقْلِبـَك َوِمـْن ُكـلِّ 30. بٌّ َواِحـدٌ الـرَّبُّ ِإَلُهَنـا رَ . َيا ِإْسَراِئيلُ 

َوثَاِنَيـٌة ِمْثُلهَـا 31. َهـِذِه ِهـَي اْلَوِصـيَُّة اُألوَلـى. َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك َوِمْن ُكلِّ ُقـْدَرِتكَ 
: َفَقـاَل َلـُه اْلَكاِتـبُ 32. »َظَم ِمْن َهاَتْينِ َلْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى َأعْ . ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ : ِهيَ 
 )ِباْلَحقِّ ُقْلَت َألنَُّه اللَُّه َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواهُ . َجيِّدًا َيا ُمَعلِّمُ «

ـــَه  :َوَهـــِذِه ِهـــَي اْلَحَيـــاُة اَألَبِديَّـــةُ 3( 4-3: 17يوحنـــا  -16 َأْن َيْعِرُفـــوَك َأْنـــَت اِإلَل
ـْدُتَك َعَلـى اَألْرضِ 4 .َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدكَ  اْلَعَمـَل . َأَنـا َمجَّ

 .)الَِّذي َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

َوَلْســُت َأْفَعــُل َشــْيئًا ِمــْن َنْفِســي َبــْل َأَتَكلَّــُم ِبَهــَذا َكَمــا َعلََّمِنــي ( 28: 8يوحنـا -17
 )َأِبي

َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحـِدي َألنِّـي 29( 29: 8يوحنـا  -18
 .)»ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

ِلـــَذِلَك َأْنـــُتْم َلْســـُتْم . َالَّـــِذي ِمـــَن اللَّـــِه َيْســـَمُع كـــَالَم اللَّـــهِ 47( 47: 8يوحنـــا  -19
 .) »للَّهِ َتْسَمُعوَن َألنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن ا

ِإنَّ َمـْن َيْسـَمُع كَالِمـي َوُيـْؤِمُن : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24( 24: 5يوحنـا  -20
ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقـِد اْنَتَقـَل ِمـَن اْلَمـْوِت ِإَلـى 

 .)اْلَحَياةِ 

ــهُ 48( 50-48: 12يوحنــا  -21 ــْن َيِديُن ــُه َم ــْل كَالِمــي َفَل ــْم َيْقَب ــي َوَل ــْن َرَذَلِن َاْلكــَالُم . َم
َألنِّـي َلـْم َأَتَكلَّـْم ِمـْن َنْفِسـي َلِكـنَّ اآلَب 49الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنـُه ِفـي اْلَيـْوِم اَألِخيـِر 

َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه 50. وُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّمُ َماَذا َأقُ : الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 
 .)»َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأَتَكلَّمُ . ِهَي َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 

ُسوُع َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع يَ 41( 42-41: 11يوحنا  -22
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
 .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي
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اْنظُـْر َال «: َفَخَرْرُت َأَمـاَم ِرْجَلْيـِه َألْسـُجَد لَـُه، َفقَـاَل ِلـيَ 10( 10: 19رؤيا يوحنا  -23
َفـِإنَّ َشـَهاَدَة . اْسـُجْد ِللَّـهِ . َأَنا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ِإْخَوِتَك الَّـِذيَن ِعْنـَدُهْم َشـَهاَدُة َيُسـوعَ ! َتْفَعلْ 

 ) .»َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ 

ــ(16: 14يوحنــا  -24 ــْن ِإنَّ ــَم ِم ــوٌل َأْعَظ ــيِِّدِه َوَال َرُس ــْن َس ــَم ِم ــٌد َأْعَظ ــْيَس َعْب ُه َل
 .)ُمْرِسِلهِ 

َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضـَل ِمـَن اْلُمَعلِّـِم َوَال اْلَعْبـُد َأْفَضـَل «24( 25-24: 10متـى  -25
 .) َكَسيِِّدهِ َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد 25. ِمْن َسيِِّدهِ 

َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضـَل ِمـْن ُمَعلِِّمـِه َبـْل ُكـلُّ َمـْن َصـاَر َكـاِمًال 40( 40: 6لوقـا  -26
 .) َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ 

 .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّي( 28: 14يوحنا  -27

: َتــــْت ِتْلــــَك َوَقاَلــــْت َلــــهُ َفاْلَتفَ » !َيــــا َمــــْرَيمُ «: َقــــاَل َلَهــــا َيُســــوعُ 16( 16: 20يوحنــــا  -28
 .) الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ » َربُّوِني«

 َفَال ُتْدَعْوا َسيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ َوَأمَّا َأْنـُتْم 8( 10-8: 23متى  -29
ــُتْم َجِميعــًا ِإْخــَوةٌ  ــْم َأبــًا َعَلــى اَألْرِض ألَ 9. َوَأْن نَّ َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّــِذي ِفــي َوَال تَــْدُعوا َلُك

 .)َوَال ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 10. السََّماَواتِ 

َوِفيَمــا ُهــَو َيــَتَكلَُّم ِبَهــَذا َرَفَعــِت اْمــَرَأٌة َصــْوَتَها ِمــَن اْلَجْمــِع 27( 28-27: 11لوقــا  -30
ــهُ  ــَبْطنِ «: َوَقاَلــْت َل ــَذْيِن َرَضــْعَتُهَما ُطــوَبى ِلْل ــَك َوالثَّــْدَيْيِن اللَّ ــا ُهــَو 28. »الَّــِذي َحَمَل َأمَّ

 .)»َبْل ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكَالَم اِهللا َوَيْحَفُظوَنهُ «: َفَقالَ 

الَّــِذي َيْقَبــُل َمــْن ُأْرِســُلُه َيْقَبُلِنــي : َاْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمُ 20( 20: 13يوحنــا  -31
 .) »الَِّذي َيْقَبُلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِنيوَ 

ُكلُّ َمِن اْعَتَرَف ِبي ُقدَّاَم النَّاِس َيْعَتِرُف ِبِه اْبـُن : َوَأُقوُل َلُكمْ 8( 10-8: 12لوقا  -32
َوُكلُّ َمْن 10. ِئَكـِة اهللاِ َوَمْن َأْنَكَرِني ُقدَّاَم النَّاِس ُيْنَكُر ُقدَّاَم َمالَ 9. اِإلْنَساِن ُقدَّاَم َمَالِئَكِة اهللاِ 

وِح اْلُقُدِس َفَال ُيْغَفُر  َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّا َمْن َجدََّف َعَلى الرُّ
 .)َلهُ 
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ــــَراِئيَل «: َفَأَجــــابَ 24( 24: 15متــــى  -33 ــــِت ِإْس ــــَراِف َبْي ــــى ِخ ــــْم ُأْرَســــْل ِإالَّ ِإَل َل
الَّةِ   .)»الضَّ

ــــاِمَرِة 11( 15-11: 17لوقــــا  -34 َوِفــــي َذَهاِبــــِه ِإَلــــى ُأوُرَشــــِليَم اْجتَــــاَز ِفــــي َوَســــِط السَّ
ـــوا ِمـــْن َبِعيـــٍد 12. َواْلَجِليـــلِ  ـــٍة اْســـَتْقَبَلُه َعَشـــَرُة ِرَجـــاٍل ُبـــْرٍص َفَوَقُف ـــى َقْرَي َوِفيَمـــا ُهـــَو َداِخـــٌل ِإَل

اْذَهُبـوا َوَأُروا َأْنُفَسـُكْم «: َفَنَظـَر َوقَـاَل َلهُـمُ 14 .»َيا َيُسوُع َيا ُمَعلُِّم اْرَحْمَنا«: َوَصَرُخوا13
ـُد 15. َوِفيَما ُهْم ُمْنَطِلُقوَن َطهَـُروا. »ِلْلَكَهَنةِ  َفَواِحٌد ِمْنُهْم َلمَّـا َرَأى َأنَّـُه ُشـِفَي َرَجـَع ُيَمجِّ

 )اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 

اِلحُ َأيَُّها الْ «: َوَسَأَلُه َرِئيٌس 18( 19-18: 18لوقا  -35 َماَذا َأْعَمُل َألِرَث  ُمَعلُِّم الصَّ
َلـْيَس َأَحــٌد َصــاِلحًا ِإالَّ ؟ ِلَمــاَذا تَـْدُعوِني َصــاِلحاً «: َفقَـاَل َلــُه َيُسـوعُ 19» اْلَحَيـاَة اَألَبِديَّـَة؟
 .)َواِحٌد َوُهَو اهللاُ 

اِعُدوَن ِإَلــى َهــا َنْحــُن َصــ«: َوَأَخــَذ اِالْثَنــْي َعَشــَر َوَقــاَل َلُهــمْ 31( 31: 18لوقــا  -36
 )ُأوُرَشِليَم َوَسَيِتمُّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِباَألْنِبَياِء َعِن اْبِن اِإلْنَسانِ 

َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َأِريَحا َكـاَن َأْعَمـى َجاِلسـًا علَـى الطَِّريـِق 35( 43-35: 18لوقا  -37
ــا َســِمَع اْلَجْمــَع ُمْجتَــازًا َســأَ 36. َيْســَتْعِطي َفــَأْخَبُروُه 37» َمــا َعَســى َأْن َيُكــوَن َهــَذا؟«: لَ َفَلمَّ

فَـاْنَتَهَرُه 39. »!َيا َيُسـوُع اْبـَن َداُوَد اْرَحْمِنـي«: َفَصـَرخَ 38. َأنَّ َيُسوَع النَّاِصِريَّ ُمْجَتازٌ 
َفَوقَـَف َيُسـوُع 40. »يَيـا اْبـَن َداُوَد اْرَحْمنِـ«: اْلُمَتَقدُِّموَن ِلَيْسُكَت َأمَّا ُهَو َفَصـَرَخ َأْكثَـَر َكِثيـراً 

َيـا َسـيُِّد َأْن «: َفقَـالَ » َمـاَذا ُتِريـُد َأْن َأْفَعـَل بِـَك؟«41: َوَلمَّا اْقَتَرَب َسَأَلهُ . َوَأَمَر َأْن ُيَقدََّم ِإَلْيهِ 
َعـُه َوِفي اْلَحـاِل َأْبَصـَر َوَتبِ 43. »ِإيَماُنَك َقْد َشَفاكَ . َأْبِصْر «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 42. »ُأْبِصرَ 

ُد اهللاَ   .)َوَجِميُع الشَّْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا اهللاَ . َوُهَو ُيَمجِّ

ْيُتوِن 37( 38-37: 19لوقا  -38 اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهـوِر َوَلمَّا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ
 ِميـِع اْلُقـوَّاِت الَِّتـي َنَظـُرواالتََّالِميِذ َيْفَرُحـوَن َوُيَسـبُِّحوَن اَهللا ِبَصـْوٍت َعِظـيٍم َألْجـِل جَ 

ـــرَّبِّ «: َقـــاِئِلينَ 38 ـــِم ال ـــي ِباْس ـــُك اآلِت ـــاَرٌك اْلَمِل ـــي ! ُمَب ـــٌد ِف ـــَماِء َوَمْج ـــي السَّ ـــَالٌم ِف َس
 .)»!اَألَعاِلي
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َفَراَقُبوُه َوَأْرَسُلوا َجَواِسيَس َيَتَراَءْوَن َأنَُّهْم َأْبَراٌر ِلَكـْي 20( 26-20: 20لوقـا  -39
َيـا ُمَعلِّـُم َنْعلَـُم «: َفَسـَأُلوهُ 21. ُه ِبَكِلَمٍة َحتَّى ُيَسلُِّموُه ِإَلى ُحْكـِم اْلـَواِلي َوُسـْلَطاِنهِ ُيْمِسُكو 

  .)َبْل ِباْلَحقِّ ُتَعلُِّم َطِريَق اهللاِ َأنََّك ِباِالْسِتَقاَمِة َتَتَكلَُّم َوُتَعلُِّم َوَال َتْقَبُل اْلُوُجوَه 

ْيتُــوِن َوَتِبَعــُه َأْيضــًا َوَخــ39( 46-39: 22لوقــا  -40 َرَج َوَمَضــى َكاْلَعــاَدِة ِإَلــى َجَبــِل الزَّ
ــا َصــاَر ِإَلــى اْلَمَكــاِن َقــاَل َلُهــمْ 40. َتَالِميــُذهُ  ــةٍ «: َوَلمَّ ــْدُخُلوا ِفــي َتْجِرَب ــْي َال َت . »َصــلُّوا ِلَك

َيـا َأَبتَـاُه «: قَـاِئالً 42َصـلَّى َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجـٍر َوَجثَـا َعَلـى ُرْكَبَتْيـِه وَ 41
َوَظَهَر 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس 

يــهِ  ــَماِء ُيَقوِّ ــُه َمــَالٌك ِمــَن السَّ َوإِْذ َكــاَن ِفــي ِجَهــاٍد َكــاَن ُيَصــلِّي ِبَأَشــدِّ َلَجاَجــٍة 44. َل
ــَالِة َوَجــاَء ِإَلــى 45. َعَرُقــُه َكَقَطــَراِت َدٍم َناِزَلــٍة َعَلــى اَألْرضِ  َوَصـارَ  ثُـمَّ َقــاَم ِمــَن الصَّ

ِلَمـاَذا َأْنـُتْم ِنَيـاٌم؟ ُقوُمـوا َوَصـلُّوا ِلـَئالَّ «: َفَقاَل َلُهمْ 46. َتَالِميِذِه َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا ِمَن اْلُحْزنِ 
 .)»َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ 

: َوإِْذ َكاَن ُيَصلِّي ِفي َمْوِضٍع َلمَّا فَـَرَغ قَـاَل َواِحـٌد ِمـْن َتَالِميـِذهِ 1( 4-1: 11وقا ل -41
ــَم ُيوَحنَّــا َأْيضــًا َتَالِميــَذهُ « ــلَِّي َكَمــا َعلَّ ــا َربُّ َعلِّْمَنــا َأْن ُنَص ــمْ 2. »َي ــاَل َلُه َمتَــى «: َفَق

ــوا ــَما: َصــلَّْيُتْم َفُقوُل ــي السَّ ــا الَّــِذي ِف ــَتُكْن َأَباَن ــَك ِل ــْأِت َمَلُكوُت ــُمَك ِلَي ــدَِّس اْس َواِت ِلَيَتَق
َواْغِفـْر 4ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا ُكلَّ َيـْوٍم 3. َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ 

َوَال تُـْدِخْلَنا ِفـي َتْجِرَبـٍة َلِكـْن َلَنا َخَطاَياَنا َألنََّنـا َنْحـُن َأْيضـًا َنْغِفـُر ِلُكـلِّ َمـْن ُيـْذِنُب ِإَلْيَنـا 
يرِ  َنا ِمَن الشِّرِّ  .)»َنجِّ

 )»؟َيا َيُهوَذا َأِبُقْبَلٍة ُتَسلُِّم اْبَن اِإلْنَسانِ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 48( 47: 22لوقا  -42

ـــــْعبَ 13( 14-13: 23لوقـــــا  -43 ـــــِة َواْلُعَظَمـــــاَء َوالشَّ ـــــيَالُطُس ُرَؤَســـــاَء اْلَكَهَن ـــــَدَعا ِب  َف
َوَهـا َأَنـا قَـْد َفَحْصـُت . َقْد َقدَّْمُتْم ِإَليَّ َهَذا اِإلْنَساَن َكَمْن ُيْفِسـُد الشَّـْعبَ «: َوَقاَل َلُهمْ 14

 .)ُقدَّاَمُكْم َوَلْم َأِجْد ِفي َهَذا اِإلْنَساِن ِعلًَّة ِممَّا َتْشَتُكوَن ِبِه َعَلْيهِ 

َيا َأَبَتاُه ِفي َيـَدْيَك َأْسـَتْوِدُع «: ِظـيمٍ َوَناَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت عَ 46( 46: 23لوقا  -44
وحَ . »ُروِحي  .)َوَلمَّا َقاَل َهَذا َأْسَلَم الرُّ

َد اَهللا َقاِئالً 47( 47: 23لوقا  -45 ِباْلَحِقيَقِة َكاَن «: َفَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة َما َكاَن َمجَّ
 )»!َهَذا اِإلْنَساُن َبارّاً 
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َلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة اْلَواِقـُف ُمَقاِبلَـُه َأنَّـُه َصـَرَخ َهَكـَذا َوَأْسـَلَم وَ 39( 39: 15مرقس  -46
وَح َقالَ   )»!َحّقًا َكاَن َهَذا اِإلْنَساُن اْبَن اللَّهِ «: الرُّ

ـــا ُكــلُّ الَّـــِذيَن َقِبلُــوُه َفَأْعَطـــاُهْم ُســـْلَطانًا 12( 12: 1يوحنــا  -47  َأْن َيِصـــيُروا َأْوَالدَ َوَأمَّ
 .)اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ 

َوَجــاَء ِإَلــى َبْيــِت َصــْيَدا َفَقــدَُّموا ِإَلْيــِه َأْعَمــى َوَطَلُبــوا ِإَلْيــِه 22( 26-22: 8مــرقس  -48
َيَدْيِه َوَتَفَل ِفي َعْيَنْيِه َوَوَضَع َفَأَخَذ ِبَيِد اَألْعَمى َوَأْخَرَجُه ِإَلى َخاِرِج اْلَقْرَيِة 23َأْن َيْلِمَسُه 

. »ُأْبِصُر النَّـاَس َكَأْشـَجاٍر َيْمُشـونَ «: َفَتَطلََّع َوقَـالَ 24؟ َعَلْيِه َوَسَأَلُه َهْل َأْبَصَر َشْيئاً 
ــُه َيَتَطلَّــعُ 25 َفَعــاَد َصــِحيحًا َوَأْبَصــَر ُكــلَّ . ُثــمَّ َوَضــَع َيَدْيــِه َأْيضــًا َعَلــى َعْيَنْيــِه َوَجَعَل

 ).»َال َتْدُخِل اْلَقْرَيَة َوَال َتُقْل َألَحٍد ِفي اْلَقْرَيةِ «: ُه ِإَلى َبْيِتِه َقاِئالً َفَأْرَسلَ 26. ِإْنَساٍن َجِلّياً 

 فهل لو كان عيسى إلهًا ، لكان قام بإشفاء الرجل بعد تجربة فاشلة؟

 أال يدل ذلك على أنه فعًال ال يقدر أن يفعل من نفسه شيئًا؟

يده ، وبدون تأييد اهللا له فال يملك أال يدل ذلك على أن اهللا هو الذى يحركه ويؤ 
 لنفسه ضرًا وال نفعًا؟

وهذا ما فعله موسى عندما شق البحر بعصاه بحول اهللا وقوته ، وبعد ما عبر قومه 
أراد إغالق البحر مرة أخرى ، فلم يشأ اهللا حتى ال يتخذ الناس من معجزته هذه ذريعة 

حتى يتعظ من يلقى الشيطان فى  لتأليهه ، فكذلك فعل اهللا مع عيسى عليه السالم ،
 .قلبه تأليه عيسى عليه السالم

 مــن هــو إيليــا؟ هــل هــو يوحنــا المعمــدان؟ أم هــل هــو يســوع نفســه؟ أم هــل  -112س
 هو رسول اهللا وخاتم األنبياء؟

ــ: َاْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ 11( ــْم َبــْيَن اْلَمْوُلــوِديَن ِمــَن النَِّســاِء َأْعَظــُم ِمــْن ُيوَحنَّ ا اْلَمْعَمــَداِن َلــْم َيُق
َوِمْن َأيَّاِم ُيوَحنَّا اْلَمْعَمـَداِن ِإلَـى اآلَن 12. َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

َألنَّ َجِميـَع اَألْنِبَيـاِء َوالنَّـاُموَس ِإلَـى 13. َمَلُكوُت السََّماَواِت ُيْغَصُب َواْلَغاِصـُبوَن َيْخَتِطُفوَنـهُ 
: 11متــى ) .َوإِْن َأَرْدتُــْم َأْن َتْقَبُلــوا َفَهــَذا ُهــَو ِإيِليَّــا اْلُمْزِمــُع َأْن َيــْأِتيَ 14. وَحنَّـا َتَنبَّــُأوايُ 

11-14 
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إذًا فمعنــى هــذا أن إيليــا لــم يــأتى بعــد ، والحــظ أن هــذا الكــالم قالــه بعــد أن تــم ســجن 
و يوحنا المعمدان ، وليس هو يوحنا المعمدان تمهيدًا لقتله، إذًا فالمزمع أن يأتى ليس ه

 .يسوع بالطبع ، ألنه هو المتكلم ، وُيشير إلى شخص آخر ، قرب وقت خروجه

ــَأَلُه َتَالِميــُذهُ 10: (إال أنــه فــى اإلصــحاح الــذى يليــه ، يقــول يســوع ــوُل «: َوَس ــاَذا َيُق َفِلَم
ِإنَّ ِإيِليَّـا َيـْأِتي َأوًَّال َوَيـُردُّ ُكـلَّ «: اَب َيُسـوعُ َفَأَجـ11» اْلَكَتَبُة ِإنَّ ِإيِليَّا َيْنَبِغي َأْن َيْأِتَي َأوًَّال؟

َوَلِكنِّــي َأُقــوُل َلُكــْم ِإنَّ ِإيِليَّــا َقــْد َجــاَء َوَلــْم َيْعِرُفــوُه َبــْل َعِمُلــوا ِبــِه ُكــلَّ َمــا 12. َشــْيءٍ 
ِئٍذ َفِهـَم التََّالِميـُذ َأنَّـُه قَـاَل َلهُـْم ِحينَ 13. »َكَذِلَك اْبُن اِإلْنَساِن َأْيضًا َسْوَف َيَتَألَُّم ِمْنُهمْ . َأَراُدوا

 13-10: 17متى ) .َعْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ 

فبعـد أن وافـق : والمدقق فى المعنى يرى العجب العجاب فى رد يسوع المنسـوب إليـه
تالميــذه علــى أن إيليــا يــأتى أوًال ، ويــرد كــل شــىء ، ُأضــيف نصــًا آخــر لــه ُيبــيِّن الهــدف 

أحمـد = إيليـاء (ف ، وهو إعطاء الشرعية ألنفسهم إلنكار نبوة الرسول محمد من التحري
 ).البيركليت= بحساب الُجمَّل  53= 

َوَلِكنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ ِإيِليَّا َقْد َجاَء َوَلْم َيْعِرُفوُه َبْل َعِمُلوا ِبِه 12: (فأضاف الكاتـب
َوإِْن َأَرْدتُـْم 14(أوحى هذا الكتاب قوله السابق  فهل لم يتذكر اإلله الذى) .ُكلَّ َما َأَراُدوا

فى الوقت الذى كان يعيش فيـه يوحنـا وقـد ) َأْن َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 
 ظهر قبل يسوع وبدأ بشارته قبله؟

ــارٍ 65(ثــم لنقــرأ وحــى الــرب الســكران  ــاِئٍم َكَجبَّ .) ُمَعــيٍِّط ِمــَن اْلَخْمــرِ  َفاْســَتْيَقَظ الــرَّبُّ َكَن
، الذى نسـى أنـه نفـى عـن يوحنـا المعمـدان وعلـى لسـانه هـو نفسـه مـن  65: 78مزامير 

 : قبل كون المعمدان هو النبى المنتظر أو المسِّيِّا أو إيليا

ــًة َوَالوِ 19( ــيَن ِلَيْســَأُلوهُ َوَهــِذِه ِهــَي َشــَهاَدُة ُيوَحنَّــا ِحــيَن َأْرَســَل اْلَيُهــوُد ِمــْن ُأوُرَشــِليَم َكَهَن : يِّ
ِإذًا «: َفَسـَأُلوهُ 21. َفـاْعَتَرَف َوَلـْم ُيْنِكـْر َوَأَقـرَّ َأنِّـي َلْسـُت َأَنـا اْلَمِسـيحَ 20» َمْن َأْنَت؟«

: َفقَـاُلوا لَـهُ 22. »الَ «: َفَأَجـابَ » َألنَِّبـيُّ َأْنـَت؟«. »َلْسـُت َأَنـا«: َفقَـالَ » َماَذا؟ ِإيِليَّا َأْنـَت؟
َأَنــا َصــْوُت «: َقــالَ 23» ُنْعِطــَي َجَوابــًا ِللَّــِذيَن َأْرَســُلوَنا؟ َمــاَذا َتُقــوُل َعــْن َنْفِســَك؟َمــْن َأْنــَت لِ «

يَّـةِ  ُمـوا َطِريـَق الـرَّبِّ َكَمـا قَـاَل ِإَشـْعَياُء النَّبِـيُّ : َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِّ َوَكـاَن اْلُمْرَسـُلوَن ِمـَن 24. »َقوِّ
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يِسيِّيَن  ؟َفمَ «:َفَسَأُلوهُ 25اْلَفرِّ ُد ِإْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمِسيَح َوَال ِإيِليَّـا َوَال النَّبِـيَّ يوحنـا ) »ا َباُلَك ُتَعمِّ
1 :19-25 

أال يــدل هــذا بــاهللا علــيكم علــى تخــبط األناجيــل؟ أال يــدل ذلــك علــى أنهــا ليســت مــن 
وحى اهللا؟ أال يدل ذلك على الحرية الشخصية التى يتمتع بها كتبـة األناجيـل فـى تغييـر 

 يل وٕاضافة وحذف نصوص من الكتاب المقدس لليوم؟وتبد

 هل قصد يسوع من معجزة هدم الهيكل جسده أم الهيكل نفسه؟ -113س 

اْنُقُضـوا َهـَذا «: َأَجـاَب َيُسـوعُ 19» َأيََّة آَيٍة ُتِريَنا َحتَّى َتْفَعـَل َهـَذا؟«: َفَسَأَلُه اْلَيُهودُ 18(
ِفي ِستٍّ َوَأْرَبِعيَن َسـَنًة ُبِنـَي َهـَذا «: َفَقاَل اْلَيُهودُ 20. »هُ اْلَهْيَكَل َوِفي ثَالَثِة َأيَّاٍم ُأِقيمُ 

ــاٍم ُتِقيُمــهُ  ــِة َأيَّ ــَت ِفــي ثَالَث ــُل َأَفَأْن ــا ُهــَو َفَكــاَن َيُقــوُل َعــْن َهْيَكــِل َجَســِدهِ 21» ؟اْلَهْيَك . َوَأمَّ
ــا َقــاَم ِمــَن اَألْمــَواِت تَــَذكََّر تَالِميــُذُه َأنَّــُه َقــاَل َهــ22 َذا َفــآَمُنوا ِباْلِكَتــاِب َواْلكــَالِم الَّــِذي َقاَلــُه َفَلمَّ

 22-18: 2يوحنا ) .َيُسوعُ 

وُيشير النص إلى عدة تساؤالت ، فعلى أيهما أجبت أيها النصرانى ، كانـت لـك فخـًا 
 : ، وٕانكارًا منك لعقيدتك

من الذى أساء فهم يسوع؟ فلو كـانوا اليهـود ، لكـان المخطـىء يسـوع ألنـه لـم يوضـح 
م مــراده ، ولــم يبــين لهــم رســالته علــى الوجــه الــذى ال يحــدث فيــه لبــث؟ ولــو لــم يعــرف لهــ

ــيم بكــل شــىء  يســوع أنهــم أســاؤا فهمــه لكــان هــذا دليــل علــى عــدم ألوهيتــه ، ألن اهللا عل
ــَماِء ُكْرِســيُّهُ . َالــرَّبُّ ِفــي َهْيَكــِل ُقْدِســهِ 4( َتْمــَتِحُن َأْجَفاُنــُه . َعْيَنــاُه َتْنُظــَرانِ . الــرَّبُّ ِفــي السَّ

 4: 11مزامير .) َبِني آَدمَ 

  30: 1صموئيل األول ) الرب إله عليم(

اِلِحينَ 3(  ؛ 3: 15األمثال ) ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َعْيَنا الرَّبِّ ُمَراِقَبَتْيِن الطَّاِلِحيَن َوالصَّ

إذا اختبـأ إنسـان فـى أمـاكن . ألعله إله من قريب يقول الرب ولسُت إلهًا من بعيـد(
) أمـأل أنـا السـموات واألرض يقـوُل الـرب أمـا. ، أفمـا أراه أنـا يقـول الـربمستترة 
 24-23: 23إرمياء 
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ــَراِهيَم َوإِْســَحاَق َوَيْعُقــوَب 3( ــا َظَهــْرُت ِإلْب ــْيءٍ َوَأَن ــلِّ َش ــى ُك ــاِدُر َعَل ــُه اْلَق َل ــَأنِّي اإلِْ ) .ِب
 3: 6خروج 

َألنَّ ِس َغْيــُر ُمْســَتَطاٍع َوَلِكــْن َلــْيَس ِعْنــَد اللَّــِه ِعْنــَد النَّــا«: َفَنَظــَر ِإَلــْيِهْم َيُســوُع َوَقــالَ 27(
 27: 10مرقس ) .»ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اللَّهِ 

 36: 14مرقس ) َيا َأَبا اآلُب ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلكَ «: َوَقالَ 36(

. ة أكبـرأما لو لم يفهمه تالميذه فى وقتهـا أنـه كـان يـتكلم عـن جسـده ، لكانـت الكارثـ
فهــا هــو اإللــه العلــيم يختــار بعلمــه األزلــى ، وقدرتــه غيــر المحــدودة تالميــذ جهــالء وهــم 
خلفاؤه وحاملى دعوته من بعـده ، وشـارحى دينـه ، ومفسـرى عقيدتـه ، لـم يفهمـوا دعوتـه 

 فى حياته ، فكيف نثق فى فهمهم بعد إعدام إلههم صلبًا وموته؟

م المتعلق بهدم الهيكل وبنائه فى ثالثة أيام ثم اقرأ وحى اإلله الذى وصف هذا الكال
: َنْحــُن َســِمْعَناُه َيُقــولُ «58: ثُــمَّ َقــاَم َقــْوٌم َوَشــِهُدوا َعَلْيــِه ُزورًا َقــاِئِلينَ 57(): بـالزور(

ــَر  ــَر َغْي ــي آَخ ــاٍم َأْبِن ــِة َأيَّ ــي َثَالَث ــاِدي َوِف ــُنوَع ِباَألَي ــَل اْلَمْص ــَذا اْلَهْيَك ــُض َه ــي َأْنُق ِإنِّ
 59-57: 14مرقس ) .َوَال ِبَهَذا َكاَنْت َشَهاَدُتُهْم َتتَِّفقُ 59. »وٍع ِبَأَيادٍ َمْصنُ 

لكــن فــى النهايــة لــم يوضــح الــنص الســبب الــذى يجعــل اإللــه يســتغرق ثالثــة أيــام فــى 
! بناء الهيكل؟ فلو علم اليهود بأنه ُيعلِّم أتباعـه أنـه إلـه ، لكـان هـذا كافيـًا لـنقض ألوهيتـه

لسماوات واألراضـين ومـا عليهمـا ومـا فيهمـا فـى سـتة أيـام؟ فلمـاذا يسـتغرق ألم يبنى اهللا ا
الهيكــل منــه نصــف مــدة خلقــه للكــون كلــه؟ وكيــف لــم يخطــر علــى بــال اليهــود مثــل هــذا 

 السؤال؟

 سنة فقط أم وصل إلى سن الكهولة؟ 33هل عاش يسوع فعًال  -114س 

رىء المـــدقق للـــوم لكـــن القـــا. ســـنة 33إنـــه عـــاش : ســـتكون اإلجابـــة عنـــد كـــل العامـــة
 َلْيَس َلـَك َخْمُسـوَن َسـَنةً «: َفَقاَل َلُه اْلَيُهودُ 57: (اليهود له يدرك أنه كان أسنُّ من ذلك

 57: 8يوحنا ) »َأَفَرَأْيَت ِإْبَراِهيَم؟ َبْعدُ 
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فهـــل كـــانوا مـــن الغبـــاء وضـــعف البصـــر والبصـــيرة حتـــى ال يفرقـــون بـــين ســـن الرجـــل 
م وتربى فى معبدهم وابن القديسـة التـى كانـت تتعبـد الشاب والكهل وهو الذى عاش بينه

 دائمًا فى المعبد ، ورمز من رموز الطهر والعفاف بينهم؟

 متى حل الروح القدس على التالميذ؟ -115س 

َوَلمَّا َحَضَر َيْوُم اْلَخْمِسيَن َكاَن اْلَجِميُع َمعًا ِبَنْفٍس َواِحـَدٍة 1: (فى اليوم الخمسـين
ــَماِء َصــْوٌت َكَمــا ِمــْن ُهُبــوِب ِريــٍح َعاِصــَفٍة َوَمــَأل ُكــلَّ اْلَبْيــِت َحْيــُث َوَصــاَر َبْغَتــًة ِمــ2 َن السَّ

َوَظَهـــَرْت َلهُـــْم َأْلِســـَنٌة ُمْنَقِســـَمٌة َكَأنََّهـــا ِمـــْن َنـــاٍر َواْســـَتَقرَّْت َعَلـــى ُكـــلِّ َواِحـــٍد 3َكـــاُنوا َجاِلِســـيَن 
وِح الْ 4. ِمــْنُهمْ  ــَتَأل اْلَجِميــُع ِمــَن الــرُّ ــا َأْعَطــاُهُم َواْم ــَدُأوا َيَتَكلَُّمــوَن ِبَأْلِســَنٍة ُأْخــَرى َكَم ــُدِس َواْبَت ُق

وُح َأْن َيْنِطُقوا  4-1: 2أعمال الرسل ) .الرُّ

وعنــدما رفضــوا معموديــة يوحنــا المعمــدان وتعمــدوا باســم يســوع، ووضــع بــولس يديــه 
ة التبشــيرية علــيهم ، وال بــد أن يكــون هــذا قــد حــدث بعــد ثــالث ســنوات ، وهــى مــدة الرحلــ

لبولس ، فقبلها كان كـافرًا يعلـم اليهـود اإلرتـداد عـن موسـى وتعاليمـه ، وكـان يعلمهـم أال 
األمر الذى اضطر يعقـوب رئـيس التالميـذ أن . يختنوا أوالدهم وأال يسلكوا حسب العوائد

يكفـــر هـــذه المعتقـــدات ، ويـــأمره باإلســـتتابة ، وأرســـل لمـــن أضـــلهم بـــولس مـــن يصـــحح 
َفَحــَدَث ِفيَمــا َكــاَن َأُبلُّــوُس ِفــي ُكوِرْنُثــوَس َأنَّ 1(): 32-17: 21ل الرســل أعمــا(عقائــدهم 

َهْل «: َسَأَلُهمْ 2َفِإْذ َوَجَد َتَالِميَذ . ُبوُلَس َبْعَد َما اْجَتاَز ِفي النََّواِحي اْلَعاِلَيِة َجاَء ِإَلى َأَفُسَس 
وَح اْلُقُدَس َلمَّا آَمْنُتمْ  وُح اْلُقـُدُس «: ا لَـهُ َقاُلو » ؟َقِبْلُتُم الرُّ . »َوَال َسـِمْعَنا َأنَّـُه ُيوَجـُد الـرُّ

ِإنَّ ُيوَحنَّـا «: َفقَـاَل ُبـوُلُس 4. »ِبَمْعُموِديَّـِة ُيوَحنَّـا«: َفقَـاُلوا» ؟َفِبَماَذا اْعَتَمْدُتمْ «: َفَسـَأَلُهمْ 3
ــوا بِ  ــْعِب َأْن ُيْؤِمُن ــاِئًال ِللشَّ ــِة َق ــِة التَّْوَب ــَد ِبَمْعُموِديَّ ــَدُه َأْي ِباْلَمِســيِح َيُســوعَ َعمَّ ــْأِتي َبْع . »الَّــِذي َي

ــا َســـِمُعوا اْعَتَمـــُدوا ِباْســِم الـــرَّبِّ َيُســـوعَ 5 وُح 6. َفَلمَّ ــا َوَضـــَع ُبـــوُلُس َيَدْيــِه َعَلـــْيِهْم َحـــلَّ الـــرُّ َوَلمَّ
 6-1: 19ل أعمال الرس) .اْلُقُدُس َعَلْيِهْم َفَطِفُقوا َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 

 ــد بــولس بمعموديــة مخالفــة لمــا للمعموديــة التــى  -116س أال تســتغرب معــى أن يعمِّ
تعمََّد بها يسوع وتالميذه؟ أليس هذا هو الرجل الـذى كفَّـره يعقـوب مـن قبـل؟ فمـاذا حـدث 
للتالميـذ؟ وأى تالميـذ يقصــدهم بـولس إذا كـانوا فــى كـل حـين فــى الهيكـل يســبحون اهللا ، 
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ريعة كمــا يحكــى ذلــك ســفر أعمــال الرســل؟ وهــل الكــافر مثــل بــولس ويعلمــون النــاس الشــ
ُيمكنــه أن يهــب الــروح القــدس وخاصــة أنــه لــم يتــب كمــا أمــره يعقــوب ، بــل اســتمر علــى 

 كفره ، وأصبح عدم الختان وٕالغاء الناموس هو الدين الظاهر فى المسيحية؟

 يسوع يكون قد  وهل من ُيعمِّد الناس أو من يتعمَّد أو يفعل أى خير باسم -117س
 اتخذ الطريق السليم لإليمان ، وُيصبح من أهل الجنة؟

فقـــد قــال عيســـى عليـــه الســـالم . بــل مـــن يفعـــل إرادة اهللا ، ويتبــع شـــرعه ومنهاجـــه. ال
َبـِل . َيـا َربُّ َيـا َربُّ َيـْدُخُل َمَلُكـوَت السَّـَماَواتِ : َلْيَس ُكلُّ َمـْن َيُقـوُل ِلـي«21: (نفسـه

ــَماَواتِ الَّــِذي َيْفَعــُل إِ  ــَك 22. َراَدَة َأِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ َكِثيــُروَن َســَيُقوُلوَن ِلــي ِفــي َذِل
ــْومِ  ــِمَك : اْلَي ــَياِطيَن َوِباْس ــا َش ــِمَك َأْخَرْجَن ــا َوِباْس ــِمَك َتَنبَّْأَن ــْيَس ِباْس ــا َربُّ َأَل ــا َربُّ َي َي

اْذَهُبـوا َعنِّـي َيـا ! نِّـي َلـْم َأْعـِرْفُكْم َقـطُّ إِ : َفِحيَنِئٍذ ُأَصـرُِّح َلُهـمْ 23؟ َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرةً 
 23-21: 7متى ) !َفاِعِلي اِإلْثمِ 

لماذا سوف يتبرأ عيسى عليه السالم من المسيحيين يوم القيامة ويطردهم بعيدًا عنـه 
 ، على الرغم من أنهم فعلوا الخيرات كلها؟

 ، الـذى أمـرهم أن يفعلـوا ألنهم اتخذوه إلهًا ، فعلوا كل شىء باسمه ، وليس باسم اهللا
فأولئــك هــم اآلثمــون ، الــذين لــم يتبعــوا شــرعى ، ولــم يــدينوا بــدينى ، ولــم يســيروا . إرادتــه

فتوبــوا أيهــا األحبــاب النصــارى قبــل أن ُتفجعــوا فــى اآلخــرة ، فلــن يكــن لكــم . علــى نهجــى
 خـــالق اتبعـــوا شـــرع اهللا! افعلـــوا إرادة اهللا ، تكونـــوا علـــى الصـــراط المســـتقيم! فيهـــا نصـــيب

 !صلوا هللا الذى كان يسجد له عيسى عليه السالم! عيسى عليه السالم

 كيف يتشبه الرب بعبده ، لو كان يسوع هو الرب كما تدعون؟ -118س 

الَّـِذي، ِفـي َأيَّـاِم َجَســِدِه، ِإْذ قَـدََّم ِبُصـَراٍخ َشـِديٍد َوُدُمــوٍع ِطْلَبـاٍت َوَتَضـرَُّعاٍت ِلْلَقــاِدِر َأْن 7(
ـا تَـَألََّم بِـهِ 8ِمَن اْلَمْوِت، َوُسِمَع َلُه ِمْن َأْجِل َتْقَواُه،  ُيَخلَِّصهُ  . َمَع َكْوِنِه اْبنًا َتَعلََّم الطَّاَعـَة ِممَّ

9 ، َمْدعُّوًا ِمـَن اِهللا َرِئـيَس 10َوإِْذ ُكمَِّل َصاَر ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِطيُعوَنُه َسَبَب َخَالٍص َأَبِديٍّ
 10-7: 5عبرانيين ) .َمْلِكي َصاِدقَ  َكَهَنٍة َعَلى ُرْتَبةِ 
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 كيف تدعون وفـاة يسـوع علـى الصـليب وقـد نجـاه اهللا ورفعـه إليـه دون أن  -119س
 يرى موتًا مثل ما نجَّى ملكى صادق؟ وكيف يكون كاهن اهللا األعلى هو نفسه اهللا؟

ــوٍع 7( ــِديٍد َوُدُم ــَراٍخ َش ــدََّم ِبُص ــِدِه، ِإْذ َق ــاِم َجَس ــي َأيَّ ــِذي، ِف ــرَُّعاٍت الَّ ــاٍت َوَتَض ِطْلَب
ــَن  ــاِدِر َأْن ُيَخلَِّصــُه ِم ــَواهُ اْلَمــْوِت، ِلْلَق ــِل َتْق ــْن َأْج ــُه ِم ــِمَع َل ــِه اْبنــًا َتَعلَّــَم 8، َوُس َمــَع َكْوِن

ـــَألََّم ِبـــهِ  ـــا َت ، 9. الطَّاَعـــَة ِممَّ ـــِديٍّ ـــُه َســـَبَب َخـــَالٍص َأَب ـــَل َصـــاَر ِلَجِميـــِع الَّـــِذيَن ُيِطيُعوَن َوإِْذ ُكمِّ
 10-7: 5عبرانيين ) .َمْدعُّوًا ِمَن اِهللا َرِئيَس َكَهَنٍة َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي َصاِدقَ 10

، الَّـِذي اْسـَتْقَبَل ِإْبـَراِهيَم َراِجعـًا 1( َألنَّ َمْلِكي َصاِدَق َهَذا، َمِلَك َسـاِليَم، َكـاِهَن اِهللا اْلَعِلـيِّ
اْلُمتَـــْرَجَم َأوًَّال . َم َلـــُه ِإْبـــَراِهيُم ُعْشـــرًا ِمـــْن ُكـــلِّ َشـــْيءٍ الَّـــِذي َقَســـ2ِمــْن َكْســـَرِة اْلُملُـــوِك َوَباَرَكـــُه، 

ــَالِم » َمِلــَك َســاِليمَ «ثُــمَّ َأْيضــًا » َمِلــَك اْلِبــرِّ « ــَال َنَســبٍ 3َأْي َمِلــَك السَّ ــَال َأٍب ِبــَال ُأمٍّ ِب َال . ِب
َهــَذا َيْبَقــى َكاِهنــًا ِإَلــى . ِبــاْبِن اهللاِ َبــْل ُهــَو ُمَشــبٌَّه . َبــَداَءَة َأيَّــاٍم َلــُه َوَال ِنَهاَيــَة َحَيــاةٍ 

 3-1: 7عبرانيين ) .اَألَبدِ 

 هل أوحى اهللا لبولس كما يدعى؟ -120س 

ُفُكْم َأيَُّهــا 11: (فقــد ادعــى بــولس أن الكــالم الــذى يقولــه هــو وحــى مــن عنــد اهللا َوُأَعــرِّ
َألنِّـي َلـْم َأْقَبْلـُه ِمـْن 12. ِب ِإْنَسـانٍ اِإلْخَوُة اِإلْنِجيَل الَِّذي َبشَّْرُت ِبِه، َأنَُّه َلْيَس ِبَحَسـ

 12-11: 1غالطية ) .َبْل ِبِإْعَالِن َيُسوَع اْلَمِسيحِ . ِعْنِد ِإْنَساٍن َوَال ُعلِّْمُتهُ 

اْلَعـَذاَرى َفَلـْيَس ِعْنـِدي َأْمـٌر ِمـَن َوَأمَّـا 25: (وناقض نفسه عدة مرات فى ذلـك قـائالً 
كورنثـــوس )ْعِطـــي َرْأيـــًا َكَمـــْن َرِحَمـــُه الـــرَّبُّ َأْن َيُكـــوَن َأِمينـــاً الـــرَّبِّ ِفـــيِهنَّ َوَلِكنَِّنـــي أُ 

 25: 7األولى

َوَلِكْن ِإْن َمـاَت َرُجُلهَـا َفِهـَي ُحـرٌَّة ِلَكـْي . اْلَمْرَأُة ُمْرَتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس َما َداَم َرُجُلَها َحّياً 39(
. َلِكنََّها َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت َهَكـَذا ِبَحَسـِب َرْأِيـيوَ 40. َتَتَزوََّج ِبَمْن ُتِريُد ِفي الرَّبِّ َفقَـطْ 

 40: 7كورنثوس األولى ) .َوَأُظنُّ َأنِّي َأَنا َأْيضًا ِعْنِدي ُروُح اهللاِ 

 2: 5غالطية)ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنُتْم َال َيْنَفُعُكُم اْلَمِسيُح َشْيئاً :َها َأَنا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ (
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ــا اْلَبــاُقوَن وَ 12( ــا َال الــرَّبُّ َأمَّ ِإْن َكــاَن َأٌخ َلــُه اْمــَرَأٌة َغْيــُر ُمْؤِمَنــٍة َوِهــَي : َفــَأُقوُل َلُهــْم َأَن
َواْلَمـْرَأُة الَّتِـي َلهَـا َرُجـٌل َغْيـُر ُمـْؤِمٍن َوُهـَو َيْرَتِضـي 13. َتْرَتِضي َأْن َتْسـُكَن َمَعـُه فَـَال َيْتُرْكهَـا

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َال َتْتُرْكهُ َأْن َيْسُكَن َمَعَها فَ 

فهــل نســى الــرب أن يــوحى إليــه ذلــك؟ وهــل أكمــل بــولس مــا نســيه الــرب؟ ولمــاذا ال 
 يوضع اسم بولس على الكتاب كأحد الشركاء فيه؟

 هل عند اهللا ُمحاباة؟ -121س 

 13: 9رومية ) .»َأْحَبْبُت َيْعُقوَب َوَأْبَغْضُت ِعيُسوَ «: َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ 13: (نعم

 11: 2رومية ) .َألْن َلْيَس ِعْنَد اِهللا ُمَحاَباةٌ 11: (ال 

 كيــــف تفهمــــون حــــب الــــرب ليعقــــوب الــــذى صــــارعه وصــــرعه وأجبــــره أن  -122س
 يباركه؟ فهل يحب الرب من يتعدى عليه وُيهينه؟ ما لكم كيف تحكمون؟

 هل اإليمان بدون أعمال من البر ويؤدى بصاحبه إلى الجنة؟ -123س 

َر ِباَألْعَمـاِل َفَلـُه َفْخـٌر 2: (نعـم َوَلِكـْن َلـْيَس َلـَدى  -َألنَُّه ِإْن َكاَن ِإْبَراِهيُم َقـْد َتَبـرَّ
ــا الَّــِذي َيْعَمــُل 4. »فَـآَمَن ِإْبــَراِهيُم ِباللَّــِه َفُحِســَب لَـُه ِبــّراً «َألنَّـُه َمــاَذا َيقُــوُل اْلِكتَــاُب؟ 3. اهللاِ  َأمَّ

َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن 5. ُة َعَلى َسِبيِل ِنْعَمٍة َبْل َعَلى َسِبيِل َدْينٍ َفَال ُتْحَسُب َلُه اُألْجرَ 
ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ِبرّاً   5-2: 4رومية ) ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ

ٍة، َفَقـْد َصـاَر ُمْجِرمـًا َألنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّاُموِس، َوإِنََّما َعَثَر ِفـي َواِحـدَ 10: (ال 
َفـــِإْن َلـــْم تَـــْزِن َوَلِكـــْن . »َال َتْقتُـــلْ «: َقـــاَل َأْيضـــاً » َال تَـــْزنِ «: َألنَّ الَّـــِذي َقـــالَ 11. ِفـــي اْلُكـــلِّ 

َمــا اْلَمْنَفَعـُة َيــا ِإْخــَوِتي ِإْن َقــاَل َأَحــٌد 14. .. .. .. َقَتْلـَت، َفقَـْد ِصــْرَت ُمَتَعـدِّيًا النَّــاُموَس 
ِإْن َكـاَن َأٌخ 15؟ ُه ِإيَمانًا َوَلِكْن َلْيَس َلُه َأْعَماٌل؟ َهْل َيْقِدُر اِإليَمـاُن َأْن ُيَخلَِّصـهُ ِإنَّ لَ 

 ، اْمِضـَيا ِبَسـَالٍم، اْسـَتْدِفَئا «: َفَقاَل َلُهَما َأَحـُدُكمُ 16َوُأْخٌت ُعْرَياَنْيِن َوُمْعَتاَزْيِن ِلْلُقوِت اْلَيْوِميِّ
َهَكـَذا اِإليَمـاُن َأْيضـًا، ِإْن 17ْم ُتْعُطوُهَما َحاَجـاِت اْلَجَسـِد، َفَمـا اْلَمْنَفَعـُة؟ َوَلِكْن لَ » َواْشَبَعا

َأْنـَت َلـَك ِإيَمـاٌن، َوَأَنـا ِلـي «: َلِكـْن َيقُـوُل َقائِـلٌ 18. َلْم َيُكْن َلُه َأْعَماٌل، َميٌِّت ِفـي َذاِتـهِ 
َأْنـَت تُـْؤِمُن 19. َأَنـا ُأِريـَك ِبَأْعَمـاِلي ِإيَمـاِنيَأِرِني ِإيَماَنَك ِبـُدوِن َأْعَماِلـَك، وَ » !َأْعَمالٌ 
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ونَ . َحَسنًا َتْفَعلُ . َأنَّ اللََّه َواِحدٌ  َوَلِكْن َهْل ُتِريُد َأْن َتْعَلـَم 20! َوالشََّياِطيُن ُيْؤِمُنوَن َوَيْقَشـِعرُّ
ْر ِإْبـَراِهيُم َأُبوَنـا 21 ؟َأيَُّها اِإلْنَساُن اْلَباِطُل َأنَّ اِإليَمـاَن ِبـُدوِن َأْعَمـاٍل َميِّـتٌ  َأَلـْم َيَتَبـرَّ

ـــَل 22.. .. .. ، ِباَألْعَمـــالِ  ـــِه، َوِباَألْعَمـــاِل ُأْكِم ـــَل َمـــَع َأْعَماِل ـــَرى َأنَّ اِإليَمـــاَن َعِم َفَت
. يـَل اللَّـهِ َوُدِعـَي َخلِ » َفآَمَن ِإْبـَراِهيُم ِباللَّـِه َفُحِسـَب لَـُه بِـّراً «: َوَتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئلُ 23، اِإليَمانُ 

ُر اِإلْنَسـاُن، َال ِباِإليَمـاِن َوْحـَدهُ 24 : 2رسـالة يعقـوب ) .َتَرْوَن ِإذًا َأنَُّه ِباَألْعَمـاِل َيَتَبـرَّ
10-24 

 هل مسموح للمرأة المطلقة أن تتزوج؟ -124س 

ــا َأَنــا32َمــْن َطلَّــَق اْمَرَأتَــُه َفْلُيْعِطَهــا ِكتَــاَب َطــَالٍق : َوِقيــلَ «31: (ال  ِإنَّ : َفــَأُقوُل َلُكــمْ  َوَأمَّ
متـى ) .َمْن َطلََّق اْمَرَأَتُه ِإالَّ ِلِعلَِّة الزَِّنى َيْجَعُلَها َتْزِني َوَمْن َيَتَزوَُّج ُمَطلََّقًة َفِإنَُّه َيْزِني

5 :31-32 

ــاْمَرَأٍة َفــَال َتْطُلــْب اِالْنِفَصــالَ 27: (نعــم ــرَ . َأْنــَت ُمــْرَتِبٌط ِب ــِن اْم ــَت ُمْنَفِصــٌل َع ــَال َأْن َأٍة َف
ْجَت َلْم ُتْخِطئْ 28. َتْطُلِب اْمَرَأةً   28-27: 7كورنثوس األولى ) .َلِكنََّك َوإِْن َتَزوَّ

 .وُيبيح هذا النص أيضًا تعدد الزوجات ، إذا كان اإلنفصال ال يعنى الطالق

 مــن أول مــن عبــد الــروح القــدس ودعــا إلــى ذلــك؟ وهــل كــان تالميــذ يســوع  -125س
 عبد األنبياء قبل يسوع الروح القدس واتحادها مع األب واالبن؟على علم بذلك؟ وهل 

التالميـذ أنفسـهم شـيئًا عـن ) الرسـل(لـم يعـرف الرسـل مـن قبـل وال يسـوع نفسـه وال . ال
َفَحَدَث ِفيَما َكاَن َأُبلُّوُس ِفي ُكوِرْنُثوَس َأنَّ ُبوُلَس َبْعَد 1(: الروح القدس وال معمودية بولس

َهــْل َقِبْلــُتُم «: َســَأَلُهمْ 2َفــِإْذ َوَجــَد َتَالِميــَذ . لنَّــَواِحي اْلَعاِلَيــِة َجــاَء ِإَلــى َأَفُســَس َمــا اْجتَــاَز ِفــي ا
ـــا آَمْنـــُتمْ  وَح اْلُقـــُدَس َلمَّ وُح اْلُقـــُدُس «: َقـــاُلوا َلـــهُ » ؟الـــرُّ . »َوَال َســـِمْعَنا َأنَّـــُه ُيوَجـــُد الـــرُّ

ِإنَّ ُيوَحنَّـا «: َفقَـاَل ُبـوُلُس 4. »ِبَمْعُموِديَّـِة ُيوَحنَّـا«: واَفقَـالُ » ؟َفِبَماَذا اْعَتَمْدُتمْ «: َفَسـَأَلُهمْ 3
ــَدُه َأْي ِباْلَمِســيِح َيُســوعَ  ــْأِتي َبْع ــوا ِبالَّــِذي َي ــْعِب َأْن ُيْؤِمُن ــاِئًال ِللشَّ ــِة َق ــِة التَّْوَب ــَد ِبَمْعُموِديَّ . »َعمَّ

ــا َســـِمُعوا اْعَتَمـــُدوا ِباْســِم الـــرَّبِّ َيُســـوعَ 5 وُح 6. َفَلمَّ ــا َوَضـــَع ُبـــوُلُس َيَدْيــِه َعَلـــْيِهْم َحـــلَّ الـــرُّ َوَلمَّ
 6-1: 19أعمال الرسل ) .اْلُقُدُس َعَلْيِهْم َفَطِفُقوا َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 
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 َمــا . َال َتُظنُّــوا َأنِّــي ِجْئــُت َألْنُقــَض النَّــاُموَس َأِو اَألْنِبَيــاءَ «17: (يقــول يســوع -126س
ــــلَ  ِجْئــــتُ  ــــْل ِألَُكمِّ ــــلَ (، وتتــــرجم كلمــــة  17: 5متــــى ) .َألْنُقــــَض َب ألنفــــذ ، (بمعنــــى ) ِألَُكمِّ
 ).ألطبق

ــا َأَنــا َفِلــي َشــَهاَدٌة 36: (فهـل نفّــَذ يســوع النــاموس وطبقــه أم ال؟ بــالطبع طبقـه لقولــه َوَأمَّ
َلَها َهِذِه اَألْعَماُل ِبَعْيِنهَـا الَّتِـي َأَنـا َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ 

 36: 5يوحنا ) .َأْعَمُلَها ِهَي َتْشَهُد ِلي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَلِني

ــاُة اَألَبِديَّــةُ 3( ــَه اْلَحِقيِقــيَّ َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح : َوَهــِذِه ِهــَي اْلَحَي ــَت اِإلَل َأْن َيْعِرُفــوَك َأْن
ْدُتَك َعلَـى اَألْرضِ 4. َسْلَتهُ الَِّذي َأرْ  ) .اْلَعَمَل الَِّذي َأْعَطْيَتِنـي َألْعَمـَل َقـْد َأْكَمْلتُـهُ . َأَنا َمجَّ
 4-3: 17يوحنا 

فكيـــف دخلـــت العقائـــد الغريبـــة فـــى كتـــابكم والتـــى منهـــا إبطـــال الختـــان وٕالغـــاء العمـــل 
أعمــال الرســل (بالنــاموس ةالتــى حاربهــا تالميــذ يســوع فــى حيــاتهم فــى بــولس ومــن اتبعــه 

 ؟ )17-32: 21

: َوقَـاَل اُهللا ِإلْبـَراِهيمَ 9(: لقد كان الختان ومازال العهد األبدى بين الرب ونسـل إبـراهيم
َهـَذا ُهـَو َعْهـِدي 10. َوَأمَّا َأْنَت َفَتْحَفُظ َعْهِدي َأْنَت َوَنْسُلَك ِمـْن َبْعـِدَك ِفـي َأْجَيـاِلِهمْ «

َفُتْخَتُنـوَن 11 ُيْخـَتُن ِمـْنُكْم ُكـلُّ َذَكـرٍ : ْيَنُكْم َوَبـْيَن َنْسـِلَك ِمـْن َبْعـِدكَ الَِّذي َتْحَفُظوَنُه َبْيِني َوبَ 
ِاْبَن َثَماِنَيِة َأيَّاٍم ُيْخـَتُن ِمـْنُكْم ُكـلُّ 12. ِفي َلْحِم ُغْرَلِتُكْم َفَيُكوُن َعَالَمَة َعْهٍد َبْيِني َوَبْيـَنُكمْ 

ــاِلُكمْ  ــي َأْجَي ــٍر ِف ــْيَس ِمــْن َنْســِلكَ َوِليــُد اْلبَ : َذَك ــِن َغِريــٍب َل ــٍة ِمــْن ُكــلِّ اْب ــاُع ِبِفضَّ ــِت َواْلُمْبَت . ْي
ـِتَك 13 . َفَيُكــوُن َعْهــِدي ِفـي َلْحِمُكــْم َعْهــدًا َأَبــِدّياً ُيْخـَتُن ِخَتانـًا َوِليــُد َبْيتِـَك َواْلُمْبتَــاُع ِبِفضَّ
ــا الــذََّكُر اَألْغَلــُف الَّــِذي َال ُيْخــَتُن ِفــي َلْحــمِ 14 ــِه َفُتْقَطــُع ِتْلــَك الــنَّْفُس ِمــْن  َوَأمَّ ُغْرَلِت

 14-9: 17تكوين .) »ِإنَُّه َقْد َنَكَث َعْهِدي. َشْعِبَها

َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن َجـاُءوا 59(وهذا ما فعله عيسى ويوحنا المعمدان عليهما السـالم 
ـِبيَّ  ْوُه ِباْسـِم َأِبيـِه َزَكِريَّـاِلَيْخِتُنوا الصَّ لوقـا .) »َال َبـْل ُيَسـمَّى ُيوَحنَّـا«: َقالَـْت ُأمُّـهُ فَ 60. َوَسـمَّ

ـِبيَّ ُسـمَِّي َيُسـوعَ 21(،  59-60: 1 َكَمـا َتَسـمَّى  َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأيَّـاٍم ِلَيْخِتُنـوا الصَّ
 21: 2لوقا .) ِمَن اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ 

َر اهللا أن يقتــل موســى ــرَّبُّ ِلُموَســى21: (ألنــه نِســَى أن يخــتن ابنــه بــل قــرَّ ــاَل ال : َوَق
ِعْنَدَما َتْذَهُب ِلَتْرِجَع ِإلَـى ِمْصـَر اْنظُـْر َجِميـَع اْلَعَجائِـِب الَّتِـي َجَعْلُتهَـا ِفـي َيـِدَك َواْصـَنْعَها «
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ــْعبَ . ُقــدَّاَم ِفْرَعــْونَ  َهَكــَذا َيُقــوُل : َفَتُقــوُل ِلِفْرَعــْونَ 22. َوَلِكنِّــي ُأَشــدُِّد َقْلَبــُه َحتَّــى َال ُيْطِلــَق الشَّ
َهـا َأَنـا . َأْطِلـِق اْبنِـي ِلَيْعُبـَدِني َفَأَبْيـَت َأْن ُتْطِلقَـهُ : َفُقْلـُت لَـكَ 23. ِإْسَراِئيُل اْبنِـي اْلِبْكـرُ : الرَّبُّ 

َتَقــاُه َوَطَلــَب َأْن َوَحــَدَث ِفــي الطَِّريــِق ِفــي اْلَمْنــِزِل َأنَّ الــرَّبَّ الْ 24. »َأْقتُــُل اْبَنــَك اْلِبْكــرَ 
ــهُ  ــهِ 25. َيْقُتَل ــْت ِرْجَلْي ــا َوَمسَّ ــَة اْبِنَه ــْت ُغْرَل ــَذْت َصــفُّوَرُة َصــوَّاَنًة َوَقَطَع ــتْ . َفَأَخ : َفَقاَل

. »َعـِريُس َدٍم ِمـْن َأْجـِل اْلِختَـانِ «: ِحيَنئِـٍذ َقالَـتْ . َفاْنفَـكَّ َعْنـهُ 26. »ِإنَّـَك َعـِريُس َدٍم ِلـي«
يَِّة ِالْسِتْقَباِل ُموَسى«: ِلَهاُرونَ  َوَقاَل الرَّبُّ 27 َفَذَهَب َواْلَتَقاُه ِفي َجَبِل اِهللا . »اْذَهْب ِإَلى اْلَبرِّ

َفَأْخَبَر ُموَسى َهاُروَن ِبَجِميِع َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َأْرَسَلُه َوِبُكلِّ اآلَياِت الَِّتي َأْوَصاُه 28. َوَقبََّلهُ 
 28-21: 4خروج ) .ِبَها

 2: 5غالطية ) !ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنُتْم َال َيْنَفُعُكُم اْلَمِسيُح َشْيئاً : ا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ َأنَ (
ُروَن ِبالنَّـاُموسِ 4( َفِإنََّنـا 5 .َسـَقْطُتْم ِمـَن النِّْعَمـةِ  .َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسـيِح َأيُّهَـا الَّـِذيَن َتَتَبـرَّ

وِح ِمَن اِإليَمانِ  َألنَُّه ِفي اْلَمِسيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن َيْنَفـُع َشـْيئًا 6. َنَتَوقَُّع َرَجاَء ِبرٍّ  ِبالرُّ
 6-4: 5غالطية ) .َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 
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َجِميُع الَِّذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيْعَمُلوا َمْنَظرًا َحَسنًا ِفي اْلَجَسِد ، َهـُؤَالِء ُيْلِزُمـوَنُكْم 12(
َألنَّ الَّــِذيَن َيْخَتِتُنــوَن 13. َأْن َتْخَتِتُنــوا، ِلــَئالَّ ُيْضــَطَهُدوا َألْجــِل َصــِليِب اْلَمِســيِح َفَقــطْ 

. ُيِريُدوَن َأْن َتْخَتِتُنوا َأْنُتْم ِلَكْي َيْفَتِخُروا ِفي َجَسـِدُكمْ ُهْم َال َيْحَفُظوَن النَّاُموَس، َبْل 
ــا ِمــْن ِجَهِتــي، َفَحاَشــا ِلــي َأْن َأْفَتِخــَر ِإالَّ ِبَصــِليِب َربَِّنــا َيُســوَع اْلَمِســيِح، الَّــِذي ِبــِه َقــْد 14 َوَأمَّ

ـــا ِلْلَعـــاَلمِ  ـــْيَس اْلِخَتـــاُن َيْنَفـــُع َشـــْيئًا َوَال َألنَّـــُه ِفـــي اْلَمِســـ15. ُصـــِلَب اْلَعـــاَلُم ِلـــي َوَأَن يِح َيُســـوَع َل
 15-12: 6غالطية .) اْلُغْرَلُة، َبِل اْلَخِليَقُة اْلَجِديَدةُ 

وٕان كنـَت وقام بإلغاء الناموس ، وأعد متتبعـى النـاموس العـاملين بـه مـن الملعـونين، 
َأْعَماِل النَّـاُموِس ُهـْم َتْحـَت  َألنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُهْم ِمنْ 10: (غير ُمصدِّق فاقرأ كتاباته

َمْلُعـــوٌن ُكـــلُّ َمـــْن َال َيْثُبـــُت ِفـــي َجِميـــِع َمـــا ُهـــَو َمْكتُـــوٌب ِفـــي ِكتَـــاِب «، َألنَّـــُه َمْكتُـــوٌب َلْعَنـــةٍ 
ُر ِبالنَّاُموِس ِعْنَد اِهللا َفَظـاِهرٌ 11. »النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبهِ  نَّ ، ألَ َوَلِكْن َأْن َلْيَس َأَحٌد َيَتَبرَّ

اِإلْنَســـاُن الَّـــِذي «َوَلِكـــنَّ النَّـــاُموَس َلـــْيَس ِمـــَن اِإليَمـــاِن، َبـــِل 12. »اْلَبـــارَّ ِباِإليَمـــاِن َيْحَيـــا«
، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا، َاْلَمِســيُح اْفَتــَداَنا ِمــْن َلْعَنــِة النَّــاُموسِ 13. »َيْفَعُلَهــا َســَيْحَيا ِبَهــا

ِلَتِصــيَر َبَرَكــُة ِإْبــَراِهيَم ِلُألَمــِم ِفــي 14. »ُكــلُّ َمــْن ُعلِّــَق َعَلــى َخَشــَبةٍ  َمْلُعــونٌ «: َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ 
وحِ اْلَمِسيِح َيُسوَع،  َألنَُّه ...... ؟ َفِلَماَذا النَّاُموُس 19...... ، ِلَنَناَل ِباِإليَماِن َمْوِعَد الرُّ

: 3غالطيـة ) .َحِقيَقـِة اْلِبـرُّ ِبالنَّـاُموسِ َلْو ُأْعِطَي َنـاُموٌس َقـاِدٌر َأْن ُيْحِيـَي، َلَكـاَن ِبالْ 
10-21 

ِإِذ 19، َفِإنَُّه َيِصيُر ِإْبَطاُل اْلَوِصـيَِّة السَّـاِبَقِة ِمـْن َأْجـِل ُضـْعِفَها َوَعـَدِم َنْفِعَهـا18(
 19-18: 7عبرانيين .) النَّاُموُس َلْم ُيَكمِّْل َشْيئاً 

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــ16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، رَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل ، اْلَمِســيحِ  آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

ُروَن ِبالنَّاُموسِ  َقدْ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلةُ 

  20: 5رومية .) َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20(
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ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً 5( .) َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

ُر َأَماَمــهُ 20(  َألنَّ ِبالنَّــاُموِس . َألنَّــُه ِبَأْعَمــاِل النَّــاُموِس ُكــلُّ ِذي َجَســٍد َال َيَتَبــرَّ
َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اِهللا ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 

  21-20: 3ة رومي.) النَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ 

َبْل ِبَناُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ ِبَأيِّ َناُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27( 
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ  .) ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

، َفاْلَمِسـيُح ِإذًا َمـاَت ِبـَال . ِطُل ِنْعَمـَة اهللاِ َلْسُت ُأبْ 21(  َألنَُّه ِإْن َكـاَن ِبالنَّـاُموِس ِبـرٌّ
 21: 2غالطية .) َسَببٍ 

ولهــذين الســببين بالــذات مــع غيــرهم أدانــه مجمــع التالميــذ ، وحكمــوا عليــه باإلســتتابة 
رى، بــل أرســلوا مــن هــذه التعــاليم الفاســدة، وأمــروه بعــدم العــودة إلــى هــذا الضــالل مــرة أخــ

إلـــى مـــن أفســـدهم بـــولس بتعاليمـــه مـــن يصـــحح لهـــم عقيـــدتهم ، ويـــرجعهم إلـــى النـــاموس 
 :والختان

َوِفـي اْلَغـِد َدَخـَل ُبـوُلُس َمَعَنـا ِإلَـى 18. َوَلمَّا َوَصْلَنا ِإَلى ُأوُرَشـِليَم َقِبَلَنـا اِإلْخـَوُة ِبفَـَرحٍ 17(
ْعَد َما َسلََّم َعَلْيِهْم َطِفَق ُيَحدُِّثُهْم َشْيئًا َفَشْيئًا ِبُكـلِّ َمـا َفبَ 19. َيْعُقوَب َوَحَضَر َجِميُع اْلَمَشاِيخِ 

ـــُدوَن الـــرَّبَّ 20. َفَعَلـــُه اُهللا َبـــْيَن اْألَُمـــِم ِبَواِســـَطِة ِخْدَمِتـــهِ  ـــا َســـِمُعوا َكـــاُنوا ُيَمجِّ : َوَقـــاُلوا َلـــهُ . َفَلمَّ
َن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنـوا َوُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبَوًة مِ «

َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد 21. ِللنَّاُموسِ 
ــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال َيْســُلُكوا َحَســبَ  ــاِئًال َأْن َال َيْخِتُن ــدِ  َعــْن ُموَســى َق َفــِإذًا َمــاَذا 22. اْلَعَواِئ

. َيُكــــوُن؟ َال ُبــــدَّ َعَلــــى ُكــــلِّ َحــــاٍل َأْن َيْجَتِمــــَع اْلُجْمُهــــوُر َألنَُّهــــْم َسَيْســــَمُعوَن َأنَّــــَك َقــــْد ِجْئــــتَ 
ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــْذرٌ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. ِعْن ــْذ َه ُخ

ْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا َوَتطهَّ 
َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 

ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن 
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َنـا ِحيَنئِـٍذ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـى  َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـلَ 

َوَلمَّا َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهوُد 27َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَباُن 
: َصـاِرِخينَ 28ِع َوَأْلَقـْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِدَي الَِّذيَن ِمْن َأِسيَّا ِفي اْلَهْيَكِل َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمـ

َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«
ــْعِب َوالنَّــاُموِس َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع َحتَّــى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّينَ  َأْيضــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل  ِضــّدًا ِللشَّ

ــدََّس  ــَذا اْلَمْوِضــَع اْلُمَق ــَس َه ــِة ُتــُروِفيُمَس 29. »َوَدنَّ ــْد َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن َألنَُّهــْم َكــاُنوا َق
تَـَراَكَض َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا وَ 30. اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ 

وُه َخــاِرَج اْلَهْيَكــلِ  ــْعُب َوَأْمَســُكوا ُبــوُلَس َوَجــرُّ َوَبْيَنَمــا ُهــْم 31. َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبــَوابُ . الشَّ
ــِد اْضــَطَرَبْت  ــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َق ــٌر ِإَلــى َأِميــِر اْلَكِتيَب ــوُه َنَمــا َخَب َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل

َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّـوا َعـْن . ِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمَئاٍت َوَرَكَض ِإَلْيِهمْ َفِلْلَوقْ 32
 32-17: 21أعمال الرسل ).َضْرِب ُبوُلَس 

 ــــْدُتَك َعَلـــى اَألْرضِ 4: (يقـــول الكتـــاب -127س اْلَعَمـــَل الَّــــِذي َأْعَطْيَتِنــــي . َأَنـــا َمجَّ
 4: 17يوحنا ) .َمْلُتهُ َألْعَمَل َقْد َأكْ 

فإذا كـان يسـوع قـد أكمـل عملـه ، فمـا حاجـة هـذا اإللـه فـى كتابـات بـولس التـى ُتمثـل 
 خمس أسداس كتب العهد الجديد؟

 وتـدعون ) إنجيـل يسـوع(عجبًا لهذا اإلله الذى لم يحفظ إنجيله المسمى  -128س ،
 تدبُّر وتفسير لذلك؟فهل من ! أنه حفظ أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ورسائل بولس

 من المسـلم بـه لـدى النصـارى أن البشـر كلهـم كـانوا يحملـون وزر خطيئـة  -129س
آدم بمجــرد والدتهــم، وأنــه كــان البــد أن يــأتى الــرب أو ابنــه النقــى لُيصــلب عــن البشــرية 

 . الُمحمَّلة بخطيئة آدم

خطيئـة فكيف يجىء اإلله من امـرأة خاطئـة؟ أى لـم يكـن قـد ُصـِلَب بعـد لتتحـرر مـن 
أال يتنـافى هـذا مـع الطهـر التـام الـذى يرغبـه هـذا اإللـه؟ وألـم يكـن هـو نفســه . آدم وحـواء



 97 

ــًال بالخطيئــة األزليــة لوالدتــه مــن امــرأة تحمــل هــذه الخطيئــة؟ ولمــاذا لــم ُيطهرهــا قبــل  ُمحمَّ
 والدته منها؟

 .إن الروح القدس قد نزل عليها وهو هنا قد طهرها قبل أن يغشاها: قد يقول قائل

فـإذا كـان اهللا يملـك غفـران : وقائل ذلـك يكـون قـد وقـع فـى مخالفـة عقائديـة كبيـرة جـداً 
الخطيئــة بــدون صــلب ، فلمـــاذا تخلــص مــن نفســه أو مـــن ابنــه بالصــلب إذًا؟ وهــل مـــن 
العــــدل أن يغفــــر الــــرب لعبــــد دون آخــــر فــــى نفــــس الظــــروف والمالبســــات والنيــــة ونفــــس 

يائــه ولكــل خلقــه لُيظهــر أنــه اإللــه الغفــور ، الخطيئــة؟ ألــم يكــن مــن األولــى أن يغفــر ألنب
 أرحم الراحمين؟ 

ثــم أى رحمــة وأى عــدل فــى أن أتحمــل خطيئــة غيــرى؟ فهــل أذاكــر وأجــد وأجتهــد ثــم 
 أرسب ، ألن أبى لم يتعلم أو لم يحمل نفس الدرجة العلمية التى أحملها أنا؟

 اَألْنِبَيـاِء ُيَفسِّـُر َلُهَمـا  ثُمَّ اْبَتَدَأ ِمْن ُموَسـى َوِمـْن َجِميـعِ 27(يقول لوقـا  -130س
َة ِبِه ِفي َجِميِع اْلُكُتبِ   27: 24لوقا  ).اُألُموَر اْلُمْخَتصَّ

 أين أقواله التى قالها وفسَّر بها األمور المختصة به فى جميع كتب األنبياء؟ 

 وهل كانت مكتوبة وُحِذَفت ، أم ترك اإلله كتابه ناقصًا؟ 

ن عنـــه إنـــه ملهـــم أن ينتقـــى مـــا يعجبـــه ويكتبـــه ، وهـــل مـــن حـــق الكاتـــب الـــذى تقولـــو 
 ويحذف ما ال يتفق مع هواه العقائدى ثم تنسبون أنتم الكتاب هللا؟

 وهل كانت ُمختصة به أم بالمسِّيَّا أم بالتعاليم األخالقية؟ 

وهل تركهـا الكاتـب حتـى ال ينكشـف أمـره فـى التـدليس ومحاولـة خلـع المسِّـيِّانية علـى 
 عيسى عليه السالم؟ 

) 14: 11متـى (ولو كان هو المسِّيَّا، فمن هـو إيليـا المزمـع أن يـأتى الـذى ذكـره فـى 
 ؟)21: 1يوحنا (والذى لم يكن المعمدان 

 ِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيَرًة َأْيضًا َألُقوَل َلُكْم َوَلِكْن «12( 12: 16ويقول يوحنا  -131س
 ).َال َتْسَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِمُلوا اآلنَ 
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ـــيِّا أو حتـــى إلـــه الخـــالص الـــذى نـــزل فلمـــاذ ا أرجأهـــا وٕالـــى متـــى؟ فـــإذا كـــان هـــو المسِّ
لتخليص البشرية من خطيئة آدم ، فمتى نعرف هذه األمور الكثيرة ومن َمن؟ وهل غيره 
أعلــم منـــه وأفضـــل منـــه فـــى التعلـــيم؟ ولمـــاذا لـــم يـــتمكن كإلـــه مـــن إفهـــام تالميـــذه قبـــل أن 

 ُيصَلب ويترك المهمة لغيره؟
َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِّ َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلـى َجِميـِع اْلَحـقِّ 13: (لفقـرةوبقية ا

َذاَك 14. َألنَُّه َال َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبـِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ 
ُدِني َألنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا لِ   14-13: 16يوحنا ) .ي َوُيْخِبُرُكمْ ُيَمجِّ

فلماذا لم ُيرشدهم هو إلـى جميـع الحـق؟ وهـل تـرك جـزء مـن الحـق لـم ُيطلعهـم عليـه؟ 
وهل بذلك ممكن أن يكون يسوع هو المسِّيَّا الذى أنبأنا هنا بقدومه ورسـالته ناقصـة؟ أال 

يخبـــركم أن يـــدل ذلـــك علـــى أن هنـــاك جـــزء مـــن الرســـالة لـــم ُيكملـــه يســـوع وبـــذلك أراد أن 
ــيِّا هــو الــذى ســينزل عليــه كتابــًا يمجــده، ويــدافع عنــه، ويأخــذ لــه حقــه مَمــن اتهمــوه  المسِّ
باأللوهية واتهمـوا أمـه بالحمـل بـه سـفاحًا، ونسـبوا لـه األب، ونسـبوا ألمـه الـزوج، وسـوف 

 يخبركم أيضًا بأمور سوف تحدث فى المستقبل؟ 

 ــاءَ َال َتُظنُّــوا َأنِّــي جِ «17: (قــال يســوع -132س ــا . ْئــُت َألْنُقــَض النَّــاُموَس َأِو اَألْنِبَي َم
ــلَ  ــْل ِألَُكمِّ ــَض َب ــُت َألْنُق فهــل أكمــل يســوع رســالته أم ال؟ وٕاذا كــان قــد أكملهــا فمــا ) .ِجْئ

 حاجتكم لرسائل بولس التى ُكِتَبت بعده وألغت الناموس والختان واخترعت دينًا جديدًا؟

 ْدُتَك عَ 4: (قال يسوع -133س اْلَعَمـَل الَّـِذي َأْعَطْيَتِنـي َألْعَمـَل . لَـى اَألْرضِ َأَنا َمجَّ
ــهُ  ــْد َأْكَمْلُت ــا َأَخــَذ َيُســوُع اْلَخــلَّ َقــالَ 30: (، وقــال قبــل المــوت 4: 17يوحنــا ) .َق ــْد «: َفَلمَّ َق

وحَ . »ُأْكِملَ   30: 19يوحنا ) .َوَنكََّس َرْأَسُه َوَأْسَلَم الرُّ
األرض ، وقـد أرسـل بـولس برسـالة جديـدة فكيف يكون قد أكمـل عملـه ورسـالته علـى 

ألغى فيها الناموس والختان وأنشأ فيها الهوتيين وقساوسة وأساقفة وشمامسـة ولـم ُتختـتم 
 رسالته إال برسائل بولس وباقى رسائل كتابكم؟ 

 36: 19لوقا ) .َوِفيَما ُهَو َساِئٌر َفَرُشوا ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريقِ 36( -134س 

هم وهــم ســائرون؟ وهــل ظلــوا عرايــا فــى الطريــق؟ وهــل أخــذوا ثيابــا فكيــف فرشــوا ثيــاب
معهم لفرشها فى الطريق؟ ولو كانوا قد أخذوها معهم فلماذا لـم يأخـذوا األشـياء الطبيعيـة 
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التى تُفترش األرض بها مثـل الُحصـر والسـجاد؟ ولمـن فرشـوا ثيـابهم؟ وهـل تركـوا الثيـاب 
علمهــم كــان يركــب الجحــش واألتانــة ولــم مفروشـة وأكملــوا مســيرتهم ، علــى األخــص أن م

 يتوقف؟ أم أن النص مبتور؟

 َأْنـــَت ُبْطـــُرُس َوَعَلـــى َهـــِذِه : َوَأَنـــا َأُقـــوُل َلـــَك َأْيضـــاً 18: (قـــال يســـوع لبطـــرس -135س
ـــْن َتْقـــَوى َعَلْيَهـــا ـــْخَرِة َأْبِنـــي َكِنيَســـِتي َوَأْبـــَواُب اْلَجِحـــيِم َل  َوُأْعِطيـــَك َمَفـــاِتيَح َمَلُكـــوتِ 19. الصَّ

َوُكلُّ َمـا َتُحلُّـُه . َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْرُبوطًا ِفي السََّماَواتِ السََّماَواِت 
 19-18: 16متى ) »َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

 فأين إنجيل بطرس؟ ولماذا لم تعترف الكنيسة بأعماله واعتبرتها من كتب الهرطقة؟

 ُكــــلُّ َمــــا : َاْلَحــــقَّ َأُقــــوُل َلُكــــمْ 18: (يقــــول الكتــــاب إن يســــوع قــــال للتالميــــذ -136س
َتْرِبُطوَنــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّــَماِء َوُكــلُّ َمــا َتُحلُّوَنــُه َعَلــى اَألْرِض 

 18: 18متى ) .َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماءِ 

ميذ وأناجيلهم وأعمالهم؟ بل ُرفضت أناجيـل وكتـب تُنَسـب فلماذا ُرِفَضت كتابات التال
 ! إلى مريم نفسها

أم إنها كانت عامـة ) 19-18: 16متى (وهل خصَّ بطرس بهذا القول كما قال فى 
 ؟)18: 18متى (لكل التالميذ كما قال فى 

 ولــــو كــــان القــــول الســــابق للتالميــــذ ، فلمــــاذا لــــم يتمكنــــوا هــــم مــــن إخــــراج  -137س
 الشياطين؟

ـا َجـاُءوا ِإلَـى اْلَجْمــِع َتقَـدََّم ِإَلْيـِه َرُجــٌل َجاِثيـًا لَـُه 14( َيــا َسـيُِّد اْرَحـِم اْبِنــي «: َوقَـاِئالً 15َوَلمَّ
َوَأْحَضـــْرُتُه ِإَلـــى 16. َفِإنَّــُه ُيْصـــَرُع َوَيتَـــَألَُّم َشـــِديدًا َوَيَقـــُع َكِثيـــرًا ِفـــي النَّـــاِر َوَكِثيـــرًا ِفــي اْلَمـــاءِ 

ــِذَك َفَلــ ــُفوهُ َتَالِمي ــا اْلِجيــُل َغْيــُر اْلُمــْؤِمِن «: َفَأَجــاَب َيُســوعُ 17. »ْم َيْقــِدُروا َأْن َيْش َأيَُّه
َفــاْنَتَهَرُه 18» !؟ َقــدُِّموُه ِإَلــيَّ َهُهَنــاَمَتــى َأْحــَتِمُلُكمْ ؟ ِإَلــى اْلُمْلَتــِوي ِإَلــى َمَتــى َأُكــوُن َمَعُكــمْ 

ُثمَّ َتَقدََّم التََّالِميُذ ِإَلى َيُسوَع 19. ُغَالُم ِمْن ِتْلَك السَّاَعةِ َفُشِفَي الْ . َيُسوُع َفَخَرَج ِمْنُه الشَّْيَطانُ 
ــِدْر َنْحــُن َأْن ُنْخِرَجــهُ «: َعَلــى اْنِفــَراٍد َوَقــاُلوا ــْم َنْق ــَدِم «: َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 20» ؟ِلَمــاَذا َل ِلَع

ٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدٍل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلَهـَذا َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَما: َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . ِإيَماِنُكمْ 
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ــلِ  ــَدْيُكمْ : اْلَجَب ــٍن َل ــَر ُمْمِك ــوُن َشــْيٌء َغْي ــُل َوَال َيُك ــاَك َفَيْنَتِق ــى ُهَن ــا ِإَل ــْن ُهَن ــْل ِم . اْنَتِق
ْومِ 21 َالِة َوالصَّ  21-14: 17متى )»َوَأمَّا َهَذا اْلِجْنُس َفَال َيْخُرُج ِإالَّ ِبالصَّ

 لمـاذا لـم يتجسَّــد الـرب لموســى وقومـه؟ ولمـاذا حــذََّر بنـى إســرائيل ِمـن َمــن  -138س
يعبدون األصنام والتماثيل التى يدعى عابدوها أنَّ هذه التماثيل قد تجسََّد فيها اإلله؟ أى 
لمــاذا حــذرهم مــن التجســد؟ هــل فكــرت أيهــا النصــرانى فــى هــذا الــنص مــن قبــل؟ ألــم يــدر 

ا لعلمــه األزلــى أنــه ســيأتى أنــاس ضــالة وتقــول بتجســد اهللا بخلــدك أن اهللا حــذر مــن هــذ
 سواء فى تمثال أو بشر أو حيوانات أو غيره؟

َفـــِإنَُّكْم لـــْم تَـــُروا ُصـــوَرًة َمـــا َيـــْوَم َكلَمُكـــُم الـــرَّبُّ ِفـــي . فَــاْحَتِفُظوا ِجـــّدًا َألْنُفِســـُكمْ 15(
ُلـوا َألْنُفِسـُكْم ِتْمثَـاًال َمْنُحوتـًا ُصـوَرَة ِلـَئال َتْفُسـُدوا َوَتْعمَ 16. ُحوِريَب ِمْن َوَسِط النَّـارِ 

ــاٍل َمــا ِشــْبَه َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى  ــا َعلــى اَألْرِض ِشــْبَه َطْيــٍر َمــا ِذي 17ِمَث ِشــْبَه َبِهيَمــٍة َمــا ِممَّ
ـا ِفـي 18َجَناٍح ِممَّا َيِطيُر ِفي السََّماِء  الَمـاِء ِشْبَه َدِبيٍب َما َعلى اَألْرِض ِشْبَه َسَمٍك َمـا ِممَّ

َوِلَئال َتْرَفَع َعْيَنْيَك ِإلى السََّماِء َوَتْنُظَر الشَّْمَس َوالَقَمَر َوالنُُّجـوَم ُكـل 19. ِمْن َتْحِت اَألْرضِ 
ـــَماِء َفَتْغَتـــرَّ  ـــُعوِب الِتـــي َتْحـــَت ُكـــلِّ السَّ ـــَماِء الِتـــي َقَســـَمَها الـــرَّبُّ ِإلُهـــَك ِلَجِميـــِع الشُّ ُجْنـــِد السَّ

 19-15: 4تثنية ) .َوَتْعُبَدَهاَوَتْسُجَد لَها 

فاهللا قد أعلن أنه هو اإلله الواحـد األحـد ، الفـرد الصـمد ، فلمـاذا يحتـاج إلـى الشـريك 
والولـــد؟ لمـــاذا يحتـــاج إلـــى التجســـد؟ فهـــل اإللـــه خـــالق الســـماوات واألرض وحـــده يحتـــاج 

 للشريك أو التجسد؟

 َأَنـا الـرَّبُّ َصـاِنٌع ُكـلَّ َشـْيءٍ «: اْلـَبْطنِ  َيُقـوُل الـرَّبُّ َفاِديـَك َوَجاِبُلـَك ِمـنَ َهَكَذا 24(
 24: 44إشعياء ) ؟َمْن َمِعي. َباِسٌط اَألْرَض . َناِشٌر السََّماَواِت َوْحِدي

ــرب ال (: لقــد أخبــر مالخــى أيضــًا أن يبلِّــغ قومــه بــأن اهللا ال يتجســد وال يتغيــر ــا ال أن
 6: 3مالخى ) أتغير

الـرب حقـًا علـى األرض؟ هـو ذا السـموات  هل يسكن: (وأكََّد بوضوح أكثر قـائالً 
 28: 8ملوك األول ) وسماء السماوات ال تسعك
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َواْغِفْر، َواْعَمْل َوَأْعـِط ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َحَسـَب  ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ َفاْسَمْع َأْنَت 39(
ملــوك .) َرْفــَت ُقُلــوَب ُكــلِّ َبِنــي اْلَبَشــرِ َألنَّــَك َأْنــَت َوْحــَدَك َقــْد عَ . ُكــلِّ ُطُرِقــِه َكَمــا َتْعــِرُف َقْلَبــهُ 

 39: 8األول 

َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اُهللا َحّقًا َمَع اِإلْنَساِن َعَلى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَنِت السََّماَواُت َبِل (
األيام  أخبار !)السََّماَواُت اْلُعَلى َال َتَسُعَك، َفَكْم ِباَألْحَرى َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي َبَنْيتُ 

 18: 6الثاني 

َوَال تَـْدُعوا َلُكـْم 9(: ألم يرسل اهللا نبيـه عيسـى عليـه السـالم لينفـى فكـرة التجسـد بقولـه
 9: 23؟ متى .)َأبًا َعَلى اَألْرِض َألنَّ َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

ِذِب َواتََّقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق الَِّذيَن اْسَتْبَدُلوا َحقَّ اِهللا ِباْلكَ 25(ألم ُيحذِّر بولس من 
 25: 1؟ رومية ).ُدوَن اْلَخاِلِق الَِّذي ُهَو ُمَباَرٌك ِإَلى اَألَبدِ 

: 34تثنيـة ) ليس مثـل اهللا(فاهللا منزه عن الشبيه وعن التجسد فهو ليس كمثله شىء
26 

الثـانى  أخبـار األيـام) أيها الرب إله إسرائيل ، ال إله مثلك فى السماء واألرض(
6 :14  

صــموئيل )قــد عظمــت أيهــا الــرب اإللــه ألنــه لــيس مثلــك ، ولــيس إلــه غيــرك(
 22: 7الثانى 

 ،  20: 17أخبار األيام األولى ) يا رب ليس مثلك ، وال إله غيرك(

 ،  18: 40إشعياء ) ؟فبمن تشبهون اهللا؟ وأى شبه تعادلون به(

 5: 46إشعياء ) ؟بمن تشبهوننى ، وتسووننى ، وتمثلوننى لنتشابه(

 19: 23عدد ) فيكذب ، هل يقول وال يفعل؟ أو يتكلم وال يفى؟ ليس اهللا إنساناً (

 19: 23عدد .) َفَيْنَدمَ  َوال اْبَن ِإْنَسانٍ َفَيْكِذَب لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا 19(

 ـــد اإللـــه فـــى صـــورة بشـــر قـــوة أم ضـــعف، ِعـــزَّة لـــرب أم مذلَّـــة،  -139س وهـــل تجسُّ
 ، علم أم جهل ، حكمة أم تهور ، عدل أم ظلم وجور؟ قداسة له أم مهانة 
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فــإذا كـــان ضـــعف ومذلَّـــة وٕاهانـــة وجهـــل وتهـــوُّر وظلـــم ، فمـــا حاجـــة اإللـــه أن يتجســـد 
 ويظهر فى هذا الشكل المهين؟ ولمصلحة َمن ُيهان وُيذل وُيصلب وُيلَعن؟

ماء ولو كان قوة، فكيف ترون القوة فى إله يصغر حجمه من إله يمأل السماوات وسـ
الســماوات ، إلــى إلــه يحــده رحــم أمــه ، واألقمطــة التــى كــانوا يلفونــه بهــا ، ويجمعــه القبــر 
الذى ُدِفَن فيه، ثم قبضوا عليه ، وصفعه شرار خلقه على وجهه ، وبصقوا فـى وجهـه ، 
بعد ما سبُّوه واتهموه أنه ابن زنى ، ثم أعدموه صلبًا، ثم أنزلوه إلى الجحيم ، ثم من بعد 

 ه؟صلبه لعنو 

َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اُهللا َحّقـًا َمـَع اِإلْنَسـاِن َعَلـى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَنـِت السَّـَماَواُت َبـِل (
أخبــار األيــام  !)السَّــَماَواُت اْلُعَلــى َال َتَســُعَك، َفَكــْم ِبــاَألْحَرى َهــَذا اْلَهْيَكــُل الَّــِذي َبَنْيــتُ 

 18: 6الثانى 

 الق ألوالدك؟كيف تصف يا نصرانى الرب الخ -140س 

وهـل لـم يكـن إلـه : فإن قلـت لـه إنـه إلـه المحبـة ، فهـذا غيـر كـاٍف وسـيبادرك بالسـؤال
للمحبة عندما أوحى إلى موسى واألنبياء أن يبيدوا األمم؟ وأن يقتلوا األطفال؟ وأن يقتلوا 

 الرضع؟ وأن يبيدوا النساء؟ فكيف يكون إله للمحبة وهو يأمر بالقتل والحرق واإلبادة؟

ــل وعمــل أم  ليعجــب عبيــده بعــد أن رفضــه بنــو " نيــو لــوك"هــل تغيــرت صــورته وتجمَّ
 إسرائيل وألهوا األصنام وتركوه؟ وهل هذا من النسخ لصورة اإلله أم من المسخ؟

ُمـوا ُكـلَّ َمـا َلـُه َوَال 3( 3: 15صموئيل األول  َفـاآلَن اْذَهـْب َواْضـِرْب َعَمـاِليَق َوَحرِّ
 )»َجَمًال َوِحَماراً , َبَقرًا َوَغَنماً , ِطْفًال َوَرِضيعاً , ْل َرُجًال َواْمَرَأةً َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقتُ 

ـــانى  َوَقَطُعـــوا َأْيـــِدَيُهَما  َوَأَمـــَر َداُوُد اْلِغْلَمـــاَن َفَقَتُلوُهَمـــا،12( 12: 4صـــموئيل الث
 ) .َوَعلَُّقوُهَما َعَلى اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُرونَ  َوَأْرُجَلُهَما

َفالَِّذي َيْنُجو ِمـْن َسـْيِف َحَزاِئيـَل َيْقُتُلـُه َيـاُهو، َوالَّـِذي 17( 17: 19ملوك األول 
 ).َيْنُجو ِمْن َسْيِف َياُهو َيْقُتُلُه َأِليَشعُ 

ـــْعَب الَّـــِذيَن ِبَهـــا َوَنَشـــَرُهْم ِبَمَناِشـــيَرِ◌ 3( 3: 20أخبـــار األيـــام األول  َوَأْخـــَرَج الشَّ
ثُــمَّ َرَجــَع َداُوُد . َكــَذا َصــَنَع َداُوُد ِلُكــلِّ ُمــُدِن َبِنــي َعمُّــونَ َوهَ . َوَنــَواِرِج َحِديــٍد َوُفــُؤوسٍ 
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 ) .َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

َيــــا ِبْنــــَت َباِبــــَل اْلُمْخَرَبــــَة ُطــــوَبى ِلَمــــْن ُيَجاِزيــــِك َجــــَزاَءِك الَّــــِذي 8( 9-8: 137مزاميــــر 
ْخَرةَ  ُطوَبى ِلَمْن ُيْمِسُك َأْطَفاَلكِ 9! َجاَزْيِتَنا  !) َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ

. َال ُتْشِفْق َأْعُيـُنُكْم َوَال َتْعُفـوا .اْعُبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوَراَءُه َواْضِرُبوا[( 7-5: 9حزقيال 
ــَل َوالنَِّســاءَ 6 ــْذَراَء َوالطِّْف ــابَّ َواْلَع ــْيَخ َوالشَّ ــوا ِلْلَهــَالكِ . َالشَّ َســاٍن َوَال َتْقُرُبــوا ِمــْن ِإنْ . اْقُتُل

َوَقـاَل 7 .فَــاْبَتَدُأوا بِــالرَِّجاِل الشُّـُيوِخ الَّـِذيَن َأَمـاَم اْلَبْيـتِ  .»َمْقِدِسـي َواْبتَـِدُئوا ِمـنْ , َعَلْيِه السِّـَمةُ 
ُسوا اْلَبْيتَ : [َلُهمْ    ).َفَخَرُجوا َوَقَتُلوا ِفي اْلَمِديَنةِ . »اْخُرُجوا. َواْمُألوا الدُّوَر َقْتَلى, َنجِّ

ـــَنٍة َوُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمْخَتـــاَرٍة 19( 19: 3انى ملـــوك الثـــ َفَتْضـــِرُبوَن ُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمَحصَّ
َوَتْقَطُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماِء َوُتْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجيَِّدٍة 

 ) ].ِباْلِحَجاَرةِ 

ـلِح ِحـيَن َتْقـُرُب «10( 18 -10: 20تثنية  َفـِإْن 11ِمـْن َمِديَنـٍة ِلُتَحاِرَبهَـا اْسـَتْدِعَها ِللصُّ
ــلِح َوَفَتَحــْت لــَك َفُكــلُّ الشَّــْعِب الَمْوُجــوِد ِفيَهــا َيُكــوُن لــَك ِللتَّْســِخيِر  َأَجاَبْتــَك ِإلــى الصُّ

إَِذا َدَفَعَها الـرَّبُّ وَ 13. َوإِْن لْم ُتَساِلْمَك َبل َعِملْت َمَعَك َحْربًا َفَحاِصـْرَها12. َوُيْسَتْعَبُد لكَ 
َوَأمَّا النَِّساُء َواَألْطفَـاُل َوالَبهَـاِئُم 14. ِإلُهَك ِإلى َيِدَك َفاْضِرْب َجِميَع ُذُكورَِها ِبَحدِّ السَّْيفِ 

ــَة َأْعــَداِئَك الِتــي  ــِة ُكــلُّ َغِنيَمِتَهــا َفَتْغَتِنُمَهــا ِلَنْفِســَك َوَتْأُكــُل َغِنيَم َأْعَطــاَك َوُكــلُّ َمــا ِفــي الَمِديَن
َهَكـَذا َتْفَعــُل ِبَجِميـِع الُمــُدِن الَبِعيـَدِة ِمْنــَك ِجـّدًا الِتــي لْيَسـْت ِمــْن ُمـُدِن َهــؤُالِء 15. الـرَّبُّ ِإلهُــكَ 
َوَأمَّا ُمُدُن َهُؤالِء الشُُّعوِب الِتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِصيبًا َفال َتْسـَتْبِق 16. اُألَمِم ُهَنا

ــَمًة  ــا َنَس ــاِمْنَه ــا َتْحِريمــاً 17 َم ُمَه ــل ُتَحرِّ يِّيَن : َب ــِرزِّ ــاِنيِّيَن َوالِف ــيَن َواَألُمــوِريِّيَن َوالَكْنَع الِحثِّيِّ
يِّيَن َوالَيُبوِسـيِّيَن َكَمـا َأَمـَرَك الـرَّبُّ ِإلهُـَك  ِلَكـْي ال ُيَعلُِّمـوُكْم َأْن َتْعَملُـوا َحَسـَب َجِميـِع 18َوالِحوِّ

 ) .ا ِآلِلَهِتِهْم َفُتْخِطُئوا ِإلى الرَّبِّ ِإلِهُكمْ َأْرَجاِسِهِم الِتي َعِمُلو 

ــاِمَرِة، 17( 17: 10ملــوك الثــانى  َوَقَتــَل َجِميــَع الَّــِذيَن َبُقــوا َألْخــآَب َوَجــاَء ِإَلــى السَّ
 ) .ِفي السَّاِمَرِة َحتَّى َأْفَناُه، َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

ــُفوِح 40( 40-28: 10يشــوع  ــْهِل َوالسُّ َفَضــَرَب َيُشــوُع ُكــلَّ َأْرِض اْلَجَبــِل َواْلَجُنــوِب َوالسَّ
 .) ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َلْم ُيْبِق َشاِرداً . َوُكلَّ ُمُلوِكَها



 104 

َوَأَخَذ َحاُصـوَر َوَضـَرَب َمِلَكهَـا  ُثمَّ َرَجَع َيُشوُع ِفي َذِلَك اْلَوْقتِ 10( 12-10: 11يشوع 
ــْيفِ 11.... ِبالسَّــْيفِ  ــْم َتْبــَق َنَســَمةٌ . َحرَُّمــوُهمْ . َوَضــَرُبوا ُكــلَّ َنْفــٍس ِبَهــا ِبَحــدِّ السَّ . َوَل

ُهْم َفَأَخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن ُأوَلِئَك اْلُمُلوِك َوَجِميَع ُمُلوِكَها َوَضَربَ 12. َوَأْحَرَق َحاُصوَر ِبالنَّارِ 
َمُهْم َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ . ِبَحدِّ السَّْيفِ   .) َحرَّ

ــــْيِف 15( 17 -15: 13تثنيـــة  َفَضــــْربًا َتْضــــِرُب ُســــكَّاَن ِتلــــَك الَمِديَنــــِة ِبَحــــدِّ السَّ
ُمَها ِبُكلِّ َما ِفيَها َمَع َبَهاِئِمَها ِبَحدِّ السَّْيفِ  َهـا ِإلـى َوَسـِط َتْجَمـُع ُكـل َأْمِتَعتِ 16. َوُتَحرِّ

َساَحِتَها َوُتْحـِرُق ِبالنَّـاِر الَمِديَنـَة َوُكـل َأْمِتَعِتَهـا َكاِملـًة ِللـرَّبِّ ِإلِهـَك َفَتُكـوُن تَـال� ِإلـى 
 .) اَألَبِد ال ُتْبَنى َبْعدُ 

ـــْعُب . َفَهتَــَف الشَّــْعُب َوَضــَرُبوا بِــاَألْبَواقِ 20( 24-20: 6يشــوع  َوَكــاَن ِحــيَن َســِمَع الشَّ
ــْعَب َهَتــَف ُهَتافــًا َعِظيمــاً َصــوْ  ــوُر ِفــي َمَكاِنــهِ , َت اْلُبــوِق َأنَّ الشَّ ــْعُب , َفَســَقَط السُّ َوَصــِعَد الشَّ

َوَحرَُّمـوا ُكـلَّ َمـا ِفـي اْلَمِديَنـِة ِمـْن 21. َوَأَخـُذوا اْلَمِديَنـةَ , ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكلُّ َرُجـٍل َمـَع َوْجِهـهِ 
ــْيفِ  -َوَشــْيٍخ  ِمــْن ِطْفــلٍ , َرُجــٍل َواْمــَرَأةٍ  ــَر َواْلَغــَنَم َواْلَحِميــَر ِبَحــدِّ السَّ ... . َحتَّــى اْلَبَق

ــُة َوالــذََّهُب َوآِنَيــُة النَُّحــاِس . َوَأْحَرُقــوا اْلَمِديَنــَة ِبالنَّــاِر َمــَع ُكــلِّ َمــا ِبَهــا24 ِإنََّمــا اْلِفضَّ
 .) َواْلَحِديِد َجَعُلوَها ِفي ِخَزاَنِة َبْيِت الرَّبِّ 

َمقِّيـــَدَة وَأِريَحـــا وِلْبَنـــَة وَلِخـــيَش وَلِخـــيَش وَحْبـــُروَن : ل يشـــوع بالشـــعوب اآلتيـــةوكـــذلك فعـــ
وَدِبيَر وضربهم بحد السيف وكل نفس بهـا ولـم يبـق بهـا شـاردًا ، بـل حـرَّم كـل نسـمة بهـا 

 !!!  كما أمر الرب –

َأْمِلَك َعَلْيِهْم َفـْأُتوا ِبِهـْم َأمَّا َأْعَداِئي ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن 27( 27: 19لوقا 
 .) »ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

ــى اَألْرضِ «34( 40-34: 10متــى  ــَالمًا َعَل ــَي َس ــُت ِألُْلِق ــي ِجْئ ــوا َأنِّ ــا . َال َتُظنُّ َم
قَ 35. ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َبْل َسْيفاً  يِه َواِالْبَنَة ِضدَّ اِإلْنَساَن ِضدَّ َأبِ  َفِإنِّي ِجْئُت ِألَُفرِّ

  .)ُأمَِّها َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها

َأَتُظنُّـــوَن َأنِّـــي 51 …ِجْئـــُت ُألْلِقـــَي َنـــارًا َعَلـــى اَألْرِض «49( 53-49: 12لوقـــا 
َألنَُّه َيُكوُن ِمَن 52. َبِل اْنِقَساماً ! ِجْئُت ُألْعِطَي َسَالمًا َعَلى اَألْرِض؟ َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ 

ــٍت َواِحــٍد ُمْنَقِســِمينَ اآل ــةٍ : َن َخْمَســٌة ِفــي َبْي ــى َثَالَث ــاِن َعَل ــْيِن َواْثَن ــى اْثَن ــٌة َعَل . َثَالَث
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َيْنَقِسُم اَألُب َعَلى اِالْبِن َواِالْبـُن َعَلـى اَألِب َواُألمُّ َعَلـى اْلِبْنـِت َواْلِبْنـُت َعَلـى اُألمِّ 53
 .) »َلى َحَماِتَهاَواْلَحَماُة َعَلى َكنَِّتَها َواْلَكنَُّة عَ 

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَلـيَّ َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه َوُأمَّـُه «26: َوَقاَل َلُهمْ ( 26-25: 14لوقا 
 ).َواْمَرَأَتُه َوَأْوَالَدُه َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

يا أبى بأى حق يتوجه يسوع إلى شجرة التين : فى اإلجابة ، فسيقول لكوٕان خدعته 
ليأكل منها وهى ليست ملكه؟ أليست هذه سرقة واعتداء على ممتلكات الغير؟ وهل هذا 
من الحب أن يدمر ممتلكات الغير ، ويلعن الشجرة ألنه لـم يـتمكن مـن سـرقة التـين مـن 

خل فـــى الخنـــازير وتبيـــد ألفـــين مـــن عليهـــا؟ هـــل مـــن الحـــب أن يســـمح للشـــياطين أن تـــد
الخنازير؟ هل من المحبة أن يدمر على أصحاب الخنازير اإلنتفـاع بهـا سـواء بـالبيع أو 
باألكـل؟ أال تعـرف يـا أبـى أن الخمــر والخنزيـر محـرم فـى اإلســالم ، ومـع ذلـك لـو أتلــف 

 رى؟مسلم شيئًا منها لمسيحى غرم ثمنها؟ فأى دين يا أبى أنصف أصحاب العقائد األخ

 ماذا كان عمر يسوع عند موته؟ -141س 

ــا اْبتَــَدَأ َيُســوُع 23( 23: 3فتبعــًا للوقــا  َوُهــَو َعَلــى َمــا  َكــاَن َلــُه َنْحــُو َثَالِثــينَ َســَنةً َوَلمَّ
 .واستمرت رسالته ثالث سنوات) َكاَن ُيَظنُّ اْبَن ُيوُسَف ْبِن َهاِلي

عـاش مـا (، القـديس إرينيـوس لكن هذا يناقض ما ذكـره أحـد آبـاء الكنيسـة المشـهورين
 ).ميالدي 202إلى  125بين 

أن المسيح عليه السالم مات في سـن الخمسـين " ضد الهرطقات"فقد ذكر في كتابه 
بــل يــذكر أن هــذا هــو تعلــيم . وأن هــذا هــو تعلــيم يوحنــا أحــد تالميــذ المســح عليــه الســالم

ـــيم آخـــر أن يســـوع مـــات بعـــد. التالميـــذ ومـــا ذكـــره اإلنجيـــل ســـنة مـــن عمـــر  ويـــدعى تعل
 !!!.الثالثين ، وهو رأي باطل

ـــُه اْلَيُهـــودُ 57: (وهـــذا مصـــداقًا لقـــول اليهـــود المعاصـــرين ليســـوع ـــاَل َل ـــَك «: َفَق ـــْيَس َل َل
 57: 8يوحنا ) »َبْعُد َأَفَرَأْيَت ِإْبَراِهيَم؟ َخْمُسوَن َسَنةً 

 إذا كــان الالهــوت لــم يفــارق الناســوت لحظــة واحــدة ، فــأين كــان الالهــوت -142س 
ز  عندما كان الناسوت حيوان منوى فى رحـم أمـه ، أو طفـل ال يفقـه شـيئًا ، يتبـول ويتبـرَّ
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علــى نفســه؟ بــل أيــن كــان الالهــوت أثنــاء مــا كــان الناســوت يقضــى حاجتــه؟ وأيــن كــان 
 الالهوت وقت موت الناسوت؟ وأين كان الالهوت وقت إهانة الناسوت أو وقت دفنه؟

 يل على تواضعه وحبه لنا ، إذ َقِبَل أن يتجسد إن تجسد اإلله لدل: تقولون -143س
 وُيعَدم صْلبًا من أجلنا؟

 فهل كان متكبرًا ولم يكن متواضعًا قبل أن يتجسَّد؟: وأقول

 .وما رأيكم فى تكبره وعدم تواضعه اآلن؟ حيث إنه غير متجسد

 وما الدليل على أن التجسد يعنى التواضع وال يعنى اإلتضاع والضعف؟

جسد الذى أدى إلى سبِّه ، والبصـق فـى وجهـه، واإلسـتهزاء بـه، وضـربه أليس هذا الت
 ، وطعنه، ثم صلبه؟

وهل تجسد اإلله وكونه حيوان منوى ، ثم طفل رضيع يتبوَّل ويتبرز على نفسه ، أو 
 لدليل على تواضع الرب أم دليل على صغره وضعفه؟) 14: 17رؤيا (خروف 

 ى حكى عنها سفر القضاة وٕارمياء؟ما رأيكم فى إله فقد هيبته وجبروته الت

 5: 5قضاة ) تزلزلت الجبال من وجه الرب(

 6: 1إرمياء ) ال مثيل لك  يا رب، عظيم أنت، عظيم اسمك فى الجبروت(

 وهل من التواضع أن يكون اإلله مغلوبًا على أمره؟

ي َيُجـزُُّه َهَكـَذا َلـْم ِمْثَل َشاٍة ِسيَق ِإَلـى الـذَّْبِح َوِمْثـَل َخـُروٍف َصـاِمٍت َأَمـاَم الَّـذِ «(
 ،  32: 8أعمال الرسل .) َيْفَتْح َفاهُ 

 30: 5يوحنا ) أنا ال أقدر أن أفعل من نفسى شيئاً (

وكـــان (وهـــل مـــن التواضـــع أن يهـــرب اإللـــه مـــن وجـــه عبيـــده خوفـــًا مـــنهم أن يقتلـــوه؟ 
يسوع يتردد بعد هذا فى الجليل ، ألنه لم يرد أن يتردد فى اليهوديـة ألن اليهـود 

 ،  1: 7يوحنا ) كانوا يطلبون أن يقتلوه

) فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكـن يسـوع يمشـى بـين اليهـود عالنيـة(
 ،  54-53: 11يوحنا 
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فرفعــوا حجــارة ليرجمــوه ، أمــا يســوع فــاختفى وخــرج مــن الهيكــل مجتــازًا فــى (
 59: 8يوحنا ) وسطهم ومضى هكذا

ــا َحَســَب 22(وأى تواضــع هــذا فــى أن يــنجس اإللــه أمــه؟  ــاُم َتْطِهيرَِه ــْت َأيَّ ــا َتمَّ َوَلمَّ
 22: 2لوقا ) .َشِريَعِة ُموَسى َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ 

وهــل مــن التواضــع أن يفقــد اإللــه إحــدى صــفاته الجميلــة المالزمــة لــه ، والتــى تكــون 
؟ فأى تواضع هـذا أن يكـون 41: 11ن ال ويي) إنى أنا قدوس(سببًا ألن نعبده؟ ألم يقل 

 اإلله حقيرًا؟

 ؟ فأى تواضع هذا أن يكون اإلله ذليًال؟11: 62ألم يقل إن العزة له فى مزمور 

 ؟)يسوع(هل تجسد اإلله حقًا فى جسد إنسان : والسؤال الجذرى -144س 

عليــه لــم تقــل التــوراة بــذلك ، بــل نفــت نفيــًا قاطعــًا أن يكــون اإللــه إنســانًا وُتجــرى . ال
 19: 23عدد ) .َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنَدمَ لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا 19: (القوانين البشرية

ِمْن َأْجـِل َأنَّـُه قَـِد اْرَتفَـَع َقْلُبـَك : َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ . ُقْل ِلَرِئيِس ُصورَ , َيا اْبَن آَدمَ [2(
, َوَأْنـَت ِإْنَسـاٌن َال ِإَلـهٌ . ْجِلـِس اآلِلَهـِة َأْجِلـُس ِفـي َقْلـِب اْلِبَحـارِ ِفـي مَ . َأَنا ِإَلهٌ : َوُقْلتَ 

 2: 28حزقيال ) .َوإِْن َجَعْلَت َقْلَبَك َكَقْلِب اآلِلَهةِ 

حزقيـال ) ِفـي َيـِد َطاِعنِـَك؟ َوَأْنـَت ِإْنَسـاٌن َال ِإَلـهٌ . َأَنا ِإَلـهٌ : َهْل َتُقوُل َقْوًال َأَماَم َقاِتِلكَ (
28 :9 

اْلقُـدُّوُس  َألنِّـي اللَّـُه َال ِإْنَسـانٌ َال َأُعوُد َأْخـِرُب َأْفـَراِيَم . َال ُأْجِري ُحُمّوّ◌َ◌ َغَضِبي«9(
 9: 11هوشع .) ِفي َوَسِطَك َفَال آِتي ِبَسَخطٍ 

، ال إلـه مثلـك فـى السـماء أيهـا الـرب إلـه إسـرائيل: (فاهللا ال يتجسد ولـيس لـه مثيـل
  14: 6نى أخبار األيام الثا) واألرض

صــموئيل ) قــد عظمــت أيهــا الــرب اإللــه ألنــه لــيس مثلــك ، ولــيس إلــه غيــرك(
 22: 7الثانى 

  20: 17أخبار األيام األولى ) يا رب ليس مثلك ، وال إله غيرك(

  26: 34تثنية ) ليس مثل اهللا(
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  18: 40إشعياء ) ؟فبمن تشبهون اهللا؟ وأى شبه تعادلون به(

 5: 46إشعياء ) ؟وتمثلوننى لنتشابه بمن تشبهوننى ، وتسووننى ،(

 :أما يسوع فقد كان إنساناً 
َوَأَنــا ِإْنَسـاٌن َقــْد َكلََّمُكـْم ِبــاْلَحقِّ الَّـِذي َســِمَعُه َوَلِكـنَُّكُم اآلَن َتْطُلُبـوَن َأْن َتْقُتلُـوِني 40(

 40: 8يوحنا ) .َهَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيمُ . ِمَن اللَّهِ 

َصـَنَع  ِإْنَسـاٌن ُيَقـاُل َلـُه َيُسـوعُ «: َأَجـابَ 11» َكْيـَف اْنَفَتَحـْت َعْيَنـاَك؟«: َفَقاُلوا َلهُ 10(
ـــي ـــيَّ َوَقـــاَل ِل ـــًا َوَطلَـــى َعْيَن ـــلْ : ِطين ـــِة ِســـْلَواَم َواْغَتِس َفَمَضـــْيُت َواْغَتَســـْلُت . اْذَهـــْب ِإلَـــى ِبْرَك

 11-10: 9يوحنا ) .»َفَأْبَصْرتُ 

يِســــيُّوَن 15( ــــمْ َفَســــَأَلُه اْلَفرِّ ــــاَل َلُه ــــَف َأْبَصــــَر َفَق ــــيَّ «: َأْيضــــًا َكْي ــــى َعْيَن َوَضــــَع ِطينــــًا َعَل
يِســيِّينَ 16. »َواْغَتَســْلُت َفَأَنــا ُأْبِصــرُ  ــْيَس ِمــَن اللَّــِه «: َفَقــاَل َقــْوٌم ِمــَن اْلَفرِّ َهــَذا اِإلْنَســاُن َل

َســاٌن َخــاِطٌئ َأْن َيْعَمــَل ِمْثــَل َكْيــَف َيْقــِدُر ِإنْ «: آَخـُروَن َقــاُلوا. »َألنَّــُه َال َيْحَفــُظ السَّــْبتَ 
َمـاَذا َتقُـوُل َأْنـَت َعْنـُه ِمـْن «: َقاُلوا َأْيضـًا ِلَألْعَمـى17. َوَكاَن َبْيَنُهُم اْنِشَقاقٌ » ؟َهِذِه اآلَياتِ 

 17-15: 9يوحنا ) .»ِإنَُّه َنِبيٌّ «: َفَقالَ » َحْيُث ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟

َفِإنَّــَك َوَأْنــَت ْســَنا َنْرُجُمــَك َألْجــِل َعَمــٍل َحَســٍن َبــْل َألْجــِل َتْجــِديٍف لَ «: َأَجاَبــُه اْلَيُهــودُ 33(
َأَنا ُقْلُت ِإنَُّكْم : َأَلْيَس َمْكُتوبًا ِفي َناُموِسُكمْ «: َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 34» ِإْنَساٌن َتْجَعُل َنْفَسَك ِإَلهاً 

ــــَك الَّــــِذيَن 35آِلَهــــٌة؟  ــــْنَقَض ِإْن َقــــاَل آِلَهــــٌة ِألُوَلِئ َصــــاَرْت ِإَلــــْيِهْم َكِلَمــــُة اللَّــــِه َوَال ُيْمِكــــُن َأْن ُي
 35-33: 10يوحنا ) اْلَمْكُتوبُ 

ـــُيوِخ «: َقـــاِئالً 22( ِإنَّـــُه َيْنَبِغـــي َأنَّ اْبـــَن اِإلْنَســـاِن َيَتـــَألَُّم َكِثيـــرًا َوُيـــْرَفُض ِمـــَن الشُّ
 22: 9لوقا ) .»َيْوِم الثَّاِلِث َيُقومُ َوُيْقَتُل َوِفي الْ  َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبةِ 

ِإنَّ اْبَن اِإلْنَسـاِن َسـْوَف ُيَسـلَُّم ِإَلـى َأْيـِدي : َضُعوا َأْنُتْم َهَذا اْلَكَالَم ِفي آَذاِنُكمْ «44(
 44: 9لوقا ) .»النَّاسِ 

ـــْد َيُســـوُع ا: َأيَُّهـــا الرَِّجـــاُل اِإلْســـَراِئيِليُّوَن اْســـَمُعوا َهـــِذِه اَألْقـــَوالَ «22( لنَّاِصـــِريُّ َرُجـــٌل َق
َكَمـا  َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه ِفـي َوَسـِطُكمْ 

 22: 2أعمال الرسل ) .َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ 
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 تشــهد كــل األديــان بــأن اهللا قــدوس ، وُيســمى كــل أصــحاب مــذهب كتــابهم  -145س
كتاب المقدس ، ويمنعون أنفسهم وأوالدهم من الدخول به إلى األماكن النجسة ودورات ال

فإذا كان هذا شأن النصارى أيضًا فى كتابهم ، فكيـف كـان يـدخل اإللـه نفسـه ال . المياه
إسمه فقـط إلـى األمـاكن النجسـة لقضـاء حاجتـه؟ وهـل كـان الالهـوت ينفصـل عنـه أثنـاء 

 تبوله وتبرزه؟

 َم الـــرب أن المـــرأة التـــى تنـــزف ســـواء كـــان هـــذا النزيـــف حيضـــًا أو لقـــد علَّـــ -146س
نفاسًا أو غير ذلك تكون نجسة ، وكل من يلمسها أو يلمس ثيابها ويلمـس شـيئًا جلسـت 

 : فقال. عليه أو صافحته يكون نجسًا للمساء

ــَرَأٌة َلَهــا َســْيٌل َوَكــاَن َســْيُلَها َدمــًا ِفــي َلْحِمَهــا «19( ــِت اْم ــي َوإَِذا َكاَن ــاٍم َتُكــوُن ِف َفَســْبَعَة َأيَّ
َوُكـلُّ َمـا َتْضـَطِجُع َعَلْيـِه ِفـي 20. َوُكلُّ َمْن َمسََّها َيُكوُن َنِجسًا ِإَلى اْلَمَسـاءِ . َطْمِثَها

َوُكـلُّ َمـْن َمـسَّ ِفَراَشـَها 21. َطْمِثَها َيُكـوُن َنِجسـًا َوُكـلُّ َمـا َتْجِلـُس َعَلْيـِه َيُكـوُن َنِجسـاً 
ــُه َوَيْســَتِحمُّ ِبَمــاٍء َوَيُكــوُن َنِجســًا ِإَلــى اْلَمَســاءِ َيْغِســُل ِثَيا ــُس 22. َب َوُكــلُّ َمــْن َمــسَّ َمَتاعــًا َتْجِل

َوإِْن َكـاَن َعَلـى اْلِفـَراِش 23. َعَلْيِه َيْغِسُل ِثَياَبـُه َوَيْسـَتِحمُّ ِبَمـاٍء َوَيُكـوُن َنِجسـًا ِإلَـى اْلَمَسـاءِ 
. اِلَسٌة َعَلْيـِه ِعْنـَدَما َيَمسُّـُه َيُكـوُن َنِجسـًا ِإَلـى اْلَمَسـاءِ َأْو َعَلى اْلَمَتاِع الَِّذي ِهَي جَ 

َوُكـــلُّ ِفـــَراٍش . َوإِِن اْضـــَطَجَع َمَعَهـــا َرُجـــٌل َفَكـــاَن َطْمُثَهـــا َعَلْيـــِه َيُكـــوُن َنِجســـًا َســـْبَعَة َأيَّـــامٍ 24
َسـْيُل َدِمَهـا َأيَّامـًا َكِثيـَرًة ِفـي  َوإَِذا َكاَنِت اْمَرَأٌة َيِسيلُ «25. َيْضَطِجُع َعَلْيِه َيُكوُن َنِجسـاً 

َغْيِر َوْقِت َطْمِثَها َأْو ِإَذا َسـاَل َبْعـَد َطْمِثَهـا َفَتُكـوُن ُكـلَّ َأيَّـاِم َسـَيَالِن َنَجاَسـِتَها َكَمـا 
َيُكـوُن َلهَـا  ُكـلُّ ِفـَراٍش َتْضـَطِجُع َعَلْيـِه ُكـلَّ َأيَّـاِم َسـْيِلَها26. ِإنََّهـا َنِجَسـةٌ . ِفي َأيَّاِم َطْمِثَها
َوُكــلُّ 27. َوُكـلُّ اَألْمِتَعـِة الَّتِـي َتْجِلــُس َعَلْيهَـا َتُكـوُن َنِجَسـًة َكَنَجاَسـِة َطْمِثهَـا. َكِفـَراِش َطْمِثهَـا

ــُهنَّ َيُكــوُن َنِجســًا َفَيْغِســُل ِثَياَبــُه َوَيْســَتِحمُّ ِبَمــاٍء َوَيُكــوُن َنِجســًا ِإَلــى اْلَمَســاءِ  َوإَِذا 28. َمــْن َمسَّ
َوِفــي اْلَيــْوِم الثَّــاِمِن 29. ُهــَرْت ِمــْن َســْيِلَها َتْحِســُب ِلَنْفِســَها َســْبَعَة َأيَّــاٍم ثُــمَّ َتْطُهــرُ طَ 

َتْأُخُذ ِلَنْفِسَها َيَمـاَمَتْيِن َأْو َفْرَخـْي َحَمـاٍم َوتَـْأِتي ِبِهَمـا ِإَلـى اْلَكـاِهِن ِإَلـى َبـاِب َخْيَمـِة 
َذِبيَحـــَة َخِطيَّـــٍة َواْآلَخـــَر ُمْحَرَقـــًة َوُيَكفِّـــُر َعْنَهـــا اْلَواِحـــَد  َفَيْعَمــُل اْلَكـــاِهنُ 30. االْجِتَمـــاعِ 

 30-19: 15الويين .) اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ ِمْن َسْيِل َنَجاَسِتَها
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إال أن الرب نفسه لـم يلتـزم بتعاليمـه ، فكيـف سـمح لنفسـه أن يعلـم اليهـود فـى المعبـد 
مسـاء؟ هـل تتخيـل أيهـا النصـرانى ـ هـداك اهللا لدينـه بعـد أن لمـس المـرأة وأصـبح نجسـًا لل

 الحق ـ أن الرب كان نجسًا؟

ــْبِت 10( اْمــَرَأٌة َكــاَن ِبَهــا ُروُح ُضــْعٍف َوإَِذا 11َوَكــاَن ُيَعلِّــُم ِفــي َأَحــِد اْلَمَجــاِمِع ِفــي السَّ
ةَ  َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنًة َوَكاَنْت ُمْنَحِنَيًة َوَلْم َتْقـِدْر َأْن َتْنَتِصـبَ  ـا َرآَهـا َيُسـوُع 12. اْلَبتـَّ َفَلمَّ

َوَوَضـَع َعَلْيَهـا َيَدْيـِه َفِفـي 13. »َيا اْمَرَأُة ِإنَِّك َمْحُلوَلٌة ِمْن ُضْعِفكِ «: َدَعاَها َوَقاَل َلَها
َدِت اهللاَ   13-10: 13لوقا ) .اْلَحاِل اْسَتَقاَمْت َوَمجَّ

 لهــا ومتبعــًا إياهــا وناشــرًا إذا لــم يكــن يســوع قــد أتــى بتــوراة موســى شــارحًا  -147س
لتعاليمها، وٕاذا كان أتى بدين جديد ُيعلِّم تعاليمه وينشرها فى معبد اليهود ، أال يدل ذلك 

 على التعصب بعينه ، واغتصاب أماكن العبادة الخاصة بأصحاب ديانة أخرى؟

 ى اْلَعـاَلِم ِبِإْنَساٍن َواِحـٍد َدَخَلـِت اْلَخِطيَّـُة ِإَلـ(قيل فى كتاب النصارى إنه  -148س
روميـة ) َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت َوَهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميـِع النَّـاِس ِإْذ َأْخَطـَأ اْلَجِميـعُ 

5 :12 

فمــا شــأن بــاقى خطايــا البشــر وجــرائم األنبيــاء وكفــرهم أو زنــاهم؟ مــن الــذى ســيتحمل 
األرض هـــى التـــى يتحملهـــا أوزارهـــم؟ ولمـــاذا كانـــت الخطيئـــة األولـــى التـــى لـــم تـــتم علـــى 

هـل األكـل مـن شـجرة ُمحـرَّم األكـل : البشر؟ وأيهمـا أهـم عنـد الـرب أن يقـتص مـن فاعلـه
هل األكـل مـن : منها أم جريمة ضرب يعقوب هللا واالنتصار عليه؟ أيهما أهم عند الرب

 الشجرة أم كفر النبى الذى يرسله برسالة إلى البشر وَيضل هذا النبى وُيضلل عباد اهللا؟

 هل لو لم يأكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة عليهما لبقينا خالدين فيها  -149س
، كما تؤمنون؟ أال يقدح قولكم هذا فـى علـم اهللا األزلـى؟ أال تسـبون الـرب بهـذا اإلعتقـاد 
وتظنون أن علمه سطحى، وأنه لـم يعلـم مـن قبـل أن حـواء وآدم سيعصـيان اهللا ويـأكالن 

  من الشجرة المحرمة عليهما؟

فلماذا خلق اهللا األرض قبلهما ومهـدها لهمـا وأنبـت فيهـا الثمـار ، وجعـل فيهـا كـل مـا 
 يحتاجه اإلنسان فى معيشته؟
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 هل وعد عيسى لليهود أن يعطيهم آية مثل آية يونان؟ -150س 
ــمْ 39: (نعــم ــاَل َلُه ــُب آَيــًة «: َفَق يٌر َوَفاِســٌق َيْطُل آَيــَة َوَال ُتْعَطــى َلــُه آَيــٌة ِإالَّ ِجيــٌل ِشــرِّ

َألنَّــُه َكَمــا َكــاَن ُيوَنــاُن ِفــي َبْطــِن اْلُحــوِت َثَالثَــَة َأيَّــاٍم َوثَــَالَث َلَيــاٍل َهَكــَذا 40. ُيوَنــاَن النَِّبــيِّ 
 40-39: 12متى ) .َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َقْلِب اَألْرِض َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثَالَث َلَيالٍ 

يِسيُّونَ 11: (ال  ُبوهُ  َفَخَرَج اْلَفرِّ . َواْبَتَدُأوا ُيَحاِوُروَنُه َطاِلِبيَن ِمْنُه آَيًة ِمَن السََّماِء ِلَكْي ُيَجرِّ
َلْن ُيْعَطـى َهـَذا : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ ِلَماَذا َيْطُلُب َهَذا اْلِجيُل آَيـًة؟ «: َفَتَنهََّد ِبُروِحِه َوَقالَ 12

 12: 8مرقس ) »!اْلِجيُل آَيةً 
معجزات يسوع األخرى التى فعلها تكون مدسوسة عليه بـاعتراف وعلى ذلك فإن كل 

 .الكتاب المقدس ، ويكونوا قد افتروا عليه ، وحرفوا كتبه وتعاليمه

 ـــا 19( 20-19: 10يقـــول متـــى  -151س ـــَف َأْو ِبَم ـــوا َكْي ـــَال َتْهَتمُّ ـــى َأْســـَلُموُكْم َف َفَمَت
َألْن َلْسـُتْم َأْنـُتُم اْلُمَتَكلِِّمـيَن 20اَعِة َمـا َتَتَكلَُّمـوَن بِـِه َتَتَكلَُّموَن َألنَُّكْم ُتْعَطـْوَن ِفـي ِتْلـَك السَّـ

 ).َبْل ُروُح َأِبيُكُم الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ 
َفَمتَــى َسـاُقوُكْم ِلُيَســلُِّموُكْم َفــَال َتْعَتُنــوا ِمــْن َقْبــُل ِبَمــا 11: (ويؤكـد مــرقس كــالم متــى قــائالً 

ــَتَتَكلَُّمــوَن  ــاَعِة َفِبــَذِلَك َتَكلَُّمــوا َألْن َلْســُتْم َوَال َتْهَتمُّ وا َبــْل َمْهَمــا ُأْعِطيــُتْم ِفــي ِتْلــَك السَّ
وُح اْلُقُدُس   11: 13مرقس ) .َأْنُتُم اْلُمَتَكلِِّميَن َبِل الرُّ

إال إنــك تــرى ســوء النيــة والقصــد فــى تصــرفات بــولس وســبابه ، فهــل هــذا كــالم اهللا؟ 
ــوُلُس ِفــي الْ 1( ــالَ َفَتَفــرََّس ُب ــِع َوَق ــْد «: َمْجَم ــي ِبُكــلِّ َضــِميٍر َصــاِلٍح َق َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْخــَوُة ِإنِّ

فَـَأَمَر َحَناِنيَّـا َرئِـيُس اْلَكَهَنـِة اْلـَواِقِفيَن ِعْنـَدُه َأْن َيْضـِرُبوُه َعلَـى 2. »ِعْشُت ِللَِّه ِإَلى َهَذا اْلَيـْومِ 
َأَفَأْنــَت َجــاِلٌس ! ْضــِرُبَك اُهللا َأيَُّهــا اْلَحــاِئُط اْلُمَبــيَُّض َسيَ «: ِحيَنِئــٍذ َقــاَل َلــُه ُبــوُلُس 3. َفِمــهِ 

ـــاُموسِ  ـــْأُمُر ِبَضـــْرِبي ُمَخاِلفـــًا ِللنَّ ـــَت َت ـــيَّ َحَســـَب النَّـــاُموِس َوَأْن َفَقـــاَل 4» ؟َتْحُكـــُم َعَل
ُف َأيَُّهـــا اِإلْخـــَوُة َأنَّـــُه َلـــْم َأُكـــْن َأْعـــرِ «: َفَقـــاَل ُبـــوُلُس 5» َأَتْشـــِتُم َرِئـــيَس َكَهَنـــِة اِهللا؟«: اْلَواِقفُـــونَ 

ــوبٌ  ــُه َمْكُت ــٍة َألنَّ ــيُس َكَهَن ــْل ِفيــِه ُســوءاً : َرِئ ــْعِبَك َال َتُق ــيُس َش ــا َعِلــَم ُبــوُلُس َأنَّ 6. »َرِئ َوَلمَّ
يِسيُّوَن َصَرَخ ِفي اْلَمْجَمعِ  َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْخـَوُة «: ِقْسمًا ِمْنُهْم َصدُّوِقيُّوَن َواآلَخَر َفرِّ

يِســيٍّ  يِســيٌّ اْبــُن َفرِّ أعمــال الرســل ) .»َعَلــى َرَجــاِء ِقَياَمــِة اَألْمــَواِت َأَنــا ُأَحــاَكمُ . َأَنــا َفرِّ
23 :1-6 
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 لقد ادعى بولس فى سفر أعمال الرسل قصة اعتناقه النصرانية وأنه رأى  -152س
يسوع أثناء رحلته إلى دمشق ، وادعى أنه اعتنق دين عيسى عليه السالم وتسمى باسم 

والعجيـــب أن يســـتمر تســـميته مـــن الـــروح القـــدس شـــاول بعـــد أن . بـــولس بـــدًال مـــن شـــاول
َوَكـاَن ِفـي َأْنَطاِكَيـَة ِفـي اْلَكِنيَسـِة 1: (لمـيناعترف الروح القـدس أنـه مـن األنبيـاء والمع

ــونَ  ــاُء َوُمَعلُِّم ــاَك َأْنِبَي ــا: ُهَن ــْمَعانُ  َبْرَناَب ــوُس الَّــِذي ُيــْدَعى ِنيَجــَر  َوِس ــيُّ  َوُلوِكُي  اْلَقْيَرَواِن
ْبـــِع  َوَمَنـــاِينُ  َيْخـــِدُموَن الـــرَّبَّ  َوَبْيَنَمـــا ُهـــمْ 2. َوَشـــاُولُ الَّـــِذي َتَربَّـــى َمـــَع ِهيـــُروُدَس َرِئـــيِس الرُّ

وُح اْلُقُدُس  ) .»ِلْلَعَمـِل الَّـِذي َدَعْوُتُهَمـا ِإَلْيـهِ  َوَشـاُولَ َأْفـِرُزوا ِلـي َبْرَناَبـا «: َوَيُصوُموَن َقاَل الرُّ
 2-1: 13أعمال 

فهل نسى الروح القدس توبته؟ أم لم يعترف بتوبته وبصفته الجديدة كمؤمن؟ أم ُأقِحَم 
 ضفى على أعماله وأقواله وكتاباته الصبغة الشرعية؟اسمه بجوار برنابا لي

 زكريا المقتول هو بن يهوياداع أم ابن برخيا؟هل  -153س 

من األغالط التي تشهد لها األسفار المقدسة عند النصارى بالخطأ ما جاء في متـى 
ـدِّيِق ِلَكْي َيـْأِتَي َعلَـْيُكْم ُكـلُّ َدٍم َزِكـيٍّ ُسـِفَك َعلَـى اَألْرِض ِمـ35: (في قوله ْن َدِم َهاِبيـَل الصِّ

   35: 23متى)َدِم َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا الَِّذي َقَتْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبحِ ِإَلى 

وقد أخطأ متى إذ المقتول بين الهيكل والمذبح هو زكريـا بـن يهويـاداع، فقـد جـاء فـي 
ــَف فَــْوَق ِريَّــا ْبــَن َيُهوَيــاَداَع اْلَكــاِهَن َوَلــِبَس ُروُح اللَّــِه َزكَ 20(ســفر أخبــار األيــام  َفَوَق

ِلَماَذا َتَتَعدَّْوَن َوَصاَيا الرَّبِّ َفَال تُْفِلُحوَن؟ َألنَُّكْم َتَرْكُتُم : َهَكَذا َيُقوُل اللَّهُ : [الشَّْعِب َوَقاَل َلُهمْ 
.) َرٍة ِبَأْمِر اْلَمِلِك ِفـي َداِر َبْيـِت الـرَّبِّ َفَفَتُنوا َعَلْيِه َوَرَجُموُه ِبِحَجا21]. الرَّبَّ َقْد تَـَرَكُكمْ 

  21-20: 24يام الثانى أخبار األ

وأما زكريـا بـن برخيـا فهـو آخـر عـاش أيـام سـبي بابـل ، وهـو مـن األنبيـاء الصـغار ، 
ويـذكر التقليـد "وينسب لـه السـفر الـذي فـي التـوراة، ويقـول عنـه قـاموس الكتـاب المقـدس

ت أيامــه ، وعــاش فــي بــالده ، ودفــن بجانــب حجــي اليهــودي أن زكريــا هــذا طالــ
 " . الذي كان زميًال له
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كما يجـدر أن ننبـه هنـا إلـى أن لوقـا قـد نقـل قـول المسـيح الـذي ذكـره متـى، ولكنـه لـم 
ِمْن َدِم َهاِبيَل ِإَلى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي ُأْهِلـَك َبـْيَن 51: (يخطئ كما أخطئ متى ، فقد قال

  51: 11لوقا !) ِإنَُّه ُيْطَلُب ِمْن َهَذا اْلِجيلِ : َنَعْم َأُقوُل َلُكمْ . تِ اْلَمْذَبِح َواْلَبيْ 

شـبهات وهميـة "ولم يتكلم عن هذا الخطـأ الـدكتور القـس منـيس عبـد النـور فـى كتابـه 
فهـل مـازال يبحـث عـن إجابـة؟ أم كبـر عليـه : ، وال نعـرف السـبب" حول الكتاب المقدس

ى نســى عـن أى زكريــا يـتكلم؟ أم مــازال يـرفض وجــود االعتـراف بـأن هــذا خطـأ الــرب الـذ
 أخطاء بالكتاب المقدس؟

 -ويجــب علـي األرجــح": (زكريــا النبـى"وتقـول موسـوعة دائــرة المعـارف الكتابيــة كلمـة 
الـذي ذكـره الـرب يسـوع كـآخر الشـهداء فـي " زكريا بن برخيا"عدم الخلط بين هذا النبي و

لو أن زكريا النبي مات شهيدًا بعـد السـبي، ف). 51: 11، لو 35: 23مت (العهد القديم 
ومــن . لوجــدنا علــي األقــل ولــو تلميحــًا إلــي ذلــك فــي أســفار عــزرا أو نحميــا أو مالخــي

 )).20: 24أخ  2(الواضح أن الرب كان يشير إلي زكريا بن يهوياداع 

فهــــو لــــم يخطــــىء فــــى نظــــر . لــــك أن تتخيــــل هــــذا اإلعتــــراف الشــــيك بأخطــــاء الــــرب
ومــن الــذى ُيصــحح !! كــان يقصــد زكريــا آخــر غيــر الــذى أوحــى بــه الموســوعة ، ولكنــه

 !!البشر يصححون كلمة الرب. أخطاء الرب؟ إنها دائرة المعارف الكتابية

وٕان دلَّ هذا ليدل على أن متى غير موحى إليـه ، وأنـه لـم يكـن يهوديـًا يعـرف تـاريخ 
 .اليهود

فقـد قالـت طبعـة . ختلفـةوجاء تعليق هامش الكتاب المقدس على هذه الفقرة بصـورة م
ــَل فــى الهيكــل ، ) 22-24/20أخ 2(كــان زكريــا ابــن يويــادع : (اآلبــاء اليســوعيين قــد ُقِت

ولم يقل إن هذا خطأ من الوحى أو مـن الكاتـب ، بـل .) قبل أن يصل إلى حمى المذبح
 .اقتصر على التصحيح فقط

) 22-20: 24خأ2: زكريــا بــن برخيــا(وفــى الترجمــة العربيــة المشــتركة اكتفــى بكتابــة 
 .وبذلك فهو يوافق على الخطأ أو ال يعرف أنه خطأ. ولم يذكر أى تصحيح
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ــم ينــوِّه التفســير التطبيقــى للكتــاب المقــدس عــن هــذا واكتفــى بكتابــة أن زكريــا  كــذلك ل
ومعنـى ذلـك ). ألن الكتاب المقدس العبرى ينتهى بسفر أخبار األيـام الثـانى(آخر شهيد 

يــة المشــتركة علــى عــدم ذكــر أن هــذا خطــأ ، ولــم يشــر حتــى أنــه يتفــق مــع الترجمــة العرب
، علمًا منه أن القارىء المسـيحى لـن  21: 24أخ2إلى أدنى تصحيح لذلك ، لكنه ذكر 

 .يرجع إليها ، لثقته فيه

أما الترجمة الكاثوليكية للعهد الجديد بمفرده كانت أكثر صراحة ووضـوحًا مـع قارئهـا 
رجح أن زكريـا هـذا هـو الـذى ورد خبـره فـى سـفر ي: "1986طبعة  121، فقد قالت ص 
وأمـا . وهو آخر من ذكر فى األسفار اليهودية خبر قتله 22– 21/  24األخبار الثانى 

ولربما حـدث سـهو فـى نسـخ . 1/  1وسفر  2/  8فقد ذكر فى اشعيا ) زكريا بن برخيا(
 )."يابن برك(األصول فكتب زكريا بن بركيا فى حين أن الصواب هو زكريا بال 

وهنــا حــدث خلــط : (قالــت Einheitsübersetzungوفــى هــامش الترجمــة األلمانيــة 
والنبـى زكريـابن  22-20: 24بين زكريا بن يويادع الذى ُقِتل تبعًا ألخبار األيام الثـانى 

 )1.7: 1برخيا المذكور فى زكريا 

أال يــدل هــذا علــى عــدم عصــمة مــا تســمونه أصــول الكتــاب المقــدس؟ أال يؤكــد هــذا 
لخلــط علــى مــا قالــه علمــاء الكتــاب المقــدس مــن أن الكتَّــاب المنســوبة إلــيهم هــذه الكتــب ا

 كتبوها من ذاكرتهم ، وأنهم لم يوح إليهم؟

 يــذكر متــى نبــوءة بســفر إرميــاء ، وهــى ال توجــد بــه ، ولكنهــا توجــد بســفر  -154س
 فهل يشير هذا الخطأ إلى أن هذا الكتاب موحى به من اهللا؟. زكريا

ــيَن ِمــَن 3( :يقــول متــى ــِدَم َوَردَّ الثََّالِث ــْد ِديــَن َن ــا َرَأى َيُهــوَذا الَّــِذي َأْســَلَمُه َأنَّــُه َق ــٍذ َلمَّ ِحيَنِئ
ــُيوِخ  ــِة ِإَلــى ُرَؤَســاِء اْلَكَهَنــِة َوالشُّ : َفَقــاُلوا. »َقــْد َأْخَطــْأُت ِإْذ َســلَّْمُت َدمــًا َبِريئــاً «: َقــاِئالً 4اْلِفضَّ

َة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَصَرَف ُثمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسـهُ 5» !َأْبِصْر َماَذا َعَلْيَنا؟ َأْنَت « . َفَطَرَح اْلِفضَّ
ــاُلوا6 ــَة َوَق ــِة اْلِفضَّ ــُن َدمٍ «: َفَأَخــَذ ُرَؤَســاُء اْلَكَهَن ــا َثَم ــِة َألنََّه ــي اْلِخَزاَن ــا ِف . »َال َيِحــلُّ َأْن ُنْلِقَيَه
ـــاِريِّ َمْقَبـــَرًة ِلْلُغَرَبـــاءِ  َفَتَشـــاَوُروا َواْشـــَتَرْوا ِبَهـــا َحْقـــلَ 7 َحْقـــَل «ِلَهـــَذا ُســـمَِّي َذِلـــَك اْلَحْقـــُل 8. اْلَفخَّ

ـِة «: ِحيَنِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبِإْرِمَيا النَِّبيِّ 9. ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ » الدَّمِ  َوَأَخُذوا الثََّالِثيَن ِمَن اْلِفضَّ
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ـاِريِّ َكَمـا 10 ي ِإْسـَراِئيلَ َثَمَن اْلُمـَثمَِّن الَّـِذي َثمَُّنـوُه ِمـْن َبِنـ َوَأْعَطْوَهـا َعـْن َحْقـِل اْلَفخَّ
  10-3: 27متى ) .»َأَمَرِني الرَّبُّ 

فإحالتـــه إلـــى ســـفر إرميـــاء غيـــر صـــحيحة، إذ ال يوجـــد شـــيء مـــن ذلـــك فـــي إرميـــاء، 
ــْومِ 11: (والصــحيح أنــه ذكــر فــي ســفر زكريــا ــَك اْلَي ــَم َأَذلُّ . َفــُنِقَض ِفــي َذِل اْلَغــَنِم  َوَهَكــَذا َعِل

ِإْن َحُسـَن ِفـي َأْعُيـِنُكْم َفـَأْعُطوِني ُأْجَرتِـي : [َفُقْلـُت َلهُـمْ 12. اْلُمْنَتِظُروَن ِلي َأنَّهَـا َكِلَمـُة الـرَّبِّ 
ـــةِ ]. َوإِالَّ َفـــاْمَتِنُعوا َأْلِقَهـــا ِإَلـــى : [َفَقـــاَل ِلـــي الـــرَّبُّ 13. َفَوَزُنـــوا ُأْجَرِتـــي َثَالِثـــيَن ِمـــَن اْلِفضَّ

ا ـِة َوَأْلَقْيُتَهـا ]. ِريِّ الثََّمَن اْلَكـِريَم الَّـِذي َثمَُّنـوِني ِبـهِ اْلَفخَّ َفَأَخـْذُت الثََّالِثـيَن ِمـَن اْلِفضَّ
اِريِّ ِفي َبْيِت الرَّبِّ    14-12: 11زكريا ) .ِإَلى اْلَفخَّ

 .ويجدر أن ننبه هنا أن القصة في سفر زكريا ال عالقة لها بيهوذا وال المسيح

، وذكـرت " حقـل الـدم"ئرة المعارف الكتابية فى هـذا الخطـأ تحـت كلمـة وقد تحايلت دا
كمـا وردت فـي ) 13: 11(والجزء األكبر من هـذه النبـوة مقتـبس مـن نبـوة زكريـا : (اآلتى

إن متــى رأى أنـه قــد تمـت فــي ) R - Gundry) (جنـدري. ر"ويقــول . الترجمـة السـبعينية
والثانيـــة حرفيـــة ) 13-1: 19إرميـــا ( هـــذه الحادثـــة نبوتـــان منفصـــلتان ، إحـــداهما رمزيـــة

 ).، ولكنه اكتفى باإلشارة الى إرميا) 13: 11زكريا (

ال  13-1: 19وبـالرجوع إلــى الموضـع الــذى أشــارت إليـه دائــرة المعـارف فــى إرميــاء 
تجــد إشــارة ال مــن بعيــد وال مــن قريــب إلــى شــراء حقــل الفخــارى بثالثــين مــن الفضــة ثمــن 

ــاِريٍّ : [َهَكــَذا َقــاَل الــرَّبُّ 1. (عبيــدهاإللــه المبــاع غــدرًا مــن أحــد  اْذَهــْب َواْشــَتِر ِإْبِريــَق َفخَّ
َواْخـُرْج ِإلَـى َواِدي اْبـِن ِهنُّـوَم 2 ِمْن َخَزٍف َوُخْذ ِمْن ُشُيوِخ الشَّْعِب َوِمْن ُشُيوِخ اْلَكَهَنـةِ 

اِر َوَناِد ُهَناَك ِباْلَكِلَماِت ا اْسَمُعوا َكِلَمـَة : َوُقلِ 3. لَِّتي ُأَكلُِّمَك ِبَهاالَِّذي ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَفخَّ
َهَئَنـَذا َجاِلـٌب : َهَكـَذا قَـاَل َربُّ اْلُجُنـوِد ِإلَـُه ِإْسـَراِئيلَ . الرَّبِّ َيا ُمُلوَك َيُهوَذا َوُسـكَّاَن ُأوُرَشـِليمَ 

َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكوِني َوَأْنَكُروا  ِمنْ 4. َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َشرًّا ُكلُّ َمْن َسِمَع ِبِه َتِطنُّ ُأُذَناهُ 
ُروا ِفيـِه ِآلِلهَـٍة ُأْخـَرى لَـْم َيْعِرُفوَهـا ُهـْم َوَال آَبـاُؤُهْم َوَال ُملُـوُك َيهُـوَذا َوَمـَألُ  وا َهَذا اْلَمْوِضَع َوَبخَّ

ــاِء  ــاٍت ِلْلَبْعــِل ِلُيْحرِ 5َهــَذا اْلَمْوِضــَع ِمــْن َدِم اَألْزِكَي ــوا ُمْرَتَفَع ــاٍت َوَبُن ــاِر ُمْحَرَق ــوا َأْوَالَدُهــْم ِبالنَّ ُق
ِلَذِلَك َها َأيَّاٌم َتْأِتي َيُقوُل الرَّبُّ 6. ِلْلَبْعِل الَِّذي َلْم ُأوِص َوَال َتَكلَّْمُت ِبِه َوَال َصِعَد َعَلى َقْلِبي

َوَأْنُقـُض َمُشـوَرَة 7. ي اْلَقْتـلِ َوَال ُيْدَعى َبْعُد َهَذا اْلَمْوِضُع ُتوَفَة َوَال َواِدي اْبِن ِهنُّوَم َبْل َوادِ 
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َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع َوَأْجَعُلُهْم َيْسُقُطوَن ِبالسَّْيِف َأَمـاَم َأْعـَداِئِهْم َوِبَيـِد 
َهـِذِه  َوَأْجَعلُ 8. َطاِلِبي ُنُفوِسِهْم َوَأْجَعُل ُجثََثُهْم َأْكًال ِلُطُيوِر السََّماِء َوِلُوُحوِش اَألْرضِ 

ــــِفيرِ  ــــْدَهُش َوَيْصــــِفُر ِمــــْن َأْجــــِل ُكــــلِّ َضــــَرَباِتَها. اْلَمِديَنــــَة ِللــــدََّهِش َوالصَّ . ُكــــلُّ َعــــاِبٍر ِبَهــــا َي
َوُأْطِعُمُهْم َلْحَم َبِنيِهْم َوَلْحَم َبَناِتِهْم َفَيـْأُكُلوَن ُكـلُّ َواِحـٍد َلْحـَم َصـاِحِبِه ِفـي اْلِحَصـاِر 9

يِق الَِّذي ُيَضا ثُـمَّ َتْكِسـُر اِإلْبِريـَق َأَمـاَم 10. ِيُقُهْم ِبِه َأْعَداُؤُهْم َوَطاِلُبو ُنُفوِسِهمْ َوالضِّ
َهَكـَذا َأْكِسـُر : َهَكـَذا قَـاَل َربُّ اْلُجُنـودِ : َوَتُقوُل َلهُـمْ 11َأْعُيِن اْلَقْوِم الَِّذيَن َيِسيُروَن َمَعَك 

ــاِريِّ ِبَحْيــُث َال ُيْمِكــُن َجْبــُرُه َبْعــُد  َهــَذا الشَّــْعَب َوَهــِذِه اْلَمِديَنــَة َكَمــا ُيْكَســرُ  ِوَعــاُء اْلَفخَّ
َهَكَذا َأْصَنُع ِلهَـَذا اْلَمْوِضـِع َيقُـوُل 12. َوِفي ُتوَفَة ُيْدَفُنوَن َحتَّى َال َيُكوَن َمْوِضٌع ِللدَّْفنِ 

ُن ُبُيــوُت ُأوُرَشــِليَم َوُبُيــوُت ُمُلــوِك َوَتُكــو 13. الــرَّبُّ َوِلُســكَّاِنِه َوَأْجَعــُل َهــِذِه اْلَمِديَنــَة ِمْثــَل ُتوَفــةَ 
ـــَماِء  ــُروا َعَلـــى ُســُطوِحَها ِلُكـــلِّ ُجْنــِد السَّ َيهُــوَذا َكَمْوِضــِع ُتوَفـــَة َنِجَســًة ُكـــلُّ اْلُبُيــوِت الَِّتـــي َبخَّ

 13-1: 19إرمياء ) ].َوَسَكُبوا َسَكاِئَب ِآلِلَهٍة ُأْخَرى

جمـع متـى : (139ص  1986شـر لعـام قالت الترجمة الكاثوليكية الطبعـة الحاديـة ع
-12/  11(وكالمًا آخر اانبى زكريا ) 15-6/  32(فى هذه النبوءة كالمًا للنبى ارميا 

ونسبه كله إلى النبى ارميا على سبيل التوسع فى المعنى ، لما بين الكالمين من ). 13
 .)صلة

لمعنــى فــنحن ال نــرى صــلة بــين التوســع فــى ا. فــى الحقيقــة هــذا عــذر أقــبح مــن ذنــب
وٕان دلَّ هـــذا قيـــدل علـــى عـــدم أمانـــة بـــل . وبـــين التـــدليس ونســـبة كـــالم لشـــخص لـــم يقلـــه

فــانظر أنــت عزيــزى النصــرانى فــى أمــرك ، وحكِّــم . وكــذب القــائمين علــى شــرح الكتــاب
هــل كتــاب اهللا وكلمتــه يتركهــا رهــن ذاكــرة كاتــب يقــوم بخلــط النصــوص ، وخلــط : عقلــك

 اء الالهوت واألساقفة والقساوسة؟كالم األنبياء ليتخبط فى شرحها علم

وردت هـــذه : (1964وعلـــى اســـتحياء ذكـــر التفســـير التطبيقـــى للكتـــاب المقـــدس ص 
، ولكــن يحتمــل أنهــا قــد أخــذت عــن )12،13: 11(النبــوة بصــورة خاصــة فــى نبــوة زكريــا 

 ).)15-6: 32؛ أو  11-1: 19؛  4-1: 18؛  3، 2: 17(إرميا 

بمــا  13-12: 11تمــزج هــذه اآليــة زك: (50 وذكــرت الترجمــة العربيــة المشــتركة ص
 ).)15-6: 32،  2-1: 19،  3-2: 18جاء فى ار
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ــــــاء اليســــــوعيين ص   13-11/12استشــــــهاد ب زك : (قــــــال 114وفــــــى ترجمــــــة اآلب
. 15-32/6و 2-19/1و  3-18/2بتصــــــرف وقــــــد ُدمــــــج بعناصــــــر مــــــأخوذة مــــــن ار 

انتـــا معـــروفتين فـــى بيئـــة ، التـــين ك" حقـــل الـــدم"و " حقـــل الخـــزَّاف"انطالقـــًا مـــن عبـــارتى 
صــاحب اإلنجيــل ، وجــد متــى تلميحــات نبويــة فــى هــذه النصــوص المختلفــة مــن العهــد 

 .)القديم

لك أن تتخيل أن الكاتب يستشهد بكتاب ليس فى يديـه ، ولكنـه اعتمـد علـى ذاكرتـه، 
بل دمج عناصر من نصوص مختلفة ليوهم القارىء الذى يثق فيه ، وال يبحث بعده أن 

فهـل بعـد هـذا غـش أو تـدليس؟ !! ند إلى كالم الرب المذكور فـى العهـد القـديمكالمه يست
ولو برَّْأنا الكاتب على أساس أنه لم يدع أن هذا الكـالم مـن وحـى اهللا ، فمـاذا نقـول عـن 
ون علــى  علمــاء النصــارى ورجــال الــدين عنــدهم الــذين يعلمــون هــذا الكــالم ومــازالوا ُيصــرُّ

 م إن هذا الكتاب مقدس وموحى به من عند اهللا؟تضليل شعبهم ، ويتمسكون بقوله

عن هـذا االستشـهاد ص  Einheitsübersetzungويقول الكتاب المقدس األلمانى 
إن هـذا االستشـهاد الـذى ُنِسـَب إلـى إرميـاء هـو : (1982طبعـة عـام ) 9: 27متى ( 45

 .)تجميع حر لمواضع ذكرت فى زكريا وٕارمياء والخروج

إن : (أكثـــر احترامـــًا لعقـــول القـــراء فقـــال Zürcher Bibelوكـــان الكتـــاب المقـــدس 
، أمــا الكــالم الــذى ُذِكــَر هنــا  13: 11الكلمــات المستشــهد بهــا هنــا قــد ُأِخــّذت مــن زكريــا 

عــن الفخــار فهــذا خطــأ كتــابى ُأقِحــَم فــى الــنص العبرانــى ، أمــا إعــازة الــنص إلــى ســفر 
عـن الفخـار  2: 18إرميـاء  إرمياء فيوضح لنا اعتماد الكاتـب علـى الـذاكرة ، حيـث تكلـم

 .)، ولكن ليس هذا هو الموضع المقصود من كالم متى

فهل بعد هذه اإلعترافات بوجود تحريفات أو أخطاء فـى الكتـاب المقـدس، أو وضـوح 
التدليس من أناس يكبر عليهم اإلعتراف بهذه األخطـاء تقولـون بقداسـة الكتـاب وتنـادون 

 بأنه كتب بإلهام من اهللا؟

 كل أصحاب داود خبز التقدمة في عهد الكاهن أخيمالك؟هل أ -155س 

َأَمـا قَـَرْأُتْم قَـطُّ َمـا َفَعلَـُه َداُوُد ِحـيَن «: َفقَـاَل َلهُـمْ 25: (مرقس يؤكد حـدوث ذلـك ، فيقـول
َكَهَنـِة ِفـي َأيَّـاِم َأِبَياثَـاَر َرِئـيِس الْ َكْيـَف َدَخـَل َبْيـَت اللَّـِه 26اْحَتاَج َوَجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َمَعُه 
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َوَأَكـــَل ُخْبـــَز التَّْقِدَمـــِة الَّـــِذي َال َيِحـــلُّ َأْكُلـــُه إالَّ ِلْلَكَهَنـــِة َوَأْعَطـــى الَّـــِذيَن َكـــاُنوا َمَعـــُه 
  26-25: 2مرقس ) »؟َأْيضاً 

ـــديم حـــدوث ذلـــك ـــاِهنِ 1: (وينفـــى العهـــد الق ـــَك اْلَك ـــى َأِخيَماِل ـــوٍب ِإَل ـــى ُن ـــاَء َداُوُد ِإَل . َفَج
» ِلَمـــاَذا َأْنـــَت َوْحـــَدَك َوَلـــْيَس َمَعـــَك َأَحـــٌد؟«: اِلـــُك ِعْنـــَد ِلَقـــاِء َداُوَد َوَقـــاَل َلـــهُ َفاْضـــَطَرَب َأِخيمَ 

َال َيْعلَـْم َأَحـٌد َشـْيئًا : ِإنَّ اْلَمِلـَك َأَمَرنِـي ِبَشـْيٍء َوقَـاَل ِلـي«: َفَقاَل َداُوُد َألِخيَماِلَك اْلَكـاِهنِ 2
ــا اْلِغْلَمـاُن َفَقــْد َعيَّْنـُت َلهُــُم اْلَمْوِضـَع اْلُفَالِنــيَّ . َوَأَمْرتُــَك بِـهِ ِمـَن اَألْمــِر الَّـِذي َأْرَســْلُتَك ِفيـِه  َوَأمَّ

. »َواآلَن َفَمــاَذا ُيوَجــُد َتْحــَت َيــِدَك؟ َأْعــِط َخْمــَس ُخْبــَزاٍت ِفــي َيــِدي َأِو اْلَمْوُجــودَ 3. َواْلُفَالِنــيَّ 
َوَلِكـْن ُيوَجـُد ُخْبـٌز ُمَقـدٌَّس , َحلَّـٌل َتْحـَت َيـِديَال ُيوَجُد ُخْبٌز مُ «: َفَأَجاَب اْلَكاِهُن َداُودَ 4

: 21صـموئيل األول ) .»ِإَذا َكاَن اْلِغْلَماُن َقـْد َحِفُظـوا َأْنُفَسـُهْم َال ِسـيََّما ِمـَن النَِّسـاءِ 
1-4 

 ِفـي َأيَّـاِم َأِبَياثَـاَر َرِئـيِس اْلَكَهَنـِة َكْيَف َدَخـَل َبْيـَت اللَّـِه 26: (يقول مرقس -156س
َوَأَكـــَل ُخْبـــَز التَّْقِدَمـــِة الَّـــِذي َال َيِحـــلُّ َأْكُلـــُه إالَّ ِلْلَكَهَنـــِة َوَأْعَطـــى الَّـــِذيَن َكـــاُنوا َمَعـــُه 

 ، فهل كان اسم الكاهن أبياثار أم أخيمالك؟ 26: 2مرقس ) »؟َأْيضاً 

َفَنَجـا 20(هذا خطأ وقـع فيـه مـرقس ، فاسـم الكـاهن أخيمالـك كمـا يقـول العهـد القـديم 
َوَأْخَبـَر َأِبَياثَـاُر 21. ٌد َواِحٌد َألِخيَماِلَك ْبِن َأِخيُطوَب اْسـُمُه َأِبَياثَـاُر َوَهـَرَب ِإَلـى َداُودَ َولَ 

َعِلْمُت ِفي َذِلـَك اْلَيـْوِم الَّـِذي «: َفَقاَل َداُوُد َألِبَياثَارَ 22. َداُوَد ِبَأنَّ َشاُوَل َقْد َقَتَل َكَهَنَة الرَّبِّ 
َأِقْم 23. َأَنا َسبَّْبُت ِلَجِميِع َأْنُفِس َبْيِت َأِبيكَ . ُغ اَألُدوِميُّ ُهَناَك َأنَُّه ُيْخِبُر َشاُولَ ِفيِه َكاَن ُدَوا

ــــي ــــفْ . َمِع ــــكَ , َال َتَخ ــــُب َنْفَس ــــي َيْطُل ــــُب َنْفِس ــــوظٌ , َألنَّ الَّــــِذي َيْطُل ــــِدي َمْحُف ــــَك ِعْن ) .»َوَلِكنَّ
 23-20: 22صموئيل األول 

، وقال نقًال عن مستر "األغالط "الكاثوليكي في كتابه " وارد" وقد اعترف بهذا الغلط
 .غلط مرقس فكتب أبياثار موضع أخيمالك: جوويل أنه كتب

يقــول تعليــق العلمــاء علــى هــذا  Zürcher Bibelوتبعــًا للكتــاب المقــدس األلمــانى 
فــإن هــذه القصــة حــدثت فــى عصــر الكــاهن  6-1: 21فتبعــًا لصــموئيل األول : (الخطــأ
 .) لك أبى أبياثارأخيما
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، فقـد ذكـر أن  1119ص  Einheitsübersetzungويؤكد ذلك الكتاب المقـدس 
: 21اسم رئيس الكهنة هو فى الحقيقة أخيمالك تبعًا لما جاء فى صموئيل األول (
 .) فإن اسم أبيه هو أبياثار 17: 8؛ وتبعا لصموئيل الثانى  2

ــًا ألبياثــار ألنــه  20: 22األول وعلــى ذلــك فقــد أخطــأ صــموئيل  جعــل أخيمالــك أب
 . والعكس هو الصحيح

، 7-21/2صـم  1فـى (فـذكرت  133كما اعترفـت بـه ترجمـة اآلبـاء اليسـوعيين ص 
الكاهن هو أحيملك أبـو أبياتـار ، وهـو أشـهر مـن األول كعظـيم كهنـة علـى عهـد داود ، 

 ).)8/17صم  2(وكان هناك تقليد آخر يجعل من ابياتار ، أبا أحيملك 

 ل أبياثار ابن أخيمالك أم أخيمالك ابن أبياثار؟ه -157س 

َوَلٌد َواِحـٌد َألِخيَماِلـَك ْبـِن َأِخيُطـوَب اْسـُمُه َأِبَياثَـاُر َفَنَجـا 20: (أبياثار ابنًا ألخيمالك
 20: 22صموئيل األول ) .َوَهَرَب ِإَلى َداُودَ 

َكــاِهَنْيِن،  ِلــُك ْبــُن َأِبَياثَــارَ َوَأِخيَماَوَصــاُدوُق ْبــُن َأِخيطُـوَب 17: (أخيمالـك ابنــًا ألبياثـار
  17: 8صموئيل الثانى ) َوَسَراَيا َكاِتبًا،

 هــــل يهــــوذا خــــائن؟ أم هــــذا شــــك مــــن المعاصــــرين ليســــوع فــــى شــــخص  -158س
 المصلوب؟ 

في أثناء حديث اإلنجيليين عن التالميذ فإنهم يـذكرون اإلثنـى عشـر بخيـر، وينسـون 
 . وا حوادث حصلت بعد موته فذكروه بهاأن فيهم يهوذا اإلسخريوطى، ولربما ذكر 

ِإنَُّكـْم : اْلَحـقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 28: (فقد ذكر متى أن المسيح قال لتالميذه
َتْجِلُسـوَن  َأْنُتُم الَِّذيَن َتِبْعُتُمـوِني ِفـي التَّْجِديـِد َمتَـى َجلَـَس اْبـُن اِإلْنَسـاِن َعلَـى ُكْرِسـيِّ َمْجـِدهِ 

متـى ) .ْنُتْم َأْيضًا َعَلـى اْثَنـْي َعَشـَر ُكْرِسـّيًا تَـِديُنوَن َأْسـَباَط ِإْسـَراِئيَل اِالْثَنـْي َعَشـرَ أَ 
19 :28   
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َوْيـٌل ِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َماٍض َكَما ُهَو َمْكتُـوٌب َعْنـُه َوَلِكـْن 24: (ولم يستثن يهوذا وقتها
) .»َكـاَن َخْيـرًا ِلـَذِلَك الرَُّجـِل َلـْو َلـْم ُيوَلـدْ . اْبـُن اِإلْنَسـانِ ِلَذِلَك الرَُّجِل الَِّذي ِبـِه ُيَسـلَُّم 

  24: 26متى 

َأْنــُتُم الَّــِذيَن 28. (وقــد تنبــه لوقــا لخطــأ متــى ، فلــم يقــع فيــه ، ولــم يــذكر عــدد الكراســي
ِلتَــْأُكُلوا َوَتْشــَرُبوا 30 َوَأَنــا َأْجَعــُل َلُكــْم َكَمـا َجَعــَل ِلــي َأبِـي َمَلُكوتــاً 29ثََبتُـوا َمِعــي ِفــي َتَجـاِرِبي 

ــَدِتي ِفــي َمَلُكــوِتي  ــْي َعَلــى َماِئ ــَراِئيَل اِالْثَن ــَباَط ِإْس ــِديُنوَن َأْس ــى َكَراِســيَّ َت َوَتْجِلُســوا َعَل
  29-28: 22لوقا ) .»َعَشرَ 

وهــذا الخطــأ وقــع بــه بــولس وهــو يتحــدث عــن قيامــة المســيح والتــي يفتــرض أنهــا بعــد 
فقد تم اختيار متياس بعد أكثر من . انتخاب البديل عنه متياسوفاة يهوذا بيومين وقبل 

َالَّـِذيَن َأَراُهـْم َأْيضـًا َنْفَسـُه َحّيـًا ِبَبـَراِهيَن َكِثيـَرٍة َبْعـَد َمـا تَـَألََّم 3: (أربعين يوما على أقل تقدير
ـِة ِبَمَلُكـوِت اهللاِ َوُهَو َيْظَهُر َلُهْم َأْرَبِعـيَن َيْومـًا َوَيـَتَكلَُّم َعـِن اْألُُمـوِر اْلُمْختَ  َوِفيَمـا 4. صَّ

ــِليَم َبــْل َيْنَتِظــُروا  ــْن ُأوُرَش ــْم َأْوَصــاُهْم َأْن َال َيْبَرُحــوا ِم ــٌع َمَعُه ــَو ُمْجَتِم َمْوِعــَد اآلِب الَّــِذي «ُه
  4-3: 1أعمال الرسل ) َسِمْعُتُموُه ِمنِّي

ــى 26( ــِت اْلُقْرَعــُة َعَل ــْرَعَتُهْم َفَوَقَع ــْوا ُق ــمَّ َأْلَق ــَع اَألَحــَد َعَشــَر ُث ــاَس َفُحِســَب َم َمتَِّي
  26: 1أعمال الرسل ) .َرُسوالً 

يومًا  40إذن فقد كانوا اثنى عشر مرة أخرى بعد ارتفاع عيسى عليه السالم أى بعد 
 فكيف ظهر لإلثنى عشر على قول بولس؟. على األقل من قيامته

ـــا قَ 3( ِل َم ـــْيُكْم ِفـــي اَألوَّ ـــلَّْمُت ِإَل ـــِإنَِّني َس ـــا َأْيضـــاً َف ـــُه َأَن ـــْن َأْجـــِل : ِبْلُت ـــاَت ِم ـــيَح َم َأنَّ اْلَمِس
َوَأنَّـُه َظَهـَر 5َوَأنَّـُه ُدِفـَن َوَأنَّـُه قَـاَم ِفـي اْلَيـْوِم الثَّاِلـِث َحَسـَب اْلُكتُـِب 4َخَطاَياَنا َحَسَب اْلُكتُـِب 
ًة َألْكثَـَر ِمـْن َخْمِسـِمَئِة َأٍخ َأْكثَـُرُهْم َوَبْعـَد َذِلـَك َظهَـَر َدْفَعـًة َواِحـدَ 6. ِلَصَفا ثُمَّ ِلِالْثَنْي َعَشرَ 

  6-4: 15كورنثوس األولى ) .َباٍق ِإَلى اآلنَ 

َأِخيـرًا َظهَـَر ِلَألَحـَد َعَشـَر َوُهـْم ُمتَِّكُئـوَن َوَوبَّـَخ 14: (وقد تنبه للخطأ كاتب مـرقس فقـال
 14: 16مرقس ) .ُقوا الَِّذيَن َنَظُروُه َقْد َقامَ َعَدَم ِإيَماِنِهْم َوَقَساَوَة ُقُلوِبِهْم َألنَُّهْم َلْم ُيَصدِّ 

 :وهذا الموضوع يطرح عدة تساؤالت
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هل لو كان يسوع إلهًا ، لوقع اختياره على خائن ليحسب ضـمن القديسـين ، ويأتمنـه 
 على خزانة الجماعة األولى؟

أال ُيعــد هــذا اإلختيــار مســاعدة مــن اإللــه للــص علــى مواصــلة ســرقته والتمــادى فــى 
 ره؟شرو 

 ألم يكن من األولى أن يهديه يسوع إله المحبة ، وينزع من قلبه الشر؟

قــد تركــه ألن لــه وظيفــة ، وهــى أنــه ســوف يشــى بــه ، أال ) ؟(وٕاذا كــان يســوع اإللــه 
يكــون يهــوذا بــذلك مــن القديســين الــذين نفــذوا إرادة اهللا ، وســاعد علــى قتــل إلهــه لغفــران 

ه ، واجتهد فى الصالة والتضـرع إللهـه أن يـذهب خطيئة البشرية كلها بعد ما تراجع اإلل
 عنه هذه الكأس ، ولكان اإلله قد تجنَّى عليه بقوله عنه إنه خائن؟

وأال يعــد هــذا انتحــار مــن اإللــه؟ إذ قــرر أن يختــار خــائن ليشــى بــه ليصــلب ويمــوت 
 .عن طريقه

أن ُيمـتهن وأال ُيعد هذا نفيًا قاطعـًا أللوهيـة عيسـى عليـه السـالم؟ حيـث إنـه ال يجـوز 
 !اإلله أو أن ُيصَلب أو تنطلق منه ألفاظًا ُتشير إلى التوجع والتضجر واليأس

 وتبعـــًا لشـــريعة اليهـــود إذا ولـــدت . كانـــت الســـيدة مـــريم العـــذراء مـــن اليهـــود -159س
وفى هذه األيام ال تمـس شـيئًا أو شخصـًا . يوما 33امرأة ولدًا تكون نجسة سبعة أيام و 

فكيـف كانـت ترضـع مـريم ). 33-25: 15(ول سـفر الالويـين حتى ال يتـنجس ، كمـا يقـ
يومًا وهى نجسة؟ ألم تحمله وتهننـه ليكـف عـن البكـاء؟ ألـم تغيـر لـه  40اإلله أثناء أول 

مالبســه التــى تبــول وتبــرز فيهــا؟ فلــو كانــت تفعــل ذلــك لكــان اإللــه نجســًا بســبب نجاســة 
 !م اعتناء أمه بهولو لم تفعل ذلك لكان اإلله نجسًا وقذرًا بسبب عد! أمه

ِإَذا َحِبَلــِت اْمــَرَأٌة َوَوَلــَدْت َذَكــرًا َتُكــوُن : ُقـْل ِلَبِنــي ِإْسـَراِئيلَ «2: َوقَـاَل الـرَّبُّ ِلُموَســى1(
َوِفـي اْلَيـْوِم الثـَّاِمِن ُيْخـَتُن 3. َكَمـا ِفـي َأيَّـاِم َطْمـِث ِعلَِّتهَـا َتُكـوُن َنِجَسـةً . َنِجَسًة َسْبَعَة َأيَّـامٍ 

ُكـلَّ َشـْيٍء ُمَقـدٍَّس َال . ثُمَّ ُتِقـيُم َثَالثَـًة َوَثَالِثـيَن َيْومـًا ِفـي َدِم َتْطِهيرَِهـا4. ْرَلِتهِ َلْحُم غُ 
 5-1: 12الويين ) .َتَمسَّ َوإَِلى اْلَمْقِدِس َال َتِجْئ َحتَّى َتْكُمَل َأيَّاُم َتْطِهيرَِها
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 ْمَناَهـــا َكَمـــا َفَعلَنـــ6(: يقـــول الكتـــاب المقـــدس -160س ا ِبِســـيُحوَن َمِلـــِك َحْشـــُبوَن َفَحرَّ
ِميَن ُكــل َمِديَنــةٍ  لِكــنَّ ُكــل الَبَهــاِئِم َوَغِنيَمــِة الُمــُدِن 7. الرَِّجــال َوالنَِّســاَء َواَألْطفَــال: ُمَحــرِّ

 7 -6: 3تثنية  .)َنَهْبَناَها َألْنُفِسَنا

َهــا ِإْســَراِئيُل َألْنُفِســِهْم َلِكــِن اْلَبَهــاِئُم َوَغِنيَمــُة ِتْلــَك اْلَمِديَنــِة َنَهبَ 27: (ويقــول أيضــاً 
 27: 8يوشع .) َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ الَِّذي َأَمَر ِبِه َيُشوعَ 

فإذا كان الرب إله المحبة قد حرم النهب والسلب والسـرقة ، فهـل هـو الـذى أمـر فعـًال 
بــذلك كمــا يقــول الكتــاب؟ أم هــذه الكلمــات ليســت مــن وحيــه ، وهــذا مــا فهمــه كــاتبوا هــذه 

أم هذا من باب التحريـف الـذى أصـاب الكتـاب بهـدف تشـويه صـورة اهللا وأنبيائـه الكتب؟ 
 تمهيدًا لظهور الدجال وعبادته على األرض؟

 : اقرأ ما قالوه عن إلههم

الرب يأمر موسى أن يأمر بنى إسرائيل بسرقة ذهب المصريين عند خروجهم 
ــْوِل مُ 35(: مــن مصــر ــو ِإْســَراِئيَل ِبَحَســِب َق ــوا ِمــَن اْلِمْصــِريِّيَن َأْمِتَعــَة . وَســىَوَفَعــَل َبُن َطَلُب

ـٍة َوَأْمِتَعـَة َذَهـٍب َوِثَيابـاً  َوَأْعَطـى الـرَّبُّ ِنْعَمـًة ِللشَّـْعِب ِفـي ُعِ◌ُيـوِن اْلِمْصـِريِّيَن َحتـَّى 36. ِفضَّ
 36-35: 12؛ خروج22: 3خروج  ) َفَسَلُبوا اْلِمْصِريِّينَ . َأَعاُروُهمْ 

ــ ه داود عليــه الســالم علــى زنــاه فيســلم أهــل بيتــه رب األربــاب ينــتقم مــن نبي
َهَئَنَذا ُأِقيُم َعَلْيـَك الشَّـرَّ ِمـْن َبْيِتـَك، َوآُخـُذ ِنَسـاَءَك َأَمـاَم : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ 11: (للزنى

َك َألنَّـ12. َعْيَنْيَك َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِبَك، َفَيْضَطِجُع َمَع ِنَساِئَك ِفـي َعـْيِن َهـِذِه الشَّـْمسِ 
صــموئيل .) »َأْنــَت َفَعْلــَت ِبالسِّــرِّ َوَأَنــا َأْفَعــُل َهــَذا اَألْمــَر قُــدَّاَم َجِميــِع ِإْســَراِئيَل َوقُــدَّاَم الشَّــْمسِ 

 !!!12-11: 12الثانى 

َفاْسـَمْع ِإذًا َكـَالَم : [َوقَـالَ 19: (رب األرباب يتفق مـع الشـيطان لإلنتقـام مـن نبيـه
بَّ َجاِلسًا َعَلى ُكْرِسيِِّه، َوُكلُّ ُجْنـِد السَّـَماِء ُوقُـوٌف َلَدْيـِه َعـْن َيِمينِـِه َوَعـْن َقْد َرَأْيُت الرَّ : الرَّبِّ 
ــاَل الــرَّبُّ 20. َيَســاِرهِ  ــَذا : َفَق ــاَل َه ــاَد؟ َفَق َمــْن ُيْغــِوي َأْخــآَب َفَيْصــَعَد َوَيْســُقَط ِفــي َراُمــوَت ِجْلَع

وُح َوَوَقَف َأَماَم الرَّبِّ َوَقالَ ثُمَّ َخَرَج ا21. َهَكَذا َوَقاَل َذاَك َهَكَذا َوَسَأَلُه . َأَنا ُأْغِويهِ : لرُّ
ِإنََّك : َفَقالَ . َأْخُرُج َوَأُكوُن ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئهِ : َفَقالَ 22؟ ِبَماَذا: الرَّبُّ 

 22-19: 22ملوك األول )َفاْخُرْج َواْفَعْل َهَكَذا. ُتْغِويِه َوَتْقَتِدرُ 
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َفاْسـَتْيَقَظ الـرَّبُّ َكَنـاِئٍم َكَجبَّـاٍر ُمَعـيٍِّط ِمـَن 65(: الرب سكير وتدمع عيناه من الخمر
 65: 78مزامير .) اْلَخْمرِ 

ِفـي َذِلـَك اْلَوْقـِت 2(: الرب يأمر إشعياء أن يمشى حافيًا عاريًا لمدة ثالث سنين
َهـْب َوُحـلَّ اْلِمْسـَح َعـْن َحَقَوْيـَك َواْخلَـْع ِحـَذاَءَك اذْ «: َقاَل الرَّبُّ َعـْن َيـِد ِإَشـْعَياَء ْبـِن آُمـوَص 

َكَمـا َمَشـى َعْبـِدي «: َفقَـاَل الـرَّبُّ 3. َفَفَعـَل َهَكـَذا َوَمَشـى ُمَعـر�ى َوَحاِفيـاً . »َعْن ِرْجَلْيـكَ 
إشــعياء ) َش آَيــًة َوُأْعُجوَبــًة َعَلــى ِمْصــَر َوَعَلــى ُكــو  ِإَشــْعَياُء ُمَعــر�ى َوَحاِفيــًا َثــَالَث ِســِنينٍ 

20 :2-3 
. َأْمِشي َحاِفيًا َوُعْرَياناً . َأُنوُح َوُأَوْلِولُ ِمْن َأْجِل َذِلـَك 8( :الرب يمشى حافيًا عرياناً 

 8: 1ميخا .) َوَنْوحًا َكِرَعاِل النََّعامِ  َأْصَنُع َنِحيبًا َكَبَناِت آَوى
: إنسـانالرب يختـار نبيـًا أحمقـًا ، ويمنـع حماقتـه حمـار أعجـم ناطقـًا بصـوت 

َوَلِكنَّــُه َحَصــَل َعَلــى َتــْوِبيِخ َتَعدِّيــِه، ِإْذ َمَنــَع َحَماَقــَة النَِّبــيِّ ِحَمــاٌر َأْعَجــُم َناِطقــًا ِبَصــْوِت 16(
 16: 2بطرس الثانية ) .ِإْنَسانٍ 
: 14اة قضـ) َوَحلَّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ َفَنَزَل ِإَلى َأْشَقُلوَن َوَقَتَل ِمْنُهْم َثَالِثـيَن َرُجـالً (
19 

َعَلــى . َوَتْأُكــُل َكْعكــًا ِمــَن الشَّــِعيرِ 12(: الــرب يــأمر نبيــه أن يأكــل فطيــر بــالخراء
َهَكـَذا َيْأُكـُل : [َوقَـاَل الـرَّبُّ 13. »اْلُخْرِء الَِّذي َيْخُرُج ِمـَن اِإلْنَسـاِن َتْخِبـُزُه َأَمـاَم ُعُيـوِنِهمْ 

 13-12: 4حزقيال )»َمِم الَِّذيَن َأْطُرُدُهْم ِإَلْيِهمْ َبُنو ِإْسَراِئيَل ُخْبَزُهُم النَِّجَس َبْيَن األُ 
ــر ــدمر الخي ــق الشــر وي ــرب يخل ــَل : (ال ــوَرِة َأِخيُتوَف ــاِل َمُش ــَر ِبِإْبَط ــرَّبَّ َأَم ــِإنَّ ال َف
اِلَحِة ِلُيْنِزَل الرَّبُّ الشَّرَّ ِبَأْبَشاُلومَ   14: 17صموئيل الثانى ) .الصَّ

َأّوّ◌َ◌َل َمـــا َكلَّـــَم الـــرَّبُّ ُهوَشـــَع َقـــاَل الـــرَّبُّ 2( :الـــرب يـــأمر نبيـــه هوشـــع أن يزنـــى
َألنَّ اَألْرَض َقــْد َزَنـْت ِزًنــى َتاِرَكــًة  اْذَهــْب ُخــْذ ِلَنْفِســَك اْمــَرَأَة ِزًنــى َوَأْوَالَد ِزًنــى«: ِلُهوَشـعَ 
 2: 1هوشع ) .»!الرَّبَّ 

َة َصـاِحٍب َوَزاِنَيـًة َكَمَحبَّـِة الـرَّبِّ اْذَهْب َأْيضًا َأْحِبِب اْمَرَأًة َحِبيبَ «:َوَقاَل الرَّبُّ ِلي1(
 1: 3هوشع) ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ 

ــر صــالحة ــْم َيْصــَنُعوا َأْحَكـــاِمي24(: الــرب يعطــى فــرائض غي َبــْل َرَفُضــوا , َألنَُّهــْم َل
ـــاِئِهمْ  ـــوُنُهْم َوَراَء َأْصـــَناِم آَب ــــاَنْت ُعُي ـــُبوِتي َوَك ُســـوا ُس ُتُهْم َأْيضـــًا َوَأْعَطْيـــ25. َفَراِئِضـــي َوَنجَّ
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ْسـُتُهْم ِبَعَطاَيـاُهْم 26َفَراِئَض َغْيَر َصاِلَحٍة َوَأْحَكـامًا َال َيْحُيوَن ِبَها  ِإْذ َأَجـاُزوا ِفـي َوَنجَّ
 26-24: 20حزقيال ) .َحتَّى َيْعَلُموا َأنِّي َأَنا الرَّبُّ , النَّاِر ُكلَّ َفاِتِح َرِحٍم ألُِبيَدُهمْ 

ُيصـِلُع السـيد هامـة بنـات صـهيون وُيعـّرى (: نالرب يعرى عورة بنـات صـهيو
 17: 3أشعياء ) الرب عوَرَتُهنَّ 

 فى أى شكل أحب الرب بالضبط أن يتجسد؟ -161س 

ـا اْعَتَمــَد َيُسـوُع َصــِعَد ِلْلَوْقـِت ِمـَن اْلَمــاِء َوإَِذا السَّـَماَواُت َقــِد 16: (الـرب حمامــة -1 َفَلمَّ
: َوَصـْوٌت ِمـَن السَّـَماَواِت قَـاِئالً 17َناِزًال ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيـًا َعَلْيـِه  اْنَفَتَحْت َلُه َفَرَأى ُروَح اللَّهِ 

 17-16: 3متى .) »َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ «

ــرب خــروف وشــاة -2 هــؤالء ســيحاربون الخــروف والخــروف يغلــبهم ألنــه ربُّ : (ال
 ؛  14 :17رؤيا يوحنا ) األرباب وملك الملوك

ِمْثَل َشـاٍة ِسـيَق ِإَلـى الـذَّْبِح َوِمْثـَل َخـُروٍف َصـاِمٍت َأَمـاَم الَّـِذي َيُجـزُُّه «( :الرب شاة -3
 32: 8أعمال الرسل .) َهَكَذا َلْم َيْفَتْح َفاهُ 

 َوَأَنا الرَّبُّ ِإَلُهَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر َوإَِلهًا ُسِ◌َواَي َلْسَت َتْعـِرُف َوالَ «4(: الرب أسد -4
يَّــِة ِفــي َأْرِض اْلَعَطــشِ 5. ُمَخلِّــَص َغْيــِري ــي اْلَبرِّ ــا َعَرْفتُــَك ِف ــا َرُعــوا َشــِبُعوا6. َأَن َشــِبُعوا . َلمَّ

. َكَنِمــــرٍ َأْرُصــــُد َعَلــــى الطَِّريــــِق . َكَأَســــدٍ َفــــَأُكوُن َلهُــــْم «7. َواْرَتَفَعــــْت ُقُلــــوُبُهْم ِلــــَذِلَك َنُســــوِني
يَّـةِ . َكَلْبـَوةٍ َوَأُشـقُّ َشـَغاَف َقْلـِبِهْم َوآُكُلهُـْم ُهَنـاَك ُمْثِكـٍل  َكُدبَّةٍ َأْصِدُمُهْم 8 ُقُهْم َوْحـُش اْلَبرِّ .) ُيَمـزِّ

 8-4: 13هوشع 

 )8-4: 13هوشع : (الرب نمر -5

 )8-4: 13هوشع : (الرب دبة -6

 )8-4: 13هوشع : (الرب لبوة -7

 12: 5هوشع ) َيُهوَذا َكالسُّوسِ  َوِلَبْيتِ  َكاْلُعثِّ َفَأَنا َألْفَراِيَم 12: (الرب كالُعث -8

 12: 5هوشع )َكالسُّوسَفَأَنا َألْفَراِيَم َكاْلُعثِّ َوِلَبْيِت َيُهوَذا : (الرب كالسوس -9
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وكان ... فى البدء كان الكلمة : (وكذلك )6: 25أيوب ( :الرب رمة ودودة -10
، ) 14-1: 1يوحنا ( أى أصبح إنساناً ) والكلمة صار جسدًا وحلَّ بيننا... الكلمة اهللا 

  8: 25أيوب ) فكم بالحرى اإلنسان الرمَّة وابن آدم الدود(

 16: 3تيموثاوس األولى ) اهللا ظهر فى الجسد: (الرب إنسان -11

ــيس إنســان ــه ل ــال لهــم إن ــرب ق ــرغم مــن أن ال ــى ال ــانًا 19: (عل ــْيَس اُهللا ِإْنَس ل
 19: 23عدد )ُل َوال َيْفَعُل؟ َأْو َيَتَكلُم َوال َيِفي؟َهل َيُقو . َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنَدمَ 

حزقيـال ) ِفـي َيـِد َطاِعنِـَك؟ َوَأْنَت ِإْنَسـاٌن َال ِإَلـهٌ . َأَنا ِإَلهٌ  :َهْل َتُقوُل َقْوًال َأَماَم َقاِتِلكَ 9(
28 :9 

ِفي َمْجِلـِس اآلِلهَـِة . َأَنا ِإَلهٌ : َوُقْلتَ ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقِد اْرَتَفَع َقْلُبَك : َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ (
) .َوإِْن َجَعْلـــَت َقْلَبـــَك َكَقْلـــِب اآلِلَهـــةِ , َوَأْنـــَت ِإْنَســـاٌن َال ِإَلـــهٌ . َأْجِلـــُس ِفـــي َقْلـــِب اْلِبَحـــارِ 

 2-1: 28حزقيال 

اْلقُـدُّوُس  ِإْنَسـانٌ  َألنِّـي اللَّـُه الَ َال َأُعوُد َأْخـِرُب َأْفـَراِيَم . َال ُأْجِري ُحُمّوّ◌َ◌ َغَضِبي«9(
 9: 11هوشع ) .ِفي َوَسِطَك َفَال آِتي ِبَسَخطٍ 

َوَلِكنَُّكُم اآلَن َتْطُلُبوَن َأْن َتْقُتُلوِني َوَأَنا ِإْنَساٌن َقْد َكلََّمُكْم ِباْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعُه 40(
 40: 8يوحنا .) َهَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيمُ . ِمَن اللَّهِ 

) اهللا لـم يـره أحـد قـط: (إن اهللا لم يره أحد قط وال يمكن أن يراه إنسـان وقال لهم
 18: 1يوحنا

فكلمكم الرب من وسط النار، وأنتم سامعون صوت كالم ، ولكن لم تروا صـورة بـل (
فإنكم لـم تـروا صـورة مـا، يـوم كلمكـم الـرب . فاحتفظوا جدًا ألنفسكم... .. صـوتًا 

 15،  12: 4ة تثني...)  فى حوريب من وسط النار

َال َتْقـــِدُر َأْن َتـــَرى َوْجِهـــي َألنَّ «:َوَقـــالَ 20(: وعنـــدما طلـــب موســـى مـــن اهللا أن يـــراه
ْنَساَن َال َيَراِني َوَيِعيُش   ،  20: 33خروج ) »اإلِْ

 15: 45إشعياء ) حقًا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل: (ويؤكد إشعياء قائالً 
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لــرب أو تشــبهه فــى صــورة حيوانــات مؤنثــة؟ وكيــف يــرى شــواذ أوروبــا وأمريكــا تجســد ا
أال يتخــذون ذلــك دلــيًال علـــى تحليــل شــذوذهم شــرعًا أســـوة بــالرب الــذى تشــبه بحيوانـــات 

 مؤنثة؟

 ــرِ 12( 12: 14يقــول مــرقس فــى  -162س ــَن اْلَفِطي ِل ِم ــْوِم اَألوَّ ــي اْلَي ِحــيَن . َوِف
 .)»َن ُتِريُد َأْن َنْمِضَي َوُنِعدَّ ِلَتْأُكَل اْلِفْصَح؟َأيْ «: َقاَل َلُه َتَالِميُذهُ َكاُنوا َيْذَبُحوَن اْلِفْصَح 

ِل َأيَّاِم اْلَفِطيِر َتَقدََّم التََّالِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِلينَ 17: (وفى هذا يقول متى َأْيـَن «: َوِفي َأوَّ
 17: 26متى .) »ُتِريُد َأْن ُنِعدَّ َلَك ِلَتْأُكَل اْلِفْصَح؟

ألنهـا خطـأ، ألن ذبـح الفصـح ال ) َكـاُنوا َيـْذَبُحوَن اْلِفْصـحَ ِحـيَن (حذف متـى عبـارة 
فمــن الواضــح هنــا أن كاتــب مــرقس معلوماتــه . يكــون فــى اليــوم األول مــن أيــام الفطيــر

ضعيفة جدًا عن اليهـود وأعيـادهم ، فمـن المسـتحيل أن تكـون قـد أوحيـت إليـه ، ألن اهللا 
، ولــم يكــن أيضــًا شــاهد عيــان علــى يعلــم تمامــًا أعيــاد اليهــود التــى فرضــها هــو مــن قبــل 

 .هذه األحداث

فما تعليقكم على هذا فى الوقت الذى يعترف فيه كل علماء الكتـاب المقـدس أن أول 
األناجيل كتابة هو إنجيل مرقس ، وأخذ عنه متى ولوقا ونقحا ما كتبه مرقس؟ فـأين مـا 

 تدهونه من وجود الروح القدس عند كتبة األناجيل؟

 الميذ يسوع المكان الذى سيقيمان فيه الفصح؟كيف عرف ت -163س 

اْذَهَبـــا ِإَلــى اْلَمِديَنـــِة «: َفَأْرَســَل اْثَنــْيِن ِمــْن َتَالِميـــِذِه َوقَــاَل َلُهَمــا13( 13: 14مــرقس 
 ).اْتَبَعاهُ . َفُيَالِقَيُكَما ِإْنَساٌن َحاِمٌل َجرََّة َماءٍ 

نـد اليهـود وغيـرهم، لـذلك فال يوجد رجل يحمل جرة ماء ، ألن هذا من عمـل المـرأة ع
ــى «: َفَقــالَ 18: (حــذف متــى موضــوع جــرة المــاء وصــحح إنجيــل مــرقس فقــال ــوا ِإَل اْذَهُب

ِعْنـَدَك َأْصـَنُع اْلِفْصـَح . اْلُمَعلُِّم َيُقوُل ِإنَّ َوْقِتي َقِريـبٌ : اْلَمِديَنِة ِإَلى ُفَالٍن َوُقوُلوا َلهُ 
 18: 26متى ) .»َمَع َتَالِميِذي

 ، فهل هذا جهل من متى أم جهل من الرب باسمه؟) َالنٍ فُ (أما كلمة 



 128 

 ِإنَُّه َخْيـٌر َلُكـْم َأْن َأْنَطِلـَق َألنَّـُه ِإْن َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ 7: (يقول يسوع -164س
 7: 16يوحنا ) .َلْم َأْنَطِلْق َال َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِّي َوَلِكْن ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكمْ 

 فمن هو هذا المعزى الذى سيأتى بعد يسوع أو سيرسله يسوع؟

وفى الحقيقة لقد نسوا أنهـم قـالوا مـن قبـل إن الـروح . يقول النصارى إنه الروح القدس
القدس متحد مع اآلب واالبن وال تنفك أبدًا ، إذن فلو ذهب يسوع لـذهب الثالثـة سـويًا ، 

 يرسل جزًءا منه ويتبضع إلى أجزاء؟فكيف ستنفصل الروح القدس عنه ويرسلها؟ فهل س

 وعالم يعزى بنى إسرائيل؟ -165س 

لقــد ضــرب عيســى عليــه الســالم األمثــال لبنــى إســرائيل علــى ملكــوت اهللا ، التــى هــى 
كتاب اهللا وشريعته ، وأخبرهم أنها ستنتهى من عندهم ، وأن اهللا اختار أمة أخرى لتقـوم 

غيـــر (ختـــار اهللا هـــذه األمـــة الغبيـــة بهـــذه المهمـــة غيـــرهم وهـــو عجيـــب فـــى أعيـــنهم أن ي
 ).المتعلمة التى هى من نسل إسماعيل ابن هاجر

ـــاَل َلُهـــْم 42: (فقـــال لهـــم بعـــد أن ضـــرب األمثـــال خالصـــة مـــا أراد أن يخبـــرهم عنـــه َق
ْأَس اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر رَ : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «: َيُسوعُ 

ــي َأْعُيِنَنــا؟ . الزَّاِوَيــةِ  ــَذا َوُهــَو َعِجيــٌب ِف ــاَن َه ــِل الــرَّبِّ َك ِإنَّ : ِلــَذِلَك َأُقــوُل َلُكــمْ 43ِمــْن ِقَب
َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجـِر 44. َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ 

ــــُض َوَمــــْن َســــقَ  ــــا َســــِمَع ُرَؤَســــاُء اْلَكَهَنــــِة 45. »َط ُهــــَو َعَلْيــــِه َيْســــَحُقهُ َيَتَرضَّ َوَلمَّ
يِسـيُّوَن َأْمثَاَلـُه َعَرُفـوا َأنَّـُه َتَكلَّـَم َعَلـْيِهمْ  َوإِْذ َكـاُنوا َيْطُلُبـوَن َأْن ُيْمِسـُكوُه َخـاُفوا 46. َواْلَفرِّ

 46-42: 21ى مت.) َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ ِمَن اْلُجُموِع 

وقد جاء يسوع من بنى إسرائيل إليهم منفذًا عامًال بشريعة موسـى، وعلـى ذلـك فلـيس 
َلـْم «(: فقـال لبنـى إسـرائيل. هو المعزى ولكنه الـذى أتـى بعـده، األصـغر فـى ملكـوت اهللا

الَّةِ    24: 15متى ) .»ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

َهؤَُالِء اِالْثَنا َعَشـَر 5: (اته لتالميذه المقربين وحاملين الدعوة من بعدهبل كانت توجيه
ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّيَن َال «: َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ  َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيتِ 6. َتْدُخُلوا  10-5: 10متى .) ِإْسَراِئيَل الضَّ
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فيسـوع نفسـه قـال عنـه مـالك الـرب إنـه جـاء : بل كان هـذا مطابقـًا لكـالم مـالك الـرب
َوَلِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكٌِّر ِفي َهـِذِه اُألُمـوِر 20: (لبنى إسرائيل فقط ، جاء ليخلِّص شعبه فقط

َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد َال َتَخْف َأْن َتْأُخـَذ «: ُحْلٍم َقاِئالً ِإَذا َمَالُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر َلُه ِفي 
وِح اْلُقُدسِ  َفَسَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو 21. َمْرَيَم اْمَرَأَتَك َألنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ

  21-20: 1متى .) »اْسَمُه َيُسوَع َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ 

 ـــا َكـــاَن اْلَمَســـاُء ِإْذ َكـــاَن اِالْســـِتْعَداُد 42: (يقـــول مـــرقس -166س َأْي َمـــا َقْبـــَل  -َوَلمَّ
 43-42: 15مرقس ) َجاَء ُيوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّاَمِة ُمِشيٌر َشِريفٌ 43 - السَّْبتِ 

عنـد غـروب تعنى إمـا أن يكـون يـوم الجمعـة يبـدأ ) َأْي َما َقْبَل السَّْبتِ (وهذه العبارة 
الشمس ، وفى هذه الحالة يكون يسوع قد مات يوم الخميس ، أو أن مـرقس نسـى أو ال 

 .يعرف أن اليوم عند اليهود يبدأ فى المساء

َوَلمَّا َكـاَن اْلَمَسـاُء 57: (ويصحح متى كل هذا بحذف هذه العبارات المحرجة ، فيقول
: 27متــى ) .َوَكــاَن ُهــَو َأْيضــًا ِتْلِميــذًا ِلَيُســوعَ  - َجــاَء َرُجــٌل َغِنــيٌّ ِمــَن الرَّاَمــِة اْســُمُه ُيوُســفُ 

57  

وقــد أثبــت مــن قبــل أن الــنص اليونــانى يــنص علــى أنــه كــان مســاء الســبت ، ومعنــى 
ذلــك أنهــن شــترين الحنــوط صــباح الســبت ، وهــذا مســتحيل ألن المحــالت تغلــق صــباح 

 !! 1276السبت راجع س

 فن؟متى اشترى يوسف الذى من الرامة الك -167س 

َفاْشـَتَرى َكتَّانـًا 46. َوَلمَّا َعَرَف ِمْن َقاِئِد اْلِمَئِة َوَهَب اْلَجَسَد ِلُيوُسفَ 45: (يقول مرقس
َوَوَضَعُه ِفي َقْبٍر َكاَن َمْنُحوتًا ِفي َصْخَرٍة َوَدْحَرَج َحَجرًا َعَلى َبـاِب َفَأْنَزَلُه َوَكفََّنُه ِباْلَكتَّاِن 

، فمتـى اشـترى لـه الكفـن ، إذا كانـت المحـالت مغلقـة يـوم  46-45: 15مرقس ) .اْلَقْبرِ 
 السبت؟

من المعروف أن اليوم يبدأ عند اليهود من المغرب إلى المغرب من اليوم التالى كما 
، وبمـا أن األناجيـل أجمعـت أن الصـلب حـدث ) يـوم(تقول دائرة المعـارف الكتابيـة مـادة 

وهو الوقت الذى دفن فيه أيضًا ، وفـى هـذا  ،) عند األناجيل المتوافقة(ليًال يوم الجمعة 
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الوقت بدأ السبت ، ولم يكن هناك من يبيع الكتَّان الـذى اشـتراه يوسـف الـذى مـن الرامـة 
وٕان دل هــذا علــى شــىء ، فإنمــا يــدل علــى جهــل مــرقس بعـــادات . ، كمــا أخبــر مــرقس

تالميــذه ، اليهــود ، وأنــه لــم يكــن مــن تالميــذ عيســى عليــه الســالم ، وال حتــى مــن تالميــذ 
لذلك حذفها متى اليهودى األصل والذى يعرف عادات اليهود ، على الرغم من أنه نقـل 

َفَأَخـَذ ُيوُسـُف اْلَجَسـَد 59: (فقـال .معظم المادة العلمية التى تناولها مرقس بعد تنقيحهـا
ـْخَرِة ثُـمَّ َدْحـَرَج  َوَوَضَعُه ِفي َقْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَـدْ 60َوَلفَُّه ِبَكتَّاٍن َنِقيٍّ  َنَحتَـُه ِفـي الصَّ

ــــى َبــــاِب اْلَقْبــــِر َوَمَضــــى  eeww2000نقــــال عــــن ( 60-59: 27متــــى ) .َحَجــــرًا َكِبيــــرًا َعَل
 )بتصرف

 متى كانت دعوة يسوع على شجرة التين أن تيبس؟ فهل كانت قبـل طـرده  -168س
 لبائعى الحمام وقلب موائد الصيارفة أم بعدها؟

َوَدَخَل َيُسوُع ِإَلى َهْيَكـِل اِهللا َوَأْخـَرَج َجِميـَع الَّـِذيَن َكـاُنوا 12: (الهيكل بعد دخوله:  متى
ـــَياِرَفِة َوَكَراِســـيَّ َباَعـــِة اْلَحَمـــاِم  َوَقـــاَل 13َيِبيُعـــوَن َوَيْشـــَتُروَن ِفـــي اْلَهْيَكـــِل، َوَقَلـــَب َمَواِئـــَد الصَّ

ــَالِة ُيــْدعَ : َمْكتُــوبٌ «:َلُهــمْ  : 21متــى ) »!َوَأْنــُتْم َجَعْلُتُمــوُه َمَغــاَرَة ُلُصــوصٍ . ىَبْيِتــي َبْيــَت الصَّ
12-13 

ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجًعا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع، 18( َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن َعلَـى الطَِّريـِق، 19َوِفي الصُّ
َال َيُكـــْن ِمْنـــِك َثَمـــٌر َبْعـــُد ِإَلـــى «:َفَقـــاَل َلَهـــا. َوَجـــاَء ِإَلْيَهـــا َفَلـــْم َيِجـــْد ِفيَهـــا َشـــْيًئا ِإالَّ َوَرًقـــا َفَقـــطْ 

ُبوا َقاِئِلينَ 20. َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ . »!اَألَبدِ  َكْيَف َيِبَسِت «:َفَلمَّا َرَأى التََّالِميُذ ذِلَك َتَعجَّ
 20-18: 12متى ) » التِّيَنُة ِفي اْلَحاِل؟

ـا َنَظـَر َحْولَـُه ِإلَـى َفَدَخَل َيُسـوُع ُأوُرَشـ11: (قبل دخوله الهيكل: مرقس ِليَم َواْلَهْيَكـَل، َوَلمَّ
َوِفـي اْلَغـِد 12. ُكلِّ َشْيٍء ِإْذ َكاَن اْلَوْقُت َقْد َأْمَسى، َخَرَج ِإَلى َبْيـِت َعْنَيـا َمـَع االْثَنـْي َعَشـرَ 

ــا َخَرُجــوا ِمــْن َبْيــِت َعْنَيــا َجــاَع،  َهــا َوَرٌق، َوَجــاَء َلَعلَّــُه َفَنَظــَر َشــَجَرَة ِتــيٍن ِمــْن َبِعيــٍد َعَليْ 13َلمَّ
َفَأَجاَب 14. َفَلمَّا َجاَء ِإَلْيَها َلْم َيِجْد َشْيًئا ِإالَّ َوَرًقا، َألنَُّه َلْم َيُكْن َوْقَت التِّينِ . َيِجُد ِفيَها َشْيًئا

) َالِميـــُذُه َيْســـَمُعونَوَكـــاَن تَ . »!َال َيْأُكـــْل َأَحـــٌد ِمْنـــِك َثَمـــًرا َبْعـــُد ِإَلـــى اَألَبـــدِ «:َيُســـوُع َوَقـــاَل َلَهـــا
 14-11: 11مرقس 
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ــَدَأ ُيْخــِرُج الَّــِذيَن َكــاُنوا َيِبيُعــوَن . َوَجــاُءوا ِإَلــى ُأوُرَشــِليمَ 15( ــا َدَخــَل َيُســوُع اْلَهْيَكــَل اْبَت َوَلمَّ
ــَياِرَفِة َوَكَراِســيَّ َباَعــِة اْلَحَمــامِ  َوَلــْم َيــَدْع َأَحــًدا 16. َوَيْشــَتُروَن ِفــي اْلَهْيَكــِل، َوَقلَّــَب َمَواِئــَد الصَّ

َبْيتِـي َبْيـَت َصـَالٍة ُيـْدَعى : َألَـْيَس َمْكُتوًبـا«:َوَكـاَن ُيَعلِّـُم قَـاِئًال َلهُـمْ 17. َيْجَتاُز اْلَهْيَكـَل ِبَمتَـاعٍ 
 17-15: 11مرقس .) »ِلَجِميِع اُألَمِم؟ َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوصٍ 

رة التين ، ولكنه ذكر قصة طرد الباعة مـن الهيكـل لم يذكر ما فعله يسوع بشج: لوقا
 48-45: 19فى لوقا 

لـم يـذكر أيضــًا مـا فعلــه يسـوع بشـجرة التــين ، ولكنـه ذكــر قصـة طــرد :  يوحنا
 22-13: 2الباعة من الهيكل فى بداية بشارته فى يوحنا 

 أين بدأ يسوع بشارته؟ -169س 

 52: 10إلى  14: 1مرقس بدأ يسوع بشارته عند متى ويوحنا ومرقس فى الجليل 

أمــا عنـــد لوقــا فقـــد اختلـــف عــن بـــاقى اإلنجيليـــين بأنــه جعـــل ابتـــداء بشــارة يســـوع فـــى 
أعتقــد أنــك ال بــد أن تــوقن معــى أن هــذا . الناصــرة كمــا يقــول اإلصــحاح الرابــع مــن لوقــا

الكالم ال يمكن أن يكون من وحى الرب ، وعلى األخص لو كان هذا اإلله يسوع الـذى 
ألنـــه ال يمكـــن أن يفعـــل إنســـان مـــا شـــيئًا بنفســـه !! هـــذه األحـــداث بنفســـهتجســـد وعـــايش 

وٕاال لكـان كاذبـًا . ويوحى هو لشخص آخر كالمًا غيـر الـذى أوحـاه مـن قبـل أو مـن بعـد
 !!!أو مضلًال أو اإلثنين معاً 

 هل عمََّد يسوع أحدًا؟ -170س 

َوكاَن اْلَيُهوِديَِّة َوَمَكَث َمَعُهْم ُهَناَك  َوَبْعَد َهَذا َجاَء َيُسوُع َوتَالِميُذُه ِإَلى َأْرضِ 22: (نعم
 23-22: 3يوحنا ) َوَكاَن ُيوَحنَّا َأْيضًا ُيَعمُِّد ِفي َعْيِن ُنوٍن ِبُقْرِب َساِليمَ 23. ُيَعمِّدُ 

ـُد تالَ 1: (ال  يِسيِّيَن َسِمُعوا َأنَّ َيُسـوَع ُيَصـيُِّر َوُيَعمِّ ِميـَذ َأْكثَـَر ِمـْن َفَلمَّا َعِلَم الرَّبُّ َأنَّ اْلَفرِّ
ُد َبْل تَالِميُذهُ 2 -ُيوَحنَّا   2-1: 4يوحنا ) َمَع َأنَّ َيُسوَع َنْفَسُه َلْم َيُكْن ُيَعمِّ

فهــل تعتقــد اآلن أن هــذا اإلنجيــل كتبــه شــخص واحــد أو اشــترك فــى كتابتــه وتعديلــه 
واإلضـافة والحــذف عليــه عـدة أشــخاص؟ وهــل الحظـت أن الخطــأ مــن نفـس الكاتــب فــى 

اإلنجيــل؟ لــذلك وضــعتها ترجمــة اآلبــاء اليســوعيين بــين قوســين مســتديرين تمهيــدًا  نفــس
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ومـع ذلـك لـم ينسـوا أن يكتبـوا علـى . وهذا نفس الذى فعلته الترجمة الكاثوليكية!! لحذفها
فــــانظر كيــــف أعطــــوا !! غــــالف الكتــــاب الكتــــاب المقــــدس ، أى كتــــاب اهللا الــــذى أوحــــاه

 !!ألنفسهم الحق فى الحذف واإلضافة

 ُلقـبِّ يوحنـا ) (معموديـة يوحنـا –عمـد : (تقول دائرة المعارف الكتابية مـادة -171س
توبوا ألنه قد اقترب مـنكم ملكـوت :يكرز في برية إليهودية قائًال "ألنه جاء " بالمعمدان "

، 11: 3مــت " (معموديــة للتوبــة"، فكانــت معموديتــه أساســًا ) 2, 1: 3مــت " (الســموات 
، فكــــــان مــــــن يعتمــــــدون مــــــن يوحنــــــا ) 4: 19، 24: 13ع ، أ3: 3، لــــــو 4: 1مــــــرقس 

 ) .)5: 1، مرقس 6: 3مت (يعترفون بخطاياهم ويعبرون عن توبتهم لمغفرة الخطايا 

فما هى الخطايا التى اقترفها يسوع واعترف بها لُيغفـر لـه؟ ومـن الـذى سـيغفر لـه لـو 
 كان هو اإلله غافر الذنب وقابل التوب؟

 وعنـــدما ) (معموديـــة يوحنـــا –عمـــد : (الكتابيـــة مـــادةتقـــول دائـــرة المعـــارف  -172س
وأنا لم أكن .. هوذا حمل اهللا الذي يرفع خطية العالم : "نظر يوحنا يسوع مقبًال إليه قال

إنــي قــد : وشــهد يوحنــا قــائًال . أعرفــه ، لكــن ليظهــر إلســرائيل لــذلك جئــت أعمــد بالمــاء 
وأنا لم أكن أعرفـه ، لكـن الـذي  .رأيت الروح نازًل مثل حمامة من السماء فاستقر عليه 

الـذي تـري الـروح نـازًال ومسـتقراص غليـه ، فهـذا "ة :قال لي ) اله (أرسلني بالماء ، ذاك 
 -29: 1يـو " (وأنا قد رأيـت وشـهدت أن هـذا هـو ابـن اهللا. هو الذي يعمد بالروح القدس

34. ( ( 

تعليـق منـى وهذا كذب صريح من الكاتب ومن اإلنجيل يفضحه اإلنجيل نفسه بدون 
ــا 2(: ، فــانظر إلــى يوحنــا نفســه لــم يعــرف يســوع حتــى حبســوه وقبــل أن يقطعــوا رأســه َأمَّ

َأْنـَت «: َوقَـاَل لَـهُ 3ُيوَحنَّا َفَلمَّا َسِمَع ِفي السِّْجِن ِبَأْعَمـاِل اْلَمِسـيِح َأْرَسـَل اْثَنـْيِن ِمـْن َتَالِميـِذِه 
اْذَهَبـــا َوَأْخِبـــَرا ُيوَحنَّـــا ِبَمـــا َتْســـَمَعاِن «: َمـــا َيُســـوعُ َفَأَجاَبهُ 4» ؟ُهـــَو اآلِتـــي َأْم َنْنَتِظـــُر آَخـــرَ 

ـمُّ َيْسـَمُعوَن َواْلَمـْوَتى 5: َوَتْنُظَرانِ  َاْلُعْمُي ُيْبِصُروَن َواْلُعْرُج َيْمُشـوَن َواْلُبـْرُص ُيَطهَّـُروَن َوالصُّ
 6-2: 11متى .) »ِفيَّ  َوُطوَبى ِلَمْن َال َيْعُثرُ 6. َيُقوُموَن َواْلَمَساِكيُن ُيَبشَُّرونَ 

 فكيف عرفه أثناء التعميد واعترف به ، ثم ُيرسل إليه من يتأكد من هويته؟
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 ُهَوَذا َحَمُل اللَِّه الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعـاَلمِ : (أما بخصوص قول المعمدان -173س. (
يه يعنى ، فكيف يكون حمل اهللا هو اهللا نفسه؟ ألم تتعلموا أن المضاف إل 29: 1يوحنا 

 فكيف يكون المالك هو المملوك؟ . الملكية؟ فمن الذى ملك هذا الحمل؟ إنه اهللا

بـأن ] على الرغم من أنه ُبعث لخراف بيت إسـرائيل الضـالة فقـط[ويرفع خطايا العالم 
وهــــذا مصــــداقًا لقــــول . يجعلهــــم يســــتغفرون اهللا ويتوبــــون مــــن ذنــــوبهم ، وُيقلعــــون عنهــــا

ــَد َمــا14: (المعمــدان ــا َجــاَء َيُســوُع ِإَلــى اْلَجِليــِل َيْكــِرُز ِبِبَشــاَرِة َمَلُكــوِت اللَّــِه  َوَبْع ُأْســِلَم ُيوَحنَّ
َمـاُن َواْقتَـَرَب َمَلُكـوُت اللَّـِه «: َوَيُقولُ 15 : 1مـرقس .) »َوآِمُنـوا ِباِإلْنِجيـلِ  َفُتوُبـواَقْد َكَمـَل الزَّ
14-15  

َفَخَرُجـوا 12(كـوت اهللا وبالتوبـة وكذلك خرج تالميذ يسوع بأمره يكرزون فى الناس بمل
 12: 6مرقس .) َيُتوُبواَوَصاُروا َيْكِرُزوَن َأْن 

أما إذا فهمتم أنه يرفع خطايا العالم ، التى حلت عليـه بسـبب أكـل حـواء مـن الشـجرة 
 :المحرمة ، فهذا ُيخالف كالم الرب من قبل وتعاليم كتابكم المقدس

ـــِن اَألوْ «16( ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاءِ ال ُيْقَت ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــاٍن . الِد َوال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

]. اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29(
ــلْ 30 .) ُكــلُّ ِإْنَســاٍن َيْأُكــُل اْلِحْصــِرَم َتْضــَرُس َأْســَناُنهُ . ]ُكــلُّ َواِحــٍد َيُمــوُت ِبَذْنِبــهِ : [َب

 30-29: 31إرمياء

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. ْحَيــاَحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة يَ . َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـ21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ اُه الَّتِـي َفَعَلهَـا فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

يِر َيقُــولُ 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  ــيُِّد  َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ السَّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ
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ــاَل ُكــلُّ َواِحــٍد َمــا َكــاَن ِباْلَجَســِد َال ُبــدَّ َأنََّنــا َجِميعــًا ُنْظَهــُر َأَمــاَم ُكْرِســيِّ اْلَمِســيِح، ( ِلَيَن
 10: 5لثانية كورنثوس ا.) »ِبَحَسِب َما َصَنَع، َخْيرًا َكاَن َأْم َشرّاً 

يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلْثِم َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الـرَّبِّ َفَيْرَحَمـُه َوإَِلـى ِإَلِهَنـا ( ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55إشعياء .) َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 
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َفــِإَذا َتَواَضـــَع َشـــْعِبي الَّــِذيَن ُدِعـــَي اْســـِمي َعَلــْيِهْم َوَصـــلُّوا َوَطَلُبـــوا َوْجِهـــي 14(
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ  َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني .) َأْرَضُهمْ 

؟ ُهـَوَذا ِبَزْجَرتِـي ُأَنشِّـُف َيِدي َعِن اْلِفَداِء َوَهْل َلْيَس ِفـيَّ ُقـْدَرٌة ِلِإلْنَقـاذِ  َهْل َقَصَرتْ (
ـــراً . اْلَبْحـــرَ  ـــاَر َقْف ـــُل اَألْنَه ـــاْلَعَطشِ . َأْجَع ـــوُت ِب ـــاِء َوَيُم ـــَدِم اْلَم ـــْن َع ـــِتُن َســـَمُكَها ِم ـــِبُس 3. ُيْن ُأْل

 3-2: 50إشعياء ) .»َطاَءَهاالسََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح غِ 

 َمْن هو المسئول عن الخطيئة األزلية؟ هل هو آدم أم حواء؟ -174س 

وآدم : (يبرىء الكتاب آدم من هذه الخطيئة ، ويرمى بها على حواء ، فيقول الكتاب
 14: 2تيموثاوس األولى ) لم ُيْغَو لكن المرأة ُأْغِوَيت َفَحَصَلت فى التعدى

االضــطهاد الــذى أصــاب المــرأة بســبب قــول بــولس المحقِّــر  وعلــى هــذا كــان كــل هــذا
 .لشأن المرأة

 : والدة األنثى تضاعف نجاسة األم عند والدة الذكر

ِإَذا َحِبَلـــِت : ُقـــْل ِلَبنِــي ِإْســـَراِئيلَ «2: َوقَــاَل الـــرَّبُّ ِلُموَســـى1(): المقـــدس(يقــول الكتـــاب 
. َكَمـا ِفـي َأيَّـاِم َطْمـِث ِعلَِّتهَـا َتُكـوُن َنِجَسـةً . َعَة َأيَّـامٍ اْمَرَأٌة َوَوَلَدْت َذَكرًا َتُكوُن َنِجَسًة َسبْ 

. ثُمَّ ُتِقيُم َثَالَثًة َوَثَالِثيَن َيْومًا ِفي َدِم َتْطِهيرَِها4. َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن ُيْخَتُن َلْحُم ُغْرَلِتهِ 3
َوإِْن َوَلـَدْت 5. ِجْئ َحتَّى َتْكُمـَل َأيَّـاُم َتْطِهيِرَهـاُكلَّ َشْيٍء ُمَقدٍَّس َال َتَمسَّ َوإَِلى اْلَمْقِدِس َال تَ 

ثُـمَّ ُتِقـيُم ِسـتًَّة َوِسـتِّيَن َيْومـًا ِفـي َدِم . ُأْنَثى َتُكوُن َنِجَسًة ُأْسُبوَعْيِن َكَما ِفي َطْمِثَهـا
 5-1: 12الويين ) .َتْطِهيرَِها

أختــه فــى  د ُيضــاعفأى إن الولــ .نجاســتها تتضــاعف بــوالدة األنثــى لــك أن تتخيــل أن
 .الُطهر، وهذا فقط ألنه ولد مثل آدم أما هى فأنثى مثل حواء

أصــدر البرلمــان اإلنجليــزى قــرارًا فــى عصــر (فقــد  .وألنهــا نجســة فقــط ألنهــا أنثــى
أى " العهــد الجديــد"هنــرى الثــامن ملــك إنجلتــرا ُيحظِّــر علــى المــرأة أن تقــرأ كتــاب 

 .)اإلنجيل ، ألنها تعتبر نجسة

 : ألب أن يبيع ابنتهومن حق ا
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 7: 21خروج) ال تخرج كما يخرج العبيد أمةً  وٕاذا باع رجل ابنته(

 : وجعل عقوبة الحرق خاصة للمرأة الزانية دون الرجل الزانى

: 21الويين .) ِبالنَّاِر ُتْحَرقُ . َوإَِذا َتَدنََّسِت اْبَنُة َكاِهٍن ِبالزَِّنى َفَقْد َدنََّسْت َأَباَها9(
9 

ة قطع اليد أيضًا للمرأة التى تمسـك عـورة المصـارع مـع زوجهـا، وال وجعل عقوب
 : توجد عقوبة مثلها للرجل

َوَتَقـدََّمِت اْمـَرَأُة َأَحـِدِهَما ِلـُتَخلَِّص َرُجلَهـا ِمـْن ِإَذا َتَخاَصَم َرُجالِن َرُجٌل َوَأُخـوُه «11(
تثنيـة .) اْقَطْع َيـَدَها َوال ُتْشـِفْق َعْيُنـكَ َفـ12َيِد َضاِرِبِه َوَمدَّْت َيَدَها َوَأْمَسـَكْت ِبَعْوَرِتـِه 

25 :11-12 

 : بل واعتبرها الرب الشر نفسه

َفَطَرَحَهـا ِإَلـى ]. َهـِذِه ِهـَي الشَّـرُّ : [َفقَـالَ 8. َوَكاَنِت اْمَرَأٌة َجاِلَسٌة ِفي َوَسِط اِإليَفةِ (
 8: 5ا زكري .)َوَسِط اِإليَفِة َوَطَرَح ِثْقَل الرََّصاِص َعَلى َفِمَها

ومن البديهى أن مالك الرب ال يتحرك بدافع من نفسه ، بل هو رسـول مـن عنـد اهللا 
فتُــرى َمــن الــذى أرســـل مــالك الــرب ليصــف المـــرأة . ، ينفــذ رغبــة الــرب ، ويبلــغ رســـالته

بالشـر نفسـه؟ وهـل بعـد ذلـك تبقـى للمــرأة كرامـة إذا كـان رب العـزِّة سـبها ووصـفها بالشــر 
بـاد اهللا المــؤمنين أن يكـون مـوقفهم حيــال المـرأة التـى وصــفها نفسـه؟ ومـاذا تنتظــر مـن ع

الرب ومالكـه بالشـر ، كمـا وصـفها الكتـاب مـن بعـد أنهـا سـبب الخطيـة ، وسـبب خـروج 
البشر من الجنة ، وسبب شقاء البشرية جمعاء ، وحليف الشيطان األول ضد البشرية ، 

 وسبب قتل اإلله؟

 :هو ضحية المرأة التى أغواها الشيطانفهى التى خدعها الشيطان ، أما الرجل ف

  3: 11كورنثوس الثانية ) كما خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها(

 14: 2تيموثاوس األولى)وآدم لم ُيْغَو لكنَّ المرأة ُأغِوَيت فحصلت فى التعدى(

َهَكَذا اْجتَـاَز اْلَمـْوُت ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوُت وَ (
 12: 5رومية ) .ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ 
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 18: 5رومية )َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِللدَّْيُنوَنةِ (

لمـــرأة ولـــن نخـــرج عـــن الموضـــوع كثيـــرًا إن ذكرنـــا بعـــض صـــفحات التـــاريخ المظلمـــة ل
المسيحية فى أوربا ، من جرَّاء هذا النص والنصوص اإلنجيليـة ، التـى ترمـى المسـئولية 

رجـال الـدين والكنيسـة والقـانون اعتقـادًا على المرأة وحدها ، فكانت المـرأة مضـطهدة مـن 
خاطئـــًا مـــنهم أن المـــرأة هـــى ســـبب كـــل شـــر ، وأنهـــا صـــاحبة الخطيئـــة األزليـــة ، لـــذلك 

 . يجب االبتعاد عنه ، وأن جمالها سالح إبليساعتبروا المرأة دنس 

وقد تسرب هذا االعتقاد إلى النصرانية من بين معتقدات وعـادات كثيـرة انتقلـت إليهـا 
من الديانات الوثنية القديمة ، التى كانـت تعتبـر المـرأة تجسـيدًا لـألرواح الخبيثـة ، والتـى 

بــــأفظع الطــــرق والوســــائل كانــــت متفقــــة علــــى تحقيــــر النســــاء وٕاذاللهــــن ، بــــل وٕابــــادتهن 
الوحشية ، ومن بينها إلزام المرأة التـى يمـوت زوجهـا أن تحـرق نفسـها بعـد موتـه وٕاحـراق 

 :جثته مباشرة

  ظلـت النسـاء طبقـًا للقـانون اإلنجليـزى العـام ـ حتـى منتصـف القـرن التاسـع عشـر
 ، الـذين اصـطلح القـانون" المـواطنين"أو " األشـخاص"غير معدودات مـن تقريبًا ـ 

على تسميتهم بهذا االسـم ، لـذلك لـم يكـن لهـن حقـوق شخصـية ، وال حـق فـى 
األمــوال التــى يكتســبنها ، وال حــق فــى ملكيــة شــىء حتــى المالبــس التــى كــنَّ 

وســاوى بينهــا وبــين الحيوانــات أو علــى أيســر . أى ســحب منهــا حــق المواطنــة. يلبســنها
مـــنهم المواطنـــة لســـلوكهم  تقـــدير اعتبرهـــا مـــن المجرمـــات شـــديدى اإلجـــرام الـــذين ُيســـَحب

فماذا تبقى لها من كرامة؟ أين ذهبـت إنسـانيتها؟ ألـيس . الشائن ، المضر بالعباد والبالد
 هذا استعباد للمرأة وليست فقط قوامة؟

 القاصــرين هــم علــى أن ) بعــد الثــورة الفرنســية(نــص القــانون المــدنى الفرنســى (و
، وال تـزال فيـه بعـض القيـود علـى  1938، حتـى ُعـدَِّل عـام  الصبى والمجنون والمرأة
فقــد ســاوتها بلــد ! فلــم يعتبروهــا مــن الجــنس البشــرى العاقــل.) تصــرفات المــرأة المتزوجــة

أى ســحبوا عنهــا أهــم صــفة تميــز بــين ! الحضــارة والمدنيــة بــالمجنون أو الطفــل القاصــر
رأة ألـــيس هـــذا اســـتعباد للمـــ. نعمـــة العقـــل والمســـئولية عـــن تصـــرفاتها: اإلنســـان والحيـــوان
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وليســـت فقـــط قوامـــة؟ أيـــن كانـــت جمعيـــات الرفـــق بالنســـاء؟ ونحمـــد اهللا أنـــه لـــم تعتـــرض 
 !!جمعيات الرفق بالحيوان على تحقير الحيوان ومساواته بالمرأة

لـــك أن تتخيـــل أنـــه فـــى عصـــرنا هـــذا ُتكتـــب الوصـــايا فـــى الـــبالد األمريكيـــة واألوربيـــة 
الحيــوان الــذى مــن حقــه أن يملــك  فقــارن بــين. للكــالب والقطــط والحيوانــات التــى يربونهــا

اليــوم ، وُتكتــب الممتلكــات باســمه ، وُيصــبح مــن الســادة ، بــين كانــت المــرأة مــن اإلمــاء 
 !!المملوكة التى يعتبرها القانون كالصبى أو المجنون

وبالتالى لم يكن لها الحق فى امتالك العقارات أو المنقوالت ، ولم يكن لها الحق فى 
بنك باسمها ، وبعـد أن سـمحوا أن يكـون لهـا حسـاب ، لـم يكـن لهـا أن تفتح حسابًا فى ال

الحــق أن تســحب منــه ، فعلــى زوجهــا أن يــأتى ليســحب لهــا نقــودا مــن حســابها ، األمــر 
 .الذى ال يتم إال مع األوالد الُقصَّر والمجانين

  قـانون يعطــى الـزوج حــق وكـان شـائعًا فـى بريطانيــا حتـى نهايـة القـرن العاشــر
أليس هـذا اسـتعباد ". ٕاعارتها بل وفى قتلها إذا أصيبت بمرض عضالبيع زوجته و 

 للمرأة وليست فقط قوامة؟

 ــى نفــس اإلنســان ، : (وقــال القــديس ترتوليــان إن المــرأة مــدخل الشــيطان إل
فـــإذا كانـــت المـــرأة هـــى مـــدخل الشـــيطان ، ) ناقضـــة لنـــواميس اهللا ، مشـــوهة للرجـــل
أن نعطيهــا القوامــة ، وهــى الســبب فــى مــوت  وأســاس الخطيئــة األزليــة ، فكيــف تريــدوننا

 اإلله على زعمكم؟

 ) وفــــى زمــــن شــــباب النبــــى محمــــد  م  586عقــــد الفرنســــيون فــــى فرنســــا عــــام
وهــل لهــا روح أم ؟ هــل ُتعــد المــرأة إنســانًا أم غيــر إنســان: لبحــث) مجمــع بــاكون(

ا وٕاذ؟ وٕاذا كـان لهـا روح فهـل هـى روح حيوانيـة أم روح إنسـانية؟ ليس لها روح
: ؟ وأخيـراً كانت روحًا إنسانيًا ، فهل هـى علـى مسـتوى روح الرجـل أم أدنـى منهـا

القوامــة : فأيهمـا أنصــف المـرأة.) قـرروا أنهــا إنسـان، ولكنهــا ُخِلَقـت لخدمــة الرجـل فحســب
 فى اإلسالم أم االستعباد فى المسيحية واليهودية؟
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 هـا الجسـمية إن المـرأة خاضـعة للرجـل لضـعف طبيعت: (يقول توما اإلكـوينى
. والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها، كما أن اهللا مبدأ كل شـىء ومنتهـاه. والعقلية معاً 

 .) وقد ُفِرَض الخضوع على المرأة عمًال بقانون الطبيعة، أما العبد فليس كذلك

  وقد ظلت المرأة فـى نظـر القساوسـة ورجـال الـدين كمـا كانـت عنـد القـديس يوحنـا
ه ، وٕاغواًءا طبيعيًا ، وكارثة مرغوبًا فيها ، وخطرًا منزليـًا شرًا ال بد من: فم الذهب

، وفتنة مهلكة ، وشرًا عليه ِطالء ، وهى أداة الشيطان المحببة التـى يقـود بهـا 
 )144الفيلسوف المسيحى والمرأة ص .) (الرجال إلى الجحيم

 ) ًال مـن كـوكان القانون المدنى أشد عداًء للمرأة مـن القـانون الكنسـى ، فقـد كـان
ويـــنص علـــى أال ُتســـمح للنســـاء كلمـــة فـــى ،  القـــانونين يجيـــز ضـــرب الزوجـــة

وُيعاقب على اإلساءة للمرأة بغرامة تعادل نصـف مـا ُيفـَرض ". لضعفهن" المحكمة
وقد َحَرَم القانون النساء ـ حتى أرقـاهن مولـدا ـ مـن . على الرجل نظير اإلساءة نفسها

. را ، أو فــى الجمعيــة العامــة للطبقــات فــى فرنســاأن ُيمــثِّلَن ضــياعهن فــى برلمــان إنجلتــ
وكان الزواج قد أعطى الزوج الحق الكامل فى االنتفاع بكـل مـا للزوجـة مـن متـاع وقـت 

 .)الزواج ، والتصرُّف فى ريعه

  ويــرى كليمنــت أن الــنقص ال يصــيب إال األنثــى ، ومــن هنــا كانــت واليــة الرجــل
لكــن . الرجــل الــذى وهبــه اهللا العقــلال شــىء مخــِز أو شــائن عنــد : (عليهــا فرضــاً 

، حتـى المسألة ليست على هـذا النحـو بالنسـبة للمـرأة التـى تجلـب الخـزى والعـار
 .. .. )عندما تفكر فى طبيعتها ، ماذا عساها أن تكون 

الذى هو تاج الرجل  المرأة موجود أدنى من الرجل ، بسبب العقلوهو يعتبر أن 
العقل أمانـة عنـد الرجـل ال يلحقـه خطـأ ، "به شائبة ، وهو يحافظ عليه نقيا دون أن تشو 

أمــا عنــد المــرأة فإننــا نجــدها بطبيعتهــا شــيئًا مخزيــًا .. وال يعتريــه عيــب أو قصــور 
فكيـف ُتعَطـى القوامـة لشـخص فاقـد األهليـة ، وتسـبب فـى مـوت اإللـه .."  ومخجًال حقاً 
 على زعمكم؟

 إن معانقـــة امـــرأة تعنـــى : (بــل لقـــد كتــب أودو الكـــانى فـــى القــرن الثـــانى عشــر
 ). معانقة كيس من الزبالة
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 أن كــل النســاء بــال : (ولقــد كتــب أســقف فرنســى عــاش فــى القــرن الثــانى عشــر
 ) استثناء مومسات ، وهن مثل حواء سبب كل الشرور فى العالم

 إنه ال توجد : وقال الراهب البنديكتى برنار دى موريكس دون مواربة فى أشعاره
 ) وجه األرضامرأة طيبة على 

  ،أن المرأة حيـوان نجـس ، يجـب االبتعـاد عنـه ، وأنـه كما قرر مجمع آخـر
الروح لهــا وال خلــود ، والُتلقــن مبــادئ الــدين ألنهــا التقبــل عبادتهــا ، والتــدخل 
الجنة ، والملكوت ، ولكن يجب عليها الخدمة والعبادة، وأن يكمم فمها كالبعير، 

 ".حك ومن الكالم ألنها أحبولة الشيطان أو كالكلب العقور، لمنعها من الض

 ل اإلجتماع بالشيطان على اإلجتماع بالمرأة   أفضِّ

  المرأة باب جهنم ، وطريق الفساد وٕابرة العقرب ، وحليفة الشيطان 

  الكــــائن البشــــرى أن ) 1484(فـــى بــــراءة ) اينوسنســـيوس الثــــامن(وأعلـــن البابــــا
 "والمرأة يبدوان نقيضين عنيدين

 المــرأة أرذل مــن العبــد بــدليل أن عبوديــة العبــد : (تومــاس اإلكــوينى ويقــول
 )ليست فطرية بينما المرأة مأمورة فطريًا من قبل األب واالبن والزوج

 : ومن أقوال فالسفة أوربا ومشاهيرها فى عصر ما بعد النهضة

 )ًا إذا رأيتم امرأة ، فال تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريًا ، بل والكائنًا وحشـي
مـن ) (وٕانما الذى ترونه هو الشيطان بذاته، والذى تسمعونه هـو صـفير الثعبـان

 )لتالميذه -وصايات سان بول فانتير 

 )أعترافـات جـان ) (المرأة خلقت لكى تخضع للرجل ، بـل لكـى تتحمـل ظلمـه
 )جاك روسو

 ـ وقلـب المـرأة عنـده  إن المرأة إذا ارتقت أصبحت بقـرة: (وقال الفيلسوف نتشـه
وُينَصُح الرجل بأال ينسى السوط إذا ذهب إلى كمن الشر، وهى لغز يصعب حله، م

 ).النساء

)شوبنهاور) (المرأة حيوان ، يجب أن يضربه الرجل ويطعمه ويسجنه( 
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 ) اليوجد رجل فكر فى المرأة ثـم احترمهـا ، فهـو إمـا أن يحتقرهـا وٕامـا أنـه
 ) أوتو فيننجر) (لم يفكر فيها بصورة جدية

 )أمـا المـرأة فإنهـا التتصـور  -رجل يمكن أن يتصور نفسه بدون المرأة ال
 جوليان بندا) نفسها بدون رجل

 ) المنيه -األديب الفرنسى ) (تمثال حى للغباء. المرأة آلة لإلبتسام( 

 )المؤرخ ميشليه) (المرأة كائن نسبى( 

 )ربــاتوكــانوا ُيعــدُّون اختطــاف األطفــال لتــربيتهم علــى الرهبنــة مــن الق .
وكــانوا يفــرون مــن النســاء ولــو كــانوا أقــاربهم العتقــادهم أن مجــرد النظــر إلــى 

نقًال عـن معـاول الهـدم والتـدمير فـى النصـرانية وفـى التبشـير  -.)المرأة ُمحِبط لألعمال
 ]75-72إبراهيم سليمان الجبهان ص 

 )أمبروزيــوس ) يجــب علــى المــرأة أن تغطــى شــعرها ألنهــا ليســت صــورة اهللا
 )379ديشنر صفحة (الرابع الميالدى  القرن

 وٕاذا كانت حـواء هـى المتهمـة األولـى فـى القضـية ، فلمـاذا لـم ينـزل الـرب  -175س
 على صورة امرأة لفداء البشرية من خطيئة المرأة؟

 كيف ركب الرب الحمار فى الوقت الذى لم يتحمل الجبل تجليه فوقه؟ -176س 

: 19لوقـا ) .َحا ِثَياَبُهَما َعَلى اْلَجْحـِش َوَأْرَكَبـا َيُسـوعَ َوَأَتَيا ِبِه ِإَلى َيُسوَع َوَطرَ 35(
35 

فقـــد تمنـــى بنـــو إســـرائيل أن يـــروا الـــرب ، فتجلـــى اهللا للجبـــل فخـــرَّ صـــعقًا ، وســـمعوا 
صوت الرب ولم يروا صورة ، وقد أكد موسى عليـه السـالم علـيهم هـذا األمـر ، أنهـم لـم 

أن يــذهب هــو لــيكلم ربــه ، ويــأتى مــن  يــروا صــورة ، وطــالبوا موســى بعــد مــا حــدث لهــم
فتقبـل الـرب ووعـد أن يكلمهـم عـن طريـق نبـى آخـر مثـل . عنده بكـل مـا أمـره بـه ليعملـوه

 :موسى ، من وسط اخوتهم ، أى من أبناء عمهم إسماعيل

َحَسـَب 16. لـُه َتْسـَمُعونَ . ُيِقيُم لَك الرَّبُّ ِإلُهَك َنِبّيًا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوتِـَك ِمْثِلـي«15(
ال َأُعـوُد َأْسـَمُع َصـْوَت : ُكلِّ َما َطلْبَت ِمَن الرَّبِّ ِإلِهَك ِفـي ُحوِريـَب َيـْوَم اِالْجِتَمـاِع قَـاِئالً 
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َقــْد : َقــال ِلــَي الــرَّبُّ 17 الــرَّبِّ ِإلِهــي َوال َأَرى َهــِذِه النَّــاَر الَعِظيَمــَة َأْيضــًا ِلــَئال َأُمــوتَ 
ُأِقيُم لُهْم َنِبّيًا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِهْم ِمْثلَك َوَأْجَعُل َكالِمي ِفي َفِمـِه 18. َأْحَسُنوا ِفي َما َتَكلُموا

 18-15: 18تثنية ) .َفُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه ِبهِ 

 كم كان عمر إبراهيم عندما خرج من حاران؟ -177س 

َظهَـَر ِإلَـُه اْلَمْجـِد َألِبيَنـا ِإْبـَراِهيَم َوُهـَو . َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْخـَوُة َواآلَبـاُء اْسـَمُعوا«: َفَأَجابَ 2(
اْخُرْج ِمْن َأْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك : َوَقاَل َلهُ 3ِفي َما َبْيَن النَّْهَرْيِن َقْبَلَما َسَكَن ِفي َحاَراَن 

ــَك  ــى اَألْرِض الَِّتــي ُأِري ــمَّ ِإَل ــْن َأْرِض اْلَكْلــَدانِ 4َوَهُل ــٍذ ِم ــَكَن ِفــي َفَخــَرَج ِحيَنِئ يِّيَن َوَس
َوِمــْن ُهَنــاَك َنَقلَــُه َبْعــَد َمــا َمـــاَت َأُبــوُه ِإلَــى َهــِذِه اَألْرِض الَّتِــي َأْنــُتُم اآلَن َســـاِكُنوَن . َحــاَرانَ 

 .، إذن فقد انتقل إبراهيم إلى حاران بعد موت أبيه 4-2: 7أعمال الرسل ) .ِفيَها

 32: 11تكوين ) .َوَماَت َتاَرُح ِفي َحاَرانَ . َس ِسِنينَ َوَكاَنْت َأيَّاُم َتاَرَح ِمَئَتْيِن َوَخمْ (

َوَكاَن َأْبَراُم اْبَن َخْمـٍس َوَسـْبِعيَن . َفَذَهَب َأْبَراُم َكَما َقاَل َلُه الرَّبُّ َوَذَهَب َمَعُه ُلوطٌ 4(
 4: 12تكوين ) .َسَنًة َلمَّا َخَرَج ِمْن َحاَرانَ 

 سنة  205إذن عاش تارح أبو إبراهيم 

 .سنة 75عمر إبراهيم عندما ذهب إلى حاران  وكان

 سنة 130إذن فقد كان أبوه وقتها فى عمر يبلغ ب 

 75سنة ، وعـاش بعـدها  130إذن فقد توجه إبراهيم إلى حاران عندما كان أبوه ابن 
 .وليس كما حسب استفانوس أن انتقال إبراهيم كان بعد موت أبيه. سنة أخرى

كان يـتكلم بـالروح القـدس يخطـئ فـى عمـر ابـراهيم  وعلى ذلك ، فإن استفانوس الذى
إذن فإما لم يكن عند اسـتفانوس مـا يسـمى بـالروح القـدس . وابيه عندما انتقل الى حاران

، وٕاما أن هذا الكتاب محـرف وكتـَب ليشـوِّه صـورة اسـتفانوس ، أو أن هـذا الكتـاب كتـب 
أو المنقولـة التـى نقلـوا عنهـا تبعًا لمعلومات هـؤالء الكتـاب ، أو تبعـًا للمصـادر الشـفاهية 

 !!وال عالقة هللا به

ــاٍت 8( ــَب َوآَي ــاَن َيْصــَنُع َعَجاِئ ــوًَّة َك ــًا َوُق ــّوًا ِإيَمان ــاَن َمْمُل ــِإْذ َك ــِتَفاُنوُس َف ــا اْس َوَأمَّ
ـــْعبِ  ـــي الشَّ ـــًة ِف ـــْرِتيِنيِّ 9. َعِظيَم يَن َفـــَنَهَض َقـــْوٌم ِمـــَن اْلَمْجَمـــِع الَّـــِذي ُيَقـــاُل َلـــُه َمْجَمـــُع اللِّيَب
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ــَرَواِنيِّيَن َواِإلْســَكْنَدِريِّيَن َوِمــَن الَّــِذيَن ِمــْن ِكيِليِكيَّــا َوَأِســيَّا ُيَحــاِوُروَن اْســِتَفاُنوَس  ــْم 10. َواْلَقْي َوَل
وَح الَِّذي َكاَن َيَتَكلَُّم ِبهِ   10-8: 6أعمال الرسل ) .َيْقِدُروا َأْن ُيَقاِوُموا اْلِحْكَمَة َوالرُّ

 ــًا : (المجــوس جــاءوا بعــد والدة يســوع وقــدموا لــه هــدايايقــول متــى إن  -178س َذَهب
 .، ومعنى ذلك أن مريم أصبحت غنية 11: 2متى ) .َوُلَبانًا َوُمرّاً 

إال أنـــك تـــرى أن مـــريم كانـــت فقيـــرة ، ولـــم تـــتمكن مـــن تقـــديم إال زوج يمـــام أو فرخـــى 
ــْت َأيَّــاُم َتْطِهيِرَهــا َحَســبَ 22: (حمــام مثــل الفقــراء ــا َتمَّ ــِه ِإَلــى  َوَلمَّ َشــِريَعِة ُموَســى َصــِعُدوا ِب

َوِلَكـْي ُيَقـدُِّموا َذِبيَحـًة َكَمـا ِقيـَل ِفـي َنـاُموِس الـرَّبِّ 24.. .. .. ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللـرَّبِّ 
 23و 22: 2لوقا ) .َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَمامٍ 

نياء ، ولكان لزامًا عليها أن ولو جاءها المجوس وقدموا لها الذهب ، لكانت من األغ
: وهـذا تبعـًا لقـول الشـريعة) ِبَخُروٍف َحـْوِليٍّ ُمْحَرَقـًة َوَفـْرِخ َحَماَمـٍة َأْو َيَماَمـةٍ (تضحى 

ــْرِخ َوَمتَــى َكِمَلــْت َأيَّــاُم َتْطِهيِرَهــا َألْجــِل اْبــٍن َأِو اْبَنــٍة تَــْأِتي 6( ــًة َوَف ِبَخــُروٍف َحــْوِليٍّ ُمْحَرَق
َفُيقَـدُِّمُهَما َأَمـاَم 7َذِبيَحـَة َخِطيَّـٍة ِإلَـى َبـاِب َخْيَمـِة االْجِتَمـاِع ِإلَـى اْلَكـاِهِن  َيَماَمةٍ  َحَماَمٍة َأوْ 

َوإِْن َلـْم 8. َهِذِه َشِريَعُة الَِّتي َتِلـُد َذَكـرًا َأْو ُأْنثَـى. الرَّبِّ َوُيَكفُِّر َعْنَها َفَتْطَهُر ِمْن َيْنُبوِع َدِمَها
اْلَواِحـَد ُمْحَرقَـًة َواْآلَخـَر َذِبيَحـَة َفاَيـًة ِلَشـاٍة َتْأُخـُذ َيَمـاَمَتْيِن َأْو َفْرَخـْي َحَمـاٍم َتَنْل َيُدَها كِ 

 8-6: 12الويين ) .»َخِطيٍَّة َفُيَكفُِّر َعْنَها اْلَكاِهُن َفَتْطُهرُ 

 ما معنى مولود غير مخلوق؟ فإن كل مولود البد أن يكون مخلوق -179س. 

 15: 1كولوسى ) بكر كل خليقة: (أن يسوع مخلوقونصوص الكتاب تؤكد 

اِدُق، ( : 3يوحنـا الالهـوتى ) َبَداَءُة َخِليَقـِة اهللاِ َهَذا َيُقوُلُه اآلِميُن، الشَّاِهُد اَألِميُن الصَّ
14 

 لماذا لم يصلى إال االبن لألب؟ فلماذا ال يصلى األب لالبن ويخضع لـه  -180س
تعبد وٕاعـالن الخشـوع والخضـوع واإلستسـالم هللا؟  كما كان االبن لألب؟ فهل الصالة إال

 لماذا ال تقولون باسم االبن واألب والروح القدس طالما أن الثالثة واحد؟

 م ، ومـا الموانـع  325لماذا اختار الروح القـدس الكتـب المقدسـة فـى عـام  -181س
 التى أعاقته إلختيارها قبل ذلك؟ 
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 أم بعده؟ هل قبل التعميد : متى أصبح يسوع إله -182س 
 وهل كان فى بطن أمه إله؟ 

 وهل لما ولدته أمه طفًال رضيعًا كان أيضًا إلهًا؟ 
 وهل أثناء رضاعته كان أيضًا إلهًا؟ 

 وهل أثناء تبوله وتبرزه على نفسه وهو طفل رضيع كان إلهًا؟ 
 وأين كان اآلب حينما كان االبن يتبول أو يتبرز؟ 

 هل كان متحدًا مع االبن؟ 
 اآلب وتبرزه على نفسه ُيضاف إلى قدسيته أم إلى مهانته؟  وهل تبول

 وهل الذى ختنه كان يعلم أنه يقص الجزء التالف من حمامة اإلله؟ 
 وهل احتفظ بها أم رماها فى الزبالة أم أكلتها السباع؟ 

 وهل كانت حمامة اإلله تعد عورة له أم ال؟ 
 واألهم من ذلك أين كان ناسوت الرب قبل أن يولد؟ 
 ومن الذى نفخ الروح فى اإلله وهو فى بطن أمه؟ 

 فهل اإلله نفخ الروح فى نفسه ليولد هو نفسه إلها متجسدًا؟ 
 ومن أمسك السموات واألرض أن يقعوا واإلله فى بطن أمه؟ 

 ومن الذى كان يقوت الخليقة واإلله طفل رضيع أو أثناء موته؟ 
 مدفونًا فى باطن األرض؟ ومن الذى كان يحيى ويميت وٕاله الكون ميتًا و 

 هل هو االبن أم االب أم الروح القدس؟ : ومن الذى حملت به السيدة العذراء

 َألنَُّه ِلَمـْن ِمـَن 5: (قال بولس فى فضل عيسى عليه السالم على المالئكة -183س
َنــا َأُكــوُن َلــُه َأبــًا َوُهــَو أَ «: ؟ َوَأْيضـاً »َأْنــَت اْبِنــي َأَنــا اْلَيــْوَم َوَلــْدُتكَ «: اْلَمَالِئَكـِة َقــاَل قَـطُّ 

 :، وهذا استشهاد خاطىء من بولس لألسباب اآلتية 5: 1عبرانيين ) ؟»َيُكوُن ِلَي اْبناً 

صــرح علمــاؤهم فــى الكتــاب المقــدس عــن طريــق وضــع إشــارة بــأن هــذا الكــالم : أوالً 
، وهى تخـتص بسـليمان ، كمـا أكـد علـى ذلـك سـفر  14: 7مقتبس من صموئيل الثانى 

 . 9: 22األيام األول  أخبار
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كمــا أن الـــنص ال يعنــى إال أن الـــرب ســوف يجعـــل مــن نســـل داود نبيــًا ُيغـــدق عليـــه 
: رحمتــه إلــى األبــد ، وســوف يكــون عبــدًا المطيــع ، وٕان أخطــأ تــرأف الــرب فــى عقوبتــه

َيْخـُرُج ِمـْن َأْحَشـاِئَك َمَتى َكِمَلْت َأيَّاُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آَباِئَك ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسَلَك الَّـِذي 12(
ــا 14. ُهــَو َيْبِنــي َبْيتــًا ِالْســِمي، َوَأَنــا ُأثَبِّــُت ُكْرِســيَّ َمْمَلَكِتــِه ِإَلــى اَألَبــدِ 13. َوُأثَبِّــُت َمْمَلَكَتــهُ  َأَن

َبِنـي  ِإْن َتَعـوََّج ُأَؤدِّْبـُه ِبَقِضـيِب النَّـاِس َوِبَضـَرَباتِ . َأُكوُن َلُه َأبًا َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبناً 
) .َكَمــا َنَزْعُتَهــا ِمــْن َشــاُوَل الَّــِذي َأَزْلتُــُه ِمــْن َأَماِمــكَ َوَلِكــنَّ َرْحَمِتــي َال ُتْنــَزُع ِمْنــُه 15. آَدمَ 

 15-12: 7صموئيل الثانى 

ومــع عــدم تســليمنا أنــه مــن نســل داود بــل مــن نســل يهــوذا ، مــن ســبط الوى ، ومــن 
ولس بهذا يجعلنا نتفق أن عيسى عليه فإن استشهاد ب. نسل هارون ، كما أثبت من قبل

ومــع ذلــك لــم تصــدق هــذه النبــوءة فــى . الســالم كــان عبــدًا نبيــًا رســوًال مــن عنــد اهللا خالقــه
حــق ســليمان ، ولــم يكــن ابنــًا للــرب أى لــم ُيصــبح فــى عــداد المــؤمنين ، بــل كــان كــافرًا 

اَن ِفــي َزَمــاِن َوَكــ4: (يـدعوا قومــه للتعبــد باألوثــان ، وغضــب الــرب عليــه ، وفتَّــت مملكتــه
َوَلـْم َيُكـْن َقْلُبـُه َكـاِمًال َمـَع ، َأنَّ ِنَساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آِلَهٍة ُأْخَرىَشْيُخوَخِة ُسَلْيَماَن 

ــهِ  ــْيُدوِنيِّيَن 5. َكَقْلــِب َداُوَد َأِبيــهِ  الــرَّبِّ ِإَلِه ــِة الصَّ ــَلْيَماُن َوَراَء َعْشــُتوَرَث ِإَلَه ــَذَهَب ُس َف
، َوَلْم َيْتَبـِع الـرَّبَّ 6. ُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّوِنيِّينَ َوَملْ  َوَعِمَل ُسَلْيَماُن الشَّرَّ ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ

ِحيَنِئـٍذ َبَنـى ُسـَلْيَماُن ُمْرَتَفَعـًة ِلَكُمـوَش ِرْجـِس اْلُمـوآِبيِّيَن َعَلـى 7. َتَمامًا َكَداُوَد َأِبيـهِ 
 7-4: 11ملوك األول ) .يَم، َوِلُموَلَك ِرْجِس َبِني َعمُّونَ اْلَجَبِل الَِّذي ُتَجاَه ُأوُرَشلِ 

َفَغِضـَب 9. َوَهَكَذا َفَعَل ِلَجِميِع ِنَساِئِه اْلَغِريَباِت اللََّواِتي ُكـنَّ ُيوِقـْدَن َوَيـْذَبْحَن ِآلِلهَـِتِهنَّ 8(
َتْيِن، الــــرَّبُّ َعَلــــى ُســــَلْيَماَن َألنَّ َقْلَبــــُه َمــــاَل َعــــِن الــــرَّبِّ ِإَلــــِه ِإْســــرَ  اِئيَل الَّــــِذي تَــــَراَءى َلــــُه َمــــرَّ

ـــِه الـــرَّبُّ . َوَأْوَصـــاُه ِفـــي َهـــَذا اَألْمـــِر َأْن َال َيتَِّبـــَع آِلَهـــًة ُأْخـــَرى10 ـــْم َيْحَفـــْظ َمـــا َأْوَصـــى ِب . َفَل
ِضَي الَِّتـي ِمْن َأْجِل َأنَّ َذِلَك ِعْنَدَك، َوَلْم َتْحَفْظ َعْهِدي َوَفَرائِ : [َفَقاَل الرَّبُّ ِلُسَلْيَمانَ 11

ُق اْلَمْمَلَكــَة َعْنــَك َتْمِزيقـًا َوُأْعِطيَهــا ِلَعْبــِدكَ  ِإالَّ ِإنِّــي َال 12. َأْوَصـْيُتَك ِبَهــا، َفــِإنِّي ُأَمـزِّ
ُقَها َعلَـى َأنِّـي َال 13. َأْفَعُل َذِلَك ِفي َأيَّاِمَك، ِمْن َأْجِل َداُوَد َأِبيَك، َبْل ِمْن َيِد اْبِنَك ُأَمزِّ

ِمْنـــَك اْلَمْمَلَكـــَة ُكلََّهـــا، َبـــْل ُأْعِطـــي ِســـْبطًا َواِحـــدًا ِالْبِنـــَك، َألْجـــِل َداُوَد َعْبـــِدي، َوَألْجـــِل  ُأَمـــزِّقُ 
  13-8: 11ملوك األول ) ].ُأوُرَشِليَم الَِّتي اْخَتْرُتَها
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وبــذلك عاقــب الــرب ســليمان عابــد األوثــان ، ولكــن لــيس فــى حيــاة أبيــه الزانــى ، ألن 
 !!نه كان بارًا ويفعل الصالحاتالرب أحب أبيه ، أل

أنـه  13: 7وصـموئيل الثـانى  10: 22صرح فى السفرين أخبار األيام األول : ثانياً 
، ولـــم يبنـــى عيســـى عليـــه الســـالم بيتـــًا ، بـــل جـــاء بعـــد ســـليمان ب ) يبنـــى الســـمى بيتـــاً (

 )6: 21ولوقا  2: 13ومرقس  2: 24متى (سنة، وكان يخبر بخراب البيت  1300

أنــه ســيكون ) أخبــار األيــام األول وصــموئيل الثــانى(أنــه صــرح فــى الســفرين : ثالثــاً 
وأّمــا (ســلطانًا، وعيســى عليــه الســالم لــم يكــن ســلطانًا وال ملكــًا وال حاكمــًا ، وال قاضــيًا 

يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكًا انصرف أيضًا إلـى 
 ) 20: 8متى (ن يملك أين يسند رأسه ، كما كان فقيرًا ولم يك.)الجبل وحده

َفقَـاَل 14. »َيـا ُمَعلِّـُم ُقـْل َألِخـي َأْن ُيَقاِسـَمِني اْلِميـَراثَ «: َوَقاَل لَـُه َواِحـٌد ِمـَن اْلَجْمـعِ 13(
 14-13: 12لوقا ) »؟َيا ِإْنَساُن َمْن َأَقاَمِني َعَلْيُكَما َقاِضيًا َأْو ُمَقسِّماً «: َلهُ 

ِإْن َتَعــوََّج ُأَؤدِّْبــُه ِبَقِضــيِب النَّــاِس : (ر صــموئيل فــى حقــهأنــه صــرح فــى ســف: رابعــاً 
، فالبــد أن يكــون هــذا الشــخص غيــر معصــوم ، يمكــن صــدور ) َوِبَضــَرَباِت َبِنــي آَدمَ 

مظالم عنه ، وهى تنطبق على سليمان ، ألنه عندهم كفـر آخـر عمـره ، وعبـد األصـنام 
ا عيســى عليــه الســالم فهــو معصــوم ، أمــ) 11-1: 11ملــوك األول (وبنــى المعابــد لهــا 

 .عندهم ، وال يمكن صدور الذنب منه فى زعمهم

, َيُكـــوُن َصـــاِحَب َراَحـــةٍ ( 9: 22أنـــه ذكـــر فـــى ســـفر أخبـــار األيـــام األول : خامســـاً 
، وعيسى عليه السالم ماحصل له هدوء وال راحة من أيـام ) َوُأِريُحُه ِمْن َجِميِع َأْعَداِئهِ 
ل كــان خائفــًا مــن اليهــود لــيًال ونهــارًا ، فــارًا فــى أكثــر األوقــات صــباه إلــى أن أعــدموه ، بــ

من موضع إلى موضع ، حتى أسروه وأهانوه وضـربوه وصـلبوه ، بخـالف سـليمان عليـه 
 .السالم

وسالمة وقرارًا أجعل على إسـرائيل فـى ( 9: 22قال فى أخبار األيام األول : سادساً 
يــه الســالم مطيعــين للــروم وعــاجزين عــن ، واليهــود كــانوا فــى عهــد عيســى عل) كــل أيامــه

 .أيديهم

أن هـذا الخبـر فـى  11-8: 6أن سليمان نفسـه أقـر فـى أخبـار األيـام الثـانى : سابعاً 
ِمـــْن َأْجــِل َأنَّــُه َكــاَن ِفــي َقْلِبــَك َأْن َتْبنِــَي َبْيتـــًا : َفقَــاَل الــرَّبُّ ِلــَداُوَد َأبِــي8: (حقــه هــو، فقــال
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ــ ــْد َأْحَســْنَت ِبَك ــي َقْلِبــكَ ِالْســِمي َق ِإالَّ َأنَّــَك َأْنــَت َال َتْبِنــي اْلَبْيــَت َبــِل اْبُنــَك 9. ْوِن َذِلــَك ِف
َوَقـْد َوَأَقاَم الرَّبُّ َكَالَمـُه الَّـِذي َتَكلَّـَم بِـِه 10. اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبَك ُهَو َيْبِني اْلَبْيَت ِالْسِمي

ْرِســيِّ ِإْســَراِئيَل َكَمــا َتَكلَّــَم الــرَّبُّ َوَبَنْيــُت ُقْمــُت َأَنــا َمَكــاَن َداُوَد َأِبــي َوَجَلْســُت َعَلــى كُ 
َوَوَضْعُت ُهَناَك التَّاُبوَت الَّـِذي ِفيـِه َعْهـُد الـرَّبِّ الَّـِذي 11. اْلَبْيَت ِالْسِم الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئيلَ 

 )].َقَطَعُه َمَع َبِني ِإْسَراِئيلَ 

ن، ألن نسـل سـليمان ينتهـى بيوسـف عيسى عليه السالم ليس من أوالد سـليما: ثامناً 
كمـا أن لوقـا يقـرر أنـه مـن . بن يعقـوب خطيـب مـريم وال عالقـة بينهمـا ، ألنـه ابـن مـريم

وبـــذلك يكـــون استشــهاد بـــولس عـــن جهـــل منـــه ، ولـــيس عـــن . نســل ناثـــان أخـــى ســـليمان
 .وحى

 كم عاش الرب متجسدًا على األرض؟ -184س 

م الميالدى األول ، والذى يؤرخ بـه التـاريخ إنه وِلَد فى العا: تقول الكنائس والنصارى
 .سنة 33الميالدى ، وعاش على األرض 

 :إال أن مشكلة والدته بين متى ولوقا كبيرة جداً 

: 2متـى (قبـل المـيالد ) 4(فقد ُوِلَد عند متـى فـى زمـن هيـرودس الملـك أى قبـل سـنة 
 .قبل الميالد 4، ألن هيرودس مات عام ) 1

إن هيــروس أنتيبــاس الــذى ): 592صــفحة (قــدس األلمــانى ويقــول قــاموس الكتــاب الم
هــو الــذى كــان ) بعــد المــيالد 39قبــل المــيالد إلــى  4مــن (كــان يحكــم عقــب وفــاة أبيــه 

 .وهو الذى أمر بقطع رقبة يوحنا المعمدان. ”رئيس الربع“أو ” هيرودس الملك“يسمى 

ـــَد فـــى عصـــره يســـوع ،  ـــفـــإذا كـــان هيـــرودس الملـــك هـــذا هـــو الـــذى وِل ـــن إذن ل م يك
فكيـف رجـع ! هيرودس قد مات حتى يرجع عيسى عليه السـالم وأمـه مـن مصـر

 ؟من مصر وهيرودس لم يكن قد مات بعد

ُيفَتَرض بالتاريخ : (421وتقول الترجمة المشتركة للكتاب المقدس فى هامش صفحة 
ميالدية ، ولكن اكتشف الحقًا  1المذكور أن يكون تاريخ والدة يسوع المسيح ، أى سنة 

، أو قبـل .م.ق 6بعد التدقيق ، أنه غير صحيح ، وأن والدة يسوع جرت حوالى السـنة و 
 )التاريخ المعتمد حالياً 
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ألن والدة يسوع فى عام : ولو كان هذا الكالم صحيح لكان النصارى فى مأزق أكبر
قبل الميالد وذهابـه إلـى مصـر وعودتـه لـم تسـتغرق أكثـر مـن سـنتين ، ألن هيـرودس  6

بل الميالد ، وهذا ال يقره علماء النصارى ، فهم يقولون أنه رجع وهو ابن ق 4مات عام 
 .ست سنوات

 27وفى نفس الصفحة من الكتاب السابق يذكر أن الخدمة العلنية ليسوع بدأت عام 
 !! سنة 30سنوات ، ومات وهو ابن  3واستمرت . م.ب

علــى فــرض [،  قبــل المــيالد أو قبلهــا 6كيــف يولــد عــام : وهــذا ال يفــوت علــى عاقــل
 3سـنة ، واسـتمرت دعوتـه  33أى كـان عمـره وقتهـا  27وظهـر عـام ] صحة هذا الكالم

ـــاب المقـــدس المـــذكور فـــى  36ســـنوات ، أى مـــات عـــن عمـــر  ســـنة، فكيـــف يـــدعى الكت
 فى الوقت الذى لم يكن فيه قد بدأ دعوته؟ 30هامشه موته وقيامته عام 

ــــدس ــــاب المق ــــول الكت ــــا ا23: (وهــــذا يخــــالف ق ْبتَــــَدَأ َيُســــوُع َكــــاَن َلــــُه َنْحــــُو َوَلمَّ
 :وهذا يعنى عدة أشياء 23: 3لوقا ) َثَالِثينَ َسَنةً 

 .كفر الكنيسة والقائمين عليها بأن هذا كالم اهللا ، ألنه لو كالم اهللا ما كذبوه -1

ســنة ، لكــان  30قبــل المــيالد وظهــر عنــدما كــان عمــره  6لــو ولــد عيســى عــام  -2
 .كما يقول هامش الكتاب المقدس المذكور أعاله 27ليس ميالدية ، و  24ظهوره عام 

لمدونة من معبد أنجورا وعبارة ) جون ستيوارت(فى مناقشة ” بيك“ويقول دكتور  -3
 28-25وردت فى مصنف صينى قديم يتحدث عن رواية وصول اإلنجيل للصين سنة 

شـــهر قبـــل المـــيالد فـــى  8ميالديـــة ، حيـــث حـــدد مـــيالد عيســـى عليـــه الســـالم فـــى عـــام 
 .ميالدية 24سبتمبر أو أكتوبر ، وحدد وقت الصلب فى يوم األربعاء عام 

 35أى كان عمره وقتها  27قبل الميالد أو قبلها ، وظهر عام  8فلو ولد يسوع عام 
 سنة، فكيف يدعى  38سنوات ، أى مات عن عمر  3سنة ، واستمرت دعوته 

 ى لم يكن فيه قد بدأ دعوته؟فى الوقت الذ 30الكتاب فى هامشه موته وقيامته عام 

أما عند لوقـا فقـد ُوِلـَد وقـت اإلكتتـاب العـام فـى زمـن كيرينيـوس والـى سـوريا أى لـيس 
 ).2: 2لوقا (بعد الميالد ) 7أو  6(قبل 
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ــَد عنــد لوقــا فــى ســنة اإلكتتــاب ، الــذى بــدأ عــام  قبــل  27يؤخــذ فــى االعتبــار أنــه ُوِل
ألقـــل ، وســـرعان مـــا انتشـــر فـــى األقـــاليم عامـــًا علـــى ا 40المـــيالد فـــى جـــالين واســـتغرق 

) 11-12(ومــن المحتمــل أن تــزامن هــذا اإلكتتــاب فــى ســوريا كــان فــى عــامى . األخــرى
وعلــى ذلــك يكــون وقــت اإلكتتــاب قــد حــدث قبــل والدة عيســى عليــه الســالم . قبــل المــيالد

 . سنة وليس بعد والدته كما ذكر لوقا 15بعدة سنوات ، يقدرها البعض ب 

قبـل المـيالد تـدلنا المصـادر القديمـة ) 6-9(ى االعتبار أنه بين السـنوات مع األخذ ف
 .والعمالت المعدنية أنه كان هناك حاكمًا ُيدَعى ساتورنينوس وعقبه فاروس

ميالديــة  27ميالديــة ، وبــدأ بشــارته عــام  7أى إنــه ولــد عــام : ولــو صــدقنا كــالم لوقــا
 20لكـان عمـره وقتهـا  421صـفحة كما يقول هامش الكتاب المقدس الترجمة المشـتركة 

سنة، وبالتالى فإن هذا تكذيب للكتاب المقدس الموح به من عنـد الـرب ، فقـد أكـد الـروح 
 .سنة 30القدس الذى ألهم هذا الكتاب أن يسوع بدأ بشارته وهو ابن 

سـنة تبعـا للشـائع أو  33سـنة تبعـا لحسـاب لوقـا أو  23وسواء أكان عمره عنـد رفعـه 
هامش الكتاب المقدس المذكور ـ فكيف يستقيم كل هذا مع قول اليهود  تبعًا لحساب 27
: 8يوحنــا ) »َأَفَرَأْيــَت ِإْبـَراِهيَم؟ َلــْيَس َلــَك َخْمُســوَن َسـَنًة َبْعــدُ «: َفقَـاَل َلــُه اْلَيهُـودُ 57: (لـه

57 

 مــن يحيــى : شــبهة النصــارى حــول ألوهيــة يســوع تتمثــل أيضــًا فــى قــولهم -185س
 قد أحيا عيسى الموتى باعتراف كتابنا وكتابكم؟الموتى غير اهللا؟ و 

 :فقد أحيا بعض األنبياء قبل عيسى الموتى بإذن اهللا

: َفُقْلــتُ » َأَتْحَيــا َهـِذِه اْلِعَظـاُم؟, َيـا اْبـَن آَدمَ : [َفقَـاَل ِلــي3: (فحزقيـال أحيـا ألوفــا بـإذن اهللا
َأيَُّتَهـا اْلِعَظـاُم : ْأ َعَلى َهِذِه اْلِعَظاِم َوُقْل َلَهاَتَنبَّ : [َفَقاَل ِلـي4. »َيا َسيُِّد الرَّبُّ َأْنَت َتْعَلمُ [

َهَئَنـَذا ُأْدِخـُل ِفـيُكْم : َهكَذا َقاَل السَّـيُِّد الـرَّبُّ ِلهَـِذِه اْلِعَظـامِ 5. اْسَمِعي َكِلَمَة الرَّبِّ , اْلَياِبَسةُ 
ــْيُكْم َعَصــبًا وَأْكِســيُكْم َلْحمــ6. ُروحــًا َفَتْحُيــونَ  ــيُكْم َوَأَضــُع َعَل ــدًا َوَأْجَعــُل ِف ــْيُكْم ِجْل ًا َوَأْبُســُط َعَل

َوَبْيَنَمــا َأَنــا َأتَنبَّــُأ َكـــاَن . َفَتَنبَّــْأُت كَمــا ُأِمــرتُ 7]. ُروحــًا َفَتْحُيــوَن َوَتْعَلُمــوَن َأنِّــي َأَنــا الــرَّبُّ 
ْرُت َوإَِذا ِبــاْلَعَصِب وَنَظـ8. َصْوٌت َوإَِذا َرْعٌش َفَتَقاَرَبِت اْلِعَظاُم ُكـلُّ َعْظـٍم ِإَلـى َعْظِمـهِ 

َتَنبَّـْأ : [َفَقاَل ِلـي9. َوَلْيَس ِفيَها ُروحٌ , وُبِسَط اْلِجْلُد عَلْيَها ِمْن َفْوقُ , َواللَّْحِم َكَساَها
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وحِ  وحِ , َتَنبَّــْأ َيــا اْبــَن آَدمَ , ِللــرُّ ــيُِّد الــرَّبُّ : َوُقــْل ِللــرُّ َهُلــمَّ َيــا ُروُح ِمــَن : َهكــَذا َقــاَل السَّ
َيــ َفــَدَخَل , َفَتَنبَّــْأُت َكَمــا َأَمَرنــي10. »اِح اَألْرَبــِع َوُهــبَّ َعَلــى َهــُؤَالِء اْلَقْتَلــى ِلَيْحُيــواالرِّ

وحُ  -3: 37حزقيـال ) .َفَحُيوا َوَقاُموا َعَلى َأقَداِمِهْم َجْيٌش َعظيٌم ِجّدًا ِجـّداً , ِفيِهِم الرُّ
10 

َيـا : [اْلَولَـِد ثَـَالَث َمـرَّاٍت، َوَصـَرَخ ِإَلـى الـرَّبِّ َفَتَمدََّد َعَلى 21: (وأحيا إيليا ولدًا بإذن اهللا
ــهِ  ــى َجْوِف ــِد ِإَل ــَذا اْلَوَل ــُس َه ــْع َنْف ــا، 22]. َربُّ ِإَلِهــي، ِلَتْرِج ــِمَع الــرَّبُّ ِلَصــْوِت ِإيِليَّ َفَس

ِبــِه ِمــَن اْلُعلِّيَّــِة ِإَلــى َفَأَخــَذ ِإيِليَّــا اْلَوَلــَد َوَنـَزَل 23. َفَرَجَعــْت َنْفــُس اْلَوَلــِد ِإَلــى َجْوِفــِه َفَعــاَش 
ــهِ  َهــَذا : [َفَقاَلــِت اْلَمــْرَأُة ِإليِليَّــا24!] اْبُنــِك َحــيٌّ . اْنُظــِري: [َوقَــاَل ِإيِليَّــا. اْلَبْيــِت َوَدَفَعــُه ِألُمِّ

: 17ملــوك األول ) ].اْلَوْقــَت َعِلْمــُت َأنَّــَك َرُجــُل اللَّــِه، َوَأنَّ َكــَالَم الــرَّبِّ ِفــي َفِمــَك َحــقٌّ 
21-24 

ــــٌت 32: (وأحيــــا اليشــــع صــــبيًا بــــإذن اهللا ــــِبيِّ َميِّ ــــَت َوإَِذا ِبالصَّ ــــَل َأِليَشــــُع اْلَبْي َوَدَخ
َفَدَخَل َوَأْغَلَق اْلَباَب َعَلى َنْفَسْيِهَما ِكَلْيِهَما َوَصلَّى ِإَلـى 33. َوُمْضَطِجٌع َعَلى َسِريرِهِ 

ــِبيِّ 34. الــرَّبِّ  َوَوَضــَع َفَمــُه َعَلــى َفِمــِه َوَعْيَنْيــِه َعَلــى َعْيَنْيــِه  ثُــمَّ َصــِعَد َواْضــَطَجَع َفــْوَق الصَّ
ُثمَّ َعاَد َوَتَمشَّى ِفي اْلَبْيِت َتاَرًة ِإَلى 35. َوَيَدْيِه َعَلى َيَدْيِه، َوَتَمدََّد َعَلْيِه َفَسُخِ◌َن َجَسُد اْلَوَلدِ 
ــِه َفَعَطــ ــاَرًة ِإَلــى ُهَنــاَك، َوَصــِعَد َوَتَمــدََّد َعَلْي ــا َوَت ــِبيُّ ُهَن ــَتَح الصَّ ــِبيُّ َســْبَع َمــرَّاٍت ثُــمَّ َف َس الصَّ

 36-32: 4ملوك الثانى .) َعْيَنْيهِ 
َوِفيَما َكـاُنوا َيـْدِفُنوَن 21: (بل إن اهللا أحيا رجًال ميتًا إلرتطام جثمانه بجثمان اليشع
ــِر أَ  ــَزاَة، َفَطَرُحــوا الرَُّجــَل ِفــي َقْب ــْد َرَأُوا اْلُغ ــْم َق ــَزَل الرَُّجــُل . ِليَشــعَ َرُجــًال ِإَذا ِبِه ــا َن َفَلمَّ

 21: 13ملوك الثانى .) َوَمسَّ ِعَظاَم َأِليَشَع َعاَش َوَقاَم َعَلى ِرْجَلْيهِ 
ولكنكم نسيتم أن تـذكروا أن عيسـى عليـه السـالم كـان يفعـل هـذه المعجـزات بـإذن اهللا 

 : كما أقر هو بذلك
َأَنـا َال َأْقـِدُر 30(: فذ أوامـر إلهـهفقد نفى أنه يقدر أن يفعل من نفسه شيئًا ، ولكنه ين

َمِشـيَئِتي  َألنِّـي َال َأْطُلـبُ َكَما َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 
 30: 5يوحنا .) َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

ــَد علــى هــذا المعنــى بصــورة أخــرى فقــال ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج ْن ِإْن ُكْنــُت َوَلِكــ20: (وأكَّ
 20: 11لوقا .) َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ  الشََّياِطينَ 
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لقد صدََّق الناس يسوع وأقوالـه أن نبـى مرسـل مـن عنـد اهللا بعـد اآليـات التـى صـنعها 
بمعجــزة ، وقــد يظــن أحــد أن عيســى إلهــًا لمجــرد أنــه أحيــا المــوتى أو أتــى . أمــام النــاس

متناسيًا وقوف عيسى عليه السالم ورفع عينه إلـى السـماء متبـتًال إلـى اهللا داعيـًا إيَّـاه أن 
ــَع َيُســوُع 41(ُيــتُم هــذه النعمــة علــى يديــه  َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف

َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َألنََّك َسِمْعَت ِلي َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
.) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسـْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

  42-41: 11يوحنا 

ن بــل أقــر أن معجزاتــه هــذه دلــيًال علــى نبوتــه وليســت علــى ألوهيتــه كمــا يحلــو لكــم أ
ـا َأَنـا َفِلـي َشـَهاَدٌة َأْعَظـُم ِمـْن ُيوَحنَّـا 36: (تفهمون َألنَّ اَألْعَمـاَل الَِّتـي َأْعَطـاِني اآلُب َوَأمَّ

ـــا َأْعَمُلَهـــا ِهـــَي َتْشـــَهُد ِلـــي َأنَّ اآلَب َقـــْد  َلَهـــا َهـــِذِه اَألْعَمـــاُل ِبَعْيِنَهـــا الَِّتـــي َأَن ِألَُكمِّ
  36: 5يوحنا .) َأْرَسَلِني

ته هذه تشهد له أنه رسول اهللا ، فلو كان عيسى إلهًا ، فمن الذى أعطـى معجزا! نعم
 اإلله هذه األعمال وكلفه بعملها؟

َوَكــاَن َشــابٌّ اْســُمُه 9: (وقــد أقــر كتــابكم أنــه بعــد يســوع قــد أحيــا بــولس وبطــرس مــوتى
ُبــوُلُس ُيَخاِطــُب ِخَطابــًا َطــِويًال  َوإِْذ َكــانَ . َأْفِتيُخــوُس َجاِلســًا ِفــي الطَّاَقــِة ُمتَــثَقًِّال ِبَنــْوٍم َعِميــقٍ 

َفَنـَزَل ُبـوُلُس َوَوقَـَع 10. َغَلَب َعَلْيـِه النَّـْوُم َفَسـَقَط ِمـَن الطََّبقَـِة الثَّاِلثَـِة ِإَلـى َأْسـَفُل َوُحِمـَل َميِّتـاً 
َكسََّر ُخْبزًا َوَأَكَل َوَتَكلَّـَم ُثمَّ َصِعَد وَ 11. »َال َتْضَطِرُبوا َألنَّ َنْفَسُه ِفيهِ «: َعَلْيِه َواْعَتَنَقُه َقاِئالً 
وا َتْعِزَيــًة َلْيَســْت ِبَقِليَلــةٍ 12. َوَهَكــَذا َخــَرجَ . َكِثيــرًا ِإَلــى اْلَفْجــرِ  ) .َوَأُتــوا ِبــاْلَفَتى َحّيــًا َوَتَعــزُّ

 12-7: 20أعمال الرسل 

َهِذِه َكاَنـْت . ُتُه َغَزاَلةُ َوَكاَن ِفي َياَفا ِتْلِميَذٌة اْسُمَها َطاِبيثَا الَِّذي َتْرَجمَ 36: (وعن بطرس
َوَحـَدَث ِفـي ِتْلـَك اَأليَّـاِم َأنَّهَـا َمِرَضـْت 37. ُمْمَتِلَئًة َأْعَماًال َصاِلَحًة َوإِْحَساَناٍت َكاَنـْت َتْعَمُلهَـا

ُلوَها َوَوَضُعوَها ِفي ِعلِّيَّةٍ  ِمَع التََّالِميـُذ َأنَّ َوإِْذ َكاَنْت ُلدَُّة َقِريَبًة ِمْن َيافَـا َوَسـ38. َوَماَتْت َفَغسَّ
ـــْيِهمْ  ـــاَز ِإَل ـــَواَنى َعـــْن َأْن َيْجَت ـــِه َأْن َال َيَت ـــاِن ِإَلْي ـــْيِن َيْطُلَب ـــُلوا َرُجَل ـــا َأْرَس ـــاَم 39. ُبْطـــُرَس ِفيَه َفَق

َراِمـِل َيْبِكـيَن َفَلمَّا َوَصَل َصِعُدوا ِبِه ِإَلى اْلِعلِّيَِّة َفَوَقَفْت َلَدْيِه َجِميـُع األَ . ُبْطُرُس َوَجاَء َمَعُهَما
ـــا َكاَنـــْت َتْعَمـــُل َغَزالَــُة َوِهـــَي َمَعهُـــنَّ  َفـــَأْخَرَج ُبْطـــُرُس اْلَجِميـــَع 40. َوُيــِريَن َأْقِمَصـــًة َوِثَيابـــًا ِممَّ

» !َيــا َطاِبيثَــا ُقـــوِمي«: َخاِرجــًا َوَجثَــا َعلَــى ُرْكَبَتْيــِه َوَصــلَّى ثُــمَّ اْلَتَفــَت ِإلَــى اْلَجَســِد َوقَــالَ 
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ثُـمَّ َنـاَدى . َفَناَوَلَهـا َيـَدُه َوَأَقاَمَهـا41 َوَلمَّـا َأْبَصـَرْت ُبْطـُرَس َجَلَسـتْ . َعْيَنْيَهاَفَفَتَحْت 
 41-36: 9أعمال الرسل )اْلِقدِّيِسيَن َواَألَراِمَل َوَأْحَضَرَها َحيَّةً 

َألنَُّه 24: (كما أن المعجزات ال تعنى النبوة وال تعنى األلوهية باعتراف الكتاب نفسـه
َيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطـوَن آَيـاٍت َعِظيَمـًة َوَعَجاِئـَب َحتـَّى ُيِضـلُّوا سَ 

، فالشياطين والكذبة والمضلين يمكنهم أن  24: 24متى ) .َلْو َأْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن َأْيضاً 
 .يعطوا آيات وعجائب

 حــــى ال يمــــوت ، وهــــو المحيــــى  يعتــــرف الكتــــاب المقــــدس بشــــقيه أن اهللا -186س
إنى أرفع . أنا أميت وأحيى. وليس إله معى. أنا هو. أنا: انظروا اآلن(: والمميـت

 40-39: 32تثنية ) إلى السماء يدى ، وأقول حى أنا إلى األبد

 10: 10إرمياء ) .ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . َأمَّا الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ (

َيْرَتِعُدوَن َوَيَخاُفوَن ُقـدَّاَم ِإَلـِه  ِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتيِمْن ِقبَ 26(
ــْلَطاُنُه ِإلَــى َداِنيــآَل َألنَّــُه ُهــَو اِإلَلــُه اْلَحــيُّ اْلَقيُّــوُم ِإَلــى اَألَبــِد  ــْن َيــُزوَل َوُس ــُه َل َوَمَلُكوُت

  26: 6دانيال .) اْلُمْنَتَهى

ــَماِء  َأَنــا[( ــُر َرَفْعــُت َعْيَنــيَّ ِإَلــى السَّ ــيَّ َنُبوَخْذَنصَّ ــُت اْلَعِل ــيَّ َعْقِلــي َوَباَرْك َفَرَجــَع ِإَل
َوَمَلُكوتُــُه ِإَلــى  َوَســبَّْحُت َوَحَمــْدُت اْلَحــيَّ ِإَلــى اَألَبــِد الَّــِذي ُســْلَطاُنُه ُســْلَطاٌن َأَبــِديٌّ 

  34: 4دانيال ) .َدْوٍر َفَدْورٍ 

 2: 42مزامير .) ِسي ِإَلى اِهللا ِإَلى اِإلَلِه اْلَحيِّ َعِطَشْت َنفْ 2(

ــا َوْحـــُي الـــرَّبِّ َفـــَال تَـــْذُكُروُه َبْعـــُد َألنَّ َكِلَمـــَة ُكــلِّ ِإْنَســـاٍن َتُكـــوُن َوْحَيـــُه 36( ِإْذ َقـــْد َأمَّ
  36: 23إرمياء ) .َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ 

َيُكـــوُن َعـــَدُد َبِنـــي ِإْســـَراِئيَل َكَرْمـــِل اْلَبْحـــِر الَّـــِذي َال ُيَكـــاُل َوَال ُيَعـــدُّ َوَيُكـــوُن  َلِكـــنْ 10(
: 1هوشـع ) َأْبَنـاُء اللَّـِه اْلَحـيِّ : َلْسُتْم َشْعِبي ُيَقاُل َلُهمْ : َأْن ُيَقاَل َلُهمْ ِعَوضًا َعـْن 

10  

 26: 9رومية ) َأْبَناُء اللَِّه اْلَحيِّ وهناك يدعون (

  16: 16متى  ).»َأْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه اْلَحيِّ «: َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس (



 153 

ــاآلِب 57( ــا َحــيٌّ ِب ــا َأْرَســَلِني اآلُب اْلَحــيُّ َوَأَن ) .َفَمــْن َيــْأُكْلِني َفُهــَو َيْحَيــا ِبــيَكَم
  57: 6يوحنا 

ُنَبشِّـُرُكْم َأْن ؟ َنْحـُن َأْيضـًا َبَشـٌر َتْحـَت آَالٍم ِمـْثُلُكْم َأيَُّها الرَِّجاُل ِلَماَذا َتْفَعلُـوَن َهـَذا«15(
ــَماَء َواَألْرَض َواْلَبْحــَر  َتْرِجُعــوا ِمــْن َهــِذِه اَألَباِطيــِل ِإَلــى اِإلَلــِه اْلَحــيِّ الَّــِذي َخَلــَق السَّ

  15: 14أعمال الرسل ) َوُكلَّ َما ِفيَها

يُّ ُدُخــوٍل َكــاَن َلَنــا ِإَلــْيُكْم، َوَكْيــَف َرَجْعــُتْم ِإَلــى اِهللا ِمــَن َألنَُّهــْم ُهــْم ُيْخِبــُروَن َعنَّــا أَ 9(
  9: 1تسالونيك األولى ) ،ِلَتْعُبُدوا اَهللا اْلَحيَّ اْلَحِقيِقيَّ اَألْوثَاِن 

فإذا كان يسوع قد مات ، أال يدل هذا على أن يسوع كان بشرًا وليس إلهًا؟ : والسؤال
مـه السـابق الـذى أكـد فيـه أنـه حـى إلـى األبـد؟ أم قهـره أم تقصدون بموت اإللـه نسـخ كال

عبيـده وأمـاتوه غصـبًا عنـه ، بعـد أن أوهمكــم أنـه اإللـه الحـى القيـوم ، القـوى المســيطر ، 
 الذى ال ُيقهر ، وملكوته ملكوتًا أبديًا؟

وحَ 50( َهْيَكـِل قَـِد َوإَِذا ِحَجـاُب الْ 51. َفَصَرَخ َيُسوُع َأْيضـًا ِبَصـْوٍت َعِظـيٍم َوَأْسـَلَم الـرُّ
ــُخوُر َتَشــقََّقْت . اْنَشــقَّ ِإَلــى اْثَنــْيِن ِمــْن َفــْوُق ِإَلــى َأْســَفلُ  ــوُر 52َواَألْرُض َتَزْلَزَلــْت َوالصُّ َواْلُقُب

 52-51: 27متى )َتَفتََّحْت َوَقاَم َكِثيٌر ِمْن َأْجَساِد اْلِقدِّيِسيَن الرَّاِقِدينَ 

 ــى «: ضــًا ِفــي َمْوِضــٍع آَخــرَ َكَمــا َيُقــوُل َأيْ 6: (يقــول الكتــاب -187س ــاِهٌن ِإَل ــَت َك َأْن
 6: 5عبرانيين .) »اَألَبِد َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي َصاِدقَ 

فكيف يكون يسوع اإلله على شكل عبده ملكى صادق؟ فهل كل ما يطمح إليه اإلله 
 إن يكون على رتبة أحد عبيده؟

 ح؟لو عقدنا مقارنة بين يسوع وملكى صادق فكفة من ترب -188س 

لقد ولد عيسى عليه السالم من أم بدون أب ، وكانت له بداية حياة وهـى يـوم مولـده 
اقرأ اآلن مـا يقولـه ). كما يزعمون(، ونهاية حياة وهى يوم إعدامه وموته على الصليب 

 ! الكتاب المقدس عن ملكى صادق

ــَراِهيُم ُعْشــرًا ِمــْن ُكــلِّ َشــْيءٍ 2( ــَك اْلبِــرِّ «َجَم َأوًَّال اْلُمتَــرْ . الَّــِذي َقَســَم لَــُه ِإْب ثُــمَّ َأْيضــًا » َمِل
ــَالمِ » َمِلــَك َســاِليمَ « َال َبــَداَءَة َأيَّــاٍم َلــُه َوَال . ِبــَال َأٍب ِبــَال ُأمٍّ ِبــَال َنَســبٍ 3 َأْي َمِلــَك السَّ
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-2: 7رانيين عبـ) .َهَذا َيْبَقى َكاِهنًا ِإَلى اَألَبدِ . َبْل ُهَو ُمَشبٌَّه ِباْبِن اهللاِ . ِنَهاَيَة َحَياةٍ 
3 

 فمن منهما أحق باأللوهية؟

وال تنس أن أى نبى أتى بمعجزات ، وهو مؤيد بها من اهللا ، فمنهم من أحيا الموتى 
، وٕاليشع أحيت ) 22-21: 17ملوك األول (، وٕايليا  10-4: 37حزقيال (مثل حزقيال 

علــى  كمــا أجــرى اهللا) 21: 13ملــوك الثــانى (عظامــه وهــو ميــت شخصــًا متــوفى حــديثًا 
، ومعجـــزة شـــق البحـــر ومعجـــزة تحويـــل ) 36-33: 4ملـــوك الثـــانى (يديـــه إحيـــاء طفـــل 

 . العصا إلى حية حقيقية ، وغيرها من المعجزات

َكاَن 1(: وقد فهم المعاصرون لعيسى عليه السالم هذه الحقيقة ، فقال له نيقوديموس
يِســيِّيَن اْســُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرِئــي َهــَذا َجــاَء ِإَلــى َيُســوَع َلــْيًال َوَقــاَل 2. ٌس ِلْلَيُهــودِ ِإْنَســاٌن ِمــَن اْلَفرِّ

َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّمًا َألْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهـِذِه «: َلهُ 
 2-1: 3نا يوح.) »اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

َكَمــا َأْســَمُع َأِديــُن . َأَنــا َال َأْقــِدُر َأْن َأْفَعــَل ِمــْن َنْفِســي َشــْيئاً 30: (وقــال عيســى نفســه
 30: 5يوحنا)َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ  َألنِّيَوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة 

ِبِإْصـــِبِع اِهللا َوَلِكـــْن ِإْن ُكْنـــُت 20: (اتوقـــال إنـــه بحـــول اهللا وقوتـــه يفعـــل هـــذه المعجـــز 
 20: 11لوقا .) َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ  ُأْخِرُج الشََّياِطينَ 
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 كمـــا نقـــرأ قـــول ) إن يســـوع جـــاء ليعلمنـــا: (نســـمع مـــن النصـــارى قـــولهم -189س ،
ْوِبيِخ، ِللتَّْقـِويِم 16: (كتابهم ُكلُّ اْلِكتَـاِب ُهـَو ُمـوحًى ِبـِه ِمـَن اِهللا، َوَنـاِفٌع ِللتَّْعِلـيِم َوالتـَّ

ــرِّ  ــِذي ِفــي اْلِب ــِب الَّ ــاِمًال،17، َوالتَّْأِدي ــاُن اِهللا َك ــْي َيُكــوَن ِإْنَس ــلِّ َعَمــٍل  ِلَك ُمَتَأهِّبــًا ِلُك
  17-16: 3تيموثاوس الثانى ) .َصاِلحٍ 

 فنريد أن نعلم ما هى التعاليم التى أضافها ألتباع هذا الكتاب ومصدقوه؟ 

هــو الــرب األزلــى عنــد النصــارى، وهــو رب إبــراهيم وموســى واألنبيــاء وبمــا أن يســوع 
ء يسـير مـن تعـاليم الكتـاب المقـدس ولنقرأ جز . كلهم فهو الذى أوحى العهد القديم والجديد

 :الصالحة للتعليم والتوبيخ ، ليكون متبعها إنسان اهللا كامًال ، متأهبًا لكل عمل صالح

ـب األعمـى وكـره المخـالفين فـى العقيـدة وقـتلهم ، واإلبـادة  -1 فقد علمهم التعصُّ
 :الجماعية وهو ماُيسمَّى اليوم باإلرهاب

ِمـْن ِطْفـٍل , لَّ َمـا ِفـي اْلَمِديَنـِة ِمـْن َرُجـٍل َواْمـَرَأةٍ َوَحرَُّموا ُكـ21( 24-21: 6يشـوع 
َوَأْحَرُقـوا اْلَمِديَنـَة ِبالنَّـاِر 24... . َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر ِبَحدِّ السَّـْيفِ  -َوَشْيٍخ 

ـُة َوالـذََّهُب َوآِنَيـُة النَُّحـاِس َوالْ . َمَع ُكلِّ َما ِبَهـا َحِديـِد َجَعُلوَهـا ِفـي ِخَزاَنـِة ِإنََّمـا اْلِفضَّ
 .) َبْيِت الرَّبِّ 

ــُفوِح 40( 40-28: 10يشــوع  ــْهِل َوالسُّ َفَضــَرَب َيُشــوُع ُكــلَّ َأْرِض اْلَجَبــِل َواْلَجُنــوِب َوالسَّ
 .)يلَ ِإَلُه ِإْسَرائِ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َلْم ُيْبِق َشاِرداً . َوُكلَّ ُمُلوِكَها

ــُفوِح َوُكــلَّ 40( 40: 10يشــوع  ــْهِل َوالسُّ َفَضــَرَب َيُشــوُع ُكــلَّ َأْرِض اْلَجَبــِل َواْلَجُنــوِب َوالسَّ
 .) ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َلْم ُيْبِق َشاِرداً . ُمُلوِكَها

ي َذِلَك اْلَوْقِت َوَأَخَذ َحاُصـوَر َوَضـَرَب َمِلَكهَـا ُثمَّ َرَجَع َيُشوُع فِ 10( 12-10: 11يشوع 
ــْيفِ 11.... ِبالسَّــْيفِ  ــْم َتْبــَق َنَســَمةٌ . َحرَُّمــوُهمْ . َوَضــَرُبوا ُكــلَّ َنْفــٍس ِبَهــا ِبَحــدِّ السَّ . َوَل

ُمُلوِكَها َوَضَرَبُهْم َفَأَخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن ُأوَلِئَك اْلُمُلوِك َوَجِميَع 12. َوَأْحَرَق َحاُصوَر ِبالنَّارِ 
َمُهْم َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ . ِبَحدِّ السَّْيفِ   .) َحرَّ

ـــارِ ( 30–18: 8يشـــوع  ـــَة ِبالنَّ ـــوا اْلَمِديَن ـــا اْنَتَهـــى 24. ... .... .... َوَأْحَرُق َوَكـــاَن َلمَّ
يَِّة َحْيُث َلِحُقوُهمْ ِإْسَراِئيُل ِمْن َقْتِل َجِميِع ُسكَّاِن َعاٍي ِفي اْلَحْقِل ِفي الْ  َوَسـَقُطوا َجِميعـًا  ,َبرِّ

. ِبَحدِّ السَّْيِف َحتَّى َفُنوا َأنَّ َجِميَع ِإْسَراِئيَل َرَجـَع ِإَلـى َعـاٍي َوَضـَرُبوَها ِبَحـدِّ السَّـْيفِ 
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, َأْلفـاً  َفَكاَن َجِميُع الَّـِذيَن َسـَقُطوا ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ِمـْن ِرَجـاٍل َوِنَسـاٍء اْثَنـْي َعَشـرَ 25
َم َجِميــَع ُســكَّاِن 26. َجِميــُع َأْهــِل َعــايٍ  َوَيُشــوُع َلــْم َيــُردَّ َيــَدُه الَِّتــي َمــدََّها ِباْلَحْرَبــِة َحتَّــى َحــرَّ

َلِكِن اْلَبَهاِئُم َوَغِنيَمُة ِتْلَك اْلَمِديَنِة َنَهَبَها ِإْسَراِئيُل َألْنُفِسِهْم َحَسَب َقْوِل الـرَّبِّ الَّـِذي 27. َعايٍ 
ــِه َيُشــوعَ  ــْومِ 28. َأَمــَر ِب ــَذا اْلَي ــى َه ــًا ِإَل ــِدّيًا َخَراب ــال� َأَب ــا َت ــاَي َوَجَعَلَه ــَرَق َيُشــوُع َع . َوَأْح

َوِعْنـَد ُغـُروِب الشَّـْمِس َأَمـَر . َوَمِلُك َعاٍي َعلََّقُه َعَلى اْلَخَشَبِة ِإَلى َوْقِت اْلَمَسـاءِ 29
  .. ...), َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَمِديَنةِ َبِة َيُشوُع َفَأْنَزُلوا ُجثََّتُه َعِن اْلَخشَ 

ــاِمَرِة، 17( 17: 10ملــوك الثــانى  َوَقَتــَل َجِميــَع الَّــِذيَن َبُقــوا َألْخــآَب َوَجــاَء ِإَلــى السَّ
 ).ِفي السَّاِمَرِة َحتَّى َأْفَناُه، َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

فضرب الرب بنيامين امام اسرائيل واهلك بنو إسـرائيل مـن 35( 35: 20قضـاة 
كـل هـؤالء مخترطـو . بنيامين في ذلك اليوم خمسة وعشرين الف رجل ومئـة رجـل

 )السيف

َوَقَطُعـــوا َأْيــــِدَيُهَما  َوَأَمـــَر َداُوُد اْلِغْلَمــــاَن َفَقَتُلوُهَمـــا،12( 12: 4صـــموئيل الثـــانى 
 ) .َما َعَلى اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُرونَ َوَعلَُّقوهُ  َوَأْرُجَلُهَما

ـــَنٍة َوُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمْخَتـــاَرٍة 19( 19: 3ملـــوك الثـــانى  َفَتْضـــِرُبوَن ُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمَحصَّ
َوَتْقَطُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماِء َوُتْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجيَِّدٍة 

 ) ].اَرةِ ِباْلِحجَ 

ـــْعَب الَّـــِذيَن ِبَهـــا َوَنَشـــَرُهْم ِبَمَناِشـــيَرِ◌ 3( 3: 20أخبـــار األيـــام األول  َوَأْخـــَرَج الشَّ
ثُــمَّ َرَجــَع َداُوُد . َوَهَكــَذا َصــَنَع َداُوُد ِلُكــلِّ ُمــُدِن َبِنــي َعمُّــونَ . َوَنــَواِرِج َحِديــٍد َوُفــُؤوسٍ 

 ).َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

. َال ُتْشِفْق َأْعُيـُنُكْم َوَال َتْعُفـوا .اْعُبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوَراَءُه َواْضِرُبوا[( 7-5: 9حزقيال 
ــَل َوالنَِّســاءَ 6 ــْذَراَء َوالطِّْف ــابَّ َواْلَع ــْيَخ َوالشَّ ــوا ِلْلَهــَالكِ . َالشَّ َوَال َتْقُرُبــوا ِمــْن ِإْنَســاٍن . اْقُتُل

َوَقـاَل 7 .فَــاْبَتَدُأوا بِــالرَِّجاِل الشُّـُيوِخ الَّـِذيَن َأَمـاَم اْلَبْيـتِ  .»َمْقِدِسـي نْ َواْبتَـِدُئوا ِمـ, َعَلْيِه السِّـَمةُ 
ُسوا اْلَبْيتَ : [َلُهمْ    ).َفَخَرُجوا َوَقَتُلوا ِفي اْلَمِديَنةِ . »اْخُرُجوا. َواْمُألوا الدُّوَر َقْتَلى, َنجِّ

ُتَحطَّـُم . ِبــالسَّْيِف َيْسـُقُطونَ . ْت َعَلـى ِإَلِهَهـاُتَجاَزى السَّـاِمَرُة َألنََّهـا َقـْد َتَمـرَّدَ 16(
 16: 13هوشع ) َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ 



 158 

َيــــا ِبْنــــَت َباِبــــَل اْلُمْخَرَبــــَة ُطــــوَبى ِلَمــــْن ُيَجاِزيــــِك َجــــَزاَءِك الَّــــِذي 8( 9-8: 137مزاميــــر 
ْخَرةَ ُطوَبى ِلَمْن ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيضْ 9! َجاَزْيِتَنا  !) ِرُب ِبِهُم الصَّ

أيجعــل اهللا الجنــة جــزاًءا لمــن يقتــل األطفــال األبريــاء؟ فمــاذا : انظــر إلــى هــذا الهــراء
 سيفعل الشيطان إذن لو كان مكانه؟ أين حمرتك يا خجل؟

 :وفى العهد الجديد نقرأ أيضاً 
ــى «34( 40-34: 10متــى  ــَالمًا َعَل ــَي َس ــُت ِألُْلِق ــي ِجْئ ــوا َأنِّ ــا . اَألْرضِ َال َتُظنُّ َم

قَ 35. ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َبْل َسْيفاً  اِإلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه َواِالْبَنَة ِضدَّ  َفِإنِّي ِجْئُت ِألَُفرِّ
  .)ُأمَِّها َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها

َأَتُظنُّـــوَن َأنِّـــي 51 …ِجْئـــُت ُألْلِقـــَي َنـــارًا َعَلـــى اَألْرِض «49( 53-49: 12لوقـــا 
َألنَُّه َيُكوُن ِمَن 52. َبِل اْنِقَساماً ! ْئُت ُألْعِطَي َسَالمًا َعَلى اَألْرِض؟ َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ جِ 

ــٍت َواِحــٍد ُمْنَقِســِمينَ  ــةٍ : اآلَن َخْمَســٌة ِفــي َبْي ــى َثَالَث ــاِن َعَل ــْيِن َواْثَن ــى اْثَن ــٌة َعَل . َثَالَث
َلـى اَألِب َواُألمُّ َعَلـى اْلِبْنـِت َواْلِبْنـُت َعَلـى اُألمِّ َيْنَقِسُم اَألُب َعَلى اِالْبِن َواِالْبـُن عَ 53

 .) »َواْلَحَماُة َعَلى َكنَِّتَها َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَلـيَّ َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه َوُأمَّـُه «26: َوَقاَل َلُهمْ ( 26-25: 14لوقا 
 ).َوإِْخَوَتُه َوَأَخَواِتِه َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً  َواْمَرَأَتُه َوَأْوَالَدهُ 

َأمَّا َأْعَداِئي ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم َفـْأُتوا ِبِهـْم 27( 27: 19لوقا 
 .) »ِإَلى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

 :مهم تدمير البيئةكما عل -2
َوِفـــي 18: (تــدعى األناجيـــل أن عيســـى عليـــه الســـالم دعــا علـــى شـــجرة التـــين فيبســـت

ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعًا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع  َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء ِإَلْيهَـا َفلَـْم 19الصُّ
َفَيِبَسـِت . »َال َيُكـْن ِمْنـِك َثَمـٌر َبْعـُد ِإَلـى اَألَبـدِ «: قَـاَل َلهَـافَ . َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقًا َفَقطْ 

ُبــوا َقــاِئِلينَ 20. التِّيَنــُة ِفــي اْلَحــالِ  ــا َرَأى التََّالِميــُذ َذِلــَك َتَعجَّ َكْيــَف َيِبَســِت التِّيَنــُة ِفــي «: َفَلمَّ
َكاَن َلُكْم ِإيَمـاٌن َوَال َتُشـكُّوَن فَـَال َتْفَعلُـوَن  ِإنْ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 21» اْلَحاِل؟

َوُكـلُّ 22. اْنَتِقـْل َواْنَطـِرْح ِفـي اْلَبْحـِر َفَيُكـونُ : َأْمَر التِّيَنِة َفَقْط َبْل ِإْن ُقْلُتْم َأْيضًا ِلهَـَذا اْلَجَبـلِ 
َالِة ُمْؤِمِنيَن َتَناُلوَنهُ   18: 21متى ) .»َما َتْطُلُبوَنُه ِفي الصَّ
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بغــض النظــر عــن االخــتالف فــى هــذه القضــية ، وهــل يبســت التينــة فــى الحــال أمــام 
ـا َخَرُجــوا 12: (أعـين التالميـذ ، أم يبسـت فـى اليـوم التـالى كمــا يقـول مـرقس َوِفـي اْلَغـِد َلمَّ

. ُه َيِجـُد ِفيهَـا َشـْيئاً َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن ِمْن َبِعيٍد َعَلْيَها َوَرٌق َوَجاَء َلَعلَّـ13ِمْن َبْيِت َعْنَيا َجاَع 
ـا َجــاَء ِإَلْيهَـا َلــْم َيِجــْد َشـْيئًا إالَّ َوَرقــًا َألنَّـُه َلــْم َيُكــْن َوْقـَت التِّــينِ  َال «: َفقَـاَل َيُســوُع َلَهــا14. َفَلمَّ

ـــــدِ  ـــــى اَألَب ـــــُد ِإَل ـــــرًا َبْع ـــــِك َثَم ـــــٌد ِمْن ـــــْل َأَح ـــــَمُعونَ . »َيْأُك ـــــاَن َتَالِميـــــُذُه َيْس . ........ َوَك
ـــَباِح ِإْذ َكـــاُنوا ُمْجتَـــاِزيَن َرَأُوا التِّيَنـــَة 20........... ..... ـــْت ِمـــَن َوِفـــي الصَّ ـــْد َيِبَس َق

ـــهُ 21اُألُصـــوِل  ـــاَل َل ـــَذكََّر ُبْطـــُرُس َوَق ـــْد «: َفَت ـــا َق ـــي َلَعْنَتَه ـــُة الَِّت ـــْر التِّيَن ـــيِِّدي اْنُظ ـــا َس َي
 21-20و  14-12: 11مرقس ) »!َيِبَستْ 

من صاحب هذه الشجرة؟ وكم أضرَّ به إله المحبـة : جها هنافإن القضية التى سأعال
وبأسرته؟ وكم من األفراد لحقهم الضرر وهم كانوا يستفيدون مـن وجودهـا؟ سـواء بتـنفس 
األكســجين الــذى تخرجــه نهــارًا أو األفــراد الــذين يبيعــون تــين هــذه الشــجرة ويتربحــون مــن 

هــــذه الثمــــار ، أو البشـــــر أو  وراء هــــذه التجــــارة ، أو مــــن المســــتهلك الــــذى يــــنعم بأكــــل
 .الحيوانات التى تستظل بهذه الشجرة

وما الغرض التربوى ونموذج الحب الذى أراد أن يعلمه البشرية من َجـرَّاء هـذا العمـل 
 التخريبى؟

ـــَنٍة َوُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمْخَتـــاَرٍة 19( 19: 3ملـــوك الثـــانى  َفَتْضـــِرُبوَن ُكـــلَّ َمِديَنـــٍة ُمَحصَّ
لَّ َشَجَرٍة َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماِء َوُتْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجيَِّدٍة َوَتْقَطُعوَن كُ 

 )].ِباْلِحَجاَرةِ 

ِإْنَســاُن اِهللا َكــاِمًال، ُمَتَأهِّبــًا (وهــل بهــذه األعمــال التخريبيــة ســوف يصــبح النصــرانى 
ى ، لقــد أفقـــدكم اإليمــان بهـــذا ؟ مــع شـــديد األســف عزيــزى النصـــران)ِلُكــلِّ َعَمـــٍل َصـــاِلحٍ 

الكتاب كيفية الحكم الصحيح علـى األمـور ، فأصـبحتم تـرون فـى تخريـب الـرب سـالم ، 
تســبيح، وفــى تهتــك األنبيــاء وكفــرهم ودعــارتهم بــرًا، ) 13: 3غالطيــة (وفــى لعــن الــرب 

 ما لكم كيف تحكمون؟. وفى قتل األطفال صالحًا ، وفى شق بطون الحوامل رشاداً 

 :لمحبة يقتل الحيوانات ويخرب بيت صاحبها ويلوث مياه البحرإله ا -3

َفَطَلـــَب ِإَلْيـــِه ُكـــلُّ 12َوَكـــاَن ُهَنـــاَك ِعْنـــَد اْلِجَبـــاِل َقِطيـــٌع َكِبيـــٌر ِمـــَن اْلَخَنـــاِزيِر َيْرَعـــى 11(
ــَياِطيِن َقــاِئِلينَ  ــَأِذَن َلُهــ13. »َأْرِســْلَنا ِإَلــى اْلَخَنــاِزيِر ِلَنــْدُخَل ِفيَهــا«: الشَّ . ْم َيُســوُع ِلْلَوْقــتِ َف



 160 

َفَخَرَجِت اَألْرَواُح النَِّجَسُة َوَدَخَلـْت ِفـي اْلَخَنـاِزيِر َفاْنـَدَفَع اْلَقِطيـُع ِمـْن َعَلـى اْلُجـْرِف 
َوَأمَّا ُرَعـاُة اْلَخَنـاِزيِر َفَهَرُبـوا 14. َوَكاَن َنْحَو َأْلَفْيِن َفاْخَتَنَق ِفي اْلَبْحرِ  -ِإَلى اْلَبْحِر 

َياِع َفَخَرُجوا ِلَيَرْوا َما َجَرىَوَأْخَبرُ   14-11: 5مرقس)وا ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي الضِّ

فأين ترون المحبة فى هذا العمل التخريبى؟ وماذا سيفعل أصـحاب الخنـازير بعـد أن 
دمَّر إله المحبة ممتلكاتهم؟ وما الذى جنته البشرية ليلوث إله المحبة مياه البحـر؟ كيـف 

لشــياطين علــى هــذا العمــل الشــيطانى؟ ومــا هــذا الــود الــذى جمــع بــين يوافــق إلــه المحبــة ا
الشـــياطين والـــرب عنـــدكم؟ فهـــل تجـــرأت الشـــياطين علـــى الوقـــوف أمـــام الـــرب ومطالبتـــه 
بالتعدى على خلقه ويوافقهم؟ ولماذا أراد إله المحبة بث الرعب فى كل من تقع مسامعه 

 على هذه القصة؟ 

 :ويركبهما فى آن واحد إله المحبة يسرق حمارًا وأتانة -4

َوإِْذ َقُرَب ِمْن َبْيـِت فَـاِجي َوَبْيـِت َعْنَيـا 29. َوَلمَّا َقاَل َهَذا َتَقدََّم َصاِعدًا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 28(
ْيتُــوِن َأْرَســَل اْثَنــْيِن ِمــْن َتَالِميــِذِه  ــى «: َقــاِئالً 30ِعْنــَد اْلَجَبــِل الَّــِذي ُيــْدَعى َجَبــَل الزَّ ــا ِإَل ِاْذَهَب

اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما َوِحيَن َتْدُخَالِنَها َتِجَداِن َجْحشًا َمْرُبوطًا َلـْم َيْجِلـْس َعَلْيـِه َأَحـٌد 
ــطُّ  ــاِس َق ــَن النَّ ــهِ . ِم ــا ِب ــهُ : َوإِْن َســَأَلُكَما َأَحــدٌ 31. َفُحــالَُّه َوْأِتَي ِإنَّ : ِلَمــاَذا َتُحالَِّنــِه؟ َفُقــوَال َل

 31-28: 19لوقا ) .»َلْيهِ الرَّبَّ ُمْحَتاٌج إِ 

وعلى الرغم من وجود تساؤل من صاحب الحمارين عند لوقـا ، إال أنـه عنـد متـى لـم 
ـا َقُرُبـوا ِمـْن ُأوُرَشـِليَم َوَجـاُءوا ِإلَـى َبْيـِت فَـاِجي 1: (يعلم صاحب الحمـارين بهـذه القصـة َوَلمَّ

ْيتُــوِن ِحيَنِئــٍذ َأْرَســَل َيُســوُع ِتْلمِ  ِاْذَهَبــا ِإَلــى اْلَقْرَيــِة الَِّتــي «: َقــاِئًال َلُهَمــا2يــَذْيِن ِعْنــَد َجَبــِل الزَّ
ُهَمـا َوْأِتَيـاِني ِبِهَمـا َوإِْن 3. َأَماَمُكَما َفِلْلَوْقِت َتِجَداِن َأَتانًا َمْرُبوَطًة َوَجْحشًا َمَعَها َفُحالَّ

َفَكـاَن َهـَذا ُكلُّـُه ِلَكـْي 4. »ِلْلَوْقـِت ُيْرِسـُلُهَمافَ . الـرَّبُّ ُمْحتَـاٌج ِإَلْيِهَمـا: َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيئًا َفُقوالَ 
ُهــَوَذا َمِلُكــِك َيْأِتيــِك َوِديعــًا َراِكبــًا َعَلــى َأَتــاٍن : ُقوُلــوا ِالْبَنــِة ِصــْهَيْونَ «5: َيــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِبــالنَِّبيِّ 
ــــانٍ  ــــِن َأَت ــــَذَهَب التِّْلِميــــَذاِن َوَفَعــــَال َكَمــــا َأَمَرهُ 6. »َوَجْحــــٍش اْب ــــا َيُســــوُع َف ــــاِن 7َم َت ــــا ِباَأل َوَأَتَي

ـــا ـــَس َعَلْيِهَم ـــا َفَجَل ـــا ِثَياَبُهَم ـــَعا َعَلْيِهَم ـــِش َوَوَض ـــا َدَخـــَل 10. .. .. .. .. َواْلَجْح َوَلمَّ
ِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َقاِئَلةً  َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11» َمْن َهـَذا؟«: ُأوُرَشِليَم اْرَتجَّ

 11-1: 21متى ) .»لَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ ا
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فبـــأى حـــق يأخـــذ ممتلكـــات غيـــره دون استســـماحه وطلـــب اإلذن منـــه والموافقـــة علـــى 
طلبــه؟ وأيــن الحــب فــى االســتهانة بــالغير وبحقوقــه الشــرعية وممتلكاتــه؟ أصــدقنى القــول 

خص مجهــول مــا الــذى تتعلمــه مــن هــذه القصــة؟ أيرســل الــرب اثنــين إلــى شــ: بــاهللا عليــك
ـــم يراهمـــا ضـــاعت  ـــه اإلســـتئذان ، وٕان ل ـــا من ـــه ، وٕان رأى هـــؤالء الرســـل طلب ليأخـــذا دابت

 دابته؟

 :إله المحبة يسب األنبياء -5

أال يعلــم أنـــه باتهامــه أنبيائـــه !! لــك أن تتخيــل أن إلـــه المحبــة يســب األنبيـــاء والرســل
علـم األزلـى؟ أال يـتهم بالكفر والفسق ، أنه يـتهم نفسـه أساسـًا بالجهـل وينفـى عـن نفسـه ال

نفسه لو هو صاحب العلم األزلى بأنه أراد إفساد خلقه متعمدًا بإرساله أحط النـاس خلقـًا 
لهداية البشرية؟ فإذا كان إله المحبة يتهم رسله بالكفر والفسق ، فماذا تنتظر من البشـر 

م فــى الــذين اتخــذوهم قــدوة وصــدقوا رســالتهم واقتــدوا بأفعــالهم؟ وبــأى حــق ســوف يحاســبه
اآلخرة؟ أيدخلهم النار وهو المتسـبب فـى فسـادهم؟ ثـم بعـد كـل هـذا تسـمونه إلـه المحبـة؟ 

 وبعد كل هذا تطلقون على هذا الكتاب أنه صالح للتعليم والتوبيخ؟

ــوُل 11( ــْدُت َشــرَُّهْم َيُق ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن َألنَّ اَألْنبَي
 11: 23إرمياء  ).الرَّبُّ 

ـــةً 13( ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــْعِبي . َوَق ـــلُّوا َش ـــِل َوَأَض ـــُأوا ِباْلَبْع َتَنبَّ
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو سَ 11: (الشـيطان َأَتَنبَّـُأ َلـَك َعـِن : اِلٌك ِبـالرِّ

 11: 2ميخا ) !اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ 

. ألنهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح مـن النبـي إلـى الكـاهن(
  10: 8إرميا .) كل واحد يعمل بالكذب

ــأ األنبيــاء باســمي: الــرب لــىفقــال ( لــم أرســلهم وال أمــرُتهم وال . بالكــذب يتنب
: 14إرميـا  .)  برؤيا كاذبة وَعَراَفٍة وباطل ومكر قلـوبهم هـم يتنبـأون لكـم. كلمُتهم

14 
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فمن هم هؤالء األنبياء الكذبة حتى نستثنى كتاباتهم من الكتـاب المقـدس حتـى يكـون 
 اسم الكتاب على ما ُيسمَّى؟ 

 ؟ )10–  9: 11الملوك األول (تابات سليمان الذى عبد األوثان هل هى ك

ولــــوط ) 11صــــموئيل الثــــانى (أم هــــل هــــى كتابــــات الزنــــاة مــــن األنبيــــاء أمثــــال داود 
 ؟ ..و.. ويهوذا ويعقوب و) 38 -30: 19تكوين (

أم هل هى كتابات نبى اهللا إبراهيم وأبو األنبياء الذى يتهمـه الكتـاب المقـدس بـالتربح 
 ؟)16-11: 12تكوين (عرض زوجته وشرفه ببيع 

الذى يتهمه الكتاب المقدس بالكذب أم هل هى كتابات أنبياء لصوص أمثال يعقوب 
ولـم يكتفـى بـذلك بـل نهـب بهـائم ) 27تكـوين ( على أبيـه وسـرقة البركـة والنبـوة مـن أخيـه

وموسـى الـذى يتهمـه ) 27: 8يشـوع (!!!) حسـب قـول الـرب(وغنيمة سكان عـاى لنفسـه 
وأيضـًا  22: 3خـروج (كتاب المقدس بسرقة ذهب المصريين عند خروجهم مـن مصـر ال

 .تعالى اهللا عما تقولون علوًا كبيرا؟ )36–  35: 12خروج 

َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق 8: (وُينســب إلــى عيســى عليــه الســالم القــول
 8: 10يوحنا ) .مْ َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلهُ 

فهل نسى إله المحبة أن هؤالء األنبياء أسـالفه وأجـداده ، أيسـب إلـه المحبـة أجـداده؟ 
 وما هى القدوة التى يتركها لمتبعيه من سبِّه ألجداده؟

ـــَدَماءِ «21(ألـــم يقـــل إلـــه المحبـــة؟  ـــْد َســـِمْعُتْم َأنَّـــُه ِقيـــَل ِلْلُق ـــَل َيُكـــوُن : َق َال َتْقُتـــْل َوَمـــْن َقَت
ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلـى َأِخيـِه َبـاِطًال َيُكـوُن : َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكمْ 22. ْوِجَب اْلُحْكمِ ُمْستَ 

َيــا : َرَقــا َيُكــوُن ُمْســَتْوِجَب اْلَمْجَمــِع َوَمــْن َقــالَ : ُمْســَتْوِجَب اْلُحْكــِم َوَمــْن َقــاَل َألِخيــهِ 
  22-21: 5متى ) .مَ َأْحَمُق َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنَّ 

 فهل سيحكم إله المحبة بالعدل ويدخل نفسه النار مع الداخلين؟

ــة  -6 ــراهيم ويتهمــه بالدياث ــاه إب ــة يســب أب ــه المحب ــة، إل لتحقيــق مكاســب دنيوي
 : ويتهمه أنه أمر زوجته بالكذب

ــا َقــُرَب َأْن َيــْدُخَل ِمْصــَر َأنَّــُه َقــاَل ِلَســاَراَي اْمَرَأِتــ11( ِإنِّــي َقــْد َعِلْمــُت َأنَّــِك «: هِ َوَحــَدَث َلمَّ
َفَيْقُتلُـوَنِني . َهـِذِه اْمَرَأتُـهُ : َفَيُكـوُن ِإَذا َرآِك اْلِمْصـِريُّوَن َأنَّهُـْم َيُقولُـونَ 12. اْمَرَأٌة َحَسَنُة اْلَمْنَظـرِ 
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ـــــــا َنفْ 13. َوَيْســـــــَتْبُقوَنكِ  ـــــــٌر ِبَســـــــَبِبِك َوَتْحَي ـــــــي َخْي ـــــــي ِلَيُكـــــــوَن ِل ـــــــِك ُأْخِت ـــــــوِلي ِإنَّ ـــــــْن ُق ِســـــــي ِم
ــا َدَخــَل َأْبــَراُم ِإَلــى ِمْصــَر َأنَّ اْلِمْصــِريِّيَن َرَأُوا اْلَمــْرَأَة َأنََّهــا َحَســَنٌة ِجــّداً 14.»َأْجِلــكِ  . َفَحــَدَث َلمَّ

َفَصـَنَع 16َوَرآَها ُرَؤَساُء ِفْرَعْوَن َوَمَدُحوَها َلَدى ِفْرَعْوَن َفُأِخَذِت اْلَمْرَأُة ِإلَـى َبْيـِت ِفْرَعـْوَن 15
تكــوين .) َلــى َأْبــَراَم َخْيــرًا ِبَســَبِبَها َوَصــاَر َلــُه َغــَنٌم َوَبَقــٌر َوَحِميــٌر َوَعِبيــٌد َوإَِمــاٌء َوُأتُــٌن َوِجَمــالٌ إِ 

12 :11-16 

 :إله المحبة هضم حق المرأة -7
َبْل َيْخَضـْعَن َكَمـا  ِلَتْصُمْت ِنَساُؤُكْم ِفي اْلَكَناِئِس َألنَُّه َلْيَس َمْأُذونًا َلُهنَّ َأْن َيَتَكلَّْمنَ 34(

َوَلِكْن ِإْن ُكنَّ ُيِرْدَن َأْن َيَتَعلَّْمَن َشْيئًا َفْلَيْسَأْلَن ِرَجاَلُهنَّ ِفـي اْلَبْيـِت 35. َيُقوُل النَّاُموُس َأْيضاً 
 35-34: 14كورنثوس األولى ) .َألنَُّه َقِبيٌح ِبالنَِّساِء َأْن َتَتَكلََّم ِفي َكِنيَسةٍ 

َوَلِكْن 3: (ا صلت بدون غطاء الرأس، وهى ليست صورة هللا ومجدهوأمر بتشويهها إذ
َوَرْأُس . َوَأمَّـا َرْأُس اْلَمـْرَأِة َفُهـَو الرَُّجـلُ . ُكلِّ َرُجـٍل ُهـَو اْلَمِسـيحُ ُأِريُد َأْن َتْعَلُموا َأنَّ َرْأَس 

ـا ُكـلُّ 5. َرْأِسِه َشْيٌء َيِشيُن َرْأَسهُ  ُكلُّ َرُجٍل ُيَصلِّي َأْو َيَتَنبَُّأ َوَلُه َعَلى4. اْلَمِسيِح ُهَو اهللاُ  َوَأمَّ
 اْمـــَرَأٍة ُتَصـــلِّي َأْو َتَتَنبَّـــُأ َوَرْأُســـَها َغْيـــُر ُمَغّطـــًى َفَتِشـــيُن َرْأَســـَها َألنََّهـــا َواْلَمْحُلوَقـــَة َشـــْيٌء َواِحـــدٌ 

ــهِ  ــَعُرَها6. ِبَعْيِن ــُيَقصَّ َش ــى َفْل ــْت َال َتَتَغطَّ ــْرَأُة ِإْن َكاَن ــاْلَمْرَأِة َأْن . ِإِذ اْلَم َوإِْن َكــاَن َقِبيحــًا ِب
ـــَتَغطَّ  ـــَق َفْلَت ـــصَّ َأْو ُتْحَل ـــَي َرْأَســـُه 7. تَُق ـــِإنَّ الرَُّجـــَل َال َيْنَبِغـــي َأْن ُيَغطِّ ـــوَرَة اِهللا َف ـــِه ُص ِلَكْوِن

ــا اْلَمــْرَأُة َفِهــَي َمْجــُد الرَُّجــلِ . َوَمْجــَدهُ  َأِة َبــِل اْلَمــْرَأُة ِمــَن َألنَّ الرَُّجــَل َلــْيَس ِمــَن اْلَمــرْ 8. َوَأمَّ
.) َوَألنَّ الرَُّجـــَل َلـــْم ُيْخَلـــْق ِمـــْن َأْجـــِل اْلَمـــْرَأِة َبـــِل اْلَمـــْرَأُة ِمـــْن َأْجـــِل الرَُّجـــلِ 9. الرَُّجــلِ 

 9-2: 11كورنثوس األولى 

فإذا كان إله المحبة خلـق المـرأة مـن أجـل الرجـل ، وحـرََّض الرجـال علـى أن يخصـوا 
هوتها، ومــــع مــــن؟ هــــل يجــــب أن نفهــــم كمــــا فهــــم بعــــض أنفســــهم ، فكيــــف ستقضــــى شــــ

؟ )العالقة الجنسية اآلثمة بـين أنثتـين(الموتورين فى الغرب أن هذا النص يبيح السحاق 
َألنَّــُه ُيوَجــُد 12: (وكيــف يهضــم حقوقهــا إلــى هــذه الدرجــة وهــو إلــه المحبــة فــى زعمكــم؟

ُيوَجـُد ِخْصـَياٌن َخَصـاُهُم النَّـاُس َوُيوَجـُد ِخْصَياٌن ُوِلُدوا َهَكَذا ِمـْن ُبُطـوِن ُأمََّهـاِتِهْم وَ 
) .»َمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْقَبَل َفْلَيْقَبـلْ . ِخْصَياٌن َخَصْوا َأْنُفَسُهْم َألْجِل َمَلُكوِت السََّماَواتِ 

 12: 19متى 
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: وأنـــزل الرجـــل بمنزلـــة إلـــه المحبـــة مـــن المـــرأة ، وعلـــى ذلـــك عليهـــا الطاعـــة العميـــاء
َألنَّ الرَُّجـَل ُهـَو َرْأُس اْلَمـْرَأِة َكَمـا 23، نَِّساُء اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَمـا ِللـرَّبِّ َأيَُّها ال22(

ــَو ُمَخلِّــُص اْلَجَســدِ  ــيَح َأْيضــًا َرْأُس اْلَكِنيَســِة، َوُه ــْن َكَمــا َتْخَضــُع 24. َأنَّ اْلَمِس َوَلِك
 24-22: 5أفسس ) .نَّ ِفي ُكلِّ َشْيءٍ اْلَكِنيَسُة ِلْلَمِسيِح، َكَذِلَك النَِّساُء ِلِرَجاِلهِ 

َوَلِكْن َلْسـُت آَذُن ِلْلَمـْرَأِة َأْن ُتَعلِّـَم َوَال 12. ِلَتَتَعلَِّم اْلَمْرَأُة ِبُسُكوٍت ِفي ُكلِّ ُخُضوعٍ 11(
َوآَدُم َلْم 14َألنَّ آَدَم ُجِبَل َأوًَّال ُثمَّ َحوَّاُء، 13، َتَتَسلََّط َعَلى الرَُّجِل، َبْل َتُكوُن ِفي ُسُكوتٍ 
 14-11: 2تيموثاوس األولى)ُيْغَو َلِكنَّ اْلَمْرَأَة ُأْغِوَيْت َفَحَصَلْت ِفي التََّعدِّي

ــَدَعِت : (ونســب إليهــا خطيئــة عصــيان اهللا واألكــل مــن الشــجرة ، وُبــرِّأ منهــا الرجــل َخ
 3: 11كورنثوس الثانية ) اْلَحيَُّة َحوَّاَء ِبَمْكرَِها

: 2تيموثـاوس األولـى ) َو َلِكنَّ اْلَمْرَأَة ُأْغِوَيْت َفَحَصَلْت ِفي التََّعـدِّيَوآَدُم َلْم ُيغْ 14(
14 

 أمـةً  وٕاذا بـاع رجـل ابنتـه: (من حق األب أن يبيع ابنتهوأمرٕاله المحبة ببيعها، ف
 7: 21خروج) ال تخرج كما يخرج العبيد

َنَذا ُأِقـيُم َعَلْيـَك الشَّـرَّ َهئَ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ 11: (إله المحبة دفع نساء داود للزنى
ِمْن َبْيِتَك، َوآُخُذ ِنَساَءَك َأَماَم َعْيَنْيَك َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِبَك، َفَيْضَطِجُع َمَع ِنَساِئَك ِفـي 

 11: 12صموئيل الثانى .) َعْيِن َهِذِه الشَّْمسِ 

خــرة؟ فــإذا كــان هــو الفاعــل والمحــرِّض فكيــف سيحاســبهن مــع مــن زنــين معهــم فــى اآل
: والشــيطان الفــارق بــين الــرب وهــل هــذا مــن أعمــال البــر التــى ُتنســب للــرب القــدوس؟ ومــا

 فكالهما يدفع للزنى والعهر؟

ُيصــِلُع الســيد هامــة بنــات صــهيون وُيعــّرى الــرب : (إلــه المحبــة ُيشــوِّه النســاء
 17: 3أشعياء ) عوَرَتُهنَّ 

كــرة وجــود مجــالت الجــنس فلــك أن تتخيــل اإللــه البورنــو الــذى أوحــى لشــرار خلقــه بف
فإلى أى نوع من المحبـة ينتمـى هـذا الـرب الـذى يعـرى عـورات النسـاء ! وشواطىء العراة

ليــدفعهن مــع آخــرين إلــى الزنــى؟ أال يكــون الــرب شــريكًا بهــذا العمــل مــع الشــيطان فــى 
 إفساد العباد؟ وهل ُيالم األوربيون على تقليد رب البورنو؟
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َفقَـاَل 25: ()غلفـة ذكـر رجـل ميـت(عـل مهرهـا هانت المرأة على إله المحبة فج
َبْل ِبِمَئـِة ُغْلفَـٍة ِمـَن اْلِفِلْسـِطيِنيِّيَن , َلْيَسْت َمَسرَُّة اْلَمِلِك ِباْلَمْهرِ : َهَكَذا َتُقوُلوَن ِلَداُودَ «: َشاُولُ 

ـــــُر َأْن ُيوِقــــَع دَ . »ِلِالْنِتَقــــاِم ِمــــْن َأْعــــَداِء اْلَمِلـــــكِ  .) اُوَد ِبَيــــِد اْلِفِلْســـــِطيِنيِّينَ َوَكــــاَن َشــــاُوُل َيَتَفكَّ
  25: 18صموئيل األول 

كما حقََّر إله المحبة الطفلة الرضيعة ، فبسببها تكون أمها نجسة ضـعف المـدة التـى 
يـــوم حتـــى  33المرأة التـــى تلـــد ابنـــا تكـــون نجســـة أســـبوع و فـــ: تقضـــيها إذا أنجبـــت ولـــداً 

: 12الويــين . (م حتــى تطهــريــو  66وٕاذا أنجبــت ابنــة تكــون نجســة أســبوعين و . تطهــر
1-8( 

فــــأين إنســـانية المطلقــــة؟ أيـــن حقهــــا  32: 5متـــى ) ومـــن يتـــزوج مطلَّقــــة فإنـــه يزنــــى(
 الطبيعى فى الحياة؟ لماذا تعيش منبوذة جائعة متشوقة للزواج وال تستطيعه؟ 

َوَســَبْيَت ِمــْنُهْم َســْبيًا  ِإَذا َخَرْجــَت ِلُمَحاَرَبــِة َأْعــَداِئَك َوَدَفَعُهــُم الــرَّبُّ ِإلُهــَك ِإلــى َيــِدكَ «10(
ــوَرِة َوالَتَصــْقَت ِبَهــا َواتََّخــْذَتَها لــَك َزْوَجــًة 11 ــْبِي اْمــَرَأًة َجِميلــَة الصُّ َفِحــيَن 12َوَرَأْيــَت ِفــي السَّ

َتْقُعـُد َوَتْنِزُع ِثَيـاَب َسـْبِيَها َعْنَهـا وَ 13ُتْدِخُلَها ِإلى َبْيِتَك َتْحِلُق َرْأَسَها َوُتَقلُِّم َأْظَفاَرَها 
ِفي َبْيِتَك َوَتْبِكي َأَباَها َوُأمََّها َشْهرًا ِمَن الزََّمـاِن ثُـمَّ َبْعـَد َذِلـَك تَـْدُخُل َعلْيَهـا َوَتتَـَزوَُّج 

ـٍة َوال . َوإِْن لْم ُتَسرَّ ِبهَـا َفَأْطِلْقهَـا ِلَنْفِسـَها14 .ِبَها َفَتُكوُن لَك َزْوَجةً  ال َتِبْعَهـا َبْيعـًا ِبِفضَّ
 14-10: 21تثنية  .)ِمْن َأْجِل َأنََّك َقْد َأْذللَتَها قََّهاَتْسَترِ 

َأْنــَت ُمْنَفِصــٌل َعــِن اْمــَرَأٍة َفــَال َتْطُلــِب . َأْنـَت ُمــْرَتِبٌط ِبــاْمَرَأٍة َفــَال َتْطلُــْب اِالْنِفَصــالَ 27(
ْجــَت َلــْم ُتْخِطــئْ 28. اْمــَرَأةً  َوَلِكــنَّ ِمْثــَل . َراُء َلــْم ُتْخِطــئْ َوإِْن َتَزوََّجــِت اْلَعــذْ . َلِكنَّــَك َوإِْن َتَزوَّ

ــا َأَنــا َفــِإنِّي ُأْشــِفُق َعَلــْيُكمْ . َهــؤَُالِء َيُكــوُن َلُهــْم ِضــيٌق ِفــي اْلَجَســدِ  : 7كورنثــوس األولــى ) .َوَأمَّ
27-28 

ـــل لهـــا أال تتـــزوج؟ ولمـــاذا يســـمح  ـــق فيهـــا الشـــهوة للرجـــل إذا كـــان قـــد فضَّ ولمـــاذا خل
أخــرى ، وال يســمح للمنفصــلة بــالزواج مــن رجــل آخــر؟ للمــنفص عــن امرأتــه بــالزواج مــرة 

 هل هو بذلك قد عدل بين الرجل والمرأة؟

 :إله المحبة علمكم التطاول على ذات اهللا المقدسة -8
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: َاْلَمِسيُح اْفتَـَداَنا ِمـْن َلْعَنـِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا، َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ 13(
 13: 3غالطية ) .»ْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ َمْلُعوٌن ُكلُّ مَ «

) ِلَمْجـِدِه َفِلَمـاَذا ُأَداُن َأَنـا َبْعـُد َكَخـاِطٍئ؟ِ◌ْن َكاَن ِصْدُق اِهللا َقِد اْزَداَد ِبَكِذِبي َفِإنَُّه إ7(
 7: 3رومية 

كورنثوس ) !َوَضْعَف اِهللا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ ! َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاسِ 25(
 25: 1األولى 

َالَّــِذي َلــْم ُيْشــِفْق َعَلــى اْبِنــِه َبــْل َبَذَلــُه َألْجِلَنــا َأْجَمِعــيَن َكْيــَف َال َيَهُبَنــا َأْيضــًا 32(
 32: 8رومية ) ؟َمَعُه ُكلَّ َشْيءٍ 

 :تدعون أن إله المحبة عندكم ابن زنى -9
عَ  على الزنا ، حيث جاء  من أخطائه أيضًا أنه جاء من نسل زنا ، وبالتالى فهو شجَّ

 : اإلله نفسه من هذا الطريق ، فهو قدوة البشر جميعاً 

 5: 1متى .) َوَسْلُموُن َوَلَد ُبوَعَز ِمْن َراَحابَ 5: (يقول الكتاب) 1

َواْضـَطَجَعا  َراَحـابُ  اْسـُمَها اْمَرَأٍة َزاِنَيـةٍ َفَذَهَبا َوَدَخَال َبْيَت : (ويقول يشوع عن راحاب
 1: 2ع يشو .) ُهَناكَ 

َحتـَّى الِجيـِل الَعاِشـِر ال . ال َيْدُخِل اْبُن ِزنًى ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 2(ويقول الرب عـن 
 2: 23تثنية .) َيْدُخل ِمْنُه َأَحٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 

 فكيف استثنى الرب نفسه وأدخل ابنه فى جماعته وهو من نسل زنى؟ أين العدل؟

 5: 1متى .) َعُز َوَلَد ُعوِبيَد ِمْن َراُعوثَ َوُبو : (يقول الكتاب أيضاً ) 2

 ) 5: 4راعوث (وراعوث هى راعوث الموابية 

ـــْدُخل 3: (ويمنـــع الكتـــاب دخـــول المـــوابيين والعمـــونيين فـــى جماعـــة الـــرب نهائيـــاً  ال َي
َأَحـٌد ِفـي َحتَّى الِجيِل الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمـْنُهْم . َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 

 3: 23تثنية ) َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى اَألَبدِ 
 فكيف دخل يسوع فى جماعة الرب وهو من نسل العمونيين؟ فأين القدوة؟
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 7: 1متى .) َوُسَلْيَماُن َوَلَد َرَحْبَعامَ 7: (يقول الكتاب أيضاً ) 3

ـا َرُحْبَعـاُم ْبـُن ُسـَليْ : (ويقول سفر ملوك األول عـن العمـونيين . َماَن َفَملَـَك ِفـي َيهُـوَذاَوَأمَّ
َوَكــاَن َرُحْبَعــاُم اْبــَن ِإْحــَدى َوَأْرَبِعــيَن َســَنًة ِحــيَن َمَلــَك، َوَمَلــَك َســْبَع َعَشــَرَة َســَنًة ِفــي ُأوُرَشــِليَم 

ــِة الَِّتــي اْخَتاَرَهــا الــرَّبُّ ِلَوْضــِع اْســِمِه ِفيَهــا ِمــْن َجِميــِع َأْســَباِط ِإْســَراِئيلَ  ــمُ . اْلَمِديَن ــِه  َواْس ُأمِّ
 21: 14ملوك األول .) ِنْعَمُة اْلَعمُّوِنيَّةُ 

وعلى ذلك فنسل سليمان كلهم بما فيهم يسـوع مطـرودين مـن رحمـة الـرب ولـيس لهـم 
َحتـَّى الِجيـِل . ال َيْدُخل َعمُّوِنيٌّ َوال ُموآِبيٌّ ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ 3: (الدخول فى جماعتـه

 3: 23تثنية ) ٌد ِفي َجَماَعِة الرَّبِّ ِإلى اَألَبدِ الَعاِشِر ال َيْدُخل ِمْنُهْم َأحَ 

وُينسب يسوع إلى داود وهذا اعتراف من الكتاب المقدس بـأن يسـوع ابـن زنـى ، ألنـه 
 .ال يمكن أن يكون ابنًا لداود إال عن طريق يوسف النجار

ْم ِفي َمْجَمِعِهْم َحتَّى َوَلمَّا َجاَء ِإَلى َوَطِنِه َكاَن ُيَعلُِّمهُ 54: (واعتبره أهل وطنه ابن زنى
ـارِ 55ِمْن َأْيَن ِلهَـَذا َهـِذِه اْلِحْكَمـُة َواْلقُـوَّاُت؟ «: ُبِهُتوا َوَقاُلوا ؟ َأَلْيَسـْت َأَلـْيَس َهـَذا اْبـَن النَّجَّ

 55-54: 13متى ) ُأمُُّه ُتْدَعى َمْرَيَم َوإِْخَوُتُه َيْعُقوَب َوُيوِسي َوِسْمَعاَن َوَيُهوَذا؟

: َوَقاَلْت َلُه ُأمُّـهُ . َفَلمَّا َأْبَصَراُه اْنَدَهَشـا: (إلى مريم اعترافها بأنه ابن سفاحبل ونسبوا 
 48: 2لوقا ) »!َيا ُبَنيَّ ِلَماَذا َفَعْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ ُهَوَذا َأُبوَك َوَأَنا ُكنَّا َنْطُلُبَك ُمَعذََّبْينِ «

َعلَـى َمـا َكـاَن ُيَظـنُّ اْبـَن ُيوُسـَف َوُهـَو : (بل ولم ينفى الرب هـذه التهمـة عـن أمـه فقـال
، فمــاذا تعنــى علــى مــا كــان ُيظــن؟ لمــاذا لــم يقــل بوضــوح وبكــل  33: 3لوقــا ) ْبــِن َهــاِلي

؟ بـل لمـاذا لـم يـأت مـن األسـاس كرجـل مباشـرة )إن أمى حملت منى ، وأنا زوجها: (ثقة
طوبـة ألحـد دون والدة من امرأة مخطوبة لرجل آخر؟ ولمـاذا لـم يـأت مـن ارمـأة غيـر مخ

آخر؟ فهل أراد التشهير بهذا الرجل؟ وهل مجيئه من امرأة رجـل آخـر دليـل علـى محبتـه 
 لهذا الرجل أو حتى ألمه؟

 !! هؤالء هم أجداد الرب وآباؤه، الذى فضل أن ُيخلِّدهم ويجعلهم المثل األعلى

هـــؤالء هـــم أجـــداد الـــرب وآبـــاؤه، الـــذى فضـــل أن تكـــون عائلتـــه زنـــاة وأوالد ســـفاح أو 
 ! مطرودين من رحمة الرب
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ـل الـرب الرذيلـة عـن الفضـيلة؟ هـل إلفسـاد البشـرية؟ أم أن كاتـب هـذه  تـرى لمـاذا فضَّ
الكلمات وتلك األفكار إنسان يحـارب اهللا القـدوس ويمهـد لعبـادة الشـيطان وانتشـار الزنـى 

 والرذيلة فى األرض؟ 

ــذاب ومــنهم الز  -10 ــافر ومــنهم الك ــاء مــنهم الك ــار لدعوتــه أنبي ــى ومــنهم اخت ان
 :الشراشيح ، وذلك ليس له نتيجة إال إضالل خلقه ثم رميهم فى النار ظلماً 

َدةِ : "َفَحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعَلى ُيوَناثَاَن َوَقاَل َلهُ 30( َجـِة اْلُمَتَمـرِّ َأَمـا , َيـا اْبـَن اْلُمَتَعوِّ
: 20صـموائيل األول ) ؟ْوَرِة ُأمِّـكَ َعِلْمُت َأنََّك َقِد اْخَتْرَت اْبـَن َيسَّـى ِلِخْزِيـَك َوِخـْزِي َعـ

30 

نبى اهللا يعقوب يكذب على أبيه ويسرق البركة والنبوة مـن أخيـه وبـذلك  :اقرأ
: فــرض علــى اهللا أن يــوحى إليــه أو اتهــم اهللا بالجهــل وعــدم علــم هــذه الحادثــة

 )27تكوين اإلصحاح (
: 25ين تكـو : نبى اهللا يعقوب يشترى النبوة من أخيه عيسو بطبق عدس :اقرأ

29-34 

 )20: 24تكوين ( )دينة(شكيم يزنى بابنة نبى اهللا يعقوب  :اقرأ

تُـرى مـا الـذى فعلـه حـام ) 25-21: 9تكـوين (: نبى اهللا نوح يسكر ويتعـرى: اقرأ
 بأبيه؟ هل زنى بأبيه كما صرح أحد قساوسة أمريكا؟

 38-30: 19تكوين: نبى اهللا لوط يسكر ويزنى بابنتيه: اقرأ

 إبراهيم ال يخشى اهللا ويضحى بشرفه وشرف زوجته سارة خوفًا نبى اهللا: اقرأ
تكـوين (: على نفسه مـن القتـل ولتحقيـق مكاسـب دنيويـة، ويـأمر زوجتـه بالكـذب

12 :11-16( 

نبــى اهللا إبــراهيم ال يخشــى اهللا ويقبــل التضــحية بشــرفه وشــرف زوجتــه : اقــرأ
-1: 20تكـوين : سارة، ولم يتعلم من الدرس الذى أخذه مـن حكايتـه مـع فرعـون

12 
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الــرب يـأمر موســى أن يـأمر بنــى إسـرائيل بســرقة ذهـب المصــريين عنــد : اقـرأ
َطَلُبـوا ِمـَن اْلِمْصـِريِّيَن . َوَفَعَل َبُنو ِإْسَراِئيَل ِبَحَسِب َقْوِل ُموَسـى35(: خروجهم من مصر

ٍة َوَأْمِتَعَة َذَهٍب َوِثَياباً  َمـًة ِللشَّـْعِب ِفـي ُعِ◌ُيـوِن اْلِمْصـِريِّيَن َوَأْعَطى الـرَّبُّ ِنعْ 36. َأْمِتَعَة ِفضَّ
 )36-35: 12؛خروج22: 3خروج( )َفَسَلُبوا اْلِمْصِريِّينَ . َحتَّى َأَعاُروُهمْ 

تكـوين اإلصـحاح (: نبى اهللا يهوذا عليـه السـالم يزنـى بثامـار زوجـة ابنـه :اقرأ
38.( 

خيانتـه العظمـى و “ امـرأة أوريـا”نبى اهللا داود عليه السالم يزنى بجارته  :اقرأ
 ) !!!11صموئيل الثانى صح (فى : للتخلص من زوجها وقتله

, َفَتَنكَّـَر َشـاُوُل َوَلـِبَس ِثَيابـًا ُأْخـَرى8(: نبى اهللا شاول يكفر بذهابه لعرَّافـة :اقرأ
ــْيالً  ــالَ . َوَذَهــَب ُهــَو َوَرُجــَالِن َمَعــُه َوَجــاُءوا ِإَلــى اْلَمــْرَأِة َل ــ«: َوَق انِّ اْعِرِفــي ِلــي ِباْلَج

َكْيـَف , ُهَوَذا َأْنَت َتْعَلُم َما َفَعَل َشـاُولُ «: َفَقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ 9. »َوَأْصِعِدي ِلي َمْن َأُقوُل َلكِ 
» َفِلَمـــــاَذا َتَضـــــُع َشـــــَركًا ِلَنْفِســـــي ِلُتِميَتَهـــــا؟. َقَطـــــَع َأْصـــــَحاَب اْلَجـــــانِّ َوالتََّواِبـــــِع ِمـــــَن اَألْرضِ 

ـــَف َلَهـــا َشـــاُوُل 10 ـــٌم ِفـــي َهـــَذا اَألْمـــرِ , َحـــيٌّ ُهـــَو الـــرَّبُّ «: ِبـــالرَّبِّ َفَحَل ـــِك ِإْث ـــُه َال َيْلَحُق ) .»ِإنَّ
 10-9: 28صموئيل األول 

 11-4: 1صموئيل الثانى : نبى اهللا شاول ينتحر :اقرأ

 29-1: 13صموئيل الثانى  :لقد قتَل النبى أبشالوم أخيه أمنون: اقرأ

 :18صـموئيل الثـانى : أبيـه النبـى داود أبشـالوم بـن داود يقـود حربـًا ضـد :اقرأ
1-17 

نبــى اهللا ناثــان يتــآمر مــع أمــه ويكــذبان وينصــبان علــى أبيهمــا داود  :اقــرأ
 )31-11: 1ملوك األول (: إلختيار سليمان نبياً 

ــرأ ــه: اق ــى األخ بأخت ــف يزن ــاب المقــدس يعلمــك كي أمنــون بــن داود يزنــى : (الكت
صـموئيل الثـانى صـح (سـيناريو هـذا الفـيلم فـى اقـرأ ) بأخته ثامار أخت أبشـالوم بـن داود

13 .( 

 )4-3: 49؛ 22: 35تكوين: (نبى اهللا  رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة: اقرأ
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َفَجاَء اْلَمَالَكاِن ِإَلى َسـُدوَم َمَسـاًء َوَكـاَن لُـوٌط 1: (نبى اهللا لوط يسجد لغير اهللا: اقرأ
ـا َرآُهَمـا لُـ. َجاِلسًا ِفـي َبـاِب َسـُدومَ  ) .َوَسـَجَد ِبَوْجِهـِه ِإَلـى اَألْرضِ وٌط قَـاَم ِالْسـِتْقَباِلِهَما َفَلمَّ

 1: 19تكوين 

 ) 6-1: 32خروج : (نبى اهللا  هارون يعبد العجل ويدعوا لعبادته: اقرأ

أخبـار : تيمنا ببعـل) بعليا داع أى بعل يعرف(نبى اهللا  داود ُيسمِّى ابنه : اقرأ
 8: 3أخبار األيام األول ) أليادع أى اهللا يعرف(وُيسمَّى أيضًا  7: 14األيام األول 

َفَغِضَب الـرَّبُّ َعلَـى ُسـَلْيَماَن َألنَّ َقْلَبـُه َمـاَل 9: (نبى اهللا سليمان يعبد األوثان: اقرأ
َتْيِن،  ِبَع آِلهَـًة َوَأْوَصاُه ِفي َهَذا اَألْمِر َأْن َال َيتَّ 10َعِن الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي َتَراَءى َلُه َمرَّ

 10-9: 11الملوك األول .) َفَلْم َيْحَفْظ َما َأْوَصى ِبِه الرَّبُّ . ُأْخَرى

 ) 9: 14ملوك األول : (نبى اهللا يربعام يعبد األوثان: اقرأ

 )25-1: 3ملوك الثانى (نبى اهللا يهورام يعبد العجل : اقرأ

: 8قضـاة : (إسـرائيلنبى اهللا جدعون يبنى مـذبحًا لغيـر اهللا وُيضـلِّل بنـى : اقرأ
24-27( 

،وأيضًا أخباراأليام الثانى 4-2 :16ملوك الثانى:(نبى اهللا آحاز يعبد األوثان: اقرأ
28: 2-4( 

وبذلك ال نرى فضيلة أضافها الكتاب المقدس ألتباعه ، فإن كـان قـد حـرم الزنـى فقـد 
 .ل زنىأباحها لألنبياء ولم يقام عليهم الحد، بل ادعوا أن الرب نفسه جاء من نس

وٕان كــان الكتــاب قـــد حــرم الســرقة ، فهـــا هــم األنبيـــاء مثــل يعقــوب يســـرق النبــوة مـــن 
أخيـه، وناثـان يتـآمر مـع أمـه ليتـولى سـليمان النبـوة ، بـل أمـر الـرب نفسـه موسـى بســرقة 

 . حلى المصريين عند خروجهم ، وكان الرب نفسه شريكًا فى هذه السرقة

فها هـو نبـى اهللا إرميـاء يحكـم علـى نبـى اهللا  وٕاذا كان الكتاب يدعو إلى عدم القتل ،
، وقتـل داود أوالده الخمسـة وزوجتـه ميكـال ) 17-15: 28إرميـاء ( حننيـا بـالكفر ويقتلـه

، كمـــــا حـــــاول نبـــــى اهللا شـــــاول أن يقتـــــل نبـــــى اهللا داود ) 9-8: 21صـــــموئيل الثـــــاني (
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-1: 13ى صـموئيل الثـان( أبشـالوم أخيـه أمنـون، وقتـل النبـى )1: 19صموئيل األول (
29( 

وٕان كان العهد القديم يدعو للتوحيد فها هم األنبياء تكفر وتعبد إلهًا غيـر اإللـه الـذى 
جاؤا يدعون بدعوته ، وينشرون رسالته، ومنهم هارون الذى اتهمه الكتاب بدعوة الناس 

، وســـليمان الـــذى عبـــد األوثـــان ودعـــا لعبادتهـــا ) 6-1: 32خـــروج (إلـــى عبـــادة العجـــل 
 )10-9: 11ل الملوك األو (

وٕاذا كان الكتاب ينص على أال تسب الرب أو حتى تحلف به كاذبًا، فها هو يعقوب 
، ويضحك على الرب ويسرق الـوحى، )30-22: 32تكوين (يتصارع مع الرب ويهزمه 

، وهــا هــو قيافــا يقــرر أنــه مــن )27تكــوين اإلصــحاح (ويجبــر الــرب علــى أن يكــون نبيــًا 
، وهـــا هـــم اليهـــود أهـــانوا )52-51: 11يوحنـــا (ة الحســـن أن يمـــوت الـــرب عـــن الجماعـــ

 ).36: 23لوقا (واستهزؤا بالرب وصلبوه 

وٕاذا كان الكتاب يدعو إلى البر بالوالدين وحسن معاملتهم، فأين كان بر يهوذا الذى 
، وأيــن كــان بــر داود عنــدما قتــل أوالده مــن ؟)38تكــوين اإلصــحاح (زنــى بزوجــة ابنــه 

؟ وأين كان بر ابنتى لوط عندما خدرا أبيهما )9-8: 21 صموئيل الثاني(زوجته ميكال 
؟ وأيـن كـان بـره هـو بهمـا إذ لـم يـرد أنـه )38-30: 19تكـوين (وأجبراه على الزنى بهمـا 

 ؟  سألهما من أين هذا الحمل

 فأين التعاليم الصالحة والقدوة فى هذا الكتاب؟. وهناك الكثير والكثير

 هللا بها؟ما هى عقوبة آدم التى توعده ا -190س 

ـــاِئالً 16( ـــُه آَدَم َق ـــِة َتْأُكـــُل َأْكـــًال «: َوَأْوَصـــى الـــرَّبُّ اِإلَل ـــا 17ِمـــْن َجِميـــِع َشـــَجِر اْلَجنَّ َوَأمَّ
) .»َشَجَرُة َمْعِرَفـِة اْلَخْيـِر َوالشَّـرِّ َفـَال َتْأُكـْل ِمْنَهـا َألنَّـَك َيـْوَم َتْأُكـُل ِمْنَهـا َمْوتـًا َتُمـوتُ 

 17-16: 2تكوين 

َوَكاَنـــِت اْلَحيَّـــُة َأْحَيـــَل َجِميـــِع َحَيَواَنـــاِت 1: (طان المتجســـد فـــى صـــورة الحيـــةوقــال الشـــي
ـــْت ِلْلَمـــْرَأةِ  ـــُه َفَقاَل يَّـــِة الَِّتـــي َعِمَلَهـــا الـــرَّبُّ اِإلَل ـــْأُكَال ِمـــْن ُكـــلِّ َشـــَجِر «: اْلَبرِّ ـــًا َقـــاَل اُهللا َال َت َأَحّق

ـا َثَمـُر الشَّـَجَرِة الَّتِـي ِفـي 3ِمْن َثَمِر َشَجِر اْلَجنَّـِة َنْأُكـُل « :َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة ِلْلَحيَّةِ 2» اْلَجنَِّة؟ َوَأمَّ
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َلــْن «: َفَقالَـِت اْلَحيَّـُة ِلْلَمــْرَأةِ 4. »َال تَـْأُكَال ِمْنـُه َوَال َتَمسَّــاُه ِلـَئالَّ َتُموتَــا: َوَسـِط اْلَجنَّـِة َفَقــاَل اهللاُ 
َم َتْأُكَالِن ِمْنُه َتْنَفـِتُح َأْعُيُنُكَمـا َوَتُكوَنـاِن َكـاِهللا َعـاِرَفْيِن َبِل اُهللا َعاِلٌم َأنَُّه َيوْ 5! َتُموَتا

 5-1: 3تكوين ) .»اْلَخْيَر َوالشَّرَّ 

َواْآلَن . ُهَوَذا اِإلْنَساُن َقْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرفًا اْلَخْيَر َوالشَّـرَّ «: َوَقاَل الرَّبُّ اِإلَلهُ 22(
َفَأْخَرَجـُه الـرَّبُّ 23. »َدُه َوَيْأُخُذ ِمـْن َشـَجَرِة اْلَحَيـاِة َأْيضـًا َوَيْأُكـُل َوَيْحَيـا ِإلَـى اَألَبـدِ َلَعلَُّه َيُمدُّ يَ 

َفَطـَرَد اِإلْنَسـاَن َوَأقَـاَم َشـْرِقيَّ َجنَّـِة 24. اِإلَلُه ِمْن َجنَِّة َعـْدٍن ِلَيْعَمـَل اَألْرَض الَّتِـي ُأِخـَذ ِمْنهَـا
 24-22: 3تكوين ) .َوَلِهيَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب ِلِحَراَسِة َطِريِق َشَجَرِة اْلَحَياةِ  َعْدٍن اْلَكُروِبيمَ 

إذن لقد كـان الشـيطان أصـدق مـن الـرب ، وكانـت النتيجـة أن الـرب خـاف مـن الـذى 
كتمــه عــن آدم وحــواء ، وهــو أنهمــا إذا أكــال مــن الشــجرة سيصــبحان عــارفين الخيــر مــن 

 .الشر ، ولن يموتا

هى حكمة الرب أن ُيظِهر الشيطان أصدق منه؟ وُترى ما هى حكمة الرب وُترى ما 
أن يظـــل اإلنســـان علـــى جهـــل ال يعـــرف الخيـــر مـــن الشـــر؟ وكيـــف سيحاســـب الـــرب أدم 

 وحواء على عدم معرفتهما الخير من الشر؟ 

وعندما يواجه النصرانى بمثل هـذه الحقـائق ، يـدعى أن مـوت آدم كـان روحيـًا ولـيس 
فإذا كان موت آدم روحيًا فلماذا نزل الرب فى : يوقع نفسه فى مأزق آخرجسديًا ، وهنا 

صورة جسد لُيصَلب جسديًا؟ وهل وقع الموت على الناسوت فقط أم على الروح أم على 
 الثالثة سويًا؟

وهل مات الرب؟ فإن لم يكن قـد مـات فكيـف كـان فـداًءا لخطيـة آدم؟ وهـل يجـوز أن 
أن ُيفــَدى اإلنســان المــذنب المحــدود باإللــه البــار الــال يفــدى اإللــه اإلنســان؟ وهــل يجــوز 

محدود؟ وهل من العدل أن ُيصَلب إنسان مكـان آخـر؟ وهـل مـن العقـل أن ُيقتـل الخـالق 
عن المخلوق؟ هل من العقل أن ُيخطىء التلميـذ وُيعاقـب وزيـر التربيـة والتعلـيم أو حتـى 

بط الشـرطة عـن خطـأ مدير المدرسة عنه؟ هـل مـن العقـل أن يسـرق اللـص وتحـبس ضـا
 اللص؟

 يدعى النصارى أن يسوع قال إنه هو اهللا ، ودليلهم على ذلك قـول متـى -191س :
ْيتُـوِن ِحيَنئِـٍذ َأْرَسـَل َيُسـوُع 1( َوَلمَّا َقُرُبوا ِمـْن ُأوُرَشـِليَم َوَجـاُءوا ِإلَـى َبْيـِت فَـاِجي ِعْنـَد َجَبـِل الزَّ
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ـــ«: َقـــاِئًال َلُهَمـــا2ِتْلِميـــَذْيِن  ـــِة الَِّتـــي َأَماَمُكَمـــا َفِلْلَوْقـــِت َتِجـــَداِن َأَتانـــًا َمْرُبوَطـــًة ِاْذَهَب ا ِإَلـــى اْلَقْرَي
ُهَمـــا َوْأِتَيـــاِني ِبِهَمـــا الـــرَّبُّ ُمْحتَـــاٌج : َوإِْن َقـــاَل َلُكَمـــا َأَحـــٌد َشـــْيئًا َفُقـــوالَ 3. َوَجْحشـــًا َمَعَهـــا َفُحالَّ

 .، فقد قال الرب بأداة التعريف 3-1 :21متى ) .»َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُهَما. ِإَلْيِهَما

 :وللرد عليهم
إن كلمــة رب لهــا معــاٍن كثيــرة منهــا ســيد البيــت ، والمربــى ، والقائــد ومــا إلــى ذلــك ، 
لكنها هنا فى اإلنجيل فتعنى المعلم ، فقد كان عيسـى عليـه السـالم أحـد الربـانيين الـذين 

ـَص لهـم تعلـيم ا لنـاس الشـريعة وكتـاب موسـى ، استحفظوا على كتـاب اهللا ، والـذين ُخصِّ
 : ودليلنا على ذلك هو

. َفَســــِمَعُه التِّْلِميــــَذاِن َيــــَتَكلَُّم َفَتِبَعــــا َيُســــوعَ 37:  (قــــول إثنــــين مــــن تالميــــذه لــــه ربــــى -1
الَّـــِذي (َربِّـــي «: َفَقـــاالَ » َمـــاَذا َتْطُلَبـــاِن؟«: َفاْلَتَفـــَت َيُســـوُع َوَنَظَرُهَمـــا َيْتَبَعـــاِن َفَقـــاَل َلُهَمـــا38

 38-37: 1يوحنا ) »؟َأْيَن َتْمُكثُ ) َيا ُمَعلِّمُ : ْفِسيُرهُ تَ 

ــَك » !َيــا َمــْرَيمُ «: َقــاَل َلَهــا َيُســوعُ 16: (قــول مــريم المجدليــة لــه ربــونى -2 ــْت ِتْل َفاْلَتَفَت
 16: 20يوحنا ) .الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ  »َربُّوِني«: َوَقاَلْت َلهُ 

َيُسـوَع اْلَمِسـيِح، َأُبـو اْلَمْجـِد، ِإَلـُه َربَِّنـا َكـْي ُيْعِطـَيُكْم 17(: قول بولس عنه إنه ربنا -3
، فهـل لـو كـان يسـوع إلهـًا لكـان قـال  17: 1أفسـس ) ُروَح اْلِحْكَمِة َواِإلْعَالِن ِفـي َمْعِرَفتِـهِ 

ــا(بــولس  ــُه َربَِّن ؟ ولــو كلمــة ربنــا تعنــى إلهنــا فمــن هــو إلــه اهللا؟ أال يــدلك هــذا عزيــزى )ِإَل
صرانى أن عيسى عليه السالم كان معلمًا فقط لبنـى إسـرائيل ، أى نبيـًا لبنـى إسـرائيل الن

 ، وأن اهللا هو ربه وٕالهه وأنه يشترك معنا فى العبودية هللا الواحد؟

 : وعلى هذا فهناك إشارات عديدة منها

ــــوعُ 16( 17-16: 20يوحنــــا  ــــا َيُس ــــاَل َلَه ــــْرَيمُ «: َق ــــا َم ــــَك وَ » !َي ــــْت ِتْل ــــهُ َفاْلَتَفَت ــــْت َل : َقاَل
َال َتْلِمِسيِني َألنِّي َلْم َأْصَعْد َبْعُد ِإَلى «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 17. الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ » َربُّوِني«

ـــيُكْم َوإَِلِهـــي : َوَلِكـــِن اْذَهِبـــي ِإَلـــى ِإْخـــَوِتي َوُقـــوِلي َلُهـــمْ . َأِبـــي ـــي َوَأِب ـــى َأِب ـــي َأْصـــَعُد ِإَل ِإنِّ
 .)»َوإَِلِهُكمْ 

َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه 41( 42-41: 11يوحنا 
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي ُكـلِّ 42َأيَُّهـا اآلُب َأْشـُكُرَك َألنَّـَك َسـِمْعَت ِلـي «: ِإَلى فَـْوُق َوقَـالَ 

 .)»ا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِنيَوَلِكْن َألْجِل َهذَ . ِحيٍن َتْسَمُع ِلي
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َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ  :َوَهِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3( 8-3: 17يوحنا 
ـــْدُتَك َعلَــى اَألْرضِ 4 .َوْحــَدَك َوَيُســـوَع اْلَمِســـيَح الَّــِذي َأْرَســـْلَتهُ  اْلَعَمـــَل الَّـــِذي . َأَنــا َمجَّ

ـْدِني5 .َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ  ِباْلَمْجـِد الَّـِذي  َأْنـَت َأيُّهَـا اآلُب ِعْنـَد َذاتِـكَ  َواآلَن َمجِّ
ــاَلمِ  ــْوِن اْلَع ــَل َك ــَدَك َقْب ــي ِعْن ــاِس الَّــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي ِمــَن «6. َكــاَن ِل ــا َأْظَهــْرُت اْســَمَك ِللنَّ َأَن

ــــْد َحِفُظــــوا كَالَمــــكَ . اَلمِ اْلَعــــ ــــي َوَق ــــَتُهْم ِل ــــَك َوَأْعَطْي َواآلَن َعِلُمــــوا َأنَّ ُكــــلَّ َمــــا 7. َكــــاُنوا َل
َألنَّ اْلكَالَم الَِّذي َأْعَطْيَتِني َقْد َأْعَطْيُتُهْم َوُهْم َقِبُلوا َوَعِلُموا 8 َأْعَطْيَتِني ُهَو ِمْن ِعْنـِدكَ 

 .)َوآَمُنوا َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلَتِني كَ َيِقينًا َأنِّي َخَرْجُت ِمْن ِعْندِ 

 ــا -192س ــا َأْظَهــْرُت اْســَمَك ِللنَّــاِس «6: (قــال عيســى عليــه الســالم عنــد يوحن َأَن
 6: 17يوحنا ) .الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعاَلمِ 

 فما هو اسم اهللا هذا؟ ولماذا أخفاه يسوع بعد صعوده إلى السماء؟
نى أن اسم اهللا غير موجـود فـى كتابـك المقـدس بعهديـه؟ وأنـا هل تعلم عزيزى النصرا

واألغرب من ذلك بالنسـبة لـك أن بـولس يـتكلم عـن . أتكلم عن النسخ اليونانية والعبرانية
فلك أن تتخيل أنك تتعبد لثيوس وتترجمها الكنيسة لك على أنه . المعبود ثيوس اليونانى

إلــى النســخ المترجمــة فلــن تجــد كلمــة لكــن إذا رجعــت . اهللا ، ألنــك تعــيش وســط مســلمين
هل االسـم ُيتـرجم؟ وٕاذا كـان ال ُيتـرجم فلمـاذا : اهللا فى الكتاب بأكمله ، ثم فكر فى نفسك

، وهـــو  1: 1األولـــى ترجمــوا اســـم ثيـــوس إلـــى اهللا؟ راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال كورنثـــوس 
 e-Sword بموقع Strong فى قاموس G2316تحت رقم 

theos = theh'-os 

 َوَلمَّـا َسـِمَع 21(ا تعليقكم على قول أقرباء يسوع عنه إنه مختل عقليـًا؟ م -193س
 21: 3مرقس ) .»!ِإنَُّه ُمْخَتلٌّ «: َأْقِرَباُؤُه َخَرُجوا ِلُيْمِسُكوُه َألنَُّهْم َقاُلوا

تكـوين (وهل ذكرها الرب فـى كتابـه تفـاخرًا ، كمـا تفـاخر مـن قبـل بضـرب يعقـوب لـه 
 بلعن بولس له وتحميقه وتجهيله؟، وكما تفاخر )22-30: 32

َوَضـْعَف اِهللا َأْقـَوى ِمـَن ! َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاسِ 25: (فقد أوحى لبـولس
 25: 1كورنثوس األولى !) النَّاسِ 
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 َالَّـِذي َلـمْ 32! ِإْن َكـاَن اُهللا َمَعَنـا َفَمـْن َعَلْيَنـاَفَمـاَذا َنقُـوُل ِلهَـَذا؟ 31: (كما أوحـى لـه
روميـة ) َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعيَن َكْيَف َال َيَهُبَنـا َأْيضـًا َمَعـُه ُكـلَّ َشـْيٍء؟ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه 

8 :31-32 
ــِة النَّــاُموِس، (: كمــا أوحــى إليــه ــَداَنا ِمــْن َلْعَن ــاَاْلَمِســيُح اْفَت ــًة َألْجِلَن ــاَر َلْعَن ــُه ِإْذ َص ، َألنَّ

 13: 3غالطية .) »ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ  َمْلُعونٌ «: َمْكُتوبٌ 

 هل أمر عيسى عليه السالم تالميذه أن يأخذوا معهم عصا أم ال؟ -194س 

َال ِمـْزَودًا َوَال ُخْبـزًا  َوَأْوَصاُهْم َأْن َال َيْحِمُلـوا َشـْيئًا ِللطَِّريـِق َغْيـَر َعصـًا َفَقـطْ : (نعم
 8: 6مرقس ) .َوَال ُنَحاسًا ِفي اْلِمْنَطَقةِ 

ــًة َوَال  َال َعصــاً َال َتْحِملُــوا َشــْيئًا ِللطَِّريــِق «: َوَقــاَل َلهُــمْ : (ال  َوَال ِمــْزَودًا َوَال ُخْبــزًا َوَال ِفضَّ
َ◌ َبْيـٍت َدَخْلُتُمـوُه َفُهَنـاَك َأِقيُمـوا َوِمـْن ُهَنـاَك اْخُرُجـوا. َيُكوُن ِلْلَواِحِد َثْوَبـانِ  َوُكـلُّ َمـْن َال . َوَأيُّ

لوقـا ) .»ْقَبُلُكْم َفاْخُرُجوا ِمْن ِتْلَك اْلَمِديَنِة َواْنُفُضوا اْلُغَباَر َأْيضًا َعْن َأْرُجِلُكـْم َشـَهاَدًة َعلَـْيِهمْ يَ 
9 :3-5 

ـــْوَبْيِن َوَال ( ـــْزَودًا ِللطَِّريـــِق َوَال َث ـــاِطِقُكْم َوَال ِم ـــًة َوَال ُنَحاســـًا ِفـــي َمَن ـــوا َذَهبـــًا َوَال ِفضَّ َال َتْقَتُن
 10-9: 10متى .) َألنَّ اْلَفاِعَل ُمْسَتِحقٌّ َطَعاَمهُ  َوَال َعصاً ْحِذَيًة أَ 

 َوُكــلُّ َشــْيٍء َتْقِريبــًا َيَتَطهَّــُر َحَســَب النَّــاُموِس ِبالــدَّمِ 22(: يقــول بــولس -195س ،
 22: 9عبرانيين  !)َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ 

 إال بسفك دم؟  فهل حقًا ال تتم مغفرة الذنوب

فالبر والحيـاة األبديـة فـى الجنـة تتوقـف . واقرأ فى ذلك الكثير فى الكتاب المقدس. ال
 .على اإليمان باهللا ورسوله والعمل الصالح ، والتوبة عن السيئات ، واإلقالع عنها

ــُتْم َهَكــَذا«9( ــَماَواِت ِلَيَتَقــدَِّس اْســمُ : َفَصــلُّوا َأْن ــا الَّــِذي ِفــي السَّ ــْأِت َمَلُكوُتــكَ 10. كَ َأَباَن . ِلَي
ــــَماِء َكــــَذِلَك َعَلــــى اَألْرضِ  . ُخْبَزَنــــا َكَفاَفَنــــا َأْعِطَنــــا اْلَيــــْومَ 11. ِلــــَتُكْن َمِشــــيَئُتَك َكَمــــا ِفــــي السَّ

ٍة َوَال تُـْدِخْلَنا ِفـي َتْجِرَبـ13.َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنـا َكَمـا َنْغِفـُر َنْحـُن َأْيضـًا ِلْلُمـْذِنِبيَن ِإَلْيَنـا12
يرِ  َنا ِمَن الشِّرِّ َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم 14. آِمينَ . َألنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اَألَبدِ . َلِكْن َنجِّ
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ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم السََّماِويُّ  ِتِهـْم 15. ِللنَّاِس َزالَّ َال َوإِْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ
ِتُكمْ   15-9: 6متى .) َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ
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َأْن َيْعِرُفــوَك َأْنــَت اِإلَلــَه اْلَحِقيِقــيَّ َوْحــَدَك َوَيُســوَع  :َوَهــِذِه ِهــَي اْلَحَيــاُة اَألَبِديَّــةُ 3(
 3: 17يوحنا  ).اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ 

 هل تعلم لماذا رفض كل المعاصرين ليسوع بولس وتعاليمه؟  -196س 

ئيســــُهم يعقـــوب وأدانــــوه وأفكــــاره لمــــاذا حاكمـــه مجمــــع التالميـــذ ور : هـــل تســــاءلت مـــرة
 الكافرة؟ 

 هل تأملت فى قولهم أنهم أرسلوا من يغير عقائده التى بثها للناس؟ 

هــــل تســــاءلت لمــــاذا أدانــــوه وأمــــروه بالتوبــــة والتطهــــر وأن يســــلك هــــو أيضــــًا حافظــــًا 
 للناموس؟ 

مــــن أعلـــى فــــى المقــــام مــــن اآلخـــر؟ هــــل هــــو بــــوبس أم يعقــــوب : هـــل تســــاءلت مــــرة
وٕاذا كــان بــولس هــو األعلــى فلمــاذا حاكمــه يعقــوب ومجمــع التالميــذ؟ ولمــاذا  والتالميــذ؟

 كان يقارن نفسه دائمًا بالتالميذ؟ 

 5: 11كورنثوس الثانية ) َألنِّي َأْحِسُب َأنِّي َلْم َأْنُقْص َشْيئًا َعْن َفاِئِقي الرُُّسلِ (

َألنَّــُه َكــاَن َيْنَبِغــي َأْن ُأْمــَدَح ! ُتُمــوِنيَأْنــُتْم َأْلَزمْ . َقــْد ِصــْرُت َغِبّيــًا َوَأَنــا َأْفَتِخــرُ 11(
كورنثــوس ) .ِمــْنُكْم، ِإْذ َلــْم َأْنُقــْص َشــْيئًا َعــْن َفــاِئِقي الرُُّســِل، َوإِْن ُكْنــُت َلْســُت َشــْيئاً 

 11: 12الثانية 

 وٕاذا كانوا هم األعلى فلماذا تتبعون األدنى دون األعلى؟

فــاظ علــى النــاموس ، والختــان ، فــدين مــن وٕاذا كــان رئــيس التالميــذ يــأمر بــولس بالح
 هل هو دين يسوع أم دين بولس؟ وهل أنت بولسى أم يسوعى؟: الذى تغلب فى النهاية

إن علمــاء الكتــاب المقــدس قــد أطلقــوا علــى هــذه الديانــة البولســية : وأكــرر مــرة أخــرى
) 1678 - 1751( Bolingbrokeفقــــد الحــــظ بــــولينجبروك ): نســــبة لمؤلفهــــا بــــولس(

 . ديانة عيسى عليه السالم وديانة بولس: ديانتين في العهد الجديد وجود 

أن بــولس قـــد تجاهــل العنصـــر  -بروفســـور علــم الالهـــوت  - Braunويؤكــد بــراون 
اإلجتماعي في كتاباته تمامًا، لذلك نراه قد تجاهـل حـب اإلنسـان ألخيـه، وقـد أرجـع إليـه 
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إن : ى أدى إلــى قـــول كــارل مـــاركسإنتشــار الربــاط الـــواهن بــين الكنيســـة والدولــة ، والـــذ
 Tagesanzeigerالجريـــدة اليوميـــة لمدينـــة زيـــوريخ (الـــدين المســـيحي أفيونـــة الشـــعوب 

 ).58صفحة  18/2/72إصدار 

إرجـع إلـى (فيرى أن بولس قد شوه تعـاليم عيسـى عليـه السـالم  Gandhiأما غاندي 
 ).189صفحة  1960إصدار عام  Offene Toreكتاب 

والتي ترتفع كل يوم  Paul Häberlinلفلسفة المربى باول هيبرلين أما رجل الدين وا
فقـد كتــب . قيمتـه العلميـة، فلـم يتـردد فـي تعريـف الديانــة البولسـية بأنهـا قـوة الشـر نفسـها 

" Das Evangelium und die Theologie"مــثًال فــي كتابــه اإلنجيــل والالهــوت 
 :ما يلي 67- 57صفحات 

مارقة عن المسيحية لتزداد سوًءا بربطها موت يسوع فداًءا إن تعاليم بولس الشريرة ال"
فكـم يعـرف اإلنجيـل نفسـه عـن . برحمة اهللا التي إقتضت فعـل ذلـك مـع البشـرية الخاطئـة

 !ذلك

مؤلــف فــي علــم  Alfons Rosenbergأمــا الكاتــب الكــاثوليكي ألفــونس روزنبــرج 
 Experimentتجربـــــة المســـــيحية (فقــــــد تنـــــاول فـــــي كتابــــــه  -الـــــنفس والالهـــــوت 

Christentum " ــــًال بعنـــوان ) 1969إصـــدار عـــام ــــس وأفـــرد لـــه فصـ مـــن "موضـــوع بولـ
وهكـذا أصـبحت مسـيحية بـولس : "وقد قـال فيـه" يقذف بولس إلى خارج الكتاب المقدس؟

أســاس عقيــدة الكنيســة، وبهـــذا أصــبح مــن المســتحيل تخيـــل صــورة يســوع بمفــرده داخـــل 
 .الفكر الكنسي إال عن طريق هذا الوسيط

وهناك الكثير من أقوال علماء الكتاب المقدس الذين يرفضـون بـولس وتعاليمـه تمامـًا 
، بـــل رفضـــها التالميـــذ وأتبـــاع عيســـى عليـــه الســـالم ، بـــل إنهـــم رفضـــوا بـــولس وتعاليمـــه 

ال تحتـوى . تبعا لـرأيهم -ضمن الكتاب المقدس، ألن أحسن وأقدم المخطوطات اليدوية 
هنــا بــأقوال علمــاء الكتــاب المقــدس ، بــل سأستشــهد علــى رســائل بــولس ، وأنــا أستشــهد 

) .َوَلمَّا َكاَن ُبوُلُس ُيِريُد َأْن َيْدُخَل َبْيَن الشَّْعِب َلْم َيَدْعُه التََّالِميذُ 30: (بالكتاب نفسه
  30: 19أعمال الرسل 
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وعاد إلى أورشليم، بل وأدانـه شـيخ التالميـذ وحكـم عليـه أن يتطهَّـر مـن آثـام هرطقتـه 
ح عقيدتهم، وأمر بولس أن يظهـر أمـام النـاس التى ع لمها الناس، وأرسلوا لهم من يصحِّ

وهــذا يعنــى أن تالميــذ يســوع أنفســهم قــد رفضــوا تعاليمــه وعقائــده وكــانوا . متبعــًا للنــاموس
مــن أتبــاع النــاموس مثــل معلمهــم، فكيــف تقبلــون ديــن بــولس وعقيدتــه الفاســدة وتقــذفون 

ق تغيــروا ديــن اهللا ورســوله وعقائــد تالميــذ عيســى بيســوع ودينــه عــرض الحــائط؟ وبــأى حــ
 : عليه السالم؟

َوِفـي اْلَغـِد َدَخـَل ُبـوُلُس َمَعَنـا ِإلَـى 18. َوَلمَّا َوَصْلَنا ِإَلى ُأوُرَشـِليَم َقِبَلَنـا اِإلْخـَوُة ِبفَـَرحٍ 17(
ُيَحدُِّثُهْم َشْيئًا َفَشْيئًا ِبُكـلِّ َمـا  َفَبْعَد َما َسلََّم َعَلْيِهْم َطِفقَ 19. َيْعُقوَب َوَحَضَر َجِميُع اْلَمَشاِيخِ 

ـــُدوَن الـــرَّبَّ 20. َفَعَلـــُه اُهللا َبـــْيَن اْألَُمـــِم ِبَواِســـَطِة ِخْدَمِتـــهِ  ـــا َســـِمُعوا َكـــاُنوا ُيَمجِّ : َوَقـــاُلوا َلـــهُ . َفَلمَّ
ُهـْم َجِميعـًا َغُيـوُروَن َأْنَت َتَرى َأيَُّها اَألُخ َكْم ُيوَجُد َرْبَوًة ِمَن اْلَيُهوِد الَِّذيَن آَمُنـوا وَ «

َوَقْد ُأْخِبُروا َعْنَك َأنََّك ُتَعلِّـُم َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم اِالْرِتـَداَد 21. ِللنَّاُموسِ 
ــدِ  ــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئ ــاِئًال َأْن َال َيْخِتُن َفــِإذًا َمــاَذا 22. َعــْن ُموَســى َق

. ُكــــوُن؟ َال ُبــــدَّ َعَلــــى ُكــــلِّ َحــــاٍل َأْن َيْجَتِمــــَع اْلُجْمُهــــوُر َألنَُّهــــْم َسَيْســــَمُعوَن َأنَّــــَك َقــــْد ِجْئــــتَ يَ 
ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــْذرٌ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. ِعْن ــْذ َه ُخ

ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا  َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهمْ 
َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ 
ْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال يَ 

َنـا ِحيَنئِـٍذ 26. »ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبـَح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
يَّـاِم التَّْطِهيـِر ِإلَـى َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفي اْلَغِد َوَتَطهََّر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل أَ 

َوَلمَّا َقاَرَبِت اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهوُد 27َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهُم اْلُقْرَباُن 
: َصـاِرِخينَ 28 الَِّذيَن ِمْن َأِسيَّا ِفي اْلَهْيَكِل َفَأَهاُجوا ُكلَّ اْلَجْمـِع َوَأْلَقـْوا َعَلْيـِه اَألَيـاِديَ 

َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ُكلِّ َمَكاٍن ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«
ــْعِب َوالنَّــاُموِس َوَهــَذا اْلَمْوِضــِع َحتَّــى َأْدَخــَل ُيوَنــاِنيِّيَن َأْيضــًا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل  ِضــّدًا ِللشَّ

ــ ــدََّس َوَدنَّ ــَذا اْلَمْوِضــَع اْلُمَق ــِة ُتــُروِفيُمَس 29. »َس َه ــْد َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن َألنَُّهــْم َكــاُنوا َق
َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض 30. اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ 

ــْعُب َوَأْمَســُكوا  وُه َخــاِرَج اْلَهْيَكــلِ الشَّ َوَبْيَنَمــا ُهــْم 31. َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبــَوابُ . ُبــوُلَس َوَجــرُّ
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ــِد اْضــَطَرَبْت  ــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َق ــٌر ِإَلــى َأِميــِر اْلَكِتيَب ــوُه َنَمــا َخَب َيْطُلُبــوَن َأْن َيْقُتُل
َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعْسَكَر َكفُّـوا َعـْن . اٍت َوَرَكَض ِإَلْيِهمْ َفِلْلَوْقِت َأَخَذ َعْسَكرًا َوُقوَّاَد ِمئَ 32

 32-17: 21أعمال الرسل ).َضْرِب ُبوُلَس 

) الـــوالي(ومـــع ذلـــك قـــبض عليـــه اليهـــود أثنـــاء دخولـــه هيكـــل ســـليمان ، وســـلموه إلـــى 
فــي ) ملــكال(ثــم يرســله إلــى ،  )24: 26أعمــال (يتهمــه بالهــذيان ) الــوالي(لمحاكمتــه ، و

مع أن نفس الكتاب ) 17: 28أعمال (لمحاكمته وهناك عاش سنتين مع اليهود ) روما(
 ) 2: 18أعمال (قبل هذه الحادثة بفترة ) روما(ذكر أن الملك طرد كل اليهود من 

أي (قـــد أرســـل إلـــى األمـــم خـــالص اهللا اعلمـــوا أن {وهنـــاك قـــال آخـــر كلماتـــه لليهـــود 
وذكــر تــاريخ النصــارى أن } )أي يؤمنــون بــاهللا(عون وهــم سيســم) الشــعوب غيــر اليهوديــة

 . قد قتل بالسيف في روما) بولس(

ـــدأ يقـــص  ـــم ب ـــودد للملـــك ، ث ـــه أمـــام أجريبـــاس بالنفـــاق والت ـــدأت وقـــائع محاكمت ـــد ب وق
حكايته، وسبب محاكمته، والتهمة الموجهة إليه، وستكتشف من قراءتـك لهـذا الـنص أنـه 

 ): 8: 26أعمال (ألموات ادعى أن يسوع مات وأقامه اهللا من ا

ِحيَنِئٍذ َبَسَط ُبوُلُس َيَدُه . »َمْأُذوٌن َلَك َأْن َتَتَكلََّم َألْجِل َنْفِسكَ «: َفَقاَل َأْغِريَباُس ِلُبوُلَس 1(
ِإنِّي َأْحِسُب َنْفِسـي َسـِعيدًا َأيَُّهـا اْلَمِلـُك َأْغِريَبـاُس ِإْذ َأَنـا ُمْزِمـٌع َأْن «2: َوَجَعَل َيْحَتجُّ 

َال ِسـيََّما َوَأْنـَت َعـاِلٌم ِبَجِميـِع 3. َتجَّ اْلَيْوَم َلَدْيَك َعْن ُكلِّ َما ُيَحـاِكُمِني ِبـِه اْلَيُهـودُ َأحْ 
ــاةِ . اْلَعَواِئــِد َواْلَمَســاِئِل الَِّتــي َبــْيَن اْلَيُهــودِ  ــَك َأْن َتْســَمَعِني ِبُطــوِل اَألَن ــَتِمُس ِمْن ــَذِلَك َأْل . ِل

ِتي الَِّتي ِمَن اْلُبَداَءِة َكاَنْت َبْيَن ُأمَِّتي ِفي ُأوُرَشِليَم َيْعِرُفَها َجِميـُع اْلَيهُـوِد َفِسيَرِتي ُمْنُذ َحَداثَ 4
ِل 5 َأنِّــي َحَســَب َمــْذَهِب ِعَباَدِتَنــا اَألْضــَيِق  -ِإْن َأَراُدوا َأْن َيْشــَهُدوا  -َعــاِلِميَن ِبــي ِمــَن اَألوَّ

يِســّياً  ــ6. ِعْشــُت َفرِّ ــا َواِق ــَن اِهللا َواآلَن َأَن ــاَر ِم ــِذي َص ــِد الَّ ــاِء اْلَوْع ــى َرَج ــاَكُم َعَل ٌف ُأَح
َفِمـْن َأْجـِل . الَِّذي َأْسَباُطَنا اِالْثَنا َعَشـَر َيْرُجـوَن َنَوالَـُه َعابِـِديَن ِباْلَجْهـِد لَـْيًال َوَنهَـاراً 7ِآلَباِئَنا 

ــكُ  ــا اْلَمِل ــَن اْلَيُهــوِد َأيَُّه ــا ُأَحــاَكُم ِم ــاُس  َهــَذا الرََّجــاِء َأَن ــَدُكْم َأْمــرًا َال 8. َأْغِريَب ــدُّ ِعْن ِلَمــاَذا ُيَع
َفَأَنـا اْرَتَأْيـُت ِفـي َنْفِسـي َأنَّـُه َيْنَبِغـي َأْن َأْصـَنَع ُأُمـورًا 9؟ ُيَصدَُّق ِإْن َأَقاَم اُهللا َأْمَواتـاً 

ُأوُرَشـِليَم َفَحَبْسـُت َوَفَعْلـُت َذِلـَك َأْيضـًا ِفـي 10. َكِثيَرًة ُمَضادًَّة ِالْسِم َيُسـوَع النَّاِصـِريِّ 
ـْلَطاَن ِمـْن ِقَبـِل ُرَؤَسـاِء اْلَكَهَنـةِ  َوَلمَّـا . ِفي ُسُجوٍن َكِثيِريَن ِمَن اْلِقدِّيِسيَن آِخـذًا السُّ

َوِفـي ُكـلِّ اْلَمَجـاِمِع ُكْنـُت ُأَعـاِقُبُهْم ِمـَرارًا َكِثيـَرًة 11. َكاُنوا ُيْقَتُلوَن َأْلَقْيُت ُقْرَعـًة ِبـَذِلكَ 
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ُكْنُت َأْطـُرُدُهْم ِإَلـى اْلُمـُدِن الَِّتـي ِفـي َوإِْذ َأْفَرَط َحَنِقي َعلَـْيِهْم . رُُّهْم ِإَلى التَّْجِديفِ َوَأْضطَ 
ِمـْن ثَــمَّ «19)] ؟(وذكـر هنـا نـص كيفيـة تحولـه إلـى المسـيحية [. .. .. .. .. .. اْلَخـاِرجِ 

َبـْل َأْخَبـْرُت َأوًَّال الَّـِذيَن ِفـي ِدَمْشـَق 20ْؤَيا السَّـَماِويَِّة َأيَُّها اْلَمِلُك َأْغِريَباُس َلْم َأُكْن ُمَعاِندًا ِللرُّ 
ــوا ِإَلــى اِهللا َعــاِمِليَن  ــمَّ اْألَُمــَم َأْن َيُتوُبــوا َوَيْرِجُع ــِع ُكــوَرِة اْلَيُهوِديَّــِة ُث ــي ُأوُرَشــِليَم َحتـَّـى َجِمي َوِف

. َســَكِني اْلَيُهــوُد ِفــي اْلَهْيَكــِل َوَشــَرُعوا ِفــي َقْتِلــيِمــْن َأْجــِل َذِلــَك َأمْ 21. َأْعَمــاًال َتِليــُق ِبالتَّْوَبــةِ 
ِغيِر َواْلَكِبيـرِ 22 َوَأَنـا َال . َفِإْذ َحَصْلُت َعَلى َمُعوَنٍة ِمَن اِهللا َبِقيُت ِإَلى َهَذا اْلَيْوِم َشاِهدًا ِللصَّ

ِإْن ُيَؤلَِّم اْلَمِسـيُح َيُكـْن 23: َأْن َيُكونَ  َأُقوُل َشْيئًا َغْيَر َما َتَكلََّم اَألْنِبَياُء َوُموَسى َأنَُّه َعِتيدٌ 
ــمِ  ــْعِب َوِلْألَُم ــوٍر ِللشَّ ــاِدَي ِبُن ــَواِت ُمْزِمعــًا َأْن ُيَن ــِة اَألْم َل ِقَياَم َوَبْيَنَمــا ُهــَو 24. »ُهــَو َأوَّ

ُلَك اْلُكُتُب الْ ! َأْنَت َتْهِذي َيا ُبوُلُس «: َيْحَتجُّ ِبَهَذا َقاَل َفْسُتوُس ِبَصْوٍت َعِظـيمٍ  َكِثيَرُة ُتَحوِّ
 24-1: 26أعمال الرسل ) .»ِإَلى اْلَهَذَيانِ 

لقـــد انتهـــت محاكمتـــه باتهامـــه بالهـــذيان ، واإلتيـــان بـــدين جديـــد ، أى إنـــه انتقـــل مـــن 
محاربــة أتبــاع يســوع الكثيــرين مــن الحــبس والتعــذيب والقتــل أو الطــرد إلــى حــرب إفســاد 

 .مالعقيدة من الداخل وٕاخراجهم من عهد الرب له

، األمر الـذى نفـاه عيسـى عليـه السـالم أن ) فقط(لذلك خلع على يسوع لقب المسيح 
المسيا، النبى الرئيس، إيلياء، خاتم رسل اهللا والنبيـين المبعـوث لكافـة (يكون هو المسيح 

، وجعل من دينه الذى يأخـذ تشـريعه مـن نـاموس موسـى واألنبيـاء إلـى ) األمم والشعوب
 .ئد أهل الكفر من أصحاب الديانات الوثنيةدين جديد يعتمد على عقا

لقــد عرفــت الجمــوع أنــه يســوع الناصــرى ابــن داود ، وكــانوا يؤمنــون أن المســيَّا ســوف 
يأتى بعده ، فكانوا فى انتظاره ، وشوقهم إليه جعلهم يتساءلون عنه وعن رسالته ، فقال 

َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح َمَتى َجـاَء َيْعَمـُل «: واَفآَمَن ِبِه َكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َوَقالُ 31: (المؤمنون به
  31: 7يوحنا .) »؟آَياٍت َأْكَثَر ِمْن َهِذِه الَِّتي َعِمَلَها َهَذا

ــــيِّا ، وكــــانوا  إذن آمنــــوا بيســــوع ، ولكــــنهم كــــانوا فــــى نفــــس الوقــــت فــــى انتظــــار المسِّ
ات أكثـر مـن تُـرى هـل لـو جـاء المسِّـيِّا سـوف يعمـل آيـات ومعجـز : يتساءلون فـى أنفسـهم

 التى عملها معلمهم يسوع؟ 

بل عندما تكلََّم عن ابن اإلنسان أنه ينبغى أن يرتفع ، كانوا يظنـون بـه أنـه المسٍّـيَّا ، 
: أو أرادوا إلبـــاس ذلـــك عليـــه ، أو ُأضـــيفت للـــنص بعـــد ذلـــك ، فســـألوه مســـتنكرين قولـــه
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َفَكْيـَف  َأنَّ اْلَمِسـيَح َيْبَقـى ِإَلـى اَألَبـدِ َنْحُن َسِمْعَنا ِمَن النَّـاُموِس «: َفَأَجاَبُه اْلَجْمعُ 34(
: 12يوحنـا ) »؟َمْن ُهَو َهَذا اْبُن اِإلْنَسانِ َتُقوُل َأْنَت ِإنَُّه َيْنَبِغي َأْن َيْرَتِفَع اْبُن اِإلْنَساِن؟ 

34 

وقد ساعدت الشـياطين فـى إزكـاء هـذا القـول عـن عيسـى عليـه السـالم ، األمـر الـذى 
َوَكاَنـــْت 41: (ه الســـالم مـــنهم ، فأخرصـــهم ولـــم يـــدعهم يتكلمـــونلـــم يرتضـــيه عيســـى عليـــ

ـــُن اهللاِ «: َشـــَياِطيُن َأْيضـــًا َتْخـــُرُج ِمـــْن َكِثيـــِريَن َوِهـــَي َتْصـــُرُخ َوَتُقـــولُ  ـــَت اْلَمِســـيُح اْب » !َأْن
 41: 4لوقا .) َألنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه اْلَمِسيحُ  َفاْنَتَهَرُهْم َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّمونَ 

ثُـمَّ 27: (وكذلك نفى عن نفسـه أن يكـون المسٍّـيَّا عنـدما سـألهم مـاذا يقـول النـاس عنـه
َمـْن َيُقـوُل «: َوِفـي الطَِّريـِق َسـَأَل َتَالِميـَذهُ . َخَرَج َيُسوُع َوَتَالِميُذُه ِإَلى ُقَرى َقْيَصِريَِّة ِفيلُـبَُّس 

ـــا ـــي َأَن ـــاُس ِإنِّ ـــا ا«: َفَأَجـــاُبوا28» ؟النَّ ـــا َوآَخـــُروَن َواِحـــٌد ِمـــَن ُيوَحنَّ ْلَمْعَمـــَداُن َوآَخـــُروَن ِإيِليَّ
ــــاءِ  ــــمْ 29. »اَألْنِبَي ــــاَل َلُه ــــا؟«: َفَق ــــي َأَن ــــوَن ِإنِّ ــــْن َتُقوُل ــــُتْم َم ــــُرُس » َوَأْن ــــاَب ُبْط ــــَت «: َفَأَج َأْن
 30-27: 8مرقس .) َفاْنَتَهَرُهْم َكْي َال َيُقوُلوا َألَحٍد َعْنهُ 30» !اْلَمِسيحُ 

: المسـيَّا بأسـلوب الغائـب ، أى يسـألهم عـن شـخص آخـر غيـره ، قـائالً  ثم سألهم عـن
يِسيُّوَن ُمْجَتِمِعيَن َسَأَلُهْم َيُسوعُ 41( َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبـُن «42: َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّ

وِح َرّبــًا َقــاِئالً َفَكْيــَف َيــْدُعوُه دَ «: َقــاَل َلُهــمْ 43. »اْبــُن َداُودَ «: َقــاُلوا َلــهُ » ؟َمــْن ُهــوَ  : اُوُد ِبــالرُّ
َفـِإْن َكـاَن 45َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضـَع َأْعـَداَءَك َمْوِطئـًا ِلقَـَدَمْيَك؟ 44

ْن َذِلـَك َوِمـ. َفلَـْم َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن ُيِجيَبـُه ِبَكِلَمـةٍ 46» ؟َداُوُد َيْدُعوُه َرّبًا َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنـهُ 
 46-41: 22متى .) اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسَأَلُه َبتَّةً 

ـــون بتعاليمـــه ، وكيـــف  ثـــم اقـــرأ كيـــف رفضـــه المعاصـــرون ليســـوع ، والمؤمنـــون األول
 !اتهموه بالهزيان والخبل والجنون

  30: 19أعمــال الرســل : (مــن التواجــد بــين الشــعب) التالميــذ(فقــد منعــه الرســل (
 ).َوَلمَّا َكاَن ُبوُلُس ُيِريُد َأْن َيْدُخَل َبْيَن الشَّْعِب َلْم َيَدْعُه التََّالِميذُ 30(

وفى هذه النقطة بالـذات ، اعتـرض أحـد الـزمالء النصـارى فـى منتـدى نـادى الفكـر ، 
واتهمنى باقتطاع هذه الجملة من نص طويل ، وفصلته عن الموضوع ، وليس هذا من 

 : لهاألمانة ـ على حد قو 
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َوَلمَّا َكِملَـْت َهـِذِه اْألُُمـوُر َوَضـَع ُبـوُلُس ِفـي َنْفِسـِه 21: (وهنا سأذكر النص وردى عليه
ِإنِّــي َبْعــَد َمــا َأِصــيُر «: َأنَّــُه َبْعــَدَما َيْجتَــاُز ِفــي َمِكُدوِنيَّــَة َوَأَخاِئَيــَة َيــْذَهُب ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم َقــاِئالً 

ـــَة َأْيضـــاً ُهَنـــاَك َيْنَبِغـــي َأْن َأَرى رُ  ـــْيِن ِمـــَن الَّـــِذيَن َكـــاُنوا 22. »وِمَي ـــَة اْثَن َفَأْرَســـَل ِإَلـــى َمِكُدوِنيَّ
َوَحــَدَث ِفــي َذِلــَك اْلَوْقــِت 23. ِتيُموثَــاُوَس َوَأَرْســُطوَس َوَلِبــَث ُهــَو َزَمانــًا ِفــي َأِســيَّا: َيْخِدُموَنــهُ 

ـــْيَس ِبَقِليـــٍل ِبَســـَبِب َهـــَذا الطَِّريـــِق  ـــوُس َصـــاِئٌغ َصـــاِنُع َألنَّ 24َشـــَغٌب َل ِإْنَســـانًا اْســـُمُه ِديِمْتِرُي
نَّاَع َمْكَسبًا َلْيَس ِبَقِليلٍ  ٍة َألْرَطاِميَس َكاَن ُيَكسُِّب الصُّ َفَجَمَعهُـْم َواْلَفَعلَـَة ِفـي 25. َهَياِكِل ِفضَّ

ـَناَعةِ َأيَُّها الرَِّجاُل َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ِسعَ «: ِمْثِل َذِلَك اْلَعَمِل َوَقالَ  . َتَنا ِإنََّما ِهَي ِمـْن َهـِذِه الصِّ
َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن َوَتْسَمُعوَن َأنَُّه َلْيَس ِمـْن َأَفُسـَس َفقَـْط َبـْل ِمـْن َجِميـِع َأِسـيَّا َتْقِريبـًا اْسـَتَماَل 26

ـــاِئالً  ـــاِدي: َوَأَزاَغ ُبـــوُلُس َهـــَذا َجْمعـــًا َكِثيـــرًا َق ـــي ُتْصـــَنُع ِباَألَي ـــْيَس 27. َلْيَســـْت آِلَهـــةً  ِإنَّ الَِّت َفَل
ــُل َأْرَطــاِميَس  ــْل َأْيضــًا َهْيَك ــي ِإَهاَنــٍة َب ــْن َأْن َيْحُصــَل ِف ــي َخَطــٍر ِم ــَدُه ِف ــَذا َوْح  -َنِصــيُبَنا َه

َأْن ُيْحَسَب َال َشْيَء َوَأْن َسْوَف ُتْهَدُم َعَظَمُتَها ِهـَي الَّتِـي َيْعُبـُدَها َجِميـُع  -اِإلَلَهِة اْلَعِظيَمِة 
َعِظيَمٌة ِهـَي «: َفَلمَّا َسِمُعوا اْمَتُألوا َغَضبًا َوَطِفُقوا َيْصُرُخوَن َقاِئِلينَ 28. »َأِسيَّا َواْلَمْسُكوَنةِ 

ــى 29. »َأْرَطــاِميُس اَألَفُسِســيِّينَ  ــَنْفٍس َواِحــَدٍة ِإَل ــَدَفُعوا ِب ــا اْضــِطَرابًا َواْن ــُة ُكلَُّه ــاْمَتَألِت اْلَمِديَن َف
َوَلمَّـا 30. يَن َمَعُهْم َغاُيوَس َوَأِرْسَتْرُخَس اْلَمِكُدوِنيَّْيِن َرِفيَقْي ُبوُلَس ِفي السََّفرِ اْلَمْشَهِد َخاِطفِ 

َوُأَنـاٌس ِمـْن ُوُجـوِه َأِسـيَّا 31. َكاَن ُبوُلُس ُيِريُد َأْن َيْدُخَل َبْيَن الشَّْعِب َلْم َيَدْعُه التََّالِميذُ 
َوَكاَن اْلَبْعُض 32. َيْطُلُبوَن ِإَلْيِه َأْن َال ُيَسلَِّم َنْفَسُه ِإَلى اْلَمْشَهدِ  َأْرَسُلوا -َكاُنوا َأْصِدَقاَءُه  -

َيْصــُرُخوَن ِبَشــْيٍء َواْلــَبْعُض ِبَشــْيٍء آَخــَر َألنَّ اْلَمْحَفــَل َكــاَن ُمْضــَطِربًا َوَأْكثَــُرُهْم َال َيــْدُروَن 
. وا ِإْســـَكْنَدَر ِمـــَن اْلَجْمـــِع َوَكـــاَن اْلَيهُـــوُد َيْدَفُعوَنـــهُ َفاْجتَـــَذبُ 33! َأليِّ َشـــْيٍء َكـــاُنوا َقـــِد اْجَتَمُعـــوا

َفَلمَّا َعَرُفوا َأنَُّه َيُهوِديٌّ َصاَر َصْوٌت َواِحـٌد 34. َفَأَشاَر ِإْسَكْنَدُر ِبَيِدِه ُيِريُد َأْن َيْحَتجَّ ِللشَّْعبِ 
ثُـمَّ 35. »!ِهـَي َأْرَطـاِميُس اَألَفُسِسـيِّينَ  َعِظيَمـةٌ «: ِمَن اْلَجِميِع َصاِرِخيَن َنْحـَو ُمـدَِّة َسـاَعَتْينِ 

َأيَُّها الرَِّجاُل اَألَفُسِسيُّوَن َمْن ُهَو اِإلْنَساُن الَِّذي َال َيْعَلُم «: َسكََّن اْلَكاِتُب اْلَجْمَع َوَقالَ 
تِّْمثَاِل الَِّذي َهـَبَط ِمـْن َأنَّ َمِديَنَة اَألَفُسِسيِّيَن ُمَتَعبَِّدٌة َألْرَطاِميَس اِإلَلَهِة اْلَعِظيَمِة َوال

َفـــِإْذ َكاَنـــْت َهـــِذِه اَألْشـــَياُء َال تَُقـــاَوُم َيْنَبِغـــي َأْن َتُكوُنـــوا َهـــاِدِئيَن َوَال َتْفَعُلـــوا َشـــْيئًا 36؟ َزْفـــَس 
ـــَل َوَال مُ 37. اْقِتَحامـــاً  ـــا َلْيَســـا َســـاِرَقْي َهَياِك ـــَذْيِن الـــرَُّجَلْيِن َوُهَم ـــُتْم ِبَه ـــْم َأَتْي ـــى َألنَُّك َجـــدَِّفْيِن َعَل
نَّاُع الَِّذيَن َمَعُه َلهُـْم َدْعـَوى َعَلـى َأَحـٍد َفِإنَّـُه تُقَـاُم َأيَّـاٌم 38. ِإَلَهِتُكمْ  َفِإْن َكاَن ِديِمْتِرُيوُس َوالصُّ

ِجهَـِة ُأُمــوٍر  َوإِْن ُكْنـُتْم َتْطُلُبـوَن َشـْيئًا ِمـنْ 39. ِلْلَقَضـاِء َوُيوَجـُد وَُالٌة َفْلُيَراِفُعـوا َبْعُضـُهْم َبْعضـاً 
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َألنََّنــا ِفــي َخَطــٍر َأْن ُنَحــاَكَم ِمــْن َأْجــِل ِفْتَنــِة َهــَذا 40. ُأَخــَر َفِإنَّــُه ُيْقَضــى ِفــي َمْحِفــٍل َشــْرِعيٍّ 
ـا قَـاَل َهـذَ 41. »َوَلْيَس ِعلٌَّة ُيْمِكُنَنا ِمْن َأْجِلَها َأْن ُنقَـدَِّم ِحَسـابًا َعـْن َهـَذا التََّجمُّـعِ . اْلَيْومِ  ا َوَلمَّ

 41-21: 19أعمال الرسل ) .َصَرَف اْلَمْحَفلَ 

 : وكان ردى عليه كاآلتى

فــى الحقيقــة الــنص الــذى ذكرتــه لــك بمنــع التالميــذ لــه مــن الــدخول وســط الشــعب قــد (
، أو ربمـا ألنـه  ربما ألن هنـاك مشـكلة مـا ، ويخـافون عليـهُيفهم كما تفهمه أنت ، 

أو ربمـا ألنـه لـيس واحـد مـنهم ،  هناك من هو أفضل منه للتعامل مع هـذه المشـكلة
 .وال يوجد احتمال رابع. ويخشون أن يضلل الشعب

مرفـوض ، ألنـه ] ربما ألن هنـاك مشـكلة مـا ، ويخـافون عليـه[واإلحتمال األول 
عندهم مهرطق وكذاب ، فقد كذب على الناس وعلمهم تعاليم ضد الدين وضد الناموس 

لى هرطقتـه، وعقيدتـه الجديـدة، كمـا ذكـر وأضيف هنا ألنه تهكم عليه الناس من قبل ع[
َفاللَّـــُه اآلَن 30: (ذلــك نفــس الســـفر فــى اإلصـــحاحات التــى ســـبقت هــذا الموضـــوع أعــاله

َألنَُّه َأَقاَم َيْومًا 31. َيْأُمُر َجِميَع النَّاِس ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َأْن َيُتوُبوا ُمَتَغاِضيًا َعْن َأْزِمَنِة اْلَجْهلِ 
ِإْذ َأَقاَمـُه َأْن َيـِديَن اْلَمْسـُكوَنَة ِباْلَعـْدِل ِبَرُجـٍل قَـْد َعيََّنـُه ُمقَـدِّمًا ِلْلَجِميـِع ِإيَمانـًا  ُهَو ِفيِه ُمْزِمـعٌ 
ــَواتِ  ــَن اَألْم ــَتْهِزُئوَن 32. »ِم ــَبْعُض َيْس ــاَن اْل ــَواِت َك ــَن اَألْم ــِة ِم ــا َســِمُعوا ِباْلِقَياَم َوَلمَّ

، فقــد  32-30: 17أعمــال ) .»!َك َعــْن َهــَذا َأْيضــاً َسَنْســَمُع ِمْنــ«: َواْلــَبْعُض َيُقوُلــونَ 
كان معروفًا إذن لدى التالميذ والعامة أنه ينـادى بـدين جديـد ، لـم يعرفـوه هـم مـن قبـل ، 

 .]لذلك رفضوا دخوله بين الشعب

ــه للتعامــل مــع هــذه [الثــانى ] اإلحتمــال[و ــاك مــن هــو أفضــل من ــه هن ربمــا ألن
ا من هو أسوأ منه للتعامـل مـع الموقـف حتـى إنـه مرفوض أيضًا ، ألنهم تركو ] المشكلة

إن التالميذ أرادوا إضالل الناس عن عمد، فمنعـوا : وٕاال لقلنا[مدح معبود هؤالء األوثان 
بولس الرسول عندكم ، وتركوا من يدعوا لعبادة األوثان ، وفى هذه الحالة سيكون إقـرار 

نــافقين ، ونحــن وأنــتم نبــرأهم مــن مــنكم أن تالميــذ يســوع أقــروا عبــادة األوثــان ، وكــانوا م
 .]ذلك
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ربما ألنه ليس واحـد مـنهم ويخشـون أن يضـلل [ولن يتبقى إال اإلحتمال الثالث 
 :وهو ما قلت لك أن تقرأه بتمعن]: الشعب

ــــا َوَصـــْلَنا ِإَلـــى ُأوُرَشــــِليَم َقِبَلَنـــا اِإلْخـــَوُة ِبَفــــَرحٍ 17) (32-17: 21أعمـــال الرســـل ( . َوَلمَّ
ــِد 18 ــوَب َوَحَضــَر َجِميــُع اْلَمَشــاِيخِ َوِفــي اْلَغ ــا ِإَلــى َيْعُق ــوُلُس َمَعَن ــا َســلََّم 19. َدَخــَل ُب ــَد َم َفَبْع

ــهِ  ــْيَن اْألَُمــِم ِبَواِســَطِة ِخْدَمِت ــُه اُهللا َب ــْيِهْم َطِفــَق ُيَحــدُِّثُهْم َشــْيئًا َفَشــْيئًا ِبُكــلِّ َمــا َفَعَل ــا 20. َعَل َفَلمَّ
ــُدوَن الــرَّ  َأْنــَت تَــَرى َأيَُّهــا اَألُخ َكــْم ُيوَجــُد َرْبــَوًة ِمــَن اْلَيهُــوِد «: َوَقــاُلوا َلــهُ . بَّ َســِمُعوا َكــاُنوا ُيَمجِّ

ــاُموسِ  ــوا َوُهــْم َجِميعــًا َغُيــوُروَن ِللنَّ ــُم َجِميــَع 21. الَّــِذيَن آَمُن ــَك َأنَّــَك ُتَعلِّ ــْد ُأْخِبــُروا َعْن َوَق
ْن ُموَســى َقــاِئًال َأْن َال َيْخِتُنــوا َأْوَالَدُهــْم َوَال اْلَيُهــوِد الَّــِذيَن َبــْيَن اْألَُمــِم اِالْرِتــَداَد َعــ

َفــِإذًا َمــاَذا َيُكـــوُن؟ َال ُبــدَّ َعَلــى ُكـــلِّ َحــاٍل َأْن َيْجَتِمـــَع 22. َيْســُلُكوا َحَســَب اْلَعَواِئـــدِ 
ِعْنـَدَنا : كَ َفاْفَعـْل َهـَذا الَّـِذي َنُقـوُل َلـ23. اْلُجْمُهوُر َألنَُّهْم َسَيْسَمُعوَن َأنََّك َقْد ِجْئـتَ 

ُخــْذ َهــُؤَالِء َوَتطهَّــْر َمَعُهــْم َوَأْنِفــْق َعَلــْيِهْم ِلَيْحِلُقــوا 24. َأْرَبَعــُة ِرَجــاٍل َعَلــْيِهْم َنــْذرٌ 
ــا ُأْخِبــُروا َعْنــَك َبــْل َتْســُلُك َأْنــَت َأْيضــًا  ُرُؤوَســُهْم َفــَيْعَلَم اْلَجِميــُع َأْن َلــْيَس َشــْيٌء ِممَّ

ــا ِمـْن ِجَهــِة الَّــِذيَن آَمُنـوا ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَسـْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم 25. َحاِفظـًا ِللنَّــاُموسِ  َوَأمَّ
َوَحَكْمَنا َأْن َال َيْحَفُظوا َشْيئًا ِمْثـَل َذِلـَك ِسـَوى َأْن ُيَحـاِفُظوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم ِممَّـا ُذِبـَح 

َنا  .»ِلَألْصَناِم َوِمَن الدَِّم َواْلَمْخُنوِق َوالزِّ

يَنِئٍذ َأَخَذ ُبوُلُس الرَِّجاَل ِفـي اْلَغـِد َوَتَطهَّـَر َمَعهُـْم َوَدَخـَل اْلَهْيَكـَل ُمْخبِـرًا ِبَكَمـاِل َأيَّـاِم حِ 26
ـا َقاَرَبـِت اَأليَّـاُم السَّـْبَعُة َأْن تَـِتمَّ 27التَّْطِهيِر ِإَلى َأْن ُيَقرََّب َعْن ُكلِّ َواِحـٍد ِمـْنُهُم اْلُقْرَبـاُن  َوَلمَّ

ـــــاِدَي َرآُه ا ـــــِه اَألَي ـــــْوا َعَلْي ـــــِع َوَأْلَق ـــــلَّ اْلَجْم ـــــِل َفَأَهـــــاُجوا ُك ـــــي اْلَهْيَك ـــــْن َأِســـــيَّا ِف ْلَيُهـــــوُد الَّـــــِذيَن ِم
َهَذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي ُيَعلُِّم اْلَجِميَع ِفي ! َيا َأيَُّها الرَِّجاُل اِإلْسَراِئيِليُّوَن َأِعيُنوا«: َصاِرِخينَ 28

ِللشَّْعِب َوالنَّاُموِس َوَهَذا اْلَمْوِضـِع َحتـَّى َأْدَخـَل ُيوَنـاِنيِّيَن َأْيضـًا ِإلَـى اْلَهْيَكـِل  ُكلِّ َمَكاٍن ِضّداً 
َألنَُّهــــْم َكــــاُنوا َقــــْد َرَأْوا َمَعــــُه ِفــــي اْلَمِديَنــــِة تُــــُروِفيُمَس 29. »َوَدنَّــــَس َهــــَذا اْلَمْوِضــــَع اْلُمَقــــدََّس 

َفَهاَجـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َوتَـَراَكَض 30. ُبوُلَس َأْدَخلَـُه ِإلَـى اْلَهْيَكـلِ  اَألَفُسِسيَّ َفَكاُنوا َيُظنُّوَن َأنَّ 
وُه َخـــاِرَج اْلَهْيَكـــلِ  َوَبْيَنَمـــا ُهـــْم 31. َوِلْلَوْقـــِت ُأْغِلَقــِت اَألْبـــَوابُ . الشَّــْعُب َوَأْمَســـُكوا ُبـــوُلَس َوَجــرُّ

َفِلْلَوْقـِت 32يـِر اْلَكِتيَبـِة َأنَّ ُأوُرَشـِليَم ُكلَّهَـا قَـِد اْضـَطَرَبْت َيْطُلُبـوَن َأْن َيْقُتلُـوُه َنَمـا َخَبـٌر ِإلَـى َأمِ 
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ـــْيِهمْ  ـــاٍت َوَرَكـــَض ِإَل ـــوَّاَد ِمَئ ـــَكَر َكفُّـــوا َعـــْن َضـــْرِب . َأَخـــَذ َعْســـَكرًا َوُق ـــا َرُأوا اَألِميـــَر َواْلَعْس َفَلمَّ
 .)ُبوُلَس 

وٕاال كان فهمك قدحًا [، وبالتالى يكون تحليلى هو الصحيح ، وليس كما فهمت أنت 
 ]وسبًا بالزور فى تالميذ عيسى عليه السالم

 ـا َوقَـَف 18: (ولم تتفق شكواهم ضده إال علـى قولـه بقيامـة يسـوع مـن األمـوات َفَلمَّ
ـا ُكْنـُت َأظُـنُّ  َسـاِئُل َلِكـْن َكـاَن َلُهـْم َعَلْيـِه مَ 19. اْلُمْشَتُكوَن َحْوَلُه َلْم َيـْأُتوا ِبِعلَّـٍة َواِحـَدٍة ِممَّ

) .ِمْن ِجَهِة ِدَياَنِتِهْم َوَعْن َواِحٍد اْسُمُه َيُسوُع َقْد َماَت َوَكـاَن ُبـوُلُس َيُقـوُل ِإنَّـُه َحـيٌّ 
 19-18: 25أعمال الرسل 

  َوَلمَّـا َسـِمُعوا ِباْلِقَياَمـِة ِمـَن 32) (32: 17أعمـال الرسـل (ومنهم من اسـتهزأ بـه
 )ِزُئونَ اَألْمَواِت َكاَن اْلَبْعُض َيْسَتهْ 

  24: 26أعمـــــال الرســـــل ) (الهـــــزي(ومـــــنهم مـــــن حكـــــم عليـــــه بالخبـــــل والجنـــــون (
اْلُكتُـُب ! َأْنَت َتْهِذي َيا ُبـوُلُس «: َوَبْيَنَما ُهَو َيْحَتجُّ ِبَهَذا َقاَل َفْسُتوُس ِبَصْوٍت َعِظـيمٍ 24(

ُلَك ِإَلى اْلَهَذَيانِ   )  .»اْلَكِثيَرُة ُتَحوِّ

  سنسـمع (اله كلهـا غريبـة ، ولـم يتبـق لـه إال أن يقـول هـذا ومنهم من ادعى أن أقو
َألنَُّه َأَقاَم َيْومًا ُهَو ِفيِه ُمْزِمٌع َأْن َيِديَن اْلَمْسُكوَنَة ِباْلَعـْدِل 31): (منك عن هذا أيضـاً 

ــَواتِ  ــَن اَألْم ــُه ِم ــدِّمًا ِلْلَجِميــِع ِإيَمانــًا ِإْذ َأَقاَم ــُه ُمَق ــْد َعيََّن ــا َســِمُعوا َولَ 32. »ِبَرُجــٍل َق مَّ
َسَنْسـَمُع ِمْنـَك «: ِباْلِقَياَمِة ِمَن اَألْمَواِت َكـاَن اْلـَبْعُض َيْسـَتْهِزُئوَن َواْلـَبْعُض َيُقوُلـونَ 

  33-31: 17أعمال الرسل ) .َوَهَكَذا َخَرَج ُبوُلُس ِمْن َوَسِطِهمْ 33. »!َعْن َهَذا َأْيضاً 

 يمكن أن يكون هذا الهزل الذى  ومنهم من ادعى عليه بالتخفيف أنه مهزار ، وال
ــاَل َبْعــٌض 18(: يقولــه حقيقــة َواِقيِّيَن َوَق ــُه َقــْوٌم ِمــَن اْلَفَالِســَفِة اَألِبيُكــوِريِّيَن َوالــرِّ ــَرى «: َفَقاَبَل ُت

 -» ِإنَّـُه َيْظَهـُر ُمَناِديـًا ِبآِلَهـٍة َغِريَبـةٍ «: َوَبْعـٌض » ؟َماَذا ُيِريُد َهَذا اْلِمْهَذاُر َأْن َيُقولَ 
َهْل «: َفَأَخُذوُه َوَذَهُبوا ِبِه ِإَلى َأِرُيوَس َباُغوَس َقاِئِلينَ 19. َألنَُّه َكاَن ُيَبشُِّرُهْم ِبَيُسوَع َواْلِقَياَمةِ 

 َألنَّـَك تَـْأِتي ِإلَـى َمَسـاِمِعَنا20. ُيْمِكُنَنا َأْن َنْعِرَف َما ُهَو َهَذا التَّْعِلـيُم اْلَجِديـُد الَّـِذي تَـَتَكلَُّم بِـهِ 
 20-18: 17أعمال الرسل ) .»ِبُأُموٍر َغِريَبٍة َفُنِريُد َأْن َنْعَلَم َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذهِ 



 187 

 َأْنَت َتْعَلـُم َهـَذا َأنَّ َجِميـَع الَّـِذيَن ِفـي 15: (وكذبه أهل آسيا جميعًا باعترافه هو
 15: 1تيموثاوس الثانية .) وَجاِنُس َأِسيَّا اْرَتدُّوا َعنِّي، الَِّذيَن ِمْنُهْم ِفيَجلُُّس َوَهْرمُ 

 َبـــاِدْر َأْن َتِجـــيَء ِإَلـــيَّ 9: (كمـــا عارضـــه بعـــض تالميـــذ يســـوع فـــى تعاليمـــه وتركـــوه
ــي 10َســِريعًا،  ــْد َتَرَكِن ــاَس َق ــاَلَم اْلَحاِضــَر َوَذَهــَب ِإَلــى َتَســاُلوِنيِكي، َألنَّ ِديَم ِإْذ َأَحــبَّ اْلَع

ــيُطَس ِإَلــى َدْلَماِطيَّــةَ َوِكِريْســِكيَس ِإَلــى َغَالِطيَّــَة،  ــَدُه َمِعــي11. َوِت ــا َوْح ــْرُقَس . ُلوَق ــْذ َم ُخ
ـــا ِتيِخـــيُكُس َفَقـــْد َأْرَســـْلُتُه ِإَلـــى َأَفُســـَس 12. َوَأْحِضـــْرُه َمَعـــَك َألنَّـــُه َنـــاِفٌع ِلـــي ِلْلِخْدَمـــةِ  . َأمَّ

ــاْرُبَس َأْحِضــْرُه 13 َداَء الَّــِذي َتَرْكتُــُه ِفــي تَــُرواَس ِعْنــَد َك َمتَــى ِجْئــَت، َواْلُكتُــَب َأْيضــًا َوَال َالــرِّ
ُقــوقَ  ــاُس َأْظَهــَر ِلــي ُشــُرورًا َكِثيــَرةً 14. ِســيََّما الرُّ ِلُيَجــازِِه الــرَّبُّ َحَســَب . ِإْســَكْنَدُر النَّحَّ

ِل ِفي اْحِتَجـاِجي األَ 16. َفاْحَتِفْظ ِمْنُه َأْنَت َأْيضًا َألنَُّه َقاَوَم َأْقَواَلَنا ِجّداً 15. َأْعَماِلهِ  وَّ
: 4تيموثـاوس الثانيـة .) َال ُيْحَسْب َعَلـْيِهمْ . َبِل اْلَجِميُع َتَرُكوِني، َلْم َيْحُضْر َأَحٌد َمِعي

9-16 

  كمـــا خالفـــه برنابـــا أحـــد الحـــواريين الـــذين عاصـــروا عيســـى  وذلـــك بعكـــس ،
فقــد حــدث أن التقــى بــولس . فــى حياتــه علــى اإلطــالق بــولس الــذى لــم يــر عيســى 

ســارا فتــرة مــن الوقــت يعظــان ويبشــران معــا ، ولكــن برنابــا الــذى شــاهد عيســى وبرنابــا و 
، ) التى كان يبشر بها بولس(اإلنسان ورافقه رفض القول بتأليهه ، ورفض دعوة تأليهه 

فانفصـــل عـــن بـــولس وكتـــب رســـالة يشـــرح فيهـــا الحقيقـــة للنـــاس محـــذرا إيـــاهم مـــن قبـــول 
العظيم العجيـب قـد افتقـدنا فـي هـذه األيـام أيها األعزاء إن اهللا : (التعاليم المخالفـة

ـــيم واآليـــات التـــي اتخـــذها  األخيـــرة بنبيـــه يســـوع المســـيح برحمـــة عظيمـــة للتعل
الشيطان ذريعـة لتضـليل كثيـرين بـدعوى التقـوى، مبشـرين بتعلـيم شـديد الكفـر، 
زين  داعين المسيح ابن اهللا ، ورافضـين الختـان الـذي أمـر بـه اهللا دائمـا ، مجـوِّ

، الذين ضل في عدادهم أيضا بـولس الـذي ال أتكلـم عنـه إال مـع  كل لحم نجس
األسى ، وهو السـبب الـذي ألجلـه أسـطر ذلـك الحـق الـذي رأيتـه وسـمعته أثنـاء 
معاشــرتي ليســوع لكــي تخلصــوا وال يضــلكم الشــيطان فتهلكــوا فــي دينونــة اهللا ، 

الصـا وعليه فاحذروا كل أحـد يبشـركم بتعلـيم جديـد مضـاد لمـا أكتبـه لتخلصـوا خ
 برنابا اإلصحاح األول) .أبديا
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  باإلســـتتابة والعـــودة إلـــى ديـــن آبائـــه وأجـــداده، ) التالميـــذ(لـــذلك حكـــم الرســـل عليـــه
: 21أعمــال الرســل : (وصــححوا عقائــد النــاس الــذين هــبط بهــم بــولس إلــى هاويــة الكفــر

ُخـْذ 24. َعَلـْيِهْم َنـْذرٌ  ِعْنـَدَنا َأْرَبَعـُة ِرَجـالٍ : َفاْفَعْل َهَذا الَِّذي َنُقـوُل َلـكَ 23) (23-25
َهُؤَالِء َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسُهْم َفَيْعَلَم اْلَجِميُع َأْن َلْيَس َشـْيٌء 

َوَأمَّـا ِمـْن ِجَهـِة الَّـِذيَن 25. ِممَّا ُأْخِبُروا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظـًا ِللنَّـاُموسِ 
آَمُنوا ِمَن اْألَُمِم َفَأْرَسْلَنا َنْحُن ِإَلـْيِهْم َوَحَكْمَنـا َأْن َال َيْحَفُظـوا َشـْيئًا ِمْثـَل َذِلـَك ِسـَوى 

َنا  ).»َأْن ُيَحاِفُظوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِممَّا ُذِبَح ِلَألْصَناِم َوِمَن الدَِّم َواْلَمْخُنوِق َوالزِّ

  ــا َقاَرَبــِت 27) (32-27: 21مــال الرســل أع(ومــنهم مــن أمســكوه وأرادوا قتلــه َوَلمَّ
اَأليَّاُم السَّْبَعُة َأْن َتِتمَّ َرآُه اْلَيُهوُد الَِّذيَن ِمـْن َأِسـيَّا ِفـي اْلَهْيَكـِل َفَأَهـاُجوا ُكـلَّ اْلَجْمـِع 

ــْوا َعَلْيــِه اَألَيــاِدَي  ــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّونَ «: َصــاِرِخينَ 28َوَأْلَق ــا َأيَُّه ــوا َي َهــَذا ُهــَو ! َأِعيُن
الرَُّجُل الَّـِذي ُيَعلِّـُم اْلَجِميـَع ِفـي ُكـلِّ َمَكـاٍن ِضـّدًا ِللشَّـْعِب َوالنَّـاُموِس َوَهـَذا اْلَمْوِضـِع 

َألنَّهُـْم 29. »َحتَّى َأْدَخَل ُيوَناِنيِّيَن َأْيضًا ِإَلـى اْلَهْيَكـِل َوَدنَّـَس َهـَذا اْلَمْوِضـَع اْلُمَقـدََّس 
ــُه ِإَلــى  َكــاُنوا َقــدْ  ــوُلَس َأْدَخَل ــِة ُتــُروِفيُمَس اَألَفُسِســيَّ َفَكــاُنوا َيُظنُّــوَن َأنَّ ُب َرَأْوا َمَعــُه ِفــي اْلَمِديَن
وُه َخـاِرَج اْلَهْيَكـلِ 30. اْلَهْيَكلِ  . َفَهاَجِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها َوتَـَراَكَض الشَّـْعُب َوَأْمَسـُكوا ُبـوُلَس َوَجـرُّ

َوَبْيَنَمـــا ُهـــْم َيْطُلُبـــوَن َأْن َيْقُتُلـــوُه َنَمـــا َخَبـــٌر ِإَلـــى َأِميـــِر 31. ِت اَألْبـــَوابُ َوِلْلَوْقــِت ُأْغِلَقـــ
َفِلْلَوْقــِت َأَخــَذ َعْسـَكرًا َوقُــوَّاَد ِمَئــاٍت َوَرَكــَض 32اْلَكِتيَبــِة َأنَّ ُأوُرَشــِليَم ُكلََّهــا َقــِد اْضــَطَرَبْت 

 ).َكَر َكفُّوا َعْن َضْرِب ُبوُلَس َفَلمَّا َرُأوا اَألِميَر َواْلَعسْ . ِإَلْيِهمْ 

  َفَقـــاَل َأْغِريَبـــاُس 1) (2-1: 26أعمـــال الرســـل (ومـــنهم مـــن قـــدموه إلـــى المحاكمـــة
ـــَتَكلََّم َألْجـــِل َنْفِســـكَ «: ِلُبـــوُلَس  ـــَك َأْن َت ـــَدُه َوَجَعـــَل َيْحـــَتجُّ . »َمـــْأُذوٌن َل ـــٍذ َبَســـَط ُبـــوُلُس َي : ِحيَنِئ

دًا َأيَُّهـا اْلَمِلـُك َأْغِريَبـاُس ِإْذ َأَنـا ُمْزِمـٌع َأْن َأْحـَتجَّ اْلَيـْوَم ِإنِّي َأْحِسُب َنْفِسـي َسـِعي«2
 ).َلَدْيَك َعْن ُكلِّ َما ُيَحاِكُمِني ِبِه اْلَيُهودُ 

  التالميــــذ أنفســــهم لــــم يعرفــــوا شــــيئًا عــــن الــــروح القــــدس وال ) الرســــل(وانظــــر إلــــى
ِفـي ُكوِرْنثُــوَس َأنَّ ُبــوُلَس َبْعـَد َمــا اْجتَــاَز ِفــي َفَحــَدَث ِفيَمـا َكــاَن َأُبلُّــوُس 1(: معموديـة بــولس

وَح اْلُقـُدَس «: َسـَأَلُهمْ 2فَـِإْذ َوَجـَد َتَالِميـَذ . النََّواِحي اْلَعاِلَيِة َجاَء ِإَلى َأَفُسـَس  َهـْل َقِبْلـُتُم الـرُّ
ــا آَمْنــُتمْ  وُح اْلُقــ«: َقــاُلوا َلــهُ » ؟َلمَّ َفِبَمــاَذا «: َفَســَأَلُهمْ 3. »ُدُس َوَال َســِمْعَنا َأنَّــُه ُيوَجــُد الــرُّ
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ـــَد ِبَمْعُموِديَّـــِة «: َفَقـــاَل ُبـــوُلُس 4. »ِبَمْعُموِديَّـــِة ُيوَحنَّـــا«: َفَقـــاُلوا» ؟اْعَتَمـــْدُتمْ  ِإنَّ ُيوَحنَّـــا َعمَّ
ـــْأِتي َبْعـــَدُه َأْي ِباْلَمِســـيِح َيُســـوعَ  ـــْعِب َأْن ُيْؤِمُنـــوا ِبالَّـــِذي َي ـــاِئًال ِللشَّ ـــِة َق ـــا َســـِمُعوا فَ 5. »التَّْوَب َلمَّ

ــُدوا ِباْســِم الــرَّبِّ َيُســوعَ  ــُدُس َعلَــْيِهْم 6. اْعَتَم وُح اْلُق ــِه َعلَــْيِهْم َحــلَّ الــرُّ ــا َوَضــَع ُبــوُلُس َيَدْي َوَلمَّ
 6-1: 19أعمال الرسل ) .َفَطِفُقوا َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوَيَتَنبَُّأونَ 

ـــدون ويقومـــون بـــالمعجزات باســـم يســـوع : ومـــنهم بطـــرس وبـــولس نفســـه بـــل كـــانوا يعمِّ
ـــاِمَرَة َقـــْد َقِبَلـــْت َكِلَمـــَة اِهللا َأْرَســـُلوا ِإَلـــْيِهْم 14( ُســـُل الَّـــِذيَن ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم َأنَّ السَّ ـــا َســـِمَع الرُّ َوَلمَّ

وَح اْلقُـُدَس 15ُبْطُرَس َوُيوَحنَّا  َألنَّـُه لَـْم َيُكـْن 16 اللََّذْيِن َلمَّا َنَزَال َصلََّيا َألْجِلِهْم ِلَكْي َيْقَبُلوا الـرُّ
أعمـال ) .َغْيَر َأنَُّهْم َكاُنوا ُمْعَتِمـِديَن ِباْسـِم الـرَّبِّ َيُسـوعَ  -َقْد َحلَّ َبْعُد َعَلى َأَحٍد ِمـْنُهْم 

 16-14: 8الرسل 

ـَالِة التَّاِسـَعةِ 1( َرُجـٌل َوَكـاَن 2. َوَصـِعَد ُبْطـُرُس َوُيوَحنَّـا َمعـًا ِإلَـى اْلَهْيَكـِل ِفـي َسـاَعِة الصَّ
ـــِه ُيْحَمـــُل َكـــاُنوا َيَضـــُعوَنُه ُكـــلَّ َيـــْوٍم ِعْنـــَد َبـــاِب اْلَهْيَكـــِل الَّـــِذي ُيَقـــاُل َلـــُه  َأْعـــَرُج ِمـــْن َبْطـــِن ُأمِّ

ـــْدُخُلوَن اْلَهْيَكـــلَ » اْلَجِميـــلُ « ـــا 3. ِلَيْســـَأَل َصـــَدَقًة ِمـــَن الَّـــِذيَن َي ـــا َرَأى ُبْطـــُرَس َوُيوَحنَّ َفَهـــَذا َلمَّ
: َفَتفَــرََّس ِفيـــِه ُبْطــُرُس َمــَع ُيوَحنَّــا َوَقـــالَ 4. َيــْدُخَال اْلَهْيَكــَل َســـَأَل ِلَيْأُخــَذ َصــَدَقةً  ُمــْزِمَعْيِن َأنْ 

ــا« ــاَل ُبْطــُرُس 6. َفَالَحَظُهَمــا ُمْنَتِظــرًا َأْن َيْأُخــَذ ِمْنُهَمــا َشــْيئاً 5» !اْنُظــْر ِإَلْيَن ــي «: َفَق ــْيَس ِل َل
ٌة َوَال َذَهٌب َوَلِكِن الَِّذي ِلـ ِباْسـِم َيُسـوَع اْلَمِسـيِح النَّاِصـِريِّ ُقـْم : ي َفِإيَّـاُه ُأْعِطيـكَ ِفضَّ

 6-1: 3أعمال الرسل ) .»َواْمشِ 

ــْت َتْفَعــُل َهــَذا َأيَّامــًا َكِثيــَرةً 18(  وِح َوقَــالَ . َوَكاَن َأَنــا «: َفَضــِجَر ُبــوُلُس َواْلَتَفــَت ِإَلــى الــرُّ
أعمـال الرسـل ) .َفَخـَرَج ِفـي ِتْلـَك السَّـاَعةِ . »َج ِمْنَهاآُمُرَك ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح َأْن َتْخرُ 

16 :18 

علــى الــرغم مــن تحــذير عيســى عليــه الســالم أن يفعــل النــاس شــيئًا باســمه حتــى ولــو 
َيا َربُّ َيـا َربُّ : َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْومِ 22: (كان عمله هذا من أعمال البر

ــْيَس ِباْســِمَك  ــَياِطيَن َوِباْســِمَك َصــَنْعَنا ُقــوَّاٍت َكِثيــَرًة؟ َأَل َتَنبَّْأَنــا َوِباْســِمَك َأْخَرْجَنــا َش
-22: 7لوقـا !) اْذَهُبـوا َعنِّـي َيـا فَـاِعِلي اِإلثْـمِ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ 23
23 
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 ة ، فهـم لـم يسـمعوا بهـا ال مـن واتهمه البعض بالكفر وبأنـه يـدعوا إلـى آلهـة غريبـ
َفَقاَبَلـــُه قَـــْوٌم ِمــــَن 18: (موســـى وال مـــن األنبيـــاء وال مـــن عيســـى علــــيهم الصـــالة والســـالم

ـــاَل َبْعـــٌض  َواِقيِّيَن َوَق ـــَذاُر َأْن «: اْلَفَالِســـَفِة اَألِبيُكـــوِريِّيَن َوالـــرِّ ـــَذا اْلِمْه ـــُد َه ـــاَذا ُيِري ـــَرى َم ُت
ــُرُهْم ِبَيُســوَع  -» ْظَهــُر ُمَناِديــًا ِبآِلَهــٍة َغِريَبــةٍ ِإنَّــُه يَ «: َوَبْعــٌض » ؟َيُقــولَ  ــاَن ُيَبشِّ ــُه َك َألنَّ

َهـْل ُيْمِكُنَنـا َأْن َنْعـِرَف َمـا «: َفَأَخُذوُه َوَذَهُبوا ِبِه ِإَلى َأِرُيوَس َبـاُغوَس قَـاِئِلينَ 19. َواْلِقَياَمةِ 
َألنََّك َتْأِتي ِإَلى َمَسـاِمِعَنا ِبـُأُموٍر َغِريَبـٍة 20. هِ ُهَو َهَذا التَّْعِليُم اْلَجِديُد الَِّذي َتَتَكلَُّم بِ 

 20-18: 17أعمال الرسل ) .»َفُنِريُد َأْن َنْعَلَم َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذهِ 

وتمسك بولس بتعاليمه للقضاء على هذا الـدين ، وٕالغـاء فكـرة انتهـاء ملكـوت اهللا مـن 
فقرر مبدأه على الرغم من كل مـا تعـرض لـه  بنى إسرائيل ، وانتقاله إلى بنى إسماعيل،

.) َألنِّي َلْم َأْعِزْم َأْن َأْعـِرَف َشـْيئًا َبْيـَنُكْم ِإالَّ َيُسـوَع اْلَمِسـيَح َوإِيَّـاُه َمْصـُلوباً 2: (قائالً 
 2: 2كورنثوس األولى 

ولم يكتف بولس بما قاله عن قيامة عيسى عليه السالم من األموات ، بل ادعـى أن 
ضع نفسها محل أفكار اهللا وخططه، فيدعى بولس أنه يعرف ما خطـط اهللا ومـا أفكاره لت

يرمــى إليــه، ومــا الــذى اعتبــره ضــروريا ومــا ســوف يحــدث فيمــا بعــد، فهــو يتصــرف عنــد 
التخطــيط لشـــئ كمـــا لــو كـــان إلهـــًا، بـــل ويــدعى معرفـــة ســـير مجــرى التـــاريخ كمـــا يعرفـــه 

َأْو َمَالٌك ِمَن السََّماِء ِبَغْيِر َما َبشَّـْرَناُكْم، َفْلـَيُكْن  َوَلِكْن ِإْن َبشَّْرَناُكْم َنْحنُ 8...". (اهللا
 8: 1غالطية ) .»َأَناِثيَما«

فلـــك أن تتخيـــل أن . أنـــت تعلـــم طبعـــًا أن المـــالك ال ينـــزل مـــن الســـماء إال بـــأمر اهللا
إن نـــزل مـــالك مـــن الســـماء مـــن عنـــد اهللا بغيـــر مـــا قالـــه هـــو ، فلـــيكن : بـــولس يقـــول لـــك

وطبعًا ليس اللعن له وحده ، بل لكالمه أيضًا ، وهذا الكالم صادر عن . ناً المالك ملعو 
وال تتعجــب مــن لعنــه لإللــه ، فقــد لعــن . رب المــالك ، فيكــون هــو اآلخــر بــدوره ملعونــاً 

: يســـــوع الـــــذى تؤلهونـــــه عالنيـــــة ، واستشـــــهد علـــــى ذلـــــك بنصـــــوص مـــــن العهـــــد القـــــديم
ــيُح اْفتَــَداَنا ِمــْن َلْعَنــِة النَّــ13( : َألنَّــُه َمْكتُــوبٌ ، اُموِس، ِإْذ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــاَاْلَمِس
 13: 3غالطية ) .»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ «
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بــل تعــدى ذلــك إلــى تغييــر كــل مــا يمــت للنــاموس بصــلة ، وبــذلك تمكــن مــن إخــراج 
ع المسـمى النصارى من عهد الرب ، وتغيير دينهم ، وجعلهم مسيحيين ، يتعبـدون ليسـو 

َوُدِعـَي . َفَحـَدَث َأنَُّهَمـا اْجَتَمَعـا ِفـي اْلَكِنيَسـِة َسـَنًة َكاِملَـًة َوَعلََّمـا َجْمعـًا َغِفيـراً 26: (بالمسيح
 26: 11أعمال ) .ِفي َأْنَطاِكَيَة َأوَّالً » َمِسيِحيِّينَ « التََّالِميذُ 

تعاليمــه فــى األمــر الــذى أدى إلــى معارضــة المــؤمنين الموحــدين لــه ورفضــهم إيــاه و 
ضــــد "القــــرون األولــــى ، بعــــد رفــــع عيســــى عليــــه الســــالم ، فيقــــول ايرينــــاوس فــــي كتابــــه 

والذين يدعون باسم األبيونية يوافقون على أن اهللا هو الـذي خلـق ): "م188" (الهرطقات
وهــم يســتخدمون … العــالم، ولكــن مبــادئهم عــن الــرب مثــل كورنثــوس ومثــل كربــوقراط 

إنــه مرتــد عــن : ويقولــون عنــه، لس الرســولإنجيــل متــى فقــط، ويرفضــون بــو 
 ".الناموس، ويحفظون الختان، وكل العوائد المذكورة في الشريعة

قـــد كـــان األقـــدمون محقـــين إذ : "فـــي تاريخـــه) م240ت(ويقـــول أوســـابيوس القيصـــري 
، ألنهـم اعتقــدوا فـي المسـيح اعتقــادات فقيـرة ووضـيعة، فهــم )أبيـونيين(دعـوا هـؤالء القــوم 

ــــروه إنســــان ــــط بســــبب فضــــيلته الســــاميةاعتب ــــرر فق ــــًا قــــد تب كمــــا كــــان ". ًا بســــيطًا عادي
 .األبيونيون يقولون بردة بولس وكانوا يتهمونه بالتحريف

 كيـــف تتكلمـــون عـــن الخطيئـــة األزليـــة خطيئـــة آدم ، إذا كـــان آدم قـــد نـــدم  -197س
 ؟)38 :3لوقا (واستغفر اهللا وتاب ، وقبل اهللا توبته بدليل قول لوقا عنه إنه ابن اهللا 

 تقولــون إنــه بعــد مــوت اإللــه مباشــرة نــزل إلــى الجحــيم ومكــث ثالثــة أيــام  -198س
يخلــص فيهــا البشــرية مــن خطاياهــا ، وفــى نفــس الوقــت تقولــون إنــه كــان ميتــًا فــى بــاطن 
األرض ثالثة أيـام وثـالث ليـاٍل مثـل يونـا، فمعنـى ذلـك أنـه تغيـب عـن عرشـه سـتة أيـام، 

تبعــًا (، ألن الكتــاب يقــرر أنــه فــى صــباح يــوم الســبت فــال يقــول الكتــاب بهــذا وال العقــل 
 )10-9: 4أفسس (فمتى نزل إلى الجحيم؟ . قد قام من األموات) للنص اليونانى

 أيــن ذهــب يســوع بعــد نشــوره؟ هــل صــعد إلــى الســماء ، وتــرك أمــه علــى  -199س
األرض؟ فهــل مــن البــر وحســن الخلــق أن يتــرك االبــن أمــه تمــوت علــى األرض، وتُقَبــر، 

 بح جيفة ، ويأكلها الدود ، ويجلس هو فى السماء؟ وتص
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لمــاذا لــم يحفــظ لهــا جميلهــا فــى حملــه تســعة أشــهر وتألمهــا فــى والدتــه ، وٕارضــاعه ، 
 وتغيير مالبسه وتنظيفه؟ 

لمـــاذا لـــم يـــُردَّ لهـــا الجميـــل فـــى تحملهـــا تلويـــث ســـمعتها فـــى الحمـــل بـــه أمـــام خطيبهـــا 
 ومعارفها؟

 َاْلَحــقَّ َأُقــوُل 28: (يــه الســالم بعودتــه الســريعةأمــن المعاصــرون لعيســى عل -200س
ِإنَّ ِمَن اْلِقَياِم َهُهَنا َقْومًا َال َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحتـَّى َيـَرُوا اْبـَن اِإلْنَسـاِن آِتيـًا ِفـي َلُكْم 

 28: 16متى ) .»َمَلُكوِتهِ 

َفـِإنِّي اْلَحـقَّ . وا ِإلَـى اُألْخـَرىَوَمَتى َطَرُدوُكْم ِفي َهِذِه اْلَمِديَنِة فَـاْهُربُ 23: (ويقول أيضاً 
 23: 10متى ) َأُقوُل َلُكْم َال ُتَكمُِّلوَن ُمُدَن ِإْسَراِئيَل َحتَّى َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 

 11: 3رؤيا يوحنا ) .َها َأَنا آِتي َسِريعاً 11(

. .. .. .. »ا اْلِكتَـــابِ ُطـــوَبى ِلَمـــْن َيْحَفـــُظ َأْقـــَواَل ُنُبـــوَِّة َهـــذَ . َهـــا َأَنـــا آِتـــي َســـِريعاً «7(
ـــاِب، «: َوَقـــاَل ِلـــي10 ـــوَِّة َهـــَذا اْلِكَت ـــى َأْقـــَواِل ُنُب ـــَت َقِريـــبٌ َال َتْخـــِتْم َعَل . .. .. .. َألنَّ اْلَوْق
 20،  10،  7: 22رؤيا يوحنا ) .»َأَنا آِتي َسِريعاً ! َنَعمْ «: َيُقوُل الشَّاِهُد ِبَهَذا20

 8: 5يعقوب ) .َألنَّ َمِجيَء الرَّبِّ َقِد اْقَتَربَ ا ُقُلوَبُكْم، َفَتَأنَّْوا َأْنُتْم َوثَبُِّتو 8(

َوَكَمــا َســِمْعُتْم َأنَّ ِضــدَّ اْلَمِســيِح َيــْأِتي، َقــْد . َأيَُّهــا اَألْوَالُد ِهــَي السَّــاَعُة اَألِخيــَرةُ 18(
يوحنــا ) .اَعُة اَألِخيــَرةُ ِمــْن ُهَنــا َنْعَلــُم َأنََّهــا السَّــ. َصــاَر اآلَن َأْضــَداٌد ِلْلَمِســيِح َكِثيــُرونَ 

 18: 2األولى 

ِإنََّنـا َنْحـُن اَألْحَيـاَء اْلَبـاِقيَن ِإلَـى َمِجـيِء الـرَّبِّ َال : َفِإنََّنا َنقُـوُل َلُكـْم َهـَذا ِبَكِلَمـِة الـرَّبِّ 15(
ـــِدينَ  ـــاٍف، 16. َنْســـِبُق الرَّاِق ـــَماِء ِبُهَت ـــيِس َألنَّ الـــرَّبَّ َنْفَســـُه َســـْوَف َيْنـــِزُل ِمـــَن السَّ ِبَصـــْوِت َرِئ

ثُــمَّ َنْحــُن اَألْحَيــاَء اْلَبــاِقيَن 17. َمَالِئَكـٍة َوُبــوِق اِهللا، َواَألْمـَواُت ِفــي اْلَمِسـيِح َســَيُقوُموَن َأوَّالً 
َوَهَكــَذا َنُكــوُن ُكــلَّ ، َســُنْخَطُف َجِميعــًا َمَعُهــْم ِفــي السُّــُحِب ِلُمَالَقــاِة الــرَّبِّ ِفــي اْلَهــَواءِ 

ــَالمِ 18. بِّ ِحــيٍن َمــَع الــرَّ  ــَذا اْلَك وا َبْعُضــُكْم َبْعضــًا ِبَه ــَذِلَك َعــزُّ : 4تســالونيكى األولــى ) .ِل
15-18 

 5: 4فيليبى ) .الرَّبُّ َقِريبٌ . ِلَيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروفًا ِعْنَد َجِميِع النَّاسِ 5(
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ْنــَذارِ 11( َنا َنْحـُن الَّـِذيَن اْنَتَهــْت َفَهـِذِه اُألُمـوُر َجِميُعَهـا َأَصــاَبْتُهْم ِمثَـاًال َوُكِتَبـْت ِإلِ
 11: 10كورنثوس األولى ) .ِإَلْيَنا َأَواِخُر الدُُّهورِ 

ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرفَـِة َعـْيٍن 52َال َنْرُقُد ُكلَُّنا َوَلِكنََّنا ُكلََّنا َنَتَغيَُّر : ُهَوَذا ِسرٌّ َأُقوُلُه َلُكمْ 51(
ــَد اْلُبــوِق اَألِخيــرِ  ُق َفُيَقــاُم اَألْمــَواُت َعــِديِمي َفَســاٍد َوَنْحــُن َنَتَغيَّــرُ َفِإنَّــُه َســُيبَ . ِعْن ) .وَّ
 52-51: 15كورنثوس األولى 

وكــــل هــــذه النصــــوص مــــن األخطــــاء المعتــــرف بهــــا مــــن جهــــة الكنيســــة ، ألن كــــل 
معاصــروه قــد مــاتوا ، ألنهــم أكملــوا مــدن إســرائيل ومــاتوا ، ومضــى علــى مــوتهم حــوالى 

سان فى ملكوته، ولم يرجع هـو نفسـه لـآلن وبعـد أن مـر سنة ، وما أتى ابن اإلن 2000
 .أكثر من ألفين من السنين

 فهل لديكم تفسير مقنع مؤيدًا بنصوص من الكتاب على ذلك؟

 َوَلمَّـا . َوإَِذا َواِحٌد ِمـْن ُرَؤَسـاِء اْلَمْجَمـِع اْسـُمُه َيـاِيُرُس َجـاءَ 22: (يقول مرقس -201س
 (eeww2000)  22: 5قس مر ) َرآُه َخرَّ ِعْنَد َقَدَمْيهِ 

وألن مجمـــع اليهـــود لـــه رئـــيس واحـــد ، فقـــد غيرهـــا متـــى إلـــى كلمـــة رئـــيس ألنـــه أعلـــم 
وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك تجـــد أن متـــى الـــذى يفهـــم جغرافيـــا فلســـطين . بـــاليهود مـــن مـــرقس

 .وعادات شعبها وطينهم أكثر من مرقس قد اعتمد فى كتابة إنجيله على مرقس

: َفَسَجَد َلُه َقاِئالً  ِإَذا َرِئيٌس َقْد َجاءَ ا ُهَو ُيَكلُِّمُهْم ِبَهَذا َوِفيمَ 18: (فصححها متى وقال
 18: 9متى ) .»ِإنَّ اْبَنِتي اآلَن َماَتْت َلِكْن َتَعاَل َوَضْع َيَدَك َعَلْيَها َفَتْحَيا«

 مـــن الـــذى قـــال أكـــرم أبـــاك وأمـــك؟ هـــل هـــو اهللا أم موســـى؟ وهـــل تُنســـب  -202س
 م هللا؟الوصايا العشر لموسى أ

) .َأْكـِرْم َأَبـاَك َوُأمَّـَك َوَمـْن َيْشـِتْم َأبـًا َأْو ُأّمـًا َفْلَيُمـْت َمْوتـاً : َفِإنَّ اللَّـَه َأْوَصـى قَـاِئالً 4: (اهللا
  (eeww2000) 4: 15متى 

ــَك َوَمــْن َيْشــِتُم َأبــًا َأْو ُأّمــًا َفْلَيُمــْت مَ : َألنَّ ُموَســى َقــالَ 10: (موســى ) .ْوتــاً َأْكــِرْم َأَبــاَك َوُأمَّ
 فهل من الممكن أن يقوم يهودى بمثل هذا الخطأ؟.  10: 7مرقس 
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 شـــهدت األناجيـــل فـــى عـــدة مواضـــع أن عيســـى عليـــه الســـالم كـــان نبيـــًا ،  -203س
 :وشهد بذلك أتباعه ، وأعدائه ، والمعاصرين له ، ومن قام بشفائهم بإذن اهللا

ــدُ  اْلَجِميــعَ َفَأَخــَذ 16( 11: 7لوقــا  -1 َقــْد َقــاَم ِفيَنــا َنِبــيٌّ «: وا اَهللا َقــاِئِلينَ َخــْوٌف َوَمجَّ
 .)»َعِظيٌم َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

ــِت اْلَمِديَنــُة ُكلَُّهــا َقاِئَلــةً 10( 11-10: 21متــى  -2 ــا َدَخــَل ُأوُرَشــِليَم اْرَتجَّ : َوَلمَّ
 ).»َناِصَرِة اْلَجِليلِ َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11» ؟َمْن َهَذا«

يِسـيُّوَن َأْمثَالَـُه 45( 46-45: 21متى  -3 َعَرُفـوا َأنَّـُه َوَلمَّا َسِمَع ُرَؤَسـاُء اْلَكَهَنـِة َواْلَفرِّ
َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َوإِْذ َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع 46. َتَكلََّم َعَلْيِهمْ 

 .) َنِبيٍّ 

ــيٌس ِلْلَيُهــودِ 1( 2-1: 3يوحنــا  -4 يِســيِّيَن اْســُمُه ِنيُقوِديُمــوُس َرِئ . َكــاَن ِإْنَســاٌن ِمــَن اْلَفرِّ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمـَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن «: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل لَـهُ 2

 .) »ُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ َلْيَس َأَحٌد َيْقدِ 

ــا َرَأى 14( 14: 6يوحنــا  -5 ــاُس َفَلمَّ ــاُلوا النَّ ــَة الَِّتــي َصــَنَعَها َيُســوُع َق ــَذا «: اآلَي ِإنَّ َه
 )»!ُهَو ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

ــِع 40( 40: 7نــا يوح -6 ــَن اْلَجْم ــُروَن ِم ــاُلواَفَكِثي ــا َســِمُعوا َهــَذا اْلكــَالَم َق ــَذا «: َلمَّ َه
 .)»ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ 

ْبــِع ِبَجِميــِع َمــا َكــاَن ِمْنــُه َواْرَتــاَب َألنَّ 7( 8-7: 9لوقــا  -7 َفَســِمَع ِهيــُروُدُس َرِئــيُس الرُّ
. »ِإنَّ ِإيِليَّــــا َظَهــــرَ «: َوَقْومــــاً 8. »ُيوَحنَّــــا َقــــْد َقــــاَم ِمــــَن اَألْمــــَواتِ  ِإنَّ «: َقْومــــًا َكــــاُنوا َيُقوُلــــونَ 

 .)»ِإنَّ َنِبّيًا ِمَن اْلُقَدَماِء َقامَ «: َوآَخِرينَ 

 ).َال ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ َخاِرجًا َعْن ُأوُرَشِليمَ ( 33: 13لوقا  -8

ــــا الرَِّجــــا«22( 22: 2أعمــــال الرســــل  -9 ــــَوالَ َأيَُّه : ُل اِإلْســــَراِئيِليُّوَن اْســــَمُعوا َهــــِذِه اَألْق
َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها 

 .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 
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َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنـا ُمْنَطِلقَـْيِن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ِإلَـى َقْرَيـٍة 13( 20-13: 24لوقا  -10
َوَكاَنا َيَتَكلََّمـاِن َبْعُضـُهَما َمـَع َبْعـٍض 14. »ِعْمَواُس «َبِعيَدٍة َعْن ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلَوًة اْسُمَها 

َكلََّمــاِن َوَيَتَحــاَوَراِن اْقَتــَرَب ِإَلْيِهَمــا َيُســوُع َنْفُســُه َوِفيَمــا ُهَمــا َيتَ 15. َعــْن َجِميــِع َهــِذِه اْلَحــَواِدثِ 
ــهِ 16. َوَكــاَن َيْمِشــي َمَعُهَمــا ــاَل َلُهَمــا17. َوَلِكــْن ُأْمِســَكْت َأْعُيُنُهَمــا َعــْن َمْعِرَفِت َمــا َهــَذا «: َفَق

َفَأَجـــاَب َأَحـــُدُهَما الَّـــِذي اْســـُمُه 18» اْلَكـــَالُم الَّـــِذي َتَتَطاَرَحـــاِن ِبـــِه َوَأْنُتَمـــا َماِشـــَياِن َعاِبَســـْيِن؟
َهْل َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحـَدَثْت ِفيهَـا ِفـي «: َكِ◌ْلُيوَباُس 
ــُة ِبَيُســوَع النَّاِصــ«: َفَقــاالَ » َوَمــا ِهــَي؟«: َفَقــاَل َلُهَمــا19» َهــِذِه اَأليَّــاِم؟ ِريِّ الَّــِذي اْلُمْخَتصَّ

َكْيـَف َأْسـَلَمُه 20. َكاَن ِإْنَسانًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّـْعبِ 
 ) .ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّاُمَنا ِلَقَضاِء اْلَمْوِت َوَصَلُبوهُ 

َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث 41( 42-41: 11يوحنا  -11
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
 .) »ْرَسْلَتِنيَوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك أَ . ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

ــْرِذُلُكْم ُيْرِذُلِنــي 16( 16: 10لوقــا  -12 َالَّــِذي َيْســَمُع ِمــْنُكْم َيْســَمُع ِمنِّــي َوالَّــِذي ُي
 .)»َوالَِّذي ُيْرِذُلِني ُيْرِذُل الَِّذي َأْرَسَلِني

الَِّذي ُيْؤِمُن ِبي َلْيَس ُيْؤِمُن ِبي َبْل «: َفَناَدى َيُسـوعُ 44( 45-44: 12يوحنا  -13
 .)َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني45. ِبالَِّذي َأْرَسَلِني

ـــَه  :َوَهـــِذِه ِهـــَي اْلَحَيـــاُة اَألَبِديَّـــةُ 3( 4-3: 17يوحنـــا  -14 َأْن َيْعِرُفـــوَك َأْنـــَت اِإلَل
ـْدُتَك َعَلـى 4 .اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  اْلَعَمـَل . اَألْرضِ َأَنـا َمجَّ

 .)الَِّذي َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

َوَلْســُت َأْفَعــُل َشــْيئًا ِمــْن َنْفِســي َبــْل َأَتَكلَّــُم ِبَهــَذا َكَمــا َعلََّمِنــي ( 28: 8يوحنـا -15
 )َأِبي

ِدي َألنِّـي َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحـ29( 29: 8يوحنـا  -16
 .)»ِفي ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 
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َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع 41( 42-41: 11يوحنا  -17
َك ِفـي َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـ42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
 .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

ــهُ 48( 50-48: 12يوحنــا  -18 ــْن َيِديُن ــُه َم ــْل كَالِمــي َفَل ــْم َيْقَب ــي َوَل ــْن َرَذَلِن َاْلكــَالُم . َم
َألنِّـي َلـْم َأَتَكلَّـْم ِمـْن َنْفِسـي َلِكـنَّ اآلَب 49ُه ِفـي اْلَيـْوِم اَألِخيـِر الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنـ

َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه 50. َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّمُ : الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 
 .)»ِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأَتَكلَّمُ َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا بِ . ِهَي َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 

َيا َأَبَتاُه ِفي َيـَدْيَك َأْسـَتْوِدُع «: َوَناَدى َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظـيمٍ 46( 46: 23لوقا  -19
وحَ . »ُروِحي  .)َوَلمَّا َقاَل َهَذا َأْسَلَم الرُّ

ــ«: َقــاَل َلَهــا َيُســوعُ ( 17: 20يوحنــا  -20 . ي َلــْم َأْصــَعْد َبْعــُد ِإَلــى َأِبــيَال َتْلِمِســيِني َألنِّ
 .)»ِإنِّي َأْصَعُد ِإَلى َأِبي َوَأِبيُكْم َوإَِلِهي َوإَِلِهُكمْ : َوَلِكِن اْذَهِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُهمْ 

وحتـــى ال يظـــن أحـــد أن أبـــوة اهللا لعيســـى تعنـــى أنـــه ولـــده واتحـــد معـــه ، فهـــذا مجـــاز 
ود داللـــة علـــى أحبـــاب اهللا ، المـــؤمنين بـــه ، الـــذين اســـتعمله عيســـى عليـــه الســـالم واليهـــ

ونفس هذا المجاز استعمله اليهـود ، فقـد أطلقـوا علـى أنفسـهم . ينصرونه ويأتمرون بأمره
أوالد إبراهيم، ونفى عنهم عيسى عليـه السـالم أن يكونـوا أوالد إبـراهيم، ألنهـم ال يعملـون 

ـــأتمرون بـــأمره ـــوة . أعمالـــه، بـــل نســـبهم للشـــيطان ، ألنهـــم ي ـــه هللا مـــع بن ـــذلك جمـــع بنوت ل
،  17: 20يوحنــا .) ِإنِّــي َأْصــَعُد ِإَلــى َأِبــي َوَأِبــيُكْم َوإَِلِهــي َوإَِلِهُكــمْ : (المــؤمنين لــه فقــال

 . وبذلك فهو أخ لكل مؤمن ، ويشاركه كل مؤمن فى البنوة هللا

َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد ُسْلَطانًا  َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهمْ 12(: وجاء هذا مطابقًا لقوله
  12: 1يوحنا .) اللَِّه َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ 

َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم َوَصلُّوا َألْجِل . َباِرُكوا َالِعِنيُكمْ . َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ (: ومطابقًا لقوله
متـى ) ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 45الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم 

5 :44-45  ، 
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َأْوَالَد اللَّـِه َأِي َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا 12: (ومصدقًا لقوله
ــوَن ِباْســِمهِ  ــنْ 13. اْلُمْؤِمُن ــْيَس ِم ــُدوا َل ــْن  َالَّــِذيَن ُوِل ــْن َمِشــيَئِة َجَســٍد َوَال ِم َدٍم َوَال ِم

 13-12: 1يوحنا .) َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اللَّهِ 

  ألن كل الذين ينقادون بروح اهللا فاؤلئك هم أبناء اهللا( 14: 8رومية( 

  َد اهللاِ ُأْنُظُروا َأيََّة َمَحبٍَّة َأْعَطاَنا اآلُب َحتـَّى ُنـْدَعى َأْوالَ 1( 1: 3يوحنا األولى !
 ) .ِمْن َأْجِل َهَذا َال َيْعِرُفَنا اْلَعاَلُم، َألنَُّه َال َيْعِرُفهُ 

  ــُد 2( 2: 3يوحنــا األولــى ــْر َبْع ــْم ُيْظَه ــاُء، اآلَن َنْحــُن َأْوَالُد اِهللا، َوَل َأيَُّهــا اَألِحبَّ
 ).َماَذا َسَنُكونُ 

  َمــْن َيْفَعــُل اْلِبــرَّ َفُهــَو . ُكْم َأَحــدٌ َأيَُّهــا اَألْوَالُد، َال ُيِضــلَّ 7( 10-7: 3يوحنــا األولــى
، َألنَّ ِإْبِلــيَس ِمــَن اْلَبــْدِء َمــْن َيْفَعــُل اْلَخِطيَّــَة َفُهــَو ِمــْن ِإْبِلــيَس 8. ، َكَمـا َأنَّ َذاَك َبــارٌّ َبــارٌّ 

ُهـَو َمْوُلـوٌد ِمـَن ُكلُّ َمْن 9. َألْجِل َهَذا ُأْظِهَر اْبُن اِهللا ِلَكْي َيْنُقَض َأْعَماَل ِإْبِليَس . ُيْخِطئُ 
َألنَّ َزْرَعُه َيْثُبُت ِفيِه، َوَال َيْسَتِطيُع َأْن ُيْخِطَئ َألنَُّه َمْوُلـوٌد ِمـَن ، اِهللا َال َيْفَعُل َخِطيَّةً 

ُكـلُّ َمـْن َال َيْفَعـُل اْلِبـرَّ َفَلـْيَس ِمـَن . ِبَهَذا َأْوَالُد اِهللا َظـاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِلـيَس 10. اهللاِ 
 ) اهللاِ 

  ُكلُّ ُروٍح َيْعتَـِرُف ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ( 3-2: 4رسالة يوحنا األولى
َوُكلُّ ُروٍح َال َيْعتَـِرُف ِبَيُسـوَع اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َقـْد َجـاَء ِفـي 3ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن اِهللا، 

 ) .اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن اهللاِ 

  َأْنــُتْم ِمــَن اِهللا َأيَُّهــا اَألْوَالُد، َوَقــْد َغَلْبُتُمــوُهْم َألنَّ الَّــِذي 4( 4: 4يوحنــا األولــى
 ) .ِفيُكْم َأْعَظُم ِمَن الَِّذي ِفي اْلَعاَلمِ 

  ـــِل 18( 18: 5يوحنـــا األولـــى ـــَد ِمـــَن اِهللا َال ُيْخِطـــُئ ، َب ـــُم َأنَّ ُكـــلَّ َمـــْن ُوِل َنْعَل
يُر َال َيَمسُّهُ اْلَمْوُلوُد ِمَن اِهللا َيْحَفُظ َنْفسَ   .)ُه ، َوالشِّرِّ

الــذى مـــن اهللا يســمع كـــالم اهللا، والــذى مـــن الشــيطان يتبـــع : وأوضــح أكثـــر فقــال لهـــم
 :شهواته ، وهذا الكالم ال يقوله من نفسه ، بل أمره به اهللا الذى أرسله

ْعَمُلوَن َمـا َرَأْيـُتْم ِعْنـَد َأَنا َأَتَكلَُّم ِبَما َرَأْيُت ِعْنَد َأِبي َوَأْنُتْم تَ 38( 47-30: 8يوحنا  -21
َلْو ُكْنـُتْم َأْوَالَد ِإْبـَراِهيَم َلُكْنـُتْم «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ . »َأُبوَنا ُهَو ِإْبَراِهيمُ «: َأَجاُبوا39. »َأِبيُكمْ 
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ْنَسـاٌن َقـْد َكلََّمُكـْم َوَأَنـا إِ َوَلِكـنَُّكُم اآلَن َتْطُلُبـوَن َأْن َتْقُتلُـوِني 40 !َتْعَمُلوَن َأْعَمـاَل ِإْبـَراِهيمَ 
. »َأْنـُتْم َتْعَملُـوَن َأْعَمـاَل َأبِـيُكمْ 41. َهـَذا لَـْم َيْعَمْلـُه ِإْبـَراِهيمُ . ِباْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعُه ِمـَن اللَّـهِ 

َلـْو «: وعُ َفقَـاَل َلهُـْم َيُسـ42. »َلَنا َأٌب َواِحـٌد َوُهـَو اللَّـهُ . ِإنََّنا َلْم ُنوَلْد ِمْن ِزناً «: َفَقاُلوا َلهُ 
َألنِّي َلْم آِت ِمـْن . َكاَن اللَُّه َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َألنِّي َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اللَِّه َوَأَتْيتُ 

َأْنــُتْم ِمــْن َأٍب ُهــَو ِإْبِلــيُس َوَشــَهَواِت َأِبــيُكْم 44.. .. .. ..  .َنْفِســي َبــْل َذاَك َأْرَســَلِني
ــواُتِريــُدوَن َأْن َتْعمَ  ــُتْم . َالَّــِذي ِمــَن اللَّــِه َيْســَمُع كــَالَم اللَّــهِ 47. .. .. .. .. ُل ــَذِلَك َأْن ِل

 .)»َلْسُتْم َتْسَمُعوَن َألنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اللَّهِ 

 َفَال ُتْدَعْوا َسيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحـٌد اْلَمِسـيحُ َوَأمَّا َأْنـُتْم 8( 10-8: 23متى  -22
ــُتْم جَ  ــْم َأبــًا َعَلــى اَألْرِض َألنَّ َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّــِذي ِفــي 9. ِميعــًا ِإْخــَوةٌ َوَأْن َوَال تَــْدُعوا َلُك

 .)َوَال ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 10. السََّماَواتِ 
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ِإنَّ َمـْن َيْسـَمُع كَالِمـي َوُيـْؤِمُن : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24( 24: 5يوحنـا  -23
ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقـِد اْنَتَقـَل ِمـَن اْلَمـْوِت ِإَلـى 

 .)اْلَحَياةِ 

اْنظُـْر َال «: َخَرْرُت َأَمـاَم ِرْجَلْيـِه َألْسـُجَد لَـُه، َفقَـاَل ِلـيَ فَ 10( 10: 19رؤيا يوحنا  -24
َفـِإنَّ َشـَهاَدَة . اْسـُجْد ِللَّـهِ . َأَنا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ِإْخَوِتَك الَّـِذيَن ِعْنـَدُهْم َشـَهاَدُة َيُسـوعَ ! َتْفَعلْ 

 ) .»َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ 

الكــالم يشــهد أن الســجود هللا وحــده ، أى العبــادة هللا  ومعنــى ذلــك أن الــذى أوحــى هــذا
ـــوة أى . وحـــده ، وهـــذه هـــى شـــهادة يســـوع ، وٕان شـــهادته لهـــى روح النبـــوة ، أى لـــب النب

 .وهذا ال يعنى إال الشهادة ليسوع أنه كان نبياً . رسالة كل نبى

ــيِِّدِه َوَال َرُســو(16: 14يوحنــا  -25 ــْن َس ــَم ِم ــٌد َأْعَظ ــْيَس َعْب ــُه َل ــْن ِإنَّ ــَم ِم ٌل َأْعَظ
، فكيف يتحـد السـيد اإللـه األعظـم مـن الكـل ، مـع عبـده المتضـرع الـذليل هللا؟ .) ُمْرِسِلهِ 

وهــذا دليــل علــى أنــه واهللا . فبمــا أنــه شــهد أنــه مرســل مــن عنــد اهللا ، إذن فــاهللا أعظــم منــه
يمان وهذا ُيخالف قانون اإل. والسيد أعظم من العبد. اثنان ، أحدهما العبد واآلخر السيد

مـن  2048مـن مجمـوع  318م ولم يوافق عليـه إال 325الذى اخترعه آباء مجمع نيقية 
مــــن % 84.5ورفضــــه . هــــم الــــذين وافقــــوا علــــى هــــذا القــــرار% 15.5أى نســــبة . اآلبــــاء

 . مجموع األعضاء

 َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضـَل ِمـَن اْلُمَعلِّـِم َوَال اْلَعْبـُد َأْفَضـلَ «24( 25-24: 10متـى  -26
 .) َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسيِِّدهِ 25. ِمْن َسيِِّدهِ 

َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضـَل ِمـْن ُمَعلِِّمـِه َبـْل ُكـلُّ َمـْن َصـاَر َكـاِمًال 40( 40: 6لوقـا  -27
 .) َيُكوُن ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ 

 .) ُم ِمنِّيَألنَّ َأِبي َأْعظَ ( 28: 14يوحنا  -28

الَّــِذي َيْقَبــُل َمــْن ُأْرِســُلُه َيْقَبُلِنــي : َاْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمُ 20( 20: 13يوحنــا  -29
 .) »َوالَِّذي َيْقَبُلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِني
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ِرُف ِبِه اْبـُن ُكلُّ َمِن اْعَتَرَف ِبي ُقدَّاَم النَّاِس َيْعتَ : َوَأُقوُل َلُكمْ 8( 10-8: 12لوقا  -30
َوُكلُّ َمْن 10. َوَمْن َأْنَكَرِني ُقدَّاَم النَّاِس ُيْنَكُر ُقدَّاَم َمَالِئَكـِة اهللاِ 9. اِإلْنَساِن ُقدَّاَم َمَالِئَكِة اهللاِ 

وِح اْلُقُدِس َفَال ُيغْ  َفُر َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّا َمْن َجدََّف َعَلى الرُّ
 .)َلهُ 

ــــَراِئيَل «: َفَأَجــــابَ 24( 24: 15متــــى  -31 ــــِت ِإْس ــــَراِف َبْي ــــى ِخ ــــْم ُأْرَســــْل ِإالَّ ِإَل َل
الَّةِ   .)»الضَّ

ْيُتوِن 37( 38-37: 19لوقا  -32 اْبَتَدَأ ُكلُّ ُجْمُهـوِر َوَلمَّا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ
 َهللا ِبَصـْوٍت َعِظـيٍم َألْجـِل َجِميـِع اْلُقـوَّاِت الَِّتـي َنَظـُرواالتََّالِميِذ َيْفَرُحـوَن َوُيَسـبُِّحوَن ا

ـــرَّبِّ «: َقـــاِئِلينَ 38 ـــِم ال ـــي ِباْس ـــُك اآلِت ـــاَرٌك اْلَمِل ـــي ! ُمَب ـــٌد ِف ـــَماِء َوَمْج ـــي السَّ ـــَالٌم ِف َس
 .)»!اَألَعاِلي

ــــاِمَرِة َوِفــــي َذَهاِبــــِه ِإَلــــى ُأوُرَشــــِليَم اْجتَــــاَز ِفــــي َوَســــِط ا11( 15-11: 17لوقــــا  -33 لسَّ
ـــوا ِمـــْن َبِعيـــٍد 12. َواْلَجِليـــلِ  ـــٍة اْســـَتْقَبَلُه َعَشـــَرُة ِرَجـــاٍل ُبـــْرٍص َفَوَقُف ـــى َقْرَي َوِفيَمـــا ُهـــَو َداِخـــٌل ِإَل

اْذَهُبـوا َوَأُروا َأْنُفَسـُكْم «: َفَنَظـَر َوقَـاَل َلهُـمُ 14 .»َيا َيُسوُع َيا ُمَعلُِّم اْرَحْمَنا«: َوَصَرُخوا13
ـُد 15. َوِفيَما ُهْم ُمْنَطِلُقوَن َطهَـُروا. »ِلْلَكَهَنةِ  َفَواِحٌد ِمْنُهْم َلمَّـا َرَأى َأنَّـُه ُشـِفَي َرَجـَع ُيَمجِّ

 )اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 

اِلحُ «: َوَسَأَلُه َرِئيٌس 18( 19-18: 18لوقا  -34 َماَذا َأْعَمُل َألِرَث  َأيَُّها اْلُمَعلُِّم الصَّ
َلـْيَس َأَحــٌد َصــاِلحًا ِإالَّ ؟ ِلَمــاَذا تَـْدُعوِني َصــاِلحاً «: َفقَـاَل َلــُه َيُسـوعُ 19» اْلَحَيـاَة اَألَبِديَّـَة؟
 .)َواِحٌد َوُهَو اهللاُ 

َهــا َنْحــُن َصــاِعُدوَن ِإَلــى «: َوَأَخــَذ اِالْثَنــْي َعَشــَر َوَقــاَل َلُهــمْ 31( 31: 18لوقــا  -35
 )ِبَياِء َعِن اْبِن اِإلْنَسانِ ُأوُرَشِليَم َوَسَيِتمُّ ُكلُّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِباَألنْ 

َوَلمَّا اْقَتَرَب ِمْن َأِريَحا َكـاَن َأْعَمـى َجاِلسـًا علَـى الطَِّريـِق 35( 43-35: 18لوقا  -36
ــا َســِمَع اْلَجْمــَع ُمْجتَــازًا َســَألَ 36. َيْســَتْعِطي َفــَأْخَبُروُه 37» َمــا َعَســى َأْن َيُكــوَن َهــَذا؟«: َفَلمَّ

فَـاْنَتَهَرُه 39. »!َيا َيُسـوُع اْبـَن َداُوَد اْرَحْمِنـي«: َفَصـَرخَ 38. ِريَّ ُمْجَتازٌ َأنَّ َيُسوَع النَّاصِ 
َفَوقَـَف َيُسـوُع 40. »َيـا اْبـَن َداُوَد اْرَحْمنِـي«: اْلُمَتَقدُِّموَن ِلَيْسُكَت َأمَّا ُهَو َفَصـَرَخ َأْكثَـَر َكِثيـراً 

َيـا َسـيُِّد َأْن «: َفقَـالَ » َمـاَذا ُتِريـُد َأْن َأْفَعـَل بِـَك؟«41: َب َسَأَلهُ َوَلمَّا اْقَترَ . َوَأَمَر َأْن ُيَقدََّم ِإَلْيهِ 
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َوِفي اْلَحـاِل َأْبَصـَر َوَتِبَعـُه 43. »ِإيَماُنَك َقْد َشَفاكَ . َأْبِصْر «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ 42. »ُأْبِصرَ 
ُد اهللاَ   .)هللاَ َوَجِميُع الشَّْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا ا. َوُهَو ُيَمجِّ

َفَراَقُبوُه َوَأْرَسُلوا َجَواِسيَس َيَتَراَءْوَن َأنَُّهْم َأْبَراٌر ِلَكـْي 20( 26-20: 20لوقـا  -37
َيـا ُمَعلِّـُم َنْعلَـُم «: َفَسـَأُلوهُ 21. ُيْمِسُكوُه ِبَكِلَمٍة َحتَّى ُيَسلُِّموُه ِإَلى ُحْكـِم اْلـَواِلي َوُسـْلَطاِنهِ 

  .)َبْل ِباْلَحقِّ ُتَعلُِّم َطِريَق اهللاِ َكلَُّم َوُتَعلُِّم َوَال َتْقَبُل اْلُوُجوَه َأنََّك ِباِالْسِتَقاَمِة َتتَ 

 )»؟َيا َيُهوَذا َأِبُقْبَلٍة ُتَسلُِّم اْبَن اِإلْنَسانِ «: َفَقاَل َلُه َيُسوعُ ( 48: 22لوقا  -38

دَ 47( 47: 23لوقا  -39 ِباْلَحِقيَقِة َكاَن «: اَهللا َقاِئالً  َفَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة َما َكاَن َمجَّ
 )»!َهَذا اِإلْنَساُن َبارّاً 

َوَلمَّا َرَأى َقاِئُد اْلِمَئِة اْلَواِقـُف ُمَقاِبلَـُه َأنَّـُه َصـَرَخ َهَكـَذا َوَأْسـَلَم 39( 39: 15مرقس  -40
وَح َقالَ   )»!َحّقًا َكاَن َهَذا اِإلْنَساُن اْبَن اللَّهِ «: الرُّ

َوَجــاَء ِإَلــى َبْيــِت َصــْيَدا َفَقــدَُّموا ِإَلْيــِه َأْعَمــى َوَطَلُبــوا ِإَلْيــِه 22( 26-22: 8مــرقس  -41
َوَتَفَل ِفي َعْيَنْيِه َوَوَضَع َيَدْيِه َفَأَخَذ ِبَيِد اَألْعَمى َوَأْخَرَجُه ِإَلى َخاِرِج اْلَقْرَيِة 23َأْن َيْلِمَسُه 

. »ُأْبِصُر النَّـاَس َكَأْشـَجاٍر َيْمُشـونَ «: َتَطلََّع َوقَـالَ فَ 24؟ َعَلْيِه َوَسَأَلُه َهْل َأْبَصَر َشْيئاً 
ــُه َيَتَطلَّــعُ 25 َفَعــاَد َصــِحيحًا َوَأْبَصــَر ُكــلَّ . ُثــمَّ َوَضــَع َيَدْيــِه َأْيضــًا َعَلــى َعْيَنْيــِه َوَجَعَل

 ).»َوَال َتُقْل َألَحٍد ِفي اْلَقْرَيةِ َال َتْدُخِل اْلَقْرَيَة «: َفَأْرَسَلُه ِإَلى َبْيِتِه َقاِئالً 26. ِإْنَساٍن َجِلّياً 

 فهل لو كان عيسى إلهًا ، لكان قام بإشفاء الرجل بعد تجربة فاشلة؟

 أال يدل ذلك على أنه فعًال ال يقدر أن يفعل من نفسه شيئًا؟

أال يــدل ذلــك علــى أن اهللا هــو الــذى يحركــه ويؤيــده ، وبــدون تأييــد اهللا لــه فــال يملــك 
 ؟لنفسه ضرًا وال نفعاً 

وهذا ما فعله موسى عندما شق البحر بعصاه بحول اهللا وقوته ، وبعد ما عبر قومـه 
أراد إغالق البحر مرة أخرى ، فلم يشأ اهللا حتى ال يتخذ النـاس مـن معجزتـه هـذه ذريعـة 
لتأليهـه ، فكــذلك فعـل اهللا مــع عيســى عليـه الســالم ، حتـى يــتعظ مــن يلقـى الشــيطان فــى 

 .مقلبه تأليه عيسى عليه السال
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فإذا كنتم مازلتم تعتقدون فى الثـالوث ، فهـل تعتقـدون أن الـرب ُيرسـل نبيـًا إلهـًا؟ ومـا 
الغــرض مــن أنــه يخــدع عبيــده وُيفهمهــم أنــه نبــى وأنــه مرســل مــن عنــد اهللا ، وهــو الإللــه 

 وهو الراسل؟

 هـل يوجـد نبـى : شبهة النصارى حول ألوهية يسوع تتمثل أيضًا فى قولهم -204س
َوإَِذا َمْفلُـوٌج 2: (وقـد قـال يسـوع للمفلـوج. ال يغفـر الـذنوب إال اهللا. عـًا اليغفر الذنوب؟ طب

ـا َرَأى َيُسـوُع ِإيَمـاَنُهْم قَـاَل ِلْلَمْفلُـوجِ . ُيَقدُِّموَنُه ِإَلْيِه َمْطُروحًا َعَلى ِفَراشٍ  . ِثـْق َيـا ُبَنـيَّ «: َفَلمَّ
، وتكــررت 20: 5صــة فـى لوقــا ، وتكــررت هـذه الق2: 9متـى ) .»َمْغُفــوَرٌة َلــَك َخَطاَيــاكَ 

 ،  5: 2فى مرقس 

ــكَ 47: (وتكــررت هــذه العبــارة عنــد لوقــا مــع امــرأة ــَك َأقُــوُل َل ــْن َأْجــِل َذِل َقــْد ُغِفــَرْت : ِم
: ثُــمَّ َقــاَل َلَهــا48. »َوالَّــِذي ُيْغَفــُر َلــُه َقِليــٌل ُيِحـبُّ َقِلــيالً . َخَطاَياَهـا اْلَكِثيــَرُة َألنََّهــا َأَحبَّــْت َكِثيـراً 

 48-47: 7لوقا ) .»َمْغُفوَرٌة َلِك َخَطاَياكِ «

َوَلِكْن ِلَكْي َتْعَلُموا َأنَّ ِالْبِن اِإلْنَساِن 10: (وأكد فى مرقس أنه يمكنه غفران الـذنوب
 10: 2مرقس ) »ُسْلَطانًا َعَلى اَألْرِض َأْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا

بى التوحيد عيسى عليه أوال إضافة إلى أن هذا الكالم غريب أن يصدر على لسان ن
) يا بنى َغفرُت أنا لك خطاياك: (السالم تمامًا مثل التثليث ، فإن النص لم ُيصرِّح قائالً 

، ولكنه أعلمه أن خطاياه قد ُغِفَرت له بصيغة المبنى للمجهول، أى حذف الفاعل ألنه 
اهللا هـو  معلوم بالبداهة وهو اهللا ، وقد قرر عيسى عليـه السـالم علـى مسـامع متبعيـه أن

ــى َأَحــٍد 25: (وحــده غفَّــار الــذنوب ، فقــال ــُتْم ُتَصــلُّوَن َفــاْغِفُروا ِإْن َكــاَن َلُكــْم َعَل َوَمَتــى َوَقْف
َوإِْن َلـْم َتْغِفـُروا 26. ِلَكـْي َيْغِفـَر َلُكـْم َأْيضـًا َأُبـوُكُم الَّـِذي ِفـي السَّـَماَواِت َزالَِّتُكـمْ َشْيٌء 

 26-25: 11مرقس ) .»الَِّذي ِفي السََّماَواِت َأْيضًا َزالَِّتُكمْ  َأْنُتْم َال َيْغِفْر َأُبوُكمُ 

 !ولو اتخذنا غفرانه للذنوب ذريعة أللوهيته ، لكان كل من يغفر ألخيه أيضًا إلهاً 

وكــان يوحنــا المعمــدان يعمــد النــاس لمغفــرة خطايــاهم ، كمــا عمــد يســوع أيضــًا ، فــال 
ــد طالبــًا غ فــران اهللا ورضــاه ، هــو نفســه الــرب غفَّــار يمكــن أن يكــون الشــخص الــذى يتعمَّ

يَِّة َوَيْكـِرُز ِبَمْعُموِديَّـِة التَّْوَبـِة ِلَمْغِفـَرِة اْلَخَطاَيـا4: (الذنوب ) .َكاَن ُيوَحنَّا ُيَعمُِّد ِفي اْلَبرِّ
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ِمــَد ِحيَنِئــٍذ َجــاَء َيُســوُع ِمــَن اْلَجِليــِل ِإَلــى اُألْرُدنِّ ِإَلــى ُيوَحنَّــا ِلَيْعتَ 13(،  4: 1مــرقس 
 13: 3متى ) .ِمْنهُ 

: وطلبــوا منـــه أن يعلمهـــم الصـــالة كمـــا علـــم يوحنــا عليـــه الســـالم تالميـــذه ، فقـــال لهـــم
ِلـَتُكْن . ِلَيـْأِت َمَلُكوتُـكَ 10. َأَباَنا الَِّذي ِفـي السَّـَماَواِت ِلَيَتقَـدَِّس اْسـُمكَ : َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكَذا«9(

َواْغِفــْر 12. ُخْبَزَنــا َكَفاَفَنــا َأْعِطَنـا اْلَيــْومَ 11. ِلَك َعَلــى اَألْرضِ َمِشـيَئُتَك َكَمــا ِفــي السَّــَماِء َكـذَ 
َنـا 13. َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفـُر َنْحـُن َأْيضـًا ِلْلُمـْذِنِبيَن ِإَلْيَنـا َوَال تُـْدِخْلَنا ِفـي َتْجِرَبـٍة َلِكـْن َنجِّ

يرِ  َفِإنَّـُه ِإْن َغَفـْرُتْم ِللنَّـاِس 14. آِمـينَ . َواْلَمْجَد ِإلَـى اَألَبـدِ َألنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة . ِمَن الشِّرِّ
ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم السَّـَماِويُّ  ِتِهـْم َال َيْغِفـْر 15. َزالَّ َوإِْن َلـْم َتْغِفـُروا ِللنَّـاِس َزالَّ

ِتُكمْ   15-9: 6متى ) .َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ

علَّــق مســألة غفــران الــذنوب علــى اهللا وحــده ، ولجلــب مغفــرة اهللا ، علينــا أن  إذن فقــد
َال َتْقُضـوا َعلَـى . َوَال تَـِديُنوا فَـَال تُـَداُنوا37. (نكون نحن أيضًا متسـامحين ونغفـر لآلخـرين

 37: 6لوقا ) .ِاْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكمْ . َأَحٍد َفَال ُيْقَضى َعَلْيُكمْ 

وقــد كــان عيســى . أن تطلــب مــن اهللا أن يغفــر لــك خطايــاك وأن مــن أركــان الصــالة
َوإِْذ َكاَن ُيَصـلِّي ِفـي 1: (عليه السالم يصلى هللا ، وكانت هذه صالته التى علمها أتباعه

ضـًا َيـا َربُّ َعلِّْمَنـا َأْن ُنَصـلَِّي َكَمـا َعلَّـَم ُيوَحنَّـا َأيْ «: َمْوِضٍع َلمَّا َفَرَغ َقاَل َواِحـٌد ِمـْن َتَالِميـِذهِ 
ــَذهُ  ــمْ 2. »َتَالِمي ــاَل َلُه ــوا«: َفَق ــى َصــلَّْيُتْم َفُقوُل ــدَِّس اْســُمَك : َمَت ــَماَواِت ِلَيَتَق ــي السَّ ــا الَّــِذي ِف َأَباَن

ُخْبَزَنـا َكَفاَفَنـا َأْعِطَنـا 3. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك ِلـَتُكْن َمِشـيَئُتَك َكَمـا ِفـي السَّـَماِء َكـَذِلَك َعلَـى اَألْرضِ 
َوَال تُـْدِخْلَنا َواْغِفْر َلَنا َخَطاَياَنا َألنََّنا َنْحُن َأْيضًا َنْغِفـُر ِلُكـلِّ َمـْن ُيـْذِنُب ِإَلْيَنـا 4ُكلَّ َيْوٍم 

يرِ  َنا ِمَن الشِّرِّ  4-1: 11لوقا ) .»ِفي َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِّ
اْبـــُن اِإلْنَســـاِن ُقـــدَّاَم َيْعتَـــِرُف ِبـــِه ُكـــلُّ َمـــِن اْعتَـــَرَف ِبـــي ُقـــدَّاَم النَّـــاِس : َوَأقُــوُل َلُكـــمْ 8(

َوُكــلُّ َمـْن َقــاَل َكِلَمــًة 10. َوَمـْن َأْنَكَرِنــي قُـدَّاَم النَّــاِس ُيْنَكــُر قُـدَّاَم َمَالِئَكــِة اهللاِ 9. َمَالِئَكــِة اهللاِ 
وِح اْلقُـُدِس فَـَال ُيْغفَـُر لَـهُ  ـا َمـْن َجـدََّف َعَلـى الـرُّ : 12لوقـا ) .َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغفَـُر لَـُه َوَأمَّ

8-10 
معنـــى ذلـــك أن هـــذا ) َيْعَتـــِرُف ِبـــِه اْبـــُن اِإلْنَســـاِن ُقـــدَّاَم َمَالِئَكـــِة اهللاِ (والحـــظ قولـــه 

ســيكون يـــوم الحســـاب ، وهـــو والنــاس أمـــام مالئكـــة الحســـاب ، يــدافع عـــن نفســـه ودعـــوة 
النــاس إيــاه إلهــًا ، فهــل يقــف اإللــه أمــام مالئكــة الحســاب ليشــهد علــي مــن أنكــره أو مــن 
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تــرف بــه؟ فهــذا مــن النصــوص التــى تؤكــد بشــريته وأنــه ُعرضــة للحســاب فــى اآلخــرة اع
َوإِْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى اْبَن َمـْرَيَم : (مصداقًا لقول اهللا سبحانه وتعالى فى سورة النساء

َقاَل ُسـْبَحاَنَك َمـا َيُكـوُن ِلـي  أََأنَت ُقلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإَلَهْيِن ِمن ُدوِن الّلهِ 
َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفـي َنْفِسـي َوَال َأْعَلـُم 

َمـا ُقْلـُت َلُهـْم ِإالَّ َمـا َأَمْرَتِنـي ِبـِه َأِن  )116(َما ِفي َنْفِسَك ِإنَّـَك َأنـَت َعـالَُّم اْلُغُيـوِب 
اْعُبُدوْا الّلـَه َربِّـي َوَربَُّكـْم َوُكنـُت َعَلـْيِهْم َشـِهيًدا مَّـا ُدْمـُت ِفـيِهْم َفَلمَّـا تَـَوفَّْيَتِني ُكنـَت 

ِإن ُتَعـذِّْبُهْم َفـِإنَُّهْم ِعَبـاُدَك  )117(َأنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشـْيٍء َشـِهيٌد 
ـاِدِقيَن َقاَل الّلُه َهَذا َيـْوُم َينَفـُع ال) 118(َوإِن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  صَّ

ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلـِديَن ِفيَهـا َأَبـًدا رَِّضـَي الّلـُه َعـْنُهْم 
ــمَ  )119(َوَرُضــوْا َعْنــُه َذِلــَك اْلَفــْوُز اْلَعِظــيُم  اَواِت َواَألْرِض َوَمــا ِفــيِهنَّ ِلّلــِه ُمْلــُك السَّ

 120-116المائدة ) )120( َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ونزل : (وهو نفس الذى تخوف منه عيسى عليه السالم وأعلنه فى إنجيل برنابا قائالً 
ا اقتـرب يسوع في السنة الثانيـة مـن وظيفتـه النبويـة مـن أورشـليم، وذهـب إلـى نـايين، فلمـ

من باب المدينة كان أهل المدينة يحملون إلى القبر ابنا وحيدا إلمه األرملة ، وكان كل 
فلما وصل يسوع علم الناس إن الذي جـاء إنمـا هـو يسـوع نبـي أحد ينوح عليه ، 

وفعــل ، فلــذلك تقــدموا وتضــرعوا إليــه ألجــل الميــت طــالبين أن يقيمــه ألنــه نبــي ، الجليــل
خـذني مـن العـالم يـارب : ووجه نفسه هللا وقـالسوع كثيرا ، ، فخاف يتالميذه كذلك

، حينئــذ جــاء  ، ألن العــالم مجنــون وكــادوا يــدعونني إلهـــا ، ولمــا قــال ذلــك بكــى
ال تخـف يـا يســوع ألن اهللا أعطـاك قـوة علـى كـل مـرض ، حتــى : المـالك جبريـل ، وقـال

لتنفــذ مشـيئتك أيهــا : إن كـل مـا تمنحــه باسـم اهللا يــتم برمتـه ، فعنــد ذلـك تنهـد يســوع قـائال
ال تبكـي أيتهـا : اإلله القدير الرحيم ، ولما قال هذا اقترب من أم الميـت وقـال لهـا بشـفقة

أقــول لـك أيهـا الشـاب باسـم اهللا قـم صـحيحا؟ ، فـانتعش : المرأة ، ثم أخـذ يد الميت وقال
ـــام اهللا لنــا : الغــالم ، وامــتأل الجميــع خـــوفا قــائلين  ا بيننــا وافتقــد عظيمــ)) نبيــا (( لقــد أق

 47برنابا ) .شعبه

الحــق أقــول لكــم متكلمــا مــن القلــب أنــي أقشــعر ألن العــالم ســيدعوني إلهــا، (
وعليَّ أن أقدم ألجل هذا حسـابا، لعمـر اهللا الـذي نفسـي واقفـة فـي حضـرته أنـي 
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رجل فان كسائر الناس، على أني وٕان أقامني اهللا نبيا علـى بيـت إسـرائيل ألجـل 
ح الخطــاة خــادم اهللا، وأنــتم شــهداء علــى هــذا كيــف أنــي صــحة الضــعفاء وٕاصــال

أنكر على هؤالء األشرار الذين بعـد انصـرافي مـن العـالم سـيبطلون حـق إنجيلـي 
، ولكني سـأعود قبيـل النهايـة، وسـيأتي معـي أخنـوخ وٕايليـا، ونشـهد علـى بعمل الشيطان

لــدموع ، وبعــد أن تكلــم يســوع هكــذا أذرف ااألشــرار الــذين ســتكون آخــرتهم ملعونــة، 
اصفح أيها الرب اإلله وارحم : فبكى تالميذه بصوت عال ورفعوا أصواتهم قائلين

 52برنابا ) .خادمك البريء، فأجاب يسوع آمين آمين

لذلك أصدر مجلس الشيوخ قرارًا وعلقوه فى المعبد مهددين كل من يطلق على يسوع 
در أمـرا أنـه ينهـى لذلك تحنن مجلس الشيوخ على اسرائيل وأصـ: (إلهًا أو ابن إلـه

ويتوعــد بــالموت كــل أحــد يــدعو يســوع الناصــري نبــي اليهــود إلهــا أو ابــن اهللا، 
 98برنابا ) فعلق هذا األمر في الهيكل منقوشا على النحاس

كمــا أقــر أن كــل مــا يقولــه ، وكــل مــا يفعلــه هــو مــن عنــد اهللا وبــأمره وبحولــه وقوتــه ، 
أتـاهم اهللا هـذه القـدرة، وصـحح عيسـى  لذلك آمـن الجمـوع بـأن عيسـى مـن األنبيـاء الـذين

َأَنــا َال َأْقـِدُر َأْن َأْفَعــَل ِمـْن َنْفِســي 30(: عليـه السـالم أفهـامهم ومعتقــداتهم بـأن قـال لهـم
ــْيئاً  ــٌة . َش ــا َأْســَمُع َأِديــُن َوَدْيُنــوَنِتي َعاِدَل ــبُ َكَم ــي َال َأْطُل ــيَئَة اآلِب  َألنِّ ــْل َمِش ــيَئِتي َب َمِش

 30: 5يوحنا .) الَِّذي َأْرَسَلِني

ـــَد اهللا لعلمـــه أن عيســـى رســـول اهللا ـــا َرَأى 8: (حتـــى المفلـــوج بعـــد أن تـــمَّ شـــفاؤه مجَّ َفَلمَّ
ُدوا اللََّه الَِّذي َأْعَطى النَّاَس اْلُجُموُع  ُبوا َوَمجَّ  8: 9متى ) .ُسْلَطانًا ِمْثَل َهَذا َتَعجَّ

بـًا مـن اهللا أن يـتم هـذه كما كان عيسى عليه السالم كان يرفع عينيه إلـى السـماء طال
َفَرَفُعـوا اْلَحَجـَر َحْيـُث 41(ورسـوال  وبه نبيـاً  المعجزة على يديه، حتى يؤمن الناس باهللا رباً 

ــالَ  ــْوُق َوَق ــى َف ــِه ِإَل ــَع َيُســوُع َعْيَنْي ــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف ــَك «: َكــاَن اْلَمْي ــُكُرَك َألنَّ ــا اآلُب َأْش َأيَُّه
َوَلِكـْن َألْجـِل َهـَذا اْلَجْمـِع . ُت َأنَّـَك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـيَوَأَنا َعِلمْ 42َسِمْعَت ِلي 

 ،  42-41: 11يوحنا .) »اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

ــَياِطينَ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت 20: (وأكَّـَد ذلــك أيضــًا بقولــه َفَقــْد َأْقَبــَل  ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ
  20: 11لوقا .) َلْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ عَ 
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َأيَُّهــــا الرَِّجــــاُل اِإلْســــَراِئيِليُّوَن اْســــَمُعوا َهــــِذِه «22: (وقــــد شــــهد لــــه أحــــد معاصــــريه قــــائالً 
َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت : اَألْقـَوالَ 
  22: 2أعمال الرسل .) َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  ا اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ َصَنَعهَ 

يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمـوُس 1: (وأقر نيقوديموس رئيس اليهود قائالً  َكـاَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
َيـا ُمَعلِّـُم َنْعَلـُم َأنَّـَك َقـْد َأَتْيـَت ِمـَن «: َهَذا َجاَء ِإلَـى َيُسـوَع لَـْيًال َوقَـاَل لَـهُ 2. َرِئيٌس ِلْلَيُهودِ 

اللَِّه ُمَعلِّمًا َألْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنـَت َتْعَمـُل ِإْن َلـْم َيُكـِن 
 2-1: 3يوحنا .) »اللَُّه َمَعهُ 

: يل ولــيس أكثــر ، فقــالوشــهد عيســى عليــه الســالم لنفســه بأنــه رســول اهللا لبنــى إســرائ
ـا َأَنـا َفِلـي َشــَهاَدٌة َأْعَظـُم ِمـْن ُيوَحنَّــا 36( َلَهــا َوَأمَّ َألنَّ اَألْعَمـاَل الَِّتــي َأْعَطـاِني اآلُب ِألَُكمِّ

يوحنـا .) َهِذِه اَألْعَماُل ِبَعْيِنَها الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ اآلَب َقـْد َأْرَسـَلِني
5 :36 

كمـــا بـــرََّأ نفســـه مـــن ادعـــائهم األلوهيـــة عليـــه أو أن يقولـــوا عليـــه إنـــه أعظـــم مـــن بشـــر 
ــي37( ــَهُد ِل ــَلِني َيْش ــُه الَّــِذي َأْرَس ــْرُتْم . َواآلُب َنْفُس ــطُّ َوَال َأْبَص ــَمُعوا َصــْوَتُه َق ــْم َتْس َل

َعْبـٌد َأْعَظـَم ِمـْن َسـيِِّدِه  ِإنَّـُه َلـْيَس : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقُـوُل َلُكـمْ 16(،  37: 5يوحنا ) َهْيَئَتهُ 
: 14يوحنــا .) ِإْن َعِلْمــُتْم َهــَذا َفُطوَبــاُكْم ِإْن َعِمْلُتُمــوهُ 17. َوَال َرُســوٌل َأْعَظــَم ِمــْن ُمْرِســِلهِ 

َتْفَرُحـوَن  َلْو ُكْنـُتْم ُتِحبُّـوَنِني َلُكْنـُتمْ . َسِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكْم َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكمْ ( 16-17
 28: 14يوحنا .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيَألنِّي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

كما صدََّق الناس يسوع وأقواله أنه نبى مرسل من عنـد اهللا بعـد اآليـات التـى صـنعها 
َهَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة  ِإنَّ «: َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا14. (أمام الناس

 14: 6يوحنا ) »!النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

وقـــد يظـــن أحـــد أن عيســـى إلهـــًا لمجـــرد أنـــه أحيـــا المـــوتى أو أتـــى بمعجـــزة ، متناســـيًا 
وقــوف عيســى عليــه الســالم ورفــع عينــه إلــى الســماء داعيــًا اهللا أن ُيــتُم هــذه النعمــة علــى 

: َر َحْيــُث َكـاَن اْلَمْيـُت َمْوُضــوعًا َوَرفَـَع َيُسـوُع َعْيَنْيــِه ِإلَـى فَـْوُق َوَقــالَ َفَرَفُعـوا اْلَحَجـ41(يديـه 
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «

 42-41: 11يوحنـا .) »َأنَّـَك َأْرَسـْلَتِني َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلـُت ِلُيْؤِمُنـوا
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ــَياِطينَ َوَلِكــْن ِإْن ُكْنــُت 20(، متغــافًال قــول عيســى عليــه الســالم   ِبِإْصــِبِع اِهللا ُأْخــِرُج الشَّ
َأَنـا َال َأْقـِدُر َأْن َأْفَعـَل ِمـْن 30: (، أو قولـه 20: 11لوقـا .) َفَقْد َأْقَبَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اهللاِ 

َألنِّــي َال َأْطُلــُب َمِشــيَئِتي َبــْل َمِشــيَئَة َكَمــا َأْســَمُع َأِديــُن َوَدْيُنــوَنِتي َعاِدَلــٌة . ْيئاً َنْفِســي َشــ
 30: 5يوحنا ) .اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

َوإِْن ُكْنُت 16: (وقد فصل بين نفسه وبين اهللا سبحانه وتعالى ، بل ثَنَّى نفسه مع اهللا
َوَأْيضـًا ِفـي 17. َألنِّي َلْسُت َوْحِدي َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَلِنيَحقٌّ َأَنا َأِديُن َفَدْيُنوَنِتي 
َأَنـا ُهـَو الشَّـاِهُد ِلَنْفِسـي َوَيْشـَهُد ِلـي 18. َأنَّ َشـَهاَدَة َرُجَلـْيِن َحـقٌّ : َناُموِسُكْم َمْكتُـوبٌ 

حـــق، فـــأين هـــم  فـــإذا كانـــت شـــهادة رجلـــين 18-16: 8يوحنـــا ) »اآلُب الَّـــِذي َأْرَســـَلِني
فأين اإلندماج واإلتحاد بـين الالهـوت والناسـوت الـذى . هؤالء اإلثنين؟ اهللا وعيسى نفسه

 ال ينفصل طرفة عين؟

ــْم 29: (وفصــَل بينــه وبــين اهللا ســبحانه وتعــالى فقــال ــي َوَل ــَو َمِع ــَلِني ُه ــِذي َأْرَس َوالَّ
فكيــف  29: 8يوحنـا .) »َمـا ُيْرِضـيهِ َيْتُرْكِنـي اآلُب َوْحـِدي َألنِّـي ِفــي ُكـلِّ ِحـيٍن َأْفَعــُل 

 يتركه إذا كان هو نفسه اآلب؟ ومن الذى يرسله إن كان هو الراسل؟

َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َأْفَعـُل 29(
ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم . َمُع كَالَم اللَّهِ َالَِّذي ِمَن اللَِّه َيسْ 47(،  29: 8يوحنـا .) »َما ُيْرِضيهِ 

 ،  47: 8يوحنا .) »َتْسَمُعوَن َألنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اللَّهِ 

ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمي َوُيـْؤِمُن ِبالَّـِذي َأْرَسـَلِني َفَلـُه : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24(
 24: 5يوحنا)ى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَال َيْأِتي ِإلَ 

ــهُ َمــْن َرَذَلِنــي َوَلــْم َيْقَبــْل كَالِمــي 48: (وقــال إن الــديَّان هــو اهللا ــْن َيِديُن ــُه َم َاْلكــَالُم . َفَل
ْم َأَتَكلَّـْم ِمـْن َنْفِسـي َلِكـنَّ اآلَب َألنِّـي َلـ49الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنـُه ِفـي اْلَيـْوِم اَألِخيـِر 

َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه 50. َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّمُ : الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 
-48: 12يوحنا .) »َكلَّمُ َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأتَ . ِهَي َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 

50  

وهــذا تكملــة للفقــرة الســابقة ، فــإن مــن يســمع كالمــى فســينتقل إلــى الخلــود فــى الجنــة 
تصريح واضح بـأن ). َفَلُه َمْن َيِديُنهُ (عقب موته ، أما من يرذل كالمى فسيحاسبه اهللا 
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هللا ، فهــــو الحســـاب بيـــد اهللا ، ال خطيئـــة أزليـــة ، وال تجســـد هللا ، وال اتحـــاد بينـــه وبـــين ا
َيْفِصل بينه وبين جالل اهللا فى كل شىء ، فالحساب بيد اهللا ، والرسالة بيد اهللا ، ومـاذا 

فهـو لـيس إال عبـد هللا أرسـله إلـى . ينبغى عليه أن يقول أو أن يعلِّم أتباعه أيضـًا بيـد اهللا
لــى مبعوثـًا عنــده إ) رئــيس الجمهوريـة مــثالً (هــل تتخيـل أم يرســل الحـاكم . قـوم برســالة مـا

 دولة أخرى ويتكلم برسالة أخرى غير التى أرسله به؟ 

ــَد أن اهللا أعظــم منــه ، وهــو يحبــه ــُتْم : (األمــر الــذى ينفــى اتحــاده بــاهللا. كمــا أكَّ ــْو ُكْن َل
َوُقْلــُت 29. َألنَّ َأِبــي َأْعَظــُم ِمنِّــيُتِحبُّــوَنِني َلُكْنــُتْم َتْفَرُحــوَن َألنِّــي ُقْلــُت َأْمِضــي ِإَلــى اآلِب 

َال َأَتَكلَُّم َأْيضًا َمَعُكْم َكِثيرًا َألنَّ َرِئيَس 30. اآلَن َقْبَل َأْن َيُكوَن َحتَّى َمَتى َكاَن ُتْؤِمُنونَ  َلُكمُ 
ــَيْفَهَم اْلَعــاَلُم َأنِّــي ُأِحــبُّ اآلَب َوَكَمــا 31. َهــَذا اْلَعــاَلِم َيــْأِتي َوَلــْيَس َلــُه ِفــيَّ َشــْيءٌ  َوَلِكــْن ِل

 أبى أعظم منى؟ .) ا َأْفَعلُ َأْوَصاِني اآلُب َهَكذَ 

، 20: 15يوحنـا .) َلـْيَس َعْبـٌد َأْعَظـَم ِمـْن َسـيِِّدهِ : ُاْذُكُروا اْلكَالَم الَّـِذي ُقْلتُـُه َلُكـمْ (
َيْكِفي التِّْلِميَذ 25. َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم َوَال اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن َسيِِّدهِ «24(و

وبهــذا يكــون اآلب هــو أعظــم  25-24: 10متــى .) َكُمَعلِِّمــِه َواْلَعْبــَد َكَســيِِّدهِ  َأْن َيُكــونَ 
بـل كفـاه شـرفًا أن يكـون بـار وتقـى . من االبن ، ويكون األب هو السيِّد واالبن هو عبده

ويعمل أعمال أبيه ويتشبه بصفاته ، ويكفيكم شرفًا أن تكونوا مثل نبيكم ، فال يرسل اهللا 
 .ن خير قومهنبيًا إال وكا

 20: 15يوحنــا .) َلــْيَس َعْبــٌد َأْعَظــَم ِمــْن َســيِِّدهِ : ُاْذُكــُروا اْلكــَالَم الَّــِذي ُقْلتُــُه َلُكــمْ (
ألــيس بهــذا االعتــراف ينفــى عيســى رســول اهللا عليــه الســالم األلوهيــة عــن نفســه وُينســب 

ى أوحـى لنفسه العبودية؟ إذا كنت مازلت غير مصدق ، فاقرأ هذا النص أيضـًا وهـو الـذ
َأَنــا ! اْنظُـْر َال َتْفَعـلْ «: (َفَخـَرْرُت َأَمـاَم ِرْجَلْيـِه َألْسـُجَد لَـُه ، َفقَـاَل ِلـيَ 10(: بـه فـى عقيـدتكم

َفِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع . اْسُجْد ِللَّهِ . َعْبٌد َمَعَك َوَمَع ِإْخَوِتَك الَِّذيَن ِعْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوعَ 
ـــوَّةِ  ـــَي ُروُح النُُّب ، إذن فقـــد رفـــض الجيـــل األول مـــن أتبـــاع  10: 19رؤيـــا يوحنـــا ) .»ِه

عيسـى عليـه الســالم أن يسـجد لهـم أحــد مـدعيين وجــود الـروح القـدس عنــدهم ، وهـو مــن 
: النصــــوص المقدســــة ، وهــــذا يــــذكرنا بســــجود عيســــى عليــــه الســــالم نفســــه وصــــالته هللا

اْجِلُسوا َهُهَنا «: َها َجْثَسْيَماِني َفَقاَل ِللتََّالِميذِ ِحيَنِئٍذ َجاَء َمَعُهْم َيُسوُع ِإَلى َضْيَعٍة ُيَقاُل لَ 36(
. ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزْبِدي َواْبَتَدَأ َيْحـَزُن َوَيْكَتئِـبُ 37. »َحتَّى َأْمِضَي َوُأَصلَِّي ُهَناكَ 
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ثُمَّ َتَقدََّم 39. »َهُهَنا َواْسَهُروا َمِعي اْمُكُثوا. َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّدًا َحتَّى اْلَمْوتِ «: َفَقاَل َلُهمْ 38
َيـا َأَبتَـاُه ِإْن َأْمَكـَن َفْلَتْعُبـْر َعنِّـي َهـِذِه «: قَـاِئالً َقِليًال َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه َوَكـاَن ُيَصـلِّي 

التََّالِميِذ َفَوَجـَدُهْم ُثمَّ َجاَء ِإَلى 40. »اْلَكْأُس َوَلِكْن َلْيَس َكَما ُأِريُد َأَنا َبْل َكَما ُتِريُد َأْنتَ 
ِاْسـَهُروا َوَصـلُّوا 41َأَهَكَذا َمـا قَـَدْرُتْم َأْن َتْسـَهُروا َمِعـي َسـاَعًة َواِحـَدًة؟ «: ِنَيامًا َفَقاَل ِلُبْطُرَس 

وُح َفَنِشيٌط َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضِعيفٌ . ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ  ثَاِنَيًة  َفَمَضى َأْيضاً 42. »َأمَّا الرُّ
َيـا َأَبتَــاُه ِإْن َلـْم ُيْمِكــْن َأْن َتْعُبـَر َعنِّــي َهـِذِه اْلَكــْأُس ِإالَّ َأْن َأْشــَرَبَها «: َوَصـلَّى َقــاِئالً 

ــَتُكْن َمِشــيَئُتكَ  َفَتــَرَكُهْم 44. ثُــمَّ َجــاَء َفَوَجــَدُهْم َأْيضــًا ِنَيامــًا ِإْذ َكاَنــْت َأْعُيــُنُهْم ثَِقيَلــةً 43. »َفْل
 44-36: 26متى  .)َوَصلَّى ثَاِلَثًة َقاِئًال َذِلَك اْلَكَالَم ِبَعْيِنهِ ْيضًا َوَمَضى أَ 

َألنَُّه 24: (كما أن المعجزات ال تعنى النبوة وال تعنى األلوهية باعتراف الكتاب نفسـه
تـَّى ُيِضـلُّوا َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطـوَن آَيـاٍت َعِظيَمـًة َوَعَجاِئـَب حَ 

، فالشياطين والكذبة والمضلين يمكنهم أن  24: 24متى ) .َلْو َأْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن َأْيضاً 
 .يعطوا آيات وعجائب

 :كما أحيا بعض األنبياء قبل عيسى الموتى بإذن اهللا

: َفُقْلــتُ » ِعَظـاُم؟َأَتْحَيــا َهـِذِه الْ , َيـا اْبـَن آَدمَ : [َفقَـاَل ِلــي3: (فحزقيـال أحيـا ألوفــا بـإذن اهللا
َأيَُّتَهـا اْلِعَظـاُم : َتَنبَّْأ َعَلى َهِذِه اْلِعَظاِم َوُقْل َلَها: [َفَقاَل ِلـي4. »َيا َسيُِّد الرَّبُّ َأْنَت َتْعَلمُ [

ِخـُل ِفـيُكْم َهَئَنـَذا ُأدْ : َهكَذا َقاَل السَّـيُِّد الـرَّبُّ ِلهَـِذِه اْلِعَظـامِ 5. اْسَمِعي َكِلَمَة الرَّبِّ , اْلَياِبَسةُ 
ــيُكْم 6. ُروحــًا َفَتْحُيــونَ  ــدًا َوَأْجَعــُل ِف ــْيُكْم ِجْل ــْيُكْم َعَصــبًا وَأْكِســيُكْم َلْحمــًا َوَأْبُســُط َعَل َوَأَضــُع َعَل

َوَبْيَنَمــا َأَنــا َأتَنبَّــُأ َكـــاَن . َفَتَنبَّــْأُت كَمــا ُأِمــرتُ 7]. ُروحــًا َفَتْحُيــوَن َوَتْعَلُمــوَن َأنِّــي َأَنــا الــرَّبُّ 
وَنَظـْرُت َوإَِذا ِبــاْلَعَصِب 8. ْوٌت َوإَِذا َرْعٌش َفَتَقاَرَبِت اْلِعَظاُم ُكـلُّ َعْظـٍم ِإَلـى َعْظِمـهِ صَ 

َتَنبَّـْأ : [َفَقاَل ِلـي9. َوَلْيَس ِفيَها ُروحٌ , وُبِسَط اْلِجْلُد عَلْيَها ِمْن َفْوقُ , َواللَّْحِم َكَساَها
وحِ  وحِ وَ , َتَنبَّــْأ َيــا اْبــَن آَدمَ , ِللــرُّ ــيُِّد الــرَّبُّ : ُقــْل ِللــرُّ َهُلــمَّ َيــا ُروُح ِمــَن : َهكــَذا َقــاَل السَّ

َيــاِح اَألْرَبــِع َوُهــبَّ َعَلــى َهــُؤَالِء اْلَقْتَلــى ِلَيْحُيــوا َفــَدَخَل , َفَتَنبَّــْأُت َكَمــا َأَمَرنــي10. »الرِّ
وحُ  -3: 37حزقيـال ) .ّدًا ِجـّداً َفَحُيوا َوَقاُموا َعَلى َأقَداِمِهْم َجْيٌش َعظيٌم جِ , ِفيِهِم الرُّ

10 

َيـا : [َفَتَمدََّد َعَلى اْلَولَـِد ثَـَالَث َمـرَّاٍت، َوَصـَرَخ ِإَلـى الـرَّبِّ 21: (وأحيا إيليا ولدًا بإذن اهللا
ــهِ  ــى َجْوِف ــِد ِإَل ــَذا اْلَوَل ــُس َه ــْع َنْف ــا، 22]. َربُّ ِإَلِهــي، ِلَتْرِج ــِمَع الــرَّبُّ ِلَصــْوِت ِإيِليَّ َفَس
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َفَأَخــَذ ِإيِليَّــا اْلَوَلــَد َوَنـَزَل ِبــِه ِمــَن اْلُعلِّيَّــِة ِإَلــى 23. َنْفــُس اْلَوَلــِد ِإَلــى َجْوِفــِه َفَعــاَش َفَرَجَعــْت 
ــهِ  َهــَذا : [َفَقاَلــِت اْلَمــْرَأُة ِإليِليَّــا24!] اْبُنــِك َحــيٌّ . اْنُظــِري: [َوقَــاَل ِإيِليَّــا. اْلَبْيــِت َوَدَفَعــُه ِألُمِّ
: 17ملــوك األول ) ].َك َرُجــُل اللَّــِه، َوَأنَّ َكــَالَم الــرَّبِّ ِفــي َفِمــَك َحــقٌّ اْلَوْقــَت َعِلْمــُت َأنَّــ

21-24 

ــــٌت 32: (وأحيــــا اليشــــع صــــبيًا بــــإذن اهللا ــــِبيِّ َميِّ ــــَت َوإَِذا ِبالصَّ ــــَل َأِليَشــــُع اْلَبْي َوَدَخ
ِكَلْيِهَما َوَصلَّى ِإَلـى َفَدَخَل َوَأْغَلَق اْلَباَب َعَلى َنْفَسْيِهَما 33. َوُمْضَطِجٌع َعَلى َسِريرِهِ 

ــِبيِّ َوَوَضــَع َفَمــُه َعَلــى َفِمــِه َوَعْيَنْيــِه َعَلــى َعْيَنْيــِه 34. الــرَّبِّ  ثُــمَّ َصــِعَد َواْضــَطَجَع َفــْوَق الصَّ
َتاَرًة ِإَلى ُثمَّ َعاَد َوَتَمشَّى ِفي اْلَبْيِت 35. َوَيَدْيِه َعَلى َيَدْيِه، َوَتَمدََّد َعَلْيِه َفَسُخِ◌َن َجَسُد اْلَوَلدِ 

ــِبيُّ  ــَتَح الصَّ ــِبيُّ َســْبَع َمــرَّاٍت ثُــمَّ َف ــِه َفَعَطــَس الصَّ ــاَرًة ِإَلــى ُهَنــاَك، َوَصــِعَد َوَتَمــدََّد َعَلْي ــا َوَت ُهَن
 36-32: 4ملوك الثانى .) َعْيَنْيهِ 

 َوِفيَما َكـاُنوا َيـْدِفُنونَ 21: (بل إن اهللا أحيا رجًال ميتًا إلرتطام جثمانه بجثمان اليشع
ــِر َأِليَشــعَ  ــَزاَة، َفَطَرُحــوا الرَُّجــَل ِفــي َقْب ــْد َرَأُوا اْلُغ ــْم َق ــَزَل الرَُّجــُل . َرُجــًال ِإَذا ِبِه ــا َن َفَلمَّ

 21: 13ملوك الثانى .) َوَمسَّ ِعَظاَم َأِليَشَع َعاَش َوَقاَم َعَلى ِرْجَلْيهِ 

َشــابٌّ اْســُمُه  َوَكــانَ 9: (وقــد أقــر كتــابكم أنــه بعــد يســوع قــد أحيــا بــولس وبطــرس مــوتى
َوإِْذ َكــاَن ُبــوُلُس ُيَخاِطــُب ِخَطابــًا َطــِويًال . َأْفِتيُخــوُس َجاِلســًا ِفــي الطَّاَقــِة ُمتَــثَقًِّال ِبَنــْوٍم َعِميــقٍ 

قَـَع َفَنـَزَل ُبـوُلُس َووَ 10. َغَلَب َعَلْيـِه النَّـْوُم َفَسـَقَط ِمـَن الطََّبقَـِة الثَّاِلثَـِة ِإَلـى َأْسـَفُل َوُحِمـَل َميِّتـاً 
ُثمَّ َصِعَد َوَكسََّر ُخْبزًا َوَأَكَل َوَتَكلَّـَم 11. »َال َتْضَطِرُبوا َألنَّ َنْفَسُه ِفيهِ «: َعَلْيِه َواْعَتَنَقُه َقاِئالً 
وا َتْعِزَيــًة َلْيَســْت ِبَقِليَلــةٍ 12. َوَهَكــَذا َخــَرجَ . َكِثيــرًا ِإَلــى اْلَفْجــرِ  ) .َوَأُتــوا ِبــاْلَفَتى َحّيــًا َوَتَعــزُّ

 12-7: 20ال الرسل أعم

َهِذِه َكاَنـْت . َوَكاَن ِفي َياَفا ِتْلِميَذٌة اْسُمَها َطاِبيثَا الَِّذي َتْرَجَمُتُه َغَزاَلةُ 36: (وعن بطرس
َوَحـَدَث ِفـي ِتْلـَك اَأليَّـاِم َأنَّهَـا َمِرَضـْت 37. ُمْمَتِلَئًة َأْعَماًال َصاِلَحًة َوإِْحَساَناٍت َكاَنـْت َتْعَمُلهَـا

ُلوَها َوَوَضُعوَها ِفي ِعلِّيَّةٍ َوَماتَ  َوإِْذ َكاَنْت ُلدَُّة َقِريَبًة ِمْن َيافَـا َوَسـِمَع التََّالِميـُذ َأنَّ 38. ْت َفَغسَّ
ـــْيِهمْ  ـــاَز ِإَل ـــَواَنى َعـــْن َأْن َيْجَت ـــِه َأْن َال َيَت ـــاِن ِإَلْي ـــْيِن َيْطُلَب ـــُلوا َرُجَل ـــا َأْرَس ـــاَم 39. ُبْطـــُرَس ِفيَه َفَق

َفَلمَّا َوَصَل َصِعُدوا ِبِه ِإَلى اْلِعلِّيَِّة َفَوَقَفْت َلَدْيِه َجِميـُع اَألَراِمـِل َيْبِكـيَن . اَء َمَعُهَماُبْطُرُس َوجَ 
ـــا َكاَنـــْت َتْعَمـــُل َغَزالَــُة َوِهـــَي َمَعهُـــنَّ  َفـــَأْخَرَج ُبْطـــُرُس اْلَجِميـــَع 40. َوُيــِريَن َأْقِمَصـــًة َوِثَيابـــًا ِممَّ
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» !َيــا َطاِبيثَــا ُقـــوِمي«: ْكَبَتْيــِه َوَصــلَّى ثُــمَّ اْلَتَفــَت ِإلَــى اْلَجَســِد َوقَــالَ َخاِرجــًا َوَجثَــا َعلَــى رُ 
ثُـمَّ َنـاَدى . َفَناَوَلَهـا َيـَدُه َوَأَقاَمَهـا41 َوَلمَّـا َأْبَصـَرْت ُبْطـُرَس َجَلَسـتْ . َفَفَتَحْت َعْيَنْيَها

 41-36: 9رسل أعمال ال)اْلِقدِّيِسيَن َواَألَراِمَل َوَأْحَضَرَها َحيَّةً 

 ما الحكمة من تجسد اإلله كطفل رضيع؟ ولماذا لم يتجسد مباشرة كرجـل  -205س
سنة من العمر؟ ألست معـى لـو كـان الـرب قـد فعـل ذلـك لكـان هـذا أجـدى وأقـوى  30له 

 فى تصديقه واإليمان بعقيدته؟

 امــرأة مثــل نبــى اهللا ســليمان  1000هــل تســتطيع أن تتخيــل إنســانًا عنــده  -206س
؟ ألــيس مــن الظلــم جمــع كــل هــؤالء النســاء تحــت رجــل واحــد؟ فلــو )3: 11األول  ملــوك(

شــهرًا أى مــا يقــرب مــن  33جــامع يوميــا امــرأة واحــدة ، فالبــد أن تنتظــره نفــس الزوجــة 
فأين حقوق المرأة الجنسـية الفطريـة التـى خلقهـا اهللا . ثالث سنوات ليجامعها المرة الثانية

 لها مثل الرجل؟

ـــا  عشـــر نســـاء ، لكـــان خمـــس ســـاعات مـــن يومـــه قـــد ضـــاعت فـــى ولـــو جـــامع يومي
يـوم  100مجامعة النساء بواقع امرأة كل نصف ساعة ، ولكـان لقـاؤه الثـانى معهـن بعـد 
 .، بعد أن يكون قد انتهى من مجامعة كل نسائه ، إن كان يريد أن يعدل بينهن

 هن؟ وكيف كان يعرف أسماءهن كلهن؟ وكيف كان يحفظ أسماء أبنائه وبناته من

وأعتقــد أن مثــل هــذا الشــخص يحتــاج بمفــرده مستشــفى للــوالدة ولعــالج ذريتــه بمفــرده 
 !!كما يحتاج لسكرتارية تحفظ عنه أسماء ذريته وزوجاته! دون الشعب

 ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهـَو ُمـوحًى ِبـِه ِمـَن اِهللا، َوَنـاِفٌع ِللتَّْعِلـيِم 16: (يقول الكتاب -207س
ــرِّ ِللتَّْقــوِ ، َوالتَّــْوِبيخِ  ــِب الَّــِذي ِفــي اْلِب ــوَن ِإْنَســاُن اِهللا َكــاِمًال، 17، يِم َوالتَّْأِدي ِلَكــْي َيُك

 17-16: 3تيموثاوس الثانية ) .ُمَتَأهِّبًا ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ 

، صـاحب ال ) وحاشاه(فما الحكم التربوية التى نتعلمها من قصة زنى نبى اهللا داود 
زنــى بهــا أثنـاء المعركــة مــع الكفــار؟ لقــد أصــبح مــن زوجـة ، وقتلــه زوج جارتــه التــى  99

ذرية هذا النبى الرب نفسـه ، فهـل بعـد هـذا التكـريم تكـريم؟ فهـل يكـرم الـرب الزنـاة؟ وهـل 
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وحاشــاه أن يكــون نبــى اهللا (يعظــم الــرب القتلــة الخــائنين؟ هــل يكــرم الــرب ُحثالــة البشــر 
 ؟)الحليم داود منهم

 ــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق َوُلُصــوٌص َوَلِكــنَّ َجِميــُع الَّــذِ 8: (يقــول يوحنــا -208س يَن َأَت
 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فــإذا كـــان الـــرب عنـــدكم قـــد اصـــطفى أنبيــاًءا لصوصـــًا وســـراقًا ، فمـــا هـــى حكمتـــه أن 
 يختار اللصوص والسراق ليمثلوه ويمثلوا شريعته على األرض؟

عاقل إلى تجاهل هذا الكتاب ، ويفعل كما قال برنارد وهذه الفقرات الكتابية تدفع أى 
 . شو ، أى يضعه فى خزانة حديدية وال يفتحه أبداً 

هل تعلم أن اعتراف كتابك بأن األنبياء كذبة ولصوص وسراق لينفى عنهم العصمة 
، ويســتتبع هــذا رفــض كــل تعــاليمهم؟ فكيــف تقبــل وتستشــهد بــأقوال لــص؟ إنهــا ســبة فــى 

نبياؤكم لصوص؟ وٕاذا كان كبراؤكم لصوص فماذا تكونون أنـتم؟ فهـل جبينكم أن يكون أ
 علمت اآلن لماذا طالب برنارد شو بالتخلص من هذا الكتاب؟

 ألـــيس مـــن الغريـــب أن الـــرب لـــم يصـــطفى إال اللصـــوص والســـراق والزنـــاة  -209س
وعابـــدى األوثـــان؟ فهـــل عنـــدكم تفســـير عقلـــى لهـــذا العمـــل الربـــانى؟ وهـــل ُيعـــد ذلـــك مـــن 

ـــد فيهـــا مـــن الـــرب؟ تعـــالى اهللا عـــن ذلـــك علـــوًا اإلصـــال ح فـــى األرض أم اإلفســـاد المتعمَّ
. ومــا الفــرق عنــدكم إذن بــين الــرب والشــيطان؟ فكالهمــا ُيفســد البشــرية عــن عمــد!! كبيــرا

ـــارهم هـــو لحمـــل  ـــاء الفاســـدة الـــذين اخت ـــرب المفســـدين إذا اقتـــدوا باألنبي وكيـــف ســـيدين ال
 رسالته وتبليغها للناس؟

 س مــن الغريــب حــزنكم وتظــاهركم ، بــل والعــراك وقــد تصــل إلــى الفتنــة ألــي -210س
الطائفيــة لــو ألحــق أحــد المســلمين لفــظ غيــر الئــق برجــل مــن رجــال الــدين عنــدكم؟ كمــا 
حدث فيما نشرته مجلة النبأ بالصورة من زنى الراهب برسوم ، وسرقته عدة كيلوات مـن 

الدير على امرأة ، بل كان رئيس  الذهب ، وتقاسمه مع رئيس الدير ، وتبادله مع رئيس
 . الدير نفسه يرفع مالبسه ويطلب من الرهبان تدليك أعضاءه التناسلية
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ناهيــك عــن فســاد القساوســة واألســاقفة والرهبــان والراهبــات والبابــاوات التــى يعــج بهــا 
 .التاريخ القديم والحديث

نــى األنبيــاء لكــن مــا يثيــر حــافظتى هــو تظــاهركم مــن أجــل هــؤالء البشــر ، وقبــولكم ز 
وفجـــورهم وســـرقتهم للنبـــوة مـــن بعضـــهم الـــبعض ، بـــل وكفـــر بعضـــهم وارتـــدادهم لعبـــادة 

 !!األوثان ، بل وفساد أسرهم

فهل قساوستكم أو أساقفتكم أو رؤسـاؤكم الـدينيين أشـرف عنـدكم وعنـد اهللا مـن أنبيـاء 
 اهللا ومصطفيه؟

لى أخطاء الكتبة وفساد وهل توافقون على أخطاء األنبياء وتبررونها ، وال توافقون ع
 ضمائرهم؟ وهل تقرون بفساد األنبياء وتعظمون رجال الدين عندكم؟

 مـــا رأيكـــم فـــى اعتـــراف الـــرب نفســـه أن كتابـــه محـــرف ، وأن هـــذه التعـــاليم  -211س
التى به ليست تعاليمه ، وأنه لم يوحى إلى هؤالء األنبياء ، وأن هؤالء األنبياء لصوص 

اهللا أنــه أوحــى إليــه ومــنهم مــن ســرق وحــى نبــى آخــر  وســراق ، فمــنهم مــن ادعــى علــى
 :ونسبه لنفسه

 :َذَكَر الكتاب المقدس للتحريف الذى وقع لكلمة اهللا
َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1 َحوَّ

 8:  8مياء إر ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، ) 2
ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل 

! ْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ َمـاَذا يَ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة 15) (3 َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 
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إرميـاء .) َقالَ : الرَّبُّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ  َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقولُ 31) (5
23 :31 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (6 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

َماَذا َتَكلََّم ِبِه ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ وَ : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35) (8
؟  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا
: 15متــى .) »َوُهــْم ُيَعلُِّمــوَن َتَعــاِليَم ِهــَي َوَصــاَيا النَّــاسِ  َوَبــاِطًال َيْعُبــُدوَنِني9() 9

7-9  
ــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم ) (10 ــُكْم َأْنِبَي َال َتِغشَّ

َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . ِمي ِباْلَكـِذبِ َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباسْ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها
 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي َهَكــَذا 31) (11 َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

، إذًا كـان يعلـم أن هنـاك  ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحـرفين) 12
 :من حرف ، وهناك من يحرف

ِإْن َزاَد َأَحـٌد َشـْيئًا َعَلـى : َوإِنَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهـَذا(
َقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن َوإِْن َأْسـ19، َما ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَها

ــِة  ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت َأْق
 18:" 22رؤيا يوحنا ") اْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاب
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ــا َدْرجــًا آ32) (13 ــِم َفَأَخــَذ ِإْرِمَي َخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف
َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , َوْحُي الرَّبِّ َوالرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ : اْلَقاِئُلونَ . ًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً َرُأوا َباطِ 6) (14
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

ْم َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا لَ : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا , َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم ِبــاْلَباِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً : ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ 8) (16
 8: 13حزقيال  ).َأَنا َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

ـــا9) (17 ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي ـــوَن َوَتُك ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ِء الَّ
َوإِلَـى َأْرِض , َوِفي ِكَتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ , ِفي َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ . ِبـاْلَكِذبِ 

 9: 13ال حزقي) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــَدَنا 1() 18 ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ــْأِليِف ِقصَّ ــْد َأَخــُذوا ِبَت ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة 2

ــ ــُز َتَتبَّْع ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ــى التَّــَواِلي ِإَلْي ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ُت ُك
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ـُب َأنَُّكـْم َتْنَتِقُلـوَن َهَكــَذا َسـِريعًا 6) (19 الَّـِذي َدَعـاُكْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِســيِح َعـِن ِإنِّـي َأَتَعجَّ
ــى ِإْنِجيــٍل آَخــرَ  ــْوٌم ُيْزِعُجــوَنُكْم َوُيِريــُدوَن َأْن َلــْيَس ُهــَو آَخــَر، 7. ِإَل ــُه ُيوَجــُد َق ــَر َأنَّ َغْي

ـــيحِ  ـــَل اْلَمِس ـــوا ِإْنِجي ُل ـــِر 8. ُيَحوِّ ـــَماِء ِبَغْي ـــَن السَّ ـــَالٌك ِم ـــْرَناُكْم َنْحـــُن َأْو َم ـــْن ِإْن َبشَّ ـــا َوَلِك َم
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 

 ولكن متـى . ألننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ(: يقول بـولس -212س
  9: 13كورنثوس األولى ) جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض

 فمن هو ذلك الكامل الذى تكون رسالته كاملـة لجميـع األمـم؟ مـن هـو الـذى لـم تتـرك
رســالته صــغيرة أو كبيــرة إال وتكلــم عنهــا؟ مــن هــو ذلــك الكامــل الــذى شــملت رســالته كــل 
األنبياء السابقين؟ وحتى لو لم يحرفوا كلمة الرب فقد كانت مؤقتة وُينَتظر النبـى الكامـل 
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مـا هـو العهـد الجديـد الـذى أنبـأ عيسـى عليـه . بشريعته التى ستنسـخ تعـاليم تلـك الشـريعة
، والـذى أنبـأ اليهـود بانتهائـه مـن عنـدهم ، ) شـريعة اهللا(ملكـوت اهللا  السالم بقدومـه؟ إنـه

 :وأن اهللا سيعطيها ألمة أخرى تعمل أثماره

ــِل َيْكــِرُز 14( 14: 1ففــى مــرقس  ــوُع ِإَلــى اْلَجِلي ــا َجــاَء َيُس ــا ُأْســِلَم ُيوَحنَّ ــَد َم َوَبْع
َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت اللَّـِه َفُتوُبـوا َوآِمُنـوا َقْد َكَمَل الزَّ «: َوَيُقولُ 15ِبِبَشاَرِة َمَلُكوِت اللَِّه 

 ).»ِباِإلْنِجيلِ 

َوِفيَمــا َأْنــُتْم َذاِهُبــوَن اْكــِرُزوا 7: (قــائالً  7: 10كمــا أوصــى يســوع تالميــذه فــى متــى 
 ).ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواتِ : َقاِئِلينَ 

بقــرب إقامــة ملكــوت اهللا ، الــذى كــانوا  بــل إن رســالة يســوع كانــت تتركــز فــى تبشــيرهم
ِإنَُّه َيْنَبِغي ِلي َأْن ُأَبشَِّر اْلُمُدَن اُألَخَر َأْيضًا ِبَمَلُكوِت «: َفَقاَل َلُهمْ 43: (ينتظرونه فعال

 43: 4لوقا .) »اِهللا َألنِّي ِلَهَذا َقْد ُأْرِسْلتُ 

اْلَحَجــُر الَّــِذي َرَفَضـــُه : ِفــي اْلُكتُــبِ  َأَمــا قَــَرْأُتْم قَــطُّ «: قَــاَل َلهُــْم َيُســوعُ 42(: فقــال لهــم
ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكـاَن َهـَذا َوُهـَو َعِجيـٌب ِفـي َأْعُيِنَنـا؟ . اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرْأَس الزَّاِوَيةِ 

َوَمـْن 44. ُل َأْثَمـاَرهُ ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـ: ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43
ـُض َوَمـْن َسـَقَط ُهـَو َعَلْيـِه َيْسـَحُقهُ  -42: 21متـى )»َسَقَط َعَلى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ

 12-10: 12، مرقس 44
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 إن يسوع أرانا كيف ننتصر على الشيطان: (ونسمع من النصارى قولهم -213س (
هـــل : ، ونحـــن نتســـاءل كيـــف ومتـــى انتصـــروا علـــى الشـــيطان؟ وبـــدون ذكـــر التفاصـــيل

انتصر القساوسة واألساقفة والرهبـان بـل والبابـاوات علـى الشـيطان؟ كيـف وأخبـار زنـاهم 
ـــات ، وعال ـــداءاتهم علـــى األطفـــال وعلـــى الراهب قـــة الفاتيكـــان باعصـــابات المافيـــا ، واعت

 :وتجارة المخدرات ، وغسيل األموال تمأل صفحات الجرائد واإلنترنت؟ منها

كيلوجرام من الذهب من احدى  4امرأة ، وسرقته  5000اعتداء الراهب برسوم على 
العائالت ، أهدى منها كيلو لرئيس الدير للتستر على انحرافاته ، كمـا اتهـم هـذا الراهـب 

. يس الدير بأنه كان يكشف عن سيقانه ويطلب مـن الرهبـان تـدليك أعضـائه التناسـليةرئ
 .وقيامه بعمل السحر

النائــــب القبطــــي الســــابق بالبرلمــــان " جمــــال أســــعد عبــــد المــــالك["أكــــد وعــــن الــــذهب 
األنبــا برســوم تــم التحقيــق معــه قبــل .. أن " نــت. إســالم أون اليــن"المصــري لشــبكة 

لى ثمانية كيلوجرامات من الذهب بحوزته، كـان قـد ست سنوات بسبب العثور ع
استولى عليها من النسـاء المتـرددات عليـه، وتـم معاقبتـه بالنقـل إلـى ديـر آخـر 

 .]بسوهاج
0TUhttp://www.islamonline.net/Arabic/n...Article43.shtml U0T 

 1950ألـــف اعتـــداء جنســـى وٕاســـاءة جنســـية منـــذ عـــام  11قساوســـة أمريكـــا يرتكبـــون 
 .حتى اليوم

0TUhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_3492000/3492476.stmU0T 

 مارجوانا فى كنيستهالقبض على قس يزرع ال
0TUhttp://arabic.cnn.com/2004/entertainment/2/8/churh.marijuana/index.htmlU0T 

 :هذا غير ما ارتكبه كبار رجال الكنيسة فى السابق ، ومنها
كانــت الفضــائح فــى رومـــا ، ": (ثــورة الفكــر"ى كتابـــه يقــول الــدكتور لــويس عــوض فــ

فاألصــــل فــــى العقيــــدة الكاثوليكيــــة أن رجــــال الــــدين ال . مركــــز البابويــــة ، تــــزكم األنــــوف
يتزوجون ، وأن الرهبان ومنهم الكرادلة والباباوات ، ينـذرون هللا ثالثـة نـذور يـوم يـدخلون 

ــا اســكندر ا نحــن نــرى وهــ. نــذر العفــة ، ونــذر الفقــر ، ونــذر الطاعــة: بــاب الــدير الباب

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001-06/19/Article43.shtml
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_3492000/3492476.stm
http://arabic.cnn.com/2004/entertainment/2/8/churh.marijuana/index.html
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سـيزار : هـمله ثالثـة أوالد غيـر شـرعيين جهارًا نهارًا، ) 1503 - 1431(السادس 
، )1519 - 1480(، ولـــــــوكريس بورجيـــــــا )1507 - 1475(بورجيـــــــا دوق أوربينـــــــو 

 .ودون كانديا

إلـى  1484الـذى اعتلـى الكرسـى البـابوى مـن (وكانت خالفة البابا اينوتشنتو الثامن 
فقـــد . زيـــر النســـاء البابـــا اســـكندر الســـادسقعـــة الفســـاد ، كواليـــة خلفـــه فا) 1492

اشتهر اينوتشنتو الثامن بأنه كان رجل المحسوبية وخراب الذمة ، كما أنه كـان 
 .)أول بابا يعترف علنًا بأبنائه غير الشرعيين ، وكان دأبه توسيع أمالك أسرته

ان نائبـــًا عـــن البابـــا ، فحكـــم وقبـــل أن يكـــون يوحنـــا الثالـــث والعشـــرين بابـــا رومـــا ، كـــ
بولونيــا حكــم زعمــاء العصــابات المغــامرين ، وفــرض الضــرائب علــى كــل شــىء ، حتــى 

ـــة ـــى العـــاهرات ، وأغـــوى مـــائتى عـــذراء وزوجـــة وأرملـــة وراهب مســـيحية بـــال مســـيح . (عل
 )292للدكتور كامل سعفان ص 

ص علـى أنـه وتقدم مجمع الكرادلة بأربع وخمسين تعمة وجهـت لهـذا البابـا ، وهـى تـن
كافر ، كاذب ، متجر بالمقدسات والمناصب الكهنوتية ، خائن ، غادر ، فاسق ، لـص 

مســيحية بــال مســيح . (وكانــت هنــاك ســت عشــرة تهمــة أخــرى اســتبعدت لشــدة قســوتها.. 
 )272للدكتور كامل سعفان ص 

مناصـــــــــب جديـــــــــدة باعهـــــــــا بنحـــــــــو ) 1521-1513(أنشـــــــــأ البابـــــــــا ليـــــــــو العاشـــــــــر 
 )287مسيحية بال مسيح للدكتور كامل سعفان ص ) (دوالراً  11,112.500(

ثـــالث بنـــات غيـــر شـــرعيات أى مـــن ) 1513-1503(وكـــان للبابـــا يوليـــوس الثـــانى 
 )284مسيحية بال مسيح للدكتور كامل سعفان ص . (الزنى

يتنقـل بـين المناصـب  –قبل أن يصبح بابـا   –) 1464-1458(كان بيوس الثانى 
ور النساء ، كأنه يقوم بالتدريب على القيام بمهـام البابويـة الدينية والسياسية ، وبين صد

وبمهام الحياة الزوجية ، وقد أنجب عددًا من األبناء غير الشرعيين ، وبرر سلوكه بأنـه 
مسـيحية بـال مسـيح للـدكتور كامـل .) (ليس أكثر قداسة من داود وال حكمة مـن سـليمان(

 )274سعفان ص 
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نــال بيكــو لــومينى البابــا بيــوس الثــانى ، طلــب عنــدما أصــبح الكردي 1458وفــى عــام 
جيلــدر ، قبــل أن يؤيــد ترشــيحه لمنصــب كبيــر  20,500مــن ديتــر فــون إيزنبــورج مبلــغ 

، فمـا كـان مـن ديتـر إال أن رفـض بحجـة أنـه أكثـر ممـا كـان  1459أساقفة ماينز سـنة 
مســيح  مســيحية بــال. (يــدفع مــن قبــل ، فأصــدر البابــا قــرارًا بحرمانــه مــن غفــران الكنيســة

 )300للدكتور كامل سعفان ص 

المنحـــدر مـــن أســـرة يهوديـــة عـــام ) 1503-1492(أعلـــن البابـــا اإلســـكندر الســـادس 
أى عــن طريــق . صــراحة أمــام مجمــع الكرادلــة بــأن ســيزار ابــن لــه غيــر شــرعى 1498
 . الزنى

كما زاد عدد الكرادلـة ليحقـق مكاسـب ماديـة ، مـنهم واحـد فـى الحاديـة عشـر ، وآخـر 
سة عشـر ، وعـين ابنـه سـيزارى كردينـاًال ، وكـان فـى الثانيـة عشـر ، كمـا عـين فى الخام

ألسندرو فرينزى ، ألن أخته جوليا كانت عشيقة البابا ، وكانت جميلة رائعة سماها أحـد 
 . طفًال اسمه رومانس 1498كما ولدت له امرأة أخرى سنة ). عروس المسيح(الظرفاء 

وقيـل إنـه نــافس أبنـاءه فــى عشـقها ، وكــان إذا  كمـا اتهـم بمضــاجعة ابنتـه لكريدســيا ،
مســيحية بــال مســيح . (غــاب عــن رومــا عهــد إليهــا تصــريف أمــر البابويــة وفــض رســائله

 )281-279للدكتور كامل سعفان ص 

، وهنــاك  1464بيــوس الثــانى إلــى أنكونــا ســنة ] الكاردينــال ردريجــو بورجيــا [رافــق 
ثـم عقـد حـوالى ســنة . مـا يقـول الطبيـب، ك) ألنـه لـم يـنم بمفـرده(أصـيب بمـرض تناسـلى 

عالقــة نســائية مــع فانتســاده كاتــانى ، وكانــت فــى الرابعــة والعشــرين ، متزوجــة،  1466
أربعـــة أبنـــاء ، ) الـــذى أصـــبح قســـاً (، فولـــدت لردريجـــو  1468وقـــد هجرهـــا زوجهـــا ســـنة 

. نســبوا جميعــًا إلــى فانتســا علــى شــاهد قبرهــا ، واعتــرف بهــم ردريجــو فــى أوقــات مختلفــة
وقد نجح فى ترقية أبنائه فـى المناصـب الكنسـية ، كمـا نجـح فـى الحصـول علـى كرسـى 

 )179-278مسيحية بال مسيح للدكتور كامل سعفان ص . (البابوية

مـــع آل باتســـى علـــى اغتيـــال لورندســـو ) 1484-1471(تـــآمر البابـــا ســـكتس الرابـــع 
وذهــب . 1478أثنــاء القــداس الــذى ســيقام فــى الكنيســة الكبــرى يــوم عيــد الفصــح ســنة 

لورندسو إلى الكنيسة ال يحمل سالحًا ، وال يصحب حرسًا ، وبينما كان القس يرفـع يـده 
بالقربــــان المقــــدس ، تــــم طعــــن لورندســــو فــــى صــــدره حتــــى ســــقط علــــى األرض ، وظــــل 
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. المتـآمرون يكيلــون لــه طعنـات يتلقاهــا بذراعيــه ، حتــى أقبـل أصــدقاؤه ، وفــر المتــآمرون
 )277ر كامل سعفان ص مسيحية بال مسيح للدكتو (

، وكـذلك  وٕارهـاب مخـالفيهم بقـرارات الحرمـان،  بيع صـكوك الغفـرانناهيك عـن 
يكنــــزون المــــال ويقتنــــون كــــان رجــــال الــــدين مــــن رأس الكنيســــة إلــــى أصــــغر كــــاهن 

، ممارسات رجـال اإلكليـروس للتسـرى مشـاهدة فـى كـل مكـانفلقد كانت . الضياع
 .) ، دون أدنى مباالة غاضى عن الشذوذ الجنسىكما كان ُيتباعتباره شرعًا مقبوًال ، 

نقــًال (يقــول الراهــب جــروم فــى كشــفه عــن منــابع الفســاد فــى مركــز الديانــة النصــرانية 
 ):71-69عن معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير ص 

ولقــد انحطــت إن عــيش القســوس ونعــيمهم كــان يــزرى بتــرف األغنيــاء واألمــراء ـ (
ية انحطاطًا عظيمـًا، واسـتحوذ علـيهم الجشـع، وحـب المـال، وعـدوا أخالق البابو 

أطــوارهم حتــى كــانوا يبيعــون المناصــب والوظــائف فــى المــزاد العلنــى، ويــؤجرون 
الجنة بالصكوك، ويأذنون بنقض القوانين ويمنحون شهادات النجـاة وٕاجـازة حـل 

 .)المحرمات والمحظورات، وال يتورعن عن التعامل بالربا والرشوة

اضطر إلـى أن يـرهن تـاج ) اينوسنت الثـامن(ولقد بلغ من تبذيرهم للمال أن البابا (
أنه أنفق ما ترك سلفه من ثـروة ، ) ليو العاشـر(وُيذَكر عن البابا .. .. ..  البابوية

 .)باإلضافة إلى دخله وٕايراد خليفته المنتظر

فـى اسـتيفائها  علـى النـاس ، ويسـتخدمون أبشـع الوسـائل) اإلتاوات(وكانوا يفرضون (
وال يأنفون من استيفاء هذه اإلتـاوات والضـرائب من األغنياء والفقراء على السـواء، 

حتى من البغايا اللواتى يستخدمن أعراضهن للحصول على المعيشـة ـ بـل كـانوا 
يشـــجعون علـــى البغـــاء العلنـــى بإعطـــاء التـــراخيص واإلجـــازات لمـــن يريـــد مـــن 

 .)العاهرات ممارسة مهنة البغاء

د أحصـــى عـــدد مـــن حصـــلن علـــى التـــراخيص فـــى عهـــد أحـــد البابـــاوات فوجـــد أن وقــ(
 .)امرأة فى مدينة روما وحدها) 16000(عددهن يتجاوز 

موقــف اإلســالم والكنيســة مــن العلــم : (كمــا قــال األســتاذ عبــد اهللا المشــوخى فــى كتابــه
ـــذى ): (104ص  ـــا اســـكندر الســـادس تصـــور مـــدى الفســـاد ال ـــاة الباب ولعـــل حي
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حيــاة البابــاوات ، فقــد اتخــذ لــه عشــيقة اســمها جيلبــا فــارنيس ،  اســتحوذ علــى
وكانــت موفــورة الجمــال ، صــغيرة الســن ، اغتصــبها مــن خطيبهــا ، واحــتفظ بهــا 

 .)بعد ارتقائه كرسى البابوية

معــاول الهـــدم والتـــدمير فـــى : ولقــد أورد األســـتاذ إبـــراهيم ســليمان الجبهـــان فـــى رائعتـــه
 ):71-70النصرانية وفى التبشير ص 

كان خليعا ماجنًا اتهـم مـن ِقَبـل أربعـين أسـقفا وسـبعة ) يوحنا الثانى(أن البابا (
لغــالم كــان ) طــودى(عشــر كردينــاًال بأنــه فســق بعــدة نســاء ، وأنــه قلــد مطرانيــة 

سنه عشرين سنة ، ثم ُقِتَل وهو متلبس بجريمـة الزنـا مـع امـرأة ، وكـان القاتـل 
 .)له زوجها

 .)متهمًا بالرشوة والفسادكان ) بعاينوسنت الرا(وأن البابا (

ــون لجمــع ) اكليمنضــوس الخــامس عشــر(وأن البابــا (  ــا ولي كــان يجــول فــى فيين
 .)المال مع عشيقته

مـتهم بأنـه سـمَّ سـلفه ، وأنـه بـاع الوظـائف ) يوحنا الثالث والعشرين(وأن البابا (
 .)الكنسية ، وأنه كان كافرًا ولوطياً 

األديـــرة فـــأعظم مـــن أن تحـــيط بســـرده المجلـــدات ،  أمـــا شـــيوع الفســـاد واإلباحيـــة فـــى(
ولكنى ـ مازال الكالم هنا لألستاذ إبراهيم سليمان الجبهان ـ أكتفى بما نقلته مـن المراجـع 

 : ما يلى) تثبيت دالئل النبوة(فلقد أورد القاضى عبد الجبار الهمدانى فى كتاب : التالية

ن علــى الرهبــان الــذين انقطعــوا فــى ومــن ســيرتهم أن النســاء الــديرانيات العابــدات يطفــ
األديـــرة ، ويـــبحنَّ أعراضـــهنَّ رحمـــة بهـــم ، ومـــن فعـــل هـــذا مـــنهن كـــان عنـــدهم مشـــكورًا 

 )ال ينسى لِك المسيح هذه الرأفة والرحمة(محمودا ، ويدعى له بالخير وُيقال للفاعلة 

بعـد وئـدوا ) عظام أطفـال(وقد وجد المنقبون عن اآلثار فى بعض األديرة فى فرنسا (
والدتهــم إذ األمهــات مشــغوالت بالعبــادة ـ أمــا اآلبــاء فــإنهم كالبهــائم ال يعنــيهم إال فعــل 

 .)الرذيلة وليكن بعد ذلك ما يكون

مقتطفـــات مـــن مقـــال لصـــحفى  353وقــد نشـــرت مجلـــة الـــبالغ الكويتيـــة فـــى عـــددها (
) مبـوتي(وقد أيدت مجلـة . إن البابوات يمارسون عالقات جنسية شاذة: (فرنسى جاء فيه
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اإليطالية هذا النبأ واعتبرته أحد األسـباب التـى دفعـت البابـا إلـى تحريـف تعـاليم الكنيسـة 
 .)لصالح اليهود ، خوفا من التشهير والفضائح

: بعنـــوان) 2001-3-21/نـــت.رومـــا ـ إســـالم أون اليـــن(وفـــى مقالـــة نشـــرها موقـــع 
 )القساوسة يعتدون على الراهبات: الفاتيكان

لفاتيكـــان عـــن قيـــام الكثيـــر مـــن القساوســـة واألســـاقفة فـــي كشـــف تقريـــر صـــادر مـــن ا
الكنــــائس الكاثوليكيــــة باالعتــــداء الجنســــي علــــى الراهبــــات واغتصــــابهن وٕاجبــــارهن علــــى 

 .اإلجهاض أو تناول حبوب منع الحمل

اإليطالية الصادرة عن الفاتيكان األربعاء " الريبابليكا"وفى تقرير آخر نشرته صحيفة 
قساوســة واألســاقفة يســتغلون ســلطاتهم الدينيــة التــي يتمتعــون أن هــؤالء ال 21-3-2001

بها في العديد من الدول، خاصة دول العالم النامي لممارسة الجنس مـع الراهبـات رغًمـا 
دولـة، منهـا  23عنهن، مشـيًرا إلـى أنـه تـم الكشـف عـن العديـد مـن حـاالت االعتـداء فـي 

ــــد وأير  ــــل، الفليبــــين، الهن ــــل وداخــــل الكنيســــة الواليــــات المتحــــدة، البرازي لنــــدا، وٕايطاليــــا، ب
 !!.نفسها، باإلضافة إلى العديد من الدول اإلفريقية) الفاتيكان(الكاثوليكية 

وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه تـــم الكشـــف عـــن عـــدد ال حصـــر لـــه مـــن حـــاالت االعتـــداء 
الجنســي مــن جانــب القساوســة، الــذين يقومــون بإجبــار هــؤالء الراهبــات، إمــا علــى تنــاول 

 .الحمل، أو اإلجهاض لمنع الفضيحةحبوب منع 

أقـــّرت بـــأن  -لـــم يـــتم ذكـــر اســـمها-إن إحـــدى الراهبـــات األم بكنيســـة : وقـــال التقريـــر
من الراهبات الموجـودات  29القساوسة في الكنيسة التي تعمل بها قاموا باالعتداء على 

لها مـن في األسقفية، وعندما أثارت الراهبة هذا األمر مع كبير أسـاقفة الكنسـية، تـم فصـ
 .وظيفتها

وأشــار التقريــر إلــى أنــه وبعــد اكتشــاف مثــل تلــك الحــاالت فإنــه يــتم إرســال القساوســة 
المسئولين عن تلك االعتداءات، إما للدراسة خارج الدولة أو إرسالهم لكنيسة أخرى لفترة 

فيــتم إجبــارهن علــى تــرك  -الالتــي يخشــين العــودة إلــى منــازلهن-أمــا الراهبــات . قصــيرة
 .ويتحولن في أغلب األحيان إلى عاهراتالكنسية، 

إن الفاتيكــان يراقــب الموقــف، إال أنــه لــم يتخــذ حتــى اآلن أي رد فعــل : وقــال التقريــر
 .مباشر
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طالــــب القساوســــة الموجــــودون بهــــا ، بتــــوفير  -وطبقــــا للتقريــــر-وفــــي كنيســــة أخــــرى 
 !هاللولويا!! راهبات للخدمات الجنسية

 : نمسافضيحة تهز الكنيسة الكاثوليكية بال

تتعــرض الكنيســة الكاثوليكيــة فــي النمســا حاليــًا لهــزة جديــدة بعــد موجــة الفضــائح غيــر 
األخالقية التـي اجتاحتهـا فـي السـنوات األربـع الماضـية، إذ تجـدد الحـديث عـن الفضـائح 

فــي ســكن كــاثوليكي ) قســيس(الداخليــة إثــر كشــف أجهــزة األمــن النمســاوية قيــام مســؤول 
بتخـــزين وتبـــادل مـــواد إباحيـــة مصـــورة تســـتغل " يـــرخنبرامبـــا خك"داخلـــي فـــي بلـــدة 

وذلك بالتعاون مـع أربعـة " إنترنت"األطفال جنسيًا عبر شبكة المعلومات الدولية 
 . أشخاص آخرين

اتهامــات موجهــة إليــه باســتغالل دوره وتحقــق الشــرطة مــع القســيس للنظــر فــي 
تلـك األنبـاء ، وشـكلت كمرب لألطفال في السكن لالعتداء على عدد منهم جنسيًا◌َ 

الواقعـة فـي مقاطعـة النمسـا العليـا، الـذين فوجئـوا " برامبا خكيـرخن"صدمة ألهالي منطقة 
بمــا كشــفت عنــه أجهــزة األمــن داخــل المؤسســة الدينيــة، وقامــت الشــرطة بجمــع إفــادات 

طفـــل مـــن الملتحقـــين بالســـكن الـــداخلي المـــذكور للوقـــوف علـــى حجـــم االعتـــداءات  100
 . الجنسية المرتكبة بحقهم

وتتوج الحادثة الجديدة سلسـلة مـن الفضـائح األخالقيـة التـي تهـز الكنيسـة الكاثوليكيـة 
م 1995في النمسا ومؤسساتها، إذ مازالت الكنيست تعـاني مـن تبعـات الكشـف فـي عـام 

قيام أسقف فيينا األسـبق هيرمـان جـرور باالعتـداء جنسـيًا علـى أطفـال فـي عن 
القضــية، واكتفــت بإعفــاء جــرور مــن منصــبه  ولــم تبــت الكنيســة فــي "هــوالبرونش"ديــر 

 .كأسقف للعاصمة النمساوية، ما أضعف الثقة في الكنيسة ورجال الدين النصارى

 :قساوسة شواذ يمارسون اللواط
كشــف أحــد كّتــاب الســيرة البابويــة عــن أن  10/12/2000/إســالم أون اليــن  -رومــا

يمارســون العــادات " انالفاتيكــ"معظــم قساوســة الكنيســة الكاثوليكيــة فــي إيطاليــا 
 . الجنسية الشاذة

أنــه توجــد " االعتــراف"كاتــب الســيرة البابويــة فــي أحــدث كتبــه " مــاركو بــوليتي"وذكــر 
شــبكة كبيــرة مــن القساوســة ورجــال الــدين بالكنيســة الكاثوليكيــة فــي رومــا فــي 
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مناصــب مختلفــة يمارســون العــادات الجنســية الشــاذة ويعيشــون فــي حالــة مــن 
الذي يغطي شئون الفاتيكان في جريدة " بوليتي"وأشار . كشف أمرهمالرعب خوًفا من 

أنـه وجـد صــعوبة فـي العثـور علــى ناشـر لنشـر هـذا الكتــاب الـذي بـاع منــه " ال ريبابليكـا"
أسابيع مشيًرا إلـى أنـه بـالرغم مـن ذلـك فـإن الكتـاب لقـي هجوًمـا  3آالف نسخة في ) 5(

. عنــى كثيــًرا بشــئون القساوســة ومعانــاتهمشــديًدا مــن جانــب الفاتيكــان الــذي زعــم أنــه ال ي
أحــد قساوســة الفاتيكــان المعــروفين والــذي يــدير جماعــة " أنتــوني مــازي"وقــال 

إنه يعـرف العديـد مـن القساوسـة الـذين يمارسـون مثـل هـذه : لمكافحة المخدرات
العادات الشاذة، ومعظمهم من الشباب، مشدًدا على خطورة هذه الظاهرة اآلخذة 

وقــد جــاء نشــر هــذا الكتــاب بعــد الجــدال الحــاد الــذي أثيــر بشــأن مســألة . فــي االنتشــار
الشذوذ الجنسي في إيطاليا التي روجتها مهرجانات واحتفاالت الشواذ فـي رومـا، وأدانهـا 

 .البابا

 !! تهمة ال أخالقية) 26(قس بروتستاني يواجه .. وتستمر الفضائح
 -عامـــا 58-'يفن هـــاوكينسجـــارت ســـت' ينتظـــر القـــس البروتســـتاني : مفكـــرة اإلســـالم

وطبقـا . جريمة غير أخالقية 26الحكم عليه بعد وضعه تحت الحراسة لثبوت ارتكابه لـ 
جريمــة  13فــإن هــاوكينس األســترالي الجنســية مــتهم بارتكــاب ] ذي أســتراليان[لصــحيفة 

اعتـــداءا مخـــل بـــاآلداب، وتهمتـــين بـــالتحريض علـــى الفاحشـــة، ويقـــول  11اغتصـــاب، و
 1974: س المــــتهم قـــد ارتكــــب هــــذه الجـــرائم فــــي الفتــــرة مـــا بــــين عــــامياإلدعـــاء أن القــــ

 :موقع مذكرة اإلسالم على شبكة اإلنترنت) ،…1984و
0Thttp://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDnews=12033 0T     

 

 :ة باالعتداءات الجنسية على األطفالمن القساوس 2000اتهام 

http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDnews=12033
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انحرافــات القساوســة الجنســية كانــت بمثابــة الزلــزال الــذي أصــاب الكنيســة الكاثوليكيــة 
وأزعــــج الفاتيكــــان أيمــــا إزعــــاج ألنــــه طعــــن فــــي صــــميم مصــــداقيتها ، بــــل امتــــدت هــــذه 

ولعــل هــذا مــا دفــع . المصــداقية فــي نظــر المــواطن الغربــي إلــى المســيحية نفســها كــدين
ة التايم األمريكية إلى إعداد ملف شامل عن الموضوع أعدته الكاتبـة جوانـا مجل

 :تقول فيه ماكجيري

بعـــــدما كثـــــرت وتزايـــــدت االتهامـــــات باالعتـــــداءات الجنســـــية التـــــي يرتكبهـــــا الرهبـــــان "
الكاثوليـــك وبعـــد التســـتر الرســـمي عليهـــا ، طالـــب الرومـــان الكاثوليـــك الغاضـــبون قـــادتهم 

فالصــدمة هــي أن حــاالت كثيــرة مــن هــذا القبيــل . المســيحي ورؤســائهم بإصــالح الــدين 
فاألمر لم يعد يقتصر على بوسطن بـل .  انتشرت كفيروس قاتل في نظر الرأي العام

ـــالم بيـــتش  ـــا وب ـــويس ومينوســـتا وفيالدلفي ـــوس أنجلـــس وســـانت ل ـــى ل تعـــداه إل
 والمريـع فـي كـل. وفلوريدا وواشنطن وبورتالند وماين وبرايـدج بـورت وكونكنتيكـت

ـــل فـــي الشـــبه المرعـــب بينهـــا ـــيس تفردهـــا بهـــذه القضـــية ب فقـــد تنوعـــت . هـــذه الحـــاالت ل
وتعـــــددت االتهامـــــات الموجهـــــة للرهبـــــان الكاثوليـــــك باالعتـــــداء الجنســـــي علـــــى األطفـــــال 
واتهامات للكنيسة بالتستر عليهـا سـواء القضـايا التـي تـورط فيهـا األب دان أو أوليفـر أو 

 "روكو أو بريت 

ن القساوسـة باالعتـداءات الجنسـية علـى األطفـال فـي كـل الـبالد مـ 2000وتم اتهـام 
األمـــر لـــيس كمـــا . وارتفـــاع خطيـــر لعـــدد المكالمـــات الســـاخنة لضـــحايا هـــذه االعتـــداءات

صــوره الكاردينــال بيرنــارد لــوفي بوســطن بالخطــأ الكــارثي ولكنــه ضــربة قاصــمة للجهــاز 
) الياقـــــة(جــــل يلــــبس المــــالي والروحــــي للمؤسســــة الكنســــية أيضــــا وٕاحبــــاط كبيــــر لكــــل ر 

فحقيقة دمرت حياة العديد من الناس وتزعزعـت الثقـة ومصـداقية الكنيسـة فـي . الرومانية
 .معالجة المشاكل االجتماعية

 110كانون الثاني وافقت الكنيسة الكاثوليكية فـي أيرلنـدا علـى دفـع مبلـغ / ففي يناير
عقـود، إذ أديـن أكثــر مليـون دوالر ألطفـال اسـتغلوا جنســيا مـن قبـل رجــال ديـن علـى مــر 

 . رجل دين وراهبة بإرغام أطفال على ممارسة الجنس 20من 
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مليـون دوالر  30مليـون إلـى  15ووافقت أبرشية بوسطن األمريكية على دفع ما بين 
 . إلى عشرات من األشخاص لتسوية دعاوى بأن قسا استغلهم جنسيا حين كانوا أطفاال

سنوات بسبب إرغامـه طفـال  10السجن وعوقب القس المفصول حاليا جون جيجان ب
ضـحية، كمـا اتهمـوا قساوسـة آخـرين فـي  200صغيرا على ممارسة الجـنس، وقـد اتهمـه 

 . بوسطن، باستغاللهم جنسيا
 . ولطخت القضية سمعة كاردينال بوسطن برنارد لو، الذي يقال إن البابا يقدره
ــــي الق ــــادت تحقيقــــا موســــعة ف ــــي ق ــــوب الت ــــت صــــحيفة بوســــطن جل ضــــية إن وقــــد قال

الكاردينـال ُلــو علـم بــأمر جـون جيجــان لكنـه نقلــه مـن أبرشــية إلـى أخــرى، دون أن يبعــده 
 . عن األطفال

0TUhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/new...000/1886569.stmU0T 

 :الموضوع هو هذه الفقرةلكن ما لفت نظري في كل هذا 

 .)رجل دين وراهبة بإرغام أطفال على ممارسة الجنس 20 إذ أدين أكثر من(

 !! فحتى الراهبات مالئكة الرحمة أجبروا األطفال على ممارسة الجنس معهم

  :الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة
الفاتيكان يعتـرف : وانكما أكد موقع الجزيرة نت على هذا الكالم وأضاف تحت عنـ

 :باغتصاب راهبات من قبل قساوسة
وكانت االتهامات قـد ظهـرت للمـرة األولـى فـي التقريـر الكـاثوليكي القـومي األسـبوعي 

وهي وكالة إيطالية  -آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا / مارس 16في مدينة كانساس في 
 . مةمما أدى إلى وصوله ألجهزة اإلعالم العا -دينية صغيرة 

وقد أعدت التقرير الذي تحدث عن حاالت محددة باألسماء وحاالت تورط أصحابها 
راهبة وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إلـى رئـيس مجمـع الفاتيكـان 

وقـــد أمـــر . 1995شـــباط عـــام / لألوامـــر الدينيـــة الكاردينـــال مـــارتينز ســـومالو فـــي فبرايـــر
فريــق عمــل مــن المجمــع لدراســة المشــكلة مــع أودونوهــو والتــي الكاردينــال آنــذاك بإنشــاء 

وهــي منظمــة دينيــة تابعــة لطائفــة الــروم ) كــافود(كانــت تعمــل منســقة اإليــدز فــي منظمــة 
 . الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا لها

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1886000/1886569.stm
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وأشارت أودونوهـو إلـى أدلـة واضـحة علـى اتهاماتهـا، وقالـت إنـه فـي إحـدى الحـاالت 
 . جهاض مما أدى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قداس لهاأجبر قسيس راهبة على اإل

إن الراهبــات ال يســتطعن هنــاك رفــض أوامــر القساوســة : وبشــأن أفريقيــا قــال تقريرهــا
وأكـدت أن عـددا مـن القساوسـة هنـاك مارسـوا الجـنس مـع الراهبـات بهذا الشـأن، 

ــ"مارســوه مــع العــاهرات"خوفــا مــن إصــابتهم باإليــدز إذا  ات علــى ، وتــرغم الراهب
 20 تنــاول حبــوب لمنــع الحمــل، لكنهــا قالــت إن مؤسســة دينيــة اكتشــفت وجــود

 . حالة حمل دفعة واحدة بين راهباتها العامالت هناك

وأشــار التقريــر إلــى أن األســقف المحلــي إلحــدى المنــاطق طــرد رئيســة ديــر 
راهبة من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن علـى  29عندما اشتكت له من أن 

 . سة الجنس مع القساوسةممار 

 :وقد ذكر موقع البى بى سى عن هذه األحداث ما يلى تحت عنوان

 :الفاتيكان يهون من تقرير عن اغتصاب الراهبات
أقر الفاتيكان بأن الراهبات الكاثوليكيـات تتعرضـن لتحـرش جنسـي مـن جانـب 

عليقـات ، لكنـه هـون مـن حجـم المشـكلة مشـيرا إلـى أنهـا محـدودة وقـد جـاءت تالقساوسة
 ناشيونال الحاضرة الكاثوليكية ردا على مزاعم وردت في هذا الصدد في أسبوعية 

  كاثوليك ريبورتر الصادرة في الواليات المتحدة

رصــدت بعــض الحــاالت التــي حملــت فيهــا الراهبــات مــن وقالــت الصــحيفة إنهــا 
 . القساوسة ثم أجبرن على اإلجهاض عقب ذلك

ذي نشــر فــي الصــحيفة إلــى خمــس تقــارير أعــدت مــن وقــد اســتند المقــال التفصــيلي الــ
 .قبل رجال دين كاثوليك في الفترة من عام أربعة وتسعين وحتى الوقت الحاضر

ــــانواعتــــرف  جــــواكين نافــــارو فــــولز بــــأن قيــــادة الكنيســــة  المتحــــدث باســــم الفاتيك
 .تعرف بهذه المشكلة التي كانت موجودة في منطقة جغرافية محدودةالكاثوليكية 
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تنـاقض مـع مـا قالـه المتحـدث  ناشيونال كاثوليـك ريبـورترتقرير الذي نشرته لكن ال
حيث رصد ثالثة وعشرين دولة وقعت فيهـا هـذه االنتهاكـات مـن بينهـا الواليـات 

 .المتحدة وٕايطاليا والهند وٕايرلندا والبرازيل

ونقل عن األب روبرت جي فيتيلو، الذي يترأس حاليا حملة األساقفة األمريكيين من 
جــل التنميــة البشــرية الــذى ألقــى محاضــرة حــول المشــكلة نفســها فــي عــام أربعــة وتســعين أ

إنــه ســمع شخصــيا قصصــا مأســاوية عــن نســاء متــدينات إجبــرن علــى القــول 
ممارسة الجنس مـع قساوسـة أو رجـال ديـن أقنعـوهم بـأن ممارسـة الجـنس أمـر 

 .مفيد للطرفين

أســاة لــم يجــدن كثيــرا مــن التعــاطف وقــال التقريــر إن النســاء اللــواتي تعرضــن لهــذه الم
عنـــدما اشـــتكين ، وهـــذا نفـــس مـــا حـــدث فـــى مصـــر عنـــد لجـــوء الســـيدة المصـــرية ألرفـــع 
المناصب فى الكنيسة شاكية الراهب برسوم ، ولم تجد التعـاطف أو رد فعـل يمنـع عنهـا 

 .هذه المصيبة

 :ونقرأ هذا الكالم اليوم تقريبًا فى كل بلد ، فهذه فرنسا أم النهضة
مسئولون قـانونيون فـي فرنسـا إن أوامـر صـدرت إلـى أسـقف فرنسـي للمثـول أمـام قال 

حزيران المقبل، لمحاكمته جـراء عـدم قيامـه بـاإلبالغ عـن قسـيس تـابع /القضاء في يونيو
 .له أدين في تهم تتعلق باغتصاب وممارسة الجنس مع أطفال دون سن الخامسة عشرة

الث ســـنوات إذا ثبتـــت إدانتـــه أمـــام وســـيواجه األســـقف بييـــر بيكـــان عقوبـــة الســـجن ثـــ
 . المحكمة

وكان قسيس يدعى رينيه بيزي يعمل تحت بيكان حكم عليه بثماني عشرة سنة سجنا 
عمليـــة اغتصـــاب وتحـــرش 11تشـــرين األول مـــن العـــام الماضـــي، الرتكابـــه /فـــي أكتـــوبر

 1996و 1987جنسي بأطفال قصر أثناء فترة عمله في أبرشية نورماندي بين عامي 

ســـك آبـــاء الضـــحايا بمحاكمـــة بيكـــان لعـــدم تبليغـــه عـــن ممارســـات بيـــزي الشـــاذة، ويتم
وبــدال مــن ذلــك قــام بإرســاله لتلقــي العــالج النفســي لســتة أشــهر، ممــا اعتبــر إســاءة إلــى 

بينمــا يـرى محـامي بيكــان أن القضـية تمــس حـق األســقف . أقـارب الضـحايا والــرأي العـام
 .في التكتم على أسرار معاونيه
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باء الضحايا إنهم ال يرمون من محاكمة بيكان إلى سجنه، وٕانما إلجـراء ويقول أحد آ
وكــان األســاقفة الفرنســيون قــد وعــدوا بعــد . تغييــرات جذريــة فــي نظــام الكنــائس فــي فرنســا

الكشــف عــن ممارســات رينيــه بيــزي بــالتبليغ عــن أي قســيس يرتكــب مثــل هــذا النــوع مــن 
 .الجرائم

ن القساوسـة الكاثوليـك فـي جـرائم خطيـرة، ففـي وشهدت اآلونة األخيرة تورط العديـد مـ
يوم الثالثاء الماضي رفضت محكمة االستئناف في باريس استئنافا تقدم به األب جيـان 
ماري فينسان الذي حكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات لتحرشه بأحد عشـر 

 .1997و 1992طفال من مرتلي القداس بين عامي 

عامــا  76األســبوع الماضــي قسيســا يبلــغ مــن العمــر اآلن كمــا اتهمــت فتاتــان توأمــان 
ومــن المقــرر أن يمثــل . عامــا 13عامــا وكــان ســنهما آنــذاك  14باالعتــداء عليهمــا قبــل 

هذا القـس أمـام المحكمـة يـوم االثنـين المقبـل ليواجـه ضـحيتيه وجهـا لوجـه، كمـا توجهـان 
 .اتهامهما ألسقف األبرشية أيضا بالتستر على الجريمة

00TU5.htm-23-http://www.aljazeera.net/news/europe/2001/2/2UT 
 فأين انتصاراتهم على الشيطان فى أفالم الدعارة وتشجيعهم عليها؟

 أين انتصاراتهم فى الحروب الصليبية التى شنوها على المسلمين وال يزالون؟

 صاراتهم على الشيطان فى الحروب العالمية التى خاضوها؟أين انت

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى سرقة البالد وثرواتها؟

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى اغتصابهم للنساء فى البالد التى يغزونها؟

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى تأييدهم لليهود باغتصاب فلسطين؟

شـيطان فـى تأييـدهم للصـرب فـى مـذابحهم ضـد المسـلمين فـى أين انتصاراتهم على ال
 البوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان؟

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى اإليمان بكتاب يسب الرب ويلعنه؟

ــد الشــيطان ويقــول عنــه إنــه  أيــن انتصــاراتهم علــى الشــيطان فــى اإليمــان بكتــاب ُيمجِّ
 أسر اله لمدة أربعين يومًا؟

http://www.aljazeera.net/news/europe/2001/2/2-23-5.htm
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اراتهم على الشـيطان فـى اإليمـان بكتـاب تقـول صـفحاته إن اإللـه فشـل فـى أين انتص
اإلنتقام من أخاب ، ولـم يعـرف هـو أو مالئكتـه كيـف يعاقبـه فلجـأ للشـيطان ووجـد عنـده 

 )22-20: 22ملوك األول (حًال مرضيًا؟ 

أيــن انتصــاراتهم علــى الشــيطان فــى اإليمــان بكتــاب يــأمر بقتــل األطفــال وشــق بطــون 
 ل وباإلبادة الجماعية؟الحوامل ب

َلـْم ُيْبـِق . َفَضَرَب َيُشوُع ُكلَّ َأْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّْهِل َوالسُُّفوِح َوُكلَّ ُمُلوِكهَـا40(
 40: 10يشوع .) ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َشاِرداً 

ُمــوا ُكــلَّ َمـا َلــُه َوَال َتْعــُف َعـْنُهْم َبــِل اْقُتــْل  َفـاآلَن اْذَهــْب َواْضــِربْ 3( َعَمـاِليَق َوَحرِّ
 3: 15صموئيل األول )َجَمًال َوِحَماراً , َبَقرًا َوَغَنماً , ِطْفًال َوَرِضيعاً , َرُجًال َواْمَرَأةً 

ِمَرِة َحتـَّى َأْفَنـاُه، َوَقَتَل َجِميَع الَِّذيَن َبُقوا َألْخـآَب ِفـي السَّـاَوَجاَء ِإَلى السَّاِمَرِة، 17(
 17: 10ملوك الثانى ) .َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

ــَة ُطــوَبى ِلَمــْن ُيَجاِزيــِك َجــَزاَءِك الَّــِذي َجاَزْيِتَنــا8( ــَل اْلُمْخَرَب ــْن 9! َيــا ِبْنــَت َباِب ــوَبى ِلَم ُط
ْخرَ   9-8: 137مزامير !) ةَ ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ

ُتَحطَّـُم . ِبــالسَّْيِف َيْسـُقُطونَ . ُتَجاَزى السَّـاِمَرُة َألنََّهـا َقـْد َتَمـرََّدْت َعَلـى ِإَلِهَهـا16(
 16: 13هوشع ) َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ 

َوَهَكـَذا . ِديـٍد َوُفـُؤوسٍ َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنـَواِرِج حَ 3(
أخبار ) .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ 

 3: 20األيام األول 

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى اإليمان بكتاب يأمر بتشويه جثث الموتى؟

َوَعلَُّقوُهَمــا َعَلــى  َوَقَطُعــوا َأْيــِدَيُهَما َوَأْرُجَلُهَمــا َن َفَقَتُلوُهَمــا،َوَأَمــَر َداُوُد اْلِغْلَمــا12(
 12: 4صموئيل الثانى ) .اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُرونَ 

 أين انتصاراتهم على الشيطان فى اإليمان بكتاب يأمر بتدمير البيئة؟
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ــةٍ 19( ــَنٍة َوُكــلَّ َمِديَن ــٍة ُمَحصَّ ــاَرٍة َوَتْقَطُعــوَن ُكــلَّ َشــَجَرٍة  َفَتْضــِرُبوَن ُكــلَّ َمِديَن ُمْخَت
ملـوك ) ].َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيـوِن اْلَمـاِء َوُتْفِسـُدوَن ُكـلَّ َحْقَلـٍة َجيِّـَدٍة ِباْلِحَجـاَرةِ 

 19: 3الثانى 

َقـــْوِل الـــرَّبِّ كَ . َوَيُكـــوُن ِعْنـــَد َأْخـــِذُكُم اْلَمِديَنـــَة َأنَُّكـــْم ُتْضـــِرُموَن اْلَمِديَنـــَة ِبالنَّـــارِ 8(
 8: 8يشوع ) .»َقْد َأْوَصْيُتُكمْ . اْنُظُروا. َتْفَعُلونَ 

 28: 8يشوع  .)َوَأْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعَلَها َتال� َأَبِدّيًا َخَرابًا ِإَلى َهَذا اْلَيْومِ (

 ــَواِحي ُصــ21: (يقــول متــى -214س ــاَك َواْنَصــَرَف ِإلَــى َن وَر ثُــمَّ َخــَرَج َيُســوُع ِمــْن ُهَن
اْرَحْمنِـي َيـا «: َصـَرَخْت ِإَلْيـهِ  اْمَرَأٌة َكْنَعاِنيَّـٌة َخاِرَجـٌة ِمـْن ِتْلـَك التُُّخـومِ َوإَِذا 22. َوَصـْيَداءَ 

َفَتقَـدََّم َتَالِميـُذُه َوَطَلُبـوا ِإَلْيـِه . َفلَـْم ُيِجْبهَـا ِبَكِلَمـةٍ 23. »اْبَنتِـي َمْجُنوَنـٌة ِجـّداً . َسيُِّد َيا اْبـَن َداُودَ 
َلْم ُأْرَسـْل ِإالَّ ِإَلـى ِخـَراِف َبْيـِت «: َفَأَجابَ 24» !اْصِرْفَها َألنََّها َتِصيُح َوَراَءَنا«: ِئِلينَ َقا

الَّةِ  لَـْيَس «: َفَأَجـابَ 26» !َيـا َسـيُِّد َأِعنِّـي«: َفَأَتْت َوَسـَجَدْت لَـُه َقاِئلَـةً 25. »ِإْسَراِئيَل الضَّ
َواْلِكـَالُب َأْيضــًا . َنَعـْم َيـا َسـيِّدُ «: َفَقالَـتْ 27. »َوُيْطـَرَح ِلْلِكـَالبِ  َحَسـنًا َأْن ُيْؤَخـَذ ُخْبـُز اْلَبنِـينَ 

َيا اْمَرَأُة «: ِحيَنِئٍذ َقاَل َيُسوُع َلَها28. »اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَهاَتْأُكُل ِمَن 
متــى  ).ُشــِفَيِت اْبَنُتَهــا ِمــْن ِتْلــَك السَّــاَعةِ فَ . »ِلــَيُكْن َلــِك َكَمــا ُتِريــِدينَ ! َعِظــيٌم ِإيَماُنــكِ 

15 :22 

ثُــمَّ َقــاَم ِمــْن ُهَنــاَك َوَمَضــى ِإَلــى ُتُخــوِم ُصــوَر َوَصــْيَداَء َوَدَخــَل َبْيتــًا 24: (ويقــول مــرقس
ـــِدْر َأْن َيْخَتِفـــَي  ـــْم َيْق ـــَم َأَحـــٌد َفَل َنِتَهـــا ُروٌح َنِجـــٌس َألنَّ اْمـــَرَأًة َكـــاَن ِبابْ 25َوُهـــَو ُيِريـــُد َأْن َال َيْعَل

ــًة  اْلَمــْرَأُة ُأَمِميَّــةً َوَكاَنــْت 26. َســِمَعْت ِبــِه َفَأتَــْت َوَخــرَّْت ِعْنــَد َقَدَمْيــهِ  َوِفــي ِجْنِســَها ِفيِنيِقيَّ
يَن َدِعي اْلَبنِ «: َوَأمَّا َيُسوُع َفَقاَل َلَها27. َفَسَأَلْتُه َأْن ُيْخِرَج الشَّْيَطاَن ِمِن اْبَنِتَها - ُسوِريَّةً 

: َفَأَجاَبـتْ 28. »َأوًَّال َيْشَبُعوَن َألنَُّه َلْيَس َحَسنًا َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكَالبِ 
: َفَقــاَل َلَهــا29. »َتْحــَت اْلَماِئــَدِة َتْأُكــُل ِمــْن ُفَتــاِت اْلَبِنــينَ َواْلِكــَالُب َأْيضــًا ! َنَعــْم َيــا َســيِّدُ «
َفـَذَهَبْت ِإَلـى َبْيِتَهـا 30. »َقْد َخَرَج الشَّـْيَطاُن ِمـِن اْبَنِتـكِ . ِلَمِة اْذَهِبيَألْجِل َهِذِه اْلكَ «

 30-24: 7مرقس ) .َوَوَجَدِت الشَّْيَطاَن َقْد َخَرَج َواِالْبَنَة َمْطُروَحًة َعَلى اْلِفَراشِ 

وحى فما هو ! انظر كم اإلختالفات التى بين الحكايتين فى اللفظ. إنها حكاية واحدة
 الرب بالضبط؟ وماذا قال الرب للمرأة بالحرف؟ وماذا قالت المرأة ليسوع بالضبط؟
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إن الـوحى عنـدهم أن الـروح القـدس يـوحى : ويرد النصارى علـى هـذه المشـكلة قـائلين
 .بالقصة كاملة ويترك َمن يوحى إليه أن يكتب بأسلوبه

عجازها العلمـى والعـددى فلماذا ال يوحى الرب كلمته بإ: وهذا ُمخالف للعقل والمنطق
واللغـــوى ألنبيائـــه؟ وهـــل يتـــرك الـــرب أنبيـــاءه ويـــوحى إلـــى تالميـــذهم؟ فـــأين إنجيـــل يســـوع 

كتابـًا آخـر؟ وهـل يثـق الـرب ) ؟(نفسه؟ أيترك الرب إنجيله يضيع ، ويوحى إلى تالميذه 
فى أسلوب مـن يـوحى إلـيهم وحسـن تعلـيمهم وانتقـائهم اللفـظ المناسـب وال يثـق فـى نفسـه 

 علمه؟وفى 

 ثُـمَّ اْنَتَقــَل َيُسـوُع ِمـْن ُهَنـاَك َوَجــاَء ِإلَـى َجانِـِب َبْحـِر اْلَجِليــِل 29: (يقـول متـى -215س
ــاكَ  ــَس ُهَن ــِل َوَجَل ــْرٌج َوُعْمــٌي 30. َوَصــِعَد ِإَلــى اْلَجَب ــْم ُع ــَرٌة َمَعُه ــوٌع َكِثي ــِه ُجُم َفَجــاَء ِإَلْي

َحتَّــى 31َفَشــَفاُهْم . ْم ِعْنــَد َقــَدَمْي َيُســوعَ َوُخــْرٌس َوُشــلٌّ َوآَخــُروَن َكِثيــُروَن َوَطَرُحــوهُ 
َب اْلُجُموُع ِإْذ َرَأُوا اْلُخْرَس َيَتَكلَُّمـوَن َوالشُّـلَّ َيِصـحُّوَن َواْلُعـْرَج َيْمُشـوَن َواْلُعْمـَي  َتَعجَّ

ُدوا ِإَلَه ِإْسَراِئيلَ . ُيْبِصُرونَ   31-29: 15متى ) .َوَمجَّ

هللا إلــه إســرائيل؟ ألنهــم علمــوا أن الشــفاء بيــد اهللا فلمــاذا مجــد كــل مــن أبــرأهم يســوع ا
 :وحده ، وأخبرهم يسوع أنه ال يعمل شيئًا إال بقدرة اهللا وتوفيقه وٕارادته

لوقـا .) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اهللاِ  ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّياِطينَ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت 20(
11 :20 

!) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اللَّـهِ ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن َوَلِكْن ِإْن 28(
 28: 12متى 

ِإنَّ َهـَذا ُهـَو ِباْلَحِقيَقـِة النَِّبـيُّ «: َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصـَنَعَها َيُسـوُع قَـاُلوا14(
 14: 6 يوحنا) »!اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

لقد صدََّق الناس يسوع وأقوالـه أن نبـى مرسـل مـن عنـد اهللا بعـد اآليـات التـى صـنعها 
فقـد كـان يقـوف عيسـى عليـه السـالم ويرفـع عينـه إلـى السـماء داعيـًا اهللا أن . أمام النـاس

َيُســوُع َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضــوعًا َوَرَفــَع 41: (ُيــتُم هــذه النعمــة علــى يديــه
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوقَـالَ 
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.) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسـْلَتِني. ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي
 42-41: 11يوحنا 

ـــه أحـــد رؤســـاء اليهـــودوهكـــذ ـــَن 1(: ا فهـــم كـــل معاصـــروه ، فقـــد قـــال ل ـــاَن ِإْنَســـاٌن ِم َك
يِسيِّيَن اْسُمُه ِنيُقوِديُموُس َرِئيٌس ِلْلَيُهودِ  َيا ُمَعلُِّم «: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل َلهُ 2. اْلَفرِّ
َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهـِذِه اآلَيـاِت الَِّتـي  َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّمًا َألنْ 

 2-1: 3يوحنا .) »َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعهُ 

 َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا 36: (يقول يوحنا -216س
َلَهـا َهـِذِه اَألْعَمـاُل ِبَعْيِنَهـا الَِّتـي َأَنـا َأْعَمُلَهـا ِهـَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ َأْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ 

 36: 5يوحنا .) اآلَب َقْد َأْرَسَلِني

معجزاتــه هــذه تشــهد لــه أنــه مرســل مــن عنــد اهللا ، فلــو عيســى إلــه ، فمــن الــذى ! نعــم
 أعطى اهللا وكلفه بأعمال ليعملها؟

 ــَياِطيَن َوَلِكــْن 28(: يقــول متــى -217س َفَقــْد ِإْن ُكْنــُت َأَنــا ِبــُروِح اللَّــِه ُأْخــِرُج الشَّ
 28: 12متى !) َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اللَّهِ 

فــأين ألوهيتــه وعظمتــه وقدرتــه لــو كــان إلهــا؟ أيســتعين اإللــه بإلــه أقــوى منــه إلخــراج 
والروح القـدس  الشياطين؟ فهل الشياطين لها قدرة أعظم من قدرة الإلله المتحد مع األب
 لدرجة تجعله يستعين بروح اهللا؟ وكيف يستعين بروح اهللا وهو نفسه اهللا؟

 اْذَهِبي َواْدِعـي َزْوَجـِك َوَتَعـاَلْي ِإَلـى «: َقاَل َلَها َيُسـوعُ 16: (يحكى يوحنا -218س
ْلــِت َلــْيَس ِلــي َحَســنًا قُ «: َقــاَل َلَهــا َيُســوعُ . »َلــْيَس ِلــي َزْوجٌ «: َأَجاَبــِت اْلَمــْرَأةُ 17» َهُهَنــا
َهـَذا ُقْلـِت . َألنَُّه َكـاَن َلـِك َخْمَسـُة َأْزَواٍج َوالَّـِذي َلـِك اآلَن َلـْيَس ُهـَو َزْوَجـكِ 18 َزْوجٌ 

ْدقِ   19-16: 4يوحنا ) !َيا َسيُِّد َأَرى َأنََّك َنِبيٌّ «: َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ 19. »ِبالصِّ

لـــذى فـــى بيتهـــا وهـــو لـــيس بزوجهـــا؟ لمــاذا لـــم ينهاهـــا يســـوع عـــن مرافقـــة هـــذا الرجـــل ا
والغريــب مــع تســميتكم لــه إلــه، ومــع تســليمنا أن اهللا ذو علــم أزلــى، ومــع علمــه أن هــذا 

 ).»اْذَهِبي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَلْي ِإَلى َهُهَنا«: (الرجل عشيقها، فقد سماه زوجها
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تراف المرأة به فكيف نفهم هذا؟ هل أراد بذلك أن يبارك زناهما؟ وما تعليقكم على اع
 كنبى؟ وهل ال تعدون عدم نهيه للمرأة عن الزنى من اآلثام؟

 يـــوم وبعـــد أن أكمـــل معـــه كـــل  40إنـــه بعـــد أســـر يســـوع لمـــدة : يقـــول لوقـــا -219س
 13: 4لوقا ) .َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة : (تجربة فارقه إلى حين

ط الشـيطان وجبروتـه علـى الـرب؟ أيتوعـد الشـيطان الـرب؟ ومتـى ألهذا الحد كـان تسـل
 عاد إليه مرة أخرى؟ وماذا حدث بينهما فيما بعد؟

 مـــن المعـــروف كـــذب الشـــياطين، وأنهـــم ال يقولـــون الحـــق، وأنهـــم يضـــلون  -220س
َوِهـَي  َوَكاَنْت َشَياِطيُن َأْيضًا َتْخُرُج ِمْن َكِثيِرينَ 41: (فإذا كانت الشياطين قالت. عباد اهللا

َفاْنَتَهَرُهْم َوَلْم َيَدْعُهْم َيَتَكلَُّموَن َألنَُّهْم َعَرُفوُه َأنَُّه » !َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهللاِ «: َتْصُرُخ َوَتُقولُ 
 41: 4لوقا ) .اْلَمِسيحُ 

فهــل لــو كــان عيســى عليــه الســالم ! فمــاذا تقولــون أنــتم اليــوم؟ نفــس كــالم الشــياطين
 .لكان انتهركم ، وأخرصكم ، ولم يدعكم تتكلمون. هذا الكالم؟ اليعيش بينكم لكان قبل 

. الغريب أن النصارى يؤولون هذا بإنه لم يكن قد حان الوقت ليعلن يسوع نفسـه إلهـاً 
فلك أيها النصرانى أن تتخيل أنه لم يسمح لتالميذه أن يقولون عنـه إنـه المسـيح ، ونفـى 

فمتــى ! ن يعلــن أنــه المســيح إلــى أن مــاتعنــه هــذه التهمــة أمــام بــيالطس ، ولــم يجــرؤ أ
أوضح لكم إذًا أنه المسيح؟ هل بعد موته وقيامته؟ وكيف تثقـون أن هـذه دعوتـه الفعليـة 
ولــم يــتم تحريفهــا؟ فــإذا كــانوا قــد قتلــوا اإللــه ونــالوا منــه ، فهــل يصــعب علــيهم النيــل مــن 

 كتابه؟ وهل الذى بهذه الصفات إله ُيحترم؟

رانى أن الرب بهذا الجبن ويخش عباده وال يثق فى تالميذه ولك أن تتخيل أيها النص
َألنِّــي َلــْم َأْعـــِزْم َأْن 2(: ، ونــزل ولــم يوضــح مــراده ، واقتصــر دينــه علــى أقــوال بــولس

 2: 2كورنثوس األولى .) َأْعِرَف َشْيئًا َبْيَنُكْم ِإالَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َوإِيَّاُه َمْصُلوباً 

إذا لــم تكــن لــه دعــوة ولــم يتــرك كتابــًا؟ هــل نــزل ليهــرب مــن ولمــاذا نــزل اإللــه أصــًال 
اليهود، ثم يقبضون عليه ، ويهينونه ، ويعدمونه من أجل غفران خطية وهميـة لـم يـتكلم 

 هو عنها ، بل أنشأها بولس من بعده ، بل نفى اإلله نفسه وجود مثل هذه الخطية؟
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يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلْثِم ( َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الـرَّبِّ َفَيْرَحَمـُه َوإَِلـى ِإَلِهَنـا ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55إشعياء .) َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

ــَالُم الــرَّبِّ وَ 1( ــيَّ َك ــاَن ِإَل ــى َأْرِض [2: َك ــَل َعَل ــَذا اْلَمَث ــُتْم َتْضــِرُبوَن َه ــْم َأْن ــا َلُك َم
 َيُقـولُ َحـيٌّ َأَنـا 3 اآلَبـاُء َأَكُلـوا اْلِحْصـِرَم َوَأْسـَناُن اَألْبَنـاِء َضِرَسـْت؟: َقاِئِلينَ , ِإْسَراِئيلَ 

َهـا ُكـلُّ 4. ُد َأْن َتْضـِرُبوا َهـَذا اْلَمثَـَل ِفـي ِإْسـَراِئيلَ َال َيُكوُن َلُكْم ِمْن َبْعـ, السَّيُِّد الرَّبُّ 
الـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي . ِكَالُهَما ِلي. َنْفُس اَألِب َكَنْفِس اِالْبنِ . النُُّفوِس ِهَي ِلي

 4-1: 18حزقيال ) .َتُموتُ 

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ثْـِم اَألبِ ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن إِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. َحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيــا. َوَعــْدالً 
اْلَبارِّ َعَلْيِه ِبرُّ . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
 ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

ــيُِّد 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  يِر َيقُــوُل السَّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ

كثيـر مـن محتـواه، فبدًال مـن أن يعترفـوا بـالتحريف الـذى فـى الكتـاب وعـدم المنطقيـة ل
فكيــف اتبعــه النــاس؟ . قــاموا بســب اإللــه ، واتهمــوه بــالجبن ، والتقصــير فــى أداء واجباتــه

وعلى أى أساس وعلى أى عقيدة آمنوا به؟ وماذا كان يقول أو يفعل كل هـذا الوقـت إن 
 كان يكتم عنهم أساس دعوته؟

 كم مرة أنزل يسوع مائدة من السماء على أتباعه؟ -221س 

وفيهــا أطعــم خمســة ) 44-30: 6مــرقس (و) 21-13: 14متــى (حــدة عنــد مــرتين وا
وفيهــا أطعــم أربعــة آالف ، وعلــى ) 10-1: 8مــرقس (و) 39-32: 15متــى (آالف و 

 .ذلك يكون متى قد أطعم تسعة آالف
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وفيهـا أطعـم خمسـة آالف ) 14-1: 6يوحنـا (وعند  17-10: 9مرة واحدة عند لوقا 
 .فقط

 ذين فى آسيا عن بولس؟لماذا ارتد جميع ال -222س 

ِل لَــْم َيْحُضــْر َأَحــٌد َمِعــي، 16( ــي اْحِتَجــاِجي اَألوَّ َال ُيْحَســْب . َبــِل اْلَجِميــُع َتَرُكــوِنيِف
 16: 4تيموثاوس الثانى ) .َعَلْيِهمْ 
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، الَّـِذيَن ِمـْنُهْم ِفـيَجلُُّس َأْنَت َتْعَلـُم َهـَذا َأنَّ َجِميـَع الَّـِذيَن ِفـي َأِسـيَّا اْرتَـدُّوا َعنِّـي15(
 15: 1تيموثاوس الثانى .) َوَهْرُموَجاِنُس 

فهــل كــان هــذا نتــاج مــا قــام بــه التالميــذ مــن الــدفاع عــن ديــنهم وعقيــدة نبــيهم ، التــى 
وأرسـلوا هـم مـن يقـوم بتصـحيح العقائـد الفاسـدة التـى أفسدها بولس فى آسـيا عـن عمـد ، 

 نشرها بولس بين األمم؟

َأْنــَت تَــَرى َأيَُّهــا اَألُخ َكــْم ُيوَجــُد َرْبــَوًة ِمــَن اْلَيُهــوِد الَّــِذيَن آَمُنــوا َوُهــْم َجِميعــًا «: َوَقــاُلوا َلــهُ (
َجِميـَع اْلَيُهـوِد الَّـِذيَن َبـْيَن اْألَُمـِم  َوَقـْد ُأْخِبـُروا َعْنـَك َأنَّـَك ُتَعلِّـمُ 21. َغُيوُروَن ِللنَّاُموسِ 

فَـِإذًا 22. اِالْرِتَداَد َعْن ُموَسى َقاِئًال َأْن َال َيْخِتُنوا َأْوَالَدُهْم َوَال َيْسُلُكوا َحَسـَب اْلَعَواِئـدِ 
. ُعوَن َأنَّــَك َقــْد ِجْئــتَ َمــاَذا َيُكــوُن؟ َال ُبــدَّ َعَلــى ُكــلِّ َحــاٍل َأْن َيْجَتِمــَع اْلُجْمُهــوُر َألنَُّهــْم َسَيْســمَ 

ــكَ 23 ــوُل َل ــَذا الَّــِذي َنُق ــْل َه ــْذرٌ : َفاْفَع ــْيِهْم َن ــاٍل َعَل ــُة ِرَج ــَدَنا َأْرَبَع ــُؤَالِء 24. ِعْن ــْذ َه ُخ
َوَتطهَّْر َمَعُهْم َوَأْنِفْق َعَلْيِهْم ِلَيْحِلُقوا ُرُؤوَسـُهْم َفـَيْعَلَم اْلَجِميـُع َأْن َلـْيَس َشـْيٌء ِممَّـا 

َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة الَّـِذيَن آَمُنـوا 25. وا َعْنَك َبْل َتْسُلُك َأْنَت َأْيضًا َحاِفظًا ِللنَّاُموسِ ُأْخِبرُ 
ِمــَن اْألَُمــِم َفَأْرَســْلَنا َنْحــُن ِإَلــْيِهْم َوَحَكْمَنــا َأْن َال َيْحَفُظــوا َشــْيئًا ِمْثــَل َذِلــَك ِســَوى َأْن 

َنـاُيَحاِفُظوا َعَلـى َأْنُفِسـِهْم ِممَّـا ُذِبـ أعمـال ) .»َح ِلَألْصـَناِم َوِمـَن الـدَِّم َواْلَمْخُنـوِق َوالزِّ
21 :20-25 

 ــِة َردِّ ُكــلِّ َشــْيٍء 21: (يقــول بــولس -223س ــُه ِإَلــى َأْزِمَن ــَماَء َتْقَبُل الَّــِذي َيْنَبِغــي َأنَّ السَّ
 21: 3أعمال الرسل ) .ْنُذ الدَّْهرِ َجِميِع َأْنِبَياِئِه اْلِقدِّيِسيَن مُ الَِّتي َتَكلََّم َعْنَها اُهللا ِبَفِم 

َجِميُع الَِّذيَن َأتَـْوا َقْبِلـي ُهـْم ُسـرَّاٌق َوُلُصـوٌص َوَلِكـنَّ اْلِخـَراَف َلـْم 8: (ويقول يسـوع
 8: 10يوحنا .) َتْسَمْع َلُهمْ 

ــ11: (ويقــول الــرب ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن ْدُت َألنَّ اَألْنِبَي
 11: 23إرمياء ) .َشرَُّهْم َيُقوُل الرَّبُّ 

َتَنبَّــُأوا ِباْلَبْعــِل َوَأَضــلُّوا . َوَقــْد َرَأْيــُت ِفــي َأْنِبَيــاِء السَّــاِمَرِة َحَماَقــةً 13: (ويقــول الــرب
 13: 23إرمياء ) .َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ 
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يِح َوالْ 11: (ويقول الـرب َأَتَنبَّـُأ َلـَك : َكِذِب َيْكِذُب َقاِئالً َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ
 11: 2ميخا ) !َعِن اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ 

لـم أرسـلهم وال . بالكـذب يتنبـأ األنبيـاء باسـمي: فقال الرب لـى(: ويقول الكتاب
 .)  هم يتنبأون لكم برؤيا كاذبة وَعَراَفٍة وباطل ومكر قلوبهم. أمرُتهم وال كلمُتهم

 14: 14إرميا 

 فمن منهم الصادق ، ومن منهم الكذاب األشر؟

 ِللـرَّبِّ ِإَلِهـَك : َألنَّـُه َمْكتُـوبٌ ! اْذَهـْب َيـا َشـْيَطانُ «: (قال يسوع للشـيطان -224س
 10: 4متى .) »َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ 

عبـــادة واأللوهيــة مـــن يســـوع ، ألن فلــو كـــان يســوع هـــو اهللا ، لكـــان الشــيطان أحـــق بال
الشــيطان فــى هــذه الحالــة أثبــت أنــه أقــوى مــن الــرب ، وأن الــرب خضــع لــه لمــدة أربعــين 
يومــًا ، يمنــع عنــه الطعــام والشــراب، إلــى أن أكمــل تجاربــه معــه، وتركــه بمحــض إرادتــه، 

 !!مع توعده أنه سوف يأتى إليه مرة أخرى ، لذلك تركه إلى حين

، لكان قد أذنب فى حق الشيطان ، الذى ضـلله وأمـره بالسـجود  ولو كان يسوع اإلله
 . للرب إلهه بصيغة الغائب ، ولم يعلمه أنه هو اهللا

فترى لماذا لم يعلمه يسوع أنه إلهه؟ هل كان خائفًا أن يعلمه بذلك فيقتله ويحتل 
ملكوته كله؟ أم ُترى أنه استصغر نفسه ، أو أصابه الخزى أن يعلمه أنه إلهه وهو 

 تحت أسره؟

 يِســيِّيَن اْســُمُه 1( -225س َهــَذا 2. ِنيُقوِديُمــوُس َرِئــيٌس ِلْلَيُهــودِ َكــاَن ِإْنَســاٌن ِمــَن اْلَفرِّ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس «: َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل لَـهُ 

: 3يوحنـا .) »ْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه َمَعـهُ َأَحٌد َيْقِدُر َأْن يَ 
1-2 

فأعــداء أى نبــى يرفضــون االعتــراف بنبوتــه، ويحاربونــه علــى أنــه مهرطــق، يريــد أن 
لكــن إذا اعتــرف هــذا العــدو بنبــوة النبــى وبحقيقــة أمــره التــى . يــدمر ديــن آبــائهم وأجــدادهم
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أصدقاء النبى وأتباعه، بـل والعـوام فـى قومـه، كانـت شـهادته مـن الشـهادات  أجمع عليها
 .التى ُيعتد بها

ـُدوا اَهللا قَـاِئِلينَ 16( َقـْد َقـاَم ِفيَنـا َنِبـيٌّ َعِظـيٌم َواْفَتَقـَد اُهللا «: َفَأَخَذ اْلَجِميَع َخـْوٌف َوَمجَّ
 16: 7لوقا .) »َشْعَبهُ 

ْنَطِلقَـْيِن ِفـي َذِلـَك اْلَيـْوِم ِإلَـى َقْرَيـٍة َبِعيـَدٍة َعـْن ُأوُرَشـِليَم ِسـتِّيَن َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنا مُ 13(
. َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن َبْعُضُهَما َمَع َبْعٍض َعْن َجِميِع َهِذِه اْلَحَواِدثِ 14. »ِعْمَواُس «َغْلَوًة اْسُمَها 

َوَلِكْن 16. َرَب ِإَلْيِهَما َيُسوُع َنْفُسُه َوَكاَن َيْمِشي َمَعُهَماَوِفيَما ُهَما َيَتَكلََّماِن َوَيَتَحاَوَراِن اْقتَ 15
َمـا َهـَذا اْلَكـَالُم الَّـِذي َتَتَطاَرَحـاِن بِـِه َوَأْنُتَمـا «: َفقَـاَل َلُهَمـا17. ُأْمِسَكْت َأْعُيُنُهَما َعْن َمْعِرَفِتهِ 

َهْل َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك «: ُمُه َكِ◌ْلُيوَباُس َفَأَجاَب َأَحُدُهَما الَِّذي اسْ 18» َماِشَياِن َعاِبَسْيِن؟
َوَمــا «: َفَقــاَل َلُهَمــا19» ِفــي ُأوُرَشــِليَم َوَلــْم َتْعَلــِم اُألُمــوَر الَِّتــي َحــَدَثْت ِفيَهــا ِفــي َهــِذِه اَأليَّــاِم؟

ُة ِبَيُسوَع النَّاِصِريِّ الَِّذي َكاَن ِإْنَسانًا نَ «: َفقَـاالَ » ِهَي؟ ِبّيـًا ُمْقتَـِدرًا ِفـي اْلِفْعـِل اْلُمْخَتصَّ
 19: 24لوقا .) َواْلَقْوِل َأَماَم اِهللا َوَجِميِع الشَّْعبِ 

ـِت اْلَمِديَنـُة ُكلُّهَـا َقاِئلَـةً 10( 11-10: 21متـى  ـا َدَخـَل ُأوُرَشـِليَم اْرَتجَّ » َمـْن َهــَذا؟«: َوَلمَّ
 .)»ْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ َهَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَِّذي مِ «: َفَقاَلِت اْلُجُموعُ 11

ُبــوا 8( 8: 9متــى ــا َرَأى اْلُجُمــوُع َتَعجَّ ــُدوا اللَّــَه الَّــِذي َأْعَطــى النَّــاَس َفَلمَّ ُســْلَطانًا  َوَمجَّ
 .)ِمْثَل َهَذا

َأيَُّهــا الرَِّجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه «22( 22: 2قــال بطــرس فــى أعمــال الرســل 
وُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت َيسُ : اَألْقـَوالَ 

 .)َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  َصَنَعَها اُهللا ِبَيِدِه ِفي َوَسِطُكمْ 

فماذا تقولون أنتم فى كل هذه االعترافات بنبوة يسوع؟ وهل عندكم أدلة صريحة مثل 
ـــه ، وأن صـــفاته هـــذه ا ـــه أمـــر كـــل مـــن تبعـــه أن يســـجد ل ـــه هـــو اهللا ، وأن ـــة علـــى أن ألدل

 وممارساته فى الحياة تتناسب مع أسمائه الحسنى وصفاته المقدسة؟

 ماذا تقولون فـى اعتـراف يسـوع بأنـه ال يملـك مـن أمـره شـيئًا ، وأن كـل نـا  -226س
ذى أرســله؟ فهـــل الـــذى يفعلــه هـــو بحــول اهللا وقوتـــه ، وأن كــل مـــا يقولــه فهـــو مــن اهللا الـــ
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يعتمد على غيره إله؟ وهل الـذى يسـتعين بغيـره إلـه؟ وهـل الـذى ال يملـك مـن أمـره شـىء 
 إله؟ وهل الرسول المبلغ عن ربه إله؟ 

َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت  ِإْن ُكْنُت ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّياِطينَ َوَلِكْن 20: (اقرأ قوله
  20: 11لوقا .) اهللاِ 

ــْيُكْم 28: (وقولــه ــَل َعَل ــْد َأْقَب ــَياِطيَن َفَق ــِرُج الشَّ ــِه ُأْخ ــُروِح اللَّ ــا ِب ــُت َأَن ــْن ِإْن ُكْن َوَلِك
 28: 12متى !) َمَلُكوُت اللَّهِ 

َكَمــا َأْســَمُع َأِديــُن َوَدْيُنــوَنِتي . َأَنــا َال َأْقــِدُر َأْن َأْفَعــَل ِمــْن َنْفِســي َشــْيئاً 30: (ثــم قولــه
 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َألنِّي َال َأْطُلبُ  َعاِدَلةٌ 

ــاَدى َيُســوعُ 44( 45-44: 12يوحنــا  الَّــِذي ُيــْؤِمُن ِبــي َلــْيَس ُيــْؤِمُن ِبــي َبــْل «: َفَن
 .)َوالَِّذي َيَراِني َيَرى الَِّذي َأْرَسَلِني45. ِبالَِّذي َأْرَسَلِني

َمَتى َرَفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُمـوَن َأنِّـي َأَنـا «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 28( 28: 8يوحنا 
 .) َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبيُهَو 

ــ48( 50-48: 12يوحنــا  ــْل كَالِمــي َفَل ــْم َيْقَب ــْن َرَذَلنِــي َوَل ــْن َيِديُنــهُ َم َاْلكــَالُم الَّــِذي . ُه َم
َألنِّي َلـْم َأَتَكلَّـْم ِمـْن َنْفِسـي َلِكـنَّ اآلَب الَّـِذي 49َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنُه ِفي اْلَيْوِم اَألِخيـِر 

نَّ َوِصـيََّتُه ِهـَي َوَأَنـا َأْعلَـُم أَ 50. َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّـمُ : َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 
 .)»َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأَتَكلَّمُ . َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 

َاَألْعَماُل الَِّتي َأَنا . ِإنِّي ُقْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنـونَ «: َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 25( 25: 10يوحنا 
 .)َي َتْشَهُد ِليَأْعَمُلَها ِباْسِم َأِبي هِ 

َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه 41( 42-41: 11يوحنا 
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي ُكـلِّ 42َأيَُّهـا اآلُب َأْشـُكُرَك َألنَّـَك َسـِمْعَت ِلـي «: ِإَلى فَـْوُق َوقَـالَ 

 .)»َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني َوَلِكنْ . ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

 .)َألنَُّهْم َال َيْعِرُفوَن الَِّذي َأْرَسَلِني( 21: 15يوحنا 
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يُكْم 15. َأْنُتْم َأِحبَّـاِئي ِإْن َفَعْلـُتْم َمـا ُأوِصـيُكْم بِـهِ 14( 15-14: 15يوحنا  َال َأُعـوُد ُأَسـمِّ
ْيُتُكْم َأِحبَّـاَء  َعِبيداً  َألنِّـي َأْعَلْمـُتُكْم ِبُكـلِّ َمـا َألنَّ اْلَعْبَد َال َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيُِّدُه َلِكنِّي َقْد َسمَّ

 .)َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي

َلــْو ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َلُكْنــُتْم َتْفَرُحــوَن َألنِّــي ُقْلــُت َأْمِضــي ِإَلــى اآلِب ( 31-28: 14يوحنــا 
َال 30. َوُقْلُت َلُكُم اآلَن َقْبـَل َأْن َيُكـوَن َحتـَّى َمتَـى َكـاَن ُتْؤِمُنـونَ 29. نَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيألَ 

َوَلِكـْن ِلـَيْفَهَم 31. َأَتَكلَُّم َأْيضًا َمَعُكْم َكِثيرًا َألنَّ َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلِم َيْأِتي َوَلْيَس َلُه ِفيَّ َشـْيءٌ 
 .) ُأِحبُّ اآلَب َوَكَما َأْوَصاِني اآلُب َهَكَذا َأْفَعلُ  اْلَعاَلُم َأنِّي

.) َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدهِ : ُاْذُكُروا اْلكَالَم الَِّذي ُقْلُتُه َلُكمْ 20. (أبى أعظم منى
. ْن َسـيِِّدهِ َلْيَس التِّْلِميُذ َأْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم َوَال اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمـ«24(، و20: 15يوحنا 

وبهـذا يكـون  25-24: 10متـى .) َيْكِفي التِّْلِميَذ َأْن َيُكوَن َكُمَعلِِّمِه َواْلَعْبَد َكَسـيِِّدهِ 25
بـل كفـاه شـرفًا أن . اآلب هو أعظم من االبن ، ويكون اآلب هو السيِّد واالبـن هـو عبـده
ن تكونوا مثل نبيكم يكون بار وتقى ويعمل أعمال أبيه ويتشبه بصفاته ، ويكفيكم شرفًا أ

 .، فال يرسل اهللا نبيًا إال وكان خير قومه

متـى .) َوَال َتْدُعوا َلُكْم َأبـًا َعَلـى اَألْرِض َألنَّ َأَبـاُكْم َواِحـٌد الَّـِذي ِفـي السَّـَماَواتِ 9(
23 :9 

ــْومِ 22( 23-22: 7متــى  ــا َربُّ أَ : َكِثيــُروَن َســَيُقوُلوَن ِلــي ِفــي َذِلــَك اْلَي ــا َربُّ َي ــْيَس َي َل
َفِحيَنئِـٍذ 23؟ ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنـا َوِباْسـِمَك َأْخَرْجَنـا َشـَياِطيَن َوِباْسـِمَك َصـَنْعَنا ُقـوَّاٍت َكِثيـَرةً 

 !)اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : ُأَصرُِّح َلُهمْ 

 َيـا : َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلـَك اْلَيـْومِ  َكِثيُرونَ 22(ما تفسيركم لقول يسوع هذا؟  -227س
َربُّ َيا َربُّ َأَلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنـا َوِباْسـِمَك َأْخَرْجَنـا َشـَياِطيَن َوِباْسـِمَك َصـَنْعَنا ُقـوَّاٍت 

: 7متى !) اِعِلي اِإلْثمِ اْذَهُبوا َعنِّي َيا فَ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ 23؟ َكِثيَرةً 
22-23 

تنبــأوا : لمــاذا يعتبــرهم يســوع مــن فــاعلى اإلثــم علــى الــرغم مــن أنهــم عملــوا كــل الخيــر
 باسمه ، وأخرجوا الشياطين ، أى شفوا الناس؟
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ألنهـــم فعلـــوا هـــذه األشـــياء باســـمه ، وال ينبغـــى أن يفعلـــوا شـــيئًا إال باســـم اهللا الخـــالق 
 . وليس باسمه

 .لوا آمنا باهللا ثم استقيموا على العمل الصالحقو : أى يقول لهم
 . استفتحوا أعمالكم باسم اهللا الخالق ، وليس باسمى: أى يقول لهم
 .إنه ليس بإله ، ولكنه بشر جسد لحم ودم ، فاٍن مثلهم: أى يقول لهم

فكيف تعملون هذه األشياء باسمى وأنا ال أفعل إال باسـم اهللا خـالقى وخـالقكم ، إلهـى 
الذى أرسلنى إلـيكم ألعلمكـم كـل مـا أقولـه لكـم ، فأنـا ال أتكلـم مـن نفسـى ، ولكـن وٕالهكم 

 :أقول كما علمنى اهللا
 25: 10يوحنا .) َاَألْعَماُل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِباْسِم َأِبي ِهَي َتْشَهُد ِلي(

ــَع َيُســوُع 41( ــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف ــُث َكــاَن اْلَمْي ــالَ َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْي ــْوُق َوَق ــى َف ــِه ِإَل : َعْيَنْي
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «

 42-41: 11يوحنا )»َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

َوَلْســُت َمتَــى َرَفْعــُتُم اْبــَن اِإلْنَســاِن َفِحيَنِئــٍذ َتْفَهُمــوَن َأنِّــي َأَنــا ُهــَو «: ْم َيُســوعُ َفَقــاَل َلهُــ28(
 28: 8يوحنا .) َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي

ِدي َألنِّي ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َأْفَعـُل َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوحْ 29(
 29: 8يوحنا .) »َما ُيْرِضيهِ 

 ــِة َردِّ ُكــلِّ َشــْيٍء 21: (يقــول بــولس -228س ــُه ِإَلــى َأْزِمَن ــَماَء َتْقَبُل الَّــِذي َيْنَبِغــي َأنَّ السَّ
 21: 3أعمال الرسل ) .ْهرِ َجِميِع َأْنِبَياِئِه اْلِقدِّيِسيَن ُمْنُذ الدَّ الَِّتي َتَكلََّم َعْنَها اُهللا ِبَفِم 

فكيــف خالفــت عقيــدتكم فــى التثليــث وعــدم الختــان وٕالغــاء النــاموس كــل مــا جــاء بــه 
األنبيــاء القديســون مــن قبــل؟ فهــل كــذب يســوع أو األنبيــاء مــن قبــل أم كــذب بــولس فــى 

 تغيير هذه العقيدة؟

عنهـا إلـى أزمنـة رد كـل شـىء التـى تكلـم ) يسـوع المسـيح(وما معنى أن السماء تقبـل 
) أى اهللا(اهللا بفم جميع األنبياء القديسين؟ هل نفهم من ذلك أن قبول يسـوع مـن السـماء 

كنبـى لــه مـدة محــددة عنــد هللا حتـى يــأتى زمــن رد كـل شــىء؟ وكيــف ُيقبـل يســوع مــن اهللا 
 وهو اهللا نفسه عندكم؟
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 كيــف يقــع العــذاب النفســى والبــدنى علــى اإللــه خــالق الــنفس والبــدن؟ وهــل  -229س
األب واالبن والروح القـدس أم علـى االبـن فقـط؟ ولـو وقـع علـى االبـن : ى الثالثةوقع عل

فقط فهل هذا دليل على اتحادهم الدائم؟ ولو وقع علـى الثالثـة المتحـدين فهـل هـذا يليـق 
 بجالل اهللا وقداسته؟

ِه َواْنَفَصـــَل َعـــْنُهْم َنْحـــَو َرْمَيـــِة َحَجـــٍر َوَجَثـــا َعَلـــى ُرْكَبَتْيـــ41( 44-41: 22لوقـــا 
َوَلِكـْن ِلـَتُكْن َال . َيـا َأَبتَـاُه ِإْن ِشـْئَت َأْن ُتِجيـَز َعنِّـي َهـِذِه اْلَكـْأَس «: قَـاِئالً 42َوَصلَّى 

يـهِ 43. »ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ  َوإِْذ َكـاَن ِفـي ِجَهـاٍد 44. َوَظَهَر َلُه َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ
 .)».. .. .. َوَصاَر َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ َكاَن ُيَصلِّي ِبَأَشدِّ َلَجاَجٍة 

ْوُه 28َفَأَخــَذ َعْســَكُر اْلــَواِلي َيُســوَع ِإَلــى َداِر اْلِوَالَيــِة َوَجَمُعــوا َعَلْيــِه ُكــلَّ اْلَكِتيَبــِة 27( ــرَّ َفَع
ٍك َوَوَضــُعوُه َعَلـى َرْأِسـِه َوَقَصــَبًة َوَضـَفُروا ِإْكِلــيًال ِمـْن َشـوْ 29َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 

ـــَالُم َيـــا َمِلـــَك «: َوَكـــاُنوا َيْجثُـــوَن ُقدَّاَمـــُه َوَيْســـَتْهِزُئوَن ِبـــِه َقـــاِئِلينَ . ِفـــي َيِميِنـــهِ  السَّ
َوَبْعــَد َمــا 31. َوَبَصــُقوا َعَلْيــِه َوَأَخــُذوا اْلَقَصــَبَة َوَضــَرُبوُه َعَلــى َرْأِســهِ 30» !اْلَيُهــودِ 
ـْلبِ اْسَتْهزَ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ -27: 27متـى ) .ُأوا ِبِه َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

31 

 يقول النصـارى بـأن هـذا الكتـاب كلـه مـوحى بـه مـن اهللا ، وأن اهللا عنـدهم  -230س
َالَيِة َوَجَمُعـوا َعَلْيـِه َفَأَخَذ َعْسَكُر اْلَواِلي َيُسوَع ِإَلى َداِر اْلوِ 27: (هو يسوع ، وأنه هو القائل

ْوُه َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 28ُكلَّ اْلَكِتيَبِة  َوَضـَفُروا ِإْكِلـيًال ِمـْن َشـْوٍك َوَوَضـُعوُه 29َفَعرَّ
ــهِ  ــي َيِميِن ــى َرْأِســِه َوَقَصــَبًة ِف ــاِئِلينَ . َعَل ــِه َق ــُه َوَيْســَتْهِزُئوَن ِب ــوَن ُقدَّاَم ــاُنوا َيْجُث : َوَك

. َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخـُذوا اْلَقَصـَبَة َوَضـَرُبوُه َعَلـى َرْأِسـهِ 30» !َالُم َيا َمِلَك اْلَيُهودِ السَّ «
ــْلبِ 31 َداَء َوَأْلَبُسـوُه ِثَياَبـُه َوَمَضـْوا ِبـِه ِللصَّ ) .َوَبْعـَد َمـا اْسـَتْهَزُأوا ِبـِه َنَزُعـوا َعْنــُه الـرِّ

 31-27: 27متى 

بصقوا على ، وضـربونى علـى : ة المتكلم ، كأن يقول مثالً فلماذا لم يتكلم هنا بصيغ
 رأسى ، ونزعوا عنى الرداء؟ أال يكون هذا أوقع فى دعوتكم إياه إلهًا؟
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 ـــة المتوافقـــة  -231س ـــل الثالث ـــا (و) 11-1: 4متـــى (قالـــت األناجي ) 13-1: 4لوق
 بانتصـار اإللــه علـى تجــارب الشـيطان ، وفــى الحقيقـة ال أعــرف) 13-12: 1مـرقس (و

فمـــن الطبيعـــى أن ينتصـــر اإللـــه علـــى الشـــيطان، بـــل وعلـــى الشـــياطين : كيـــف تفكـــرون
فمـا الحكمـة إذن مـن تجربـة الشـيطان لإللـه؟ . أجمعين، ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهيـرا

هــل أراد اإللــه أن يســتعرض عضــالته وقوتــه فــى هزيمتــه للشــيطان ، فضــحره الشــيطان 
 وأسره أربعين يومًا؟

القـوى المتـين ، العزيـز الـذى ال ُيقهـر ، فمـا الحكمـة مـن دخـول  وٕاذا كان عنـدكم اهللا هـو
 اختبار للقوة ، يعلم الجميع أن النصر فيه للرب ، ثم ينتصر فيه الشيطان؟

ومــا هــو شــعور الشــيطان بعــد أن تمكَّــَن مــن الالهــوت المتحــد مــع الناســوت والــروح 
 القدس لمدة أربعين يومًا؟ 

ن مـن إلهـه نهائيـًا عنـدما أغـوى لحـواء لتأكـل وما هو شعوركم بعد أن تخلص الشيطا
مـــن الشـــجرة المحرمـــة ، فقـــرر اإللـــه الـــتخلص مـــن نفســـه باإلعـــدام صـــلبًا ليغفـــر للبشـــرية 

 خطيئة هذه الثمرة المحرمة، التى تسبب الشيطان فيها؟

وماذا كان شعور اإلله بعد هذه الهزيمة وهذا الخزى أمام عبيده من المالئكة ، الذين 
 لى النزول لخدمته وهو واقع تحت األسر؟لم يجرؤوا ع

وما شعور عبيد هذا اإلله بعد أن يقرأوا أن إلههم هزمه الشيطان؟ ألم يفكر اإلله فـى 
أن عبيده سيكون لهم الحق فى فقد الثقة فيه ، وفى كالمه الذى ادعى فيه أنه هو اإلله 

 القوى ، بعد هزيمته أمام الشيطان؟

 لهم الحق فى طلب النصر من الشيطان؟ألم يفكر فى أن عبيده سيكون 

 ألم يفكر أنه بذلك سوف يؤسس عبادة الشيطان على األرض؟

فلــك أن تتخيــل أن يحمــل الشــيطان إلهــه أو يرغمــه علــى الصــعود إلــى جبــل عــال أو 
 !إلى أعلى الهيكل ليمتحنه
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وأيــن بــاقى التجــارب؟ هــل قــام الشــيطان بهــذه التجــارب الــثالث فقــط فــى مــدة مقــدارها 
. عين يومًا؟ فكل ما ذكرته األناجيل يستغرق على سرعة اإلله والشيطان ساعة واحدةأرب

 فماذا فعل الشيطان مع اإلله فى األربعين يومًا إال ساعة؟

كيف تأكـد لكـم أن الـذى عـاد مـن األسـر هـو : وأعيد سؤال كنت قد وجهته مرة أخرى
 الرب عندكم وليس الشيطان بعينه متجسدًا فى صورة يسوع؟ 

إن الشيطان هـو المتسـلط ، وهـو األقـوى ، وهـو المالـك ألن : التفكير المنطقى يقولف
يفــك أســر اإللــه أو يتركــه إلــى حــين كمــا قــال لوقــا ، فكيــف ولمــاذا يتركــه الشــيطان يعــود 
إلى عرشه ، لُيدخله الـربُّ فـى اآلخـرة جهـنم وبـئس المصـير؟ فقـد واتـت الشـيطان فرصـة 

 !أن يجعله اإلله حطبًا لنار جهنمعمره ، أن يتخلص من اإلله قبل 

 ــد الكنيســة األطفــال لليــوم ، إذا كــان إعــدام اإللــه صــلبًا قــد غفــر  -232س لمــاذا تعمِّ
 الخطيئة األزلية؟ 

 وهــل يحمــل األطفــال خطيئــة لــوالدتهم مــن امــرأة حاملــة للخطيئــة لوالدتهــا  -233س
 من نسل آدم وحواء؟

الســـالم مـــؤمنين ، وأن لهـــم ملكـــوت  األطفـــال أبريـــاء ، وقـــد ســـمَّاهم عيســـى عليـــه. ال
 : السموات بدون شرط إعدامه صلباً 

ــُذ ِإلَــى َيُســوَع قَــاِئِلينَ 1( ــاَعِة َتَقــدََّم التََّالِمي ــي ِتْلــَك السَّ ــْن ُهــَو َأْعَظــُم ِفــي َمَلُكــوِت «: ِف َفَم
ِإْن َلـْم : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «: لَ َوَقا3َفَدَعا َيُسوُع ِإَلْيِه َوَلدًا َوَأَقاَمُه ِفي َوَسِطِهْم 2» السََّماَواِت؟

َفَمـْن َوَضـَع َنْفَسـُه 4. َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثـَل اَألْوَالِد َفَلـْن تَـْدُخُلوا َمَلُكـوَت السَّـَماَواتِ 
َل َهـَذا َوَمـْن َقبِـَل َولَـدًا َواِحـدًا ِمْثـ5. ِمْثَل َهَذا اْلَوَلِد َفُهَو اَألْعَظُم ِفي َمَلُكـوِت السَّـَماَواتِ 

ــُه َأْن 6. ِباْســِمي َفَقــْد َقِبَلِنــي ــٌر َل ــْؤِمِنيَن ِبــي َفَخْي ــَغاِر اْلُم ــَر َأَحــَد َهــُؤَالِء الصِّ َوَمــْن َأْعَث
ِة اْلَبْحرِ   6-1: 18متى .) ُيَعلََّق ِفي ُعُنِقِه َحَجُر الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ

ــا َرآُهــُم التََّالِميــُذ اْنَتَهــُروُهمْ َفَقــدَُّموا ِإَلْيــِه اَألْطَفــاَل َأْيضــًا 15(وأيضـًا  ــا 16. ِلَيْلِمَســُهْم َفَلمَّ َأمَّ
َدُعوا اَألْوَالَد َيْأُتوَن ِإَليَّ َوَال َتْمَنُعوُهْم َألنَّ ِلِمْثِل َهُؤَالِء َمَلُكوَت «: َيُسوُع َفَدَعاُهْم َوقَـالَ 
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: 18لوقـا ) »اِهللا ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلـهُ  َمْن َال َيْقَبُل َمَلُكوتَ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 17. اهللاِ 
15-17 

 :وال ميراث لبرىء أو مذنب لذنب آخر

ـــيَّ َكـــَالُم الـــرَّبِّ 1( ـــى َأْرِض [2: َوَكـــاَن ِإَل ـــَل َعَل ـــَذا اْلَمَث ـــِرُبوَن َه ـــُتْم َتْض ـــْم َأْن ـــا َلُك َم
 َحـيٌّ َأَنـا َيقُـولُ 3؟ اَألْبَنـاِء َضِرَسـتْ  اآلَبـاُء َأَكُلـوا اْلِحْصـِرَم َوَأْسـَنانُ : َقـاِئِلينَ , ِإْسَراِئيلَ 

َها ُكلُّ النُُّفـوِس 4. َال َيُكوُن َلُكْم ِمْن َبْعُد َأْن َتْضِرُبوا َهَذا اْلَمَثَل ِفي ِإْسَراِئيلَ , السَّيُِّد الرَّبُّ 
) .َي َتُمـوتُ الـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـ. ِكَالُهَما ِلي. َنْفُس اَألِب َكَنْفِس اِالْبنِ . ِهَي ِلي
 4-1: 18حزقيال 

]. اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29(
ــلْ 30 .) ُكــلُّ ِإْنَســاٍن َيْأُكــُل اْلِحْصــِرَم َتْضــَرُس َأْســَناُنهُ ]. ُكــلُّ َواِحــٍد َيُمــوُت ِبَذْنِبــهِ : [َب

 30-29: 31إرمياء

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. َحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيــا. َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ اِالْبُن َال َيْحِمُل . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َفَحَياًة َيْحَيا َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدالً 

ــيُِّد 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  يِر َيقُــوُل السَّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ

ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهَذا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتَك َوَكَما َغَفْرَت ِلَهَذا الشَّْعِب ِمْن ِمْصَر 19(
 20-19: 14عدد ) .َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلكَ «: َفَقال الرَّبُّ 20. »ِإلى َهُهَنا

ْيِهْم َوَصـــلُّوا َوَطَلُبـــوا َوْجِهـــي َفــِإَذا َتَواَضـــَع َشـــْعِبي الَّــِذيَن ُدِعـــَي اْســـِمي َعَلــ14(
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ  َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني .) َأْرَضُهمْ 

يُر َطِريَقــُه َوَرُجــُل اِإلثْــِم َأْفَكــاَرُه 7( تُــْب ِإَلــى الــرَّبِّ َفَيْرَحَمــُه َوإَِلــى ِإَلِهَنــا َوْليَ ِلَيتْـُرِك الشِّــرِّ
 7: 55إشعياء .) َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 
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ولــو كــانوا وارثــين للخطيئــة األزليــة لــوالدتهم مــن أم حاملــة للخطيئــة األزليــة ألنهــا مــن 
 . نسل آدم وحواء ، لكان يسوع نفسه حامًال للخطيئة األزلية لوالدته من مريم العذراء

 وماذا تقولون عن رسائل بولس التى ال تحتوى على أى تعلـيم مـن تعـاليم  -234س
 عيسى عليه السالم بشأن ملكوت السموات؟

 إن األب واالبن والروح القـدس ليسـوا ثالثـة : تقولون أيها األحبة النصارى -235س
 .أو صفات للواحد) أقانيم(بل إله واحد ، وهؤالء الثالثة أسماء 

صــفات علــى ثالثــة؟ وهــل األب صــفة أم اســم؟ وهــل االبــن صــفة أم فلمــاذا قصــرتم ال
 .اسم؟ وهل الروح القدس صفة أم اسم؟ إنهم أسماء وليسوا صفات بالمرة

فهل يمكننا القول باسم االبـن واألب والـروح القـدس أو . إذن فهم أسماء لمسمى واحد
 باسم الروح القدس واالبن واألب؟

وكـان ردكـم عليـه أنـه ال يجـوز تقسـيم أو . لرفضإجابتكم على هذا السؤال سـتكون بـا
 .تجزئة اإلله ، ألنهم واحد وليسوا ثالثة

 : فى الحقيقة فقد جانبتم الصواب

فلــو هــم أســماء لمســمى واحــد ألطلقــتم عليــه اســم واحــد فقــط دون اإلثنــين اآلخــرين ، 
لـى األقـل ولقلتم باسم األب فقط أو اسم االبن فقط أو اسم الروح القدس فقط ، ولقبلتم ع

 .استبدال الصيغة واالستفتاح باسم االبن والروح القدس واالب

 : وسيكون الرد الطبيعى على قولكم بعدم تجزئة اإلله السؤال البديهى

 على من وقع الصلب؟ 

 ولمن كان يصلى يسوع؟ 
 ولمن صام يسوع؟ 

 ولمن كان يسوع يتضرع ويسجد ويبكى؟ 
  ولمن كان يبكى أن يخلصه من كأس الموت؟

 ومن الذى كان يناديه يسوع وهو على الصليب؟ 
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 !!ومن الذى حبََّل السيدة مريم؟ إنه الروح القدس أى يسوع نفسه هو الذى حبََّل أمه
 !!وهذا عين الشرك!! فال مفر من اعترافكم بأنهم ثالثة

 َدْيِن َال َيْقـِدُر َأَحـٌد َأْن َيْخـِدَم َسـيِّ «24: (يقول يسوع نافيًا للشرك مـع اهللا  -236س
ــرَ  ــَر اآلَخ ــَد َوَيْحَتِق ــَالِزَم اْلَواِح ــَر َأْو ُي ــبَّ اآلَخ ــَد َوُيِح ــْبِغَض اْلَواِح ــا َأْن ُي ــُه ِإمَّ َال . َألنَّ

 24: 6متى .) َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا اللََّه َواْلَمالَ 
 فكيف يقدر إنسان أن يعبد ثالثة؟ 

 وحـــده أم لالبـــن  وهـــل عنـــدما كـــان يصـــلى يســـوع فهـــل كـــان يصـــلى لـــألب -237س
وحده أم للروح القدس بمفرده؟ أم كان يصلى للثالثة سويًا؟ أم كان يصـلى لـألب والـروح 

 القدس فقط على اعتبار أنه االبن؟ 

وهــذا . ولــو كــان متحــدًا مــع االثنــين اآلخــرين فهــل معنــى ذلــك أنــه كــان يصــلى لنفســه
 .ونحن ننزهه عن ذلك! ضرب من شروب الجنون والخبل

ى لالثنــين اآلخــرين فمعنــى ذلــك أنهمــا أعلــى منــه فــى المكانــة ، وكــان ولــو كــان يصــل
 !يجب أن تقولوا باسم األب والروح القدس واالبن

 وما هو االسم الذى يجب علينا أن نتبهَّل هللا وندعوه به؟ -238س 

َهَكـَذا َتقُـوُل «: َوقَـاَل اُهللا َأْيضـًا ِلُموَسـى15: (ففى الوقت الذى يقول فيـه الـرب لموسـى
. َيْهَوْه ِإَلُه آَباِئُكْم ِإَلُه ِإْبَراِهيَم َوإَِلُه ِإْسَحاَق َوإَِلُه َيْعُقوَب َأْرَسَلِني ِإَلْيُكمْ : َبِني ِإْسـَراِئيلَ لِ 

 15: 3خروج .) َوَهَذا ِذْكِري ِإَلى َدْوٍر َفَدْورٍ  َهَذا اْسِمي ِإَلى اَألَبدِ 

ع أيضـًا موسـى لـم يعرفـا اهللا ويقول سفر الخروج إن إبراهيم وٕاسـحاق ويعقـوب وبـالطب
لَـُه اْلقَـاِدُر َعلَـى ُكـلِّ َشـْيءٍ 3: (باسم يهوه . َوَأَنا َظَهْرُت ِإلْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُـوَب بِـَأنِّي اْإلِ

 3: 6خروج .) َفَلْم ُأْعَرْف ِعْنَدُهمْ » َيْهَوهْ «َوَأمَّا ِباْسِمي 

ُدِفَع ِإلَـيَّ ُكـلُّ ُسـْلَطاٍن ِفـي السَّـَماِء َوَعلَـى «: ُهْم َقاِئالً َفَتَقدََّم َيُسوُع َوَكلَّمَ 18: (يقول يسوع
وِح َفــــاْذَهُبوا َوَتْلِمـــــُذوا َجِميــــَع اُألَمـــــِم 19اَألْرِض  ـــــُدوُهْم ِباْســـــِم اآلِب َواِالْبـــــِن َوالـــــرُّ َوَعمِّ
 19-18: 28متى ) .اْلُقُدسِ 
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فمـن الـذى حـذف . بـالمرةومن الجدير بالذكر أنه لم ُيذكر اسم يهوه فى العهد الجديد 
 اسم الرب عامدًا متعمدًا من الكتاب الذى تدعون أنه كتابه؟

َأَنـــا «6: (حتــى اســـمه األعظـــم الـــذى بينـــه يســوع للنـــاس تـــم حذفـــه وهـــو غيــر موجـــود
َحِفُظوا  َكاُنوا َلَك َوَأْعَطْيَتُهْم ِلي َوَقدْ . َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعاَلمِ 

ــِدَك 7. كَالَمــكَ  ــْن ِعْن ــَو ِم ــي ُه ــا َأْعَطْيَتِن ــلَّ َم ــوا َأنَّ ُك ــِذي 8َواآلَن َعِلُم ــَالَم الَّ َألنَّ اْلك
َأْعَطْيَتِني َقْد َأْعَطْيُتُهْم َوُهْم َقِبُلوا َوَعِلُموا َيِقينًا َأنِّي َخَرْجـُت ِمـْن ِعْنـِدَك َوآَمُنـوا َأنَّـَك 

 8-6: 17حنا يو ) .َأْنَت َأْرَسْلَتِني

 وُترى لماذا غير الرب اسمه وظهر بأسماء عديدة؟

 هل المالئكة من عباد اهللا المصطفين أم من عباد اهللا األشرار؟ -239س 

: المالئكة من عباد اهللا األخيار الذين اصطفاهم اهللا ، ال يعصونه أبدًا فيما أمرهم به
َأْن َتْحَفــَظ َهــَذا ِبــُدوِن  َواْلَمَالِئَكــِة اْلُمْخَتــاِرينَ ِســيِح ُأَناِشــُدَك َأَمــاَم اِهللا َوالــرَّبِّ َيُســوَع اْلمَ 21(

 21: 5تيموثاوس األولى ) .َغَرٍض، َوَال َتْعَمَل َشْيئًا ِبُمَحاَباةٍ 

 18: 4أّيوب.) ُهَوَذا َعِبيُدُه َال َيْأَتِمُنُهْم َوإَِلى َمَالِئَكِتِه َيْنِسُب َحَماَقةً 18(

ــِة َن َلــْم َيْحَفُظــوا ِرَياَســَتُهْم، َبــْل َواْلَمَالِئَكــُة الَّــِذي6( َتَرُكــوا َمْســَكَنُهْم َحِفَظُهــْم ِإَلــى َدْيُنوَن
 6يهوذا عدد ) .اْلَيْوِم اْلَعِظيِم ِبُقُيوٍد َأَبِديٍَّة َتْحَت الظََّالمِ 

ِسِل الظَّـَالِم َألنَُّه ِإْن َكاَن اللَُّه َلْم ُيْشِفْق َعَلى َمَالِئَكٍة َقْد َأْخَطُأوا، َبْل ِفي َسالَ 4(
 4: 2بطرس الثانية ) َطَرَحُهْم ِفي َجَهنََّم، َوَسلََّمُهْم َمْحُروِسيَن ِلْلَقَضاءِ 

 وهل يكذب األنبياء أو الرسل؟ -240س 

كنا قد ذكرنا كيف صوََّر الكتاب المقدس أنبياء اهللا على أنهم عصابة من اللصوص 
أمـــا بالنســـبة لأليمـــان . داٍع للتكـــرارفـــال . ، والبشـــر الـــذى ال يمكـــن لعاقـــل أن يقتـــدى بـــه
 . الكاذبة فهى عديدة فى العهدين الجديد والقديم

فمازال النصرانى يتذكر المرأة البوابة وهى تسأل بطرس إذا كان يعرف يسوع أم ال ، 
ــي الــدَّاِر 69: (فيؤكــد لهــا بقســم ولعنــات أنــه ال يعرفــه ــاَن َجاِلســًا َخاِرجــًا ِف ــا ُبْطــُرُس َفَك َأمَّ

ــدَّاَم اْلَجِميــِع 70. »َوَأْنــَت ُكْنــَت َمــَع َيُســوَع اْلَجِليِلــيِّ «: َءْت ِإَلْيــِه َجاِرَيــٌة َقاِئَلــةً َفَجــا ــَأْنَكَر ُق َف
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ثُـمَّ ِإْذ َخـَرَج ِإَلـى الـدِّْهِليِز َرَأتْـُه ُأْخـَرى َفَقالَـْت ِللَّـِذيَن 71» !َلْسُت َأْدِري َمـا َتُقـوِلينَ «: قَـاِئالً 
ِإنِّـي َلْسـُت َأْعـِرُف «: َفـَأْنَكَر َأْيضـًا ِبَقَسـمٍ 72» !َمَع َيُسـوَع النَّاِصـِريِّ  َوَهَذا َكانَ «: ُهَناكَ 

ــلَ  ــاُلوا ِلُبْطــُرَس 73» !الرَُّج ــاُم َوَق ــَد َقِليــٍل َجــاَء اْلِقَي ــَك «: َوَبْع ــِإنَّ ُلَغَت ــْنُهْم َف ــَت َأْيضــًا ِم ــًا َأْن َحّق
َوِلْلَوْقـِت َصــاَح » !ِإنِّـي َال َأْعــِرُف الرَُّجـلَ «: ِلـفُ َفاْبتَـَدَأ ِحيَنِئـٍذ َيْلَعــُن َوَيحْ 74» !ُتْظِهـُركَ 
 74-69: 26متى ) .الدِّيكُ 

كان هذا بطرس صخرة يسوع التى بنى عليهـا كنيسـته ، والتـى ال تقـوى عليهـا أبـواب 
: الجحــيم ، وجعلــه بمثابــة اهللا فكــل مــا يحلــه يكــون حــالًال ، وكــل مــا يحرمــه يكــون حرامــاً 

ــ18( ــَواُب : َك َأْيضــاً َوَأَنــا َأُقــوُل َل ــْخَرِة َأْبِنــي َكِنيَســِتي َوَأْب َأْنــَت ُبْطــُرُس َوَعَلــى َهــِذِه الصَّ
َفُكلُّ َمـا َتْرِبُطـُه َعَلـى َوُأْعِطيَك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السَّـَماَواِت 19. اْلَجِحيِم َلْن َتْقَوى َعَلْيَها

ا َتُحلُّـُه َعَلـى اَألْرِض َيُكـوُن َمْحُلـوًال َوُكـلُّ َمـ. اَألْرِض َيُكوُن َمْرُبوطـًا ِفـي السَّـَماَواتِ 
 19-18: 16متى ) .»ِفي السََّماَواتِ 

َفَبـاَدَر َشـْمِعي ْبـُن ِجْيـَرا اْلِبْنَيـاِميِنيُّ الَّـِذي 16: (ومن قبل حلـف داود لشـمعى أال يمـوت
َفَقـــاَل َأِبيَشـــاُي اْبــــُن 21..  .. ..ِمـــْن َبُحـــوِريَم َوَنـــَزَل َمـــَع ِرَجـــاِل َيهُــــوَذا ِلِلَقـــاِء اْلَمِلـــِك َداُوَد 

؟«: َصُروَيةَ  َما ِلي َوَلُكْم َيا َبنِـي «: َفَقاَل َداُودُ 22» َأَال ُيْقَتُل َشْمِعي َألنَُّه َسبَّ َمِسيَح الرَّبِّ
ِلْمـُت َأنِّـي َصُروَيَة َحتـَّى َتُكوُنـوا ِلـَي اْلَيـْوَم ُمقَـاِوِميَن؟ آْلَيـْوَم ُيْقتَـُل َأَحـٌد ِفـي ِإْسـَراِئيَل؟ َأَفَمـا عَ 

َوَحَلـــَف َلـــُه . »َال َتُمــوتُ «: ثُـــمَّ َقــاَل اْلَمِلـــُك ِلَشـــْمِعي23» اْلَيــْوَم َمِلــٌك َعَلـــى ِإْســَراِئيَل؟
 23-16: 19صموئيل الثانى ) .اْلَمِلكُ 

ــا َقُرَبــْت َأيَّــاُم َوَفــاِة َداُوَد َأْوَصــى 1: (وعنــد وفاتــه أوصــى ســليمان بقتلــه وأال يرحمــه َوَلمَّ
ِاْحَفــْظ َشــَعاِئَر 3. َفَتَشــدَّْد َوُكــْن َرُجــالً . َأَنــا َذاِهــٌب ِفــي َطِريــِق اَألْرِض ُكلَِّهــا[2: َن اْبَنــهُ ُســَلْيَما

الـــرَّبِّ ِإَلِهـــَك ِإْذ َتِســـيُر ِفـــي ُطُرِقـــِه َوَتْحَفـــُظ َفَراِئَضـــُه َوَصـــاَياُه َوَأْحَكاَمـــُه َوَشـــَهاَداِتِه َكَمـــا ُهـــَو 
ْهــتَ  َمْكتُــوٌب ِفــي َشــِريَعِة ُموَســى، َوُهــَوَذا 8. .. .. .. ِلــتُْفِلَح ِفــي ُكــلِّ َمــا َتْفَعــُل َوَحْيُثَمــا َتَوجَّ

َوُهـَو َلَعَننِـي َلْعَنـًة َشـِديَدًة َيـْوَم اْنَطَلْقـُت ِإلَـى . َمَعَك َشـْمِعي ْبـُن ِجيـَرا اْلِبْنَيـاِميِنيُّ ِمـْن َبُحـوِريمَ 
ـــْيفِ ، َمَحَنـــاِيَم َوَقـــْد َنـــَزَل ِلِلَقـــاِئي ِإَلـــى اُألْرُدنِّ  ـــَك ِبالسَّ ـــُه ِبـــالرَّبِّ ِإنِّـــي َال ُأِميُت . َفَحَلْفـــُت َل

ْرُه َألنََّك َأْنَت َرُجـٌل َحِكـيٌم، َفـاْعَلْم َمـا َتْفَعـُل ِبـِه َوَأْحـِدْر َشـْيَبَتُه ِبالـدَِّم 9 َواآلَن َفَال ُتَبرِّ
 9-1: 2ملوك األول ) ].ِإَلى اْلَهاِوَيةِ 
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 روح القدس إلـه واحـد، وتسـتندون فـى كالمكـم تعتقدون أن األب واالبن وال -241س
وِح َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اُألَمِم 19: (على قول متى َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب َواِالْبـِن َوالـرُّ

، علــى الــرغم مــن أن حــرف الــواو الــذى ُعطــف بــه االبــن  19-18: 28متــى ) .اْلُقــُدسِ 
وٕاال لقلنا باتحاد اهللا مع يسوع مـع . ى المغايرةعلى األب واروح القدس على االبن يقتض

 .المالئكة الذين ذكروا فى رسالة بطرس الثانية

ــاِرينَ ُأَناِشــُدَك َأَمــاَم اِهللا َوالــرَّبِّ َيُســوَع اْلَمِســيِح 21(يقــول بطــرس  َأْن  َواْلَمَالِئَكــِة اْلُمْخَت
 21: 5تيموثاوس األولى ) .اَباةٍ َتْحَفَظ َهَذا ِبُدوِن َغَرٍض، َوَال َتْعَمَل َشْيئًا ِبُمحَ 

 متــى بــدأ التالميــذ يتبعــون يســوع؟ هــل قبــل حــبس يوحنــا المعمــدان أم بعــد  -242س
 حبسه؟

 49-35: 1يوحنا : قبل حبسه

 20-14: 1بعد حبسه مرقس 

 َمن ِمن التالميذ الذين لقيهم يسوع على بحر الجليل ألول مرة؟ -243س 

َوإِْذ َكــاَن َيُســوُع َماِشــيًا 18: (ى ومــرقسســمعان بطــرس وأنــدراوس ويعقــوب ويوحنــا متــ
ــَد َبْحــِر اْلَجِليــِل َأْبَصــَر َأَخــَوْينِ  ــاِن : ِعْن ــَدَراُوَس َأَخــاُه ُيْلِقَي ــُه ُبْطــُرُس َوَأْن ــاُل َل ِســْمَعاَن الَّــِذي ُيَق

ــا َصــيَّاَدْينِ  ــاَل َلُهَمــا19. َشــَبَكًة ِفــي اْلَبْحــِر َفِإنَُّهَمــا َكاَن ــ«: َفَق ــمَّ َوَراِئ ي َفَأْجَعُلُكَمــا َصــيَّاَدِي َهُل
ــَباَك َوَتِبَعــاهُ 20. »النَّــاسِ  : ثُــمَّ اْجتَــاَز ِمــْن ُهَنــاَك َفــَرَأى َأَخــَوْيِن آَخــَرْينِ 21. َفِلْلَوْقــِت َتَرَكــا الشِّ

. فَـَدَعاُهَماَيْعُقوَب ْبَن َزْبِدي َوُيوَحنَّا َأَخاُه ِفي السَِّفيَنِة َمَع َزْبـِدي َأِبيِهَمـا ُيْصـِلَحاِن ِشـَباَكُهَما 
 22-18: 4متى ) .َفِلْلَوْقِت َتَرَكا السَِّفيَنَة َوَأَباُهَما َوَتِبَعاهُ 22

 .أى لقد لقيهم يسوع أثناء إنشغالهم بصيد السمك أو إصالح الشبك

وقـد أخـذ يوحنـا هـذه الروايـة وأضـاف عليهـا تفاصـيل ُتخـالف تمامـًا مـا أتيـا بـه مـرقس 
َوِفي اْلَغِد َأْيضـًا 35: (يِّا ، وجعله ابن يوسف النجارومتى، فقد جعل من يسوع هنا المسِّ 

ُهــَوَذا َحَمــُل «: َفَنَظــَر ِإَلــى َيُســوَع َماِشــيًا َفَقــالَ 36َكــاَن ُيوَحنَّــا َواِقفــًا ُهــَو َواْثَنــاِن ِمــْن تَالِميــِذِه 
َيُســوُع َوَنَظَرُهَمــا َيْتَبَعــاِن َفَقــاَل  َفاْلَتَفــتَ 38. َفَســِمَعُه التِّْلِميــَذاِن َيــَتَكلَُّم َفَتِبَعــا َيُســوعَ 37. »اللَّــهِ 
: َفَقاَل َلُهَما39» َأْيَن َتْمُكُث؟) َيا ُمَعلِّمُ : الَِّذي َتْفِسيُرهُ (َربِّي «: َفَقاالَ » َماَذا َتْطُلَباِن؟«: َلُهَما
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َوَكـاَن َنْحـَو السَّـاَعِة . َك اْلَيـْومَ َفَأَتَيا َوَنَظَرا َأْيَن َكاَن َيْمُكُث َوَمَكثَا ِعْنَدُه َذِلـ. »َتَعاَلَيا َواْنُظَرا«
ــا 40. اْلَعاِشــَرةِ  ــْيِن اللَّــَذْيِن َســِمَعا ُيوَحنَّ ــَدَراُوُس َأُخــو ِســْمَعاَن ُبْطــُرَس َواِحــدًا ِمــَن اِالْثَن َكــاَن َأْن
: ِذي َتْفِســــيُرهُ الَّــــ(» َقــــْد َوَجـــْدَنا َمِســــيَّا«: َهــــَذا َوَجــــَد َأوًَّال َأَخــــاُه ِســـْمَعاَن َفَقــــاَل َلــــهُ 41. َوَتِبَعـــاهُ 
َأْنـَت . َأْنـَت ِسـْمَعاُن ْبـُن ُيوَنـا«: َفَنَظـَر ِإَلْيـِه َيُسـوُع َوقَـالَ . َفَجاَء ِبِه ِإلَـى َيُسـوعَ 42). اْلَمِسيحُ 

ِفي اْلَغِد َأَراَد َيُسوُع َأْن َيْخُرَج ِإلَـى اْلَجِليـِل َفَوَجـَد 43). ُبْطُرُس : الَِّذي َتْفِسيُرهُ (» ُتْدَعى َصَفا
ــــاَل َلــــهُ ِفي ــــَدَراُوَس 44. »اْتَبْعِنــــي«: ُلــــبَُّس َفَق ــــِت َصــــْيَدا ِمــــْن َمِديَنــــِة َأْن ــــبُُّس ِمــــْن َبْي َوَكــــاَن ِفيُل

َوَجـْدَنا الَّـِذي َكتَـَب َعْنـُه ُموَسـى ِفـي النَّـاُموِس «: ِفيُلبُُّس َوَجَد َنثََناِئيَل َوَقاَل لَـهُ 45. َوُبْطُرَس 
ــاءُ  ــ: َواَألْنِبَي ــَن ُيوُس ــُه َنثََناِئيــلُ 46. »َف الَّــِذي ِمــَن النَّاِصــَرةِ َيُســوَع اْب ــاَل َل َأِمــَن النَّاِصــَرِة «: َفَق

 46-35: 1يوحنا ) .»َتَعاَل َواْنُظْر «: َقاَل َلُه ِفيُلبُُّس » ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َشْيٌء َصاِلٌح؟

ويـــذكر يوحنــــا أن يســــوع التقــــى أوًال بيوحنــــا وأنـــدراوس قــــرب عبــــر األردن ، ثــــم جــــاء 
س بهدايـــة أخيـــه أنـــدراوس ، ثـــم عنـــدما أراد يســـوع أن يخـــرج فـــى اليـــوم التـــالى إلـــى بطـــر 

وبالتـالى لـم يـذكر يعقـوب، بـل . الجليل التقى بفيلبس، ثم اهتـدى نثنائيـل علـى يـد فيلـبس
وجــاءت هدايــة األربعــة المــذكورين . أضــاف علــى مــا قالــه متــى ومــرقس فيلــبس ونثنائيــل

علــى بحــر الجليــل ، أمــا عنــد يوحنــا فقــد جــاءت عنــد متــى ومــرقس مــرة واحــدة ، وكــانوا 
 .هداية الثالثة الذين التقوا بيسوع على يومين

 متى بدأ يسوع دعوته؟ -244س 

ــَماَواتِ 11: (يــوم مــن التعميــد وتجربتــه مــن الشــيطان 40بعــد  : َوَكــاَن َصــْوٌت ِمــَن السَّ
يَّــِة َوِلْلَوْقــِت 12. »!َأْنــَت اْبِنــي اْلَحِبيــُب الَّــِذي ِبــِه ُســِرْرتُ « وُح ِإَلــى اْلَبرِّ َوَكــاَن 13َأْخَرَجــُه الــرُّ

ــــْيَطانِ  يَّــــِة َأْرَبِعــــيَن َيْومــــًا ُيَجــــرَُّب ِمــــَن الشَّ َوَصــــاَرِت . َوَكــــاَن َمــــَع اْلُوُحــــوشِ . ُهَنــــاَك ِفــــي اْلَبرِّ
ِرُز ِبِبَشاَرِة َمَلُكوِت اللَِّه َوَبْعَد َما ُأْسِلَم ُيوَحنَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى اْلَجِليِل َيكْ 14. اْلَمَالِئَكُة َتْخِدُمهُ 

َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكـوُت اللَّـِه َفُتوُبـوا َوآِمُنـوا ِباِإلْنِجيـلِ «: َوَيُقولُ 15 َوِفيَمـا ُهـَو 16. »َقْد َكَمَل الزَّ
ْلَبْحــِر َفِإنَُّهَمــا َيْمِشــي ِعْنــَد َبْحــِر اْلَجِليــِل َأْبَصــَر ِســْمَعاَن َوَأْنــَدَراُوَس َأَخــاُه ُيْلِقَيــاِن َشــَبَكًة ِفــي ا

ــاَل َلُهَمــا َيُســوعُ 17. َكاَنــا َصــيَّاَدْينِ  ــمَّ َوَراِئــي َفَأْجَعُلُكَمــا َتِصــيَراِن َصــيَّاَدِي النَّــاسِ «: َفَق . »َهُل
ثُــمَّ اْجتَــاَز ِمــْن ُهَنــاَك َقِلــيًال َفــَرَأى َيْعُقــوَب ْبــَن َزْبــِدي 19. َفِلْلَوْقــِت َتَرَكــا ِشــَباَكُهَما َوَتِبَعــاهُ 18
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َفَتَرَكـا َأَباُهَمـا َزْبـِدي . َفَدَعاُهَما ِلْلَوْقـتِ 20. َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوُهَما ِفي السَِّفيَنِة ُيْصِلَحاِن الشَِّباكَ 
 20-12: 1مرقس ) .ِفي السَِّفيَنِة َمَع اَألْجَرى َوَذَهَبا َوَراَءهُ 

ِمـــَن اآلَن تَـــَرْوَن : ُقـــوُل َلُكـــمْ اْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ أَ «: َوَقـــاَل َلـــهُ 51: (فـــى اليـــوم التـــالى لتعميـــده
 51-19: 1يوحنا)»السََّماَء َمْفُتوَحًة َومَالِئَكَة اللَِّه َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَلى اْبِن اِإلْنَسانِ 

 َوَأمَّا النَِّبيُّ الِذي ُيْطِغي َفَيَتَكلُم ِباْسِمي َكالمًا لـْم 20: (يقول سفر الرب -245س
َوإِْن 21. ِبِه َأِو الـِذي َيـَتَكلُم ِباْسـِم آِلَهـٍة ُأْخـَرى َفَيُمـوُت َذِلـَك النَِّبـيُّ  ُأوِصِه َأْن َيَتَكلمَ 

؟ : ُقلــَت ِفــي َقلِبــكَ  ــِه النَِّبــيُّ 22َكْيــَف َنْعــِرُف الَكــالَم الــِذي لــْم َيــَتَكلْم ِبــِه الــرَّبُّ ــَم ِب ــا َتَكل َفَم
الُم الِذي لـْم َيـَتَكلْم ِبـِه الـرَّبُّ َبـل ِبُطْغَيـاٍن ِباْسِم الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الكَ 

، وذكــرت مــن قبــل أن التــوراة  22-20: 18تثنيــة ) .»َتَكلــَم ِبــِه النَِّبــيُّ َفــال َتَخــْف ِمْنــهُ 
 )َفَيُموُت َذِلَك النَِّبيُّ (بدًال من ) فليقتل ذلك النبى(السامرية ذكرت كلمة 

ِكــِن اْذَهــْبَن َوُقْلــَن ِلَتَالِميــِذِه َوِلُبْطــُرَس ِإنَّــُه لَ 7: (وكــان يســوع قــد قــال لزائــرات القبــر
 10: 28ومتى  7: 16مرقس ) .»ُهَناَك َتَرْوَنُه َكَما َقاَل َلُكمْ . َيْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِليلِ 

إال أن يسوع لم يلتق بالتالميذ فى الجليل ولقيهما فى أورشليم كما صرح يوحنـا الـذى 
؛ وعنــد بحيــرة  26،  19: 20فــى أورشـليم : (ميــذ ثـالث مــراتأوحـى إليــه أنـه ظهــر للتال

 36-33: 24، وهذا ما أكده لوقا ) 1: 21طبرية 

وبمــا أنــه لــم يظهــر لهــم فــى الجليــل كمــا قــال مــرقس ومتــى ، وأنــه قتــل كمــا تــدعون ، 
 فما قولكم فيما يصف به كتابكم يسوع؟. فهو على حكم كتابكم أنه نبى كاذب

 ــــا  -246س ــــِهمْ لَ 25(يقــــول يوحن ــــي َناُموِس ــــُة ِف ــــُة اْلَمْكُتوَب ــــِتمَّ اْلَكِلَم ــــْي َت ــــْن ِلَك ــــْم : ِك ِإنَُّه
  25: 15يوحنا ) .َأْبَغُضوِني ِبَال َسَببٍ 

تقــول : ومــن المســلم بــه أن النــاموس عنــدهم هــو األســفار الخمســة المنســوبة لموســى
تـي أعطاهـا وهو الشـريعة ال: ناموس موسى) 2(: (دائرة المعارف الكتابية مادة الناموس

اهللا لبني إسـرائيل علـى يـد موسـى فـى جبـل سـيناء ، لتنظـيم عبـاداتهم وحيـاتهم اليوميـة ، 
وقـــد اشـــتمل هـــذا النـــاموس علـــى الوصـــايا ). 6-3: 19خـــر (ليكونـــوا لـــه شـــعبًا خاصـــًا 

 - 1: 21خــر (، واألحكــام التــي تــنظم حيــاتهم االجتماعيــة ) 17-1: 20خــر (العشــر 
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ــ) 18: 23 فهــل ذكــر ) ).18: 31 - 1: 25(نظم شــئون عبــادتهم ، والفــرائض التــي ت
 هذا اإلستشهاد من أسفار موسى الخمسة؟

َال َيْشـَمْت بِـي الَّـِذيَن ُهـْم َأْعـَداِئي َبـاِطًال َوَال 19(فهذا اإلقتبـاس مـن سـفر المزاميـر . ال
 19: 35المزامير ) .الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنِني ِبَال َسَببٍ َيَتَغاَمْز ِباْلَعْيِن 

 ِإنَُّه َيْنَبِغي َأنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َيَتَألَُّم َكِثيرًا َوُيْرَفُض «: (قال يسوع لتالميذه -247س
: 9لوقــا ) .»ِمـَن الشُّــُيوِخ َوُرَؤَسـاِء اْلَكَهَنــِة َواْلَكَتَبــِة َوُيْقَتـُل َوِفــي اْلَيــْوِم الثَّاِلـِث َيُقــومُ 

22  

وتجعلــه ُيقبــل علــى المكتــوب لُينفــذ فهــل كــان يســوع علــى درجــة اإليمــان التــى تثبتــه 
 إلهه؟) أبيه(أوامر 

فقد قاوم مقاومة كبيرة ، فكان يهـرب مـن اليهـود ، وكـان ُيصـلى هللا بأشـد . لألسف ال
فهــل هــو . لجاجــة طالبــًا منــه أن ينقــذه ، وطلــب مــن تالميــذه بيــع مالبســهم لشــراء ســيوفاً 

 من قدر اهللا؟بكل هذا كان يريد أن يقاوم المكتوب عليه؟ أيهرب النبى 

 ـــَماِء 19: (يقـــول مـــرقس -248س ـــى السَّ ـــَع ِإَل ـــُم اْرَتَف ـــَدَما َكلََّمُه ـــمَّ ِإنَّ الـــرَّبَّ َبْع ُث
 19: 16مرقس ) .َوَجَلَس َعْن َيِميِن اللَّهِ 

إذًا فقـد انفصـل ! أن يسوع يجلس علـى يمـين الـرب: فلك أن تتخيل عزيزى النصرانى
 !الثالوث ، وهذا مخالف لقانون إيمتنكم

لك أن تتخيل أنك تجلس بجوار أبيـك ، وفـى نفـس الوقـت يـؤمن أخـوك أن الجالسـين 
 !!هم واحد فقط

ــًا أم ناســوتًا أم  فهــل حــدد لكــم علمــاؤكم بــأى صــفة يجلــس يســوع؟ هــل بصــفته الهوت
بصفته الروح القدس؟ فال يمكن بأى حال من األحوال أن يكون يسوع إلهًا فى السماء ، 

وقى هـذه . وٕاال لقلنا إنه سحب منه األلوهية ، وباشرها هو. ألنه يجلس على يمين اإلله
فــأين اهللا واحـــد؟ ! الحالــة أو الحــاالت األخـــرى ال بــد أن يكـــون هنــاك فـــى الســماء إلهـــين

 أليست هذه خدعة تعيش فيها؟
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ليست مرقسية ، وكما يقـول  20-9: 16واألهم من ذلك أن الفقرات التى فى مرقس 
 20-9أمـا األعـداد : "662ى تفسـيره إلنجيـل مـرقس ص عالم الالهوت وليم باركلى ف

فلم نجده فـى المخطوطـات القديمـة الموثـوق بهـا ، ويلـوح أن أحـدهم قـد لخَّـص 
ــة  ــك النهاي ــديًال عــن تل عمــل الكنيســة وحياتهــا ووضــع هــذا الملخــص ليكــون ب

 ."المبتورة

فقـود فلك أن تتخيل عزيزى النصرانى أن كتابك الـذى تـؤمن بـه أنـه مقـدس بـه جـزء م
ثــم مازلــت ُتطلــق عليــه أنــت والكنيســة . قــد أدخــل فيــه آخــرون رأيهــم الشخصــى ملخصــاً 

 كيف؟. ورجالها كتابًا مقدساً 

مـن تفسـيره  229أالن كـول صـاحب التفسـير الحـديث للكتـاب المقـدس ص. ويقول ر
إلنجيـل مـرقس ، ” النهايـة األطـول“إن هـذا القسـم الـذى نـدعوه : "إلنجيل مـرقس

اب القـدامى محذوف من بعض ال مخطوطات ، ووصف بأنه زائف من بعض الكتـَّ
، وهـذا األمـر يجعلنـا أمـام مشـكلة ، ومـن أجـل الفائـدة  من أمثال يوسـابيوس وجيـروم

إن اختتــام إنجيــل مــرقس عنــد اآليــة الثانيــة . يتحــتم أن نعرضــها علــى النحــو التــالى
، بـل إنـه  يـةليس فحسب نهاية فجائية مبتسـرة مـن الناحيـة اللغو ] يقصد الثامنة[

ومـع ذلـك فـإن هـذه الخاتمـة األطـول . أيضًا نهاية فجائية من الناحية الالهوتيـة
الخاصــة لــم توجــد فــى بعــض الشــواهد الهامــة ، فــى حــين تــم اســتبعادها عمــدًا 

فـى العديـد مـن  9واآلية  8وباإلضافة إلى هذا ، فإنه يوجد بين اآلية . بواسطة آخرين
ولكنهم أخبروا بطرس وجماعتـه باختصـار عـن “: لقولالمخطوطات والترجمات القديمة ا

وبعد هذه األمور ظهر يسوع نفسه وأرسل مـن خاللهـم مـن ". كل األشياء التى أمروا بها
وهــو علــى ” الشــرق إلــى الغــرب اإلعــالن المقــدس غيــر القابــل للفســاد للخــالص األبــدى

لـم يكتمـل هذا النحو يبدو وكأنه محاولة مبكرة للتوصل إلى نهاية مرضـية لجـزء 
ــل ، إال أن الُجمــل األخيــرة يبــدو علــى وجــه التحديــد أنهــا ليســت كتابيــة فــى  مــن اإلنجي
والواقع أن مخطوطة واحـدة فقـط هـى التـى تختـتم بهـذا المـوجز ، والـذى . تعبيرها اللغوى

ـــه اآليـــات  ـــى حـــد  20-9ُتحـــَذف من ـــة ، وهـــى مخطوطـــة مشـــكوك فـــى صـــحتها إل بالكلي
 ."كبير
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قـد ُأدخَلـت بـدون اإلشـارة إلـى اآليـة  9بدو هنا أن اآلية ولكن ي“: ويقول أيضـاً 
، ومثــل هـــذا التنســـيق الســـهل المأخــذ أمـــر مشـــكوك فيـــه بالنســـبة  األولـــى التـــى ســـبقت

 ”.. .. إلنجيل مرقس 

ـــائًال ص  ـــة “ 230ويواصـــل ق ـــه يبـــدو معقـــوًال أن نـــرى فـــى هـــذه النهاي وعلـــى هـــذا فإن
لــة ،  قــل تقــدير منــذ أيــام إيرينــاوس محاولــة مبكــرة كانــت معروفــة علــى أالمطوَّ

والذى أصبحت خاتمته األصلية على نحو ما مشـوهة ،  كمحاولة إلتمام اإلنجيل
 ”.أو مفقودة

فهــذا ) محــذوف مــن بعــض المخطوطــات( 20-9أمــا قــول أالن كــول بــأن الفقــرات 
. يدل مبدئيًا على أن المشكلة ليست مشـكلة الترجمـة ولكنهـا مشـكلة المخطوطـات نفسـها

أيضًا على أن هذه التى تسمونها مخطوطات هى منقوالت عن منقـوالت ، وال  وهذا يدل
 .عالقة للله أو وحيه بها

وأعتقــد أن قــول قائــد مــؤرخى الكنيســة يوســابيوس ومعــه أحــد أهــم آبــاء الكنيســة وهــو 
ُيغنـى عـن التعليـق ، ويزيـل عنـك التشـكك ) بأنه زائف(جيروم ووصفهم بأن لهذا الجـزء 

فعك لمناقشـــة البابــا نفســه فــى هـــذا األمــر الــذى يتعلــق بآخرتـــك ويــد. فــى صــدق كالمــى
 .ودنياك

كمـــا أنهـــى األب متـــى المســـكين تفســـيره إلنجيـــل مـــرقس بـــالفقرة الثامنـــة ، وقـــال عـــن 
بهــذا يرتــاح ضــميرى إذ أكــون قــد قــدمت للقــارىء ”: 631ص  20-9الفقــرات مــن 

. نهايـة إنجيـل قمفهومًا حقيقيًا عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضائع مـن 
هــذا هــو رأينــا فــى معنــى الجــزء النــاقص مــن األصــحاح الســادس عشــر .. .. ..  مــرقس

 ”.مرقس وأحبه ، بل وعشقه. مرقس كما يراه قبطى عاش إنجيل ق. فى إنجيل ق

أهــم المشـكالت المتعلقــة بــالنص “: وتقـول دائــرة المعـارف الكتابيــة مـادة إنجيــل مـرقس
، فيرجــون ) 20-9: 16(األصـحاح الســادس عشـر هـى مــا يخـتص بــالجزء األخيـر مــن 

 .وميللر وسالمون يعتقدون أنه نص أصيل

ويفتــرض ميللــر أنــه إلــى هــذه النقطــة ، قــد ســجل مــرقس بصــورة عمليــة أقــوال بطــرس 
ولكــن معظــم العلمــاء بنــاء علــى معلوماتــه هــو ،  20-9ولســبب مــا كتــب األعــداد مــن 
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لعــدد الثــامن لــيس هــو الخاتمــة يعتبرونهــا غيــر مرقســية أصــًال ، ويعتقــدون أن ا
، وأن  ولو أن مرقس كتب خاتمة ، فال بد أن هذه الخاتمة قـد فقـدت،  المالئمة

 – التى تضم تراثًا من العصر الرسولى ، قد أضيفت بعد ذلك 20-9األعداد من 
ــد وجــد  ــى أن هــذه األعــداد كتبهــا " كــونيبير"وق ــة إشــارة إل ــى مخطوطــة أرميني ف

 ، الذى يتحدث عنه بايياسول إنه أريستون تلميذ يوحناأريستون الشيخ الذى يق

والـبعض يقبلونهـا علـى اعتبـار أن وعلى هذا فإن الكثيرين يعتبرونهـا صـحيحة ، 
وهى بدون شك ترجع الى نهاية القرن األول ،  الرسول يوحنا قد خلع عليها سلطانه

ع كــل المخطوطــات وتؤيــدها المخطوطــات اإلســكندرانية واألفرايميــة والبيزيــة وغيرهــا ، مــ
المتــأخرة المنفصــلة الحــروف ، وكــل المخطوطــات المكتوبــة بحــروف متصــلة ، ومعظــم 

وكانــت معروفــة عنــد ناســخى المخطــوطتين الســينائية . الترجمــات وكتابــات اآلبــاء 
 . والفاتيكانية ، ولكنهم لم يقبلوها

اجئ، وهـذا الوقـف المفـ ومن الممكن أن يكون اإلنجيل قد انتهى بالعدد الثامن،
يــدل علــى أنــه يرجــع إلــى وقــت مبكــر عنــدما كــان المســيحيون يعيشــون فــى جــو القيامــة 

، فالعبد يـأتى ويـتمم عملـه ثـم يرحـل ، " العبد المتألم"فكان يعتبر خاتمة مناسبة اإلنجيل 
 ”.فال داعى للبحث عن نسبه أو تتبع تاريخه الالحق

، ويقنـع شـاربه أن حالوتـه  ثم انقرأ التزوير المقدس لموقع يصنع من الفسيخ شـربات
إنه موقع الخورى بولس الفغالى لترجمة الكتاب المقدس الترجمة . مضرة بمريض السكر

 :العربية المشتركة

1TUhttp://www.paulfeghali.org/text.php?id=2021U1T 
والثانية الخاتمة الطويلـة ). 8-1: 16(القصيرة خاتمة مر : األولى. هناك متتاليتان(

هـي كلمـة . التي قد يكـون زادهـا علـى اإلنجيـل أحـد تالميـذ مـرقس) 20 -9: 16(
. هــي نـّص قــانوني بمعنـى أنــه قاعـدة ايمــان. اهللا، شـأنها شـأن كـل مــا دّون فـي مـر

 هـي نتـاج كنيسـة رومـة فـي خـّط مـا عّلمـه بطـرس وكتبـه: ، فنقـولولكننا نجهل مؤّلفها
 ).مرقس ولوقا ومتى ويوحنا

 .وترك بعدها بياض 9: 16ينتهى إنجيل مرقس فى النسخة الفاتيكانية عند الفقرة 

http://www.paulfeghali.org/text.php?id=2021
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وال يوجــد فيهــا فــى نســخة ســانت كــاترين ) 20-9: 16مــرقس (ال توجــد هــذه الخاتمــة 
 .بياض عند هذه الخاتمة بل يبدأ على الفور إنجيل لوقا

عتمــدة عنـــد أهــل الملــل الثالثــة بــين قوســـين وضــعتها الترجمــة العربيــة المشــتركة والم
معكــوفين ، داللـــة علـــى أنهــا ليســـت مـــن مــتن الـــنص ، وعلقـــت علــى ذلـــك فـــى هامشـــها 

 .)ال يرد فى أقدم المخطوطات 20إلى  9ما جاء فى اآليات : (قائلة

: 177وتـــرددت ترجمـــة اآلبـــاء اليســـوعيين فـــى ذكـــر الحقيقـــة مـــرة واحـــدة فكتبـــت ص 
 ).)20-9اآليات (فيما يتعلق بخاتمة إنجيل مرقس هذه المخطوطات غير ثابتة (

وهنـــاك ســـؤال لـــم يلـــق : (مـــا يلـــى 124إال أنهـــا ذكـــرت فـــى تقـــديم هـــذا اإلنجيـــل ص 
كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلم به على العموم أن الخاتمة كمـا هـى اآلن : جواباً 

. 8آليــة قــد أضــيفت لتخفيــف مــا فــى نهايــة كتــاب مــن توقــف فجــائى فــى ا) 16/9-20(
ولكننــا لــن نعــرف أبــدًا هــل ُفقــدت خاتمــة الكتــاب األصــلية أم هــل رأى مــرقس أن اإلشــارة 

 .)تكفى الختتام روايته 7إلى تقليد الترائيات فى الجليل فى اآلية 
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 ُأوِصي ِإَلْيُكْم ِبُأْخِتَنا فيِبـي الَِّتـي ِهـَي َخاِدَمـُة اْلَكِنيَسـِة 1: (يقول بولس -249س
َكْي َتْقَبُلوَها ِفي الرَّبِّ َكَما َيِحقُّ ِلْلِقدِّيِسيَن َوَتُقوُمـوا َلَهـا ِفـي َأيِّ 2الَِّتي ِفي َكْنَخِرَيا 

َسـلُِّموا َعَلـى 3. اِعَدًة ِلَكِثيِريَن َوِلي َأَنا َأْيضاً َشْيٍء اْحَتاَجْتُه ِمْنُكْم َألنََّها َصاَرْت ُمسَ 
اللَّـَذْيِن َوَضـَعا ُعُنَقْيِهَمـا ِمــْن 4ِبِريْسـِكالَّ َوَأِكـيَال اْلَعـاِمَلْيِن َمِعـي ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع 

ــ ــُع َكَن ــْل َأْيضــًا َجِمي ــُكُرُهَما َب ــِدي َأْش ــا َوْح ــُت َأَن ــَذْيِن َلْس ــاِتي اللَّ ــِل َحَي ــمِ َأْج  اِئِس اُألَم
َسلُِّموا َعَلى َأَبْيِنُتوَس َحِبيِبي الَِّذي ُهَو َباُكوَرُة َأَخاِئَيَة . َوَعَلى اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبْيِتِهَما5

ـــَدُروِنُكوَس 7. َســـلُِّموا َعَلـــى َمـــْرَيَم الَِّتـــي َتِعَبـــْت َألْجِلَنـــا َكِثيـــراً 6. ِلْلَمِســـيحِ  ـــى َأْن َســـلُِّموا َعَل
ـــ ـــا ِفـــي اَس َنِســـيَبيَّ َوُيوِنَي ُســـِل َوَقـــْد َكاَن ـــْيَن الرُّ اْلَمْأُســـوَرْيِن َمِعـــي اللَّـــَذْيِن ُهَمـــا َمْشـــُهوَراِن َب

ــي ــرَّبِّ 8. اْلَمِســيِح َقْبِل ــي ال ــي ِف ــاَس َحِبيِب ــى َأْمِبِلَي ــلُِّموا َعَل ــاُنوَس 9. َس َســلُِّموا َعَلــى ُأوْرَب
ـــى ِفـــي 10. َتاِخيَس َحِبيِبـــياْلَعاِمـــِل َمَعَنـــا ِفـــي اْلَمِســـيِح َوَعَلـــى ِإْســـ َســـلُِّموا َعَلـــى َأَبلِّـــَس اْلُمَزكَّ

َسلُِّموا َعَلـى ِهيُروِدُيـوَن 11. َسلُِّموا َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِمْن َأْهِل َأِرْسُتوُبوُلوَس . اْلَمِسـيحِ 
َسـلُِّموا َعَلـى 12. بِّ َسلُِّموا َعلَـى الَّـِذيَن ُهـْم ِمـْن َأْهـِل َنْرِكسُّـوَس اْلَكـاِئِنيَن ِفـي الـرَّ . َنِسيِبي

َسلُِّموا َعَلى َبْرِسيَس اْلَمْحُبوَبِة الَِّتـي َتِعَبـْت . َتِريَفْيَنا َوَتِريُفوَسا التَّاِعَبَتْيِن ِفي الرَّبِّ 
. .. .. . َسلُِّموا َعَلى ُروُفَس اْلُمْخَتاِر ِفي الرَّبِّ َوَعَلى ُأمِِّه ُأمِّـي13. َكِثيرًا ِفي الرَّبِّ 

وا َعَلـــى ِفيُلوُلـــوُغَس َوُجوِلَيـــا َوِنيِرُيـــوَس َوُأْخِتـــِه َوُأوُلْمَبـــاَس َوَعَلـــى َجِميـــِع َســـلِّمُ 15
ــمْ  ــٍة ُمَقدََّســةٍ 16. اْلِقدِّيِســيَن الَّــِذيَن َمَعُه ــٍض ِبُقْبَل ــى َبْع ــاِئُس . َســلُِّموا َبْعُضــُكْم َعَل َكَن
ْيُكْم ِتيُموثَـــاُوُس اْلَعاِمـــُل َمِعـــي ُيَســـلُِّم َعَلـــ21. .. .. .. .. اْلَمِســـيِح ُتَســـلُِّم َعَلـــْيُكمْ 

َأَنـا َتْرِتُيـوُس َكاِتـُب َهـِذِه الرَِّسـاَلِة 22. َوُلوِكُيوُس َوَياُسـوُن َوُسوِسـيَباْتُرُس َأْنِسـَباِئي
. ُيَسـلُِّم َعَلـْيُكْم َغـاُيُس ُمَضـيِِّفي َوُمَضـيُِّف اْلَكِنيَسـِة ُكلَِّهـا23. ِفـي الـرَّبِّ ُأَسلُِّم َعَلْيُكْم 

ُكِتَبـْت ِإلَـى َأْهـِل ُروِمَيـَة . .. .. (َسلُِّم َعَلْيُكْم َأَراْسُتُس َخاِزُن اْلَمِديَنـِة َوَكـَواْرُتُس اَألخُ يُ 
 27-1: 16رومية ) ِمْن ُكوِرْنُثوَس َعَلى َيِد ِفيِبي َخاِدَمِة َكِنيَسِة َكْنَخِرَيا

َماَس َقْد َتَرَكِني ِإْذ َأَحـبَّ اْلَعـاَلَم َألنَّ ِدي10، َباِدْر َأْن َتِجيَء ِإَليَّ َسِريعاً 9(وكـذلك 
اْلَحاِضـــَر َوَذَهـــَب ِإَلـــى َتَســـاُلوِنيِكي، َوِكِريْســـِكيَس ِإَلـــى َغَالِطيَّـــَة، َوِتـــيُطَس ِإَلـــى 

. ُخـْذ َمـْرُقَس َوَأْحِضـْرُه َمَعـَك َألنَّـُه َنـاِفٌع ِلـي ِلْلِخْدَمـةِ . ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي11. َدْلَماِطيَّةَ 
َداَء الَّـِذي َتَرْكتُـُه ِفـي تَـُرواَس ِعْنـَد 13. ِتيِخيُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسَس  َأمَّا12 َالرِّ

ـاُس 14. َواْلُكتُـَب َأْيضـًا َوَال ِسـيََّما الرُُّقـوقَ ، َكاْرُبَس َأْحِضْرُه َمَتى ِجْئتَ  ِإْسـَكْنَدُر النَّحَّ
َفـاْحَتِفْظ ِمْنـُه َأْنـَت َأْيضـًا 15. لـرَّبُّ َحَسـَب َأْعَماِلـهِ ِلُيَجـازِِه ا. َأْظَهَر ِلي ُشُرورًا َكِثيـَرةً 
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ِل َلـْم َيْحُضـْر َأَحـٌد َمِعـي، َبـِل اْلَجِميـُع 16. َألنَُّه َقاَوَم َأْقَواَلَنا ِجّداً  ِفي اْحِتَجـاِجي اَألوَّ
 16-9: 4تيموثاوس الثانية .) َال ُيْحَسْب َعَلْيِهمْ . َتَرُكوِني

َأَراْســــُتُس َبِقــــَي ِفــــي 20. ِرْســــَكا َوَأِكــــيَال َوَبْيــــِت ُأِنيِســــيُفوُرَس َســــلِّْم َعَلــــى فِ 19(
َبـاِدْر َأْن َتِجـيَء َقْبـَل 21. َوَأمَّا تُـُروِفيُمُس َفَتَرْكتُـُه ِفـي ِميِليـُتَس َمِريضـاً . ُكوِرْنُثوَس 

ــَتاءِ  ــُنُس َوَكَالَفِ◌ِديَّــُة . الشِّ ــوُلُس َوُبــوِديُس َوِلي ــلُِّم َعَلْيــَك َأْفُب ــَوُة َجِميعــاً ُيَس .) َواِإلْخ
 21-19: 4تيموثاوس الثانية 

ــُل 12(فهــل هــذا مــن وحــى اهللا؟ ! بــولس ينــوى أن يشــتِّى فــى نيكوبــوليس ــا ُأْرِس ِحيَنَم
ِإَلْيَك َأْرِتيَماَس َأْو ِتيِخيُكَس َباِدْر َأْن َتْأِتَي ِإَلـيَّ ِإَلـى ِنيُكوُبـوِليَس، َألنِّـي َعَزْمـُت َأْن 

 12: 3تيطس ) .ُأَشتَِّي ُهَناكَ 

 فماذا تقولون فى رسائل بولس الشخصية؟ 

 هل هى من وحى الرب؟ 

 وما الغرض التربوى أو التعليمى منها؟ 

 ولماذا أوحى الرب سالمات بولس إلى نسيبه أو أنسبائه؟

 َألنََّنا ِبِه َنْحَيا : (وهو) أراتس(استشهد بولس بشطر من أقوال الشاعر  -250س
يَُّتهُ : َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعَراِئُكْم َأْيضاً . َوَنَتَحرَُّك َوُنوَجدُ  أعمال الرسل )َألنََّنا َأْيضًا ُذرِّ

17 :28 

اْلُمَعاَشـَراِت الرَِّديَّـَة فَـِإنَّ ! َال َتِضلُّوا33: (وهى) مناندو(استشهد بولس بقول الشاعر 
 33: 15كورنثوس األولى .) ُتْفِسُد اَألْخَالَق اْلَجيَِّدةَ 

َوُهـَو  -قَـاَل َواِحـٌد ِمـْنُهْم 12: (وهـو) أبيمانـديس(س بقول الشاعر الكريتى استشهد بول
تـيطس ) »ُبُطـوٌن َبطَّاَلـةٌ . ُوُحـوٌش َرِديَّـةٌ . اْلِكِريِتيُّوَن َداِئمًا َكذَّاُبونَ «: َنِبيٌّ َلُهْم َخاصٌّ 

1 :12  

لكتاب وهذا ما أقره الدكتور القس منيس عبد النور فى كتابه شبهات وهمية حول ا
 :ومفاده 14المقدس ص
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وقد جرت عادة الُبلغاء أن يعززوا كالمهم باالستشهاد باألقوال المشهورة أو المسلَّمة “
عنــد الخصــم إللزامــه الحجــة، وعلــى هــذا األســلوب جــرى الرســل واألنبيــاء الــذين أعلنــوا 

بشـطر مـن أقـوال  28: 17فاستشهد بولس الرسول في أعمال الرسل ) 1: (أقوال الوحي
بعبــارة ُيظــن  33: 15كورنثــوس  1واستشــهد فــي ) 2(, وطبَّقهــا علــى مقصــوده) أراتــس(

مــن ثـايس وهـي إن المعاشــرات الرديـة ُتفسـد األخــالق ) منانـدو(أنهـا مـأخوذة مــن قصـيدة 
بقول أبيمانيدس شـاعر مـن كريـت، وكـان عنـد  12: 1واستشهدفي تيطس ) 3(, الجيدة 

, تيين دائمــًا كــذابون وحــوش رديــة بطــون بطالــة إن الكــري: الكــريتيين بمنزلــة نبــي، فقــال
فـأورد كـالم هـذا الشـاعر فـي مقـام االسـتدالل، فيجـوز االستشـهاد فـي أقـوال الـوحي بمثـل 

 :منقول عن الموقع اآلتى(” هذه األدلة

0TUhttp://www.callforall.net/data/docments/shobhat_wahmia_old/bible4.htm U0T 

 0TUnour.com/bible/accusations_ot/bible4.htm-http://www.alU0Tوأيضًا 

عند وقد جرت العادة اقتباس أقوال مشهورة ومقبولة “ :وفى موقع مسيحى آخر قالوا
» أراتس«استشهاد بولس الرسول بشطر من أقوال ) أ: (ومن أمثلة هذا. الخصم إلقناعه

. ليقنع أهل أثينا بوجود اهللا) 28: 17أعمال (» ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد«وهو 
وهي » مناندو«واستشهاده بعبارة قد تكون مأخوذة من قصيدة للشاعر ) ب(
واستشهاده ) ج). (33: 15كورنثوس 1(» يدةالمعاشرات الردية ُتفسد األخالق الج«

إن الكريتيين دائمًا كذابون وحوش ردية بطون «: »أبيمانيدس«بقول الشاعر الكريتي 
 ”.فيجوز اقتباس األقوال المتَّفق عليها لبرهنة حقيقة صادقة). 12: 1تيطس (» بطالة

0TUhttp://answering-islam.org/Arabic/Books/Claims/intro2.html U0T 

ونقلت باقى المواقع من كتاب شبهات وهمية ، ويجوز أن يكـون صـاحب الكتـاب قـد 
والغريب أنهم يستميتون فى الدفاع عن الكتاب الذى . نقل هذا الرد من ردود أحد كتَّابهم

ال يمكــن تحريفــه بــأى حــال مــن األحــوال ، ثــم تــراهم  ُينســبونه هللا وُيســمونه مقدســًا ، وأنــه
 ! يقرون أنه يجوز اقتباس أقوال الشعراء واالستشهاد بها فى أقوال الوحى

 فما حاجة الرب ألقوال الشعراء لتأييد أقواله؟ 

 وهل فقد الرب ووحيه المنطق والحجة ليستشهدا بأقوال الشعراء؟ 

http://www.callforall.net/data/docments/shobhat_wahmia_old/bible4.htm
http://www.al-nour.com/bible/accusations_ot/bible4.htm
http://answering-islam.org/Arabic/Books/Claims/intro2.html
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علــم والشــعر أو الحكمــة فاضــطر إلــى وهــل لــم يســتطع الــرب أن يجــارى هــؤالء فــى ال
 االستشهاد بأشعار عبيده الوثنيين؟ 

 وهل كالم الشعراء مقنع للناس ، وال يثق الرب فى قوة إقناع كالمه؟

 وهل فشل الرب أن يكتب أو يؤلف كالمًا مقنعًا أو حتى يخلق عقوًال تقبل كالمه؟

 وهل يستشهد الرب بكالم شاعر وثنى؟

بكالم الشاعر الوثنى دعوة إلـى الوثنيـة التـى يتبعهـا الشـاعر  وهل ُيعد استشهاد الرب
 المقنع فى كالمه أكثر من الرب؟

 وهل بعد االستشهاد بأقوال الشعراء تقولون عنه إنه وحى اهللا؟

ولماذا لم يكتب الرب المصدر الذى أخذ عنه هذا اإلقتبـاس؟ ألـيس مـا فعلـه ُيعـد مـن 
 العلمية التى يتمتع بها الرب؟السرقات األدبية؟ وهل هذا من األمانة 

 توعـــد الـــرب آدم وحـــواء إن أكـــال مـــن شـــجرة معرفـــة الخيـــر مـــن الشـــر أن  -251س
يميتهمــا، وصــدََّق آدم وحــواء الشــيطان ، وأكــال مــن الشــجرة ولــم يمتهمــا الــرب ، وصــدق 

 .الشيطان وكذب الرب

وتـــًا ويــرد األحبـــة النصــارى علـــى ذلــك بـــأن الــرب أماتهمـــا روحيــًا ولـــم يقصــد الـــرب م
 .حقيقياً 

 فكيف يمكنكم إثبات قصد الرب هذا بنصوص من الكتاب المقدس؟ 

 ولو صدقنا تحليلكم بأن الرب أماتهما روحيًا ، فهل كان هذا عقابًا من الرب أم ال؟

فلمـاذا اسـتمر حمـل آدم وحـواء وذريتهمـا وزر األكـل مـن . طبعًا كان عقابًا مـن الـرب
ب الرب على الذنب الواحد مرات ومرات؟ وهـل هـذا الشجرة طالما تم عقابهما؟ فهل يعاق

 من باب عدله ورحمته ومحبته أم من باب انتقامه وكرهه لعبيده؟

وٕاذا كــان موتهمــا روحيــًا ، فهــو إذًا لــم يمتهمــا فعليــًا بــذنبهما ، بــل قــرر قتــل نفســه أو 
 ). على اختالف عقائدكم(قتل ابنه 

ت هنــا يقصــد بــه إدخالهمــا النــار والمقصــود الــذى يتجنبــه مفســرو النصــارى أن المــو 
وعلى النقيض فإن أطاعا اهللا فلهما الحيـاة األبديـة . وعقابهما على هذا الفعل بنار جهنم
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إن الميـت هـو العاصـى ، وٕان الحـى هـو : فى جنات النعيم ، وهذا مصداقًا لقول الكتاب
 .البار
ــا اِالْبــُن َفَقــْد َفَعــَل َحّقــًا ِإْثــِم اَألِب؟  ِلَمــاَذا َال َيْحِمــُل اِالْبــُن ِمــنْ : َوَأْنــُتْم َتُقوُلــونَ [19( َأمَّ

َالـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي 20. َحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَهـا َفَحَيـاًة َيْحَيـا. َوَعْدالً 
ــنِ . َتُمــوتُ  ــِم اِالْب ــْن ِإْث ــُل ِم ــِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِم ــْن ِإْث ــُل ِم ــُن َال َيْحِم ــرُّ . اِالْب ــِه  ِب ــارِّ َعَلْي اْلَب

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتـي َفَعَلَهـا 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َفِإَذا َرَجَع الشِّرِّ
ُكـلُّ َمَعاِصـيِه الَِّتـي 22. َال َيُمـوتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

يِر 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َهــا َال ُتــْذَكُر َعَلْيــهِ َفَعلَ  ــرِّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ
؟  َوإَِذا َرَجَع اْلَبارُّ َعـْن ِبـرِِّه َوَعِمـَل 24؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَياَيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
يرُ  لِّ الرََّجاَساِت الَِّتي َيْفَعُلَهاِإْثمًا َوَفَعَل ِمْثَل كُ  ُكلُّ ِبرِِّه الَّـِذي َعِمَلـُه َال  ؟َأَفَيْحَيا, الشِّرِّ

حزقيـال ) 25. ِفي ِخَياَنِتـِه الَِّتـي َخاَنَهـا َوِفـي َخِطيَِّتـِه الَِّتـي َأْخَطـَأ ِبَهـا َيُمـوتُ . ُيْذَكرُ 
18 :19-25 

. َفِبِإْثِمـِه الَّـِذي َعِمَلـُه َيُمـوتُ , ِمَل ِإْثمًا َوَماَت ِفيـهِ ِإَذا َرَجَع اْلَبارُّ َعْن ِبرِِّه َوعَ 26(
يُر َعْن َشرِِّه الَِّذي َفَعـلَ 27 . َفُهـَو ُيْحِيـي َنْفَسـهُ , َوَعِمـَل َحّقـًا َوَعـْدالً , َوإَِذا َرَجَع الشِّرِّ
ُتوُبـوا  .. .. ... َيُمـوتُ  الَ . َرَأى َفَرَجَع َعْن ُكلِّ َمَعاِصيِه الَِّتي َعِمَلَها َفَحَياًة َيْحَيا28

ــْنُكْم ُكــلَّ 31. َوَال َيُكــوُن َلُكــُم اِإلثْــُم َمْهَلَكــةً , َواْرِجُعــوا َعــْن ُكــلِّ َمَعاِصــيُكمْ  ِاْطَرُحــوا َع
َيا  َفِلَماَذا َتُموُتونَ . َواْعَمُلوا َألْنُفِسُكْم َقْلبًا َجِديدًا َوُروحًا َجِديَدةً , َمَعاِصيُكُم الَِّتي َعِصْيُتْم ِبَها

ــَت ِإْســَراِئيَل؟  َفـــاْرِجُعوا . َألنِّــي َال ُأَســرُّ ِبَمــْوِت َمــْن َيُمــوُت َيُقــوُل السَّــيُِّد الــرَّبُّ 32َبْي
 32-26: 18حزقيال ) ].َواْحُيوا

 متى ظهر سر التثليث ألول مرة فى الديانة النصرانية؟ -252س 

لخــارجين لقــد عــرف ســر التثليــث علــى نطــاق ضــيق بــين مجموعــة مــن المهــرطقين ا
علــى ملــة عيســى عليــه الســالم ، وتــم اإلعتــراف بــه ألول مــرة رســميًا فــى مجمــع نيقيــة ، 

 2048م ، وقــد اجتمــع فيــه  325الــذى كــان يترأســه اإلمبراطــور الــوثنى قســطنطين عــام 
أســقفًا فقــط علــى القــول بألوهيــة  318أســقفًا مــن جميــع الكنــائس فــى العــالم ، وافــق مــنهم 

مـن % 15فـى الجـوهر وأنـه مولـود غيـر مخلـوق ، أى حـوالى  يسوع ، وأنـه مسـاٍو لـألب
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أسقفًا ، ولكـن عقيـدة األقليـة التـى  1730مجموع الحاضرين ، وخالفهم فى هذا االعتقاد 
 .فرضها اإلمبراطور الوثنى هى التى سادت

 هل يسوع مولود غير مخلوق؟ -253س 

 :إنه مولود ومخلوق. ال

َلْحـِم اْلَيُهوِديَّـِة ِفـي َأيَّـاِم ِهيـُروُدَس اْلَمِلـِك ِإَذا َمُجـوٌس ِمـَن  ِفـي َبْيـتِ َوَلمَّا ُوِلَد َيُسـوُع 1(
 1: 2متى ) اْلَمْشِرِق َقْد َجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

 11: 2لوقا ) .َأنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ (
َالَِّذي ُهـَو ُصـوَرُة اِهللا َغْيـِر 15اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا،  الَِّذي َلَنا ِفيهِ 14( 

 .، أى أول مخلوق 15-14: 1كولوسى ) .اْلَمْنُظوِر، ِبْكُر ُكلِّ َخِليَقةٍ 
 14: 3رؤيا يوحنا ) .َبَداَءُة َخِليَقِة اهللاِ (

 ر المقدسة؟ ومـن متى تم اإلعتراف بسفر رؤيا يوحنا الالهوتى من األسفا -254س
الذى أضافه للكتاب المقدس؟ هل هو الوحى اإللهى؟ ولماذا رفضه الـوحى اإللهـى أربـع 

 مرات قبل ذلك؟
 :فقد رفض هذا السفر من أربع مجامع عالمية ، وقبله المجمع الخامس فقط

 .م فى مجمع نيقية ، واعتبروه مشكوكًا فيه 325تم رفضه عام 
 .، واعتبروه غير صحيحاً  م فى مجمع صور 333تم رفضه عام 
 .م فى مجمع ريديسيا ، واعتبروه غير موحى به 364تم رفضه عام 
 .م فى مجمع القسطنطينية ، واعتبروه كتابًا مزوراً  381تم رفضه عام 
 .م فى مجمع روما ، واعتبروه من متن الكتاب المقدس 382تم قبوله عام 

 أين تم تختين يسوع؟ -255س 
: تينه فى مصر ، ألنهم سافروا عقب خـروج المجـوس مـن بيـتهمتبعًا لمتى فقد تم تخ

ُقـْم َوُخــِذ «: َوَبْعـَدَما اْنَصـَرُفوا ِإَذا َمـَالُك الـرَّبِّ َقـْد َظَهـَر ِلُيوُسـَف ِفـي ُحْلـٍم َقـاِئالً 13(
ِبيَّ َوُأمَُّه َواْهُرْب ِإَلى ِمْصَر َوُكـْن ُهَنـاَك َحتـَّى َأُقـوَل َلـكَ  ُمْزِمـٌع  َألنَّ ِهيـُروُدَس . الصَّ
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ِبيَّ ِلُيْهِلَكهُ  ـِبيَّ َوُأمَّـُه َلـْيًال َواْنَصـَرَف ِإَلـى ِمْصـَر 14. »َأْن َيْطُلَب الصَّ َفَقاَم َوَأَخـَذ الصَّ
ِمــْن ِمْصــَر «: ِلَكــْي َيــِتمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن الــرَّبِّ ِبــالنَِّبيِّ َوَكــاَن ُهَنــاَك ِإَلــى َوَفــاِة ِهيــُروُدَس 15

 15-13: 2متى ) َدَعْوتُ 

َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأيَّاٍم 21. (تبعًا للوقا فقد تم تختينه فى اليوم الثامن فى بيت لحـمو 
ِبيَّ ُسمَِّي َيُسوَع  لوقـا ) .َكَما َتَسمَّى ِمَن اْلَمَالِك َقْبَل َأْن ُحِبَل بِـِه ِفـي اْلـَبْطنِ ِلَيْخِتُنوا الصَّ

2 :21 

 ن قديســى الكنيســة بمعجـــزات هــل قيــام بـــولس أو بطــرس أو أى قــديس مـــ -256س
 دليل على صدقه؟

فيسوع نفسه قد حذر مـن ذلـك ، فلـيس كـل مـن يقـوم بمعجـزة صـادق ، أو نبـى ، . ال
ـــًة 24: (فقـــال ـــاٍت َعِظيَم ـــوَن آَي ـــٌة َوُيْعُط ـــاُء َكَذَب ـــٌة َوَأْنِبَي ـــَحاُء َكَذَب ـــَيُقوُم ُمَس ـــُه َس َألنَّ

متى ) َها َأَنا َقْد َسَبْقُت َوَأْخَبْرُتُكمْ 25. ْخَتاِريَن َأْيضاً َوَعَجاِئَب َحتَّى ُيِضلُّوا َلْو َأْمَكَن اْلمُ 
24 :24-25 

 هل جاء يسوع بدين كامل؟ -257س 

ِلــَذِلَك َوَنْحـــُن تَــاِرُكوَن َكـــَالَم َبــَداَءِة اْلَمِســـيِح 1(فقــد قــال بــولس فـــى عبــرانيين . ال
كـالم يسـوع ال يـؤدى إلـى الكمـال  ، ومعنى ذلك أن 1: 6عبرانيين ) ِلَنَتَقدَّْم ِإَلى اْلَكَمالِ 

 .من وجهة نظره ، فدعا إلى تركه ليصل بذلك إلى الكمال

ولكـن . ألننـا نعلـم بعـض العلـم ونتنبـأ بعـض التنبـؤ(: وقد قـال فـى موضـع آخـر
 9: 13كورنثوس األولى ) متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض

يانة الخاتمة التى تـتكلم فـى كـل ومعنى ذلك أن يسوع لم يأت بالعلم الكامل ، وال بالد
ولكــن مــن ســيأتى بعــده الــذى هــو الكامــل فســيأتى ويبطــل . شــىء وخاصــة بالعــالم أجمــع

 .الشريعة السابقة التى هى جزء من التشريع الكامل

 ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اللَّـِه 1: (يقول كتاب النصارى -258س
 1: 1يوحنا ) .َمُة اللَّهَ َوَكاَن اْلَكلِ 
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ومــن المعلــوم أن الكلمــة مــن الحــوادث المخلوقــة ، فلــو كــان يســوع هــو الكلمــة ، فهــذا 
ــَداُء، 14. (دليــل ُيضــاف إلــى األدلــة التــى تؤكــد أنــه مخلــوق ومولــود ــِه اْلِف ــا ِفي الَّــِذي َلَن

) .ْلَمْنُظـوِر، ِبْكـُر ُكـلِّ َخِليَقـةٍ َالَّـِذي ُهـَو ُصـوَرُة اِهللا َغْيـِر ا15ِبَدِمِه ُغْفـَراُن اْلَخَطاَيـا، 
 14: 3رؤيا يوحنا ) .َبَداَءُة َخِليَقِة اهللاِ (،  15-14: 1كولوسى 

فمــن الــذى خلــق الكلمــة؟ ولمــاذا ال تعبــدون خــالق الكلمــة؟ وكيــف تكــون الكلمــة هــى 
يسوع ، ويسوع هو اهللا؟ فلو كان هذا صحيحًا ، لكانت أول جملة فى إنجيل يوحنا ليس 

فى البـدء كـان يسـوع ، ويسـوع كـان عنـد : (نى ، ألن المعنى سيكون كاآلتىلها مع
 ).يسوع ، وكان يسوع يسوع

 مــن الــذى صــنف الكتــب لــديكم مقدســة وأبوكريفــا؟ وهــل كــان عنــده الــروح  -259س
القــدس أو أوحــى إليــه بهــذه النتيجــة؟ وكيــف يتأكــد لكــم صــحة ادعاءاتــه؟ وكيــف يمكــنكم 

 اثباتها لنا وألنفسكم؟

كتــاب  66ان هــذا األمــر حقيقــة ، فلمــاذا يــؤمن علمــاؤكم مــن البروتســتانت ب ولــو كــ
كتــاب التــى يــؤمن بهــا الكاثوليــك واألرثــوذكس مــن كتــب  73فقــط ، ويعتبــرون بــاقى ال 

 الهرطقة ، وال يعترفون أن هللا عالقة بها؟

وهــل مــع كــل جــرائم القساوســة واألســاقفة والرهبــان والبابــاوات مــازلتم تؤمنــون بوجــود 
يس أو بابــا معصــوم أو عنــده الــروح القــدس المنجيــة صــاحبها مــن الزلــل؟ ولــو كانــت قســ

هذه حقيقة ، فكيف يعصم الرب قساوستكم أو زعماءكم، وهو لم يعصـم األنبيـاء أنفسـهم 
على اعتقـادكم ومـا تحكيـه كتـبكم؟ هـل تؤمنـون حقـًا أن البابـا أو الراهـب أكثـر قداسـة أو 

 إيمانًا من أى نبى من األنبياء؟

إذا كانـــت هـــذه : ثـــم اقـــرأ رأى الـــرب فـــى أنبيائـــه فـــى كتـــابكم ، وســـوف تســـاءل نفســـك
أخالق األنبياء ، فكيف تكون إذن أخالق البشر العادية مهمـا عليـت رتـبهم الوظيفيـة أو 

 الدينية؟

.) َكـَذا َأَحـبَّ َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم َعَلى َأْيِديِهْم َوَشـْعِبي هَ 31(
 31: 5إرمياء 
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ْبِح ِمـَن النَِّبـيِّ ِإَلـى اْلَكـاِهِن ( ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر ُكلُّ َواِحـٍد ُموَلـٌع ِبـالرِّ َألنَُّهْم ِمَن الصَّ
  10: 8إرميا .) ُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل ِباْلَكِذبِ 

َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهْم َوَال . ِباْسـِميِباْلَكـِذِب َيَتَنبَّـُأ اَألْنِبَيـاُء [ :َفَقاَل الرَّبُّ ِلـي14(
: 14إرميـا .) ]ِبُرْؤَيا َكاِذَبٍة َوِعَراَفٍة َوَباِطـٍل َوَمْكـِر ُقُلـوِبِهْم ُهـْم َيَتَنبَّـُأوَن َلُكـمْ . َكلَّْمُتُهمْ 

14 

ــدْ 11( ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن ــوُل َألنَّ اَألْنِبَي ُت َشــرَُّهْم َيُق
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 

ـــةً 13( ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــْعِبي . َوَق ـــلُّوا َش ـــِل َوَأَض ـــُأوا ِباْلَبْع َتَنبَّ
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً 11(، الشـيطان َأَتَنبَّـُأ َلـَك َعـِن : َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ

 11: 2ميخا ) !اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ 

اٌق َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّ 8: (وُينســب إلــى عيســى عليــه الســالم القــول
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فكيــف يكــون العهــد القــديم كتابــًا مقدســًا وهــو قــد أتــى بــه لصــوص وســراق؟ هــل رأيــت 
ــاُء : (لــص صــادق ، ال يكــذب؟ قبــل أن تجيــب أذكــرك بــاعتراف الــرب فــى كتابــك َاَألْنِبَي

ِباْلَكِذِب َيَتَنبَُّأ اَألْنِبَيـاُء : (، وقوله) كل واحد يعمل بالكذب(، وقوله ) َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذبِ 
ــْم ُأْرِســْلُهْم َوَال َأَمــْرُتُهْم َوَال َكلَّْمــُتُهمْ . ِباْســِمي ِبُرْؤَيــا َكاِذَبــٍة َوِعَراَفــٍة َوَباِطــٍل َوَمْكــِر . َل

 )ُقُلوِبِهْم ُهْم َيَتَنبَُّأوَن َلُكمْ 

 مـــا هـــى : نية أختـــى النصـــرانية فـــى اإلنســـانيةأخـــى النصـــرانى فـــى اإلنســـا -260س
الفضيلة التى يقدمها كتابكم؟ ما هـى التعـاليم البنـاءة التـى ال تخجلـون منهـا فـى كتـابكم؟ 
وقبل أن تجيبون على هذه األسـئلة تفكـروا ، وال تتسـرعوا ، ابحثـوا هـل كـل التعـاليم التـى 

علوا أى إنسـان رقيـب علـى بالكتاب تؤدى إلى الحب؟ كونوا صادقين مع أنفسكم ـ وال تج
فـإن : وتذكروا قـول مـن سـبقكم. ضمائركم ، ستحاسبون فى اآلخرة بين يدى اهللا بمفردكم
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إن فرعــــون وهامــــان وجنودهمــــا كــــانوا (اهللا لــــم يغــــن عــــن جنــــود فرعــــون العــــذاب ، فقــــال 
 ) .خاطئين

ولن أطيل عليكم تحريـك ضـمائرك لكننـى سـأجعلك تقـرأ هـذه الفقـرة المقدسـة ، وأرجـو 
َوَبْيَنَمـا َكـاَن َمِلـُك ِإْسـَراِئيَل َجـاِئزًا َعلَـى السُّـوِر َصـَرَخِت 26: (ن تخبرونا بمغزاها وفائـدتهاأ

ِمـْن َأْيـَن ُأَخلُِّصـِك؟ . ُيَخلِّْصـِك الـرَّبُّ ! الَ : [َفقَـالَ 27]. َخلِّـْص َيـا َسـيِِّدي اْلَمِلـكَ : [اْمَرَأٌة ِإَلْيهِ 
َهِذِه اْلَمْرَأُة َقاَلْت : [َفَقاَلتْ ] َما َلِك؟: [ُثمَّ َقاَل َلَها اْلَمِلكُ 28] َصَرِة؟َأِمَن اْلَبْيَدِر َأْو ِمَن اْلِمعْ 

ثُـمَّ ُقْلـُت . َفَسَلْقَنا اْبِني َوَأَكْلَناهُ 29. َهاِتي اْبَنِك َفَنْأُكَلُه اْلَيْوَم ثُمَّ َنْأُكَل اْبِني َغداً : ِلي
ـا َسـِمَع اْلَمِلـُك َكـَالَم 30]. َفَنْأُكَلـُه َفَخبَّـَأِت اْبَنَهـاَهـاِتي اْبَنـِك : َلَها ِفي اْلَيـْوِم اآلَخـرِ  َفَلمَّ

ــوِر، َفَنَظــَر الشَّــْعُب َوإَِذا ِمْســٌح ِمــْن َداِخــٍل َعلَــى  ــْرَأِة َمــزََّق ِثَياَبــُه َوُهــَو ُمْجتَــاٌز َعلَــى السُّ اْلَم
 29-28: 6ملوك الثانى  .)َجَسِدهِ 

رىء هــذه الفقــرة إال التعــرف علــى ســلوك ملــك مــا الفائــدة التربويــة التــى تعــود علــى قــا
يسب أو يدعو على المرأة التى تستغيث به ، ويتصرف حيال شكوتها كالمجنون ويمزق 

 مالبسه؟

أمــا المــرأة التــى اتفقــت مــع جارتهــا ليــذبحا أحــد أبنائهمــا اليــوم ويســلقوه ، ويــأكلوه ، ثــم 
عليــق عنــدى ، إال أن مثــل هــذا يــذبحان ابنــا آخــر للمــرأة الثانيــة فــى اليــوم التــالى ، فــال ت

اإلسـفاف ال يوجـد وال حتــى فـى األدب الــرخيص ، وتـأنف منــه النفـوس ، وال يصــدقه إال 
لكــن أيــن حكـــم ملــك إســرائيل علـــى . مجنــون ، وال يمكــن بحـــال أن يكــون كــالم الـــرحمن
 مرتكبى جريمة القتل مع سبق اإلصرار والترصد؟

 مالنبى الخات(يقول يسوع عن المسيَّا  -261س :( 

يًا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اَألَبدِ (  16: 14يوحنا ) َوَأَنا َأْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

َألنَّــُه ِإْن َلـــْم َأْنَطِلــْق َال َيـــْأِتيُكُم َلِكنِّــي َأقُــوُل َلُكــُم اْلَحـــقَّ ِإنَّــُه َخْيــٌر َلُكــْم َأْن َأْنَطِلـــَق 7(
 7: 16يوحنا .) ْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه ِإَلْيُكمْ َوَلِكْن إِ  اْلُمَعزِّي

وأنتم تعتقدون أن المعزى هو الروح القدس الذى هو األب ، والذى هو االبن نفسه ، 
 فكيف يجب أن يذهب يسوع ليأتى هو نفسه؟ وما الغرض من هذه اللعبة؟
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وهــل يســوع ماكــث معكــم إلــى اآلن؟ وهــل هــو ماكــث بشخصــه أم بكتابــه وتعاليمــه؟ 
كتابــات . ابــه قــد فقــد ، وال توجــد اآلن إال كتابــات نســبت لمتــى ولوقــا ومــرقس ويوحنــافكت

 .يقول عنها علماء الكتاب المقدس إنها نسبت ألناس مشهورة من تالميذه ظلمًا وزورا

ومــا طبيعــة عمــل هــذه الــروح القــدس ، إذا كانــت قــد فشــلت فــى العثــور علــى إنجيــل 
ت الكنيســـة ورجالهـــا وٕابعـــادهم عـــن الزنـــى يســـوع ، كمـــا فشـــلت فـــى هدايـــة بعـــض بابـــاوا

 والفجور والسرقة؟

وهل يفشل الرب فى هدايـة البشـر ، فيـذهب ليرسـل ابنـه ، ويفشـل ابنـه فيرسـل الـروح 
 القدس؟

وهــل مــن األدب أن يكــون ماكــث فــيكم ومعكــم علــى األرض وأمــه تنــزل علــى قبــاب 
 الكنائس وال يدعوها لتعيش معه؟

 تى حملته وأرضعته وربته؟وهل من األدب أن يميت أمه ال

 20-9: 16وأين كان الـروح القـدس عنـدما أضـافت اليـد اآلثمـة نهايـة إنجيـل مـرقس 
إلى كتاب الرب كما اعترف اليوم ألب علماء الكتاب المقـدس ، حتـى وضـعتها الترجمـة 
العربية المشتركة بـين قوسـين معكـوفين داللـة علـى أنهـا ليسـت مـن مـتن الـنص المـوحى 

 به؟

مـــن رســـالة يوحنـــا  7: 5الـــروح القـــدس عنـــدما أضـــافت اليـــد اآلثمـــة الفقـــرة  وأيـــن كـــان
األولى ، واستمرت طوال هذا العمر إلى أن حذفتها طبعة الترجمة العربية المشتركة من 

 المتن ، وقالت عنها إن هذه اإلضافة وردت فى بعض المخطوطات الالتينية القديمة؟

لتــى تعــج بهــا المخطوطــات التــى تســمونها لمــاذا لــم يوحــد الــروح القــدس اإلختالفــات ا
 أصول الكتاب المقدس؟

ومن الذى سيوحى لمـن إذا كـانوا متحـدين؟ وكيـف سـيوحى األب للـروح القـدس الـذى 
هــو نفســه؟ ومــا الــداعى مــن وجــود كتــاب مقــدس ووحــى لــو كــان اإللــه الخــالق صــاحب 

 الرسالة والكتاب السماوى موجود بنفسه على األرض؟ 
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على األرض إذا كان هو نفسه قال إن مكان سكناه فى السماوات  وكيف يكون اإلله
 ، وأن سماء السماوات ال تسعه ، فكيف تسعه األرض األصغر من السماوات؟

؟(  24: 23إرمياء ) َأَما َأْمَألُ َأَنا السََّماَواِت َواَألْرَض َيُقوُل الرَّبُّ

ِض؟ ُهَوَذا السََّماَواُت َوَسَماُء السَّـَماَواِت َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اللَُّه َحّقًا َعَلى اَألرْ 27(
 27: 8ملوك األول ) َال َتَسُعكَ 

َواْغِفْر، َواْعَمْل َوَأْعـِط ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َحَسـَب  ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ َفاْسَمْع َأْنَت 39(
ملــوك .) َعَرْفــَت ُقُلــوَب ُكــلِّ َبِنــي اْلَبَشــرِ  َألنَّــَك َأْنــَت َوْحــَدَك َقــدْ . ُكــلِّ ُطُرِقــِه َكَمــا َتْعــِرُف َقْلَبــهُ 

 39: 8األول 

َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اُهللا َحّقـًا َمـَع اِإلْنَسـاِن َعَلـى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَنـِت السَّـَماَواُت َبـِل (
خبــار األيــام أ !)السَّــَماَواُت اْلُعَلــى َال َتَســُعَك، َفَكــْم ِبــاَألْحَرى َهــَذا اْلَهْيَكــُل الَّــِذي َبَنْيــتُ 

 18: 6الثاني 

 كيف سيكون حساب من ماتوا قبل أن تحذف الكنيسـة الفقـرة السـابعة مـن  -262س
األصـحاح الخـامس للرسـالة األولـى ليوحنـا والتـى تنـادى بالثـالوث؟ هـل هـم فـى الجنــة أم 

 فى النار؟

 كيف سيكون حسـاب مـن مـاتوا معتقـدين أن إنجيـل مـرقس مـوحى بـه مـن  -263س
مـن وحـى  16مـن األصـحاح  20-9م تناله يد التحريف ، وآمنوا أن الفقـرة عند اهللا ، ول

 اهللا بعد أن أقرت الكنيسة بعدم قانونيتها؟ هل هم فى الجنة أم فى النار؟

 م حيـــث أقـــرت الكنيســـة 325كيـــف ســـيكون حســـاب مـــن مـــاتوا قبـــل عـــام  -264س
 ة أم فى النار؟الكاثوليكية الكتب المقدسة القانونية ورفضت الباقى؟ هل هم فى الجن

 أيــن كــان الالهــوت قبــل أن يــدخل فــى الناســوت؟ وهــل كــانوا قبــل التجســد  -265س
 اثنين فى واحد أم ازدادوا واحدًا بتجسده؟ 

والواقع يؤكد أنهم زادوا واحدًا رابعًا بظهور الرب . الواقع يؤكد أنهم زادوا واحد بتجسده
ـا اْعَتَمـَد َيُسـوُع َصـِعَد ِلْلَوْقـِت ِمـَن 16: (كحمامة بينما كان ُيعمَّد يسوع فى نهر األردن َفَلمَّ
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) َوإَِذا السََّماَواُت َقِد اْنَفَتَحْت َلُه َفَرَأى ُروَح اللَِّه َنـاِزًال ِمْثـَل َحَماَمـٍة َوآِتيـًا َعَلْيـهِ اْلَماِء 
 16: 3متى 

اْلَخـُروُف َهُؤَالِء َسُيَحاِرُبوَن اْلَخُروَف، وَ 14: (وازدادوا خامسًا بتجسد اإلله كخروف
، َوالَّـــــِذيَن َمَعـــــُه َمـــــْدُعوُّوَن َوُمْخَتـــــاُروَن َيْغِلـــــُبُهْم، َألنَّـــــُه َربُّ اَألْرَبـــــاِب َوَمِلـــــُك اْلُمُلـــــوكِ 

 14: 17رؤيا يوحنا ) .»َوُمْؤِمُنونَ 

 فمـــا هـــذه . احتفلـــت الكنيســـة األرثوذكســـية بيـــوم صـــعود مـــريم إلـــى الســـماء -266س
أن االبــن لــم يتــرك أمــه علــى األرض ، ولكنــه كرمهــا العقيــدة الجديــدة التــى يقصــدون بهــا 

وأخـذها معــه بعــد مماتهــا؟ ومـن أيــن أتــت بهــا الكنيســة؟ وفـى أى كتــاب ذكــرت مــن كتــب 
 الرب ذكرت؟ وما شأن من مات قبل إقرار الكنيسة لهذه الطقوس الجديدة؟

 هــل تعتقــدون أن مــريم إلهــة؟ ومــا دالئــل ألوهيتهــا؟ ومــا لكــم تقدســونها إذا  -267س
 ن الرب نفسه لم يقدسها؟ ألم تقرأوا ما قاله الرب عن المرأة؟كا

  من البداية ُألِصـقت تهمـة اإلسـتجابة لوسـاوس الشـيطان ألمنـا حـوَّاء، فلـم يحـاول
اْلَمــْرَأُة الَِّتــي َجَعْلَتَهــا «: َفَقــاَل آَدمُ 12: (الشــيطاء إغــواء آدم بــل ذهــب مباشــرة إلــى حــواء

  12: 3تكوين .) »شََّجَرِة َفَأَكْلتُ َمِعي ِهَي َأْعَطْتِني ِمَن ال

لــذلك كــان حمــل المــرأة وأوجــاع الــوالدة مــن عقوبــات الــرب لهــا ، بــل كــان عقــاب آدم 
لــيس بســبب أكلــه مــن الشــجرة ، بــل بســبب أنــه أطــاع المــرأة وأكــل مــن الشــجرة، وبــذلك 
كانـــت حـــواء فـــى نظـــرهم مصـــدر كـــل الشـــرور التـــى تحيـــق بنـــا ، وحليفـــة الشـــيطان ضـــد 

 . ل ضد اهللا ، وبسببها تم إعدام اإللهالرجل ب

 ـــا : (فلـــم ُتخـــدع إال حـــواء ، أمـــا الرجـــل فهـــو معصـــوم أو هـــو ضـــحية للمـــرأة كم
، وٕاال فلمـاذا لـم ينسـب الخديعـة  3: 11كورنثوس الثانيـة ) خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها

 لإلثنين؟

 ) ْتيموثـاوس األولـى ) ِفـي التََّعـدِّي َوآَدُم َلـْم ُيْغـَو َلِكـنَّ اْلَمـْرَأَة ُأْغِوَيـْت َفَحَصـَلت
2 :14 
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  َوَكاَنــِت اْمــَرَأٌة َجاِلَســٌة ِفــي َوَســِط ( ):الشــرّ (مــالك الــرب يُســب امــرأة ويســميها
َفَطَرَحهَـا ِإلَـى َوَسـِط اِإليفَـِة َوَطـَرَح ِثْقـَل الرََّصـاِص َعلَـى ]. َهـِذِه ِهـَي الشَّـرُّ : [َفقَـالَ 8. اِإليَفةِ 
 ) 8: 5زكريا ( .)َفِمَها

 ُيصــِلُع السـيد هامــة بنــات صـهيون وُيعــّرى الــرب عــوَرَتُهنَّ : الــرب ُيشــوِّه النســاء
 )17: 3أشعياء (

 ِإَذا َخَرْجــــَت ِلُمَحاَرَبــــِة «10: (شــــهر عســــل تعــــيس وكئيــــب وُمــــذل للمــــرأة المســــبية
ـــْبِي اْمـــَرَأًة 11َأْعـــَداِئَك َوَدَفَعُهـــُم الـــرَّبُّ ِإلُهـــَك ِإلـــى َيـــِدَك َوَســـَبْيَت ِمـــْنُهْم َســـْبيًا  َوَرَأْيـــَت ِفـــي السَّ

ــوَرِة َوالَتَصــْقَت ِبَهــا َواتََّخــْذَتَها لــَك َزْوَجــًة  َفِحــيَن تُــْدِخُلَها ِإلــى َبْيِتــَك َتْحِلــُق 12َجِميلــَة الصُّ
َأَباَهـا  َوَتْنـِزُع ِثَيـاَب َسـْبِيَها َعْنَهـا َوَتْقُعـُد ِفـي َبْيِتـَك َوَتْبِكـي13َرْأَسَها َوُتَقلُِّم َأْظَفاَرَهـا 

 .َوُأمََّها َشْهرًا ِمَن الزََّماِن ثُمَّ َبْعَد َذِلَك َتْدُخُل َعلْيَهـا َوَتتَـَزوَُّج ِبَهـا َفَتُكـوُن لـَك َزْوَجـةً 
ـٍة َوال َتْسـَتِرقََّها. َوإِْن لْم ُتَسرَّ ِبَها َفَأْطِلْقَها ِلَنْفِسَها14 ِمـْن َأْجـِل َأنَّـَك  ال َتِبْعَها َبْيعًا ِبِفضَّ
 14-10: 21تثنية  .)َأْذللَتَها َقدْ 

ال تخــرج كمــا يخــرج  أمــةً  وٕاذا بــاع رجــل ابنتــه: (مــن حــق األب أن يبيــع ابنتــه
 7: 21خروج) العبيد

 ــيس مــن : (الكتــاب المقــدس عنصــرى حتــى بــين النســاء والرجــال ألن الرجــل ل
 وألن الرجل لـم ُيخَلـق مـن أجـل المـرأة بـل المـرأة مـن. المرأة بل المرأة من الرجل

 9-8: 11كورنثوس األولى ) أجل الرجل

ــيهم فكــان مهرهــا  ــاَل َشــاُولُ 25: ()غلفــة ذكــر رجــل ميــت(هانــت المــرأة عل : َفَق
َبــْل ِبِمَئــِة ُغْلَفــٍة ِمــَن اْلِفِلْســِطيِنيِّيَن , َلْيَســْت َمَســرَُّة اْلَمِلــِك ِبــاْلَمْهرِ : َهَكــَذا َتُقوُلــوَن ِلــَداُودَ «

ـــُر َأْن ُيوِقـــَع َداُوَد ِبَيـــِد اْلِفِلْســـِطيِنيِّينَ . »اْلَمِلـــكِ ِلِالْنِتَقـــاِم ِمـــْن َأْعـــَداِء  .) َوَكـــاَن َشـــاُوُل َيَتَفكَّ
  25: 18صموئيل األول 

 المرأة الحائض فى الّتوراة مخطئة وكالمصابة بالجذام
 المرأة الحائض مثل المصاب بـالجَرب ، إن لمسـتها أو جلسـت علـى مكـان كانـت

هـذا (وبهذا الحيض الـذى يأتيهـا مـن عنـد اهللا ، . نجساً  قد جلست عليه تكون أنت أيضاً 
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. تكــون خاطئــة وعليهــا أن تتطهــر مــن ذنبهــا هــذا بعــد أيــام طمثهــا) تكــوين وَخلــق األنثــى
 أليس هذا ظلم للمرأة؟ لماذا ُتحاسب على شىء لم تفعله ولم تكن شريكة فيه؟

ــَرَأٌة َلَهــا َســْيٌل َوَكــاَن َســْيُلهَ «19( ــِت اْم ــي َوإَِذا َكاَن ــاٍم َتُكــوُن ِف ا َدمــًا ِفــي َلْحِمَهــا َفَســْبَعَة َأيَّ
ــى اْلَمَســاءِ . َطْمِثَهــا ــَها َيُكــوُن َنِجســًا ِإَل ــَطِجُع َعَلْيــِه ِفــي 20. َوُكــلُّ َمــْن َمسَّ ــلُّ َمــا َتْض َوُك

َراَشـَها َوُكـلُّ َمـْن َمـسَّ فِ 21. َطْمِثَها َيُكوُن َنِجسًا َوُكلُّ َما َتْجِلُس َعَلْيِه َيُكوُن َنِجسـاً 
َوُكـلُّ َمـْن َمـسَّ َمَتاعـًا 22. َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَمـاٍء َوَيُكـوُن َنِجسـًا ِإَلـى اْلَمَسـاءِ 

: 15الويـين .) َتْجِلُس َعَلْيِه َيْغِسُل ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء َوَيُكوُن َنِجسـًا ِإَلـى اْلَمَسـاءِ 
19-22 

 :ة مخطئة والبد لها من َكّفارةلتتوب عما لم تقترفهالمرأة النَّفساء فى الّتورا
 المرأة الّنفساء فـي التّـوراة مخطئـة وعليهـا أن تقـدم ذبيحـة بعـد أيـام تطهيرهـا لُيكفِّـر

َوِفــي 29(وهــل يملــك الكــاهن تكفيــر الــذنوب؟ أم أن هــذا حــق اهللا فقــط؟ . عنهــا الكــاهن
ْيِن َأْو َفْرَخْي َحَماٍم َوتَـْأِتي ِبِهَمـا ِإَلـى اْلَكـاِهِن ِإَلـى اْلَيْوِم الثَّاِمِن َتْأُخُذ ِلَنْفِسَها َيَماَمتَ 

ــاِب َخْيَمــِة االْجِتَمــاعِ  َفَيْعَمــُل اْلَكــاِهُن اْلَواِحــَد َذِبيَحــَة َخِطيَّــٍة َواْآلَخــَر ُمْحَرَقــًة َوُيَكفِّــُر 30. َب
 30-29: 15 الويين.) َعْنَها اْلَكاِهُن َأَماَم الرَّبِّ ِمْن َسْيِل َنَجاَسِتَها

  يوم حتى تطهر 33المرأة التى تلد ابنا تكون نجسة أسبوع و. 

  ألــيس هــذا . يــوم حتــى تطهــر 66المــرأة التــى تلــد ابنــة تكــون نجســة أســبوعين و
 تفرقة بين الذكر واألنثى وهم فى سن الرضاعة؟

َرَأٌة َوَوَلــَدْت َذَكــرًا َتُكــوُن ِإَذا َحِبَلــِت اْمــ: ُقـْل ِلَبِنــي ِإْسـَراِئيلَ «2: َوقَـاَل الـرَّبُّ ِلُموَســى1(
َوِفــي اْلَيــْوِم الثَّــاِمِن 3. َكَمــا ِفــي َأيَّــاِم َطْمــِث ِعلَِّتَهــا َتُكــوُن َنِجَســةً . َنِجَســًة َســْبَعَة َأيَّــامٍ 

ُمَقدٍَّس ُكلَّ َشْيٍء . ثُمَّ ُتِقيُم َثَالَثًة َوَثَالِثيَن َيْومًا ِفي َدِم َتْطِهيرَِها4. ُيْخَتُن َلْحُم ُغْرَلِتهِ 
َوإِْن َوَلَدْت ُأْنثَـى َتُكـوُن 5. َال َتَمسَّ َوإَِلى اْلَمْقِدِس َال َتِجْئ َحتَّى َتْكُمَل َأيَّاُم َتْطِهيرَِها

 .)ثُـمَّ ُتِقـيُم ِسـتًَّة َوِسـتِّيَن َيْومـًا ِفـي َدِم َتْطِهيرَِهـا. َنِجَسًة ُأْسُبوَعْيِن َكَمـا ِفـي َطْمِثَهـا
 5-1: 12الويين 
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ِإَذا َسـَكَن ِإْخـَوٌة َمعـًا «5( :ليها أن تتزوج أخى زوجها إذا مـات زوجهـاويفرض ع
َأُخــو . َوَمــاَت َواِحــٌد ِمــْنُهْم َولــْيَس لــُه اْبــٌن َفــال َتِصــِر اْمــَرَأُة الَميِّــِت ِإلــى َخــاِرٍج ِلَرُجــٍل َأْجَنِبــيٍّ 

ْوجِ َزْوِجَهــا َيــْدُخُل َعلْيَهــا َوَيتَِّخــُذَها ِلَنْفِســِه َزْوَجــًة َوَيُقــو  . ُم لَهــا ِبَواِجــِب َأِخــي الــزَّ
َوإِْن «7 .َوالِبْكُر الِذي َتِلُدُه َيُقوُم ِباْسِم َأِخيِه الَميِِّت ِلَئال ُيْمَحى اْسُمُه ِمْن ِإْسَراِئيل6

: َتقُـولُ َتْصَعُد اْمَرَأُة َأِخيِه ِإلى الَباِب ِإلـى الشُّـُيوِخ وَ  لْم َيْرَض الرَُّجُل َأْن َيْأُخَذ اْمَرَأَة َأِخيهِ 
لـْم َيَشـْأ َأْن َيقُـوَم ِلـي ِبَواِجـِب َأِخـي . َقْد َأَبى َأُخو َزْوِجـي َأْن ُيِقـيَم َألِخيـِه اْسـمًا ِفـي ِإْسـَراِئيل

ْوجِ  ــِإْن َأَصــرَّ َوَقــال. َفَيــْدُعوُه ُشــُيوُخ َمِديَنِتــِه َوَيَتَكلُمــوَن َمَعــهُ 8. الــزَّ ال َأْرَضــى َأْن َأتَِّخــَذَها : َف
اْمــَرَأُة َأِخيــِه ِإلْيــِه َأَمــاَم َأْعــُيِن الشُّــُيوِخ َوَتْخلــُع َنْعلــُه ِمــْن ِرْجِلــِه َوَتْبُصــُق ِفــي َوْجِهــِه  َتَتَقــدَّمُ 9

َبْيـَت «َفُيْدَعى اْسُمُه ِفي ِإْسَراِئيل 10. َهَكَذا ُيْفَعُل ِبالرَُّجِل الِذي ال َيْبِني َبْيَت َأِخيهِ : َوَتُقولُ 
 10-5: 25 تثنية.) »َمْخُلوِع النَّْعلِ 

 :وهذا ما فهمه رجال الدين فى كل العصور وفى كل البلدان

.. هــل تعلمــن أن كــل واحــدة مــنكن حــواء بالــذات : (ويقــول القــديس ترتوليــان للنســاء
وعلــى هــذا يجــب أن يبقــى فــى . يســتمر إلــى اليــوم تــوبيخ اهللا لكــنَّ ولجنســكنَّ عامــة

أنـتنَّ الالتـى قطفـتن . اننسلكن الشر والحقد ، أنتن أيتهـا النسـاء مـدخل للشـيط
أنــتنَّ . أنــتنَّ الالتــى حطمــتن القــانون الربــانى. مــن ثمــار تلــك الشــجرة الممنوعــة

أنـتنَّ الالتـى أضـعتن . الالتى خدعتن آدم ، وذلك قبل أن يبدأ الشـيطان حمالتـه
إن شــقاء المــوت يرجــع لعملكــنَّ . ســماء اهللا بســهولة كاملــة مــن طبيعــة البشــر

 ).ن اهللا يرجع لعملكن الشنيعالقبيح ، وحتى موت اب

ــم : (ويقــول األب جريجــورى تومــاركوس ــنهن ، ولكــن ل ــة بي ــد بحثــت عــن العف لق
يمكــن أن نعثــر علــى رجــل ـ مــن بــين األلــف رجــل ـ ذى عفــة . أعثــر علــى أى عفــة

 ).ولكن لن نتمكن من أن نعثر على امرأة واحدة لها عفاف وخجل. وحياء

ـــوء . خـــاص للكواســـر إن الوحشـــية واإلفتـــراس: (ويقـــول أيضـــاً  والغضـــب الممل
بــالموت خاصــة للثعــابين ، ولكــن المــرأة عــالوة علــى امتالكهــا لهــاتين الصــفتين 

 .)تتصف بالحقد والحسد أيضاً 
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والبنـت . إن المرأة مدخل للشيطان ، وطريق للعذاب كلدغة عقربـاء“: ويقولـون
 .”سةتعنى الكذب وجندية الجحيم ، وعدوة الصلح، وأخطر الحيوانات المفتر 

إن صوت المرأة كصوت الحية ، وٕانهـا كالعقربـاء التـى تكـون دائمـًا “: ويقولون
 .”مستعدة للدغ

لقد تحمل المرأة بيدها ِسنان الجن والشيطان ، إن الشيطان يتسلط “: ويقولون
 .”على األرواح بواسطة هذه األسنان

. ومصــيبة مطلوبـــة. إن المــرأة شـــر ضــرورى والزم: (وقــال ســت جــون كريســتم
 ).ومرض يمتلىء بالزينة والجمال. سحر قتَّالو 

لقد صرح أحد القساوسة الكبار ذات مرة ): (663ص (وجاء فى كتاب وستر مارك 
 .”بأن المرأة ال تتعلق وال ترتبط بالنوع البشرى“: فى مجلس ماسكونى

العقل أمانة عند الرجل ، ال يلحقه : (وقال ست كلمين وهو من أهالى األسكندرية
 ).ولكن التفكير بطبيعة المرأة مخجل ومخز حقاً . و عيبأى خطأ أ

نقـال عـن المـرأة فـى . (وتزعم الكنيسة األرثوذكسية اليونانيـة بـأن المـرأة جسـد بـال روح
 )بتصرف بسيط 161-156التصور اإلسالمى ص 

الكــائن البشــرى والمــرأة أن ) 1484(فــى بــراءة ) اينوسنســيوس الثــامن(أعلــن البابــا 
 " نيدينيبدوان نقيضين ع

ـــال : (ولـــذلك قـــال أســـقف فرنســـى عـــاش فـــى القـــرن الثـــانى عشـــر إن كـــل النســـاء ب
 )استثناء مومسات ، وهن مثل حواء سبب كل الشرور فى العالم

الــذكر هــو األنمــوذج أو المعيــار، وكــل امــرأة إنمــا هــى رجــل : (وقــال أرســطو
 )معيب

المــرأة عنــده  ـ وقلــب إن المــرأة إذا ارتقــت أصــبحت بقــرة: (وقــال الفيلســوف نتشــه
وُينَصُح الرجل بأال ينسى السوط إذا ذهب إلى مكمن الشر، وهى لغز يصعب حله، 

 ).النساء

ــة : (لقــد كتــب أودو الكــانى فــى القــرن الثــانى عشــر ــى معانق ــة امــرأة تعن إن معانق
 ).كيس من الزبالة



 276 

إنــه ال توجــد : وقــال الراهــب البنــديكتى برنــار دى مــوريكس دون مواربــة فــى أشــعاره
 )أة طيبة على وجه األرضامر 

ــاكون  هــل : (وكــانوا يتبــاحثونوفــى القــرن الخــامس المــيالدى اجتمــع مجمــع ب
وقـرر أن المـرأة ) المرأة جثمان بحت أم هى جسد ذو روح ُيناط به الخـالص والهـالك؟

وليس هناك استثناء بين جميع خالية من الروح الناجية ، التى تنجيها من جهنم ، 
 .صمة إال مريم عليها السالمبنات حواء من هذه الو 

أن المــرأة حيــوان نجــس ، يجــب االبتعــاد عنــه ، وأنــه كمــا قــرر مجمــع آخــر، 
الروح لهــا وال خلــود ، والُتلقــن مبــادئ الــدين ألنهــا التقبــل عبادتهــا ، والتــدخل 
الجنة ، والملكوت ، ولكن يجب عليها الخدمة والعبادة، وأن يكمم فمها كالبعير، 

 ".لمنعها من الضحك ومن الكالم ألنها أحبولة الشيطان أو كالكلب العقور، 

إن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس اإلنسـان ، ناقضـة : (وقال القديس ترتوليـان
 ).لنواميس اهللا ، مشوهة للرجل

شرًا ال بد منه ، وٕاغواًء طبيعيًا ، وكارثة مرغوبـًا فيهـا : القديس يوحنا فم الذهب
كة ، وشرًا عليه ِطالء ، وهى أداة الشيطان المحببـة ، وخطرًا منزليًا ، وفتنة مهل

 )144الفيلسوف المسيحى والمرأة ص .) (التى يقود بها الرجال إلى الجحيم

كــًال مــن وكــان القــانون المــدنى أشــد عــداًء للمــرأة مــن القــانون الكنســى ، فقــد كــان (
ويـــنص علـــى أال ُتســـمح للنســـاء كلمـــة فـــى ،  القـــانونين يجيـــز ضـــرب الزوجـــة

وُيعاقب على اإلساءة للمرأة بغرامة تعادل نصـف مـا ُيفـَرض ". لضعفهن" كمةالمح
وقد َحَرَم القانون النساء ـ حتى أرقـاهن مولـدا ـ مـن . على الرجل نظير اإلساءة نفسها

. أن ُيمــثِّلَن ضــياعهن فــى برلمــان إنجلتــرا ، أو فــى الجمعيــة العامــة للطبقــات فــى فرنســا
ق الكامل فى االنتفاع بكـل مـا للزوجـة مـن متـاع وقـت وكان الزواج قد أعطى الزوج الح

 .)الزواج ، والتصرُّف فى ريعه

إن المـــرأة خاضـــعة للرجـــل لضـــعف طبيعتهـــا الجســـمية : (يقـــول تومـــا اإلكـــوينى
. والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها، كما أن اهللا مبدأ كل شـىء ومنتهـاه. والعقلية معاً 

 .)ون الطبيعة، أما العبد فليس كذلكوقد ُفِرَض الخضوع على المرأة عمًال بقان
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ــد : (ويــرى كليمنــت أن الــنقص ال يصــيب إال األنثــى ال شــىء مخــِز أو شــائن عن
لكن المسألة ليست على هذا النحو بالنسـبة للمـرأة . الرجل الذى وهبه اهللا العقل

.. ، حتـى عنـدما تفكـر فـى طبيعتهـا ، مـاذا عسـاها أن تكـون التى تجلب الخزى والعار
، وهـو  الـذى هـو تـاج الرجـل مرأة موجود أدنى من الرجل ، بسـبب العقـلإن ال.. 

العقــل أمانــة عنــد الرجــل ال يلحقــه خطــأ ، وال "يحــافظ عليــه نقيــا دون أن تشــوبه شــائبة 
أمـــا عنـــد المـــرأة فإننـــا نجـــدها بطبيعتهـــا شـــيئًا مخزيـــًا .. يعتريــه عيـــب أو قصـــور 

د األهليـة ، وتسـبب فـى مـوت اإللـه فكيف ُتعَطى القوامة لشخص فاقـ..")  ومخجًال حقاً 
 على زعمكم؟

 وهــل ظــل الثــالوث أب وابــن وروح قــدس حتــى بعــد مــوت الناســوت علــى  -268س
الصــليب؟ أم تؤمنــون أن الكــل قــد مــات؟ فــإن مــات الكــل ، فــأنتم تؤمنــون بســراب ، ألنــه 

 . فى هذه الحالة قد مات اإلله بناسوته والهوته وروحه القدس

الم بــدون إلــه يحيــى أو يميــت ، يــرزق أو يطعــم ، إلــه يمســك وعلــى ذلــك فقــد بقــى العــ
ـــدير ملكوتـــه مـــن نجـــوم وأفـــالك وأرزاق ، وبـــث فـــى  الســـماوات واألرض أن تقـــع ، إلـــه ي

 .األرحام ما يشاء ، إله ينتقم من الظالم للمظلوم

 :ولكن نصوص الكتاب تؤكد أن الناسوت فقط هو الذى وقع عليه الصلب

) .ِإْذ لَــْم َيُكـــْن ُمْمِكنــًا َأْن ُيْمَســـَك ِمْنـــهُ  َناِقضـــًا َأْوَجـــاَع اْلَمـــْوِت َالَّـــِذي َأَقاَمـــُه اهللاُ 24(
 24: 2أعمال الرسل 

 32: 2أعمال الرسل ) .َفَيُسوُع َهَذا َأَقاَمُه اُهللا َوَنْحُن َجِميعًا ُشُهوٌد ِلَذِلكَ 32(

) .َوَنْحــُن ُشــُهوٌد ِلــَذِلكَ اَألْمــَواِت  َوَرِئــيُس اْلَحَيــاِة َقَتْلُتُمــوُه الَّــِذي َأَقاَمــُه اُهللا ِمــنَ 15(
 15: 3أعمال الرسل 

َيُســوَع اْلَمِســـيِح َفْلــَيُكْن َمْعُلومــًا ِعْنــَد َجِمــيِعُكْم َوَجِميـــِع َشــْعِب ِإْســَراِئيَل َأنَّــُه ِباْســـِم 10(
َذاَك َوقَـَف َهـَذا َأَمـاَمُكْم بِـ النَّاِصِريِّ الَِّذي َصَلْبُتُموُه َأْنُتُم الَِّذي َأَقاَمـُه اُهللا ِمـَن اَألْمـَواتِ 

 10: 4أعمال الرسل ) .َصِحيحاً 
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أعمــال الرســل ) َهــَذا َأَقاَمــُه اُهللا ِفــي اْلَيــْوِم الثَّاِلــِث َوَأْعَطــى َأْن َيِصــيَر َظــاِهراً 40(
10 :40 

َوَلِكـنَّ اَهللا 30. ْبـرٍ َوَلمَّا َتمَُّموا ُكلَّ َما ُكِتَب َعْنُه َأْنَزُلوُه َعِن اْلَخَشَبِة َوَوَضُعوُه ِفي قَ 29(
 30-29: 13أعمال الرسل ) .َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواتِ 

وفــــى هــــذه الحالــــة البــــد أن تعترفــــوا أنــــه قــــد انفصــــل الالهــــوت والــــروح القــــدس عــــن 
ويكون اإلله قد . األمر الذى ينافى عقيدتكم فى موت اإلله نفسه فداًء للبشرية. الناسوت

 .نقص عضوًا من أعضائه الثالثة
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 ــِق اهللا، وأن الــروح هــى أيضــًا مــن خلقــه -269س . ألــم تتفكــروا أن اإلنســان ِمــن َخْل
فلماذا يتحد اإلله مع عبيده؟ وهل هذا ُيضيف للرب قداسـة ومجـد أم هـو ُمحـط مـن قـدر 

 الرب أن يتحد مع عبيده ، ويربط مصيره بمصيرهم؟

 ر وأظهـر إن يوحنا عمل معجزة تحويل الماء إلـى خمـ: يقول إنجيل يوحنا -270س
َهـِذِه ِبَداَيـُة اآلَيـاِت َفَعَلَهـا َيُسـوُع ِفـي َقاَنـا اْلَجِليـِل 11(فهل هذا صـحيح؟ . مجد نفسه

 11: 2يوحنا ) .َوَأْظَهَر َمْجَدُه َفآَمَن ِبِه تَالِميُذهُ 

َأَنــا َال َأْقــِدُر َأْن 30(: إذا كــان المجــد يعنــى الكرامــة والقــدرة فعيســى عليــه الســالم قــال
َمِشـيَئِتي َبـْل  َألنِّـي َال َأْطُلـبُ َكَما َأْسَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . ْن َنْفِسي َشْيئاً َأْفَعَل مِ 

 30: 5يوحنا .) َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

وكان يرفع عينيه للسماء طالبًا من اهللا أن يحقق المعجزة على يديـه ليؤمنـوا فقـط أنـه 
َفَرَفُعـــوا اْلَحَجــَر َحْيـــُث َكـــاَن اْلَمْيــُت َمْوُضـــوعًا َوَرَفـــَع 41: (كثـــررســول مـــن عنـــد اهللا لــيس أ
َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك 42َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت ِلي «: َيُسوُع َعْيَنْيِه ِإَلى َفْوُق َوَقالَ 

اِقــِف ُقْلــُت ِلُيْؤِمُنــوا َأنَّــَك َوَلِكــْن َألْجــِل َهــَذا اْلَجْمــِع اْلوَ . ِفــي ُكــلِّ ِحــيٍن َتْســَمُع ِلــي
  42-41: 11يوحنا .) »َأْرَسْلَتِني

وأقرها عيسى عليـه السـالم صـراحة، حتـى ال يظـن غافـل أنـه أكثـر مـن بشـر رسـول، 
 ِبِإْصـِبِع اِهللا ُأْخـِرُج الشَّـَياِطينَ َوَلِكـْن ِإْن ُكْنـُت 20: (فنسب معجزاته إلـى قـوة اهللا وقدرتـه

 20: 11لوقا .) ْيُكْم َمَلُكوُت اهللاِ َفَقْد َأْقَبَل َعلَ 

: بـــل إن شـــهادته علـــى نفســـه باطلـــة ، ويشـــهد لـــه اهللا فقـــط علـــى نبوتـــه وعلـــى صـــدقه
الَّـِذي َيْشـَهُد ِلـي ُهـَو آَخـُر 32 .ِإْن ُكْنُت َأْشَهُد ِلَنْفِسي َفَشـَهاَدِتي َلْيَسـْت َحّقـاً «31(

 32-31: 5يوحنا .) َها ِلي ِهَي َحقٌّ َوَأَنا َأْعَلُم َأنَّ َشَهاَدَتُه الَِّتي َيْشَهدُ 

وأقر أنـه رسـول مـن عنـد اهللا لـيس أكثـر ، وألنـه لـيس بإلـه ، ألنهـم لـم يـروا اهللا ، ولـم 
َواآلُب : (فقـــال. فالــذى يرونــه ، والــذى يســمعون صــوته هــو رســول اهللا. يســمعوا صــوته

: 5يوحنا ) َقطُّ َوَال َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتهُ  َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتهُ . َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي
37 
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:  وأقــــر أن اهللا أعظــــم منــــه ، وال يمكــــن أن يكــــون رســــول أعظــــم مــــن مرســــله ، فقــــال
ِإنَّــُه َلــْيَس َعْبــٌد َأْعَظــَم ِمــْن َســيِِّدِه َوَال َرُســوٌل َأْعَظــَم ِمــْن : َاْلَحـقَّ اْلَحــقَّ َأقُــوُل َلُكـمْ 16(

  17-16: 14يوحنا .) ُتْم َهَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُموهُ ِإْن َعِلمْ 17. ُمْرِسِلهِ 

ـــه صـــالح ، ونســـب  ـــب ســـاءله أال يقـــول عنـــه إن وأقـــر صـــراحة بعظمـــة اهللا ، بـــل طال
َلْو ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َلُكْنُتْم . َسِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكْم َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكمْ : (الصالح هللا وحده

 28: 14يوحنا .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيَتْفَرُحوَن َألنِّي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

اِلحُ «: َوَسَأَلُه َرِئيٌس 18( َفَقاَل 19» َماَذا َأْعَمُل َألِرَث اْلَحَياَة اَألَبِديََّة؟ َأيَُّها اْلُمَعلُِّم الصَّ
: 18لوقـا .) ْيَس َأَحٌد َصاِلحًا ِإالَّ َواِحـٌد َوُهـَو اهللاُ لَ ؟ ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلحاً «: َلُه َيُسوعُ 

18-19 

فقال من تطاول عليه هو شخصيًا فسوف يغفر . بل فرَّق بينه وبين اهللا بأسلوب رائع
ُكـلُّ َمـِن اْعتَـَرَف بِـي : َوَأقُـوُل َلُكـمْ 8: (اهللا له ، ومـن تطـاول علـى اهللا ، فلـن ُيغفـر لـه أبـداً 

َوَمــْن َأْنَكَرِنــي ُقــدَّاَم النَّــاِس ُيْنَكــُر 9. َيْعتَــِرُف ِبــِه اْبــُن اِإلْنَســاِن ُقــدَّاَم َمَالِئَكــِة اهللاِ ُقــدَّاَم النَّــاِس 
َوُكلُّ َمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّا َمـْن َجـدََّف 10. ُقدَّاَم َمَالِئَكِة اهللاِ 

وِح اْلُقُدِس َفالَ   10-8: 12لوقا .) ُيْغَفُر َلهُ  َعَلى الرُّ

: وأعلــــم الجميــــع أنــــه ال يطلــــب مجــــدًا مــــن النــــاس ، ولكنــــه ُيظهــــر مجــــد اهللا وقدرتــــه
َوَلِكنِّـي قَـْد َعـَرْفُتُكْم َأْن َلْيَسـْت َلُكـْم َمَحبَّـُة اللَّـِه ِفـي 42 َمْجدًا ِمَن النَّاِس َلْسُت َأْقَبلُ «41(

ـــُت بِ 43. َأْنُفِســـُكمْ  ـــْد َأَتْي ـــا َق ـــوَنِنيَأَن ـــي َوَلْســـُتْم َتْقَبُل ـــَذِلَك . اْســـِم َأِب ِإْن َأَتـــى آَخـــُر ِباْســـِم َنْفِســـِه َف
ــهُ  َكْيــَف َتْقــِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنــوا َوَأْنــُتْم َتْقَبُلــوَن َمْجــدًا َبْعُضــُكْم ِمــْن َبْعــٍض؟ 44. َتْقَبُلوَن

  44-41: 5يوحنا ) ؟َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اِإلَلِه اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُلُبوَنهُ 

ِإْن َشاَء َأَحٌد َأْن َيْعَمَل 17. َتْعِليِمي َلْيَس ِلي َبْل ِللَِّذي َأْرَسَلِني«: َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 16(
َمــْن َيـَتَكلَُّم ِمــْن َنْفِســِه 18. َمِشـيَئَتُه َيْعــِرُف التَّْعِلــيَم َهـْل ُهــَو ِمــَن اللَّـِه َأْم َأَتَكلَّــُم َأَنــا ِمـْن َنْفِســي

.) َوَأمَّا َمْن َيْطُلُب َمْجَد الَِّذي َأْرَسَلُه َفُهـَو َصـاِدٌق َوَلـْيَس ِفيـِه ُظْلـمٌ ْطُلُب َمْجَد َنْفِسِه يَ 
  18-16: 7يوحنا 

َأَنا َلْسُت 50. َأَنا َلْيَس ِبي َشْيَطاٌن َلِكنِّي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم ُتِهيُنوَنِني«: َأَجاَب َيُسوعُ 49(
  50-49: 8يوحنا .) ُيوَجُد َمْن َيْطُلُب َوَيِدينُ . يَأْطُلُب َمْجدِ 
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ــُد َنْفِســي َفَلــْيَس َمْجــِدي َشــْيئاً «: َأَجــاَب َيُســوعُ 54( َأِبــي ُهــَو الَّــِذي . ِإْن ُكْنــُت ُأَمجِّ
ُدِني الَِّذي َتُقوُلوَن َأْنُتْم ِإنَُّه ِإَلُهُكـمْ  ـا َأَنـا َفأَ . َوَلْسـُتْم َتْعِرُفوَنـهُ 55 ُيَمجِّ َوإِْن ُقْلـُت . ْعِرفُـهُ َوَأمَّ

  55-54: 8يوحنا )ِإنِّي َلْسُت َأْعِرُفُه َأُكوُن ِمْثَلُكْم َكاِذبًا َلِكنِّي َأْعِرُفُه َوَأْحَفُظ َقْوَلهُ 

وقــــال عــــن الميــــت قبــــل أن يقيمــــه ، إن الــــذى ســــيحدث لــــيس إال إلظهــــار مجــــد اهللا 
ــا َســِمَع َيُســوُع َقــالَ 4: (وقدرتــه ــْيَس ِلْلَمــْوِت َبــْل َألْجــِل َمْجــِد اللَّــِه  َهــَذا اْلَمــَرُض «: َفَلمَّ َل

َد اْبُن اللَِّه ِبه   4: 11يوحنا .) »◌ِ ِلَيَتَمجَّ

لــذلك فإنــه بعــد أن أقــام العــازر مــن المــوت بــإذن اهللا قــال ألختــه إنهــا رأت مجــد اهللا 
َيـا َسـيُِّد قَـْد َأْنـَتَن «: تِ َقاَلْت َلُه َمْرثَا ُأْخـُت اْلَمْيـ. »اْرَفُعوا اْلَحَجرَ «: َقاَل َيُسوعُ 39: (وقدرته

.) »؟ِإْن آَمْنـِت تَـَرْيَن َمْجـَد اللَّـهِ : َأَلْم َأُقْل َلكِ «: َقاَل َلَها َيُسوعُ 40. »َألنَّ َلُه َأْرَبَعَة َأيَّامٍ 
  40-39: 11يوحنا 

وهـــذا فهمـــه مـــن آمنـــوا بـــه وصـــدقوا أن معجزاتـــه هـــى بقـــدرة اهللا ، لـــذلك بعـــد أن أتـــم 
َوِفــي اْلَيــْوِم التَّــاِلي َذَهــَب ِإَلــى 11: (رج النــاس يســبحون اهللا وُيمجدونــهمعجــزات اإلبــراء خــ

ــْدَعى َنــاِييَن َوَذَهــَب َمَعــُه َكِثيــُروَن ِمــْن َتَالِميــِذِه َوَجْمــٌع َكِثيــرٌ  ــا اْقَتــَرَب ِإَلــى 12. َمِديَنــٍة ُت َفَلمَّ
ــِة ِإَذا  ــاِب اْلَمِديَن ــهِ َب ــٌد ُألمِّ ــٌن َوِحي ــٌت َمْحُمــوٌل اْب ــَن  َمْي ــٌع َكِثيــٌر ِم ــٌة َوَمَعَهــا َجْم ــَي َأْرَمَل َوِه

ُثمَّ َتَقدََّم َوَلَمَس النَّْعَش 14. »َال َتْبِكي«: َفَلمَّا َرآَها الرَّبُّ َتَحنََّن َعَلْيَها َوَقاَل َلَها13. اْلَمِديَنةِ 
َس اْلَمْيُت َواْبتَـَدَأ َيـَتَكلَُّم َفَدَفَعـُه َفَجلَ 15. »َأيَُّها الشَّابُّ َلَك َأُقوُل ُقمْ «: َفَقالَ . َفَوَقَف اْلَحاِمُلونَ 

ــهِ  ــُدوا اَهللا َقــاِئِلينَ 16. ِإَلــى ُأمِّ َقــْد َقــاَم ِفيَنــا َنِبــيٌّ َعِظــيٌم «: َفَأَخــَذ اْلَجِميــَع َخــْوٌف َوَمجَّ
  16-11: 7لوقا ) .»َواْفَتَقَد اُهللا َشْعَبهُ 

ــــا َرآَهـــــا َيُســــوُع َدَعاَهـــــا َوَقــــاَل َلَهـــــا12( . »ا اْمــــَرَأُة ِإنَّـــــِك َمْحُلوَلــــٌة ِمـــــْن ُضـــــْعِفكِ َيـــــ«: َفَلمَّ
َدِت اهللاَ 13   13-12: 13لوقا ) .َوَوَضَع َعَلْيَها َيَدْيِه َفِفي اْلَحاِل اْسَتَقاَمْت َوَمجَّ

ــاِمَرِة َواْلَجِليــلِ 11( َوِفيَمــا ُهــَو َداِخــٌل 12. َوِفــي َذَهاِبــِه ِإَلــى ُأوُرَشــِليَم اْجتَــاَز ِفــي َوَســِط السَّ
َيــا َيُســوُع َيــا ُمَعلِّــُم «: َوَصــَرُخوا13ى َقْرَيــٍة اْســَتْقَبَلُه َعَشــَرُة ِرَجــاٍل ُبــْرٍص َفَوَقُفــوا ِمــْن َبِعيــٍد ِإَلــ

ــــوا َوَأُروا َأْنُفَســــُكْم ِلْلَكَهَنــــةِ «: َفَنَظــــَر َوَقــــاَل َلُهــــمُ 14. »اْرَحْمَنــــا َوِفيَمــــا ُهــــْم ُمْنَطِلُقــــوَن . »اْذَهُب
ُد اَهللا ِبَصْوٍت َعِظيمٍ َفَواِحٌد ِمنْ 15. َطَهُروا : 17لوقـا ) ُهْم َلمَّا َرَأى َأنَُّه ُشِفَي َرَجَع ُيَمجِّ

11-15  
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ـــَك؟«41( ـــَل ِب ـــُد َأْن َأْفَع ـــاَذا ُتِري ـــالَ » َم ـــا َســـيُِّد َأْن ُأْبِصـــرَ «: َفَق ـــُه َيُســـوعُ 42. »َي ـــاَل َل : َفَق
ـُد اهللاَ َوِفـي اْلَحـاِل َأْبَصـَر وَ 43. »ِإيَماُنـَك قَـْد َشـَفاكَ . َأْبِصْر « َوَجِميـُع . َتِبَعـُه َوُهـَو ُيَمجِّ

  43-41: 18لوقا  ).الشَّْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَُّحوا اهللاَ 

. َفقَـاَم َوَمَضـى ِإلَـى َبْيتِـهِ 7» !ُقِم اْحِمْل ِفَراَشَك َواْذَهْب ِإلَـى َبْيتِـكَ «: ِحيَنِئٍذ َقاَل ِلْلَمْفُلوجِ (
ُبـوا 8 ـُدوا اللَّـَه الَّـِذي َأْعَطـى النَّـاَس ُسـْلَطانًا ِمْثـَل َهـَذاَفَلمَّا َرَأى اْلُجُمـوُع َتَعجَّ ) .َوَمجَّ

 8-6: 9متى 

ُثمَّ اْنَتَقَل َيُسوُع ِمْن ُهَناَك َوَجاَء ِإَلى َجاِنِب َبْحِر اْلَجِليِل َوَصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل َوَجلَـَس 29(
َوُعْمـــٌي َوُخـــْرٌس َوُشـــلٌّ َوآَخـــُروَن َكِثيـــُروَن  َفَجـــاَء ِإَلْيـــِه ُجُمـــوٌع َكِثيـــَرٌة َمَعُهـــْم ُعـــْرجٌ 30. ُهَنـــاكَ 

َب اْلُجُموُع ِإْذ َرَأُوا اْلُخْرَس َيَتَكلَُّموَن 31َفَشَفاُهْم . َوَطَرُحوُهْم ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوعَ  َحتَّى َتَعجَّ
ــلَّ َيِصــحُّوَن َواْلُعــْرَج َيْمُشــوَن َواْلُعْمــَي ُيْبِصــُرونَ  ــُدوا ِإَلــهَ . َوالشُّ متــى ) .ِإْســَراِئيلَ  َوَمجَّ

15 :29-31  

ــا َرَأى َقاِئــُد اْلِمَئــِة َمــا َكــاَن 47( ــَد اَهللا َقــاِئالً َفَلمَّ ــِة َكــاَن َهــَذا اِإلْنَســاُن «: َمجَّ ِباْلَحِقيَق
 47: 23لوقا ) »!َبارّاً 

َد لِ َوَمْهَما َسَأْلُتْم ِباْسِمي َفَذِلَك َأْفَعلُـُه 13: (وما يتحقق باسمه فهو أيضًا لمجد اهللا َيَتَمجَّ
 .أى عن طريق االبن 13: 14يوحنا ) .اآلُب ِباِالْبنِ 

َأَنــا اْلَكْرَمــُة 5: (وتمجيــد اهللا يتوقــف علــى اإليمــان بــه واتبــاع رســوله وعمــل الصــالحات
 الَّــِذي َيْثُبــُت ِفــيَّ َوَأَنــا ِفيــِه َهــَذا َيــْأِتي ِبَثَمــٍر َكِثيــٍر َألنَُّكــْم ِبــُدوِني الَ . َوَأْنــُتُم اَألْغَصــانُ 

ِإْن َكاَن َأَحٌد َال َيْثُبُت ِفيَّ ُيْطَرُح َخاِرجًا َكاْلُغْصِن َفَيِجفُّ 6. َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئاً 
ِإْن ثََبـــتُّْم ِفـــيَّ َوثََبـــَت كَالِمـــي ِفـــيُكْم 7. َوَيْجَمُعوَنـــُه َوَيْطَرُحوَنـــُه ِفـــي النَّـــاِر َفَيْحَتـــِرقُ 

ُد َأِبـي َأْن تَـْأُتوا ِبَثَمـٍر َكِثيـٍر َفَتُكوُنـوَن 8. وُن َلُكمْ َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيكُ  ِبَهَذا َيَتَمجَّ
  8-5: 15يوحنا ) تَالِميِذي

بـل إن النبــى الــذى أخبــر بقدومـه فهــو ُيرشــدهم إلــى جميـع الحــق ، وُيمجــده ويأخــذ لــه 
هم لـن يقبضـوا حقه ممن حرفوا رسالته ، واعتقدوا أنه إله ، ولم ُيصدقوا ما قاله لليهود إن

ِإنَّ ِلــي ُأُمــورًا َكِثيــَرًة َأْيضــًا «12: (عليــه ولــن يصــلبوه واتهمــوا أمــه بــالزنى ووالدتــه ســفاحاً 
َوَأمَّـا َمتَــى َجـاَء َذاَك ُروُح اْلَحــقِّ 13. َألقُـوَل َلُكـْم َوَلِكـْن َال َتْســَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُـوا اآلنَ 
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قِّ َألنَُّه َال َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيـَتَكلَُّم ِبـِه َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلحَ 
ـُدِني َألنَّـُه َيْأُخـُذ ِممَّـا ِلـي َوُيْخِبـُرُكمْ 14. َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيـةٍ  : 16يوحنـا ) .َذاَك ُيَمجِّ

12-14  

ـــى الســـ ماء رفـــع عينيـــه إلـــى وفـــى نهايـــة أيامـــه علـــى األرض ، قبـــل أن يرفعـــه اهللا إل
ــَماِء َوَقــالَ 1: (الســماء وقــال َأيَُّهــا اآلُب َقــْد َأَتــِت «: َتَكلَّــَم َيُســوُع ِبَهــَذا َوَرَفــَع َعْيَنْيــِه َنْحــَو السَّ

َدَك اْبُنَك َأْيضًا . السَّاَعةُ  ِد اْبَنَك ِلُيَمجِّ اًة ِإْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطانًا َعَلى ُكلِّ َجَسٍد ِلُيْعِطَي َحَيـ2َمجِّ
َأْن َيْعِرُفوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ : َوَهِذِه ِهَي اْلَحَياُة اَألَبِديَّةُ 3. َأَبِديًَّة ِلُكلِّ َمْن َأْعَطْيَتهُ 

ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4. َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  اْلَعَمــَل الَّــِذي . َأَنــا َمجَّ
ــْدِني َأْنــَت َأيَُّهــا اآلُب ِعْنــَد َذاِتــَك ِباْلَمْجــِد 5. َل َقــْد َأْكَمْلُتــهُ َأْعَطْيَتِنــي َألْعَمــ َواآلَن َمجِّ

َأَنـا َأْظهَـْرُت اْسـَمَك ِللنَّـاِس الَّـِذيَن َأْعَطْيَتنِـي «6. الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنـَدَك َقْبـَل َكـْوِن اْلَعـاَلمِ 
َواآلَن َعِلُمـــوا َأنَّ ُكـــلَّ َمـــا 7. َوَقـــْد َحِفُظـــوا كَالَمـــكَ  َكـــاُنوا َلـــَك َوَأْعَطْيـــَتُهْم ِلـــي. ِمــَن اْلَعـــاَلمِ 

ــِدَك  ــْن ِعْن ــي ُهــَو ِم ــوا 8َأْعَطْيَتِن ــْم َقِبُل ــُتُهْم َوُه ــْد َأْعَطْي ــي َق َألنَّ اْلكــَالَم الَّــِذي َأْعَطْيَتِن
  8-1: 17يوحنا )يَوَعِلُموا َيِقينًا َأنِّي َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك َوآَمُنوا َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلَتنِ 

َفْلُيِضـْئ 16: (حتى أعمـال تالميـذه الحسـنة كانـت إلظهـار مجـد اهللا وعظمتـه وقدرتـه
ــاُكُم الَّــِذي ِفــي  ــُدوا َأَب ــَرْوا َأْعَمــاَلُكُم اْلَحَســَنَة َوُيَمجِّ ــَذا ُقــدَّاَم النَّــاِس ِلَكــْي َي ُنــوُرُكْم َهَك

  16: 5متى ) .السََّماَواتِ 

ن المجــد هللا وحــده ، وحتــى عنــد عودتــه فســيأتى فــى مجــد وأقــر عيســى عليــه الســالم أ
اهللا تحفظـــه عنايتـــه ، ووقتهـــا ســـوف ُيحاســـب كـــل إنســـان تبعـــًا ألعمالـــه ، أى ال توجـــد 

َفــِإنَّ اْبــَن اِإلْنَســاِن َســْوَف َيــْأِتي ِفــي 27: (خطيئـة أزليــة ، وال يوجــد غفــران إال بذبيحــة
  27: 16متى ) .ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِلهِ  َمْجِد َأِبيِه َمَع َمَالِئَكِتِه َوِحيَنِئذٍ 

ـــًة َمـــَع 13: (وقـــد أقـــر مالئكـــة اهللا أن المجـــد هللا وحـــده الـــذى فـــى األعـــالى َوَظَهـــَر َبْغَت
 اْلَمْجـُد ِللَّـِه ِفـي اَألَعـاِلي«14: اْلَمَالِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السََّماِويِّ ُمَسبِِّحيَن اَهللا َوَقاِئِلينَ 

  14-13: 2لوقا .) »َعَلى اَألْرِض السََّالُم َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ وَ 

ــُدوَن اَهللا َوُيَســبُِّحوَنُه 20: (كمـا سـبح الرعــاة ومجـدوا اهللا ثُــمَّ َرَجــَع الرَُّعـاُة َوُهــْم ُيَمجِّ
  20: 2لوقا ) .َعَلى ُكلِّ َما َسِمُعوُه َوَرَأْوُه َكَما ِقيَل َلُهمْ 
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: الم كمـــا أقـــر المالئكـــة والنـــاس أجمعـــين أن المجـــد هللا وحـــدهوأقـــر عيســـى عليـــه الســـ
ِلـَتُكْن . ِلَيـْأِت َمَلُكوتُـكَ 10. َأَباَنا الَِّذي ِفـي السَّـَماَواِت ِلَيَتقَـدَِّس اْسـُمكَ : َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكَذا«9(

َواْغِفْر َلَنا 12. َأْعِطَنا اْلَيْومَ  ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا11. َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اَألْرضِ 
َنـــا ِمـــَن 13. ُذُنوَبَنـــا َكَمـــا َنْغِفـــُر َنْحـــُن َأْيضـــًا ِلْلُمـــْذِنِبيَن ِإَلْيَنـــا َوَال تُـــْدِخْلَنا ِفـــي َتْجِرَبـــٍة َلِكـــْن َنجِّ

يرِ  ــرِّ ــدِ . الشِّ ــى اَألَب ــَد ِإَل ــوََّة َواْلَمْج ــَك َواْلُق ــَك اْلُمْل ــ14. آِمــينَ . َألنَّ َل ــْرُتْم ِللنَّــاِس َفِإنَّ ُه ِإْن َغَف
ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم السََّماِويُّ  ِتِهْم َال َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم 15. َزالَّ َوإِْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ

ِتُكمْ   15-9: 6متى ) .َأْيضًا َزالَّ

ظمـه ويـوقره ، ويطلـب وعلى ذلك فإن على كـل مخلـوق أن يمجـد اهللا أى يسـبحه ويع
 .تمجيد اهللا له ، أى قبول اهللا ألعماله ورفعه درجات عند اهللا

 متى دخل يسوع كفر ناحوم؟ هل قبل دعوة أندراوس وبطرس أم بعدها؟ -271س 

ــا َســِمَع َيُســوُع َأنَّ ُيوَحنَّــا ُأْســِلَم اْنَصــَرَف ِإَلــى اْلَجِليــلِ 12: (قبلهــا َوتَــَرَك النَّاِصــَرَة 13. َوَلمَّ
ِمْن 17.. .. .. .. َأَتى َفَسَكَن ِفي َكْفِرَناُحوَم الَِّتي ِعْنَد اْلَبْحِر ِفي ُتُخوِم َزُبوُلوَن َوَنْفَتاِليَم وَ 

. »ُتوُبوا َألنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّـَماَواتِ «: َذِلَك الزََّماِن اْبَتَدَأ َيُسوُع َيْكِرُز َوَيُقوُل 
ِسـْمَعاَن الَّـِذي ُيقَـاُل لَـُه ُبْطـُرُس : َماِشيًا ِعْنَد َبْحـِر اْلَجِليـِل َأْبَصـَر َأَخـَوْينِ َوإِْذ َكاَن َيُسوُع 18

َهلُـمَّ َوَرائِـي «: َفقَـاَل َلُهَمـا19. َوَأْنَدَراُوَس َأَخاُه ُيْلِقَياِن َشَبَكًة ِفي اْلَبْحِر َفِإنَُّهَما َكاَنا َصـيَّاَدْينِ 
ُثمَّ اْجَتاَز ِمْن ُهَناَك فَـَرَأى 21. َفِلْلَوْقِت َتَرَكا الشَِّباَك َوَتِبَعاهُ 20. »اسِ َفَأْجَعُلُكَما َصيَّاَدِي النَّ 

ــِفيَنِة َمــَع َزْبــِدي َأِبيِهَمــا ُيْصــِلَحاِن : َأَخــَوْيِن آَخــَرْينِ  ــَن َزْبــِدي َوُيوَحنَّــا َأَخــاُه ِفــي السَّ َيْعُقــوَب ْب
 22-12: 4متى ) .َكا السَِّفيَنَة َوَأَباُهَما َوَتِبَعاهُ َفِلْلَوْقِت َترَ 22. ِشَباَكُهَما َفَدَعاُهَما

َوِفيَما ُهَو َيْمِشي ِعْنـَد َبْحـِر اْلَجِليـِل َأْبَصـَر ِسـْمَعاَن َوَأْنـَدَراُوَس َأَخـاُه 16: (بعـدها
ُلـمَّ َوَراِئـي هَ «: َفَقـاَل َلُهَمـا َيُسـوعُ 17. ُيْلِقَياِن َشَبَكًة ِفي اْلَبْحِر َفِإنَُّهَما َكاَنا َصيَّاَدْينِ 

ثُــمَّ اْجتَــاَز 19. َفِلْلَوْقــِت َتَرَكــا ِشــَباَكُهَما َوَتِبَعــاهُ 18. »َفَأْجَعُلُكَمــا َتِصــيَراِن َصــيَّاَدِي النَّــاسِ 
. ِمْن ُهَناَك َقِليًال َفَرَأى َيْعُقوَب ْبَن َزْبِدي َوُيوَحنَّـا َأَخـاُه َوُهَمـا ِفـي السَّـِفيَنِة ُيْصـِلَحاِن الشِّـَباكَ 

ثُـــمَّ 21. َفَتَرَكــا َأَباُهَمـــا َزْبــِدي ِفــي السَّــِفيَنِة َمـــَع اَألْجــَرى َوَذَهَبــا َوَراَءهُ . َدَعاُهَما ِلْلَوْقــتِ فَــ20
-16: 1مـرقس ) .َدَخُلوا َكْفَرَناُحوَم َوِلْلَوْقـِت َدَخـَل اْلَمْجَمـَع ِفـي السَّـْبِت َوَصـاَر ُيَعلِّـمُ 

21 
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 َلـْم َيُقــْم َبـْيَن اْلَمْوُلــوِديَن ِمـَن النَِّســاِء : ُكـمْ َاْلَحـقَّ َأقُــوُل لَ 11: (يقـول متـى -272س
ــَماَواِت َأْعَظــُم ِمْنــهُ  َأْعَظــُم ِمــْن ُيوَحنَّــا اْلَمْعَمــَدانِ  متــى ) .َوَلِكــنَّ اَألْصــَغَر ِفــي َمَلُكــوِت السَّ

11 :11 

فهــل اســتثنى يســوع نفســه مــن هــذه المقارنــة؟ أم إنــه قصــد أن يوحنــا المعمــدان كــان 
 أيضًا الذى هو إله عندكم؟ أعظم منه هو

ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسـوٌل َأْعَظـَم ِمـْن (: ولو علمت أن يسوع قال
، لعلمــت أن يســوع لــيس بإلــه ، ولكنــه نبــى بــاعتراف جمهــور  16: 14يوحنــا .) ُمْرِســِلهِ 

ن قـام بـإبرائهم بـإذن اهللا، الناس الذين عاصروه من التالميذ ، واألعداء ، والمرضـى الـذي
وعلى ذلك فإن هـذا تواضـع كبيـر منـه فـى اعترافـه بـأن المعمـدان أفضـل منـه، ومـن كـل 
البشر ما عدا آخر رسل اهللا ، وهو األصغر فى ملكوت السماوات، وألنه لو هو اإلله ، 

وٕاال . لمــا جــاز أن يكــون المخلــوق أفضــل مــن الخــالق ، وال الرســول أفضــل مــن مرســله
وهــذا . عبــد المعمــدان أعظــم مــن خالقــه يســوع المتجســد مــع اآلب والــروح القــدسلكــان ال

 .ُيخالف قول يسوع نفسه

كما اعترف عيسى عليه السالم فى مواضع عديدة فـى الكتـاب الـذى بـين أيـديكم أنـه 
رســـول اهللا ، وال يمكـــن بحـــال مـــن األحـــوال أن يكـــون الراســـل هـــو الُمرَســـل ، وٕاال كانـــت 

لم يســـوع عـــن الـــذى أرســـله ويقـــول إنـــه أعظـــم منـــه ، لتكتشـــف مســـرحية ســـخيفة أن يـــتك
الكنيسة بعد رفعه للسماء بـأكثر مـن مائـة سـنة أن الُمرَسـل إليـه الـذى كـان علـى األرض 
هو نفسه اإلله الراسل ، وارتفع دون أن يخبرهم بنصوص واضحة أنه هو اهللا المسـتحق 

 .ته ، وُتعد أيضًا كذبة من اإللـهللعبادة ، والذى يجب أن ُيسجد له ، وُيصام تقربًا لعظم
يوحنــا .) َألنَّ َأِبـي َأْعَظـُم ِمنِّـي( :تباعـاً  مخلــوق كـل ومـن منـه أعظـم اهللا إن لهـم قـال ولمـا
14 :28 

 : وهذه نصوص تشهد أنه رسول اهللا وليس أكثر

َلَها َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي أَ َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا 36( ْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ
يوحنـا .) َهِذِه اَألْعَماُل ِبَعْيِنَها الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها ِهَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ اآلَب َقـْد َأْرَسـَلِني

5 :36 
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َلـْم َتْسـَمُعوا َصـْوَتُه َقـطُّ َوَال َأْبَصـْرُتْم . َواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسـَلِني َيْشـَهُد ِلـي37(
 37: 5يوحنا ) َئَتهُ َهيْ 

 23: 5يوحنا .) َمْن َال ُيْكِرُم اِالْبَن َال ُيْكِرُم اآلَب الَِّذي َأْرَسَلهُ ( 

ــالَ 41( ــْوُق َوَق ــى َف ــِه ِإَل ــَع َيُســوُع َعْيَنْي ــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف ــُث َكــاَن اْلَمْي : َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْي
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42ي َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنََّك َسِمْعَت لِ «

 42-41: 11يوحنا )»َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

َأَنــا َوِمــْن  َتْعِرُفــوَنِني َوَتْعِرُفــوَن ِمــْن َأْيــنَ «: َفَنــاَدى َيُســوُع َوُهــَو ُيَعلِّــُم ِفــي اْلَهْيَكــلِ 28(
َأَنـا َأْعِرفُـُه 29. َنْفِسي َلْم آِت َبِل الَّـِذي َأْرَسـَلِني ُهـَو َحـقٌّ الَّـِذي َأْنـُتْم َلْسـُتْم َتْعِرُفوَنـهُ 

 29-28: 7يوحنا .) »َوُهَو َأْرَسَلِنيَألنِّي ِمْنُه 

 يَن ِمـَن النَِّسـاِء َأْعَظـُم َلْم َيقُـْم َبـْيَن اْلَمْولُـودِ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 11: (يقول متى -273س
 11: 11متى )َوَلِكنَّ اَألْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن 

إنـه المسِّـيَّا ، النبـى . فمن هو هذا األصغر فى ملكوت السماوات؟ إنه آخـر رسـل اهللا
ــدليل . الخــاتم ، إيليــا ، البيركليــت ، محمــد بــن عبــد اهللا ولــيس عيســى عليــه الســالم ، وال

َوِمْن َأيَّاِم ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن ِإَلى اآلَن َمَلُكوُت السَّـَماَواِت 12: (على ذلك قوله بعدها مباشرة
. اَألنَّ َجِميــــَع اَألْنِبَيــــاِء َوالنَّــــاُموَس ِإَلــــى ُيوَحنَّــــا َتَنبَّــــُأو 13. ُيْغَصــــُب َواْلَغاِصــــُبوَن َيْخَتِطُفوَنــــهُ 

 14-12: 11متى)َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 14

وملكوت السماوات هو الشريعة والنبوة التى كانت فى بنى إسرائيل ، وكانوا يحاولون 
االحتفاظ بها ، وعدم خروجهـا مـن عنـدهم ، علـى الـرغم مـن أن اهللا قـد أخبـرهم علـى يـد 

بيائــه أن النبــوة ســتنتهى مــن عنــدهم ، وأنــه ســيكلمهم عــن طريــق نبــى آخــر مــن وســط أن
، وكــــان عيســــى عليــــه الســـالم مــــن أنبيــــاء بنــــى ) 18: 18تثنيـــة (اخـــوتهم مثــــل موســــى 

 ).ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ (إسرائيل، وعلى ذلك فهو ليس المقصود ب 

: هـــم األمثـــال عـــن ملكـــوت اهللالـــذلك قـــال لهـــم عيســـى عليـــه الســـالم بعـــد أن ضـــرب ل
اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلَبنَّاُؤوَن ُهَو َقـْد : َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ «: َقاَل َلُهْم َيُسوعُ 42(

: مْ ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكـ43ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ . الزَّاِوَيةِ  َصاَر َرْأَس 
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َوَمـْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا 44. ِإنَّ َمَلُكوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة َتْعَمـُل َأْثَمـاَرهُ 
 44-42: 21متى ) .»اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

 لماذا تجسد اإلله؟ -274س 
ر ، ألن العقل البشرى غير قادر على إن الرب تجسد فى صورة بش: يقول النصارى

 .فهم حقيقة اهللا ، وحتى يكلم البشر ، ويستطيع البشر أن يفهمه
وعلــى قــولكم هــذا فــإن الــرب إلــه فاشــل، حيــث لــم يتجســد مــن قبــل، وتــوهََّم أن خلقــه 

وعندما اكتشف فشله نـزل هـو بنفسـه . سيفهمون األنبياء فأرسل لهم أنبياءه ورسله وكتبه
ورة طفل رضـيع ، وأصـابه هـذه المـرة الفشـل الـذريع إذ قتلـه أعـداؤه الـذين متجسدًا فى ص
 .وهذا ينفى عنه صفة العلم األزلى. رفضوه من قبل

بـالعجز فـى ) سبحانه وتعالى عن ذلك علـوًا كبيـرا(وعلى قولكم هذا فأنتم تتهمون اهللا 
 .خلقه ، وعدم مقدرته على خلق عقل بشرى يستطيع هو نفسه أن يتعامل معه

اتحاد يسوع مع خالقه ، فلمـاذا لـم يصـرح فـى أكثـر ) أنا واآلب واحد(ولو كان معنى 
إنــه هــو اهللا المســتحق للعبــادة؟ لمــاذا لــم يطلــب مــن أمــه أن تســجد لــه : مـن موضــع قــائالً 

وتعبده؟ لماذا لم يطالـب اليهـود بعبادتـه بـدًال مـن خوفـه وهربـه مـنهم؟ ولمـاذا أنـزل دينـين 
يــد موســى واألنبيــاء مــن بعــده ، ودينــًا علــى يديــه هــو نفســه  أحــدهما ديــن للتوحيــد علــى

للتثليث؟ لماذا عقََّد رسالته وأشكلها على البشر من قبل ومن بعد مما تسبب فى حـروب 
 ال حصر لمن ماتوا بسببها؟

كيــف يقبــل اإللــه القــدوس المنــزه العزيــز الــذى ال ُيهــَزم علــى نفســه كــل هــذه اإلهانــات 
ه واســتهزاء وشــماتة مــن الشــيطان وأتباعــه ثــم إعــدام مــن ســب وضــرب وبصــق فــى الوجــ

وطعــن بحربــة يســيل فيهــا دمــه ليغفــر لعبــد مــن عبــاده قــد أذنــب؟ فهــل قبــل الــرب اإلهانــة 
 ليغفر خطيئة عبده؟

وهللا المثل األعلى سبحانه وتعالى (تخيل نفسك صاحب مزرعة ، يعمل فيها عبد لك 
يقبـل عقلـك أن تُقَتـل أنـت مكانـه؟ وهـل  ، وقام هذا العبد بجريمة قتل، فهـل) عن التشبيه

لو قبلـت تكـون المشـكلة قـد انتهـت؟ ال بـل سـوف يتمـادى العبـد فـى غيـه ، طالمـا أنـه ال 
وهــل لــو انتهــت المشــكلة بقتلــك . يــدفع ثمــن غلطتــه ، ويــدفع آخــر فــاتورة الحســاب عنــه
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ــم الفاعــل ويحكــم علــى غيــره بالقتــل قــد أقــام العــدل؟ ألــيس  هــو يكــون القاضــى الــذى يعل
يُر َيْعَلـُق ِبَعَمـِل َيَدْيـهِ . َقَضـاًء َأْمَضـى. الـرَّبُّ َمْعُروٌف ُهـَو 16: (القائل مزمـور ) .الشِّـرِّ

 ؟ فلماذا عاقب البار مكان الشرير؟ 61: 9

وهـل ُيهـان القاضــى ليعفـو عـن المجــرمين؟ ولـو كــان هـذا حـال القاضــى لكـان قاضــيًا 
 .بحانه وتعالىوهللا المثل األعلى س! مهزًءا ال يستحق مكانته

وما حاجة هذا اإلله الُمهـان لمثـل هـذه المسـرحية؟ فلـو أنـت مكانـه لكـان لسـان حالـك 
إن كنت ال أستطيع أن أغفر : أو تقول. أقتل هذا العبد المتمرد العاصى وأستريح: يقول

فيــذهب كــل خلقــى إلــى الجحــيم، أو . لخلقــى إال بهــذه الطريقــة فنهايــة الــدنيا عنــدى أهــون
 .، أو ألبدلت األرض بأخرىلخلقت غيره 

ومما ال شك فيـه أننـا نـؤمن بعلـم اهللا األزلـى ، فهـو كـان يعلـم إذن قبـل أن يخلـق آدم 
وحواء أنهما سيأكالن من الشجرة المحرمة عليهما ، وأنه سيخرجهما من الجنـة ، فأوجـد 

وكـــان يعلـــم كـــذلك أنـــه . لهـــم األرض مـــن قبلهـــا ، وأوجـــد لهمـــا طعامهمـــا وشـــرابهما فيهـــا
فلمـاذا لـم يغيـر كـل هـذه المسـرحية منـذ . نزل إلى األرض متجسدًا لُيهان وُيعـدم صـلباً سي

األزل ووفـر علـى نفسـه اإلهانـة والضـرب والبصـق فـى وجهـه؟ فهـل هـى هوايـة عنـده أن 
ُيضرب وُيهان؟ أم إنه إله غفور رحيم ، غفر آلدم وحـواء بعـد أن عاقبهمـا وأنزلهمـا إلـى 

 ؟األرض، وبذلك انتهى الموضوع

ال ُيْقَتـــُل اآلَبـــاُء َعـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَتـــُل اَألْوالُد َعـــِن «16(: وهـــذا مصـــداقًا لقولـــه
 16:  24التثنية ) .ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ . اآلَباءِ 

تِـي ُأَنشِّـُف ؟ ُهـَوَذا ِبَزْجرَ َهْل َقَصَرْت َيِدي َعِن اْلِفَداِء َوَهْل َلْيَس ِفـيَّ ُقـْدَرٌة ِلِإلْنَقـاذِ (
ـــراً . اْلَبْحـــرَ  ـــاَر َقْف ـــُل اَألْنَه ـــاْلَعَطشِ . َأْجَع ـــوُت ِب ـــاِء َوَيُم ـــَدِم اْلَم ـــْن َع ـــِتُن َســـَمُكَها ِم ـــِبُس 3. ُيْن ُأْل

 3-2: 50إشعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَها

َلــْيِهْم َوَصـــلُّوا َوَطَلُبـــوا َوْجِهـــي َفــِإَذا َتَواَضـــَع َشـــْعِبي الَّــِذيَن ُدِعـــَي اْســـِمي عَ 14(
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ  َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني .) َأْرَضُهمْ 
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يُر َطِريَقــُه َوَرُجــُل اِإلثْــِم َأْفَكــاَرُه 7( َيتُــْب ِإَلــى الــرَّبِّ َفَيْرَحَمــُه َوإَِلــى ِإَلِهَنــا َولْ ِلَيتْـُرِك الشِّــرِّ
 7: 55إشعياء ) .َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

]. اآلَبــاُء َأَكُلــوا ِحْصــِرمًا َوَأْســَناُن اَألْبَنــاِء َضِرَســتْ : [ِفــي ِتْلــَك اَأليَّــاِم َال َيُقوُلــوَن َبْعــدُ 29(
ــلْ 30 .) لُّ ِإْنَســاٍن َيْأُكــُل اْلِحْصــِرَم َتْضــَرُس َأْســَناُنهُ ُكــ]. ُكــلُّ َواِحــٍد َيُمــوُت ِبَذْنِبــهِ : [َب

 30-29: 31إرمياء

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. َيــاَحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيحْ . َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاهُ 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ الَّتِـي َفَعَلهَـا  فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

يِر َيقُــوُل ال23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  ــيُِّد َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ سَّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ

ــِم اَألبِ (فقــرار اهللا ســبحانه وتعــالى هــو  ــْن ِإْث ــُل اِالْبــُن ِم ، وبســبب تعجــب ) َال َيْحِم
إنه إلـه رحـيم : الناس ، أو لكى ال يتعجب الناس من هذا الحكم ، وضح اهللا لهم السبب

ر بمــوت الشــرير ، بــل بتوبتــه وعودتــه إلــى اهللا مــرة أخــرى ، ويقابــل اهللا وعــادل ، ال ُيســ
 .توبته وندمه على معاصيه السابقة بالغفران

فال وجود إذن لفرية الفداء والصلب ، التى اخترعها بولس ، وال وجـود لخطيئـة حـواء 
جـور التى عانت فيها المرأة على مدى العصور النصرانية أشد أنواع التعسـف والظلـم وال

 .على كل حقوقها المدنية

ولــو افترضــنا صــحة وجهــة نظــركم فــى اإللــه وأنــه لــم يغفــر آلدم كــل هــذه الســنوات ، 
فكيـف تطلــب أو تتوقــع أن يــذهب إنســان إلــى قسـيس لإلعتــراف بذنوبــه ويــدفع مبلغــًا مــن 
المال مقابل ذلك؟ فكيف تثق أن نقودك لن تضيع هباء ، فقد ال يغفر الرب ، وقد ينتقم 

 يتك بسبب خطيئتك؟من ذر 

والغريـــب أنـــه كـــان لزامـــًا علـــى الـــرب أن ينـــزل إلـــى الجحـــيم ليحـــرر البشـــر واألنبيـــاء 
 والقديسين الذين كانوا فى الجحيم من هذه الخطيئة؟ 
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فلماذا يحتاج الرب أن ينزل إلى الجحيم ليحرر البشرية من ! وما أسخف هذا التفكير
كـان سـكناه فـوق سـابع سـماء دون نزولـه الخطيئة األزلية؟ ألـم يسـتطع أن يحـررهم مـن م

مــرة متجســدًا علــى : إلــى الجحــيم؟ هــل كــان عليــه أن ُيعــذَّب مــرات ومــرات بســبب عبيــده
األرض ، ال يجــد مـــا يأكلـــه ، وال يجـــد أيــن يســـند رأســـه ، ويعـــيش فــى رعـــب مـــن عبيـــده 

هــل (: اليهــود، فيفــر مــنهم مــرات ومــرات، ومــرة علــى الصــليب ومــرة فــى الجحــيم؟ لكــن
) الــرب حقــًا علــى األرض؟ هــو ذا الســموات وســماء الســماوات ال تســعكيســكن 

 27: 8ملوك األول 

، َواْعَمْل َوَأْعِط ُكلَّ ِإْنَسـاٍن َحَسـَب َواْغِفرْ  ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ َفاْسَمْع َأْنَت 39(
ملــوك .) ْفــَت ُقُلــوَب ُكــلِّ َبِنــي اْلَبَشــرِ َألنَّــَك َأْنــَت َوْحــَدَك َقــْد َعرَ . ُكــلِّ ُطُرِقــِه َكَمــا َتْعــِرُف َقْلَبــهُ 

 39: 8األول 

وٕان كــنم تقدســون الصــليب ألن اإللــه صــلب عليــه ، فلمــاذا ال تقدســون الجحــيم التــى 
 نزل بها اإلله لمدة ثالثة أيام؟

وهل تركته الشياطين يخرج من الجحيم بعد ثالثة أيام؟ تخيل ماذا كنت سـتفعل أنـت 
ار جهـنم وأنـت بـار لـم تفعـل إال مـا يرضـيه طـوال حياتـك؟ بهذا الرب الذى حبسـك فـى نـ

هــل كنــت ســتتركه يخــرج مــن الجحــيم وهــو اإللــه الضــعيف الــذى أعــدم مــن يــومين؟ أمــا 
كنــت ستحبســه معــك انتقامــًا منــه؟ هــل كنــت ســتعبده أو تكــن لــه الشــعور باإلمتنــان بعــد 

يغـــادر  خروجــك مــن الجحـــيم؟ ولــو أنــت كنـــت ســتتركه ، فهــل كانـــت الشــياطين ســتتركه
 جهنم ويتركها فيها؟

 أال تعلم أن اهللا قالها صراحة فى كتابكم إنه ليس إنسان؟ 

َهـل َيقُـوُل َوال َيْفَعـُل؟ َأْو َيـَتَكلُم . لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنـَدمَ 19(
 19: 23عدد ) َوال َيِفي؟

حزقيـال ) ِفـي َيـِد َطاِعنِـَك؟ َوَأْنَت ِإْنَسـاٌن َال ِإَلـهٌ . َأَنا ِإَلهٌ  :َهْل َتُقوُل َقْوًال َأَماَم َقاِتِلكَ 9(
28 :9 
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ِفي َمْجِلـِس اآلِلهَـِة . َأَنا ِإَلهٌ : ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقِد اْرَتَفَع َقْلُبَك َوُقْلتَ : َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ (
) .َوإِْن َجَعْلـــَت َقْلَبـــَك َكَقْلـــِب اآلِلَهـــةِ , ٌن َال ِإَلـــهٌ َوَأْنـــَت ِإْنَســـا. َأْجِلـــُس ِفـــي َقْلـــِب اْلِبَحـــارِ 

 2-1: 28حزقيال 

اْلقُـدُّوُس  َألنِّـي اللَّـُه َال ِإْنَسـانٌ َال َأُعوُد َأْخـِرُب َأْفـَراِيَم . َال ُأْجِري ُحُمّوّ◌َ◌ َغَضِبي«9(
 9: 11هوشع ) .ِفي َوَسِطَك َفَال آِتي ِبَسَخطٍ 

ــنَّ 40: (أمــا يســوع فقــال ــْم َوَلِك ــْد َكلََّمُك ــا ِإْنَســاٌن َق ــوِني َوَأَن ــوَن َأْن َتْقُتُل ُكُم اآلَن َتْطُلُب
 40: 8يوحنا .) َهَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيمُ . ِباْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعُه ِمَن اللَّهِ 

 ـــين الطوائـــف المختلفـــة مـــن  -275س ـــِه بعـــد ، ســـواء كانـــت ب حـــروب كثيـــرة لـــم تنت
ن اليهـــود أو المســـلمين ، وكــل هـــذا بســـبب أكـــل آدم وحـــواء مـــن النصــرانية أو بيـــنهم وبـــي

 !! الشجرة المحرمة ، التى أوجدت مذاهب وتأويالت مختلفة وبالطبع عقائد مختلفة

أال تقتضــى رحمــة الــرب وحبــه لعبــاده أال يخلــق هــذه الشــجرة بــالمرة ، طالمــا أنــه علــم 
 نفسه اإلهانة والبهدلة؟بعلمه األزلى أن آدم وحواء سيأكالن منها ، وكان وفر على 

 نسأل النصارى عن انتقام الرب من البشرية بالطوفان ، وهل هذا اإلنتقام  -276س
 لم يكن كافيًا لغفران الخطيئة األزلية؟

 : ولألسف كان جوابهم كاآلتى

لما تبين للرب أنه لم يستطع أن يغفـر الخطيئـة البشـرية بعـد الطوفـان ، وبعـد إهـالك 
 .أن ينزل فى شكل إنسان لُيصلب فيغفر لهمسمود وعمورة ، فقرر 

أال يعلمــون أنهــم بهــذا قــد ســبوا اإللــه واتهمــوه بالجهــل، وأنتقصــوا مــن قــدره وقــالوا إن 
 علمه غير أزلى؟

فهــــذا يعنــــى أن الــــرب قــــد كانــــت فــــى نيتــــه أن يغفــــر للبشــــرية فجــــرب اإلنتقــــام مــــنهم 
ثـم . رف نتيجـة تجربتـه هـذهلكن لم ُيشَف غليُله ، ومعنـى هـذا أنـه لـم يكـن يعـ. بالطوفان

جــرب للمــرة الثانيــة بــإهالك ســمود وعمــورة وهــو يجهــل نتيجــة هــذه التجربــة أيضــًا كــالمرة 
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فقــرر اإلنتقــام مــن نفســه باإلنتحــار ليــتمكن مــن . األولــى، ولــم ُتــذهب رغبتــه فــى اإلنتقــام
 !! غفران أكل آدم وحواء من الشجرة

 اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ 11( 11: 10يوحنا اِلُح َوالرَّاِعي الصَّ
 ) اْلِخَرافِ 

  َأنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي َفَتَتَبدَُّد ِخَراُف الرَِّعيَّةِ : َألنَُّه َمْكُتوبٌ ( 31: 26متى (. 

مـرة طردهمـا مـن الجنـة  :وهذا يعنـى أيضـًا أن إلـه المحبـة قـد قـام باإلنتقـام عـدة مـرات
حمل ، وتتوجع بالحمل والوالدة ، واشتياقها لزوجها ، هى وذريتها طوال ثم جعل المرأة ت

العمــر ، حتــى بعــد إعدامــه صــلبًا ، وجعــل الرجــل يشــقى ويعمــل إلــى مماتــه هــو وذريتــه، 
حتى بعد أن غفر الخطيئة األزلية، لم ُيرجع ذرية آدم إلى الجنة ، وتركها تُقاسى الوالدة 

ــدنياوالحمــل واإلشــتياق للــزوج، والعمــل و  ــاَل ِلْلَمــْرَأةِ 16: (الكــدح فــى ال ـُر «: َوَق َتْكِثيــرًا ُأَكثـِّ
َوإَِلـــى َرُجِلـــِك َيُكـــوُن اْشـــِتَياُقِك َوُهـــَو َيُســـوُد . ِبـــاْلَوَجِع َتِلـــِديَن َأْوَالداً . َأْتَعـــاَب َحَبِلـــكِ 

ـــَجَرِة الَِّتـــي  َألنَّـــَك َســـِمْعَت ِلَقـــْوِل اْمَرَأِتـــَك َوَأَكْلـــَت ِمـــنَ «: َوَقـــاَل ِآلَدمَ 17. »َعَلْيـــكِ  الشَّ
ِبالتََّعـِب َتْأُكـُل ِمْنَهـا ُكـلَّ َأيَّـاِم . َال َتْأُكْل ِمْنَها َمْلُعوَنٌة اَألْرُض ِبَسَبِبكَ : َأْوَصْيُتَك َقاِئالً 

ِبَعـَرِق َوْجِهـَك َتْأُكـُل 19. َوَشْوكًا َوَحَسكًا ُتْنِبـُت َلـَك َوَتْأُكـُل ُعْشـَب اْلَحْقـلِ 18. َحَياِتكَ 
) .»َألنَّــَك تُــَراٌب َوإَِلــى تُــَراٍب َتُعــودُ . تَّــى َتُعــوَد ِإَلــى اَألْرِض الَِّتــي ُأِخــْذَت ِمْنَهــاُخْبــزًا حَ 
 19-16: 3تكوين 

كـــل هـــذا ولـــم يـــتمكن إلـــه المحبـــة مـــن غفـــران الـــذنوب، فقـــرر أن يغـــرق األرض ومـــن 
وح، كما يقول الكتاب، وقد أثبت من قبل أن الطوفان حدث فقط لقوم نـ(عليها بالطوفان 

ولــيس علــى األرض كلهــا، بــدليل وجــود حضــارات معاصــرة لــزمن نــوح فــى مصــر وفــى 
، ومـع ذلـك لـم يسـترح إلـه المحبـة، وظـل يحيـك الشـر واإلنتقـام )مناطق أخرى مـن العـالم

فــى صــدره لخلقــه ، فقــرر أخيــرًا ولــيس آخــرًا أن يهلــك ســمود وعمــورة، ومــع ذلــك لــم يهــدأ 
 :بنهأيضًا، فقرر اإلنتحار أو التضحية با

  إن كــان اهللا معنــا فمــن علينــا، الــذى لــم يشــفق علــى ( 33-31: 8روميــة
 )ابنه بل بذله ألجلنا أجمعين
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وبعد ذلك وضعهم فى أتون النـار ، فرحـًا بعـذابهم فـى النـار ، ولـم تتوقـف رغبتـه فـى 
اإلنتقام ، وظل طـوال هـذا الـزمن ، ينتظـر تجسـده كنطفـة ، فعلقـة ، فمضـغة ، ثـم طفـل 

ول ويتبرز فـى مالبسـه ، أو قـل فـى أقماطـه ، ثـم يجـوع ويعطـش ، ويحتـاج رضيع ، يتب
إلــى خلقــه مــن امــرأة تعلمــه ، وتربيــه ، وتؤدبــه ، ومــن ميــاه تنظفــه وتطهــره ، ومــن طعــام 
يشــبعه ، وشــراب يــروى ظمــأه ، وانتظــارًا إلهانتــه بالضــرب علــى رأســه ، والصــفع علــى 

دامـه علـى الصـليب، حتـى يـتمكن مـن وجهه ، والبصق فى وجهه، واإلستهزاء به، ثم إع
 .غفران ذنب لم يقترفه

 ! واآلن فقط هدأ غليل الرب

 ! اآلن فقط خمد البركان الثائر إلله المحبة

 !اآلن فقط علم الرب وتعلم كيف يغفر الذنوب

 !اآلن فقط نجحت تجربة الرب فى غفران الذنوب

إال باإلهانــــة والضــــرب إن الــــرب الــــذى نعبــــده إلــــه مهــــزَّأ ، ال يغفــــر : كــــأنكم تقولــــون
 !!والصلب، ونحن نرى هذا محبة منه لنا

فهــل مــن العــدل أن يعاقــب الــرب البشــرية البريئــة مــن األكــل مــن الشــجرة عــدة مــرات 
على ذنب واحد لم يقترفوه، بسبب مرضه النفسى ، وأنـه ال يمكنـه غفـران هـذا الـذنب إال 

 بهذه الطريقة؟

 كان يتبول ويتبرز فى مالبسه، إلى  تؤمنون أن اإلله كان طفًال رضيعاً  -277س ،
أن كبــر واســتطاع أن يــتحكم فــى نفســه ، وأقلــع عــن توســيخ مالبســه ، وتعلــم كيــف وأيــن 

لكننى أتخيل هذا اإلله بمفهوم العصر يرتدى بامبرز ، يمشى خطوة ثـم . يقضى حاجته
يقــع علــى األرض ، عــاجزًا عمــا يقــوم بــه الكبــار، مــن فكــر وعمــل ، مــن حركــة أو قــوة 

إلـه فشـل . بدنية، من الدفاع عن نفسه أو عن غيره، من مساعدة نفسه أو مساعدة غيره
فى إطعـام نفسـه ، فكيـف سـيطعم غيـره؟ أال تؤمنـون أن الشـيطان أسـره وهـو ابـن ثالثـين 
وقبــل تعميــده علــى يــد يوحنــا المعمــدان؟ فكيــف تركــه الشــيطان وهــو طفــل رضــيع بهــذا 

 الضعف ولم يسيطر عليه أو يقتله؟ 
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 دِّيقِ (ثم أين قول الرب  -278س يُر ِفْدَيُة الصِّ  18: 21؟ أمثال )َالشِّرِّ

َتْأِديبـًا َأدََّبِنـي 18. َال َأُمـوُت َبـْل َأْحَيـا َوُأَحـدُِّث ِبَأْعَمـاِل الـرَّبِّ 17: (وأين قـول الـرب
 18-17: 118؟ مزمور ).الرَّبُّ َوإَِلى اْلَمْوِت َلْم ُيْسِلْمِني

. َيِميُنـَك ُتِصـيُب ُكـلَّ ُمْبِغِضـيكَ . يُب َيُدَك َجِميـَع َأْعـَداِئكَ ُتصِ 8: (وأين قضاء الرب
؟ مزمـور ).َلْم َيْسـَتِطيُعوَها. َتَفكَُّروا ِبَمِكيَدةٍ . َألنَُّهْم َنَصُبوا َعَلْيَك َشرّاً 11... .. .. .. 

21 :8-11 

ــُروٌف ُهــَو الــرَّبُّ 16: (أيــن حكــم الــرب يرُ . َقَضــاًء َأْمَضــى. َمْع ــرِّ ــِل  الشِّ ــُق ِبَعَم َيْعَل
 16: 9؟ مزمور ).َيَدْيهِ 

فهـل الـرب هـو الشـرير الـذى ضـحى بــه أبـوه بسـبب مـا اقترفـه مـن فيضـانات وٕاهــالك 
ـــات صـــهيون وغيرهـــا مـــن  ســـمود وعمـــورة ، وفـــرض فـــرائض غيـــر صـــالحة ، وتعريـــة بن
ــــق هــــو وُيتــــَرك المــــذنب؟ كيــــف يوصــــف هــــو بالشــــرير والمــــذنب  جــــرائم؟ وٕاال كيــــف يعل

 كيف ُيعَدم هو وينعم آدم فى األرض مع زوجته وذريته؟بالصدِّيق؟ 

 ):أكررها مرة أخرى(اقرأ شروط الرب لغفران أى ذنب 

ـــاءِ «16( ـــِن اآلَب ـــُل اَألْوالُد َع ـــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ـــاُء َع ـــُل اآلَب ـــاٍن . ال ُيْقَت ـــلُّ ِإْنَس ُك
 16:  24التثنية ) .ِبَخِطيَِّتِه ُيْقَتلُ 

َشـــْعِبي الَّــِذيَن ُدِعـــَي اْســـِمي َعَلــْيِهْم َوَصـــلُّوا َوَطَلُبـــوا َوْجِهـــي  َفــِإَذا َتَواَضـــعَ 14(
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ  َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني.) َأْرَضُهمْ 

يُر َطِريَقــُه 7( َوْلَيتُــْب ِإَلــى الــرَّبِّ َفَيْرَحَمــُه َوإَِلــى ِإَلِهَنــا َوَرُجــُل اِإلثْــِم َأْفَكــاَرُه ِلَيتْـُرِك الشِّــرِّ
 7: 55إشعياء ) .َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

ِتِهْم َيْغِفْر َلُكـْم َأْيضـًا َأُبـوُكُم السَّـَماِويُّ 14( َوإِْن َلـْم 15. َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس َزالَّ
ِتُكمْ َتْغِفرُ  ِتِهْم َال َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ  15-14: 6متى ) .وا ِللنَّاِس َزالَّ

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. ا َفَحَيـــاًة َيْحَيــاَحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــ. َوَعــْدالً 
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ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َجِميـِع َخَطاَيـاُه الَّتِـي َفَعَلهَـا فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ

ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا
ــ23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  ــيُِّد َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ يِر َيقُــوُل السَّ رِّ

؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ

 َأَفَما َقَرْأُتْم ِفي ِكَتاِب ُموَسى ِفي َأْمِر اْلُعلَّْيَقِة َكْيَف َكلََّمُه اللَُّه : (يقول مرقس -279س
َلـْيَس ُهـَو ِإَلـَه َأْمـَواٍت َبـْل ِإَلـُه 27؟ َق َوإَِلـُه َيْعُقـوبَ َأَنا ِإَلُه ِإْبَراِهيَم َوإَِلـُه ِإْسـَحا: َقاِئالً 

 27-26: 12مرقس ) .»َفَأْنُتْم ِإذًا َتِضلُّوَن َكِثيراً . َأْحَياءٍ 

قال يسوع هذا الكالم ، ولم يكن قـد صـلب بعـد ، أى إن الخطيئـة األزليـة لـم تكـن قـد 
لــود فــى جنتــه ، ولــم يكونــا مــن غفــرت ، ومــع ذلــك شــهد إلبــراهيم ويعقــوب بالحيــاة ، والخ
 .األموات ، أى لم يطرحهما مع اآلثمين ، انتظارًا لصلبه

 !!ومعنى ذلك أن إبراهيم عليه السالم لم يكن ديوثًا ويرتزق من جسد امرأته وعرضه
 !ومعنى ذلك أن يعقوب لم يدخل فى مصارعة بينه وبين الرب ، ولم يضرب الرب

َلـْيَس ُهـَو ِإَلـَه (مه للرب بضمير الغائب قائًال وقد أشار عيسى عليه السالم فى كال
 !! ، وبهذا قد نفى عن نفسه األلوهية) َأْمَواتٍ 

 فما تعليقكم على هذا؟

 ــاِل 6: (يقــول بــولس -280س ــُد ِباَألْعَم ــْيَس َبْع ــِة َفَل ــاَن ِبالنِّْعَم ــِإْن َك َوإِالَّ َفَلْيَســِت َف
) .اَألْعَماِل َفَلْيَس َبْعـُد ِنْعَمـًة َوإِالَّ َفاْلَعَمـُل َال َيُكـوُن َبْعـُد َعَمـالً َوإِْن َكاَن بِ . النِّْعَمُة َبْعُد ِنْعَمةً 

 6: 11رومية 

ومعنــى هــذا أنــه يــرفض أن يكــون تبــرر اإلنســان باألعمــال ، ولكــن باإليمــان بيســوع 
 :وكونه مصلوبًا ، وقام من األموات ، ويؤكد تفسيرنا هذا النصوص اآلتية

ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً َوَأمَّا الَِّذي 5( .) َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 
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ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع الْ ، اْلَمِســيحِ  َمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ ِبَأيِّ َنـاُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ  .) ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وحِ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ  َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

ُر 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َأَماَمـــهُ َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـٍد َال َيَتَبـــرَّ
َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اِهللا ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 

  21-20: 3رومية .) النَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ 

علـوا مـا فكيف يكون قانون صالح للحياة وهـو يـأمر أتباعـه أن يؤمنـوا بقلـوبهم ، ثـم يف
يشاؤون؟ بمعنى أنه لـو أمنـت بمـا تريـدون وقتلـتكم أو سـرقتكم ، سـيكون مصـيرنا جميعـًا 

 فى الجنة؟

فــأين الحــافز الــذى يعطيــه الــرب ليــدفع خلقــه لألفضــل ، وللصــالح ولتعميــر األرض؟ 
أال ُيعـــد مثـــل هـــذا القـــانون مـــن القـــوانين التـــى تحـــض علـــى اإلرهـــاب ونشـــر الفســـاد فـــى 

فهـل هـو إلـه محبـة الـذى يطالبـك أن تفعـل : الـرب بهـذا القـانون األرض؟ وكيف تصـفون
فـأين !! كما شئت؟ فمعنى ذلك أنه يدفعك إلى تدمير البيئة والبشر والمجتمـع مـن حولـك

 محبة هذا اإلله للبشرية؟ 

 َوَتَتَبــاَرُك ِفيــَك َجِميــُع . َوُأَبــاِرُك ُمَباِرِكيــَك َوَالِعَنــَك َأْلَعُنــهُ 3: (يقــول الــرب -281س
  3: 12تكوين ) .»َباِئِل اَألْرضِ قَ 

فهـل تتخيـل أن الـرب يلعـن . قال الرب هذا فى حق نبيـه وخليلـه إبـراهيم عليـه السـالم
َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا 13(من يلعن إبراهيم ، ثم ُينزل فى كتابه نصوص تلعنه هو شخصـيًا؟ 
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َمْلُعـوٌن ُكـلُّ َمـْن ُعلِّـَق «: ُه َمْكتُـوبٌ ِمْن َلْعَنِة النَّـاُموِس، ِإْذ َصـاَر َلْعَنـًة َألْجِلَنـا، َألنَّـ
 13: 3غالطية ) .»َعَلى َخَشَبةٍ 

َوُكـلُّ َمـْن 10وأين قول عيسـى عليـه السـالم أن مـن يلعـن الـرب لـن ُيغفـر لـه مطلقـًا؟ 
وِح اْلُقُدِس فَ  َال ُيْغَفُر َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّا َمْن َجدََّف َعَلى الرُّ

  10-8: 12لوقا .) َلهُ 

ألســَت معــى أنــه لــو قــال يســوع بــنص غالطيــة هــذا لــدلَّ هــذا علــى أن يســوع لــم يكــن 
 .إلهًا؟ حيث لعن نفسه واإلله غير ملعون

 مـــا المقصـــود مـــن لعـــن يســـوع لشـــجرة التـــين وجعلهـــا يابســـة ال يـــأتى منهـــا  -282س
 ثمر؟

: رة التــين ، فلــم يجــد فيهــا ثمــراً لقــد جــاع يســوع فــى الطريــق ، وذهــب ليأكــل مــن شــج
ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعًا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع 18( َفَنَظَر َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء 19َوِفي الصُّ

. »ِإَلـى اَألَبـدِ َال َيُكـْن ِمْنـِك َثَمـٌر َبْعـُد «: َفَقاَل َلهَـا. ِإَلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقًا َفَقطْ 
 19-18: 21متى ) .َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ 

َفِمــْن 32. (كــان عيســى عليــه الســالم يعلــم تمامــًا أن شــجرة التــين تُثمــر فــى الصــيف
َمتَـى َصـاَر ُغْصـُنَها َرْخصـًا َوَأْخَرَجـْت َأْوَراَقَهـا َتْعَلُمـوَن َأنَّ : َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ 

ْيَف َقِريبٌ   32: 24متى ) .الصَّ

فلماذا ذهب إذن لشجرة التين وهو يعلم أنه لم يكن وقت إثمار التين؟ هل تريدون أن 
 نفهم أن الذى صام أربعين يومًا ، لم يستطع تحمل الجوع لسويعات قليلة؟

ولكنــه درس أراد عيســى عليــه الســالم أن يلقنــه تالميــذه . لــم يكــن الموضــوع هكــذا. ال
إن شــجرة التــين ترمــز لألمــة اليهوديــة ، ومعنــى أنــه لعنهــا وجعلهــا يابســة ، أن : واليهــود

شجرة النبوة فى بنى إسرائيل قد جفت ، ولن يأِت منها بعد ثمر أى أنبياء ، ولن تستمر 
: َأَمــا َقـــَرْأُتْم قَــطُّ ِفـــي اْلُكتُـــبِ «: َقـــاَل َلهُــْم َيُســـوعُ 42(: فيهــا الشـــريعة ، وهــذا مصـــداقًا لقولــه

ِمـْن ِقَبـِل الـرَّبِّ َكـاَن َهـَذا . َجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ اْلحَ 
ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمـْنُكْم َوُيْعَطـى ِألُمَّـٍة : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكمْ 43َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ 
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ــ44. َتْعَمــُل َأْثَمــاَرهُ  ــِه َوَم ــُض َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعَلْي ْن َســَقَط َعَلــى َهــَذا اْلَحَجــِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) »َيْسَحُقهُ 

وعلى ذلك فقد انقطعت النبوة من بنى إسرائيل ، وكان آخر أنبيائها عيسى بـن مـريم 
ِخــَراِف َلــْم ُأْرَســْل ِإالَّ ِإَلــى «(: عليهمـا الســالم ، الـذى كــان رسـوًال إلــى بنـى إســرائيل فقــط

الَّةِ     24: 15متى ) .»َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

َهؤَُالِء اِالْثَنا َعَشـَر 5: (بل كانت توجيهاته لتالميذه المقربين وحاملين الدعوة من بعده
يَن َال ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـاِمِريِّ «: َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  10-5: 10متى .) َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

فيسـوع نفسـه قـال عنـه مـالك الـرب إنـه جـاء : بل كان هـذا مطابقـًا لكـالم مـالك الـرب
ٌر ِفي َهـِذِه اُألُمـوِر َوَلِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكِّ 20: (لبنى إسرائيل فقط ، جاء ليخلِّص شعبه فقط
َيا ُيوُسُف اْبَن َداُوَد َال َتَخْف َأْن َتْأُخـَذ «: ِإَذا َمَالُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر َلُه ِفي ُحْلٍم َقاِئالً 

وِح اْلُقُدسِ  َفَسَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو 21. َمْرَيَم اْمَرَأَتَك َألنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ
 21-20: 1متى .) »َمُه َيُسوَع َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ اسْ 

إيليــا الــذى هــو أحمــد بحســاب حــروف ) األصــغر فــى ملكوتــه(وتوالهــا آخــر رســل اهللا 
َوَلِكـنَّ اَألْصـَغَر (: ، الذى هو محمد بن عبد اهللا النبـى األمـى األمـين 53الجمَّل يساوى 

َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْقَبُلوا َفَهـَذا ُهـَو ِإيِليَّـا 14. .. .. .. ِت َأْعَظُم ِمْنهُ ِفي َمَلُكوِت السََّماَوا
 14-11: 11متى .) اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ 

ألننـا نعلـم بعـض (: وهو الكامل الذى سينسخ األديان الناقصة قبلـه وال ناسـخ لدينـه
) يبطـل مـا هـو بعـض ولكـن متـى جـاء الكامـل فحينئـذ. العلم ونتنبأ بعض التنبـؤ

 9: 13كورنثوس األولى 

 هل فكرتم لماذا يتشبه اإلله العزيز الذى ال ُيقهـر ، القـدوس الـذى ال ُيـَزل  -283س
 بعبد من عبيده بكل ما فى هذا العبد من ضعف ونقص؟

 هل ُيضفى التشبه على اإلله قداسة واحترام أم نقص وزلة؟: هل فكرتم
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األرض على كذب اإلله فى إدعاء صفات الكمال  وأال يدل هذا التجسد وٕاهانته على
 لنفسه؟

 :اقرأ ما وصف الرب به نفسه فى كتابه

 4: 66مزامير .) ُكلُّ اَألْرِض َتْسُجُد َلَك َوُتَرنُِّم َلكَ 4(

ــى الــرَّبِّ ُكــلُّ َأَقاِصــي اَألْرضِ 27( ــْذُكُر َوَتْرِجــُع ِإَل ــدَّاَمَك ُكــلُّ َقَباِئــِل . َت َوَتْســُجُد ُق
َأَكــَل َوَســَجَد ُكــلُّ َســِميِني 29. َألنَّ ِللــرَّبِّ اْلُمْلــَك َوُهــَو اْلُمَتَســلُِّط َعَلــى اُألَمــمِ 28. اُألَمــمِ 

َراِب َوَمـْن َلـْم ُيْحـِي َنْفَسـهُ . اَألْرضِ  يَّـُة 30. ُقدَّاَمُه َيْجُثو ُكلُّ َمـْن َيْنَحـِدُر ِإَلـى التـُّ الذُّرِّ
 30-27: 22مزامير .) َتَتَعبَُّد َلهُ 

َواْنَفَصــَل َعــْنُهْم َنْحــَو 41(: عيســى عليــه الســالم يصــلى هللا ، فهــو إذن لــيس اهللاوكــان 
َيــا َأَبَتــاُه ِإْن ِشــْئَت َأْن ُتِجيــَز َعنِّــي «: َقــاِئالً 42َرْمَيــِة َحَجــٍر َوَجثَــا َعَلــى ُرْكَبَتْيــِه َوَصــلَّى 

َوَظَهـَر َلـُه َمـَالٌك ِمـَن السَّـَماِء 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتـي َبـْل ِإَراَدتُـكَ . َهِذِه اْلَكْأَس 
يهِ  َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَهـاٍد َكـاَن ُيَصـلِّي ِبَأَشـدِّ َلَجاَجـٍة َوَصـاَر َعَرُقـُه َكَقَطـَراِت َدٍم 44. ُيَقوِّ

 44-41: 22لوقا ) .َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 
ــْدَرةٌ ( ــْيَس ِفــيَّ ُق ــَداِء َوَهــْل َل ــاِذ؟  َهــْل َقَصــَرْت َيــِدي َعــِن اْلِف ــُف ِلِإلْنَق ــي ُأَنشِّ ــَوَذا ِبَزْجَرِت ُه

أُْلـِبُس 3. ُيْنِتُن َسَمُكَها ِمْن َعَدِم اْلَماِء َوَيُموُت ِباْلَعَطشِ . َأْجَعُل اَألْنَهاَر َقْفراً . اْلَبْحرَ 
 3-2: 50إشعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَها

 8: 24مزامير !) َجبَّاُر الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ِفي اْلِقَتالِ الرَّبُّ اْلَقِديُر الْ (

ـــادوه كالنعـــاج ، واعتـــرف بضـــعفه ، كمـــا كـــان يهـــرب مـــن اليهـــود  ـــد اقت أمـــا يســـوع فق
  30: 5يوحنا ) أنا ال أقدر أن أفعل من نفسى شيئاً (: ويخافهم

الَّـِذي َيُجـزُُّه َهَكـَذا َلـْم  ِمْثَل َشاٍة ِسيَق ِإَلـى الـذَّْبِح َوِمْثـَل َخـُروٍف َصـاِمٍت َأَمـامَ «(
   32: 8أعمال الرسل .) َيْفَتْح َفاهُ 

وكـان يسـوع يتـردد بعـد هـذا : (ولم تكن له رهبة ، فقد كان يخاف اليهـود وبطشـهم
فــى الجليــل ، ألنــه لــم يــرد أن يتــردد فــى اليهوديــة ألن اليهــود كــانوا يطلبــون أن 

  1: 7يوحنا ) يقتلوه
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) ليقتلوه فلم يكن يسوع يمشـى بـين اليهـود عالنيـة فمن ذلك اليوم تشاوروا( 
  54-53: 11يوحنا 

فرفعــوا حجــارة ليرجمــوه ، أمــا يســوع فــاختفى وخــرج مــن الهيكــل مجتــازًا فــى (
 59: 8يوحنا ) وسطهم ومضى هكذا

فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على : (وتعب من السفر فاستراح
 6: 4يوحنا ) البئر

ـا َيُسـوُع َفَرَجـَع ِمـَن اُألْرُدنِّ 1(: الشيطان لمدة أربعين يومًا فـى البريـةكما تمكن منه  َأمَّ
وِح اْلقُــُدِس  يَّــةِ ُمْمَتِلئـًا ِمــَن الـرُّ وِح ِفــي اْلَبرِّ َأْرَبِعــيَن َيْومــًا ُيَجــرَُّب ِمــْن 2 َوَكـاَن ُيْقتَــاُد ِبــالرُّ

 2-1: 4لوقا .) َوَلمَّا َتمَّْت َجاَع َأِخيراً  .َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا ِفي ِتْلَك اَأليَّامِ . ِإْبِليَس 

 4: 9مزامير .) َجَلْسَت َعَلى اْلُكْرِسيِّ َقاِضيًا َعاِدالً (

 8: 9مزامير ) َيِديُن الشُُّعوَب ِباِالْسِتَقاَمةِ . َوُهَو َيْقِضي ِلْلَمْسُكوَنِة ِباْلَعْدلِ 8(

 7: 11ير مزام.) َألنَّ الرَّبَّ َعاِدٌل َوُيِحبُّ اْلَعْدلَ 7(

 9: 19مزامير ) َأْحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ َعاِدَلٌة ُكلَُّها(

َهـؤَُالِء اِالْثَنـا َعَشـَر 5: (فلم ينـزل إال لخـراف بيـت إسـرائيل الضـالة: وكان يسوع ظالماً 
اِمِريِّيَن َال ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنـٍة ِللسَّـ«: َأْرَسَلُهْم َيُسوُع َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ 6. َتْدُخُلوا  6-5: 10متى ) .َبِل اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

الَّةِ «: َفَأَجابَ 24(  24: 15متى .) »َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

 25: 15متى ) .»َبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكَالبِ َلْيَس َحَسنًا َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز الْ «(

 1: 24مزامير .) اْلَمْسُكوَنُة َوُكلُّ السَّاِكِنيَن ِفيَها. ِللرَّبِّ اَألْرُض َوِمْلُؤَها1(

 1: 19مزامير .) َالسََّماَواُت ُتَحدُِّث ِبَمْجِد اِهللا َواْلَفَلُك ُيْخِبُر ِبَعَمِل َيَدْيهِ 1(

  16: 19ملوك الثانى ) كل ممالك األرضأنت هو اإلله وحدك ، ل(

 َأَنـا الـرَّبُّ َصـاِنٌع ُكـلَّ َشـْيءٍ «: َيُقـوُل الـرَّبُّ َفاِديـَك َوَجاِبُلـَك ِمـَن اْلـَبْطنِ َهَكَذا 24(
 24: 44إشعياء ) ؟َمْن َمِعي. َباِسٌط اَألْرَض . َناِشٌر السََّماَواِت َوْحِدي
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ِللثََّعاِلـِب َأْوِجـَرٌة «: َفقَـاَل لَـُه َيُسـوعُ 20( :أما يسوع فلم يكن يملك مكـان يسـند إليـه رأسـه
 20: 8متى ) .»َوَأمَّا اْبُن اِإلْنَساِن َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسهُ َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر 

 طلب الفريسيون من يسوع أن يعطيهم آية ، فرفض أن يعطى هذا الجيل  -284س
علــى . التــى يزعمونهــا ليســوع غيــر صــحيحة بهــذا الــنصوعلــى ذلــك فكــل اآليــات . آيــة

يِسـيُّوَن َواْبتَـَدُأوا 11: (الرغم من أنه عند متى وعدهم بآية مثل آية النبـى يونـان َفَخـَرَج اْلَفرِّ
ُبوهُ  اَذا َيْطُلُب ِلمَ «: َفَتَنهََّد ِبُروِحِه َوَقالَ 12. ُيَحاِوُروَنُه َطاِلِبيَن ِمْنُه آَيًة ِمَن السََّماِء ِلَكْي ُيَجرِّ

 12-11: 8مرقس ) »!َلْن ُيْعَطى َهَذا اْلِجيُل آَيةً : َهَذا اْلِجيُل آَيًة؟ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 

يِسيِّينَ 38( َفَقاَل 39. »َيا ُمَعلُِّم ُنِريُد َأْن َنَرى ِمْنَك آَيةً «: ِحيَنِئٍذ َقاَل َقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ
ــيِّ ِجيــٌل ِشــرِّ «: َلُهــمْ  ــاَن النَِّب ــَة ُيوَن ــٌة ِإالَّ آَي ــُه آَي ــًة َوَال ُتْعَطــى َل ــُب آَي . يٌر َوَفاِســٌق َيْطُل
َألنَُّه َكَما َكاَن ُيوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثَالَث َلَياٍل َهَكَذا َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن 40

 40-38: 12متى ) .َث َلَيالٍ ِفي َقْلِب اَألْرِض َثَالَثَة َأيَّاٍم َوَثالَ 

فهــل وعــدهم بآيــة كمــا يقــول متــى أم رفــض كمــا يقــول مــرقس؟ وألــم يخجــل اإللــه أن 
يتشــبه باإلنســان؟ فقــد كــان معروفــًا لــدى النــاس أن يونــان كــان فــى بــاطن الحــوت ثــالث 

فلو كان يسوع فـى بـاطن األرض فقـد . ليالى وثالثة أيام يسبح اهللا ، حتى تاب اهللا عليه
. يتــًا، ولــو كــان حيــًا لكــان هــو اآلخــر يســبح اهللا، فهــو فــى كــال الحــالتين لــيس بإلــهكــان م

سـاعة علـى أكثـر تقـدير ، ألنـه  12ناهيك عن أنه لم يلبث فى باطن األرض أكثـر مـن 
 .كان القبر فارغ) كما يقول النص اليونانى(مات ودفن يوم الجمعة، وفجر السبت 

َكـــَذِلَك َيُكـــوُن اْبـــُن َكـــاَن ُيوَنـــاُن آَيـــًة َألْهـــِل ِنيَنـــَوى َألنَّـــُه َكَمـــا 30: (أمـــا لوقـــا فقـــد قـــال
 30: 11لوقا ) .اِإلْنَساِن َأْيضًا ِلَهَذا اْلِجيلِ 

وهذا يدل على تحريف متى وزيادته فى النص ، فلم يحدد لوقا مدة يمكثها فى باطن 
وم ، وهـذا األرض ، ولكنه ذكر أنه كمـا كـان يونـان آيـة لقومـه ، فهـو أيضـًا آيـة لهـذا القـ

لذلك يرجع بعض الشراح أن : (262ما يقره وليم باركلى فى تفسيره إلنجيل متى ص 
، أمــا مــا قالــه  يســوع لــم يقــارن نفســه بيونــان مــن حيــث بقائــه فــى بطــن الحــوت

أو كما . المسيح فهو أنه كما كان يونان آية ألهل نينوى ، يكون المسيح آية لهذا الجيل



 302 

فيونـان . نينـوى ، هكـذا يحمـل يسـوع رسـالة اهللا لـذلك الجيـلحمل يونان رسـالة اهللا ألهـل 
 .)نفسه كان اآلية ، ويسوع نفسه هو اآلية الوحيدة التى يقدمها إلى ذلك الجيل

وهذا اعتراف صريح من وليم باركلى مفسر الكتـاب المقـدس أن عيسـى عليـه السـالم 
يـه السـالم المسِّـيَّا ، كان رسول اهللا إلى بنى إسرائيل ، األمر الذى يلغـى كـون عيسـى عل

ويلغى أن دينه هو الدين الخاتم ، ويكذب قول متـى أن يسـوع أرسـل التالميـذ إلـى العـالم 
كمــا يؤكــد أن نصــوص وأقــوال هــذا الكتــاب تنســب ليســوع ظلمــًا . كلــه لينشــروا هــذا الــدين

 .وزورا باعتراف علماء الكتاب المقدس

 ان تعليقـه علـى ذلـك كـاآلتىطلب الكتبة والفريسيون مـن يسـوع آيـة ، فكـ -285س :
ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الدِّيِن َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه َألنَُّهْم َتاُبوا ِبُمَناَداِة 41(

ْيَمِن َسـَتُقوُم ِفـي الـدِّيِن َمـَع َهـَذا 42! ُيوَناَن َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن َهُهَنا َمِلَكـُة التـَّ
َوَتِديُنُه َألنََّها َأَتْت ِمْن َأَقاِصي اَألْرِض ِلَتْسَمَع ِحْكَمـَة ُسـَلْيَماَن َوُهـَوَذا َأْعَظـُم اْلِجيِل 

 32-29: 11ولوقا  42-41: 12متى ) !ِمْن ُسَلْيَماَن َهُهَنا

هل سيدين رجال نينوى الناس فى اآلخرة؟ ولمن الدينونة بالضبط؟ فقد صـرح إنجيـل 
 : حد بل أعطى الدينونة ليسوعيوحنا أن الرب لن يدين أ

 22: 5يوحنا ) َألنَّ اآلَب َال َيِديُن َأَحدًا َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّْيُنوَنِة ِلِالْبنِ 22(

وهـــذا الـــنص أعـــاله ينفـــى اإلتحـــاد بـــين اآلب واالبـــن ، ألن فيـــه أعطـــى اآلب االبـــن 
اآلخرة بـدون عمـل ، وال الدينونة وتنازل له عنها ، فهما إذن اثنان ، أحدهما سيبقى فى 

وٕاال لكـان اإللـه يكـذب علـيكم ويخـدعكم ، فمـا . يدين أحد ، واآلخر سيتولى هو الدينونـة
 معنى أن يقول إن األب تنازل له عن الدينونة ، وهو نفسه األب واالبن؟

إال أنه عاد وغير كالمه فى النص التالى ، حيث أكد أن الـذى ال يسـمع كالمـه فلـن 
َفَأَنـا َال َأِديُنـُه َألنِّـي َوإِْن َسِمَع َأَحـٌد كَالِمـي َولَـْم ُيـْؤِمْن 47: (ه من يدينهيدينه هو ، بل ل

َمــْن َرَذَلِنــي َوَلــْم َيْقَبــْل كَالِمــي َفَلــُه َمــْن 48. َبــْل ِألَُخلِّــَص اْلَعــاَلمَ َلــْم آِت َألِديــَن اْلَعــاَلَم 
َألنِّـي لَـْم َأَتَكلَّـْم ِمــْن 49 يُنـُه ِفـي اْلَيــْوِم اَألِخيـرِ َاْلكـَالُم الَّـِذي َتَكلَّْمـُت ِبــِه ُهـَو َيدِ . َيِديُنـهُ 

: 12يوحنا ) .َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّمُ : َنْفِسي َلِكنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 
47-49 
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وهـذا . هإذن الكالم الذى أعطاه اهللا له ، سيكون هـو فيصـل الحكـم بـين العبـد وأعمالـ
 .ينقض أسطورة الصلب والفداء

 ولمن الدينونة؟ ومن الديَّان؟

إنهــــا هللا العــــالم، المطلــــع علــــى بنــــى البشــــر، المراقــــب ألعمــــالهم، الحــــاكم، القاضــــى، 
 :العادل

ِمْن َمَكاِن ُسْكَناُه َتَطلََّع ِإلَـى 14. َرَأى َجِميَع َبِني اْلَبَشرِ . ِمَن السََّماَواِت َنَظَر الرَّبُّ 13(
 14-13: 33مزامير .) َجِميِع ُسكَّاِن اَألْرضِ 

  11: 7مزامير .) َاُهللا َقاٍض َعاِدٌل َوإَِلٌه َيْسَخُط ِفي ُكلِّ َيْومٍ 11(

 4: 9مزامير .) َجَلْسَت َعَلى اْلُكْرِسيِّ َقاِضيًا َعاِدالً (

 8: 9مزامير ) َقاَمةِ َيِديُن الشُُّعوَب ِباِالْستِ . َوُهَو َيْقِضي ِلْلَمْسُكوَنِة ِباْلَعْدلِ 8(

 7: 11مزامير .) َألنَّ الرَّبَّ َعاِدٌل َوُيِحبُّ اْلَعْدلَ 7(

 9: 19مزامير ) َأْحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ َعاِدَلٌة ُكلَُّها(

ِني(  1: 31مزامير .) ِبَعْدِلَك َنجِّ

 هل أتى يسوع ليدين العالم؟ -286س 

َحتَّــى ُيْبِصـَر الَّــِذيَن َال  ُت َأَنــا ِإَلـى َهــَذا اْلَعـاَلمِ ِلَدْيُنوَنـٍة َأَتْيــ« : َفقَـاَل َيُســوعُ 39: (نعـم
 39: 9يوحنا ) .»ُيْبِصُروَن َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصُرونَ 

ــْم آِت َألِديــَن 47(: ال  ــي َل ــُه َألنِّ ــا َال َأِديُن ــْؤِمْن َفَأَن ــْم ُي َوإِْن َســِمَع َأَحــٌد كَالِمــي َوَل
َاْلكـَالُم الَّـِذي . َمـْن َرَذَلنِـي َولَـْم َيْقَبـْل كَالِمـي َفلَـُه َمـْن َيِديُنـهُ 48. َلمَ اْلَعاَلَم َبْل ِألَُخلَِّص اْلَعا

َألنِّي َلـْم َأَتَكلَّـْم ِمـْن َنْفِسـي َلِكـنَّ اآلَب الَّـِذي 49َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنُه ِفي اْلَيْوِم اَألِخيـِر 
َوَأَنـا َأْعلَـُم َأنَّ َوِصـيََّتُه ِهـَي 50. وُل َوِبَماَذا َأَتَكلَّـمُ َماَذا َأقُ : َأْرَسَلِني ُهَو َأْعَطاِني َوِصيَّةً 

 50-48: 12يوحنا .) »َفَما َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأَتَكلَّمُ . َحَياٌة َأَبِديَّةٌ 
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 ــ55: (فقــاليقـول الكتــاب إن اســتفانوس قــد رأى يســوع علــى يمــين اهللا  -287س ا َوَأمَّ
وِح اْلقُـُدِس فَـَرَأى َمْجـَد اِهللا َوَيُسـوَع َقاِئمـًا َعـْن  ُهَو َفَشَخَص ِإَلى السََّماِء َوُهَو ُمْمَتِلـٌئ ِمـَن الـرُّ

 55: 7أعمال الرسل ) .َيِميِن اهللاِ 
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 كيف رآه استفانوس فى عنان السماء من هذا البعد المكانى؟ 

وهــل اســتفانوس أكثــر بــرًا مــن إبــراهيم وموســى وعيســى علــيهم الســالم الَّــذين لــم يــروا 
 اهللا؟ 

 وهل كان أكثر برًا من يسوع الذى أكد أن اهللا لم يره أحد قط؟ 

ن كــان الــروح وعنــدما رأى اســتفانوس اهللا علــى يســار يســوع ، ويســوع علــى يمينــه فــأي
 القدس وقتها؟  

ــــه ال يــــدل علــــى انفصــــال الالهــــوت عــــن  وهــــل رؤيتــــه لشــــخص واآلخــــر علــــى يمين
 الناسوت؟ أال يدل ذلك على وجود إلهين؟

 ــديَّان هــو اهللا ، -288س عــودة مــرة أخــرى إلــى نــص متــى ، بعــد أن أثبتنــا أن ال
يتنـازل الـرب  وليس ألحـد أن يـدين اآلخـرين ، ال رجـال نينـوى وال ملكـة التـيمن ، ولـم

 : عن عمله ، وأعطاه لعبده ورسوله

ِرَجــاُل ِنيَنــَوى َســَيُقوُموَن ِفــي الــدِّيِن َمــَع َهــَذا اْلِجيــِل َوَيِديُنوَنــُه َألنَُّهــْم َتــاُبوا 41(
ْيَمِن َسـَتُقوُم ِفـي الـدِّيِن 42! ِبُمَناَداِة ُيوَناَن َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمـْن ُيوَنـاَن َهُهَنـا َمِلَكـُة التـَّ

ــ ــَلْيَماَن َم ــَة ُس ــْن َأَقاِصــي اَألْرِض ِلَتْســَمَع ِحْكَم ــْت ِم ــا َأَت ــُه َألنََّه ــِل َوَتِديُن ــَذا اْلِجي َع َه
  32-29: 11ولوقا  42-41: 12متى ) !َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَن َهُهَنا

 :لكن لو افترضنا صدق هذه الرواية لكان هناك عدة مالحظات

القائـــل بإلغـــاء النـــاموس ، وأن البـــار باإليمـــان بيســـوع إلهـــًا تكـــذيب قـــول بـــولس : أوالً 
 : مصلوبًا فقط يخلص وليس باألعمال

ـــُه ِمـــَن 9( ـــَك َأنَّ اَهللا َأَقاَم ـــَت ِبَقْلِب ـــالرَّبِّ َيُســـوَع َوآَمْن ـــَت ِبَفِمـــَك ِب َألنَّـــَك ِإِن اْعَتَرْف
 9: 10رومية ) .اَألْمَواِت َخَلْصتَ 

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلنْ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، َســــاَن َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإيَمــاِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل ، اْلَمِســيحِ  آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2ية غالط) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ
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ُر اْلَفاِجَر َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلـُه ِبـرّاً 5( .) َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ
 5: 4رومية 

ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح ِمَن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ َفإِ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. نََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

ُر َأَماَمـــهُ  َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـدٍ 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َال َيَتَبـــرَّ
َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اِهللا ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 

  21-20: 3رومية .) النَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ 

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ َأِبَناُموِس اَألْعَمالِ اُموٍس؟ ِبَأيِّ َنـ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ  .) ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

  20: 5رومية .) َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَّةُ 20(

، َفاْلَمِســيُح ِإذًا َمــاَت ِبــَال . َلْسـُت ُأْبِطــُل ِنْعَمــَة اهللاِ 21( َألنَّــُه ِإْن َكــاَن ِبالنَّــاُموِس ِبــرٌّ
 21: 2غالطية .) َسَببٍ 

ــاُموُس 56( ــَي النَّ ــِة ِه ــوَُّة اْلَخِطيَّ ــُة َوُق ــَي اْلَخِطيَّ ــْوِت َفِه ــا َشــْوَكُة اْلَم  كورنثــوس) َأمَّ
 56: 15األولى 

س فى توريث الخطيئة األزلية ، وأن الذى يؤمن بيسوع مصلوبًا فقد تكذيب بول: ثانياً 
 :خلص حيث اعترف يسوع نفسه بوجود األبرار ، ولم يكن قد صلب بعد

َوَهَكَذا اْجتَـاَز اْلَمـْوُت  ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم َوِباْلَخِطيَِّة اْلَمْوتُ (
 12: 5رومية ) .اِس ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ ِإَلى َجِميِع النَّ 

ــا8( ــيُح َألْجِلَن ــاَت اْلَمِس ــاٌة َم ــُد ُخَط ــُن َبْع ــُه َوَنْح ــا َألنَّ ــُه َلَن ــيََّن َمَحبََّت ــنَّ اَهللا َب . َوَلِك
ُروَن اآلَن ِبَدِمهِ َفِباَألْوَلى َكِثيرًا 9 ُكنَّـا  َألنَُّه ِإنْ 10. َنْخُلُص ِبِه ِمَن اْلَغَضبِ  َوَنْحُن ُمَتَبرِّ

َوَنْحـُن َأْعــَداٌء َقــْد ُصــوِلْحَنا َمــَع اِهللا ِبَمـْوِت اْبِنــِه َفِبــاَألْوَلى َكِثيــرًا َوَنْحــُن ُمَصــاَلُحوَن 
 10-8: 5رومية .) َنْخُلُص ِبَحَياِتهِ 
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َوِبـــُدوِن َســـْفِك َدٍم َال ، َوُكــلُّ َشـــْيٍء َتْقِريبـــًا َيَتَطهَّـــُر َحَســـَب النَّـــاُموِس ِبالـــدَّمِ 22(
 22: 9عبرانيين  !)ُل َمْغِفَرةٌ َتْحصُ 

َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلـى َجِميـِع النَّـاِس ِللدَّْيُنوَنـِة َهَكـَذا ِبِبـرٍّ 18(
َألنَّـــُه َكَمــا ِبَمْعِصـــَيِة 19. َواِحــٍد َصــاَرِت اْلِهَبـــُة ِإَلــى َجِميـــِع النَّــاِس ِلَتْبِريـــِر اْلَحَيــاةِ 

َهَكـَذا َأْيضـًا ِبِإَطاَعـِة اْلَواِحـِد َسـُيْجَعُل اْلَكِثيـُروَن اْلَواِحِد ُجِعـَل اْلَكِثيـُروَن ُخَطـاًة  اِإلْنَسانِ 
 19-18: 5رومية .) َأْبَراراً 

انـــًا ِبِنْعَمِتـــِه ِباْلِفـــَداِء 24َوَأْعــَوَزُهْم َمْجـــُد اِهللا ِإِذ اْلَجِميــُع َأْخَطـــُأوا 23( ِريَن َمجَّ ُمَتَبــرِّ
الَِّذي َقدََّمُه اُهللا َكفَّاَرًة ِباِإليَماِن ِبَدِمِه ِإلْظَهاِر ِبرِِّه ِمْن َأْجِل 25ُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي ِبيَ 

ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل اهللاِ   25-23: 3رومية .) الصَّ

ان تكذيب إدعاء سفر ملوك األول أن سليمان كفر فى نهاية حياتـه وعبـد األوثـ: ثالثاً 
، ألن يســوع اعتبــره مــن العظمــاء والحكمــاء ، الــذين أتــت ملكــة ســبأ لتســمع منــه وتــتعلم 

 :اإليمان الصحيح باهللا الواحد األحد

َوَكاَن ِفي َزَماِن َشـْيُخوَخِة ُسـَلْيَماَن َأنَّ ِنَسـاَءُه َأَمْلـَن َقْلَبـُه َوَراَء آِلهَـٍة ُأْخـَرى، َولَـْم َيُكـْن 4(
ــــَع  ــــاِمًال َم ــــُه َك ــــِب َداُوَد َأِبيــــهِ َقْلُب ــــِه َكَقْل ــــرَّبِّ ِإَلِه ــــِة 5. ال ــــَلْيَماُن َوَراَء َعْشــــُتوَرَث ِإَلَه ــــَذَهَب ُس َف

ْيُدوِنيِّيَن َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّوِنيِّينَ  ، َولَـْم َيْتَبـِع 6. الصَّ َوَعِمَل ُسـَلْيَماُن الشَّـرَّ ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ
ِحيَنِئٍذ َبَنى ُسَلْيَماُن ُمْرَتَفَعًة ِلَكُموَش ِرْجِس اْلُموآِبيِّيَن َعَلى اْلَجَبِل 7. الرَّبَّ َتَمامًا َكَداُوَد َأِبيهِ 

ــونَ  ــَك ِرْجــِس َبِنــي َعمُّ ــاِت 8. الَّــِذي ُتَجــاَه ُأوُرَشــِليَم، َوِلُموَل ــَذا َفَعــَل ِلَجِميــِع ِنَســاِئِه اْلَغِريَب َوَهَك
 8-4: 11ملوك األول ) .َهِتِهنَّ اللََّواِتي ُكنَّ ُيوِقْدَن َوَيْذَبْحَن ِآللِ 

 ِفي اْلَبْدِء َكـاَن اْلَكِلَمـُة َواْلَكِلَمـُة َكـاَن ِعْنـَد اللَّـِه َوَكـاَن اْلَكِلَمـُة 1: (يقول يوحنا -289س
  1: 1يوحنا .) اللَّهَ 

يَّةِ .. .. .. : (ويقول لوقا  2: 3لوقا  )َكاَنْت َكِلَمُة اِهللا َعَلى ُيوَحنَّا ْبِن َزَكِريَّا ِفي اْلَبرِّ

، )سـيارة الرجـل: مثـل(فإذا كان المضاف والمضاف إليه يعنى ملكيـة شـخص لشـىء 
، وقد )أحد التالميذ: مثل(، أو جزء من الكل )باب الفصل: مثل(أو انتماء شىء لشىء 
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، فمعنـى ذلـك أنـه ال يمكـن أن تكـون الكلمـة هـى اهللا ، ألنهـا )َكاَنْت َكِلَمُة اهللاِ (قال لوقا 
 .نفسه” الرجل” “سيارة الرجل“فال يمكن أن يكون معنى . تخصهصادرة عنه و 

أن الكلمـة كانـت فـى ) َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنـَد اللَّـهِ (وهى تمامًا كما قلنا من قبل فإن معنى 
معيــة اهللا وفــى حفظــه ، فالعنديــة تــدل علــى امــتالك الثــانى لــألول أو تحفــظ الثــانى علــى 

؟ فـــال يســـتقيم أن تكـــون الســـيارة عنـــد عـــادل، )ســـبحانه(فكيـــف تكـــون هـــى نفســـه . األول
فيكــــون عــــادل نفســــه هــــو الســــيارة ، أو يكــــون اللــــص عنــــد الشــــرطى فيكــــون معناهــــا أن 

كمــا أنهــا ال تــدل علــى اإلتحــاد بــين االب واالبــن بــأى حــال !! الشــرطى هــو اللــص نفســه
 .من األحوال ، بل إن جاز فهمها كما تفهمونها فهى تدل على اإلنفصال التام

سبة أخرى فإذا كانت الكلمة هى اهللا تبعًا لما ُذِكَر عند يوحنا ، فـال يكـون لجملـة وبح
ــا(لوقــا أدنــى معنــى ، ألنهــا فــى هــذه الحالــة ســيكون معنــى  ــْت َكِلَمــُة اِهللا َعَلــى ُيوَحنَّ ) َكاَن

 ).نَّاَكاَنْت َكِلَمُة الَكِلَمِة َعَلى ُيوحَ (أو ) َكاَنْت اهللا اِهللا َعَلى ُيوَحنَّا: (كالتالى

 يـــــرفض النصـــــارى االعتـــــراف بتحريـــــف كتـــــابهم المقـــــدس بوضـــــع أســـــئلة  -290س
تعجيزيــة غيــر منطقيــة ، وغيــر عقالنيــة للهــروب مــن كــل هــذه األدلــة البينــة التــى تؤكــد 

متناسين بذلك اعتراف الرب . التحريف ، وتُثبت فشلهم فى إثبات صحة نسبة كتابهم هللا
بهـا، وأن أنبيـاؤه كـانوا مـن اللصـوص والسـراق نفسه بتحريف هذه الكتب، وأنه لـم يـوحى 

 فكيف لكم أن تثقوا بكتاب قال عنه الرب كل هذا الكالم؟. والكذبة

 : فيقول النصارى

 .عندما تدعى أن الكتاب محرف ، فالبد أن تأتى بالكتاب األساسى لتثبت التحريف

. لجريمـةوالمكـان الـذى حـرف فيـه ، وزمـان ارتكـاب ا. والبد أن تذكر مـن الـذى حرفـه
ثــم هــل اهللا ضــعيف لــم يــتمكن مــن حفــظ كتابــه؟ . والــدافع الــذى أدى إلــى هــذا التحريــف

 فلماذا يحفظ القرآن ويترك حفظ الكتاب المقدس؟

لـــيس شـــرطًا أن أعلـــم أن كتـــاب اهللا محـــرف ، أن آتـــى باألصـــل ، ثـــم أقارنهمـــا : أوالً 
كفينــا أن نتفــق لكــن ي. ببعضــهما الــبعض ، وأثبــت المواضــع التــى حــدث فيهــا التحريــف

 :اتفاق العقالء على ماهية كتاب اهللا
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 يجب أن أعرف من هو هذا اإلله الذى أعبده) 1

 وما هى صفاته التى يتصف بها؟) 2

 وما هى أفعاله؟) 3

 وما هى أوامره ونواهيه؟ ) 4

 وهل تتضارب صفاته مع أفعاله؟) 5

 وهل تتضارب أوامره مع نواهيه؟) 6

 نيا واآلخرة؟وما هى وعوده لنا فى الد) 7

 وما هو كتابه؟) 8

 وما محتويات كتابه؟) 9

 ما يقدمه الكتاب فى مجال العقل؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال الصحة؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال العلم؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال الُخُلق؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى المجال النسوى؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى المجال اإلجتماعى؟ 

 ه الكتاب فى مجال اإلرث؟ما يقدم 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال الرحمة باإلنسان والحيوان؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال الحرب؟ 

 ما يقدمه الكتاب فى مجال التشريع؟ 

 وعلى َمن ُأنِزَل؟) 10

 وهل الذى ُأنِزَل عليه الكتاب صادق أم كاذب ، تقى وبار ، أم غير ذلك؟) 11

 ملية فى كل مواقفه أم ال؟وهل يمثل دين اهللا بصورة ع )12
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 وهل الكتاب الذى وصل إلينا متواتر أم سنده منقطع؟ )13

 وما الفائدة التربوية التى تعود علّى من محتويات هذا الكتاب؟ )14

 وهل أصل الكتاب الذى نزل به موجود؟) 15

فــال يمكـــن أن يكــون الـــرب متصـــفًا فــى كتابـــه بصـــفات مشــينة ، وال يمكـــن أن يكـــون 
، أو يكــون كالمـــه وأوامـــره مــدمرة للبشـــرية أو للبيئـــة ، وال يمكـــن أن كالمــه ال معنـــى لـــه 

يكــون الكتــاب بــال أهــداف تربويــة ، وال يمكــن أن تتضــارب أفعــال الــرب مــع أقوالــه ، وال 
يمكــن أن يحتــوى هــذا الكتــاب علــى خطــأ مــا، ســواء مــن الناحيــة العلميــة أو األدبيــة أو 

ه اهللا للنبـى هـو الـذى كتـب حرفيـًا ، ولـيس اإلجتماعية، والبـد أن يكـون الكـالم الـذى أبلغـ
للكاتـــب أى تـــدخل فيـــه ، وال يمكـــن أن يكـــون الـــذين أنـــزل علـــيهم الكتـــاب دون المســـتوى 
األخالقى العام ، بل أرفع أخالقًا وعلمًا وعمًال من بـاقى البشـر علـى األقـل فـى أمـتهم ، 

 .إن لم يكن كل البشر فى كل زمان ومكان

ه النقـــاط األساســية ، فهـــو لــيس كتـــاب اهللا ، ألن اهللا فــإن خـــالف محتــوى الكتـــاب هــذ
فـال ُيعَقـل . بغض النظر عثرت على الكتاب السليم أم لم تعثـر عليـه. قدوس ال ُيخطىء

أن أذهــب إلــى قســم الشــرطة لإلبــالغ عــن جريمــة قتــل ، وتــأتى الشــرطة وتــرى المقتــول 
جريمـة القتـل لـم يصـرح غارقًا فى دمائه وال تتحرك للبحث عن القاتـل ، ألن المبلـغ عـن 

لكــن كــل هــذه األشــياء تتحــرى عنهــا الشــرطة بالبحــث العلمــى . لهــم باســم القاتــل ودوافعــه
 .السليم

 :ولنقرأ سويًا اعترافات علماء الكتاب المقدس ودوائر المعارف العالمية

 نص الكتاب المقدس األصلى: أوالً 
 Die Wahrheit über die)يقـول دكتـور روبــرت كيـل تســلر فـى كتابـه  - 1 

Bibel) :“ عنـــدما نـــتكلم هنـــا عـــن نـــص الكتـــاب المقـــدس فإننـــا ال نعنـــي إال ذلـــك الـــنص
، وليست الترجمات التـي نسـتخدمها ]أقدم النصوص" [النص األصلي"الذي يطلق عليه 

ال يوجـد إال أننا نذكر كلمـة الـنص األصـلي أو األساسـى بـين عالمتـي تنصـيص حيـث 
كل ما لدينا هي فقـط مخطوطـات يدويـة و ، على اإلطالق نص أو مصدر أساسي

أي [ قديمـة تشـير فقـط إلـى ُنسـخ منقولـة بـدورها عـن نسـخ أخـرى منقولـة أيضـاً 
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ــــدمًا، ومــــن المحتمــــل أن تكــــون هــــذه ] منقــــوالت عــــن منقــــوالت ــــر ق لكتابــــات أكث
 .”المخطوطات أيضًا نسخًا منقولة بدورها عن نسخ أخرى

كمــا تشــير إليــه كلمــة (فــي كتــاب  لــم يكــن بدايــًة قــد كتــب” الــنص األصــلي“هــذا -  2
ن مـن ، ولم يكن كتابـًا واحـدًا ، ولكنـه )الكتاب المقدس والتي نشأت فيما بعد كـان يتكـوَّ

عدد كبير من الكتـب المنفصـلة عـن بعضـها الـبعض والتـي ال يوجـد فـي األصـل 
، لذلك فإنه من الخطأ أن نتخيله ككتاب واحـد، حيـث إن الكتـاب المقـدس  إرتباط بينها

حـــوالي (نقـــرأ فـــي ترجمـــات اليـــوم قـــد قـــام بتجميعـــه العلمـــاء مـــن مخطوطـــات عديـــدة كمـــا 
، ومخطوطات ناقصـة والتـي يحتـوي القليـل ))32(مخطوطة ـ هولتسمان صفحة  1500

منهـــا علـــى تجميـــع كامـــل للكتـــب اإلنجيليـــة ، كمـــا أن هنـــاك الـــبعض مـــن هـــذه األعمـــال 
 .كتاب المقدسالناقصة عبارة عن قصاصات بالغة الصغر ألجزاء من ال

وهو ليس لدينا كما ذكرنا مـن -أما ما يخص العهد الجديد فإن النص األصلي  - 3
ن بين أعوام  -قبل  بعـد المـيالد، وهـذه مـدة كبيـرة مـن الـزمن بعـد ) 200(و) 50(قد تكوَّ

ســنة لتعــد أيضــًا فتــرة زمنيــة كبيــرة وفــي هــذا الــزمن اســتطاعت ) 50(وفــاة يســوع، بــل إن 
تجد لها طريقًا تنتشر فيـه ، فـي وقـت لـم يعـد فيـه شـهود عيـان عنـد بعض األساطير أن 

كـــم مـــن األســـاطير : تكـــوين معظـــم النصـــوص األصـــلية ، وهنـــا يجـــب علينـــا أن نتـــذكر 
 ! Che Guevaraنشأت فقط بعد عدة سنوات  بسيطة من حريق 

ِبَتــْأِليِف ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َقــْد َأَخــُذوا 1: (اقــرأ إن شــئت اعتــراف لوقــا فــى هــذا الشــأن
ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّنــِة ِعْنــَدَنا  َكَمــا َســلََّمَها ِإَلْيَنــا الَّــِذيَن َكــاُنوا ُمْنــُذ اْلَبــْدِء 2ِقصَّ

ِل ِبَتْدِقيٍق 3ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة  َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا ِإْذ َقْد َتَتبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَّ
ـَواِلي ِإَلْيــَك َأيَُّهــا اْلَعِزيــُز ثَــاُوِفيُلُس َأْن َأكْ  ــَب َعَلــى التـَّ ــَالِم الَّــِذي 4ُت َة اْلَك ــِرَف ِصــحَّ ِلَتْع

فــأين هــذه الكتابــات التــى تُنســب لعيســى عليــه الســالم والتــى  4-1: 1لوقــا ) .ُعلِّْمــَت ِبــهِ 
 سلمها الذين كانوا منذ البدء معاينين وُخدَّامًا للكلمة؟

بـين القـرنين الرابـع ) 1500كما ذكرت حوالي (التى لدينا قد كتبت أما المخطوطات 
، ويمكننا فقط تخيل حقـب )739صفحة  Realencyklopädieانظر (والعاشر تقريبًا 

وبــالطبع ! عــام) 1000(إلــى ] فمــا بــالكم إن وصــل بعضــها[عــام، ) 300(زمنيــة تبلــغ 
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ن يضـع حـدًا فاصـًال فإن هنـاك مخطوطـات أقـدم مـن هـذا ولكـن كـان يجـب علـى الِعلـم أ
 .لهذا

يجب أن نؤكد قبل أي شيء أنه ليس لـدينا ولـو جـزء صـغير مـن أصـل الكتـاب -  4
إنـه لـيس لـدينا مطلقـًا أيـة كتابـات : فيؤكد الدكتور روبرت كيـل تسـلر قـائالً (المقدس 

أثرت عن يسوع حيث إنه ال اختالف على أن يسوع لم يخلـف لنـا شـيئًا مكتوبـًا، 
ثيــرون أن الحــواريين أيضــًا لــم يكتبــوا شــيئًا مطلقــا باســتثناء وربمــا ال يعــرف الك

ومـا لــدينا هـي فقــط .) بــولس نفسـه لــم يكتــب لنــا شــيئاً  القليـل مــن الفقــرات ، حتــى
 .نسخ منقولة

وعلــى األخــص أقــدمهم وأحســنهم حــاًال ” المخطوطــات األصــلية“ُفِقــَد العديــد مــن -  5
 .تمامًا مثل األصول

ســـمة أنـــه بـــين كـــل هـــذه المخطوطـــات اليدويـــة ال توجـــد والنقطـــة السادســـة والحا-  6
ــــورر عـــن هـــذا  -تتفـــق مـــع األخـــرى ( !! ) مخطوطـــة واحـــدة  صـــفحة (ويقـــول القـــس شـ

إنحــــراف (إخــــتالف ) 50000(إن هــــذه المخطوطــــات تحتــــوي علــــى أكثــــر مــــن ) 104
، ويحـــــددها يولشــــــر مـــــن )150000(ويـــــذكر الـــــبعض اآلخـــــر (، )وحيـــــاد مـــــن األصـــــل

، بل إن عـدد األخطـاء التـي تحتويهـا المخطوطـات اليدويـة ) 100000إلى  50000(
: التــي يتكــون منهــا كتابنــا المقــدس هــذا تزيــد عــن هــذا بكثيــر، ممــا حــدا بشــميث أن يقــول

نصــها "إنــه ال توجــد صــفحة واحــدة مــن صــفحات األناجيــل المختلفــة ال يحتــوي 
 .)39ص ( على العديد من اإلختالفات" األصلي

ــــي بحــــث الهــــوتي نشــــرته ــــوريخ  Tagesanzeigerصــــحيفة  وف ــــة زي لمدين
 .ذكر فيه وجود ربع مليون إختالف 18/2/1972السويسرية بتاريخ 

فتقــرر تــذهب أكثــر مــن ذلــك “ Realenzyklopädie" إال أن الموســوعة الواقعيــة 
، وهـذا مـا  أن كل جملة تحتويها المخطوطات اليدوية تشـير إلـى تغييـرات متعـددة

خطابـــــه الشـــــهير إلـــــى واماســـــوس شـــــاكيًا إليـــــه كثـــــرة  دعـــــا هيرونيمـــــوس أن يكتـــــب فـــــي
وذكرهـا "  tot sunt paene quot codicos" اإلختالفـات فـي المخطوطـات اليدويـة 

 ).42دوبشوتس صفحة / نستل 
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ويعلـــق يوليشـــر فــــي مقدمتـــه قــــائًال إن هـــذا العـــدد الكبيــــر الـــذي نشــــأ مـــن المنقــــوالت 
، وال يــدعو هــذا للتعجــب حيــث  قــد أدى إلــى ظهــور الكثيــر مــن األخطــاء] المخطوطــات[

ــة“إن تطــابق شــواهد الــنص  ــد منتصــف الجمل ــه عن ــاد نتعــرف علي صــفحة ( ، ” !يك
ـــب الشـــكلعـــن  ، كمـــا يـــتكلم بصـــورة عامـــة)  577 ـــص “، وعـــن )591ص ( تغري ن

أخطـــاء “، وعـــن ) 591، 579، 578صـــفحات (” أصـــابه التخريـــب بصـــورة كبيـــرة
ص [ ”بصــورة فاضــحة إخــراج الــنص عــن مضــمونه“، وعــن )581ص ( ”فادحــة
XIII )13[( األمـــر الـــذي تؤكـــده لنـــا كـــل التصـــحيحات،) التـــي يطلـــق عليهـــا مناقشـــات
 ).590ص (التي قامت بها الكنيسة قديمًا جدًا ) نقدية

إختالفــــات ُمربكــــة فــــي “وكــــذلك يــــذكر كــــل مــــن نســــتل ودوبشــــوتس فــــي كتابيهمــــا 
جـزء الرابــع ص ال(ويؤكـداه أيضــًا فـي موسـوعة الكتــاب المقـدس ) 42ص ( “النصـوص

4993 .( 

ويعتــرف شــميث بوجــود األخطــاء فــى الكتــاب المقــدس إال أنــه يحــاول تجميــل الكتــاب 
ــيًال فيقــول وبــالطبع فــإن كــل هــذه األخطــاء ليســت علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة، “: قل

فهـذا ). 39أيضًا شـميث صـفحة (” ولكن من بينهم الكثير الذي يعد بجد ذا أهمية كبيرة
جـزم بأنـه ال يعـرف معنـى كلمـة كتـاب مقـدس ، فكيـف يكـون كتــاب اهللا ، القـول يجعلنـا نُ 

ووحى اهللا ، وكلمة اهللا وهو يحتوى على كـل هـذه األخطـاء ، التـى عـددها الـبعض بربـع 
 مليون خطأ؟

النصـوص "للكتاب المقدس والتي يطلـق عليهـا  ال تشير المخطوطات اليدوية - 7
ولكن أيضًا إلى ظهور العديـد مـن  فاتفقط إلى عدد ال يحصى من اإلختال" األصلية

وأخطاء الرؤية والسمع والكثير ( أخطاء النقلاألخطاء بمرور الزمن وعلى األخـص 
 .األمر الذي يفوق في أهميته ما سبق). من األخطاء األخرى

فـي ديـر سـانت كـاترين ) أهـم النسـخ(ويؤكد تشيندورف الذي عثر على نسـخة سـيناء 
 16000إنهـا تحتـوي علـى األقـل علـى  :لقـرن الرابـع والتي ترجع إلـى ا 1844عام 

ــى ســبعة مصــححين أو  ) Realenzyklopädie(تصــحيح  ــل إل ــى األق ترجــع عل
معالجين للنص، بل قد وجد أن بعض المواقع قد تـم كشـطها ثـالث مـرات وكتـب 
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-Huck" لهـــوك ليتســـمان" Synopse" وارجـــع فـــي ذلــك إلـــى ( .عليهـــا للمـــرة الرابعـــة
Lutzmann  " 1950لعام ) 11(صفحة ( 

ومتخصــــص فــــي اللغــــة ] أســــتاذ[وقــــد اكتشــــف ديلتســــش، أحــــد خبــــراء العهــــد القــــديم و
خطــًأ مختلفــًا فــي نصــوص العهــد القــديم التــي عالجهــا بــإجالل  3000العبريــة، حــوالي 

 .وتحفظ

إن الهـدف مـن القـول بـالوحي الكامـل للكتـاب : وينهي القس شورر كالمه قائًال 
إلى أن يكون اهللا هو مؤلفه هو زعم باطـل ويتعـارض  المقدس، والمفهوم الرامي

مع المبادىء األساسية لعقل اإلنسان السليم ، األمر الذى تؤكده لنا اإلختالفات 
البينة للنصوص ، لذلك  ال يمكن أن يتبنى هذا الـرأي إال إنجيليـون جـاهلون أو 

كاثوليكيــة ، ومــا يزيــد دهشــتنا هــو أن الكنيســة ال)128ص ( َمــن كانــت ثقافتــه ضــحله
 .مازالت تنادي أن اهللا هو مؤلف الكتاب المقدس

لكتــب العهــد ) اإلغريقيــة( إن النســخ األصــلية“: وتقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة
وٕان كــل ) وفيمــا عــدا بعــض بقايــا مــن صــعيد مصــر(، الجديــد فنيــت منــذ مــدة طويلــة

ــة  ــى ســبقت مجمــع نيقي ــرة الت ــى الفت ــى اســتخدمها المســيحيون ف ــد النســخ الت ق
 ”.غشيها نفس المصير

وممــا يجــب ذكــره ، أنــه حتــى زمــن اختــراع “: وتواصــل دائــرة المعــارف البريطانيــة
الطباعــة لــم يكــن قــد تــم الوصــول إلــى اتفــاق كامــل فــى أى مــن نصــوص العهــد 

 .االغريقية أو الالتينية: الجديد

أيضـــًا عـــن  التحريفـــات يتحـــدث آبـــاء الكنيســـة بجانـــب“) 162صـــفحة(يقـــول نســـتل 
 "التخريــب"و" اإلزالــة"و" القــص"و" الكشــط"و" التشــويه"و" التــدنيس"و" افاتاإلضــ"
كـذلك يتحـدث نسـتل عـن . "الطمس"و " التعديل"و " التحسين"عن ) وبصورة تهكمية(

، وقــــد أضــــاف هنــــا أيضــــًا ) 162صــــفحة (عــــدم ثقــــة أحــــد فــــي اآلخــــر داخــــل الكنيســــة 
تهـام ال يقـع وزره علـى إنه لمـن الجـدير بالمالحظـة أن هـذا اإل ": مالحظته القائلـة
 ”".المارقين فقط

يتهم فيـه اإلنجيلـين متـى ولوقـا بتغييـر نـص  أما كيزيمان فهو يتبنى الرأي الذي
 .)234وأيضًا  229ص ( ألسباب عقائدية(!) مرقس الذي أتيح لهم مائة مرة 
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أن بعــــض  )19الشــــعبية صــــفحة (وكــــذلك يعتــــرف الكتــــاب المقــــدس طبعــــة زيــــورخ 
عـن عمـد بإضـافة بعـض الكلمـات والجمـل ، وأن آخـرين قـد  الناسخين قد قـاموا

 .أو غيروها تماماً ] أجزاًءا أخرى [ استبعدوا 

إن علماء الالهوت اليوم يتبنون الرأي القائل إنـه : "وعلى ذلك يعلق كنيرم قائالً 
 )38ص " (قد وصل إلينا من الكتاب المقدس أجزاء قليلة فقط غير محرفة

هـــرت تغييـــرات تعســـفية مغرضـــة دون أدنـــى شـــك لقـــد ظ": ويقـــول هولتســـمان 
 )28صفحة (  " ]إلظهار صحة عقائد طائفة محددة[ ألهداف تبريرية بحتة

تحــــت كلمــــة نقــــد الكتــــاب  1956جــــوتنجن (كــــذلك أكــــد قــــاموس الكنيســــة اإلنجيليــــة 
 "تصـحيحات مفتعلـة" أن الكتاب المقـدس يحتـوي علـى) 458المقدس لسوركاو صفحة 
يشــير بــذلك إلــى مثــال واضــح جــدًا وهــو الخطــاب األول ليوحنــا تمــت ألســباب عقائديــة و 

األب والكلمــة : فــإن الــذين يشــهدون فــي الســماء هــم ثالثــة " :القائــل )  [ 7: 5(
 .]"والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحداً 

ـــرات المتعمـــدة "كـــذلك إلـــى  591- 582ويشـــير يوليشـــر فـــي الصـــفحات مـــن التغيي
إن الجاهــل فقــط  هــو الــذى ينكــر ": يقــول حيــث خصوصــًا فــي نصــوص األناجيــل

 . "ذلك

كما أكد كل العلماء في المائة سنة األخيرة حقيقة وجود العديد من التغييـرات 
المتعمــدة التــي لحقــت بالكتــاب المقــدس فــي القــرون األولــى الميالديــة، ومعظــم 
هؤالء العلماء الذين أرادوا الكالم عن الكتـاب المقـدس ونشـأته ونصـه وقانونيتـه 

 .بصورة جّدّية من الهوتي الكنيسة
ظهــر العديــد مــن المواقــع المختلفــة التــي قــام بتصــحيحها أحــد وعلــى ذلــك فقــد 

 المصححين في شكل مخالف تمامًا لما قام به مصحح آخر، أو أعاد تصحيحها
 .وهذا يتوقف على عقيدة المدرسة التي يمثلها

يمكـن معالجتـه  فقد ظهرت فوضى تامة في النص وٕاضطراب الوعلى أية حال 
تعـــدُّد الحـــذف والتصـــحيح (مثـــل نتيجـــة التصـــحيحات المختلفـــة وأيضـــًا الطبيعيـــة 

 ). والتوفيق
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أن كــل المحــاوالت التــي ترمــي إلــى قــراءة وصــفية  لحيــاة لــذلك يعلــن كيزيمــان 
يســــوع مــن األناجيــل فهــي بائنــة بالفشــل، حيــث تنعــدم الثقــة فــي التــواتر ألبعــد 

 .)233صفحة ( درجة يمكن تخيلها

نجد أن تلك الفقرات كاملة أو أجزاء من الكتاب المقدس التي يعلن وعلى ذلك 
قد كتبت بعد ذلك ، وهذا ما أكده على سبيل المثـال " الكتاب المقدس"عنها علم 

طبعة زيورخ الشعبية في العديد من المواضع ، وهذا يعنـي أن " الكتاب المقدس"
: 16مثـل مـرقس [ فـي سـهولة ويسـر مثل هذه المواضع قد أضافها ُكتَّاب آخـرون

9-20[ 

والجدير بالذكر في موضوع التحريفـات هـذا ولتجنـب تكـرار هـذه المقولـة نـذكر اآلتـي 
ُيجمع علمـاء الالهـوت اليـوم علـى أن أجـزاء مختلفـة مـن الكتـاب المقـدس لـم : 

 .يكتبها المؤلفون الذين ُيعزى إليهم أسماء هذه الكتب
 :كتاب هللاصفات سلبية ينسبها ال: ثانياً 

مــن المســتحيل أن ينــزل الــرب كتابــًا يســب فيــه نفســه ، أو يصــف فيــه نفســه بصــفات 
األمر الذى إن وجَد فى كتاب لينفى عنه أن . مشينة ، يأنف منها عبيده أن يتصفوا بها

يكون مؤلفه هو اإلله ، وٕاال وِصَف اإلله على األقـل بأنـه فقـد عقلـه قبـل أن يـوحى بهـذا 
ه مهــزَّأ ، يحــب أن يضــربه عبيــده ، ويبصــقون فــى وجهــه ، ويلعنــوه ، الهــراء ، أو إنــه إلــ

ويكفــرون برســالته ، ويــأتون بكــل المنكــرات التــى نهــاهم عنهــا ، أو أراد أن ينفــر عبيـــده 
 :ومتبعيه منه ومن كتابه

 : الرب لص ويأمر بالسرقة -1

  اْلِمْصــــِريِّينَ  َوُأْعِطــــي ِنْعَمــــًة ِلَهــــَذا الشَّـــْعِب ِفــــي ُعِ◌ُيــــونِ 21( 22-21: 3خـــروج .
ــاِرِغينَ  ــْم َال َتْمُضــوَن َف ــا َتْمُضــوَن َأنَُّك ــوُن ِحيَنَم ــْن 22. َفَيُك ــَرَأٍة ِم ــلُّ اْم ــُب ُك ــْل َتْطُل َب

ٍة َوَأْمِتَعَة َذَهـٍب َوِثَيابـًا َوَتَضـُعوَنَها َعَلـى َبِنـيُكْم  َجاَرِتَها َوِمْن َنِزيَلِة َبْيِتَها َأْمِتَعَة ِفضَّ
 .) »َتْسِلُبوَن اْلِمْصِريِّينَ فَ . َوَبَناِتُكمْ 
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 ِاْذَهَبا ِإَلـى اْلَقْرَيـِة «( 3-2: 21متـى : وعندما اقتربوا من أورشليم قال لتلميذين
ُهَمـا َوْأِتَيـاِني ِبِهَمـا . الَِّتي َأَماَمُكَما َفِلْلَوْقِت َتِجَداِن َأَتانًا َمْرُبوَطًة َوَجْحشًا َمَعَهـا َفُحالَّ

 ) .»َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُلُهَما. الرَّبُّ ُمْحَتاٌج ِإَلْيِهَما: َأَحٌد َشْيئًا َفُقوالَ  َوإِْن َقاَل َلُكَما3

 وجاء ليأكل من شجرة تين ليست مملوكة له ، ودمرهـا عنـدما لـم يجـد قيهـا تـين :
ــْبِح ِإْذ َكــاَن َراِجعــًا ِإَلــى اْلَمِديَنــِة َجــاَع 18( 19-18: 21متــى  َفَنَظــَر 19َوِفــي الصُّ
: َفقَـاَل َلهَـا. َة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجـْد ِفيَهـا َشـْيئًا ِإالَّ َوَرقـًا َفَقـطْ َشَجرَ 

 ) .َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ . »َال َيُكْن ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد ِإَلى اَألَبدِ «

 : الرب زعيم عصابة -2

 )19 ََقْد َرَأْيـُت الـرَّبَّ َجاِلسـًا َعَلـى ُكْرِسـيِِّه، َوُكـلُّ : َم الرَّبِّ َفاْسَمْع ِإذًا َكالَ : [َوَقال
َمـْن ُيْغـِوي َأْخـآَب : َفقَـاَل الـرَّبُّ 20. ُجْنِد السََّماِء ُوُقوٌف َلَدْيِه َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَسارِهِ 

ــادَ  ــوَت ِجْلَع ــي َراُم ــُقَط ِف ــَعَد َوَيْس ــَذا َوَقــالَ َفَيْص ــاَل َهــَذا َهَك ــَذا ؟ َفَق ــَرَج 21. َذاَك َهَك ــمَّ َخ ُث
وُح َوَوَقـَف َأَمـاَم الـرَّبِّ َوَقـالَ  َأْخـُرُج : َفقَـالَ 22؟ ِبَمـاَذا: َوَسـَأَلُه الـرَّبُّ . َأَنـا ُأْغِويـهِ : الرُّ

اْفَعْل َفاْخُرْج وَ . ِإنََّك ُتْغِويِه َوَتْقَتِدرُ : َفَقالَ . َوَأُكوُن ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئهِ 
 22-19: 22ملوك األول  .)َهَكَذا

 :مدمِّر للبيئةالرب  -3

  ــْبِح ِإْذ َكــاَن َراِجعــًا ِإَلــى اْلَمِديَنــِة َجــاَع 18( 19-18: 21متــى َفَنَظــَر 19َوِفــي الصُّ
َال َيُكـْن «: َقاَل َلهَـافَ . َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقًا َفَقطْ 

 .) َفَيِبَسِت التِّيَنُة ِفي اْلَحالِ . »ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد ِإَلى اَألَبدِ 

  َوَكاَن ُهَناَك ِعْنَد اْلِجَباِل َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعـى 11( 14-11: 5مرقس
َفـَأِذَن 13. »ْلَنا ِإَلـى اْلَخَنـاِزيِر ِلَنـْدُخَل ِفيَهـاَأْرِسـ«: َفَطَلَب ِإَلْيِه ُكلُّ الشََّياِطيِن قَـاِئِلينَ 12

َفَخَرَجِت اَألْرَواُح النَِّجَسُة َوَدَخَلْت ِفـي اْلَخَنـاِزيِر َفاْنـَدَفَع اْلَقِطيـُع . َلُهْم َيُسوُع ِلْلَوْقتِ 
ـا ُرَعـاُة 14. َبْحـرِ َوَكاَن َنْحَو َأْلَفْيِن َفـاْخَتَنَق ِفـي الْ  -ِمْن َعَلى اْلُجْرِف ِإَلى اْلَبْحِر  َوَأمَّ

َياِع َفَخَرُجوا ِلَيَرْوا َما َجَرى  ).اْلَخَناِزيِر َفَهَرُبوا َوَأْخَبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي الضِّ

  ـَنٍة َوُكـلَّ َمِديَنـٍة ُمْختَـاَرٍة 19( 19: 3ملوك الثـانى َفَتْضِرُبوَن ُكلَّ َمِديَنـٍة ُمَحصَّ
َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماِء َوُتْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجيَِّدٍة َوَتْقَطُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة 
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 )].ِباْلِحَجاَرةِ 

  ُمَها 15( 17-15: 13تثنية َفَضْربًا َتْضِرُب ُسكَّاَن ِتلَك الَمِديَنِة ِبَحدِّ السَّْيِف َوُتَحرِّ
ــيْ  ــاَحِتَها 16. فِ ِبُكــلِّ َمــا ِفيَهــا َمــَع َبَهاِئِمَهــا ِبَحــدِّ السَّ ــِط َس ــى َوَس ــا ِإل ــل َأْمِتَعِتَه ــُع ُك َتْجَم

ِإلِهـَك َفَتُكـوُن تَـال� ِإلـى اَألَبـِد ال تُْبَنـى  َوُتْحِرُق ِبالنَّاِر الَمِديَنَة َوُكل َأْمِتَعِتَها َكاِملًة ِللـرَّبِّ 
 .) َبْعدُ 

  ُمـوا ُكـلَّ َمـا َلـُه َفاآلَن اْذَهْب َواْضِرْب َعَمـاِليَق َوَحرِّ 3( 3: 15صموئيل األول
 ) .»َجَمًال َوِحَماراً , َبَقرًا َوَغَنماً , ِطْفًال َوَرِضيعاً , َوَال َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقُتْل َرُجًال َواْمَرَأةً 

 : مجرم حربالرب إرهابى و  -4

  َوَأْخـَرَج الشَّـْعَب الَّـِذيَن ِبَهـا َوَنَشـَرُهْم ِبَمَناِشـيَر◌ِ 3( 3: 20أخبار األيام األول 
ــونَ . َوَنــَواِرِج َحِديــٍد َوُفــُؤوسٍ  ثُــمَّ َرَجــَع َداُوُد . َوَهَكــَذا َصــَنَع َداُوُد ِلُكــلِّ ُمــُدِن َبِنــي َعمُّ

 ).َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

  َيــا ِبْنــَت َباِبــَل اْلُمْخَرَبــَة ُطــوَبى ِلَمــْن ُيَجاِزيــِك َجــَزاَءِك الَّــِذي 8( 9-8: 137مزاميــر
ْخَرةَ 9! اَجاَزْيِتنَ   !)ُطوَبى ِلَمْن ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ

  َال ُتْشــِفْق َأْعُيـــُنُكْم َوَال  .اْعُبــُروا ِفــي اْلَمِديَنــِة َوَراَءُه َواْضــِرُبوا[( 7-5: 9حزقيــال
ــابَّ َواْلَعــْذَراَء َوالطِّْفــَل َوالنَِّســاءَ 6. َتْعُفــوا ــْيَخ َوالشَّ َوَال َتْقُرُبــوا ِمــْن . ِلْلَهــَالكِ  اْقُتُلــوا. َالشَّ

ــَمةُ  ــُيوِخ الَّــِذيَن َأَمــاَم اْلَبْيــتِ  .»َمْقِدِســي َواْبتَــِدُئوا ِمــنْ , ِإْنَســاٍن َعَلْيــِه السِّ  .َفـــاْبَتَدُأوا ِبـــالرَِّجاِل الشُّ
ــمْ 7 ــاَل َلُه ــتَ : [َوَق ــوا اْلَبْي ُس ــى, َنجِّ ــدُّوَر َقْتَل ــُألوا ال ــوا. َواْم ــوا ِفــي  َفَخَرُجــوا. »اْخُرُج َوَقَتُل

 ).اْلَمِديَنةِ 

  ِبــالسَّْيِف . ُتَجاَزى السَّاِمَرُة َألنََّها َقْد َتَمرََّدْت َعَلى ِإَلِهَهـا16( 16: 13هوشـع
 ) ُتَحطَُّم َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ . َيْسُقُطونَ 

  ُمــوا ُكــلَّ َمــا َلــُه َواْضــِرْب َعَمــاِليَق َوَحرِّ َفــاآلَن اْذَهــْب 3( 3: 15صــموئيل األول
» َجَمـًال َوِحَمـاراً , َبَقـرًا َوَغَنمـاً , ِطْفـًال َوَرِضـيعاً , َوَال َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقُتْل َرُجًال َواْمـَرَأةً 

 (... 

  َوَقَطُعــوا َأْيــِدَيُهَما  َوَأَمــَر َداُوُد اْلِغْلَمــاَن َفَقَتُلوُهَمــا،12( 12: 4صــموئيل الثــانى
 ).لَُّقوُهَما َعَلى اْلِبْرَكِة ِفي َحْبُرونَ َوعَ  َوَأْرُجَلُهَما
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  ـــــْهِل 40( 40-28: 10يشـــــوع َفَضـــــَرَب َيُشـــــوُع ُكـــــلَّ َأْرِض اْلَجَبـــــِل َواْلَجُنـــــوِب َوالسَّ
 .)ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َلْم ُيْبِق َشاِرداً . َوالسُُّفوِح َوُكلَّ ُمُلوِكَها

  ـــاِمَرِة، 17( 17: 10ملـــوك الثـــانى ـــى السَّ ـــوا َوَجـــاَء ِإَل ـــِذيَن َبُق ـــَع الَّ ـــَل َجِمي َوَقَت
 ).َألْخآَب ِفي السَّاِمَرِة َحتَّى َأْفَناُه، َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

  ــــــْيِف  َفَضــــــْربًا َتْضــــــِرُب ُســــــكَّاَن ِتلــــــَك الَمِديَنــــــةِ 15( 17-15: 13تثنيــــــة ِبَحــــــدِّ السَّ
ُمَهـا ِبُكــلِّ َمـا ِفيَهــا َمـَع َبَهاِئِمَهــا ِبَحـدِّ السَّــْيفِ  َتْجَمـُع ُكــل َأْمِتَعِتهَـا ِإلـى َوَســِط 16. َوُتَحرِّ

 َســاَحِتَها َوُتْحــِرُق ِبالنَّــاِر الَمِديَنــَة َوُكــل َأْمِتَعِتَهــا َكاِملــًة ِللــرَّبِّ ِإلِهــَك َفَتُكــوُن تَــال� ِإلــى اَألَبــِد ال
 .) تُْبَنى َبْعدُ 

 )27 َأمَّا َأْعَداِئي ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا َأْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم َفْأُتوا ِبِهـْم ِإَلـى ُهَنـا
 27: 19لوقا .) »َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

 )26» َُوَأْوَالَدُه َوإِْخَوتَـُه  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَلـيَّ َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه َوُأمَّـُه َواْمَرَأتَـه
 16: 14لوقا ) .َوَأَخَواِتِه َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

 )34» َِمـــا ِجْئـــُت ِألُْلِقـــَي . َال َتُظنُّــوا َأنِّـــي ِجْئـــُت ِألُْلِقـــَي َســَالمًا َعَلـــى اَألْرض
قَ َفِإنِّي ِجْئُت 35. َسَالمًا َبْل َسْيفاً  اِإلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه َواِالْبَنَة ِضدَّ ُأمَِّها َواْلَكنََّة  ِألَُفرِّ

 40-34: 10متى .) ِضدَّ َحَماِتَها

 )49» َِأَتُظنُّوَن َأنِّي ِجْئُت ُألْعِطَي َسـَالمًا 51...ِجْئُت ُألْلِقَي َنارًا َعَلى اَألْرض
َألنَّــُه َيُكــوُن ِمــَن اآلَن َخْمَســٌة ِفــي َبْيــٍت 52.َســاماً َبــِل اْنقِ ! َكــالَّ َأُقــوُل َلُكــمْ ؟ َعَلــى اَألْرضِ 

َيْنَقِســـُم اَألُب َعَلـــى اِالْبـــِن 53. َثَالثَـــٌة َعَلـــى اْثَنـــْيِن َواْثَنـــاِن َعَلـــى َثَالثَـــةٍ : َواِحـــٍد ُمْنَقِســـِمينَ 
َعَلـى َكنَِّتَهـا َواْلَكنَّـُة  َواِالْبُن َعَلى اَألِب َواُألمُّ َعَلى اْلِبْنِت َواْلِبْنـُت َعَلـى اُألمِّ َواْلَحَمـاةُ 

 53-49: 12لوقا)»َعَلى َحَماِتَها

 : لعبة فى أيدى الشيطان الرب -5

 )1 وِح اْلقُـُدِس وِح ِفـي َأمَّا َيُسوُع َفَرَجَع ِمَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئًا ِمَن الرُّ َوَكاَن ُيْقَتاُد ِبـالرُّ
يَّةِ  َوَلمَّا َتمَّـْت . َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا ِفي ِتْلَك اَأليَّامِ . ْن ِإْبِليَس َأْرَبِعيَن َيْومًا ُيَجرَُّب مِ 2 اْلَبرِّ

. »ِإْن ُكْنــَت اْبــَن اِهللا َفُقــْل ِلَهــَذا اْلَحَجــِر َأْن َيِصــيَر ُخْبــزاً «: َوَقــاَل َلــُه ِإْبِلــيُس 3. َجــاَع َأِخيــراً 
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. »َيْحَيـا اِإلْنَسـاُن َبـْل ِبُكـلِّ َكِلَمـٍة ِمـَن اهللاِ  َمْكتُـوٌب َأْن لَـْيَس بِـاْلُخْبِز َوْحـَدهُ «: َفَأَجاَبُه َيُسـوعُ 4
َمـانِ ثُمَّ َأْصَعَدُه ِإْبِليُس ِإَلى َجَبٍل 5 . َعاٍل َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك اْلَمْسُكوَنِة ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزَّ
ـْلَطاَن ُكلَّـُه َوَمْجـَدُهنَّ «: َوَقاَل َلُه ِإْبِليُس 6 َألنَّـُه ِإَلـيَّ َقـْد ُدِفـَع َوَأَنـا  َلَك ُأْعِطي َهـَذا السُّ

: َفَأَجاَبــُه َيُســوعُ 8. »َفــِإْن َســَجْدَت َأَمــاِمي َيُكــوُن َلــَك اْلَجِميــعُ 7. ُأْعِطيــِه ِلَمــْن ُأِريــدُ 
ِإَلى  ثُمَّ َجاَء ِبهِ 9. »ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوإِيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبـدُ : ِإنَُّه َمْكُتوبٌ ! اْذَهْب َيا َشْيَطانُ «

ِإْن ُكْنَت اْبَن اِهللا َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا «: َوَقاَل َلهُ ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَمُه َعَلى َجَناِح اْلَهْيَكِل 
َوَأنَُّهْم َعَلى َأَياِديِهْم 11َأنَُّه ُيوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي َيْحَفُظوَك : َألنَُّه َمْكُتوبٌ 10ِإَلى َأْسَفَل 

َال ُتَجــرِِّب الــرَّبَّ : ِإنَّــُه ِقيــلَ «: َفَأَجــاَب َيُســوعُ 12. »ُلوَنــَك ِلَكــْي َال َتْصــِدَم ِبَحَجــٍر ِرْجَلــكَ َيْحمِ 
 13-1: 4لوقا .) َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ 13. »ِإَلَهكَ 

 : العبد المخلوق أقوى من الرب -6

وُيهــَزم فــى هــذه الحــرب؟ مــا لكــم ، كيــف تحكمــون؟ مــا لكــم  أيتصــارع الــرب مــع عبــده
 )30-22: 32تكوين(كيف تفكرون؟ اقرأ مباراة المصارعة بين الرب وعبده يعقوب

 : الرب يأمر بالزنا -7

  ــاَل الــرَّبُّ ِلُهوَشــعَ 2( 2: 1هوشــع ــا َكلَّــَم الــرَّبُّ ُهوَشــَع َق اْذَهــْب ُخــْذ «: َأّوّ◌َ◌َل َم
 .) »!َألنَّ اَألْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّبَّ ِزًنى َوَأْوَالَد ِزًنى ِلَنْفِسَك اْمَرَأَة 

  اْذَهــْب َأْيضــًا َأْحِبــِب اْمــَرَأًة َحِبيَبــَة َصــاِحٍب «: َوَقــاَل الــرَّبُّ ِلــي1( 1: 3هوشــع
 ) َوَزاِنَيًة َكَمَحبَِّة الرَّبِّ ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ 

  ـــُه َعِبيـــُدهُ َفَقـــاَل 2( 2: 1ملـــوك األول ـــاٍة : [َل ـــى َفَت ـــِك َعَل ِلُيَفتُِّشـــوا ِلَســـيِِّدَنا اْلَمِل
َعْذَراَء، َفْلَتِقْف َأَماَم اْلَمِلِك َوْلَتُكْن َلُه َحاِضَنًة َوْلَتْضَطِجْع ِفي ِحْضـِنَك َفَيـْدَفَأ َسـيُِّدَنا 

 ].) اْلَمِلكُ 

  ُحقُـوَلُهْم ِلَمـاِلِكيَن َألنَّهُـْم ِمـَن وَ ِلَذِلَك ُأْعِطـي ِنَسـاَءُهْم ِآلَخـِريَن 10( 10: 8إرميا
ـــيِّ ِإَلـــى اْلَكـــاِهِن ُكـــلُّ َواِحـــٍد َيْعَمـــُل  ْبِح ِمـــَن النَِّب ـــالرِّ ـــٌع ِب ـــى اْلَكِبيـــِر ُكـــلُّ َواِحـــٍد ُموَل ـــِغيِر ِإَل الصَّ

 .) ِباْلَكِذبِ 
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  شَّــرَّ ِمــْن َهَئَنـَذا ُأِقــيُم َعَلْيــَك ال:َهَكــَذا َقــاَل الــرَّبُّ 11( 12-11: 12صـموئيل الثــانى
َوآُخــُذ ِنَســاَءَك َأَمــاَم َعْيَنْيــَك َوُأْعِطــيِهنَّ ِلَقِريِبــَك، َفَيْضــَطِجُع َمــَع ِنَســاِئَك ِفــي َبْيِتــَك، 

 ) ». َعْيِن َهِذِه الشَّْمسِ 

  اْمَرَأُتَك َتْزِني ِفي اْلَمِديَنـةِ ]: ألمصيا[ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ 17( 17: 7عاموس 
ــوَك َوبَ  ــي َأْرٍض َنِجَســٍة َوَبُن ــَت َتُمــوُت ِف ـــاْلَحْبِل َوَأْن ــُم ِب ـــالسَّْيِف َوَأْرُضــَك تُْقَس ــَك َيْســُقُطوَن ِب َناُت

  .)»َوإِْسَراِئيُل ُيْسَبى َسْبيًا َعْن َأْرِضهِ 

 ـــرَّبُّ 16( 17-16: 3إشـــعياء ـــاَل ال ـــاِت ِصـــْهَيْوَن َيَتَشـــاَمْخَن «:َوَق ـــِل َأنَّ َبَن ِمـــْن َأْج
ْمــــُدوَداِت اَألْعَنــــاِق َوَغــــاِمَزاٍت ِبُعُيـــــوِنِهنَّ َوَخــــاِطَراٍت ِفــــي َمْشــــِيِهنَّ َوُيَخْشِخْشـــــَن َوَيْمِشــــيَن مَ 
  .)ُيْصِلُع السَّيُِّد َهاَمَة َبَناِت ِصْهَيْوَن َوُيَعرِّي الرَّبُّ َعْوَرَتُهنَّ 17ِبَأْرُجِلِهنَّ 

 :الرب ملعون -8
  وس إذ صـار لعنـة ألجلنـا المسيح افتـدانا مـن لعنـة النـام( 13: 3غالطية

 ) ملعون كل من ُعلَِّق على خشبة: ألنه مكتوب

 : ال يأتمن عبيده ويسب مالئَكَته -9

 18: 4أّيوب.) ُهَوَذا َعِبيُدُه َال َيْأَتِمُنُهْم َوإَِلى َمَالِئَكِتِه َيْنِسُب َحَماَقةً 18(

 :نسبوا إلى الرب النْصب والظلم واإلحتيال -10

َجِني َوَلفَّ َعَليَّ ُأْحُبوَلَتهُ  َفاْعَلُموا ِإذاً 6( َها ِإنِّي َأْصُرُخ ُظْلمًا فَـَال 7. َأنَّ اَهللا َقْد َعوَّ
ــْيَس ُحْكــمٌ . ُأْســَتَجابُ  ــُر َوَعَلــى ُســُبِلي َجَعــَل َظَالمــاً 8. َأْدُعــو َوَل َط َطِريِقــي َفــَال َأْعُب ــْد َحــوَّ . َق

َهَدَمِني ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َفَذَهْبُت َوَقَلَع ِمْثَل َشَجَرٍة 10. َأَزاَل َعنِّي َكَراَمِتي َوَنَزَع َتاَج َرْأِسي9
  11-6: 19أّيوب)َوَحِسَبِني َكَأْعَداِئهِ َوَأْضَرَم َعَليَّ َغَضَبُه 11َرَجاِئي

 : الرب سكِّير -11

  َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65( 65: 78مزامير (. 

 :الرب يأمر بالسُّكر ويصنع خمرًا معتَّقة -12

  َأيَُّها اَألِحبَّاءُ  اْشَرُبوا َواْسَكُروا .ُكُلوا َأيَُّها اَألْصَحابُ ( 1 :5نشيد اإلنشاد (. 
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  َفَمَألُوَهـا ِإلَـى فَـْوقُ . »اْمـَألُوا اَألْجـَراَن َمـاءً «: َقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 7( 10-7: 2يوحنا .
ـا َذاَق َرئِـيُس اْلُمتََّكـِإ 9. َفقَـدَُّموا. »اْسَتُقوا اآلَن َوَقدُِّموا ِإَلى َرئِـيِس اْلُمتََّكـإِ «: ُثمَّ َقاَل َلُهمُ 8 َفَلمَّ

َل َخْمــرًا َوَلــْم َيُكــْن َيْعَلــُم ِمــْن َأْيــَن ِهــَي  َلِكــنَّ اْلُخــدَّاَم الَّــِذيَن َكــاُنوا َقــِد اْســَتَقُوا  -اْلَمــاَء اْلُمَتَحــوِّ
ُكـلُّ ِإْنَسـاٍن ِإنََّمـا َيَضـُع اْلَخْمـَر «: َوَقاَل لَـهُ 10َدَعا َرِئيُس اْلُمتََّكِإ اْلَعِريَس  -اْلَماَء َعِلُموا 

َأمَّـا َأْنـَت َفَقـْد َأْبَقْيـَت اْلَخْمـَر اْلَجيِّـَدَة ِإَلـى . اْلَجيَِّدَة َأوًَّال َوَمَتى َسِكُروا َفِحيَنِئٍذ الـدُّونَ 
 ).»اآلنَ 

  :الرب كّذاب -13

  َضــْرَبًة َواِحــَدًة َأْيضــًا َأْجِلــُب َعلَــى «: ثُــمَّ قَــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى1( 2-1: 11خــروج
َتَكلَّْم ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب َأْن َيْطُلَب ُكـلُّ َرُجـٍل ِمـْن َصـاِحِبِه 2. …ِفْرَعْوَن َوَعَلى ِمْصرَ 

ٍة َوَأْمِتَعَة ذَ   .) »َهبٍ َوُكلُّ اْمَرَأٍة ِمْن َصاِحَبِتَها َأْمِتَعَة ِفضَّ

 : الرب مقرف -14

  وتأكــل كعكــًا مــن الشــعير علــى الخــرء الــذى يخــرج مــن ( 12: 4حزقيــال
 ) اإلنسان تخبزه أمام عيونهم

  قد جعلت لك خثى البقر بدل ُخرء اإلنسـان فتصـنع . انظر( 15: 4حزقيال
 ) خبزك عليه

  ليأكلوا َعِذَرَتهم ويشربون بولهم معكم( 12: 36إشعياء ( 

 : رب ذليلال -15

  ألنــه لـم يــرد أن يتــردد وكـان يســوع يتـردد بعـد هــذا فـى الجليـل ، ( 1: 7يوحنـا
 ) فى اليهودية ألن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه

  َواْبتَـــــَدَأ َيْحـــــَزُن ثُــــمَّ َأَخـــــَذ َمَعــــُه ُبْطـــــُرَس َواْبَنــــْي َزْبـــــِدي 37( 41-37: 26متــــى
اْمُكثُــوا َهُهَنــا َواْســَهُروا . َحِزيَنــٌة ِجــّدًا َحتَّــى اْلَمــْوتِ  َنْفِســي«: َفَقــاَل َلُهــمْ 38. َوَيْكَتِئــبُ 

َيـا َأَبتَـاُه ِإْن َأْمَكـَن «: قَـاِئالً  َتَقدََّم َقِليًال َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه َوَكاَن ُيَصـلِّيثُـمَّ 39. »َمِعي
ثُـمَّ َجـاَء 40. »َكَمـا ُتِريـُد َأْنـتَ  َفْلَتْعُبْر َعنِّي َهِذِه اْلَكْأُس َوَلِكْن َلْيَس َكَما ُأِريُد َأَنـا َبـلْ 

َأَهَكـَذا َمـا َقـَدْرُتْم َأْن َتْسـَهُروا َمِعـي َسـاَعًة «: ِإَلى التََّالِميِذ َفَوَجَدُهْم ِنَيامًا َفَقاَل ِلُبْطـُرَس 
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وُح َفَنِشـيٌط َوأَ . ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَبةٍ 41َواِحَدًة؟  مَّـا اْلَجَسـُد َأمَّـا الـرُّ
 .)»َفَضِعيفٌ 

 : الرب مهان -16

  ْوُه َوَأْلَبُسـوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّـًا 28( 31-28: 27متى َوَضـَفُروا ِإْكِلـيًال ِمـْن 29َفَعرَّ
َوَكـاُنوا َيْجثُـوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن . َشْوٍك َوَوَضُعوُه َعَلى َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنـهِ 

َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َعَلى 30» !السََّالُم َيا َمِلَك اْلَيهُـودِ «: اِئِلينَ قَ ِبِه 
ْلبِ 31. َرْأِسهِ  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  .) َوَبْعَد َما اْسَتْهَزُأوا ِبِه َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

  َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65( 15 65: 78مزامير( 
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 ):سبحانه وتعالى(جهل مطلق يلحقه الكتاب باهللا : ثالثاً 
 :من الذى نجا من أوالد يهورام من القتل؟ ال يعرف الرب بالضبط -1

َفَصــِعُدوا ِإَلــى َيُهــوَذا َواْفَتَتُحوَهــا َوَســُبوا ُكــلَّ اَألْمــَواِل اْلَمْوُجــوَدِة ِفــي َبْيــِت 17: (يهوآحــاز
أخبار األيـام .) َوَلْم َيْبَق َلُه اْبٌن ِإالَّ َيُهوآَحاُز َأْصَغَر َبِنيهِ َأْيضًا  اْلَمِلِك َمَع َبِنيِه َوِنَساِئهِ 

 17: 21الثانى 

ــُه 1: (أخزيــا ــَغَر ِعَوضــًا َعْن ــُه اَألْص ــا اْبَن ــِليَم َأَخْزَي ــكَّاُن ُأوُرَش ــَك ُس َألنَّ َجِميــَع َوَملَّ
ِلــيَن َقــَتَلُهُم اْلُغــَزاُة الَّــِذيَن َجــاُءوا َمــعَ  َفَمَلــَك َأَخْزَيــا ْبــُن َيُهــوَراَم َمِلــِك . اْلَعــَرِب ِإَلــى اْلَمَحلَّــةِ  اَألوَّ

 1: 22أخبار األيام الثانى .) َيُهوَذا

 :متى تولَّى أخزيا بن يهورام الحكم؟ ال يعرف الرب بالضبط -2

ِفي السََّنِة الثَّاِنَيَة َعَشـَرَة 25: (فى السنة الثانية عشر من ُحكم يهورام ملك إسـرائيل
 25: 8ملوك الثانى ) ْبِن َأْخآَب َمِلِك ِإْسَراِئيَل، َمَلَك َأَخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َمِلِك َيُهوَذاِلُيوَراَم 

ــَة 29: (فــى الســنة الحاديــة عشــر مــن ُحكــم يهــورام ملــك إســرائيل ــَنِة اْلَحاِدَي ــي السَّ ِف
 29: 9ملوك الثانى ) .اْبِن َأْخآَب، َمَلَك َأَخْزَيا َعَلى َيُهوذَ َعَشَرَة ِلُيوَراَم 

وتؤكــد دائــرة المعــارف الكتابيــة هــذا الخطــأ فــى الكتــاب وتضــارب النســخ المختلفــة مــع 
بعضها البعض، األمر الذى يؤكد أنها لـم تصـدر عـن اهللا سـبحانه وتعـالى، وٕانهـا ُكِتَبـت 

وأخزيـا هـو االبـن األصـغر للملـك يهـورام بـن يهوشـافاط ، وقـد : (من ذاكرة الكتبة، فتقـول
، لكـن فـي )25: 8ملـوك الثـانى (أ حكمه فـي السـنة الثانيـة عشـرة ليـورام ملـك إسـرائيل بد
يذكر أنه ملـك فـي السـنة الحاديـة عشـرة ليـورام بـن أخـآب، ويبـدو ) 29: 9ملوك الثانى (

أن األولــي حســب األســلوب العبــري ، أمــا الثانيــة فحســب األســلوب اليونــاني فــي حســاب 
ملـك فـي "علـى أنـه ) 25: 8ملـوك الثـانى (سـبعينية فـي السنين ، إذ يذكر في الترجمة ال

 ").السنة الحادية عشرة 

أخزيــا بــن يهــورام ، (وتؤكــد نفــس دائــرة المعــارف تضــارب آخــر فــى الكتــاب ، فتقــول 
، أخبــــار  29-16: 9،  29-25: 8ملــــوك الثــــانى (الملـــك الســــادس مــــن ملــــوك يهــــوذا 

،  27: 21أخبــار األيــام الثــانى ( ويــذكر أيضــًا باســم يهوآحــاز) 9-1: 22األيــام الثــانى 
ويســـمي أيضـــًا . بأحـــداث تقـــديم وتـــأخير فـــي المقطعـــين المكـــون منهـــا االســـم)  23: 25
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وٕان كانـت هنـاك خمـس عشـرة مخطوطـة عبريـة  6: 22أخبار األيـام الثـانى (عزريا في 
 ). تذكره باسم أخزيا في هذا الموضع

ة جهـل مـن يقـرأ موسـوعته وأنـه والغريب فى تبريرات هذا الكتاب أنه يضع فى المقدم
ال يوجــد باحــث واحــد يمكنــه تتبــع صــدق كالمــه مــن كذبــه ، ففــى الموضــع األخيــر الــذى 

ــي َيْزَرِعيــَل 6: (استشــهد بــه ال تجــد بــالمرة أى اســم ال ليهوآحــاز وال لعزريــا َفَرَجــَع ِلَيْبــَرَأ ِف
َرَباِت الَِّتي َضَرُبوُه ِبَها ِفي الرَّاَمِة ِعنْ  َوَنـَزَل َأَخْزَيـا . َد ُمَحاَرَبتِـِه َحَزاِئيـَل َمِلـَك َأَرامَ ِبَسَبِب الضَّ

أخبار األيام .) ْبُن َيُهوَراَم َمِلُك َيُهوَذا ِلَيُزوَر ُيوَراَم ْبِن َأْخآَب ِفي َيْزَرِعيَل َألنَُّه َكاَن َمِريضاً 
 6: 22الثانى 

ال يهـــــتم الغريـــــب أيضـــــًا أنـــــه ال يعـــــى تضـــــارب وتعـــــدد النســـــخ للموضـــــوع الواحـــــد ، و 
باإلختالفـــات الجليـــة بـــين هـــذه المخطوطـــات، وال ُيـــدرك أن المـــوحى بـــه مـــن عنـــد اهللا ال 

 ! يمكن أن يختلف ولو فى نقطة واحدة

 كيف أنجب األب ابنًا يكبره بسنتين؟ -3

اْبَن اْثَنَتْيِن َوَثَالِثيَن َسَنًة ِحيَن َمَلَك َوَمَلَك َثَمـاِنَي ِسـِنيَن ِفـي َكاَن 20(كان يهورام
َوَلِكـْن لَـْيَس ِفـي ُقُبــوِر  ُأوُرَشـِليَم َوَذَهـَب َغْيــَر َمْأُسـوٍف َعَلْيـِه َوَدَفُنــوُه ِفـي َمِديَنــِة َداُودَ 

 ،  20: 21أخبار األيام الثانى .) اْلُمُلوكِ 

ــُه 1( ــُه اَألْصــَغَر ِعَوضــًا َعْن ــا اْبَن ِلــيَوَملَّــَك ُســكَّاُن ُأوُرَشــِليَم َأَخْزَي َن َألنَّ َجِميــَع اَألوَّ
ــَزاُة الَّــِذيَن َجــاُءوا َمــَع اْلَعــَرِب ِإَلــى اْلَمَحلَّــةِ  ــَتَلُهُم اْلُغ ــِك َيُهــوَذا. َق ــُن َيُهــوَراَم َمِل ــا ْب ــَك َأَخْزَي . َفَمَل

َوَمَلَك َسـَنًة َواِحـَدًة ِفـي ُأوُرَشـِليَم َواْسـُم َكاَن َأَخْزَيا اْبَن اْثَنَتْيِن َوَأْرَبِعيَن َسَنًة ِحيَن َمَلَك 2
 2-1: 22أخبار األيام الثانى .) َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِري ُأمِّهِ 

علـى الــرغم مــن وجــود نــص آخــر يشــير إلــى أن أخزيــا ابتــدأ الحكــم عنــدما كــان عمــره 
، َوَملَـَك َسـَنًة َواِحـَدًة َوَكاَن َأَخْزَيا اْبَن اْثَنَتْيِن َوِعْشـِريَن َسـَنًة ِحـيَن َمَلـكَ 26: (سنة 22

ِه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِري َمِلِك ِإْسَراِئيلَ َواسْ . ِفي ُأوُرَشِليمَ   26: 8ملوك الثانى .) ُم ُأمِّ

وكان ابن اثنتين وعشـرين سـنة حـين : (وفى هذه الكارثة تقول دائرة المعارف الكتابية
" اثنتــين وأربعــين ســنة"أمــا عبــارة ). 26: 8ملــوك الثــانى (ملــك ، وملــك ســنة واحــدة 
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أخبـار ( شك أنها خطأ من الناسـخ حيـث أننـا نعلـم مـن فال) 2: 22أخبار األيام الثانى (
كمـا أنهـا . أن يهورام أباه كان ابن أربعين سنة عنـدما مـات) 20و  5: 21األيام الثانى 

وابـن عشـرين "في النسختين السريانية والعربيـة ، " ابن اثنتين وعشرين سنة"جاءت 
 .)في الترجمة السبعينية" سنة

ِآلَسـا َمِلـِك َيهُـوَذا َملَـَك َبْعَشـا ِفـي السَّـَنِة الثَّاِلثَـِة (؟ متى حكـم بعشـا علـى يهـوذا  -4
 33: 15ملوك األول .) ْبُن َأِخيَّا َعَلى َجِميِع ِإْسَراِئيَل ِفي ِتْرَصَة َأْرَبعًا َوِعْشِريَن َسَنةً 

َراِئيَل َعلَـى َيهُـوَذا ِلُمْلـِك آَسـا َصـِعَد َبْعَشـا َمِلـُك ِإْسـِفي السََّنِة السَّاِدَسـِة َوالثََّالِثـيَن 1(
أخبـار األيـام الثـانى .) َوَبَنى الرَّاَمَة ِلَكـْيَال َيـَدَع َأَحـدًا َيْخـُرُج َأْو َيـْدُخُل ِإلَـى آَسـا َمِلـِك َيهُـوَذا

16 :1 

عــدد المغنـــين والمغنيــات الـــذين صـــعدوا مــن تـــل ملـــح وتــل حرشـــا كـــروب وأدون  -5
 وٕامير

 )   64:  2عزرا (عند  200

 )66:  7حميا ن(عند  245و 

 فى كم سنة ينكسر أفرايم؟ -6

 )8: 7إشعياء (سنة  65فى مدة 

، مع األخذ فى اإلعتبار أن السامرة ) 6: 17ملوك الثاني (سنين  3لكنه إنكسر فى 
 )25: 12ملوك األول (هى أفرايم كما جاء فى 

 فى أى يوم خرج يهوياكين من السجن؟ -7

ــَنِة السَّــاِبَعِة َوالثََّالِثــيَن ِلَســْبِي َيُهوَيــاِكيَن َمِلــِك َوِفــي ا27: (فــى اليــوم الســابع والعشــرين لسَّ
، َرفَـَع َأِويـُل َمـُروَدُخ ِفي السَّـاِبِع َواْلِعْشـِريَن ِمـَن الشَّـْهرِ َيُهوَذا، ِفي الشَّْهِر الثَّاِني َعَشَر 

 27: 25 ملوك الثانى)َن السِّْجنِ َمِلُك َباِبَل ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه َرْأَس َيُهوَياِكيَن َمِلِك َيُهوَذا مِ 

َوِفـي السَّـَنِة السَّـاِبَعِة َوالثََّالثِـيَن ِلَسـْبِي َيُهوَيـاِكيَن ِفـي 31: (فى اليوم الخـامس والعشـرين
َرفَـَع َأِويـُل َمـُروَدُخ َمِلـُك َبابِـَل  ِفي اْلَخاِمِس َواْلِعْشـِريَن ِمـَن الشَّـْهرِ الشَّْهِر الثَّاِني َعَشـَر 

 31: 52 إرمياء) َتَملُِّكِه َرْأَس َيُهوَياِكيَن َمِلِك َيُهوَذا َوَأْخَرَجُه ِمَن السِّْجنِ  ِفي َسَنةِ 
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 كم كان طول العمودين الذين أقامهما سليمان فى الهيكل؟ -8

َوالتَّاَجـاِن  ُطوُلُهَما َخْمٌس َوَثَالُثوَن ِذَراعـاً َوَعِمَل َأَماَم اْلَبْيِت َعُموَدْيِن 15: (ذراع 33
 15: 3أخبار األيام الثاني ) .َذاِن َعَلى َرْأَسْيِهَما َخْمُس َأْذُرعٍ اللَّ 

ُطوُل اْلَعُموِد اْلَواِحِد َثَماِنَيَة َعَشَر َوَصوََّر اْلَعُموَدْيِن ِمْن ُنَحاٍس، 15: (ذراع 18
 15: 7 لملوك األو ) .َوَخْيٌط اْثَنَتا َعَشَرَة ِذَراعًا ُيِحيُط ِباْلَعُموِد اآلَخرِ . ِذَراعاً 

 من هو أبياثار؟ هل هو ابن أخيمالك أم أبوه؟ -9

َوَهَرَب ِإَلى  َوَلٌد َواِحٌد َألِخيَماِلَك ْبِن َأِخيُطوَب اْسُمُه َأِبَياثَارُ َفَنَجا 20: (ابن أخيمالك
 20: 22صموئيل األول ) .َداُودَ 

َكاِهَنْيِن، َوَسَراَيا  اثَارَ َوَأِخيَماِلُك ْبُن َأِبيَ َوَصاُدوُق ْبُن َأِخيُطوَب 17: (أبو أخيمالك
 17: 8صموئيل الثاني ) َكاِتبًا،

 من حاران إلى كنعان؟) أبرام(متى هاجر ابراهيم  -10

ومعنـــى ذلـــك أن أبيـــه كـــان ) 4:  12تكـــوين (عامـــًا ) 75(كـــان عمـــر إبـــراهيم وقتهـــا 
ن ألن تــارح ولــَد إبــراهيم عنــدما كــا. عامــًا وكــان يعــيش معــه آنــذاك) 145(عمــره حينئــذ 

 .عاماً ) 70(عمره 

تؤكد أن إبراهيم قد خرج مهاجرًا من حاران إلى ) 4:  7أعمال الرسل (إال أن 
 .سنوات 205كنعان بعد موت أبيه ، أى عندما كان تارح عمره 

 )9: 25العدد (ألفًا  24مات بالوباء  -11
 )8: 10كورنثوس األولى (ألفًا  23مات بالوباء 

 :رأ األخطاء العلمية فى كتابكوسأكتفى بهذا وسأحيلك أنت لتق
  2: 7حزقيال (األرض لها أربعة زوايا( 

  6: 9أيوب (األرض لها أربعة أعمدة( 

  23،  20: 11الويين (طيور لها أربعة أرجل( 

  5: 11الويين (الوبر واألرنب من الحيوانات المجترة( 
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  15-1: 15الويين (رجال تأتيهم الدورة الشهرية( 

  37: 30تكوين (حم الغنم تتو( 

  13-11: 1تكوين (أنبت الرب النبات قبل خلق الشمس( 

  5-3: 1التكوين (خلق الرب النور والليل والنهار في اليوم األول( 
 )14: 1التكوين (خلق الرب النور في اليوم الرابع        

 29: 1تكوين : (خلق الرب الشجر فى اليوم الخامس( 

 )5: 2تكوين : (اليوم السابع خلق الرب الشجر بعد    

  خلق اهللا السموات واألرض والظلمات والنور ثم المياه ثـم النباتـات ثـم النجـوم ثـم
 )26–1: 1تكوين (الحيوانات ثم اإلنسان 

خلــق اهللا الســموات واألرض ثــم خلــق آدم مــن تــراب قبــل أن تنبــت األرض أو تخلــق 
بخـر للمـاء ويصـطدم بتيـار هـوائى  ليحـدث(الشمس أو األنهار أو البحار أو المحيطات 

 )7–1: 2تكوين ) (بارد فيسبب المطر

  وُيعلمنـا العلـم .م.ق 5736بداية الخلق على حساب التقويم العبرى كانت عـام ،
الحديث أنه ال يمكننا إال تحديد عصر تكوين النظام الشمسى بصورة تقريبية ، وهو أننا 

وُتعلمنـا اإلكتشـافات الحديثـة عـن . نينيفصلنا عنه نحـو أربعـة مليـارات ونصـف مـن السـ
 .ألف سنة 50وجود بقايا ألجساد بشرية ووجود حضارات قديمة ترجع إلى أكثر من 

 :رأى الرب نفسه فى كتابه وفى أنبيائه: رابعاً 
 :َذَكَر الكتاب المقدس للتحريف الذى وقع لكلمة اهللا

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا  َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكمْ () 1 َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، ) 2
وكـل ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو مت

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5
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ُقـــونَ 15) (3 ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة  َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

َن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقو30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

ــونَ ) (5 ــوُل الــرَّبُّ الَّــِذيَن َيْأُخــُذوَن ِلَســاَنُهْم َوَيُقوُل ــاِء َيُق ــى اَألْنِبَي ــَذا َعَل إرميــاء .) َقــالَ :َهَئَن
23 :31 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (6 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها  َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [َأْو َكاِهنٌ  َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َفالنَِّبيُّ َأِو اْلَكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء)ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلََّم ِبِه : َكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ هَ 35) (8
؟  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36الرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)ِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَناَحرَّْفُتْم َكَالَم اِإللَ 

: 15متــى .) »َوَبــاِطًال َيْعُبــُدوَنِني َوُهــْم ُيَعلُِّمــوَن َتَعــاِليَم ِهــَي َوَصــاَيا النَّــاسِ 9() 9
7-9  

ــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا ألَ ) (10 ــُكْم َأْنِبَي ْحَالِمُكــُم َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــ31) (11 ْعِبي َهَكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

ليس هذا فقط بل إن الكتاب المقدس يتوعد المحرفين ، إذن كان يعلم أن هناك ) 12
 :من حرف ، وهناك من يحرف
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ِإْن َزاَد َأَحٌد َشْيئًا َعَلـى : َوإِنَِّني َأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن َيْسَمُع َما َجاَء ِفي ِكَتاِب النُُّبوَءِة َهَذا( 
َوإِْن َأْسـَقَط َأَحـٌد َشـْيئًا ِمـْن 19، ا ُكِتَب ِفيِه، َيِزيُدُه اُهللا ِمَن اْلَبَالَيا الَِّتي َوَرَد ِذْكُرَهامَ 

ــِة  ــَن اْلَمِديَن ــاِة، َوِم ــْن َشــَجَرِة اْلَحَي ــَذا، ُيْســِقُط اُهللا َنِصــيَبُه ِم ــوَءِة َه ــاِب النُُّب ــَواِل ِكَت َأْق
 18:" 22رؤيا يوحنا ") ِذْكُرُهَما ِفي َهَذا اْلِكَتاباْلُمَقدََّسِة، اللََّتْيِن َجاَء 

ــِم 32) (13 ــا َدْرجــًا آَخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف َفَأَخــَذ ِإْرِمَي
اِر َوِزيَد َعَلْيِه َأْيضًا َكَالٌم َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّ ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , َوْحُي الرَّبِّ َوالرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ : اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (14
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ , َباِطَلةً َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا 7( )15
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

َفِلـَذِلَك َهـا َأَنـا , َألنَُّكْم َتَكلَّْمُتْم بِــاْلَباِطِل َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً : ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ 8) (16
 8: 13حزقيال  ).ُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ َعَليْ 

ـــوَن 9) (17 ـــِذيَن َيْعِرُف ـــَل َوالَّ ـــُروَن اْلَباِط ـــِذيَن َي ـــاِء الَّ ْنِبَي ـــى اَأل ـــِدي َعَل ـــوُن َي َوَتُك
ْرِض َوإِلَـى أَ , َوِفي ِكَتاِب َبْيِت ِإْسـَراِئيَل َال ُيْكَتُبـونَ , ِفي َمْجِلِس َشْعِبي َال َيُكوُنونَ . ِبـاْلَكِذبِ 

 9: 13حزقيال ) .َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأَنا السَّيُِّد الرَّبُّ  ,ِإْسَراِئيَل َال َيْدُخُلونَ 

ــَدَنا 1() 18 ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ــْأِليِف ِقصَّ ــْد َأَخــُذوا ِبَت ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3َبْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ الْ 2

ــُز  ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ــى التَّــَواِلي ِإَلْي ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك َتَتبَّْع
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت بِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)هِ ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ـُب َأنَُّكـْم َتْنَتِقُلـوَن َهَكــَذا َسـِريعًا 6) (19 َعـِن الَّـِذي َدَعـاُكْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِســيِح ِإنِّـي َأَتَعجَّ
ــى ِإْنِجيــٍل آَخــرَ  ــْوٌم ُيْزِعُجــوَنُكْم َوُيِريــُدوَن َأْن َلــْيَس ُهــَو آَخــَر، 7. ِإَل ــُه ُيوَجــُد َق ــَر َأنَّ َغْي
ـــلَ  ـــوا ِإْنِجي ُل ـــيحِ  ُيَحوِّ ـــا 8. اْلَمِس ـــِر َم ـــَماِء ِبَغْي ـــَن السَّ ـــَالٌك ِم ـــْرَناُكْم َنْحـــُن َأْو َم ـــْن ِإْن َبشَّ َوَلِك
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 



 331 

ــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْعــُد 7) (20 َفِإنَّــُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد ِبَك
  7: 3رومية ) ؟َكَخاِطئٍ 

ِإذًا َمــْن 38(باإلضــافة إلــى آراء شخصــية وخطابــات شخصــية كتبهــا بــولس  -1) 21
اْلَمـْرَأُة ُمْرَتِبَطـٌة ِبالنَّـاُموِس َمـا َداَم َرُجُلهَـا 39. َزوََّج َفَحَسنًا َيْفَعُل َوَمْن َال ُيـَزوُِّج َيْفَعـُل َأْحَسـنَ 

َوَلِكنََّهــا 40. َهــا َفِهــَي ُحــرٌَّة ِلَكــْي َتتَــَزوََّج ِبَمــْن ُتِريــُد ِفــي الــرَّبِّ َفَقــطْ َوَلِكــْن ِإْن َمــاَت َرُجلُ . َحّيــاً 
) .َوَأُظـنُّ َأنِّـي َأَنـا َأْيضـًا ِعْنـِدي ُروُح اهللاِ . َأْكَثُر ِغْبَطًة ِإْن َلِبَثْت َهَكـَذا ِبَحَسـِب َرْأِيـي

 40-38: 7كورنثوس األولى 

ْيَس ِعْنـِدي َأْمـٌر ِمـَن الـرَّبِّ ِفـيِهنَّ َوَلِكنَِّنـي ُأْعِطـي َرْأيـًا َوَأمَّا اْلَعَذاَرى َفَلـ25() 22
ـيِق اْلَحاِضـرِ َفـَأُظنُّ 26. َكَمْن َرِحَمُه الـرَّبُّ َأْن َيُكـوَن َأِمينـاً  . َأنَّ َهـَذا َحَسـٌن ِلَسـَبِب الضِّ

 26-25: 7كورنثوس األولى :) َأنَُّه َحَسٌن ِلِإلْنَساِن َأْن َيُكوَن َهَكَذا

ــا اْلَبــاُقوَن 12) (23 ــا َال الــرَّبُّ َوَأمَّ ــْم َأَن ــَأُقوُل َلُه ِإْن َكــاَن َأٌخ َلــُه اْمــَرَأٌة َغْيــُر ُمْؤِمَنــٍة : َف
َواْلَمـــْرَأُة الَّتِــي َلهَــا َرُجــٌل َغْيــُر ُمــْؤِمٍن َوُهـــَو 13. َوِهــَي َتْرَتِضــي َأْن َتْســُكَن َمَعــُه َفــَال َيْتُرْكهَــا

 13-12: 7كورنثوس األولى ) .َعَها َفَال َتْتُرْكهُ َيْرَتِضي َأْن َيْسُكَن مَ 

غالطيـة ) !ِإنَُّه ِإِن اْخَتَتْنـُتْم َال َيـْنَفُعُكُم اْلَمِسـيُح َشـْيئاً : َها َأَنا ُبوُلُس َأُقوُل َلُكمْ 2) (24
 .، وهو نفس األمر الذى أدانه فيه التالميذ ، وكفروه بسببه 2: 5

 :يكون كالمهم وحى اهللا أنبياء لصوص وكذبة ونجسة ، فكيف) 6
ْبِح ِمـَن النَِّبـيِّ ِإَلـى اْلَكـاِهِن (  ِغيِر ِإَلى اْلَكِبيِر ُكلُّ َواِحٍد ُموَلٌع ِبـالرِّ َألنَُّهْم ِمَن الصَّ

  10: 8إرميا .) ُكلُّ َواِحٍد َيْعَمُل ِباْلَكِذبِ 

ــاَل الــرَّبُّ ِلــي( ْنِبَيــاُء ِباْســِمي: [َفَق َلــْم ُأْرِســْلُهْم َوَال َأَمــْرُتُهْم َوَال . ِباْلَكــِذِب َيَتَنبَّــُأ اَأل
: 14إرميـا ) ].َلُكـمْ  ُهـْم َيَتَنبَّـُأونَ  َوَباِطـٍل َوَمْكـِر ُقُلـوِبِهمْ  َوِعَراَفةٍ  ِبُرْؤَيا َكاِذَبةٍ . َكلَّْمُتُهمْ 

14 

ــْدُت َشــرَّ 11( ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن ــوُل َألنَّ اَألْنِبَي ُهْم َيُق
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 
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ـــةً 13( ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــْعِبي . َوَق ـــلُّوا َش ـــِل َوَأَض ـــُأوا ِباْلَبْع َتَنبَّ
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

.) َوَشـْعِبي َهَكـَذا َأَحـبَّ َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم َعَلى َأْيِديِهْم 31(
 31: 5إرمياء 

بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكـِذِب َيْكـِذُب َقـاِئالً 11(الشـيطان،  َأَتَنبَّـُأ َلـَك َعـِن : َلْو َكاَن َأَحٌد َوُهَو َساِلٌك ِبـالرِّ

 11: 2ميخا ) !َو َنِبيَّ َهَذا الشَّْعبِ اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن هُ 

ِلَذِلَك َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم ِمـْن 30(
 30: 23إرمياء .) َبْعضٍ 

ـوَنَها َوُيِضـلُّوَن الَّـَهَئَنَذا َعَلى الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن ِبـَأْحَالٍم َكاِذَبـٍة َيقُـوُل الـرَّبُّ 32( ِذيَن َيُقصُّ
ــْم ُأْرِســْلُهْم َوَال َأَمــْرُتُهمْ  ــْعَب . َشــْعِبي ِبَأَكــاِذيِبِهْم َوُمَفــاَخَراِتِهْم َوَأَنــا َل َفَلــْم ُيِفيــُدوا َهــَذا الشَّ

 32: 23إرمياء ].) َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

؟: [اِهنٌ َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو كَ 33( َأيُّ : [َفُقْل َلُهـمْ ] َما َوْحُي الرَّبِّ
ــي َأْرُفُضــُكْم  ــْوُل الــرَّبِّ  -َوْحــٍي؟ ِإنِّ ــَو َق ــْعُب الَّــِذي 34. ُه ــاِهُن َأِو الشَّ ــالنَِّبيُّ َأِو اْلَك َف

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

َجِميــُع الَّــِذيَن َأتَــْوا َقْبِلــي ُهــْم ُســرَّاٌق 8: (ى عليــه الســالم القــولوُينســب إلــى عيســ
 8: 10يوحنا ) .َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فلــك أن تتخيـــل قـــول الــرب هـــذا ، ثـــم اقــرأ استشـــهادات متـــى والكتــب األخـــرى بالعهـــد 
نبيائـه ، ثـم يستشـهد هـو بكتابـاتهم؟ فكيـف يسـتقيم اعتـراف الـرب بفسـاد أ! القديم وكتاباته

 أليس هذا دليل على التحريف الواقع بالكتاب المقدس؟ 

أما عدم تعهد الرب بحفظه ، ألنه ليس الكتاب اآلخر ، وليس الكتـاب الكامـل ، ولـم 
 :يكن قد أتى بعد آخر رسل اهللا ، الذى خلد اهللا دينه إلى أن تقوم الساعة

ولكــن متــى جــاء . العلــم ونتنبــأ بعــض التنبــؤ ألننــا نعلــم بعــض(: النبــى الكامــل
 9: 13كورنثوس األولى)الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض
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ــَة َوُيَقــاُل َلــهُ 12: (النبــى األمــى ــْدَفُع اْلِكَتــاُب ِلَمــْن َال َيْعــِرُف اْلِكتَاَب )) اْقــرَْأ َهــَذا: ((َأْو ُي
 12: 29إشعياء  ))).َال َأْعِرُف اْلِكَتاَبةَ (( :َفَيُقولُ 

ــه12: (الترجمــة المشــتركة وفــى ــُه ِلَمــْن ال َيعــِرُف الِقــراءَة وتقولــوَن َل إقــرْأ : ((ثــَم تُناِولوَن
 ))).ال أعِرُف الِقراءةَ : ((فُيجيبُ )). هذا

َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأْرِسـُلُه «26( :النبى الصادق ، بل عين الصدق والحق
ــــ ــــَن اآلِب ُروُح اْلَح ــــْيُكْم ِم ــــا ِإَل ــــَهُد َأَن ــــَو َيْش ــــُق َفُه ــــِد اآلِب َيْنَبِث ــــْن ِعْن ــــِذي ِم قِّ الَّ

 27-26: 15يوحنا .) »َوَتْشَهُدوَن َأْنُتْم َأْيضًا َألنَُّكْم َمِعي ِمَن اِالْبِتَداءِ 27.ِلي

. .. .. َوَلِكنَّ اَألْصـَغَر ِفـي َمَلُكـوِت السَّـَماَواِت َأْعَظـُم ِمْنـهُ ): (أحمـد=  53(=إيليا 
  14-11: 11متى .) َرْدُتْم َأْن َتْقَبُلوا َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع َأْن َيْأِتيَ َوإِْن أَ 14.. 

: من عندهم) ملكوت اهللا(المعزى الذى ُيعزى بنى إسرائيل فى ذهاب البنوة والشريعة 
ــُب ِمــَن اآلِب َفيُ 16ِإْن ُكْنــُتْم ُتِحبُّــوَنِني َفــاْحَفُظوا َوَصــاَياَي «15( ــا َأْطُل يــًا َوَأَن ْعِطــيُكْم ُمَعزِّ

ُروُح اْلَحــقِّ الَّــِذي َال َيْسـَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَلــُه َألنَّــُه َال 17آَخــَر ِلَيْمُكــَث َمَعُكــْم ِإَلــى اَألَبــِد 
 17-15 :14يوحنا )َيَراُه َوَال َيْعِرُفُه َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه َألنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن ِفيُكمْ 

فقــد قــال لهــم عيســى عليــه الســالم إن النبــوة ســتذهب إلــى الفــرع الــذى طالمــا حــابتموه 
َأَمـا قَـَرْأُتْم «: قَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 42(: وظننتم أو ادعيـتم أنـه محـروم مـن النبـوة وبركـة إبـراهيم

ِمـْن ِقَبـِل . ْأَس الزَّاِوَيـةِ اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو َقـْد َصـاَر رَ : َقطُّ ِفي اْلُكُتبِ 
ِإنَّ َمَلُكوَت اللَِّه ُيْنَزُع ِمـْنُكْم : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكـمْ 43الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا؟ 

ـُض َوَمـْن َسـقَ 44. َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ  َط َوَمْن َسـَقَط َعَلـى َهـَذا اْلَحَجـِر َيَتَرضَّ
 44-42: 21متى ) »ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ 

َالَّـِذي َال ُيِحبُّنِـي َال َيْحَفــُظ 24: (وهـو نبـى ورسـول قـدوس ألنـه مرسـل مـن اهللا القـدوس
ِبَهــَذا َكلَّْمــُتُكْم َوَأَنــا 25. َواْلكــَالُم الَّــِذي َتْســَمُعوَنُه َلــْيَس ِلــي َبــْل ِلــآلِب الَّــِذي َأْرَســَلِني. كَالِمــي
وُح اْلُقـُدُس الَّـِذي َسُيْرِسـُلُه اآلُب ِباْسـِمي َفُهـَو ُيَعلُِّمُكـْم 26. مْ ِعْنـَدكُ  َوَأمَّـا اْلُمَعـزِّي الـرُّ

 26-24: 14يوحنا .)ُكلَّ َشْيٍء َوُيَذكُِّرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكمْ 

فعيســى . وســيأتى بعــد عيســى عليــه الســالم ، وال يوجــد بينــه وبــين عيســى نبــى آخــر
َلِكنِّـي َأقُـوُل َلُكـُم اْلَحـقَّ ِإنَّـُه َخْيـٌر َلُكـْم 7: (م هو النبى الذى سبقه ومهـد لظهـورهعليه السال
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َوَمتَـى 8. َوَلِكْن ِإْن َذَهْبـُت ُأْرِسـُلُه ِإلَـْيُكمْ  َألنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق َال َيْأِتيُكُم اْلُمَعزِّيَأْن َأْنَطِلَق 
َأمَّا َعَلى َخِطيٍَّة َفَألنَُّهْم 9. َلى َخِطيٍَّة َوَعَلى ِبرٍّ َوَعَلى َدْيُنوَنةٍ َجاَء َذاَك ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم عَ 

ـا َعلَـى 11. َوَأمَّا َعَلى ِبرٍّ َفَألنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأبِـي َوَال َتَرْوَننِـي َأْيضـاً 10. َال ُيْؤِمُنوَن ِبي َوَأمَّ
 10-7: 16يوحنا .) ينَ َدْيُنوَنٍة َفَألنَّ َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلِم َقْد دِ 

ولــن ُيكمــل عيســى عليــه الســالم أحاديثــه وتعاليمــه مــن بنــى إســرائيل أكثــر مــن ذلــك ، 
علــى الــرغم مــن أن لــه أمــور كثيــرة ممكــن أن يخبــرهم بهــا ، إال أنــه لــم يخبــرهم ، وعلــى 

ولكن متى جـاء النبـى الصـادق األمـين . ذلك ذهب دون أن ُيكمل دينه ، وُيكمل تعاليمه
ِإنَّ ِلــي ُأُمــورًا «12(وعينهــا ، ســيخبركم بكــل شــىء ، أى ســيكون دينــه كــامًال  روح الحــق

ــا َمَتــى َجــاَء َذاَك 13. َكِثيــَرًة َأْيضــًا َألُقــوَل َلُكــْم َوَلِكــْن َال َتْســَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُــوا اآلنَ  َوَأمَّ
 َيــَتَكلَُّم ِمــْن َنْفِســِه َبــْل ُكــلُّ َمــا ُروُح اْلَحــقِّ َفُهــَو ُيْرِشــُدُكْم ِإَلــى َجِميــِع اْلَحــقِّ َألنَّــُه الَ 

ـا ِلـي َوُيْخبِـُرُكمْ 14. َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ  ُدِني َألنَُّه َيْأُخُذ ِممَّ .) َذاَك ُيَمجِّ
 14-12: 16يوحنا 

لكتــاب إذن فلــيس عيســى عليــه الســالم النبــى الخــاتم للرســاالت والنبــوة، ولــيس كتابــه ا
الخاتم، ولكنه من أتى بعده ، المبعوث للثقلين اإلنـس والجـن ، الرحمـة المهـداة للعـالمين 

لـذلك لـم يتعهـد اهللا بحفـظ الكتـب السـابقة ، وتعهـد بحفـظ القـرآن ألنـه . محمد بن عبد اهللا
 .الدستور الخاتم للجن واإلنس

 ياء؟هل اعترف عيسى عليه السالم بتحريف التوراة وأقوال األنب -291س 

ففى النقاش مع األحبة النصارى ُتفاجأ أنهم ال يقرأون كتـبهم بدقـة ، ويتمسـكون . نعم
بكيفية نسخ الكتبة للتوراة ، وأنه كان ال بد أن يكون متطهر ، واسم الجاللة ُيكتب بلون 

لكـــن اقـــرأ اعتـــراف . مختلـــف ، وشـــكليات فـــى ظاهرهـــا جميـــل ، وفيهـــا تقـــديس هللا وكتابـــه
 :بأنهم هم الذين ضلوا وأضلوا شعبهمعيسى عليه السالم 

لقد اعترف نبى اهللا بتحريف التوراة ، وزيغ بنى إسرائيل عن الحق، وتمسكهم بقشور 
فهو يحرك شفتيه بذكر اهللا . العبادة وتركهم ألهم الوصايا وهى طاعة أوامر اهللا ونواهيه

يمـــة األكبـــر أنهـــم ويعبـــدون اهللا بالباطـــل ، والجر . ، ولكـــن أيـــن قلبـــه؟ بعيـــٌد عـــن ذكـــر اهللا
يعلمون أن هذه التعاليم ليست من عند اهللا ، بل من وضع البشر ، وقد تركوا تعاليم اهللا 
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ــــلوا تعــــاليم البشــــر ــــا َقْلُبــــُه َفُمْبَتِعــــٌد َعنِّــــي َبِعيــــدًا : (وفضَّ ــــْعُب ُيْكِرُمِنــــي ِبَشــــَفَتْيِه َوَأمَّ َهــــَذا الشَّ
َألنَُّكـْم تَـَرْكُتْم َوِصـيََّة 8. َتَعـاِليَم ِهـَي َوَصـاَيا النَّـاسِ  َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّمونَ 7

ـــُكوَن ِبَتْقِليـــِد النَّـــاسِ اللَّـــِه  َغْســـَل اَألَبـــاِريِق َواْلُكـــُؤوِس َوُأُمـــورًا ُأَخـــَر َكِثيـــَرًة ِمْثـــَل َهـــِذِه : َوَتَتَمسَّ
  8-6: 7مرقس .) »َتْفَعُلونَ 

هللا نفسه ليحتفظوا بموروثات وتقاليد مـا أنـزل لقد اتهمهم نبى اهللا أنهم رفضوا وصية ا
.) َرَفْضـُتْم َوِصـيََّة اللَّـِه ِلَتْحَفُظـوا َتْقِليـَدُكمْ ! َحَسـناً «: ُثمَّ َقاَل َلهُـمْ 9: (اهللا بها من سلطان

ثم سلمهم الدليل على هذا التحريف بأنه أخبرهم بقول موسى فى التوراة ،   9: 7مرقس 
بـذلك وضـعوا أو رضـوا بوجـود تقاليـد وضـعها البشـر ضـمن  مقابل لما يقولونه هم ، فهم

ـَك َوَمـْن َيْشـِتُم : َألنَّ ُموَسى َقالَ 10: (كالم اهللا، وهم بذلك أبطلوا كالم اهللا َأْكِرْم َأَباَك َوُأمَّ
ـهِ ِإْن قَـاَل ِإْنَسـاٌن َألِبيـِه : َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتُقوُلونَ 11. َأبًا َأْو ُأّمًا َفْلَيُمْت َمْوتـاً  ُقْرَبـاٌن َأْي : َأْو ُأمِّ

ـــهِ 12َهِديَّـــٌة ُهـــَو الَّـــِذي َتْنَتِفـــُع ِبـــِه ِمنِّـــي  . َفـــَال َتَدُعوَنـــُه ِفـــي َمـــا َبْعـــُد َيْفَعـــُل َشـــْيئًا َألِبيـــِه َأْو ُأمِّ
ــَالَم اللَّــِه ِبَتْقِليــِدُكُم الَّــِذي َســلَّْمُتُموهُ 13 ــيَن َك .)  »ْفَعُلــونَ َوُأُمــورًا َكِثيــَرًة ِمْثــَل َهــِذِه تَ . ُمْبِطِل

 13-10: 7مرقس 

ورفض تأويـل الكتبـة والفريسـيين وشـرحهم لكتـاب موسـى واألنبيـاء ، واتهمهـم بالكـذب 
والرياء والنفاق ، ونبه على تالميذه أال يعتبروه أكثـر مـن معلـم للتـوراة وتعـاليم اهللا ، وأال 

اَطـَب َيُسـوُع اْلُجُمـوَع ِحيَنئِـٍذ خَ 1: (يتخذوا إلهًا علـى األرض ، ألن اهللا فـى السـماء ، فقـال
يِسيُّونَ «: قَـاِئالً 2َوَتَالِميَذُه  َفُكـلُّ َمـا قَـاُلوا َلُكـْم 3 َعَلى ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَلَس اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 َوَلِكـــْن َحَســـَب َأْعَمـــاِلِهْم َال َتْعَمُلـــوا َألنَُّهـــْم َيُقوُلـــوَن َوالَ َأْن َتْحَفُظـــوُه َفـــاْحَفُظوُه َواْفَعُلـــوُه 
ــاِف 4. َيْفَعُلــونَ  ــًة َعِســَرَة اْلَحْمــِل َوَيَضــُعوَنَها َعَلــى َأْكَت ــاًال َثِقيَل ــِإنَُّهْم َيْحِزُمــوَن َأْحَم َف

َوُكـلَّ َأْعَمـاِلِهْم َيْعَمُلوَنهَـا ِلَكـْي َتْنظُـَرُهُم 5النَّاِس َوُهْم َال ُيِريُدوَن َأْن ُيَحرُِّكوَها ِبِإْصـِبِعِهْم 
َل ِفـي اْلـَوَالِئِم 6َن َعَصـاِئَبُهْم َوُيَعظُِّمـوَن َأْهـَداَب ِثَيـاِبِهْم النَّاُس َفُيَعرُِّضو  َوُيِحبُّـوَن اْلُمتََّكـَأ اَألوَّ

ـــى ِفـــي اْلَمَجـــاِمِع  ـــاُس 7َواْلَمَجـــاِلَس اُألوَل ـــْدُعَوُهُم النَّ ـــاِت ِفـــي اَألْســـَواِق َوَأْن َي َســـيِِّدي : َوالتَِّحيَّ
. ُتْدَعْوا َسيِِّدي َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيُح َوَأْنُتْم َجِميعًا ِإْخَوةٌ َوَأمَّا َأْنُتْم َفَال 8! َسيِِّدي

ــِذي ِفــي السَّــَماَواتِ 9 ــى اَألْرِض َألنَّ َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّ ــْدُعوا َلُكــْم َأبــًا َعَل َوَال 10. َوَال َت
 10-1: 23متى ) .ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد اْلَمِسيحُ 
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 َوَال تَـْدُعوا َلُكـْم َأبـًا َعَلـى اَألْرِض َألنَّ 9: (هل قـول عيسـى عليـه السـالم -292س
ــَماَواتِ  ) .َوَال تُــْدَعْوا ُمَعلِِّمــيَن َألنَّ ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد اْلَمِســيحُ 10. َأَبــاُكْم َواِحــٌد الَّــِذي ِفــي السَّ

 الق؟يدل على اتحاد بينه وبين الخ 10-9: 23متى 

حتى لو علمت أن اهللا مكان سكناه فى السماء؟ وحتى لو علمـت أن ال السـماء التـى 
هى أكبر من األرض وال سماء السماوات تسعه؟ فهل صغر الرب فى أعينكم حت بات 

 مضغة أو علقة فى رحم امرأة؟

 4: 2مزامير .) الرَّبُّ َيْسَتْهِزُئ ِبِهمْ . َيْضَحكُ َالسَّاِكُن ِفي السََّماَواِت 4(

هــل يســكن الــرب حقــًا علــى األرض؟ هــو ذا الســموات وســماء الســماوات ال (
 27: 8ملوك األول ) تسعك

ِمْن َمَكاِن ُسـْكَناُه َتَطلَّـَع 14. َرَأى َجِميَع َبِني اْلَبَشرِ . ِمَن السََّماَواِت َنَظَر الرَّبُّ 13(
 14-13: 33مزامير .) ِإَلى َجِميِع ُسكَّاِن اَألْرضِ 

َواْغِفْر، َواْعَمْل َوَأْعـِط ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َحَسـَب  ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ ْع َأْنَت َفاْسمَ 39(
ملــوك .) َألنَّــَك َأْنــَت َوْحــَدَك َقــْد َعَرْفــَت ُقُلــوَب ُكــلِّ َبِنــي اْلَبَشــرِ . ُكــلِّ ُطُرِقــِه َكَمــا َتْعــِرُف َقْلَبــهُ 

 39: 8األول 
ّقـًا َمـَع اِإلْنَسـاِن َعَلـى اَألْرِض؟ ِإْن َكاَنـِت السَّـَماَواُت َبـِل َألنَُّه َهْل َيْسُكُن اُهللا حَ (

أخبــار األيــام  !)السَّــَماَواُت اْلُعَلــى َال َتَســُعَك، َفَكــْم ِبــاَألْحَرى َهــَذا اْلَهْيَكــُل الَّــِذي َبَنْيــتُ 
 18: 6الثاني 

 ــــُث َكــــانَ 41(هــــل قــــول عيســــى عليــــه الســــالم  -293س ــــُت  َفَرَفُعــــوا اْلَحَجــــَر َحْي اْلَمْي
 َأيَُّهــا اآلُب َأْشــُكُرَك َألنَّــَك َســِمْعَت ِلــي«: َمْوُضــوعًا َوَرَفــَع َيُســوُع َعْيَنْيــِه ِإَلــى َفــْوُق َوَقــالَ 

َوَلِكـْن َألْجـِل َهـَذا اْلَجْمـِع اْلَواِقـِف ُقْلـُت . َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفي ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع ِلي42
يـدل علـى اتحـاد بينـه وبـين الخـالق؟ أال  42-41: 11يوحنـا ) .»ْلَتِنيِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرسَ 

ترى أنه يدعو اهللا أن يحقق هـذه المعجـزة علـى يديـه؟ أال تـراه يسـتعين بـاهللا إلنجـاح هـذا 
العمل؟ أال ترى أنه يعلن للمأل أنه ال إله إال اهللا ، وأنه لـيس أكثـر مـن رسـول اهللا، يقـوم 

ليه؟ أال ترى أنـه أعلـن أن اهللا أعظـم منـه؟ أال تـرى أنـه يعلـن باألعمال التى يوكلها اهللا إ
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عجزه فى القيام بالمعجزات، ويعلـن أنهـا بيـد اهللا وحـده ولينفـى عـن نفسـه أمـام كـل الـذين 
 يشاهدونه أنه إله أو متحد مع إله؟ 

 :انظر إلى اعترافه الذى يؤكد كالمى

: 11لوقـا )َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اهللاِ  َياِطينَ ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشَّ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت (
20 

!) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اللَّـهِ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن 28(
 28: 12متى 

ذلـك علــى  وحتـى ال ينخـدع أحـد بكلمـة أنـه يخــرج الشـياطين بـروح اهللا ، ويسـتدل مـن
ــا 16(: اتحــاده بــاهللا ، فســأذكركم بقــول بــولس الــذى يشــهد فيــه بــأن روح اهللا فينــا كلنــا َأَم

ــوَن َأنَُّكــْم َهْيَكــُل اِهللا َوُروُح اِهللا َيْســُكُن ِفــيُكمْ  ــَل اِهللا 17؟ َتْعَلُم ــاَن َأَحــٌد ُيْفِســُد َهْيَك ِإْن َك
 17-16: 3كورنثوس األولى .) الَِّذي َأْنُتْم ُهوَ َألنَّ َهْيَكَل اِهللا ُمَقدٌَّس َفَسُيْفِسُدُه اُهللا 

َألنِّـي َكَمـا َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30(
 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ 

الَِّذي َيْشَهُد ِلي ُهَو آَخُر 32 .َأْشَهُد ِلَنْفِسي َفَشَهاَدِتي َلْيَسْت َحّقاً  ِإْن ُكْنتُ «31(
، ومعنــى  32-31: 5يوحنــا .) َوَأَنــا َأْعَلــُم َأنَّ َشــَهاَدَتُه الَِّتــي َيْشــَهُدَها ِلــي ِهــَي َحــقٌّ 

هللا ذلــك أن اهللا يشــهد لــه أنــه أرســله وأنــه رســول مــن عنــد اهللا ، وٕاال لــو كــان متحــدًا مــع ا
لكــان نصــابًا أفَّاكــًا يخــدع قومــه ، ألنــه فــى هــذه الحالــة ســتكون شــهادته هــو نفســه، التــى 

 .يحاول أن يوهمهم أنها ليست شهادته ، بل شهادة من هو أفضل منه

لَ َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا 36( َها َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َأْعَطاِني اآلُب ِألَُكمِّ
يوحنـا ) َهِذِه اَألْعَماُل ِبَعْيِنَها الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَهـا ِهـَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ اآلَب َقـْد َأْرَسـَلِني

5 :36 

َأَنــا َعْبــٌد َمَعــَك َوَمــَع ! اْنُظــْر َال َتْفَعــلْ «: َفَخــَرْرُت َأَمــاَم ِرْجَلْيــِه َألْســُجَد َلــُه، َفَقــاَل ِلــيَ 10(
) .»َفِإنَّ َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُُّبوَّةِ . اْسُجْد ِللَّهِ . ْنَدُهْم َشَهاَدُة َيُسوعَ ِإْخَوِتَك الَِّذيَن عِ 

 10: 19رؤيا يوحنا 

 !! وهذا ما فهمه علماء بنى إسرائيل وقتها ، فاقرأ شهاداتهم بتمعن
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ـــْد يَ : َأيَُّهـــا الرَِّجـــاُل اِإلْســـَراِئيِليُّوَن اْســـَمُعوا َهـــِذِه اَألْقـــَوالَ «22( ُســـوُع النَّاِصـــِريُّ َرُجـــٌل َق
َكَمـا  َتَبْرَهَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اِهللا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآَيـاٍت َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه ِفـي َوَسـِطُكمْ 

 ،  22: 2أعمال الرسل .) َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ 

يِسـيِّيَن اْسـُمُه ِنيُقودِ 1( َهـَذا َجـاَء ِإلَـى َيُســوَع 2. يُمــوُس َرئِـيٌس ِلْلَيهُـودِ َكـاَن ِإْنَسـاٌن ِمـَن اْلَفرِّ
َيا ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا َألْن َلـْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن «: َلْيًال َوَقاَل َلهُ 

 2-1: 3يوحنا .) »َعهُ َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتي َأْنَت َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اللَُّه مَ 

 ــاِلحُ «: َوإَِذا َواِحــٌد َتَقــدََّم َوَقــاَل َلــهُ 16(: يقــول الكتــاب -294س َأيَّ  َأيَُّهــا اْلُمَعلِّــُم الصَّ
َلـْيَس ؟ ِلَمـاَذا تَـْدُعوِني َصـاِلحاً «: َفَقاَل لَـهُ 17» َصَالٍح َأْعَمُل ِلَتُكوَن ِلَي اْلَحَياُة اَألَبِديَُّة؟

.) »َوَلِكـْن ِإْن َأَرْدَت َأْن تَـْدُخَل اْلَحَيـاَة فَـاْحَفِظ اْلَوَصـاَيا.  َواِحـٌد َوُهـَو اللَّـهُ َأَحٌد َصاِلحًا ِإالَّ 
  17-16: 19متى 

ِإنَُّه َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه َوَال َرُسـوٌل َأْعَظـَم ِمـْن : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكـمْ 16(
 16: 14يوحنا .) ُمْرِسِلهِ 

لَـْو ُكْنـُتْم ُتِحبُّـوَنِني َلُكْنـُتْم َتْفَرُحـوَن َألنِّـي . ِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكْم َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكمْ سَ (
  28: 14يوحنا .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

هـًا ، واهللا لـم يـره أحـد فكيـف يكـون إل! لكن أن تدعونه إلهًا فهذا قمـة الزيـغ عـن الحـق
َاِالْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهـَو . َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ 18(قط كما قـال؟ 

 18: 1يوحنا .) َخبَّرَ 

وِح َواْلَحقِّ َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا. َاللَُّه ُروحٌ 24( ا يوحن.) »َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه َفِبالرُّ
وَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوِعَظامٌ ( 24: 3   39: 24لوقا ) َفِإنَّ الرُّ

َاْلَمْوُلـوُد ِمــَن 6(و: وعيسـى عليـه السـالم كـان لـه جسـد وعظـام ألنـه مولـود مـن جسـد
وِح ُهَو ُروحٌ    6: 3يوحنا .) اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ

َوُكلُّ 3اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن اِهللا، ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع (و
رســالة ) .ُروٍح َال َيْعَتــِرُف ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح َأنَّــُه َقــْد َجــاَء ِفــي اْلَجَســِد َفَلــْيَس ِمــَن اهللاِ 

  3-2: 4يوحنا األولى 
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َذا الـرَّبُّ ِإَلـُه ُكـلِّ َهَئَنـ[27: (أما اهللا فهو إله كل ذى جسد ، وهو نفسه ليس له جسد
 17: 32إرمياء ) .ِذي َجَسدٍ 

َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقـوُل «24(، : فهو رسول اهللا إليكم فآمنوا باهللا وأطيعوه وصدِّقوا رسوله
ى ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمـي َوُيـْؤِمُن ِبالَّـِذي َأْرَسـَلِني َفَلـُه َحَيـاٌة َأَبِديَّـٌة َوَال َيـْأِتي ِإَلـ: َلُكمْ 

  24: 5يوحنا  .)َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 

هــل تعــرف مــا هــى الحيــاة األبديــة هــذه؟ وكيــف تصــل إليهــا؟ اســمع إلــى قــول عيســى 
 َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقــيَّ  :َوَهـِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3: (عليـه السـالم بنفسـه

ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4 .َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  اْلَعَمــَل الَّــِذي . َأَنــا َمجَّ
 4-3: 17يوحنا) َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

يِســيِّيَن اْســُمُه 1: (واعتــرف أعــداؤه مــن الفريســيين أنــه رســول اهللا ــَن اْلَفرِّ ــاَن ِإْنَســاٌن ِم َك
َيـا ُمَعلِّـُم َنْعَلـُم َأنَّـَك َقـْد «: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع لَـْيًال َوقَـاَل لَـهُ 2. يُقوِديُموُس َرِئيٌس ِلْلَيُهودِ نِ 

َأَتْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّمًا َألْن َلْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيْعَمـَل َهـِذِه اآلَيـاِت الَِّتـي َأْنـَت َتْعَمـُل 
 2-1: 3يوحنا .) »ُه َمَعهُ ِإْن َلْم َيُكِن اللَّ 

هــل أقــوال يســوع التــى يشــير فيهــا إلــى أنــه رســول مــن عنــد اهللا تــدل علــى اتحــاد بينــه 
وبين الخـالق الراسـل؟ ومـا الغـرض مـن أنـه يـوهمهم أنـه مرسـل مـن عنـد اهللا ، وأنـه لـيس 
اهللا نفســه؟ لمــاذا لــم يعلنهــا صــراحة فــى كــل مناســبة أنــه قــد نــزل مــن نفســه بعــد أن فشــل 

هـذا لـو هـو (ياؤه الذين أرسلهم إلى البشر؟ لمـاذا لـم يتخـل عـن التضـليل الـذى قـام بـه أنب
 من صالة وصيام وتضرع هللا الذى فى السماوات؟) إله

 ما رأيكم فى شهادة يسوع على تالميذه كلهم بوقوع الشك فى قلوبهم تجـاه  -295س
ْم َتُشكُّوَن ِفيَّ ِفي َهِذِه اللَّْيَلِة َألنَّـُه ُكلُّكُ «: ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 31(أحداث هذه الليلة؟ 

َوَلِكـْن َبْعـَد ِقَيـاِمي َأْسـِبُقُكْم ِإلَـى 32. َأنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي َفَتَتَبدَُّد ِخـَراُف الرَِّعيَّـةِ : َمْكُتوبٌ 
 32-31: 26متى ) .»اْلَجِليلِ 
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 ولــن يمكــنهم اهللا  قــال عيســى عليــه الســالم لليهــود بــأنهم لــن يصــلوا إليــه ، -296س
منه ، بل سيبحثون عنه ، ولن يجدوه ، وسيرفعه اهللا إليه ، ولن يستطيعوا الوصول إليه 

وهـذا هـو وقـوع . ، وعندما يرفعون ابن اإلنسان على الصليب ، سوف يظنون أنه يسـوع
ـــاَل َلُهـــْم َيُســـوُع َأْيضـــاً 21: (الشـــبه بينـــه وبـــين ابـــن اإلنســـان المصـــلوب ـــا َأْمِضـــي «: َق َأَن

» َحْيـُث َأْمِضـي َأَنـا َال َتْقـِدُروَن َأْنـُتْم َأْن تَـْأُتوا. َوَسَتْطُلُبوَنِني َوَتُموُتوَن ِفي َخِطيَِّتُكمْ 
َحْيـــُث َأْمِضـــي َأَنـــا َال َتْقـــِدُروَن َأْنـــُتْم َأْن : َأَلَعلَّـــُه َيْقتُـــُل َنْفَســـُه َحتَّـــى َيقُــولُ «: َفقَــاَل اْلَيهُـــودُ 22

َأْنـُتْم ِمـْن َهـَذا اْلَعـاَلِم َأمَّـا . َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوقُ « : مْ َفَقاَل َلهُ 23» َتْأُتوا؟
َفُقْلـُت َلُكـْم ِإنَُّكـْم َتُموتُـوَن ِفـي َخَطاَيـاُكْم َألنَُّكـْم ِإْن َلـْم 24. َأَنا َفَلْسُت ِمْن َهَذا اْلَعاَلمِ 

ــا ُهــَو َتُموُتــوَن ِفــي خَ  ــاُكمْ ُتْؤِمُنــوا َأنِّــي َأَن َفَقــاَل َلُهــْم » َمــْن َأْنــَت؟«: َفَقــاُلوا َلــهُ 25. »َطاَي
ِإنَّ ِلـي َأْشـَياَء َكِثيـَرًة َأَتَكلَّـُم َوَأْحُكـُم ِبهَـا ِمـْن 26. َأَنا ِمَن اْلَبـْدِء َمـا ُأَكلُِّمُكـْم َأْيضـًا بِـهِ «: َيُسوعُ 

ــا َمــا َســ. َلِكــنَّ الَّــِذي َأْرَســَلِني ُهــَو َحــقٌّ َنْحــِوُكْم  ــاَلمِ َوَأَن ــُه ِلْلَع ــُه َفَهــَذا َأُقوُل . »ِمْعُتُه ِمْن
ــْم َيْفَهُمــوا َأنَّــُه َكــاَن َيُقــوُل َلُهــْم َعــِن اآلبِ 27 ــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 28. َوَل ــَن «: َفَق ــُتُم اْب ــى َرَفْع َمَت

َأَتَكلَّـُم ِبَهـَذا  اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُموَن َأنِّي َأَنا ُهَو َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبلْ 
َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهـَو َمِعـي َوَلـْم َيْتُرْكِنـي اآلُب َوْحـِدي َألنِّـي ِفـي 29. َكَما َعلََّمِني َأِبي

 ، فما قولكم فى اعترافه هذا؟29-21: 8يوحنا ) .»ُكلِّ ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ 

 ـــانى مـــن الثـــالوث ال -297س ـــيس لمـــاذا يكـــون االبـــن األقنـــوم الث مقـــدس لـــديكم ، ول
األقنــــوم األول أو الثالــــث ، طالمــــا أن الــــرب واحــــد ، وهــــذه مســــميات ثالثــــة أو صــــفات 

 لمسمى واحد؟

 َهــؤَُالِء َســُيَحاِرُبوَن 14!! (أوحــى الــرب ليوحنــا فــى ســفر الرؤيــا أنــه خــروف -298س
، َوالَّـِذيَن َمَعـُه َمـْدُعوُّوَن ُمُلـوكِ َواْلَخُروُف َيْغِلُبُهْم، َألنَُّه َربُّ اَألْرَبـاِب َوَمِلـُك الْ اْلَخـُروَف، 

َوَلــْم َأَر ِفيَهــا َهــْيَكًال، َألنَّ الــرَّبَّ اَهللا 22: (وأيضــاً  14: 17رؤيــا ) .»َوُمْختَــاُروَن َوُمْؤِمُنــونَ 
 22: 21رؤيا ) .َهْيَكُلَهاَواْلَخُروُف اْلَقاِدَر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُهَو 

 لماذا هذا الحيوان بالذات؟فهل هذا تعظيم للرب أم تحقير له؟ و 
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ورأى النصــارى فــى ذلــك أن الخــروف هــو رمــز للوداعــة ، ولــذلك غيــروا فــى الترجمــة 
إن الكلـــب رمـــز للوفـــاء ، فلمـــاذا لـــم : وأقـــول لهـــم. بـــدًال مـــن الخـــروف) الَحَمـــل(وجعلوهـــا 

بهـذا الحيـوان؟ والحمـار رمـز الصـبر ) سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيـرا(تشبهوا الرب 
ــل فلمــاذا لــم تشــبهوا الــرب وال بهــذا الحيــوان؟ ) ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك علــوًا كبيــرا(تحمُّ

بهـذا ) سـبحانه وتعـالى عـن ذلـك علـوًا كبيـرا(والبقرة رمز الخيرات فلمـاذا لـم تشـبهوا الـرب 
 الحيوان؟

 متى ُطِرَد إبليس من الجنـة ونـزل علـى األرض؟ هـل قبـل تناسـل اإلنسـان  -299س
 أم بعد تناسله؟

ـــدٍ 5: (تناســـله بعـــد ـــْن َحِدي ـــِم ِبَعصـــًا ِم ـــَع اُألَم ـــرًا َعِتيـــدًا َأْن َيْرَعـــى َجِمي ـــَدِت اْبنـــًا َذَك . َفَوَل
يَّـِة َحْيـُث َلهَـا َمْوِضـٌع ُمَعـدٌّ 6َواْخُتِطَف َوَلُدَها ِإلَـى اِهللا َوإِلَـى َعْرِشـِه،  َواْلَمـْرَأُة َهَرَبـْت ِإلَـى اْلَبرِّ

ـــْي َيُعوُلوَهـــا هُ  ـــْيِن َوِســـتِّيَن َيْومـــاً ِمـــَن اِهللا ِلَك ـــاَك َأْلفـــًا َوِمَئَت ـــَماءِ 7. َن ـــي السَّ : َوَحـــَدَثْت َحـــْرٌب ِف
َولَـْم َيْقـُووا، َفلَـْم ُيوَجـْد َمَكـاُنُهْم 8َوَحاَرَب التِّنِّيُن َوَمَالِئَكُتُه . ِميَخاِئيُل َوَمَالِئَكُتُه َحاَرُبوا التِّنِّينَ 

ــَماءِ  ــْيَطاَن، َفُطــِرَح 9. َبْعــَد َذِلــَك ِفــي السَّ التِّنِّــيُن اْلَعِظــيُم، اْلَحيَّــُة اْلَقِديَمــُة اْلَمــْدُعوُّ ِإْبِلــيَس َوالشَّ
: 12رؤيــا يوحنــا ) ُطــِرَح ِإَلــى اَألْرِض، َوُطِرَحــْت َمَعــُه َمَالِئَكتُــهُ  -الَّــِذي ُيِضــلُّ اْلَعــاَلَم ُكلَّــُه 

7-10 
َوإِلَـى . بِـاْلَوَجِع َتِلـِديَن َأْوَالداً . ُر َأْتَعـاَب َحَبِلـكِ َتْكِثيـرًا ُأَكثـِّ«: َوَقاَل ِلْلَمـْرَأةِ 16: (قبل تناسله

ــَو َيُســوُد َعَلْيــكِ  ــِتَياُقِك َوُه ــِك َيُكــوُن اْش ــاَل ِآلَدمَ 17. »َرُجِل ــْوِل اْمَرَأتِــَك «: َوَق ــَك َســِمْعَت ِلَق َألنَّ
ــَجَرِة الَِّتــي َأْوَصــْيُتَك َقــاِئالً  ِبالتََّعــِب . َهــا َمْلُعوَنــٌة اَألْرُض ِبَســَبِبكَ َال َتْأُكــْل ِمنْ : َوَأَكْلــَت ِمــَن الشَّ

ِبَعـَرِق 19. َوَشْوكًا َوَحَسكًا تُْنِبُت لَـَك َوَتْأُكـُل ُعْشـَب اْلَحْقـلِ 18. َتْأُكُل ِمْنَها ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتكَ 
َك تُـَراٌب َوإَِلـى تُـَراٍب َألنَّ . َوْجِهَك َتْأُكُل ُخْبزًا َحتَّى َتُعوَد ِإَلى اَألْرِض الَِّتي ُأِخْذَت ِمْنَها

 19-16: 3تكوين ) .»َتُعودُ 

 تؤمنون أعزائـى النصـارى بنـزول روح اهللا كحمامـة وقـت تعميـد يسـوع فـى  -300س
َفَلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمـَن اْلَمـاِء َوإَِذا السَّـَماَواُت قَـِد اْنَفَتَحـْت لَـُه 16: (نهر األردن

َهـَذا ُهــَو «: َوَصـْوٌت ِمــَن السَّـَماَواِت قَـاِئالً 17ِه َنـاِزًال ِمْثـَل َحَماَمــٍة َوآِتيـًا َعَلْيـِه فَـَرَأى ُروَح اللَّـ
 17-16: 3متى ) .»اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ 
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فــإذا كــان األب واالبــن والــروح القــدس فــى اتحــاد دائــم ال ينفــك مطلقــًا ، وكــان األب 
البن من وقت أن كان حيوانًا منويًا فى رحم أمـه، فـروح مـن والروح القدس متجسدة فى ا

إذًا التى تجسدت فى حمامة أثناء تعميد يسوع فى نهـر األردن ليتطهـر مـن ذنوبـه؟ إنهـا 
بالتأكيد ليست روح اهللا ، ألن اإلله على زعمكم كان على شاطىء نهر األردن ، وال بـد 

لوقـا (أن فكَّ أسره ، وتركه إلـى حـين  أنها كانت روح الشيطان الذى توعده عند لوقا بعد
، فهى قد كانت روحًا شريرة ادعت األلوهيـة أو علـى األقـل ادعـت انفصـال ) 1-13: 4

 ! الالهوت عن الناسوت
فكيــف تفســرون وجــود هــذه الــروح التــى تســمونها روح اهللا فــى الســماء ، بينمــا كانــت 

 ألردن؟روح اهللا متحدة فى جسد يسوع الذى كان ُيعمَّد على نهر ا

وكيــف تفســرون اتحــاد األب واالبــن والــروح القــدس فــى ضــوء إنفصــال الالهــوت عــن 
 الناسوت وقت التعميد ووقت الصلب؟

 وهل كان اإلتحاد بين الثالثة اتحادًا دائمًا حتى وقت تبوله وتبرزه؟ 

 َأيَُّهـا اْلَحيَّـاتُ 33(وهل كان متحدًا مع اإلله وقـت سـبابه للكهنـة والكتبـة والفريسـيين؟ 
 33: 23متى ) َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنََّم؟َأْوَالَد اَألَفاِعي 

 َوَأْشَياُء ُأَخـُر َكِثيـَرٌة َصـَنَعَها َيُسـوُع ِإْن ُكِتَبـْت 25: (يقول يوحنا شاهد العيان -301س
 25: 21يوحنا ) .اْلَمْكُتوَبةَ َواِحَدًة َواِحَدًة َفَلْسُت َأُظنُّ َأنَّ اْلَعاَلَم َنْفَسُه َيَسُع اْلُكُتَب 

ومعنى ذلك أن يوحنا نفسه انتقى ما يراه مناسبًا فكتبه ، وترك الباقى ربما ألنه ليس 
وٕاذا علمنا أن يوحنا تفرََّد فـى إنجيلـه بـذكر أشـياء لـم تـذكرها . بنفس درجة أهمية ما ذكره

ذكره الـوحى لفظـًا ومعنـى أين ما . باقى األناجيل ، لعملنا أنهم هم أيضًا انتقوا ما يكتبوه
 ، حتى ال يختلط األمر على العباد؟

إيمانـًا منـه . ومعنى ذلك أن هذا الكتاب ال يحتوى كـل مـا فعلـه يسـوع أو كـل مـا قالـه
َوإِْن َأَرْدتُـْم َأْن َتْقَبُلـوا 14: (بإيليا الذى أخبر عيسـى عليـه السـالم وبقـرب مجيئـه ، فقـال

  14: 11متى ) َأْن َيْأِتيَ  َفَهَذا ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمعُ 
والذى قال عنه إنه سيخبرهم بجميع الحق ، ألنه لن يتكلم من نفسه ، بل سيقول مـا 

ِإنَّ ِلي ُأُمورًا َكِثيَرًة َأْيضًا َألقُـوَل َلُكـْم َوَلِكـْن َال َتْسـَتِطيُعوَن َأْن َتْحَتِملُـوا «12(: يخبره به اهللا
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ُروُح اْلَحـقِّ َفُهــَو ُيْرِشــُدُكْم ِإَلـى َجِميــِع اْلَحــقِّ َألنَّــُه َال  َوَأمَّـا َمتَــى َجــاَء َذاكَ 13. اآلنَ 
ـُدِني 14. َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه َوُيْخِبـُرُكْم ِبـُأُموٍر آِتَيـةٍ  َذاَك ُيَمجِّ

 14-12: 16يوحنا .) َألنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي َوُيْخِبُرُكمْ 
وقال عنه إنه سيعلمهم بكل شىء ، أى سـيكون دينـه شـامل لكـل كبيـرة وصـغيرة تهـم 

َواْلكـَالُم الَّـِذي َتْسـَمُعوَنُه َلــْيَس . َالَّـِذي َال ُيِحبُّنِـي َال َيْحفَـُظ كَالِمـي24: (متبعيـه فـى حيـاتهم
وُح اْلُقُدُس 26. مْ ِبَهَذا َكلَّْمُتُكْم َوَأَنا ِعْنَدكُ 25. ِلي َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َوَأمَّا اْلُمَعزِّي الرُّ

.) الَِّذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهَو ُيَعلُِّمُكـْم ُكـلَّ َشـْيٍء َوُيـَذكُِّرُكْم ِبُكـلِّ َمـا ُقْلتُـُه َلُكـمْ 
 26-24: 14يوحنا 

لــذلك اكتفــى يوحنــا بهــذا القــدر ، لعلمــه بــأن آخــر نبــى فــى ملكــوت اهللا ســوف يــأتى 
 . م كل شىء ، ويذكرهم بكل ما قال ، ويرشدهم إلى جميع الحقويعلمه

لكن كيف يتأكد لنـا أن الجـزء الـذى تركـه يوحنـا ال يمثـل لـب العقيـدة العيسـوية؟ ومـن 
الذى جعله يفضل هـذا علـى ذاك؟ وكيـف ال يسـع كتـاب واحـد أعمالـه وأقوالـه؟ فلـو كـان 

لكـن . ملخص مجلدين أو ثالثـةقد كتب كتابًا حجمه ألف صفحة ، لقلنا إن هذا الكتاب 
صـفحة ، ويكتفـى ألن الكتـاب ال يسـع البـاقى ، فهـذا أمـر مثيـر  44أن يكتب مـا مقـداره 

 !!للدهشة ، فما كتبه ال يصل أصًال لحجم كتاب
كيف وقد كتب بولس رسالة واحدة إلى ثاوفيليس احتوت على كل ما قاله يسـوع ومـا 

 ا أقر هو بذلك فى أعمال الرسل؟ فعله من البداية حتى صعوده إلى السماء كم
ُل َأْنَشْأُتُه َيا ثَاُوِفيُلُس َعْن َجِميِع َما اْبَتَدَأ َيُسـوُع َيْفَعُلـُه َوُيَعلِّـُم ِبـِه 1( َاْلَكَالُم اَألوَّ

وحِ  َبْعَد َما َأْوَصىِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي اْرَتَفَع ِفيِه 2 ُسـَل الَّـِذيَن اْختَـارَ  اْلُقُدسِ  ِبالرُّ أعمـال ) ُهمْ الرُّ
 2-1: 1الرسل 

 فمن نصدِّق وَمن ُنكذِّب؟
أال ُيصــــدِّق هــــذا قــــول علمــــاء نصــــوص الكتــــاب المقــــدس حيــــث ذهبــــوا أن اإلنجيــــل 
المنسوب إلى يوحنا لم يكتبه يوحنا التلميـذ، ولكنـه ُكتـب بيـد آخـرون ونسـبوه إليـه ، وهـذا 

هـو بأيـدينا ، أصـدره  فمن الراجح أن اإلنجيل كمـا“: شأن كل األسفار بالكتاب المقـدس
 ، وال شــك أنهــم أضــافوا أيًضــا بعــض 21بعــض تالميــذ المؤلِّــف فأضــافوا عليــه فصــل 

المـرأة  أمَّـا روايـة). 19/35و 11/2و 7،39و 4/44و) 4/1وربما ( 4/2مثل ( التعليق
فهناك إجماع علـى أنهـا مـن مرجـع مجهـول، فُأدخلـت فـى ) 8/11-7/53(الزانية 
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راجــع مــدخل إلــى !!! (”الكتــاب المقــدس" قــانون"زء مــن وهــى مــع ذلــك جــ. (الحــقزمــن 
 )286اإلنجيل كما رواه يوحنا من الكتاب المقدس لآلباء اليسوعيين ص

التقاليـد الكنسـية ُتسـمِّيه “لكن َمن الذى كتبه على وجـه اليقـين؟ ال نعـرف ، ولكـن 
د بينه وبين أحد ابنى زبدى  ”.يوحنا منذ القرن الثانى وتوحِّ
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 ــَرٍة، َوَكَصــْوِت ُرُعــوٍد 6( -302س ــاٍه َكِثي ــٍع َكِثيــٍر، َوَكَصــْوِت ِمَي َوَســِمْعُت َكَصــْوِت َجْم
َلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ ! َهلُِّلوَيا«: َشِديَدٍة َقاِئَلةً   6: 19رؤيا ).َفِإنَُّه َقْد َمَلَك الرَّبُّ اإلِْ

َلُه اْلَقاِدُر َعلَ (كيف  ؟ فهل لم يكـن الـرب ملكـًا مـن قبـل؟ )ى ُكلِّ َشْيءٍ َمَلَك الرَّبُّ اإلِْ
هـــل خـــرج ملكوتـــه مـــن يـــده ، وبعودتـــه لـــه تتهللـــون؟ أم كـــان ملكـــًا علـــى جـــزء وزاد ملكـــه 

 وأصبح ملكًا على الكل؟

 َواْمَرَأتُـُه ، َألنَّ ُعـْرَس اْلَخـُروِف َقـْد َجـاءَ ِلَنْفَرْح َوَنَتَهلَّْل َوُنْعِطِه اْلَمْجَد، 7( -303س
َراُت اْلِقدِّيِســينَ 8. ْت َنْفَســَهاَهيَّــأَ  ــرُّ ــَو َتَب ــزَّ ُه ــًا، َألنَّ اْلَب ــًا َبِهّي ــّزًا َنِقّي ــَبَس َب . »َوُأْعِطَيــْت َأْن َتْل

يَن ِإَلى َعَشاِء ُعْرِس اْلَخُروفِ : اْكُتبْ «: َوَقاَل ِليَ 9  9-7: 19رؤيا ) .»ُطوَبى ِلْلَمْدُعوِّ

ونها بالنعجـة صـراحة لتتضـح وداعتهـا من هى زوجة اإلله الخروف؟ ولماذا لـم تشـبه
 ووداعة الرب؟ 

 كيف يكون الرب خروف وهو الراعى نفسه؟ ألم يقـل إنـه الراعـى الصـالح  -304س
 ، والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف؟

 ُخــْذ َمــْرُقَس َوَأْحِضــْرُه َمَعــَك َألنَّــُه . ُلوَقــا َوْحــَدُه َمِعــي11(: يقــول بــولس -305س
َداَء الَِّذي َتَرْكتُـُه ِفـي 13. َأمَّا ِتيِخيُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسـَس 12. ْدَمةِ َناِفٌع ِلي ِلْلخِ  َالرِّ

ـــوقَ  ـــيََّما الرُُّق ـــَب َأْيضـــًا َوَال ِس ـــَت، َواْلُكُت ـــى ِجْئ ـــاْرُبَس َأْحِضـــْرُه َمَت ـــَد َك ـــُرواَس ِعْن . َت
ــاُس َأْظهَــَر ِلــي ُشــُرورًا َكِثيــرَ 14 ثيموثـــاوس .) ِلُيَجــاِزِه الــرَّبُّ َحَســَب َأْعَماِلــهِ . ةً ِإْســَكْنَدُر النَّحَّ

 14-11: 4الثانية 

فـــإذا كـــان كـــل الكتـــاب نـــافع للتعلـــيم والتـــوبيخ ، فمـــا هـــى الفوائـــد التعليميـــة والتربويـــة 
 والروحية لكلمات بولس هذه؟ 

 ــةُ َأَنــا ُهــَو األَِلــُف َواْلَيــاُء، 8: (يقــول يســوع -306س ــُة َوالنَِّهاَي ، َيُقــوُل الــرَّبُّ اْلَبِ◌َداَي
 8: 1رؤيا يوحنا ) .اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيْأِتي، 

هــل ُيعقــل أن يكــون يســوع هــو البدايــة والنهايــة؟ كيــف وأمــه خلقــت وولــَدت قبــل منــه؟ 
هــود كيــف وقــد مــات وبقيــت الشــياطين حيــة ، كمــا كانــت مــريم المجدليــة وأعــداؤه مــن الي

أحياء؟ كيف وقد مات بعد أن صرخ على الصليب معاتبًا إلهه ألنه تركه على الصليب 
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وعلــى ذلــك فلــم يكــن إذن . وأسـلمه للمــوت؟ فقــد كــان إذن ميتــًا وبقــى اهللا إلهـى وٕالهــه حيــاً 
 !هو البداية ، ولم يكن هو النهاية ، فهو إذن ليس بإله

َأَنــا َال 30(: لــه ، ونســيتم قولــه) َشــْيءٍ  اْلَقــاِدُر َعَلــى ُكــلِّ (والغريــب أن تنســبوا كلمــة 
ــْيئاً  ــْن َنْفِســي َش ــَل ِم ــِدُر َأْن َأْفَع ــٌة . َأْق ــبُ َكَمــا َأْســَمُع َأِديــُن َوَدْيُنــوَنِتي َعاِدَل ــي َال َأْطُل  َألنِّ

 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني

ـــتُ : (وتناســـيتم قولـــه ـــْن ِإْن ُكْن ـــَياِطينَ  َوَلِك ـــِرُج الشَّ ـــِبِع اِهللا ُأْخ ـــْيُكْم  ِبِإْص ـــَل َعَل ـــْد َأْقَب َفَق
 20: 11لوقا )َمَلُكوُت اهللاِ 

َفَقْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشََّياِطيَن 28: (وتناسيتم قوله
 28: 12متى !) َمَلُكوُت اللَّهِ 

َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْيَكُل اِهللا َوُروُح اِهللا َيْسـُكُن 16(: اهللا فينا كلناوال تنسوا أن روح 
َألنَّ َهْيَكـَل اِهللا ُمَقـدٌَّس الَّـِذي َأْنـُتْم ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفِسُد َهْيَكَل اِهللا َفَسُيْفِسُدُه اُهللا 17؟ ِفيُكمْ 
 17-16: 3كورنثوس األولى .) ُهوَ 

ق علـى اهللا ، وال تنطبـق بـالمرة علـى يسـوع ، إذن فيسـوع بعيـد كـل فهذه األقوال تنطبـ
 .البعد على األلوهية ، وال يؤلهه إال كل ضال صاحب هوى

 ـا َرَأْيتُــُه َســَقْطُت ِعْنــَد ِرْجَلْيــِه َكَميِّــٍت، َفَوَضــَع َيــَدُه اْلُيْمَنــى َعَلــيَّ َقــاِئًال 17( -307س َفَلمَّ
 َوُكْنُت َمْيتًا َوَها َأَنـا َحـيٌّ ِإَلـى َأَبـدِ . َواْلَحيُّ 18، ُل َواآلِخرُ َأَنا ُهَو اَألوَّ َال َتَخْف، «: ِلي

 18-17: 1رؤيا يوحنا ) .َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َواْلَمْوتِ . آِمينَ . اآلِبِدينَ 

هل تتخيل إله يفتخر أنه كان ميتًا ، وهو اآلن حى؟ فمن الـذى أحيـاه؟ فلـو كـان هـو 
المتحــد مــع الــروح القــدس واالب ، الــذى ال ينفصــل طرفــة عــين ،  اإللــه االبــن المتجســد

 فمن الذى أحيا هؤالء الثالثة المتحدين؟ 

؟ فمــن إلــه الــرب الــذى )اللهــم اســتجب(هنــا؟ هــل تعلــم أنهــا تعنــى ) آمــين(ومــا معنــى 
 كان ميتًا ويدعوه أن يكون حيًا إلى األبد؟

فيبـدو أنـه قـد نسـى أنـه أعطاهـا للشـيطان ) تِ َوِلي َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيـِة َواْلَمـوْ (أما قولـه 
ــيُس 6: (أوًال أو ســيطر عليهــا الشــيطان بعــد أســره لإللــه ــُه ِإْبِل ــاَل َل ــَذا «: َوَق ــَك ُأْعِطــي َه َل
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ــْلَطاَن ُكلَّــُه َوَمْجــَدُهنَّ َألنَّــُه ِإَلــيَّ َقــْد ُدِفــَع َوَأَنــا ُأْعِطيــِه ِلَمــْن ُأِريــدُ  َفــِإْن َســَجْدَت 7. السُّ
  7-6: 4لوقا ) .»ُكوُن َلَك اْلَجِميعُ َأَماِمي يَ 

ويبدو أنه قد نسـى أنـه قـد أعطاهـا لبطـرس أيضـًا مـن قبـل، فهـل سـحبها منـه بعـد أن 
ـْخَرِة : َوَأَنـا َأقُـوُل لَـَك َأْيضـاً 18(وجده شيطان ومعثـرة لـه؟  َأْنـَت ُبْطـُرُس َوَعَلـى َهـِذِه الصَّ

َوُأْعِطيـــَك َمَفـــاِتيَح َمَلُكـــوِت 19. َتْقـــَوى َعَلْيَهـــاَأْبِنـــي َكِنيَســـِتي َوَأْبـــَواُب اْلَجِحـــيِم َلـــْن 
ــَماَواتِ  ــَماَواِت َفُكــلُّ َمــا َتْرِبُطــُه َعَلــى اَألْرِض َيُكــوُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ َوُكــلُّ َمــا . السَّ

 19-18: 16متى .) »َتُحلُُّه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْحُلوًال ِفي السََّماَواتِ 

َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهـَتمُّ . اْذَهْب َعنِّي َيا َشْيَطانُ «: ِلُبْطُرَس  َفاْلَتَفَت َوَقالَ 23(
 23: 16متى ) .»ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 

ُكلُّ َمـا َتْرِبُطوَنـُه : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 18: (ويبدو أنه قد نسى أنه أعطاها للتالميذ كلهم
ــى اَألْرِض َيُكــ ــى اَألْرِض َيُكــوُن َعَل ــا َتُحلُّوَنــُه َعَل ــَماِء َوُكــلُّ َم وُن َمْرُبوطــًا ِفــي السَّ

 18: 18متى ) .َمْحُلوًال ِفي السََّماءِ 

يؤخــذ فــى االعتبــار أننــى هنــا اقتبســت النصــوص التــى أريــدها، لكــن ســياق الموضــوع 
ومنــاداة بطــرس لــه بالمســيح، ومدحــه بســببها فهــى مــن الموضــوعات التــى أقحمــت فــى 

، وكما أكد ذلك مرقس ) عيسى ليس هو المسيح(النص كما أثبت من قبل فى موضوع 
ونفى عيسـى عليـه السـالم عـن نفسـه أن يكـون المسـيَّا عنـدما سـألهم مـاذا يقـول النـاس ، 

: َالِميـَذهُ َوِفـي الطَِّريـِق َسـَأَل تَ . ُثمَّ َخَرَج َيُسوُع َوَتَالِميُذُه ِإَلى ُقَرى َقْيَصِريَِّة ِفيُلبَُّس 27(: عنه
ُيوَحنَّـا اْلَمْعَمـَداُن َوآَخـُروَن ِإيِليَّـا َوآَخـُروَن َواِحـٌد «: َفَأَجـاُبوا28» َمْن َيُقوُل النَّـاُس ِإنِّـي َأَنـا؟«

َأْنـــَت «: َفَأَجـــاَب ُبْطـــُرُس » َوَأْنـــُتْم َمـــْن َتُقولُـــوَن ِإنِّـــي َأَنـــا؟«: َفَقـــاَل َلهُـــمْ 29. »ِمـــَن اَألْنِبَيـــاءِ 
 30-27: 8مرقس .) َفاْنَتَهَرُهْم َكْي َال َيُقوُلوا َألَحٍد َعْنهُ 30» !اْلَمِسيحُ 

 هل تصدق أن الرب لم تعرفه أنبياؤه؟ أليس هذا دليل على عدم ألوهيتـه؟  -308س
فهــل تتخيــل أال يعــرف المرســل راســله؟ ولمــاذا نــزل الــرب ورســله علــى األرض؟ وكيــف 

و بهـا؟ فقـد جـاءت كـل األنبيـاء أوحى إلـيهم؟ وهـل أوحـى إلـيهم برسـالة غيـر التـى نـزل هـ
بدين التوحيد والوحدانية والناموس والعمل به، وجاء هو بالتثليث والصلب والفداء وٕالغاء 

 الناموس والعمل به؟
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فلم يعرف يحيى المعمدان عليه السالم الذى هو أعظم األنبياء بشهادة عيسى    -1
علـى الـرغم أنـه عـاش  عليه السـالم لكـن األصـغر فـى ملكـوت السـموات هـو أعظـم منـه،

ســنة قبــل تــولى رســالته، ولــم يعرفــه أيضــًا للمــرة الثانيــة عنــدما انشــقت الســماء  30معــه 
) 17-13: 3متــى(ونزلــت روح اهللا كحمامــة وقالــت هــذا ابنــى الحبيــب الــذى بــه ســررت 

 )3-2: 11متى(فمع كل هذا أرسل إليه من يسأله هل أنت اآلت أم ننتظر آخر؟ 

يهـوذا اإلسـخريوطى  -اآلخر الـذى كـان عنـده الكـيس للسـرقة ولم يعرفه الرسول  -2
الــذين هــم أعلــى ) األنبيــاء(الــذى هــو صــاحب الكرامــات والمعجــزات وأحــد الحــواريين  -

بــاع دينــه،  -علــى زعمهــم  -منزلــة مــن موســى بــن عمــران وســائر األنبيــاء اإلســرائيليين 
ابــل هــذا المبلــغ الزهيــد، رضــى بتســليم إلهــه بأيــدى اليهــود مق! درهــم 30وٕالهــه، ونبيــه ب 

، لعــل هــذه المنفعــة عنــده كانــت عظيمــة ألنــه )عطــر(مقابــل ُعشــر ثمــن زجاجــة نــاردين 
أيضــًا علــى زعمهــم كــان صــيادًا مفلوكــًا لصــًا، وٕان كــان رســوًال صــاحب معجــزات أيضــًا 

: على زعمهـم ، فثالثـون درهمـًا كانـت أحـب عنـده وأعظـم رتبـة مـن هـذا اإللـه المصـلوب
؛ ويوحنـــــا  6-3: 22ولوقـــــا  11-10: 14؛ ومـــــرقس  9-3: 27،  16-14: 26متـــــى

18 :1-5 

الــذى أفتــى بكفــر عيســى عليــه ) بشــهادة يوحنــا اإلنجيلــى(ولــم يعرفــه قيافــا النبــى  -3
فهـل رأيـتم أو سـمعتم . السالم وأمر بقتله وبتسليمه للصـلب ، بعـد أن كذبـه وكفَّـره وأهانـه

س بنبـى وعلـى ذلـك يكـون اإلنجيـل كـاذب ، عن نبى يكفر إلهه ويأمر بقتله؟ فإما إنه لي
 !!أو يكون عيسى ليس بإله ويكون إيمانكم وعقيدتكم فاسدة

وبذلك يكون وقع فى حق هذا اإلله المصلوب ثالثة أمـور عجيبـة مـن ثالثـة 
 :أنبياء
 30لــم يعرفــه أعظــم أنبيــاء بنــى إســرائيل يوحنــا المعمــدان ، الــذى لــم يعرفــه لمــدة ) 1

اإللــه بــالنزول كحمامــة ، وبعــدها لــم يعرفــه أيضــًا فأرســل إليــه مــن ســنة ، إلــى أن بــادره 
 يسألونه إذا كان هو المسيا المنتظر أم ننتظر آخر؟



 349 

درهمـًا علـى وعـود إلهـه  30أن نبيه الثـانى رضـى بتسـليمه للصـلب ورجـح منفعـة ) 2
 .بالنعيم المقيم فى جنات الخلود

 !!لهأن رسوله الثالث قيافا أفتى بكذبه وبكفره وبقت) 3

 مــا معنــى وجــود استشــهادات فــى الكتــاب المقــدس بمواضــع أو كتــب غيــر  -309س
 :موجودة فى الكتاب المقدس كله؟ مثل

 ) .  14: 21العدد (سفر حروب الرب وقد جاء ذكره في  -1  

 ) .17: 1وصموئيل الثانى  13: 10يشوع ( سفر ياشر وقد جاء ذكره في  -2  

 )  41: 11الملوك األول(ي سفر أمور سليمان جاء ذكره ف -3  

 ) 25: 35أخبار األيام الثاني (سفر مرثية إرميا على يوشيا ملك أورشليم  -4  

 )25: 35األيام الثانيأخبار (سفر أمور يوشيا  -5  

 )25: 35األيام الثانيأخبار (سفر مراحم يوشيا  -6  

 )29: 9أخبار األيام الثاني(سفر أخبار ناثان النبي  -7  

 )29: 9أخبار األيام الثاني(ر أخيا النبي الشيلوني سف -8  

 ) 29: 9أخبار األيام الثاني(وسفر رؤيا يعدو الرائي وجاء ذكره في  -9  

 ) 31-29: 29أخبار األيام األول (سفر أخبار جاد الرائي وقد جاء ذكره في  -10

 ).25 :21و 5: 24ملوك الثاني (ورد ذكره في : سفر أخبار أيام ملوك يهوذا -11

 ) .  7: 27أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ إسرائيل ويهوذا -12

 ). 22: 13(و) 15: 12أخبار األيام الثاني (ذكر في : سفر تاريخ يعدو الرائى -13

 ) . 15: 12أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ شمعيا النبي -14

 )22: 26) 2(أخبار األيام (ذكر في : لملك عّزياسفر كتاب إشعياء النبي عن ا -15

 )32: 32أخبار األيام الثانى (وذكر فى : سفر رؤيا إشعياء -16

 ) . 27: 24أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ الملوك  -17
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 ) . 19: 33أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر أخبار األنبياء  -18

 ) . 16: 34(د ذكره في اشعياء ور : سفر الرب  -19

 ) . 34: 20أخبار األيام الثاني (ورد ذكره في : سفر تاريخ ياهو بن حناني  -20

 ). 8: 36) 2(أخبار األيام (ورد ذكره في : سفر تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا -21

 ) . 25: 10صموئيل األول (ورد ذكره في : سفر سنن الملك  -22

) 5: 16و ) 19: 14ملـوك األول (ورد ذكـره فـي : ك إسرائيلسفر أخبار أيام ملو  -23
 ) .14: 16و 

 ) 26: 24يشوع (سفر شريعة اهللا  -24

 )31: 8يشوع (سفر توراة موسى  -25

  )6: 23يشوع (سفر شريعة موسى  -26

 ). 23: 12نحميا   (ورد ذكره في : سفر أخبار األيام -27

 )8: 1تسالونيكى الثانية (سفر يسوع  -28

 ) 29: 29أخبار األيام األول (سفر أخبار صموئيل الرائى  -29

 ) 27: 21و  8: 13رؤيا يوحنا الالهوتي ( سفر حياة الخروف  -30

 )7: 24الخروج (كتاب العهد لموسى عليه السالم   -31

الموجـودة فـي ) 1: 3فيلبـي (ورد ذكرهـا فـي : رسالة بـولس األولـى إلـى أهـل فيلبـي -32
 ) . 771هامش صفحة ) بولس باسيم(انظر العهد الجديد .. ( العهد الجديد 

 ) 16: 4كولسي (ورد ذكرها في : رسالة بولس إلى أهل الالذقية -33

 ) . 8: 7ورد ذكرها في كورنثوس الثانية : رسالة لبولس إلى أهل كورنثوس -34

إن هنــــاك رســــالة مفقــــودة إلــــى ): كلمــــة أبوكريفــــا(وتقــــول دائــــرة المعــــارف الكتابيــــة  -35
يذكر الرسول رسالة إلى الكورنثيين يبدو أنها ) 9: 5كورنثوس األولى (ففى : الكورنثيين
 . قد فقدت
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ورد فيهــا أن ميخائيــل رئــيس المالئكــة خاصــم إبلــيس محاجــًا ) 9: 1رســالة يهــوذا ( -36
 .عن جسد موسى ، ولم ُتذكر فى كتاب من كتب العهد القديم

الرب جاء فى ربـوات قديسـيه ليصـنع دينونـة  تنبأ أخنوخ أن) 14: 1رسالة يهوذا ( -37
ولم ُتذكر فى كتاب من . على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم

 .كتب العهد القديم

والمالئكــة الــذين لــم يحفظــوا رياســتهم ، بــل تركــوا مســكنهم ، : (تقــول 6: 1يهــوذا  -38
وهـذا ال يوجـد فـى كتـاب مـن ) المحفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحـت الظـ

 .كتب العهد القديم

وهــذا الحــال . وكمــا قــاوم َينِّــيس وَيْمِبــِريس موســى: تقــول) 8: 3تيموثــاوس الثانيــة ( -39
مــن سـفر الخــروج ، وال أثــر لهــذين االسـمين فــى هــذا البــاب وال فــى  7مـذكور فــى البــاب 

 .الكتاب كله

ظهــــر دفعـــــة واحــــدة ألكثــــر مـــــن  وبعـــــد ذلــــك: تقــــول) 6: 15كورنثــــوس األولــــى ( -40
 .خمسمائة أخ ، أكثرهم باق إلى اآلن ، ولكن بعضهم قد رقدوا

وال يوجــد لهــذا أثــر فــى إنجيــل مــن األناجيــل األربعــة ، وال فــى كتــاب أعمــال الرســل ، 
مع أن لوقا كان من أحرص الناس علـى تسـجيل هـذه األحـوال ، كمـا ذكـر هـو ذلـك فـى 

 .افتتاحية إنجيله

مغبوط هـو : متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: تقول) 35: 20لرسل أعمال ا( -41
 .وال يوجد له أثر فى إنجيل من األناجيل األربعة. العطاء أكثر من األخذ

األسـماء التـى ذكــرت فـى البـاب األول مــن إنجيـل متـى بعــد زربابـل ، ال يوجـد لهــا  -42
ياقيم ، وعازور ، وصـادوق ، أبيهود ، وأل: مثيل فى كتاب من كتب العهد القديم ، وهى

ولــذلك لــم ُيتــرجم لبعضــهم فــى قــاموس . وأخــيم ، وأليــود ، وأليعــازر ، ومتَّــان ، ويعقــوب
مــن أســالف (الكتــاب المقــدس أو تــرجم لبعضــهم بترجمــة مبهمــة ، ومكــررة للكــل ، وهــم 

 ).يسوع الرب على ما تعتقدون
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صــرى الــذى كــان تحكــى عــن قتــل موســى للرجــل الم) 28-23: 7أعمــال الرســل ( -43
، إال أن  14-11: 2يتعارك مع أحد اخوته ، وقد ُحِكَيت هذه القصة فى سـفر الخـروج 

 .سفر أعمال الرسل يحكى أشياًء لم يذكرها سفر الخروج

أنـا مرتعـب : كان منظـر الـرب هكـذا مخيفـًا حتـى قـال موسـى) 21: 12عبرانيين ( -44
لخروج ، لكن ليس فيه هذه الجملة من سفر ا 19وهذا الحال مذكور فى الباب . ومرتعد

 .التى ُذِكَرت فى العبرانيين

اهللا لم يشفق على مالئكة قد أخطأوا ، بل فى سالسل ( 4: 2تقول بطرس الثانية  -45
وهذا ال يوجد فى كتـاب مـن كتـب ) الظالم طرحهم فى جهنم وسلمهم محروسين للقضاء

 .العهد القديم

ن بسالســل الشــياطين ، لكــان أيضــًا كاذبــًا ، ولــو كــان المقصــود مــن المالئكــة المقيــدي
ألن الشــياطين غيــر محبوســين ، وكمــا تؤمنــون فقــد أســر رئيســهم الــرب عنــدكم أربعــين 

يعرض محاورة بين الرب والشيطان ، ويظهـر فيهـا  12-6: 1كما أن سفر أيوب . يوماً 
 .الشيطان غير محبوس

لكــى يــتم مــا قيــل . اصــرةوأتــى وســكن فــى مدينــة ُيقــاُل لهــا ن( 23: 2يقــول متــى  -46
 فأين كتاب األنبياء الذى ذكر فيه هذا؟) باألنبياء إنه سُيدَعى ناصرياً 

ِللرَّبِّ َدْعوًى على َيهوذا وِعقـاٌب علـى َيْعقـوَب بَحَسـِب  3( 6-3: 12يقول هوشع  -47
ُرجوَلِتـه صـاَرَع ِمـَن الـَبطِن َأَخـَذ َمكـاَن َأخيـه وفـي 4. ُطُرِقه فَعلى َحَسـِب َأْعماِلـه َيـُردُّ عَليـه

. وفي َبيَت ِإيَل َوَجَده وُهناَك َتَكلََّم مَعناصاَرَع َمالكًا وَغَلَبه، وَبكى وَتَضرََّع ِإَليه 5. اهللا
 .الترجمة الكاثوليكية) .الرَّبُّ ِإلُه القوات، الرَّبُّ َلَقُبه6

ـــتَِّهُم َبيـــَت َيهـــوذا، وَســـُيعاِقُب َبنـــي َيعقـــوَب علـــى ُطـــُرِقهِ 3( م وُيجـــازيِهم ِبحَســـِب الـــّربُّ َي
قــَبَض علــى َعِقــِب أخيــِه، وفــي أواِن ُرجوَلِتــه 4فَيعقــوُب، وهــَو َبعــُد فــي الــَبْطِن، . أعمــاِلِهم

وجَد اَهللا فـي َبيـِت إيـَل، وُهنـاَك . بكى وتَضرََّع إَليهِ . صاَرَع الَمالَك وقاَومَ 5. صاَرَع اهللاَ 
 الترجمة المشتركة) .ديُر، الّربُّ َله الَمجدُ تكلََّم مَعُه الّربُّ القَ 6. تكلََّم اُهللا مَعهُ 
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مـــن ســـفر التكــوين ، وال يوجـــد فيـــه بكـــاء  32وقصــة يعقـــوب مـــذكورة فــى اإلصـــحاح 
. ثم المصارعة كانت بينه وبين الرب ، ولـم تكـن بينـه وبـين المـالك. يعقوب وال تضرعه

 فهل يتقوى يعقوب على الرب ويهزمه ، ثم يبكى أمام المالك ويتضرع إليه؟

يوجد فى األناجيل ذكر الجنة والجحيم والقيامة ، وجزاء األعمال فيهـا ، وٕان كـان  -48
-43: 9؛ ومــرقس  46: 25، 15: 23، 28: 10، 22: 5متــى : (باإلجمــال، مثــل

وال أثر لهذا فى الكتب الخمسة لموسى، بل ال يوجد فيها سـوى ) -43: 23؛ ولوقا 44
 .الدنياوية للعاصينمواعيد الدينونة للمطيعين ، والتهديدات 

ــَماِء ُهــْم 7( 8-7: 5يقــول يوحنــا فــى رســالته األولــى  -49 َفــِإنَّ الَّــِذيَن َيْشــَهُدوَن ِفــي السَّ
وُح اْلُقُدُس : َثَالثَـةٌ  َوالَّـِذيَن َيْشـَهُدوَن 8. َوَهُؤَالِء الثََّالَثُة ُهـْم َواِحـدٌ . اآلُب، َواْلَكِلَمُة، َوالرُّ

وُح، َواْلَمـــاُء، َوالـــدَّمُ : ِفـــي اَألْرِض ُهـــْم َثَالثَـــةٌ  وهـــذه ترجمـــة ) .َوالثََّالثَـــُة ُهـــْم ِفـــي اْلَواِحـــدِ . الـــرُّ
 فاندايك

واّلـــذيَن 7: (أمـــا الترجمـــة المشـــتركة فقـــد حـــذفت الجملـــة الســـابعة وأبقـــت علـــى الثامنـــة
 .)الُروُح والماُء والدَُّم، وَهؤُالِء الثَّالَثُة ُهم في الواحدِ 8. َيشَهدوَن ُهم ثالثةٌ 

عــالم مــن  32ســنة مضــت اجتمــع  20مــاذا حــذفتها الترجمــة المشــتركة؟ ألنــه مــن فل
علمــاء الالهــوت، يحمــل كــل مــنهم درجــة الــدكتوراة ، وأتــوا بأقــدم النســخ علــى اإلطــالق ، 
وحينما قارنوا نسـخ الكتـاب المقـدس لـم يجـدوا هـذا الـنص ومعـه نصـوص أخـرى ، وقـالوا 

وا أن شخصــًا مــا قــد دســه فــى القــرن وقــد وجــد. عنــه إنــه مدســوس ولــيس مــن وحــى الــرب
 . الرابع عشر الميالدى

 :وقد حذفتها معظم النسخ األلمانية أيضاً 

Drei sind es, die Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das 

Blut; und diese drei sind eins. (Einheitsübersetzung) 

0TUhttp://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/1joh1.html#1 U0T  

  1945ولكنها كانت من الجمل المقدسة الموحى بها فى ترجمة لوتر لعام 

http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/1joh1.html#1
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P

7
PU Denn drei sind, die da zeugen im Himmel: der Vater, das Wort 

und der Heilige Geist; und diese drei sind eins. U 
P

8
P Und drei sind, die da zeugen auf Erden: der Geist und das Wasser 

und das Blut; und die drei sind beisammen. 

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=1JOHN+5&language=germ... U0T  

 :والغريب أن طبعة الملك جيمس الجديدة مازالت تعتبرها من المتون المقدسة
P

7
PUFor there are three that bear witness in heaven: the Father, the 

Word, and the Holy Spirit; and these three are one. UP

 8
PAnd there are 

three that bear witness on earth: P

[
P0TP

2
P0TP

]
P the Spirit, the water, and the blood; 

and these three agree as one. 

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=1JOHN+5&language=engl... U0T  

 1844لعام  Websterووافقته طبعة 

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=websterU0T  

 RSVوحذفتها وغيرت الكالم فى الفقرة السابعة طبعة 
P

7
P And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth. P

8
P There 

are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood; and these three 
agree.  

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=rsv U0T  

 :الطبعة األلمانية والترجمة العربية المشتركة فى حذفها Darbyكما وافقت طبعة 
P

7
P For they that bear witness are three: 

P

8
P the Spirit, and the water, and the blood; and the three agree in one. 

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=1JOHN+5&language=engl... U0T  

أال يثبــت هــذا لــديكم أن الكتــاب المقــدس كــان كــالكأل المبــاح ، وضــعوا فيــه وأنقصــوا 
 لهم أو كما يتفق لعقائد الطائفة التى ينتمون إليها؟ منه ، كما يحلو

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=german&version=LUTH
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http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=english&version=NKJV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=english&version=NKJV
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=webster
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?1JO+5&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=1JOHN+5&language=english&version=DARBY
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ال َتِزيُدوا َعلـى الَكـالِم الـِذي َأَنـا ُأوِصـيُكْم ِبـِه َوال 2: (أين كالم الرب لبنى إسرائيل
 2: 4تثنية ) .ُتَنقُِّصوا ِمْنُه ِلَتْحَفُظوا َوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكُم الِتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها

ال تَـِزْد َعلْيـِه َوال . ُكلُّ الَكالِم الِذي ُأوِصيُكْم ِبِه اْحِرُصوا ِلَتْعَمُلوهُ 32: (وأين كالمه
 32: 12تثنية ) ُتَنقِّْص ِمْنهُ 

فهل هذه نبوءة قالهـا الـرب وحـذر منـه بنـى إسـرائيل مـن التحريـف بـالنقص أو الزيـادة 
 فى كالمه ووصاياه؟

ة ، جعــــل الــــرب يخبــــركم أن هــــذه إال أن عــــدم إلتــــزامهم ، وتحــــريفهم بــــالنقص والزيــــاد
 :الكتب محرفة ، وهذا الكالم ليس كالمه

َلَهــــا َقَلــــُم اْلَكَتَبــــِة َكْيــــَف تَــــدَُّعوَن َأنَُّكــــْم ُحَكَمــــاُء َوَلــــَدْيُكْم َشــــِريَعَة الــــرَّبِّ َبْيَنَمــــا () 1 َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

اهللا داود ويفتخــر بــه ، يحرفــه غيــر المــؤمنين ، وهــذا كــالم اهللا الــذى يقدســه نبــى ) 2
ويطلبون قتله ألنه يعارضهم ويمنعهم ، وال يبالى إن قتلوه من أجل الحق ، فهـو متوكـل 

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . َعلَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمهِ 4(: على اهللا
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . ُيَحرُِّفوَن َكَالِمياْلَيْوَم ُكلَُّه 5

قُـــوَن ِلَيْكُتُمـــوا َرْأَيهُـــْم َعـــِن الـــرَّبِّ َفَتِصـــيُر َأْعَمـــاُلُهْم ِفـــي الظُّْلَمـــِة 15) (3 َوْيـــٌل ِللَّـــِذيَن َيَتَعمَّ
 16 – 15: 29إشعياء  )!َلَتْحِريِفُكمْ  َيا16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

ِلَذِلَك َهَئَنـَذا َعَلـى اَألْنِبَيـاِء َيُقـوُل الـرَّبُّ الَّـِذيَن َيْسـرُقوَن َكِلَمِتـي َبْعُضـُهْم 30) (4
 30: 23إرمياء .) ِمْن َبْعضٍ 

ــــٍة َيُقــــوُل الــــرَّبُّ 32) (5 ــــى الَّــــِذيَن َيَتَنبَّــــُأوَن ِبــــَأْحَالٍم َكاِذَب ــــوَنَها َهَئَنــــَذا َعَل الَّــــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َوُيِضلُّوَن َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

إرميـاء .) َقالَ : الَِّذيَن َيْأُخُذوَن ِلَساَنُهْم َوَيُقولُـونَ  َهَئَنَذا َعَلى اَألْنِبَياِء َيُقوُل الرَّبُّ 31) (6
23 :31 
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؟: [َوإَِذا َسَأَلَك َهَذا الشَّْعُب َأْو َنِبيٌّ َأْو َكاِهنٌ 33) (7 : َفُقـْل َلُهـمْ ] َمـا َوْحـُي الـرَّبِّ
َكاِهُن َأِو الشَّـْعُب الَّـِذي َفالنَِّبيُّ َأِو الْ 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم [

 34-33: 23إرمياء .) ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : َيُقولُ 

َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكلِّ ِإْنَساٍن َتُكوُن َوْحَيـُه ِإْذ َقـْد 36) (8
 36: 23إرمياء  .)اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلهِ 

  9-7: 15متى )َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاسِ () 9

ــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالمِ ) (10 ــُكْم َأْنِبَي ُكــُم َال َتِغشَّ
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ْنِبَيــاُء َيَتَنبَّــُأوَن ِباْلَكــِذِب َواْلَكَهَنــُة َتْحُكــُم َعَلــى َأْيــِديِهْم َوَشــْعِبي هَ 31) (11 َكــَذا َاَأل
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

ــِم 32) (12 ــا َدْرجــًا آَخــَر َوَدَفَعــُه ِلَبــاُروَخ ْبــِن ِنيِريَّــا اْلَكاِتــِب َفَكَتــَب ِفيــِه َعــْن َف َفَأَخــَذ ِإْرِمَي
ْيضًا َكَالٌم َأْحَرَقُه َيُهوَياِقيُم َمِلُك َيُهوَذا ِبالنَّاِر َوِزيَد َعَلْيِه أَ ِإْرِمَيا ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي 

 32: 36إرمياء .) َكِثيٌر ِمْثُلهُ 

َواْنَتَظـُروا , َوْحُي الرَّبِّ َوالرَّبُّ َلْم ُيْرِسْلُهمْ : اْلَقاِئُلونَ . َرُأوا َباِطًال َوِعَراَفًة َكـاِذَبةً 6) (13
 6: 13حزقيال ) .ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

َوْحُي الرَّبِّ َوَأَنا َلْم : َقاِئِلينَ , ْم ِبِعَراَفٍة َكـاِذَبةٍ َوَتَكلَّْمتُ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( )14
 7: 13حزقيال  )؟َأَتَكلَّمْ 

ــَدَنا 1() 15 ــِة ِعْن ــٍة ِفــي اُألُمــوِر اْلُمَتَيقََّن ــْأِليِف ِقصَّ ــْد َأَخــُذوا ِبَت ِإْذ َكــاَن َكِثيــُروَن َق
َرَأْيـُت َأَنـا َأْيضـًا ِإْذ َقـْد 3ْدِء ُمَعاِيِنيَن َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمـِة َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكاُنوا ُمْنُذ اْلبَ 2

ــُز  ــا اْلَعِزي ــَك َأيَُّه ــى التَّــَواِلي ِإَلْي ــَب َعَل ــْدِقيٍق َأْن َأْكُت ِل ِبَت ــَن اَألوَّ ــْيٍء ِم ــلَّ َش ــُت ُك َتَتبَّْع
َة اْلَكَالِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبهِ 4ثَاُوِفيُلُس   4-1: 1لوقا  .)ِلَتْعِرَف ِصحَّ

ـُب َأنَُّكـْم َتْنَتِقُلـوَن َهَكــَذا َسـِريعًا 6) (16 َعـِن الَّـِذي َدَعـاُكْم ِبِنْعَمـِة اْلَمِســيِح ِإنِّـي َأَتَعجَّ
ــى ِإْنِجيــٍل آَخــرَ  ــْوٌم ُيْزِعُجــوَنُكْم َوُيِريــُدوَن َأْن َلــْيَس ُهــَو آَخــَر، 7. ِإَل ــُه ُيوَجــُد َق ــَر َأنَّ َغْي
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ـــَل  ـــوا ِإْنِجي ُل ـــيحِ ُيَحوِّ ـــا 8. اْلَمِس ـــِر َم ـــَماِء ِبَغْي ـــَن السَّ ـــَالٌك ِم ـــْرَناُكْم َنْحـــُن َأْو َم ـــْن ِإْن َبشَّ َوَلِك
 8-6: 1غالطية .) »َأَناِثيَما«َبشَّْرَناُكْم، َفْلَيُكْن 

ــِذِبي ِلَمْجــِدِه َفِلَمــاَذا ُأَداُن َأَنــا َبْعــُد 7) (17 َفِإنَّــُه ِإْن َكــاَن ِصــْدُق اِهللا َقــِد اْزَداَد ِبَك
  7: 3رومية ) ؟َخاِطئٍ كَ 

 إن الرب قد حفظ كتابه وكلمته ، ألنه ال يجوز أن يرسل : يقول النصارى -310س
 . الرب كتابًا أو كالمًا ويترك البشر يحرفونه

فلمــاذا لــم يحفــظ ابنــه أو نفســه مــن بطــش اليهــود وٕاهانــاتهم وذلهــم لــه أو مــن اإلعــدام 
 صلبًا؟

من الشيطان الذى أسره أربعين يومًا فى وهل استطاع أن يحفظ نفسه من يعقوب أو 
 البرية أو من اليهود الذين صلبوه؟ 

وهــل اســتطاع أن يحفــظ نفســه وكتابــه مــن األنبيــاء الــذين كــذبوا علــى شــعبهم وتبــأوا 
 بالباطل؟

ــأ األنبيــاء باســمي: فقــال الــرب لــى( لــم أرســلهم وال أمــرُتهم وال . بالكــذب يتنب
: 14إرميـا .) اطـل ومكـر قلـوبهم هـم يتنبـأون لكـمبرؤيا كاذبـة وَعَراَفـٍة وب. كلمُتهم

14 

ــوُل 11( ــْدُت َشــرَُّهْم َيُق ــي َوَج ــي َبْيِت ــْل ِف ــًا َب ُســوا َجِميع ــَة َتَنجَّ ــاَء َواْلَكَهَن َألنَّ اَألْنِبَي
 11: 23إرمياء ) .الرَّبُّ 

ـــةً 13( ـــاِمَرِة َحَماَق ـــاِء السَّ ـــي َأْنِبَي ـــُت ِف ـــْد َرَأْي ـــلِ . َوَق ـــُأوا ِباْلَبْع ـــْعِبي  َتَنبَّ ـــلُّوا َش َوَأَض
 13: 23إرمياء ) .ِإْسَراِئيلَ 

.) َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَُّأوَن ِباْلَكِذِب َواْلَكَهَنُة َتْحُكُم َعَلى َأْيِديِهْم َوَشـْعِبي َهَكـَذا َأَحـبَّ 31(
 31: 5إرمياء 

. ألنهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح مـن النبـي إلـى الكـاهن(
  10: 8إرميا .) مل بالكذبكل واحد يع
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بـــل قــــال الــــرب عــــن أنبيــــاء بنــــى إســــرائيل إنهــــم أنبيــــاء للضــــاللة والكــــذب، أى أتبــــاع 
يِح َواْلَكــِذِب َيْكــِذُب َقــاِئالً (الشــيطان،  َأَتَنبَّــُأ َلــَك َعــِن : َلــْو َكــاَن َأَحــٌد َوُهــَو َســاِلٌك ِبـــالرِّ

 11: 2ميخا ) !لشَّْعبِ اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َلَكاَن ُهَو َنِبيَّ َهَذا ا

َجِميـُع الَّـِذيَن َأتَـْوا َقْبِلـي ُهـْم ُسـرَّاٌق َوُلُصـوٌص َوَلِكـنَّ 8: (وُينسب إلى يسـوع القـول
 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

وهل استطاع أن يحفظ األلواح من الكسر التى قذفها موسى علـى األرض وهمـا مـن 
َواللَّْوَحــاِن ُهَمــا َصــْنَعُة اِهللا َواْلِكَتاَبــُة ِكَتاَبــُة 16(بيديــه؟ صــنع الــرب وهــو الــذى كتبهمــا 

 16: 32خروج ) .اِهللا َمْنُقوَشٌة َعَلى اللَّْوَحْينِ 

) َفَحِمَي َغَضُب ُموَسـى َوَطـَرَح اللَّـْوَحْيِن ِمـْن َيَدْيـِه َوَكسَّـَرُهَما ِفـي َأْسـَفِل اْلَجَبـلِ (
 19: 32خروج 

 ابه من يهوياقيم قبل أن يحرقه؟وهل استطاع أن يحفظ كت

َفَأَخَذ ِإْرِمَيا َدْرجًا آَخَر َوَدَفَعُه ِلَباُروَخ ْبِن ِنيِريَّا اْلَكاِتِب َفَكَتَب ِفيِه َعْن َفِم ِإْرِمَيـا ُكـلَّ 32(
َكـَالٌم َكِثيـٌر  َأْحَرَقُه َيُهوَيـاِقيُم َمِلـُك َيُهـوَذا ِبالنَّـاِر َوِزيـَد َعَلْيـِه َأْيضـاً َكَالِم السِّْفِر الَّـِذي 

 32: 36إرمياء .) ِمْثُلهُ 

) علــى حــد قــول كتــابكم(فهــل أمثــال هــؤالء اللصــوص والســراق والكــذابين والمحــرفين 
 يأتمنهم اهللا على كتابه ويجعله آخر دستور للبشر؟

 يدعى بعض النصارى أن دينهم دين روحانى وال يوجد للعقل فيه مجال -311س. 

ديـن عقالنـى وروحـانى؟ أم عجـز عـن خلـق عقـول  فهل عجز الرب عندكم من إنزال
 تتحمل كل هذه الطالسم وتفهمها؟

 ــُدوُهْم 19: (ُينســب إلــى يســوع قولــه -312س ــِم َوَعمِّ ــَع اُألَم ــُذوا َجِمي ــاْذَهُبوا َوَتْلِم َف
وِح اْلُقُدسِ   19: 28متى ) .ِباْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالرُّ

َفَسـَتِلُد 21(ه أن يسوع قادم ألمته فقط؟ ألم يقل لمالكه أن يبلغ يوسف خطيب أم اإلل
 21: 1متى ) .»َألنَُّه ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه َيُسوَع 
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ِفـي َبْيـِت َلْحـِم «: َفقَـاُلوا لَـهُ 5(ألم تقـل النبـوءات إنـه ملـك اليهـود وسـوف يرعـى شـعبه؟ 
ـْغَرى 6: وٌب ِبـالنَِّبيِّ َألنَّـُه َهَكـَذا َمْكتُـاْلَيُهوِديَِّة  َوَأْنـِت َيـا َبْيـَت َلْحـٍم َأْرَض َيهُـوَذا َلْسـِت الصُّ

 6-5: 2متى ) .»َيُهوَذا َألْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبٌِّر َيْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ َبْيَن ُرَؤَساِء 

متـى ) اْلَيُهـوِد؟ َأْيَن ُهَو اْلَمْوُلوُد َمِلكُ «:َقاِئِلينَ (ألم يعرف المجوس أنه ملك اليهود؟ 
2 :2 

َهــــؤَُالِء اِالْثَنــــا َعَشــــَر َأْرَســــَلُهْم َيُســــوُع 5(ألــــم يرســــل التالميــــذ إلــــى بنــــى إســــرائيل فقــــط؟ 
َبـِل 6. ِإَلى َطِريِق ُأَمٍم َال َتْمُضوا َوإَِلى َمِديَنٍة ِللسَّاِمِريِّيَن َال َتْدُخُلوا«: َوَأْوَصاُهْم َقاِئالً 

الَّةِ اْذَهُبوا ِباْلَحِريِّ ِإلَ   6-5: 10متى ) .ى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

: َفَأَجــابَ 24(ألــم يــرفض عــالج ابنــة المــرأة الكنعانيــة ألنهــا ليســت مــن بنــى إســرائيل؟ 
الَّةِ «  24: 15متى ) .»َلْم ُأْرَسْل ِإالَّ ِإَلى ِخَراِف َبْيِت ِإْسَراِئيَل الضَّ

رهم أن عليهم أن يواصلوا الدعوة بين ألم ينزل مالك الرب ليخرجهم من الحبس ويذك
اْذَهُبوا «20: َوقَـالَ  َوَلِكنَّ َمَالَك الرَّبِّ ِفي اللَّْيِل َفَتَح َأْبَواَب السِّْجِن َوَأْخَرَجُهمْ 19(الشعب؟ 

-19: 5أعمـال الرسـل ) »ِقُفوا َوَكلُِّموا الشَّْعَب ِفي اْلَهْيَكِل ِبَجِميِع َكـَالِم َهـِذِه اْلَحَيـاةِ 
20 

 ا الذى حدث إذن ليغير كالمه وينسخه بعكس ما أقره أوًال وقرره ؟فم

 َفــَأْلَقْوا َأْيــِدَيُهْم َعَلــى الرُُّســِل َوَوَضــُعوُهْم 18: (يقــول ســفر أعمــال الرســل -313س
َوَلِكـنَّ َمـَالَك الـرَّبِّ ِفـي اللَّْيـِل َفـَتَح َأْبـَواَب السِّـْجِن َوَأْخـَرَجُهْم 19. ِفي َحـْبِس اْلَعامَّـةِ 

ــالَ  ــاةِ «20: َوَق ــِذِه اْلَحَي ــِع َكــَالِم َه ــي اْلَهْيَكــِل ِبَجِمي ــْعَب ِف ــوا َوَكلُِّمــوا الشَّ ــوا ِقُف ــا 21. »اْذَهُب َفَلمَّ
ْبِح َوَجَعُلوا ُيَعلُِّمونَ   21-19: 5أعمال الرسل ) .َسِمُعوا َدَخُلوا اْلَهْيَكَل َنْحَو الصُّ

لرغم مـن أن ظهـور مـالك الـرب على ا! الغريب أنهم لم يخافوا من نزول مالك الرب
، وكـــن خائفـــات ) 8و 5: 16متـــى (قـــد ســـبب لزائـــرات القبـــر عنـــد متـــى الرعـــدة والحيـــرة 

 ).4: 28متى (، وكانتا عند متى خائفتان ) 4و 5: 24لوقا (ومنكسات وجوههن عند 

فمن أين أتتهم هذه الشجاعة؟ هل تشجعوا ألن الرب أرسل لهم مالكه؟ فكيـف خـافوا 
ثنــاء وجــود الــرب نفســه معهــم وقــت القــبض عليــه؟ ألــم يعرفــوا أن الــرب إلــه وهربــوا إذن أ
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قدير ، جبار ومخلص؟ أم آمنوا حقًا أن يسوع ما هو إال رسول من عند اهللا ال يستطيع 
 أن يرحمهم من الموت؟

هــل اإللــه الــذى لــه هــذه الصــفات يســهل أســره مــن : اقــرأ قــوة الــرب وبطشــه ، ثــم قــارن
ــرَّبُّ اِإلَلــُه 10(ه ، وقــبض اليهــود عليــه وٕاعدامــه؟ الشــيطان ، وضــرب يعقــوب لــ ــا ال َأمَّ

ِمــْن ُســْخِطِه َتْرَتِعــُد اَألْرُض َوَال َتِطيــُق اُألَمــُم . ُهــَو ِإَلــٌه َحــيٌّ َوَمِلــٌك َأَبــِديٌّ . َفَحــقٌّ 
 10: 10إرمياء ) .َغَضَبهُ 

ي َيْرَتِعـُدوَن َوَيَخـاُفوَن ُقـدَّاَم ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكتِ 26(
ِإَلِه َداِنيآَل َألنَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ِإَلى اَألَبِد َوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلـى 

 26: 6دانيال .) اْلُمْنَتَهى

ــْدَرٌة ( ــْيَس ِفــيَّ ُق ــَداِء َوَهــْل َل ــاِذ؟ َهــْل َقَصــَرْت َيــِدي َعــِن اْلِف ــُف ِلِإلْنَق ــي ُأَنشِّ ــَوَذا ِبَزْجَرِت ُه
أُْلـِبُس 3. ُيْنِتُن َسَمُكَها ِمْن َعَدِم اْلَماِء َوَيُموُت ِباْلَعَطشِ . َأْجَعُل اَألْنَهاَر َقْفراً . اْلَبْحرَ 

 3-2: 50إشعياء ) .»السََّماَواِت َظَالمًا َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغَطاَءَها

ــا َيُســوُع َفَرَجــعَ 1( ــُدِس  َأمَّ وِح اْلُق ــي ِمــَن اُألْرُدنِّ ُمْمَتِلئــًا ِمــَن الــرُّ وِح ِف ــالرُّ ــاُد ِب ــاَن ُيْقَت َوَك
يَّةِ  ـا َتمَّـْت . َوَلْم َيْأُكْل َشْيئًا ِفي ِتْلـَك اَأليَّـامِ . َأْرَبِعيَن َيْومًا ُيَجرَُّب ِمْن ِإْبِليَس 2 اْلَبرِّ َوَلمَّ

 2-1: 4لوقا .) َجاَع َأِخيراً 

د بعد هذا فى الجليل ، ألنـه لـم يـرد أن يتـردد فـى اليهوديـة وكان يسوع يترد(
 1: 7يوحنا ) ألن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه

َيا َأَبَتاُه ِإْن «: َقاِئالً 42َواْنَفَصَل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجثَا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى 41(
َوَظَهَر َلـُه 43. »َوَلِكْن ِلَتُكْن َال ِإَراَدِتي َبْل ِإَراَدُتكَ . َس ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َهِذِه اْلَكأْ 

يهِ  َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَهـاٍد َكـاَن ُيَصـلِّي ِبَأَشـدِّ َلَجاَجـٍة َوَصـاَر 44. َمَالٌك ِمَن السََّماِء ُيَقوِّ
 44-41: 22لوقا ) .َعَرُقُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى اَألْرضِ 

َوَضــَفُروا ِإْكِلــيًال ِمــْن َشــْوٍك َوَوَضــُعوُه َعَلــى 29ْوُه َوَأْلَبُســوُه ِرَداًء ِقْرِمِزيَّــًا َفَعــرَّ 28(
السَّـَالُم َيـا «: قَـاِئِلينَ َوَكاُنوا َيْجُثوَن ُقدَّاَمـُه َوَيْسـَتْهِزُئوَن ِبـِه . َرْأِسِه َوَقَصَبًة ِفي َيِميِنهِ 
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َوَبْعـَد َمـا 31. َأَخـُذوا اْلَقَصـَبَة َوَضـَرُبوُه َعَلـى َرْأِسـهِ َوَبَصُقوا َعَلْيـِه وَ 30» !َمِلَك اْلَيُهودِ 
ْلبِ اْسَتْهَزُأوا ِبِه  َداَء َوَأْلَبُسوُه ِثَياَبُه َوَمَضْوا ِبِه ِللصَّ  31-28: 27متى .) َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

ــا َكــاَن اْلَمَســاُء َجــاَء َرُجــٌل َغِنــيٌّ ِمــَن الرَّاَمــِة اْســُمُه ُيوُســ57( َوَكــاَن ُهــَو َأْيضــًا  -ُف َوَلمَّ
فَـَأَمَر بِـيَالُطُس ِحيَنئِـٍذ َأْن . َوَطَلَب َجَسَد َيُسوعَ َفَهَذا َتَقدََّم ِإَلى ِبيَالُطَس 58. ِتْلِميذًا ِلَيُسوعَ 

ـاٍن َنِقــيٍّ 59. ُيْعَطــى اْلَجَســدُ  َوَوَضــَعُه ِفــي َقْبــرِِه 60 َفَأَخــَذ ُيوُســُف اْلَجَســَد َوَلفَّــُه ِبَكتـَّ
 60-57: 27متى ) دِ اْلَجِدي

 َجِميُع الَِّذيَن َأتَـْوا َقْبِلـي ُهـْم ُسـرَّاٌق َوُلُصـوٌص َوَلِكـنَّ 8(: هل قال الرب -314س
 8: 10يوحنا ) .اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

فلمــاذا استشــهد إذن بكتابـــاتهم فــى الكتــب التـــى تظنــون أنــه أوحـــى بهــا؟ ومــا الهـــدف 
 ص وسراق؟ التربوى من استشهاده بكتابات لصو 

وهـــل يريـــد أن يقـــول لعبـــاده بـــذلك إن خيـــر البشـــرية وصـــفوتها التـــى يجـــب أن تيممـــوا 
 وجوهكم شطرهم ، وتطمحون إلى الوصول إلى أخالقهم هم لصوص وسراق؟

وهل نثق فيه وفى كتابه أم يريد أن يضللنا كما أضل آخاب؟ ، وكما أعطى فرائض 
 فاسدة؟

َقــْد َرَأْيــُت الــرَّبَّ َجاِلســًا َعلَــى ُكْرِســيِِّه، َوُكــلُّ ُجْنـــِد : الــرَّبِّ  َفاْســَمْع ِإذًا َكــَالمَ : [َوقَــالَ 19(
َمـْن ُيْغـِوي َأْخـآَب َفَيْصـَعَد : َفَقـاَل الـرَّبُّ 20. السََّماِء ُوُقوٌف َلَدْيِه َعْن َيِميِنِه َوَعـْن َيَسـاِرهِ 

وُح 21. َذاَك َهَكــَذاَوَيْســُقَط ِفــي َراُمــوَت ِجْلَعــاَد؟ َفَقــاَل َهــَذا َهَكــَذا َوَقــاَل  ثُــمَّ َخــَرَج الــرُّ
َأْخـُرُج َوَأُكـوُن : َفَقـالَ 22ِبَمـاَذا؟ : َوَسـَأَلُه الـرَّبُّ . َأَنا ُأْغِويـهِ : َوَوَقَف َأَماَم الرَّبِّ َوَقالَ 

ــهِ  ــِع َأْنِبَياِئ ــَواِه َجِمي ــي َأْف ــِذٍب ِف ــالَ . ُروَح َك ــِدرُ : َفَق ــِه َوَتْقَت ــَك ُتْغِوي ــاْخُرْج َوا. ِإنَّ ْفَعــْل َف
 22-19: 22ملوك األول ) .َهَكَذا

وهل نثق فيه وفى كتابه أم يريد أن يضللنا كمـا أعطـى بنـى إسـرائيل فـرائض فاسـدة؟ 
: 20حزقيــال ) َوَأْعَطْيـُتُهْم َأْيضــًا َفـَراِئَض َغْيــَر َصـاِلَحٍة َوَأْحَكـــامًا َال َيْحُيــوَن ِبَهـا25(

25 
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 إسرائيل وعصيانهم له ، وتمـردهم  يقول الرب إنه بسبب كل ما فعله لبنى -315س
َوَأْعَطْيـــُتُهْم َأْيضـــًا َفـــَراِئَض َغْيـــَر َصـــاِلَحٍة 25(: عليـــه أعطـــاهم فـــرائض غيـــر صـــالحة

 25: 20حزقيال ) َوَأْحَكـامًا َال َيْحُيوَن ِبَها

فهــل علمــتم مــا هــى الفــرائض غيــر الصــالحة لتتجنبوهــا ولتحــذفوها مــن كتــابكم؟ وهــل 
تــوى علــى فــرائض غيــر صــالحة؟ فكيــف تــدعون إذن أن كــل معنــى ذلــك أن كتــابكم يح

ُكـــلُّ اْلِكتَـــاِب ُهـــَو ُمـــوحًى ِبـــِه ِمـــَن اِهللا، َوَنـــاِفٌع 16(الكتــاب صـــالح للتعلـــيم والتـــوبيخ؟ 
ــرِّ  ــي اْلِب ــِذي ِف ــِب الَّ ــِويِم َوالتَّْأِدي ــيِم َوالتَّــْوِبيِخ، ِللتَّْق ــاُن اِهللا 17، ِللتَّْعِل ــوَن ِإْنَس ــْي َيُك ِلَك

 17-16: 3تيموثاوس الثانى ) .، ُمَتَأهِّبًا ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ َكاِمالً 

وما حكم الذين تتبعوا فرائض الرب غير الصالحة وماتوا على ذلـك؟ وهـل سـيجازيهم 
الرب على اتباعهم الفرائض الفاسدة حسـنات أم سـيئات؟ وهـل سـيعدون بهـذا الفسـاد مـن 

اعلى الخيـــر لكـــان الـــرب نفســـه مـــن فـــاعلى الخيـــر أم مـــن المجـــرمين؟ فلـــو كـــانوا مـــن فـــ
ولـــو كـــانوا مـــن المجـــرمين ، لكـــان الـــرب . المفســـدين ، ألن أهـــل الصـــالحات ســـيقلدونهم

 !!رئيسهم ألنه هو الذى ضحك عليهم وأعطاهم هذه الفرائض

 ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َأِمـيٌن َوَعـاِدٌل، َحتـَّى َيْغِفـَر 9: (يقول الكتاب -316س
 9: 1يوحنا األولى ) .َطاَياَنا َوُيَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ َلَنا خَ 

ألن فــى ذلـــك فضــح اإلنســان لنفســـه . طبعــًا إن اعترفنــا بــذنوبنا هللا ، ولـــيس للقســيس
ولغيره بعد أن ستر اهللا عيوبه ، وخلوة قد يتسبب عنهـا جـرائم أخـرى كمـا سـمعنا ونسـمع 

 .لرهبان واألساقفة بل والباباوات أنفسهمما يحدث فى األوساط الكنسية من القساوسة وا

ومعنى اعترافنا بذنوبنا أننا علمنـا أن مـا عملنـاه كـان مـن اآلثـام التـى ال ترضـى اهللا، 
ففـى . وتجلب نقمته علينا ، فأقلعنا عنه ، وفضلنا جوار اهللا عن جوار الشيطان الخبيـث

َقْلــَب ُيــْؤَمُن ِبــِه ِلْلِبــرِّ َواْلَفــَم َألنَّ الْ 10(. هــذه الحالــة فقــط يغفــر لنــا اهللا ، ويمحــو ذنوبنــا
  10: 10رومية ) .ُيْعَتَرُف ِبِه ِلْلَخَالصِ 

يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتي َفَعَلَها َوَحِفـَظ 21(: وهذا مصداقًا لقولـه َفِإَذا َرَجَع الشِّرِّ
ُكـلُّ َمَعاِصـيِه الَِّتـي َفَعَلَهـا 22. وتُ َال َيُمـ. ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا
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يِر َيُقوُل السَّـيُِّد 23. ِفي ِبرِِّه الَِّذي َعِمَل َيْحَيا. َال ُتْذَكُر َعَلْيهِ  َهْل َمَسرًَّة ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ
؟   23-21: 18حزقيال ) ؟َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَياالرَّبُّ

َواَضَع َشْعِبي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعَلْيِهْم َوَصلُّوا َوَطَلُبوا َوْجِهـي َفِإَذا تَ 14(: وقولـه
ــوا َعــْن ُطــُرِقِهِم الرَِّديَئــِة َفــِإنِّي َأْســَمُع ِمــَن السَّــَماِء َوَأْغِفــُر َخِطيَّــَتُهْم َوُأْبــِرُئ  َوَرَجُع

 14: 7أخبار األيام الثاني.) َأْرَضُهمْ 

ا الشَّْعِب َكَعَظَمِة ِنْعَمِتَك َوَكَما َغَفْرَت ِلَهَذا الشَّْعِب ِمْن ِمْصَر ِاْصَفْح َعْن َذْنِب َهذَ 19(
 20-19: 14عدد ) .َقْد َصَفْحُت َحَسَب َقْوِلكَ «: َفَقال الرَّبُّ 20. »ِإلى َهُهَنا

ـــة، فقـــال ـــد مـــن العمـــل الصـــالح، الـــذى يبـــرهن جـــديتهم فـــى التوب : لـــذلك طـــالبهم بمزي
  8: 3متى ) التوبةفاصنعوا أثمارًا تليق ب(

يُر َطِريقَـُه َوَرُجــُل 7: (ولـم يــدعهم ييأسـون ، فــأعلمهم أن اهللا غفَّـار الــذنوب ِلَيتْـُرِك الشِّــرِّ
: 55إشـعياء ) .َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه َوإَِلـى ِإَلِهَنـا َألنَّـُه ُيْكِثـُر اْلُغْفـَرانَ اِإلْثِم َأْفَكـاَرُه 

7 

عالقـة بالخطيئـة األزليـة؟ أال يفنِّـد هـذا عقيـدة بـولس ) 9: 1لـى يوحنا األو (فهل لقول 
 فى الخطيئة المتوارثة؟

 وأال يدل هذا على أن الرب يغفر الذنوب بدون الصلب والفداء؟

 :انظر إلى األمثلة التى ضربها يسوع ليعلمكم كيف يغفر اهللا الذنوب

ِإْنَسـاَناِن «10: َأْبَراٌر َوَيْحَتِقـُروَن اآلَخـِريَن َهـَذا اْلَمثَـلَ َوَقاَل ِلَقْوٍم َواِثِقيَن ِبَأْنُفِسِهْم َأنَُّهْم 9(
ــارٌ  يِســيٌّ َواآلَخــُر َعشَّ يِســيُّ َفَوَقــَف ُيَصــلِّي 11. َصــِعَدا ِإَلــى اْلَهْيَكــِل ِلُيَصــلَِّيا َواِحــٌد َفرِّ ــا اْلَفرِّ َأمَّ

َنـاِة َاللَُّهمَّ َأَنـا َأْشـُكُرَك َأنِّـي َلْسـُت : ِفي َنْفِسِه َهَكَذا ِمْثـَل َبـاِقي النَّـاِس اْلَخـاِطِفيَن الظَّـاِلِميَن الزُّ
ـــارِ  ـــُر ُكـــلَّ َمـــا َأْقَتِنيـــهِ 12. َوَال ِمْثـــَل َهـــَذا اْلَعشَّ َتْيِن ِفـــي اُألْســـُبوِع َوُأَعشِّ ـــا 13. َأُصـــوُم َمـــرَّ َوَأمَّ

السََّماِء َبْل َقَرَع َعَلى َصْدرِِه اْلَعشَّاُر َفَوَقَف ِمْن َبِعيٍد َال َيَشاُء َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو 
رًا ُدوَن 14. اللُهمَّ اْرَحْمِني َأَنا اْلَخاِطئَ : َقاِئالً  َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ َهَذا َنـَزَل ِإَلـى َبْيِتـِه ُمَبـرَّ
 14-9: 18لوقا ) .»َألنَّ ُكلَّ َمْن َيْرَفُع َنْفَسُه َيتَِّضُع َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه َيْرَتِفعُ َذاَك 

لقد اعترف المذنب بذنوبه، ورفع عينيه إلى السماء، إلى اهللا، يطلب منه أن يغفر له 
 .فتقبل اهللا ، ألنه يحب العفو والمغفرة. ويرحمه
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يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلْثِم َأْفَكاَرُه َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا 7( ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55أشعياء ) .ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ َألنَُّه 

إذن التوبة هى طريق الـدخول إلـى الحيـاة األبديـة فـى الجنـة ، ألنـه بالتوبـة يغفـر اهللا 
َكـالَّ 3: (لـذلك قـال يسـوع. الذنوب ، فيصبح اإلنسان كالطفل البرىء الخالى مـن الـذنوب

 3: 13لوقا ) .َك َتْهِلُكونَ َبْل ِإْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكَذلِ . َأُقوُل َلُكمْ 
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 ما شعوركم وأنتم تقرأون سب بولس هللا بالجهل والضعف؟ -317س 

كورنثوس  !)َوَضْعَف اِهللا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ ! َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاسِ 25(
 25: 1األولى 

 ما شعوركم وأنتم تقرأون سب بولس هللا بالظلم؟ -318س 

َالِل، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكـِذبَ َوَألْجِل َهَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِهُم 11( ِلَكـْي 12، اُهللا َعَمَل الضَّ
وا ِباِإلْثمِ   11: 2تسالونيكى الثانية )ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصدُِّقوا اْلَحقَّ، َبْل ُسرُّ

فكيـــف يضـــللهم الـــرب حتـــى يصـــدقوا الكـــذب ، ثـــم يحاســـبهم؟ ألـــيس هـــذا مـــن الجـــور 
 ؟ أين اهللا محبة؟والظلم من الرب على العباد

 ما شعوركم وأنتم تقرأون سب بولس هللا بالقسوة والظلم؟ -319س 

َالَّـِذي َلـْم ُيْشـِفْق َعَلـى اْبِنـِه َبـْل َبَذَلـُه َألْجِلَنـا 32! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنا َفَمـْن َعَلْيَنـا(
 33-31: 8رومية ) َأْجَمِعينَ 

 ونه ملعون؟ما شعوركم وأنتم تقرأون أن ربكم الذى تعبد -320س 

ملعـون : المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتـوب(
 13: 3غالطية ) كل من ُعلَِّق على خشبة

 ما شعوركم وأنتم تقرأون أن الرب نجس؟ -321س 

فبعــد أن ولدتــه أمــه ظلــت بســببه نجســة أربعــين يومــا  وكــان ال بــد لهــا أن تكفــر عــن 
ــا تَ 21. (هــذه الخطيــة ــا َتَســمَّى ِمــَن َوَلمَّ ــِبيَّ ُســمَِّي َيُســوَع َكَم ــوا الصَّ ــاٍم ِلَيْخِتُن ــُة َأيَّ ــْت َثَماِنَي مَّ

ـــْت َأيَّـــاُم َتْطِهيرَِهـــا َحَســـَب َشـــِريَعِة 22. اْلَمــَالِك َقْبـــَل َأْن ُحِبـــَل ِبـــِه ِفـــي اْلـــَبْطنِ  ـــا َتمَّ َوَلمَّ
: َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفـي َنـاُموِس الـرَّبِّ 23بِّ ُموَسى َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّ 

َوِلَكـْي ُيقَـدُِّموا َذِبيَحـًة َكَمـا ِقيـَل ِفـي َنـاُموِس 24. َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوسًا ِللـرَّبِّ 
 23-21: 2لوقا ) .الرَّبِّ َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَمامٍ 
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 مشــى فــى الصــحراء ، يملــك المــاء والغــذاء الــذى يكفيــه مــا رأيكــم فــى أب ي -322س
ويكفــى ابنــه وزوجتــه ، ثــم يضــن علــيهم بالمــاء والغــذاء ، بــل عــذبهم حتــى ماتــا وهلكــا؟ 

 أليس هذا بأب قاسى القلب يكره زوجته وأوالده؟ أليس هذا بأب نزعت منه الرحمة؟

لعفـو والغفـران ألـيس هـذا مـا فعلـه الـرب علـى فهمكـم مـع آدم وحـواء؟ فقـد كـان يملـك ا
آلدم وزوجتــه وذريتـــه ، إال أنـــه أبـــى إال أن يعيشـــوا فــى ظـــل غضـــبه ، وســـخطه ، وبعـــد 
موت ذريتهما جعلهم جميعًا يعيشون فى ناره، يكويهم بعذابه، وال ُتعرف لهم جريمـة، وال 
يعرفون ألنفسهم ذنبـًا اقترفـوه إال أنـه كـان يعـيش فـى سـالف الزمـان رجـل ُيـدعى آدم ولـه 

ا حواء كانا قد أكال من شجرة معرفة الخير والشر المحرمة عليهم ، فغضب زوجة اسمه
الرب عليهم ، وجعـل وزر هـذا العمـل علـى ذريتـه التـى التعرفـه ، ولـم تسـمع عنـه ، ولـم 

 .ترَض بجريمتهما ، ولم يروهما أثناء ارتكابهما هذه الجريمة ليمنعانهما

حاســب الــرب آدم وحــواء علــى كيــف ي: فيفكــر أبنــاء آدم فــى عمــل الــرب ، ويتفكــرون
األكل من الشجرة ، ويعتبر هذا اثمـًا ، وهمـا لـم يكونـا قـد عرفـا الخيـر مـن الشـر إال بعـد 

 أن أكال من الشجرة؟

ويجتهــدون فــى عمــل الصــالحات ، ومحاولــة إرضــاء اإللــه ، وكــل ذلــك حتــى يتحــنن 
قــول عنــه لكــن هيهــات هيهــات لهــذا الــرب الــدموى ، الــذى ي. الــرب علــيهم ، ويغفــر لهــم

َوُكـــلُّ َشـــْيٍء َتْقِريبـــًا 22(: كاتـــب ســـفر العبـــرانيين المجهـــول إنـــه ال يغفـــر إال إذا رأى الـــدم
 22: 9عبرانيين !)َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ َيَتَطهَُّر َحَسَب النَّاُموِس ِبالدَِّم، 

يس إلـه محبـة ـ وال فال تحاول عزيـزى البـار أن تجتهـد بالعمـل الصـالح ، ألن الـرب لـ
! ِإْن َكاَن اُهللا َمَعَنـا َفَمـْن َعَلْيَنـا(: إله مغفرة ، بل هو إله إرهابى ، لم يرحب حتى ابنـه

 33-31: 8رومية ) َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َأْجَمِعينَ 32

الحوامــل أن يغفــر هيهــات هيهــات لهــذا الــرب الــذى أمــر بقتــل األطفــال وشــق بطــون 
 !!لهم

ْخَرةَ 9(  9-8: 137مزامير !) ُطوَبى ِلَمْن ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ
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ــا( ــى ِإَلِهَه ــرََّدْت َعَل ــْد َتَم ــا َق ــاِمَرُة َألنََّه ــاَزى السَّ ــُقُطونَ . ُتَج ـــالسَّْيِف َيْس ــُم . ِب ُتَحطَّ
 16 :13هوشع ) َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ 

َالشَّْيَخ َوالشَّابَّ 6. َال ُتْشِفْق َأْعُيُنُكْم َوَال َتْعُفوا .اْعُبُروا ِفي اْلَمِديَنِة َوَراَءُه َواْضـِرُبوا[(
 6-5: 9حزقيال ) .اْقُتُلوا ِلْلَهَالكِ . َواْلَعْذَراَء َوالطِّْفَل َوالنَِّساءَ 

ُسوا اْلَبْيتَ : [َوَقاَل َلُهمْ 7( َفَخَرُجـوا َوَقَتلُـوا ِفـي . »اْخُرُجـوا. وَر َقْتَلـىَواْمُألوا الـدُّ , َنجِّ
 7: 9حزقيال  ).اْلَمِديَنةِ 

َواْضِرْب َعَماِليَق َوَحرُِّموا ُكلَّ َما َلُه َوَال َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقُتْل َرُجـًال َفاآلَن اْذَهْب 3(
 3: 15صموئيل األول)»اً َجَمًال َوِحَمار , َبَقرًا َوَغَنماً , ِطْفًال َوَرِضيعاً , َواْمَرَأةً 

َوَهَكـَذا . َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنـَواِرِج َحِديـٍد َوُفـُؤوسٍ 3(
أخبار ) .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ 

 3: 20األيام األول 

فــزاد الــرب جرائمــه جريمــة أخــرى بــأن نــزل وانتحــر، أو أرســل ابنــه البــرىء وتخلــص 
منه، ليصلبه عبيده ، حتى يتمكن من أن يغفر جريمة إنسان آخر ، هو نفسه لـم يـذنب 

وبذلك يستريح الرب ، وتهدأ أعصابه ، . ؛ ألنه لم يكن يعرف الخير من الشر ليحاسب
ـــة دمـــاء األبريـــاء فـــى النـــار ،  فقـــد قـــرر أنـــه : أو برؤيـــة دمـــاء ابنـــه علـــى الصـــليببرؤي

فكيف تلقبونه بإله المحبة؟ وما  22: 9عبرانيين  !)َوِبُدوِن َسْفِك َدٍم َال َتْحُصُل َمْغِفَرةٌ (
 هى عالمات محبته؟

وٕان لــم يكــن ابنــه هــو الــذى مــات علــى الصــليب ، فقــد نــزل هــو نفســه ليكــون أقــرب 
وتخفــــف مـــن روعتـــه ، حتــــى لـــو هـــى دمــــاؤه  لرؤيـــة الـــدماء التـــى تهــــدأ مـــن أعصـــابه ،

 !!الشخصية

اقرأ المثل الذى ضربه عيسى عليه السالم بفرحة اهللا بعودة عبـده الضـال ، ثـم احكـم 
هل هذا اإللـه إلـه دمـوى؟ هـل هـذا اإللـه حمَّـَل أخطـاء اآلخـرين علـى هـذا االبـن : بنفسك

 الضال؟ 

ــ12. ِإْنَســاٌن َكــاَن َلــُه اْبَنــانِ «: َوَقــالَ 11( َيــا َأِبــي َأْعِطِنــي اْلِقْســَم : اَل َأْصــَغُرُهَما َألِبيــهِ َفَق
َوَبْعــَد َأيَّــاٍم َلْيَســْت ِبَكِثيــَرٍة َجَمــَع اِالْبــُن 13. َفَقَســَم َلُهَمــا َمِعيَشــَتهُ . الَّــِذي ُيِصــيُبِني ِمــَن اْلَمــالِ 
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ـا َأْنفَـَق 14. اَلُه ِبَعْيٍش ُمْسـِرفٍ اَألْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر ِإَلى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة َوُهَناَك َبذََّر مَ  َفَلمَّ
َفَمَضـى َواْلَتَصـَق ِبَواِحـٍد ِمـْن 15. ُكلَّ َشْيٍء َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة َفاْبَتَدَأ َيْحتَـاجُ 

ي َأْن َيْمـَألَ َبْطَنـُه ِمـَن َوَكـاَن َيْشـَتهِ 16. َأْهِل ِتْلَك اْلُكوَرِة َفَأْرَسـَلُه ِإلَـى ُحُقوِلـِه ِلَيْرَعـى َخَنـاِزيرَ 
َكـْم ِمـْن : َفَرَجـَع ِإلَـى َنْفِسـِه َوقَـالَ 17. اْلُخْرُنوِب الَِّذي َكاَنِت اْلَخَنـاِزيُر َتْأُكلُـُه َفلَـْم ُيْعِطـِه َأَحـدٌ 

َيـا : قُـوُل لَـهُ َأقُـوُم َوَأْذَهـُب ِإلَـى َأبِـي َوأَ 18! َأِجيٍر َألِبي َيْفُضـُل َعْنـُه اْلُخْبـُز َوَأَنـا َأْهِلـُك ُجوعـاً 
ــدَّاَمَك  ــي َأْخَطــْأُت ِإلَــى السَّــَماِء َوُق ِاْجَعْلنِــي . َوَلْســُت ُمْســَتِحّقًا َبْعــُد َأْن ُأْدَعــى لَــَك اْبنــاً 19َأِب

ــى َأِبيــهِ 20. َكَأَحــِد َأْجــَراكَ  ــاَم َوَجــاَء ِإَل ــوُه َفَتَحــنََّن َوَرَكــَض . َفَق ــَزْل َبِعيــدًا َرآُه َأُب ــْم َي ــاَن َل َوإِْذ َك
َيـا َأِبـي َأْخَطـْأُت ِإلَـى السَّـَماِء َوقُـدَّاَمَك َوَلْســُت : َفقَـاَل لَـُه اِالْبـنُ 21. َوقَـَع َعلَـى ُعُنِقـِه َوَقبَّلَـهُ وَ 

َأْخِرُجـــوا اْلُحلَّـــَة اُألوَلـــى َوَأْلِبُســـوُه : َفَقـــاَل اَألُب ِلَعِبيـــِدهِ 22. ُمْســـَتِحّقًا َبْعـــُد َأْن ُأْدَعـــى َلـــَك اْبنـــاً 
َوقَـدُِّموا اْلِعْجـَل اْلُمَسـمََّن َواْذَبُحـوُه َفَنْأُكـَل َوَنْفـَرَح 23َتمًا ِفي َيِدِه َوِحَذاًء ِفي ِرْجَلْيِه َواْجَعُلوا َخا

) . .. .. .. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحـونَ . َألنَّ اْبِني َهَذا َكاَن َميِّتًا َفَعاَش َوَكاَن َضاال� َفُوِجدَ 24
 24-11: 15لوقا 

لــرب بعــودة ابنــه تائبــًا إليــه؟ إنــه يــوم فــرح تــذبح فيــه األضــحيات، هــل رأيــتم كــم يفــرح ا
 !وتلبس فيه المالبس الجديدة ، وتعلق فيه الزينات ، وتقام فيه المآدب واألفراح

! اإللــه الحقيقــى متســامح! اإللــه الحقيقــى لــيس غلــول! اإللــه الحقيقــى ال يضــمر الشــر
وهـذا هـو ! نتظر عودة عبده التائـباإلله الحقيقى يعفوا ويغفر وي! اإلله الحقيقى عطوف

 !اإلله الذى يقال عنه إله المحبة

 َفُكلُّ َمـْن َيْعتَـِرُف ِبـي ُقـدَّاَم النَّـاِس َأْعتَـِرُف َأَنـا َأْيضـًا 32: (يقول يسوع -323س
َأَنـا َأْيضـًا  َوَلِكْن َمْن ُيْنِكُرِني ُقدَّاَم النَّاِس ُأْنِكُرهُ 33ِبِه ُقدَّاَم َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواِت 

 33-32: 10متى ) .ُقدَّاَم َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

فهل مازلتم تقولون عنـه إنـه قـديس أو . هذا وقد أنكره بطرس ثالث مرات أمام الناس
 إنه من التالميذ على الرغم من أنه أنكر ربكم أمام الناس وأن ربكم قال له إنه شيطان؟

َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي َألنََّك َال َتْهـَتمُّ . اْذَهْب َعنِّي َيا َشْيَطانُ «: ُرَس َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبطْ 23(
 23: 16متى ) .»ِبَما ِللَِّه َلِكْن ِبَما ِللنَّاسِ 
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 َفُكلُّ َمـْن َيْعتَـِرُف ِبـي ُقـدَّاَم النَّـاِس َأْعتَـِرُف َأَنـا َأْيضـًا 32: (يقول يسوع -324س
َوَلِكْن َمْن ُيْنِكُرِني ُقدَّاَم النَّاِس ُأْنِكُرُه َأَنـا َأْيضـًا 33السََّماَواِت  ِبِه ُقدَّاَم َأِبي الَِّذي ِفي

 33-32: 10متى ) .ُقدَّاَم َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

أال يــدل قــول يســوع هــذا علــى علمــه المســبق أن بطــرس سيســلمه لليهــود ويجلــس هــو 
 فى صفوفهم يستمتع بتعذيب إلهه وصلبه؟

ـــا «: َأَجـــاَبُهْم َيُســـوعُ 70(نـــه اختـــارهم وواحـــد مـــنهم شـــيطان؟ ألـــم يقـــل إ ـــي َأَن ـــْيَس َأنِّ َأَل
ْثَنـــْي َعَشـــَر؟ َوَواِحـــٌد ِمـــْنُكْم َشـــْيَطانٌ  ، وال يلتفـــت إلـــى  70: 6يوحنـــا ) »!اْخَتـــْرُتُكْم اِال

التعليــق الــذى أتــى بعــده أنــه قــال هــذا وكــان يقصــد يهــوذا اإلســخريوطى ، ألنــه ال قيمــة 
ار النص الصريح الصادر من فم يسوع نفسه ، والذى قـال فيـه لبطـرس إنـه للتفسير بجو 

 !!شيطان

 أنا الخالق؟ وهل خلق : هل يوجد باألناجيل ما يفيد صراحة أن يسوع قال -325س
 بشرًا أو حيوانًا أو حتى حشرة بحوله وقوته من العدم؟

عيسى عليه السالم  لقد أقر اهللا سبحانه وتعالى فى القرآن أنَّ عبده ورسوله. ال يوجد
وهــذا مصــداقًا لقـــول . خلــق مــن الطــين كهيئــة الطيـــر ، فــنفخ فيهــا فكــان طيـــرًا بــإذن اهللا

َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن 28(: عيسى عليه السالم فى األناجيـل
 28: 12متى !) َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت اللَّهِ 

َألنِّـي َكَمـا َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . َنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً أَ 30(
 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ 

لتكــون كمـا كــان يرفــع عينيـه للســماء ويطلــب مـن اهللا أن يحقــق المعجــزة علـى يديــه ، 
َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْيــُث َكــاَن اْلَمْيــُت 41: (آيــة للحاضــرين ، ليؤمنــوا أنــه رســول مــن عنــد اهللا

ــي «: َمْوُضــوعًا َوَرَفــَع َيُســوُع َعْيَنْيــِه ِإَلــى َفــْوُق َوَقــالَ  َأيَُّهــا اآلُب َأْشــُكُرَك َألنَّــَك َســِمْعَت ِل
َوَلِكـْن َألْجـِل َهـَذا اْلَجْمـِع اْلَواِقـِف ُقْلـُت . ُع ِليَوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفي ُكلِّ ِحيٍن َتْسمَ 42

 42-41: 11يوحنا .) »ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

: ورفــــع عينيــــه للســــماء متضــــرعًا هللا مصــــليًا إليــــه ، شــــاكرًا إيــــاه ، ممجــــدًا لــــه ، فقــــال
َلـــَه اْلَحِقيِقـــيَّ َوْحـــَدَك َوَيُســـوَع َأْن َيْعِرُفـــوَك َأْنـــَت  :َوَهـــِذِه ِهـــَي اْلَحَيـــاُة اَألَبِديَّـــةُ 3( اِإل
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ـْدُتَك َعَلـى اَألْرضِ 4 .اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ  اْلَعَمـَل الَّـِذي َأْعَطْيَتِنـي َألْعَمـَل . َأَنا َمجَّ
ـْدِني5 .َقْد َأْكَمْلُتهُ  ي ِعْنـَدَك ِباْلَمْجـِد الَّـِذي َكـاَن ِلـ َأْنـَت َأيَُّهـا اآلُب ِعْنـَد َذاِتـكَ  َواآلَن َمجِّ

َكـاُنوا لَـَك . َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذيَن َأْعَطْيَتِنـي ِمـَن اْلَعـاَلمِ «6. َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلمِ 
 َواآلَن َعِلُموا َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَطْيَتِني ُهَو ِمـْن ِعْنـِدكَ 7. َوَأْعَطْيَتُهْم ِلي َوَقْد َحِفُظوا كَالَمكَ 

َم الَِّذي َأْعَطْيَتِني َقْد َأْعَطْيُتُهْم َوُهْم َقِبُلوا َوَعِلُموا َيِقينًا َأنِّـي َخَرْجـُت ِمـْن َألنَّ اْلكالَ 8
 8-1: 17يوحنا .) ِعْنِدَك َوآَمُنوا َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلَتِني

 مـا حكمـة الـرب فـى نظـركم مـن فدائـه لخطيئـة آدم وحـواء مـن أكلهمـا مــن  -326س
شر فقط، ولم ينزل ويتجسد ليفدى باقى جرائم البشر من زنـى، شجرة معرفة الخير من ال

 وقتل ،  وسرقة ، ودياثة وغيرها؟

 إذا كــــان فــــى اعتقــــادكم أن الــــرب قــــد ُقِتــــَل بســــبب عصــــيان آدم وحــــواء ،  -327س
ـــف فـــداء الـــرب للقاتـــل والزانـــى  ـــر مـــن الشـــر ، فكـــم يتكل وأكلهمـــا مـــن شـــجرة معرفـــة الخي

 والديوث؟

 زل وتجسد وتحول إلـى بشـر ، وقـام بكـل أفعـال البشـر، تظنون أن الرب ن -328س
فلمــاذا تحــول إلــى رجــل ، لــو كــان أصــل . ليكــون واحــدًا مــنهم ، ليــتمكن مــن الغفــران لهــم

 الخطيئة هى المرأة؟ أليس من األوقع أن يظهر فى صورة امرأة؟

اْلَمْوُت َوَهَكَذا اْجتَـاَز اْلَمـْوُت  ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلِم َوِباْلَخِطيَّةِ (
 12: 5رومية ) .ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميعُ 

 18: 5رومية )َفِإذًا َكَما ِبَخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّاِس ِللدَّْيُنوَنةِ (

  3: 11كورنثوس الثانية ) كما خدعت الحيَُّة حواَء بمكرها(

 14: 2األولى تيموثاوس)وآدم لم ُيْغَو لكنَّ المرأة ُأغِوَيت فحصلت فى التعدى(

 وهل بتحوله إلى رجل قد غفر للرجال فقط أم غفر أيضًا للنساء والشياطين؟

 وهل سيتحول إلى شيطان ويقوم بأفعالها ليغفر للشياطين؟
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رة حيـوان لـيحكم وكيف سيحكم بين الحيوانات إذن؟ هل سيتجسد فى اآلخـرة فـى صـو 
 بين الحيوانات ويغفر لمن يشاء منهم ، ويعذب من يشاء؟

ال تتعجب ، فقد تجسد الـرب بالفعـل فـى عـدة صـور لحيوانـات وطيـور ، أو قـل شـبه 
نفســـه، كمـــا قـــام بأعمـــال الشـــياطين ، إذ أعطـــى فـــرائض غيـــر صـــالحة ، وأضـــل أخـــاب 

 :باإلتفاق مع الشيطان ، وقتل جميع البشر فى فيضان نوح

ـا اْعَتَمــَد َيُسـوُع َصــِعَد ِلْلَوْقـِت ِمـَن اْلَمــاِء َوإَِذا السَّـَماَواُت َقــِد 16: (الـرب حمامــة -1 َفَلمَّ
: َوَصـْوٌت ِمـَن السَّـَماَواِت قَـاِئالً 17اْنَفَتَحْت َلُه َفَرَأى ُروَح اللَِّه َناِزًال ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيـًا َعَلْيـِه 

 17-16: 3متى .) »الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ  َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيبُ «

هـؤالء ســيحاربون الخـروف والخــروف يغلـبهم ألنــه ربُّ األربــاب : (الــرب خــروف -2
 ؛  14: 17رؤيا يوحنا ) وملك الملوك

ِمْثَل َشـاٍة ِسـيَق ِإَلـى الـذَّْبِح َوِمْثـَل َخـُروٍف َصـاِمٍت َأَمـاَم الَّـِذي َيُجـزُُّه «( :الرب شاة -3
 32: 8أعمال الرسل .) َيْفَتْح َفاهُ  َهَكَذا َلمْ 

ُتُه ِمْثُل الثَّْوِر اْلَوْحِشيِّ (: الرب كالثور -4 : 24العدد .) اُهللا َأْخَرَجُه ِمْن ِمْصَر، َوُقوَّ
8 

َوَأَنا الرَّبُّ ِإَلُهَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر َوإَِلهًا ُسِ◌َواَي َلْسَت َتْعـِرُف َوَال «4(: الرب أسد -5
يَّــِة ِفــي َأْرِض اْلَعَطــشِ 5. يُمَخلِّــَص َغْيــرِ  ــي اْلَبرِّ ــا َعَرْفتُــَك ِف ــا َرُعــوا َشــِبُعوا6. َأَن َشــِبُعوا . َلمَّ

. َكَنِمــــرٍ َأْرُصــــُد َعَلــــى الطَِّريــــِق . َكَأَســــدٍ َفــــَأُكوُن َلهُــــْم «7. َواْرَتَفَعــــْت ُقُلــــوُبُهْم ِلــــَذِلَك َنُســــوِني
يَّـةِ . َكَلْبـَوةٍ َقْلـِبِهْم َوآُكُلهُـْم ُهَنـاَك  ُمْثِكـٍل َوَأُشـقُّ َشـَغافَ  َكُدبَّةٍ َأْصِدُمُهْم 8 ُقُهْم َوْحـُش اْلَبرِّ .) ُيَمـزِّ

 8-4: 13هوشع 

 )8-4: 13هوشع : (الرب نمر -6

 )8-4: 13هوشع : (الرب دبة -7

 )8-4: 13هوشع : (الرب لبوة -8

 12: 5هوشع ) وسِ َوِلَبْيِت َيُهوَذا َكالسُّ  َكاْلُعثِّ َفَأَنا َألْفَراِيَم 12: (الرب كالُعث -9

 12: 5هوشع)َكالسُّوسَفَأَنا َألْفَراِيَم َكاْلُعثِّ َوِلَبْيِت َيُهوَذا : (الرب كالسوس -10
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وكـان ... فـى البـدء كـان الكلمـة : (وكذلك )6: 25أيوب ( :الرب رمة ودودة -11
، ) 14-1: 1يوحنـا (أى أصـبح إنسـانًا ) والكلمـة صـار جسـدًا وحـلَّ بيننـا... الكلمة اهللا 

  8: 25أيوب ) فكم بالحرى اإلنسان الرمَّة وابن آدم الدود(

 16: 3تيموثاوس األولى ) اهللا ظهر فى الجسد: (الرب إنسان -12

 هل تعلمون أن الرب نفسه قد أقر أنه ال يتغير وال يتجسد؟ -329س 

 ،  26: 34تثنية ) ليس مثل اهللا(

أخبـار األيـام الثـانى ) ألرضأيها الرب إله إسرائيل ، ال إله مثلك فى السماء وا(
6 :14  

صــموئيل )قــد عظمــت أيهــا الــرب اإللــه ألنــه لــيس مثلــك ، ولــيس إلــه غيــرك(
  22: 7الثانى 

 ،  20: 17أخبار األيام األولى ) يا رب ليس مثلك ، وال إله غيرك(

 ، 18: 40إشعياء )فبمن تشبهون اهللا؟ وأى شبه تعادلون به؟(

 5: 46إشعياء)؟ثلوننى لنتشابهبمن تشبهوننى ، وتسووننى ، وتم(

َهـل َيقُـوُل َوال َيْفَعـُل؟ َأْو َيـَتَكلُم . لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنـَدمَ 19(
 19: 23عدد ) َوال َيِفي؟

 هل تعلمون أنكم تؤلهون الرب متجسدًا فى صورة إنسان، وهـو ينفـى عـن  -330س
 نفسه أن يكون إنسان؟

َوَلِكــــنَُّكُم اآلَن 40: (الوقــــت الــــذى يؤكــــد فيــــه عيســــى عليــــه الســــالم أنــــه إنســــانففــــى 
َهـَذا لَـْم . َتْطُلُبوَن َأْن َتْقُتُلوِني َوَأَنا ِإْنَسـاٌن َقـْد َكلََّمُكـْم ِبـاْلَحقِّ الَّـِذي َسـِمَعُه ِمـَن اللَّـهِ 

يمكــن أن يكــون الـــرب ، يؤكـــد الــرب فــى الكتــاب أنـــه ال  40: 8يوحنــا .) َيْعَمْلــُه ِإْبــَراِهيمُ 
 :إنسان

حزقيـال ) ِفي َيـِد َطاِعنِـَك؟ َوَأْنَت ِإْنَساٌن َال ِإَلهٌ . َأَنا ِإَلهٌ  :َهْل َتُقوُل َقْوًال َأَماَم َقاِتِلكَ 9( 
28 :9 
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ْجِلـِس اآلِلهَـِة ِفي مَ . َأَنا ِإَلهٌ : ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقِد اْرَتَفَع َقْلُبَك َوُقْلتَ : َهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ (
) .َوإِْن َجَعْلـــَت َقْلَبـــَك َكَقْلـــِب اآلِلَهـــةِ , َوَأْنـــَت ِإْنَســـاٌن َال ِإَلـــهٌ . َأْجِلـــُس ِفـــي َقْلـــِب اْلِبَحـــارِ 

 2-1: 28حزقيال 

اْلقُـدُّوُس  َألنِّـي اللَّـُه َال ِإْنَسـانٌ َال َأُعوُد َأْخـِرُب َأْفـَراِيَم . َال ُأْجِري ُحُمّوّ◌َ◌ َغَضِبي«9(
 9: 11هوشع ) .ِطَك َفَال آِتي ِبَسَخطٍ ِفي َوسَ 

َهـل َيقُـوُل َوال َيْفَعـُل؟ َأْو َيـَتَكلُم . لْيَس اُهللا ِإْنَسانًا َفَيْكِذَب َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْنـَدمَ 19(
 19: 23عدد ) َوال َيِفي؟

 تــدعون أن عيســى عليــه الســالم كــان إلهــًا ، لحلــول الــروح القــدس عليــه -331س .
، فهى تؤكد أن ) نبى أنبياء –نبوات  –نبوة : مادة(ه دائرة المعارف الكتابية فاقرأ ما كتبت

إن : الــوحي النبــوي: (الـذى يحــل عليــه روح اهللا أو يــد اهللا ، يكــون نبيــًا يتلقــى وحـى اهللا
القـوة اإللهيــة التــى تحــل علــى كــائن بشــري ، وتجبــره علــى رؤيــة أو ســماع أشــياء ، تظــل 

: ، فيقـــال مـثًال  "بـالوحي"قـوة هـى التـى يعبـر عنهـا هـذه البدون ذلك مخفية عنـه ، 
؛ أو ) 5: 11حـز (” حـل عليـه روح اهللا“، أو ) 2: 42عـد (“ فكان عليه روح اهللا“
لبسه روح “،أو ) 22و  14: 3،  3: 1، حز 15: 3مل  2" (كانت عليه يد الرب“

 عليـــه روح اهللا" اســـتقرت"أي أن روح اهللا مـــأله ، أو ، )  20:  24أخ ( 2” اهللا
جعل الـرب “أو . أى حلت حلوًال دائمًا ، ) 1: 61و  2: 11، إش  15: 2مل  2(

، أو ) 1: 42إش " (وضـــع الـــرب روحـــه عليـــه"، أو )29: 11عـــد (“ روحـــه عليـــه
ولكـن لـم يكـن الـوحي يلغـي وعـي مـن يتلقـاه ، أو ) . 82: 2يـو " (يسكب روحه عليه"

ـــل يكـــون متلقـــ ـــة تســـجيل ، ب ـــه، شخصـــيته ، فيصـــبح مجـــرد آل ـــوحي فـــي كامـــل وعي ي ال
ويستطيع فيما بعد أن يصف كل ما حدث وصفًا دقيقًا، فاهللا هـو الـذي أعـد النبـي لتلقـي 
الـوحي، وزوده بكـل المواهـب والقــدرات والخبـرات الالزمـة لنقــل أقـوال اهللا ، وتـدوينها كمــا 

 .)وصلت إليه بكل أمانة ودقة

ليكون متحدًا مع نفسه ويصبح هو فكيف فهمتم أنه اهللا؟ فهل يحل روح اهللا على اهللا 
ألن كـل الـذين ينقـادون (: اهللا؟ فكل إنسـان عنـده روح اهللا فهـو مـن األنبيـاء أو األبـرار

 14: 8رومية ) بروح اهللا فاؤلئك هم أبناء اهللا
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َألنَّـُه 15: (فقد امتأل المعمـدان مـن الـروح القـدس مـن بطـن أمـه ، ومـا سـمَّاه أحـد إلـه
وِح  َيُكوُن َعِظيمًا َأَمامَ  الرَّبِّ َوَخْمرًا َوُمْسِكرًا َال َيْشَرُب َوِمْن َبْطِن ُأمِِّه َيْمَتِلُئ ِمَن الرُّ

 15: 1لوقا ) .اْلُقُدسِ 

َأَمــا َتْعَلُمــوَن َأنَُّكــْم َهْيَكــُل 16(: وقـال بــولس إن روح اهللا فينـا ، ومــا ســمانا أحـد آلهــة
َألنَّ َهْيَكـَل َأَحـٌد ُيْفِسـُد َهْيَكـَل اِهللا َفَسُيْفِسـُدُه اُهللا ِإْن َكـاَن 17؟ اِهللا َوُروُح اِهللا َيْسُكُن ِفـيُكمْ 
 17-16: 3كورنثوس األولى .) اِهللا ُمَقدٌَّس الَِّذي َأْنُتْم ُهوَ 

فَـِإْن 13(: كما قال عيسى عليه السالم إن اهللا يطهر ويتقبل من يقبـل عليـه ويتسـاءل
ِبـاْلَحِريِّ اآلُب الَّـِذي ِمـَن ُتْعُطـوا َأْوَالَدُكـْم َعَطاَيـا َجيِّـَدًة َفَكـْم ُكْنُتْم َوَأْنـُتْم َأْشـَراٌر َتْعِرفُـوَن َأْن 

وَح اْلُقُدَس ِللَِّذيَن َيْسَأُلوَنهُ  ، ومسـتحيل أن يكـون  13: 11لوقا .) »السََّماِء ُيْعِطي الرُّ
 !المعنى أن اهللا يتحد ، أو يعطى األلوهية للذين يسألونه

ـــد علـــى نهـــر األردن ، وعلـــى كمـــا ظهـــرت روح اهللا كحمامـــة  ، بينمـــا كـــان اإللـــه ُيعمَّ
فالبـد إذن أن تكـون . إن األب واالبـن والـروح القـدس آلهـة متحـدة: قانون اإليمان عندكم

الــروح التــى تجســدت فــى شــكل حمامــة هــى مــالك اهللا الــذى أبلــغ يســوع والمعمــدان بنبــوة 
 !!يسوع

 مالك الملك،وخالق الكل نعترف جميعًا أن الملك كله هللا، وأن اهللا هو -332س 

فكيف يأمر الشيطان إلهه بالسجود له ، ليعطيه كل هـذا الملكـوت الـذى يملكـه الـرب 
وال يملكه الشيطان؟ بمعنى أن الشيطان يمتحن إيمان الـرب ويغريـه فـى نفـس الوقـت أن 

فـــال يجـــوز أن أحـــدد لـــك مكافئـــة علـــى نجاحـــك فـــى . يعطيـــه شـــيئًا مـــن أمـــالك الممـــتََّحن
 .ن أعطيك سيارتك ، إال إذا كنت قد سلبتها منكاإلمتحان أ

وهــذا يعنــى أن الشــيطان إمــا أعطــى الــرب امتحــان عبــيط ، إجابتــه معروفــة مســبقة ، 
وهى رفض طلبات الشيطان ، ألن السائل نصاب وكذاب ، وال يمكن أن يصدقه الرب، 

نه هو المالك ليفعل ما يريده الشيطان لينال الجائزة المطروحة للناجح فى اإلمتحان ، أل
لكــل ملكــوت األرض والســماء ، ولــم يعــط هــذا الملكــوت ألحــد ، إال إذا كــان الــرب أثنــاء 

.) َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ (. سكره بالليل نسى وأعطاه للشـيطان
  65: 78مزامير 
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أربعــين يومــًا ، ووعــده أن وٕامــا ســلب الشــيطان ملكــوت الــرب ، كمــا أســر الــرب لمــدة 
 .يرده له إذا نجح فى اإلمتحان وسجد الرب له

أضف إلى ذلك أنه لو حـدثت هـذه القصـة فعـًال ، لكـان عيسـى عليـه السـالم معروفـًا 
عنـــد الشـــيطان أنـــه رســـول مـــن عنـــد اهللا ، وٕاال لســـلمنا أن اختيـــار الشـــيطان لإللـــه كـــان 

 . يليق بمستوى اإلله اإليمانىامتحانًا ساذجًا ال يليق بمكر الشيطان ، وال 

 فكيف يعطى الشيطان الملك لمالك الملك إال إذا كان قد سلبه منه؟

 ثـــم لـــك أن تتعجـــب أيهـــا الحبيـــب النصـــرانى كيـــف كـــان ينـــام اإللـــه لمـــدة  -333س
أربعين يومًا أثناء أسره؟ أال ترى معى أنه كان ال يتحمل تعب سويعات ، فكان يضـطر 

 ؟ للراحة، أو الخلود للنوم

وكيــف كــان يتبــول؟ وكيــف وأيــن كــان يتبــرز؟ وهــل كــان الشــيطان يــراه أم كــان اإللــه 
يختبــىء لقضــاء حاجتــه مــن الشــيطان؟ وهــل كــان الشــيطان يتركــه لقضــاء حاجتــه؟ وأيــن 

 كانت وحوش البرية لتدافع عن ربها؟ 

وٕاذا كان الشيطان قـد تجسـد فـى صـورة الحيـة ، فمـا الـذى يجعلكـم تجزمـون أن الـذى 
ن األسر ليس الشيطان متجسدًا فى صورة يسوع بعد أن قتله وأطعمـه للسـباع فـى عاد م
 البرية؟

 هنــاك مــن يــرى مــن النصــارى أن البابــا والقساوســة غيــر معصــومين مــن  -334س
الخطـــأ، فكيـــف ال يكونـــون معصـــومين مـــن الخطـــأ ، وهـــم لـــديهم الـــروح القـــدس الناجيـــة 

ين فمــا تفســيركم لجــرائمهم فــى الزنــى والمنجيــة مــن الــذنوب واآلثــام؟ وٕان كــانوا معصــوم
واإلغتصــاب والســرقة والقتــل الجمــاعى؟ وٕان ادعــوا أنهــم معصــومين ، فهــل يعنــى ذلـــك 
أنهم أفضل وأشرف من أنبياء اهللا؟ وٕان لم يكن عنـدهم الـروح القـدس فمـا فضـلهم علـيكم 

 فى غفران أخطائكم؟

 وبصـق علـى مـن ضـرب : تقولون بنزول الرب متجسـدًا ، وتحمـل اإلهانـة -335س
الوجــه ، واســتهزاء ، ثــم أعــدموه صــلبًا ليغفــر خطيئــة آدم وحــواء التــى حطــت علــى كــل 



 376 

نسله ، وهذا من باب حبه للبشرية جمعاء ، فإذا كان قد تمكن من غفران الخطيئـة بهـذا 
 األسلوب ، فلماذا لم يرجع ذرية آدم للجنة كما كانا آدم وحواء؟

 نســان أو يضــحى بإبنــه لكــى يبــرهن هــل تعقلــون أنــه يجــب أن ينتحــر اإل -336س
لعبيــده وخدمــه أنــه يحــبهم؟ أينتحــر أو يقتــل ليكــون هــذا دليــل محبتــه لهــم وهــو يملــك كــل 

 شىء؟ 

 َألنَّــَك ِإِن اْعَتَرْفــَت ِبَفِمــَك ِبــالرَّبِّ َيُســوَع َوآَمْنــَت ِبَقْلِبــَك 9: (يقـول بــولس -337س
 9: 10ومية ر ) .َأنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواِت َخَلْصتَ 

إن هذا القول أيها األحبة النصـارى إن فهمتمـوه بصـورة صـحيحة كنـتم مـن المـؤمنين 
ـــام يســـوع مـــن . الموحـــدين ـــد أقـــر بـــولس وهـــو رســـول فـــى نظـــركم أن اهللا هـــو الـــذى أق لق
 .فاهللا إذن هو الذى يحيى ويميت ، ويسوع ليس له من هذا األمر شيئا. األموات

قـــــدس ثالثـــــة أقـــــانيم متحـــــدة ، وهـــــذا يبـــــين أنهـــــم تـــــدعون أن األب واالبـــــن والـــــروح ال
كمـا ظهـر الـروح كحمامـة فـى . فقد كـان يسـوع ميتـًا ، واألب هـو الـذى أحيـاه: منفصلون

 .السماء ، بينما كان يسوع يتطهر من ذنوبه على يد المعمدان فى نهر األردن

فمــا معنــى ) وعَ ِإِن اْعَتَرْفــَت ِبَفِمــَك ِبــالرَّبِّ َيُســ(فقــد قــال بــولس : يتبقــى نقطــة أخــرى
 الرب يسوع؟ هل هى اهللا؟ 

أى الحبــر المعلــم ، وهــذا لقــب ) مفــرد الربــانيون(الربــى . فهــى تعنــى المعلــم يســوع. ال
لــذلك . معلمـوا الشــريعة مــن نســل هـارون ، الــذين أفــرزهم اهللا لتعلــيم بنـى إســرائيل الكتــاب

ـــت لـــه مـــريم المجدليـــة ـــا َيُســـوعُ 16: (قال ـــا َمـــْرَيمُ «: َقـــاَل َلَه ـــَك َوَقاَلـــْت َلـــهُ » !َي : َفاْلَتَفتَـــْت ِتْل
 17: 20يوحنا ) .الَِّذي َتْفِسيُرُه َيا ُمَعلِّمُ » َربُّوِني«

الَّـِذي ( َربِّـي«: َفقَـاالَ » َمـاَذا َتْطُلَبـاِن؟«: َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُهَما َيْتَبَعاِن َفقَـاَل َلُهَمـا38(
 38: 1يوحنا ) »ُث؟َأْيَن َتْمكُ ) َيا ُمَعلِّمُ : َتْفِسيُرهُ 

الَّــــِذيَن 25: (وينهــــاكم بــــولس عــــن عبــــادة يســــوع أو عبــــادة أى بشــــر مخلــــوق فيقــــول
اْسَتْبَدُلوا َحقَّ اِهللا ِباْلَكِذِب َواتََّقـْوا َوَعَبـُدوا اْلَمْخُلـوَق ُدوَن اْلَخـاِلِق الَّـِذي ُهـَو ُمَبـاَرٌك 

 25: 1رومية ) .ِإَلى اَألَبدِ 
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 ربا وبيسوع نبيا ورسـوًال فقـد خلصـت ، وهـو مـن ناحيـة وهذا يعنى أنك إن آمنت باهللا
وهــذا . أخــرى ينفــى ويلغــى كــل أقــوال بــولس فــى عقيــدة الخطيئــة األزليــة والصــلب والفــداء

َأْن َيْعِرُفـوَك  :َوَهِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3(: هو نفس قول عيسى عليه السالم ألتباعه
ــ ــيَّ َوْح ــَه اْلَحِقيِق ــَت اِإلَل ــْلَتهُ َأْن ــيَح الَّــِذي َأْرَس ــى 4 .َدَك َوَيُســوَع اْلَمِس ــْدُتَك َعَل ــا َمجَّ َأَن

 4-3: 17يوحنا  .)اْلَعَمَل الَِّذي َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ . اَألْرضِ 
 فهل عندكم تفسير آخر يخالف ما جئت به ، وما أقره يسوع وبولس؟

 َرْفــَت ِبَفِمــَك ِبــالرَّبِّ َيُســوَع َوآَمْنــَت ِبَقْلِبــَك َألنَّــَك ِإِن اْعتَ 9: (يقـول بــولس -338س
 9: 10رومية ) .َأنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواِت َخَلْصتَ 

فلــو أخــذنا تفســيركم لهــذا الــنص والــذى يقضــى بأنــك تــؤمن بيســوع وٕايــاه مصــلوبا فقــط 
يكـون  وهذا يعنى أنـه لـن. لكى تحصل على الخالص ، لكان كل النصارى من الناجين

 . هناك اجتهاد فى العبادة وال فى األعمال الصالحة ونشر الخير والبر بين الناس
فلمـــاذا خلـــق الـــرب إذن جهـــنم؟ هـــل خلقهـــا ألعـــداء النصـــرانية فقـــط؟ فـــأين إذن أحبـــوا 
أعداءكم ، إذا كان الرب قد جهز ألعدائه نار جهنم؟ أم خلقها لمن أحـبهم ليـرميهم فيهـا 

 لب ويحررهم من خطيئة ارتكبها غيرهم؟إلى أن ينزل ويتجسد وُيص

 فقـــــــط 144000مـــــــا قـــــــولكم فـــــــى أن الكتـــــــاب يقـــــــرر أن النـــــــاجين هـــــــم  -339س :
َوَسِمْعُت َعَدَد اْلَمْخُتوِميَن ِمَئًة َوَأْرَبَعًة َوَأْرَبِعيَن َأْلفًا، َمْخُتوِميَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن 4(

نى عشر ألف من كل سبط مـن أسـباط بنـى ، بواقع اث 4: 7رؤيا يوحنا ) .َبِني ِإْسَراِئيلَ 
 إسرائيل ، فمن أى سبط أنتم؟ ومن أى طائفة سيكون هؤالء؟

وٕان قلنـــا إن األنبيـــاء والقديســـين ونضـــيف علـــيهم البابـــاوات والرهبـــان والقساوســـة مـــن 
 األبرار الذين سيدخلون الجنة، فأين تذهبون أنتم؟ أين مصيركم؟

 ص البشـرية مـن الخطيئـة األزليـة هـى هل الخطة التى رسـمها الـرب لخـال -340س
 خطة ناجحة أم فاشلة؟
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كيف تكون له خطة لخالص البشـرية مـن الخطيئـة األزليـة وهـو الـذى دعـا إلـى عـدم 
ــُل اَألْوالُد َعــِن «16(: القــول بوجــود هــذا اإلفتــراء؟ ــاُء َعــِن اَألْوالِد َوال ُيْقَت ــُل اآلَب ال ُيْقَت

 16:  24التثنية ) .ِه ُيْقَتلُ ُكلُّ ِإْنَساٍن ِبَخِطيَّتِ . اآلَباءِ 

ـــيَّ َكـــَالُم الـــرَّبِّ 1( ـــى َأْرِض [2: َوَكـــاَن ِإَل ـــَل َعَل ـــَذا اْلَمَث ـــِرُبوَن َه ـــُتْم َتْض ـــْم َأْن ـــا َلُك َم
 َحـيٌّ َأَنـا َيُقـولُ 3؟ اآلَباُء َأَكُلوا اْلِحْصِرَم َوَأْسَناُن اَألْبَناِء َضِرَسـتْ : َقاِئِلينَ , ِإْسَراِئيلَ 

َهـا ُكـلُّ 4. َال َيُكوُن َلُكْم ِمْن َبْعـُد َأْن َتْضـِرُبوا َهـَذا اْلَمثَـَل ِفـي ِإْسـَراِئيلَ , بُّ السَّيُِّد الرَّ 
الـنَّْفُس الَِّتـي ُتْخِطـُئ ِهـَي . ِكَالُهَما ِلي. َنْفُس اَألِب َكَنْفِس اِالْبنِ . النُُّفوِس ِهَي ِلي

 4-1: 18حزقيال ) َتُموتُ 

ــ20( ــُئ ِه ــي ُتْخِط ــِم اَألِب َواَألُب َال . َي َتُمــوتُ َالــنَّْفُس الَِّت ــْن ِإْث ــُل ِم ــُن َال َيْحِم اِالْب
يِر َعَلْيِه َيُكونُ . َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ  فَـِإَذا َرَجـَع 21. ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ

يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتي َفَعَلَها َوَحِفَظ ُكلَّ فَ  . َراِئِضـي َوَفَعـَل َحقّـًا َوَعـْدًال َفَحَيـاًة َيْحَيـاالشِّرِّ
َهـْل 23. ِفـي بِـرِِّه الَّـِذي َعِمـَل َيْحَيـا. ُكلُّ َمَعاِصيِه الَِّتي َفَعَلهَـا َال تُـْذَكُر َعَلْيـهِ 22. َال َيُموتُ 

؟ َأَال ِبُرُجوِعهِ  يِر َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ : 18حزقيال ) َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟ َمَسرًَّة ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِّرِّ
20-23 

 وهل قتل النفس فى نظركم نجاح أم انتحار؟ 

 وهل قتله البنه فى نظركم نجاح أم ظلم؟

 وهل تضحيته بالبرىء الذى يحبه ظلم أم عدل؟

 وهل رسوب الناجح ونجاح الراسب فى نظركم عدل أم ظلم؟

 مة؟وهل تؤمنون حقًا أن الهفوة ُتغَفر بارتكاب جري

هــل تؤمنــون أن الــرب عاقــب البشــرية علــى أكــل آدم وحــواء مــن شــجرة معرفــة الخيــر 
مـــن الشـــر، ورحـــب بكفـــر األنبيـــاء وزنـــاهم وســـرقاتهم؟ فـــأين وزر هـــؤالء إذن؟ لقـــد تجســـد 

 الرب وُصِلَب مرة عن أول خطيئة، فكيف سيغفر باقى الخطايا واآلثام؟ 

وٕاهانتــه وصــلبه، فكيــف ســيكون وٕاذا كــان عقــاب األكــل مــن الشــجرة هــو تجســد اإللــه 
 عقاب قتل النفس بغير حق، أو الزنى أو السرقة؟ 



 379 

وٕاذا كــــان عقــــاب األكــــل مــــن الشــــجرة هــــو تضــــحية اإللــــه بإبنــــه فلــــذة كبــــده ، فــــبمن 
 سيضحى لغفران باقى الذنوب؟

 .فخطته إذًا خطة فاشلة ، من شأنها تدمير البشرية ، ونشر الظلم بين العباد

 ــ7: (يقــول بــولس -341س ِإنَّ الرَُّجــَل َال َيْنَبِغــي َأْن ُيَغطِّــَي َرْأَســُه ِلَكْوِنــِه ُصــوَرَة َف
 7: 11كورنثوس األولى ) .َوَأمَّا اْلَمْرَأُة َفِهَي َمْجُد الرَُّجلِ . اِهللا َوَمْجَدهُ 

 ما معنى هذا؟ وهل هذا تحقير أم تمجيد للمرأة؟

علـى المـرأة إذا أنجبـت  وٕاذا كان هذا ليس بتحقير للمـرأة فكيـف يفتـرض الـرب نجاسـة
ِإَذا : ُقْل ِلَبِني ِإْسَراِئيلَ «2: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى1(أنثى تضاعف نجاستها إذا ولدت ذكر؟ 

َكَمـا ِفـي َأيَّـاِم َطْمـِث ِعلَِّتهَـا َتُكـوُن . َحِبَلِت اْمَرَأٌة َوَوَلَدْت َذَكرًا َتُكوُن َنِجَسـًة َسـْبَعَة َأيَّـامٍ 
ثُـمَّ ُتِقـيُم َثَالثَـًة َوَثَالِثـيَن َيْومـًا ِفـي َدِم 4. ْلَيْوِم الثَّاِمِن ُيْخـَتُن َلْحـُم ُغْرَلتِـهِ َوِفي ا3. َنِجَسةً 

. ُكــلَّ َشــْيٍء ُمَقــدٍَّس َال َتَمــسَّ َوإَِلــى اْلَمْقــِدِس َال َتِجــْئ َحتَّــى َتْكُمــَل َأيَّــاُم َتْطِهيِرَهــا. َتْطِهيرَِهــا
ثُـمَّ ُتِقـيُم ِسـتًَّة َوِسـتِّيَن . ِجَسًة ُأْسـُبوَعْيِن َكَمـا ِفـي َطْمِثَهـاَوإِْن َوَلَدْت ُأْنَثى َتُكوُن نَ 5

 5-1: 12الويين ) .َيْومًا ِفي َدِم َتْطِهيرَِها

 َأْم َلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن َأنَّ َمـِن اْلَتَصـَق ِبَزاِنَيـٍة ُهـَو َجَسـٌد 16: (يقول بـولس -342س
 16: 6كورنثوس األولى ) .»اِن َجَسدًا َواِحداً َيُكوُن اِالْثنَ «: َواِحٌد َألنَُّه َيُقولُ 

ُبـوُه قَـاِئِليَن لَـهُ 3: (ويقول متى يِسـيُّوَن ِلُيَجرِّ َهـْل َيِحـلُّ ِللرَُّجـِل َأْن ُيَطلِّـَق «: َوَجاَء ِإَلْيِه اْلَفرِّ
» ْدِء َخَلَقُهَمـا َذَكـرًا َوُأْنثَـى؟َأَما َقَرْأُتْم َأنَّ الَّـِذي َخلَـَق ِمـَن اْلَبـ«: َفَأَجابَ 4» اْمَرَأَتُه ِلُكلِّ َسَبٍب؟

ــُه َوَيْلَتِصــُق ِباْمَرَأِتــِه َوَيُكــوُن اِالْثَنــاِن «: َوقَـالَ 5 ِمــْن َأْجــِل َهــَذا َيْتــُرُك الرَُّجــُل َأَبــاُه َوُأمَّ
 5-3: 19متى ) .َجَسدًا َواِحداً 

قـــارن بـــين هـــذا الـــنص وبـــين الـــنص الـــذى يحـــرم الطـــالق نهائيـــًا ؛ ألن الـــرب جعـــل 
ومعنــى ذلــك أنــه علــى الزانــى أال ينفصــل عــن الزانيــة وأال يكــف . ين جســدًا واحــداً الجســد

فهــل هــذا وحــى رب المحبــة والعفــة ، أو !! عــن الزنــى ؛ ألن الــرب جعلهمــا جســدًا واحــداً 
 وحى الشيطان؟ أم كيف تفهمون النصين بتفسيراتكم؟
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 س؟الرب نفسه أم الكتاب المقد: من أكثر نظافة وطهرًا من اآلخر -343س 

لـذلك فأنـت . بالطبع الرب نفسه ، فهو القدوس ، وكل شىء مقدس ُيسـتمد مـن اسـمه
ال تأخـــذ الكتـــاب المقـــدس معـــك وأنـــت ذاهـــب إلـــى دورة الميـــاه أو وأنـــت تجلـــس لقضـــاء 

ألم يكن الكتبة يتطهـرون قبـل نسـخ . حاجتك، ألنه كالم الرب ، ويكفى أن به اسم الرب
ويكتبـــوه بقلـــم مخـــالف للقلـــم الـــذى يكتـــب بـــاقى  الكتـــاب المقـــدس؟ ألـــم يعظمـــوا اســـم الـــرب

 الكتاب؟

 فكيف كان الرب بنفسه  يدخل هذه األماكن النجسة ليتبول أو يتبرز؟

وكيــف كــان يتبــول ويتبــرز ويســتحم إال بأحــد عبيــده ومخلوقاتــه ســواء كانــت الميــاه أم 
 الورق أم الخشب أم العظام؟

احية ورق نظيف ليتطهر بـه؟ فهـل ُترى ماذا كان سيفعل الرب لو لم يجد فى هذه الن
 كان سيظل نجسًا إلى أن يعثر على ما يطهره؟ 

 فهل الكتاب المقدس أكثر قداسة من الرب نفسه؟

وهل هذه صورة إله قدوس؟ إله يولد نجسًا لمدة سنوات ، ألن أمه كانـت نجسـة لمـدة 
جســًا يومــًا ، وكــل مــا تلمســه يكــون نجســًا إلــى المســاء ، وظــل كــل شــهر بعــد ذلــك ن 40

 !! بنجاسة أمه أثناء فترة طمثها

 لمــاذا تصــفون المســلمين المجاهــدين باإلرهــاب ، خاصــة مــن يقــوم مــنهم  -344س
بعملية استشهادية دفاعًا عن بلده وعرضه ، وقد قام اإلله فى عرفكم بعمليـة استشـهادية 
 وقتل من أجل غفران ذنوب البشر وتسبب أيضًا فى قتل وتشريد من حولـه مـن التالميـذ

 فيما بعد؟

إن اإلله قتل نفسـه مـن أجـل سـعادة البشـر ، أمـا الفـدائى الـذى يقـوم : ربما يقول قائل
 .بعملية استشهادية فهو قتل نفسه ومن حوله

أوًال أن يقتـــل الفـــدائى مـــن حولـــه مـــن المعتـــدين ، فهـــذا أمـــر مشـــروع أقرتـــه شـــريعتكم 
واألطفـال الرضـع ، وشـق  وناموسكم ، بل بررت شريعتكم اإلبادة الجماعية وقتـل النسـاء
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بطون الحوامل ، وقتل العجائز من الرجال والنساء ، والتاريخ القديم والقريب والمعاصـر 
 .يشهد بإجرام بنى دينكم فى حروبهم

لقــد قتــل اإللــه عنــدكم نفســه أو اينــه وهــو بــرىء ، كمــا تســبب فــى لعــن يهــوذا : ثانيــاً 
. يه من غفران خطيئة حـواء األزليـةاإلسخريوطى الذى تسبب فى هذا النعيم الذى أنتم ف

كمـا تســبب فـى لعــن المــرأة واضـطهادها علــى مــر العصـور ، بــل وصــل األمـر إلــى ســن 
قانون يسمح لك بقتل زوجتك إذا أصيبت بمرض عضـال ، أو بيعهـا ، أو سـكب الزيـت 

بل وصل األمـر إلـى اضـطهاد اليهـود وٕاقامـة المـذابح الدمويـة لهـم . المغلى على جسدها
 .ة إبادتهم ، ألنه كانوا أداة قتل اإلله وٕاعدامه، ومحاول

 ـــى اآلبِ «45: (يقـــول يســـوع -345س ـــي َأْشـــُكوُكْم ِإَل ـــوا َأنِّ ُيوَجـــُد الَّـــِذي . َال َتُظنُّ
ــُتْم ُتَصــدُِّقوَن ُموَســى 46. َيْشــُكوُكْم َوُهــَو ُموَســى الَّــِذي َعَلْيــِه َرَجــاُؤُكمْ  ــْو ُكْن َألنَُّكــْم َل

ــُتْم َلْســُتْم ُتَصــدُِّقوَن ُكُتــَب َذاَك 47. ِني َألنَّــُه ُهــَو َكَتــَب َعنِّــيَلُكْنــُتْم ُتَصــدُِّقونَ  َفــِإْن ُكْن
 47-45: 5يوحنا ) .»؟َفَكْيَف ُتَصدُِّقوَن كَالِمي

إذن . فمعنــى أنــه سيشــكوهم لموســى أنهــم ويســوع نفســه تــابعين لتعــاليم موســى وكتابــه
ــــه أن يــــذهبوا  : للعــــالم كلــــه ويعمــــدوهمفقــــد كــــذب إنجيــــل متــــى عنــــدما نســــب ليســــوع قول

وِح اْلُقــُدسِ 19( ــُدوُهْم ِباْســِم اآلِب َواِالْبــِن َوالــرُّ ) .َفــاْذَهُبوا َوَتْلِمــُذوا َجِميــَع اُألَمــِم َوَعمِّ
 19: 28متى 

: ومعنـى أنـه يستشـهد بموسـى وكتبـه أن يوحنــا كـذب أيضـًا فـى ادعائـه أن يسـوع قــال
يوحنـا ) .اٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ َجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّ 8(

10 :8 

ومعنــى أنــه يــرفض أن يشــكوهم هللا ، أنــه هــو نفســه لــيس اهللا ، وٕاال لكــان هــذا تدليســًا 
فهـل بعـد ذلـك تـدعون أنـه !! عليهم، وتضليًال لهـم عـن الـدين الحـق الـذى نـزل ليبشـر بـه

 ل به موسى؟نزل بدين جديد وعهد جديد غير ما نز 

 َأَجاَبُهْم َيُسوعُ 16: (ماذا يعنى عندكم نفى عيسى اإلتحاد باهللا فى قولـه -346س :
 16: 7يوحنا ) .َتْعِليِمي َلْيَس ِلي َبْل ِللَِّذي َأْرَسَلِني«
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أى إنــه منفــذ لتعــاليم اهللا ، فهــل مــازال هنــاك مجــال فــى عقــولكم للتثليــث؟ هــل مــازال 
 بى اهللا ورسوله؟هناك نقاط شك فى أن يسوع كان ن

ـَم «:قَـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ 34(34: 4يوحنا َطَعـاِمي َأْن َأْعَمـَل َمِشـيَئَة الَّـِذي َأْرَسـَلِني َوُأَتمِّ
 .)َعَمَلهُ 

ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَالِمي َوُيـْؤِمُن ِبالَّـِذي : َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ «24( 24: 5يوحنا 
َبِديَّــٌة َوَال َيــْأِتي ِإَلــى َدْيُنوَنــٍة َبــْل َقــِد اْنَتَقــَل ِمــَن اْلَمــْوِت ِإَلــى َأْرَســَلِني َفَلــُه َحَيــاٌة أَ 

 .)اْلَحَياةِ 

َكَما َأْسَمُع َأِديُن َوَدْيُنوَنِتي . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30( 30: 5يوحنا 
 .)َئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِنيَمِشيَئِتي َبْل َمِشي َألنِّي َال َأْطُلبُ َعاِدَلٌة 

َألنَّ اَألْعَماَل الَِّتي َأْعَطـاِني َوَأمَّا َأَنا َفِلي َشَهاَدٌة َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّـا 36( 36: 5يوحنا 
َلَها َهـِذِه اَألْعَمـاُل ِبَعْيِنَهـا الَِّتـي َأَنـا َأْعَمُلَهـا ِهـَي َتْشـَهُد ِلـي َأنَّ اآلَب َقـْد  اآلُب ِألَُكمِّ

َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه قَـطُّ َوَال َأْبَصـْرُتْم . َواآلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي37. ْرَسَلِنيأَ 
 )َهْيَئَتهُ 

َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه 41( 42-41: 11يوحنا 
َوَأَنـا َعِلْمـُت َأنَّـَك ِفـي ُكـلِّ 42َهـا اآلُب َأْشـُكُرَك َألنَّـَك َسـِمْعَت ِلـي َأيُّ «: ِإَلى فَـْوُق َوقَـالَ 

 .) »َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني. ِحيٍن َتْسَمُع ِلي

ــوَن «: َفَنــاَدى َيُســوُع َوُهــَو ُيَعلِّــُم ِفــي اْلَهْيَكــلِ 28( 29-28: 7يوحنــا  ــوَنِني َوَتْعِرُف َتْعِرُف
ــُتْم  ــُتْم َلْس ــَو َحــقٌّ الَّــِذي َأْن ــِل الَّــِذي َأْرَســَلِني ُه ــْم آِت َب ــْن َنْفِســي َل ــا َوِم ــَن َأَن ــْن َأْي ِم

 .)»َوُهَو َأْرَسَلِنيَأَنا َأْعِرُفُه َألنِّي ِمْنُه 29. َتْعِرُفوَنهُ 

َفْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن َفِحيَنِئٍذ َتْفَهُمـوَن َأنِّـي َأَنـا َمَتى رَ «: َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ 28( 28: 8يوحنا 
 .)َوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبيُهَو 

َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهـَو َمِعـي َوَلـْم َيْتُرْكِنـي اآلُب َوْحـِدي َألنِّـي ِفـي 29( 29: 8يوحنا 
 .)»ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ  ُكلِّ 

ــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 42( 42: 8يوحنــا  ــي «: َفَق ــوَنِني َألنِّ ــُتْم ُتِحبُّ ــاُكْم َلُكْن ــاَن اللَّــُه َأَب ــْو َك َل
 ) .َألنِّي َلْم آِت ِمْن َنْفِسي َبْل َذاَك َأْرَسَلِني. َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اللَِّه َوَأَتْيتُ 
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الَِّذي َيْقَبُل َمْن ُأْرِسُلُه َيْقَبُلِني َوالَِّذي : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمُ  َاْلَحقَّ 20( 20: 13يوحنـا 
 .)َيْقَبُلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِني

َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ  :َوَهِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3( 4-3: 17يوحنـا 
ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4 .الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيحَ  اْلَعَمــَل الَّــِذي . َأَنــا َمجَّ

  .)َأْعَطْيَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ 

َبـِل . َيا َربُّ َيا َربُّ َيـْدُخُل َمَلُكـوَت السَّـَماَواتِ : َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي21( 21: 7لوقا 
 .)ي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ الَِّذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأبِ 

َوَال َيْقـِدُر َأَحـٌد َأِبي الَِّذي َأْعَطـاِني ِإيَّاَهـا ُهـَو َأْعَظـُم ِمـَن اْلُكـلِّ 29( 29: 10يوحنـا 
 .)َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي

ْنـُتْم ُتِحبُّـوَنِني لَـْو كُ . َسِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكْم َأَنـا َأْذَهـُب ثُـمَّ آتِـي ِإلَـْيُكمْ 28( 28: 14يوحنا 
 .)َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيَلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن َألنِّي ُقْلُت َأْمِضي ِإَلى اآلِب 

 )َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدهِ : ُاْذُكُروا اْلكَالَم الَِّذي ُقْلُتُه َلُكمْ 20( 20: 15يوحنا 

ِإنَّـُه َلـْيَس َعْبـٌد َأْعَظـَم ِمـْن َسـيِِّدِه : َلُكـمْ  َاْلَحقَّ اْلَحـقَّ َأقُـولُ 16( 17-16: 13يوحنا 
 .)ِإْن َعِلْمُتْم َهَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُموهُ 17. َوَال َرُسوٌل َأْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 

 : فإذا تتبعت النقاط السابقة تجد أن عيسى عليه السالم

 .كان رسوًال من عند اهللا -1

 .اهللا أعظم من الكل -2

 .اهللا أعظم من عيسى عليه السالم -3

 .ال يمكن أن يكون العبد أعظم من سيده -4

 .ال يمكن أن يكون الرسول أعظم من مرسله -5

 )معلمه(ال يمكن أن يكون التلميذ أعظم من رسول اهللا  -6

فإذا كان اهللا أعظم من الكـل، وٕاذا كـان أعظـم مـن عيسـى عليـه السـالم : وبناًءا عليه
وبمــا أن اهللا أعظــم منــه، فــال . ل فــى إطــار الكــل، فهــو إذًا عبــد هللا مثلنــاأيضــًا، فهــو داخــ

 .وال رسول أعظم من مرسله. يمكن أن يتحد معه، ألنه ليس عبد أعظم من سيده
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وٕان كان وال بد هللا أن يتحد فلمـاذا لـم يتحـد مـع عبـد ونبـى أعظـم وأقـوى مـن عيسـى؟ 
 . يهم السالم جميعاً فقد كان له أن يتحد مثًال مع موسى أو إبراهيم عل

وما الـذى ازداده الـرب األعظـم مـن الكـل باتحـاده مـع يسـوع؟ مـا الـذى ازداده باتحـاده 
مـع عبـد كـان يهـرب مـن اليهـود، إلـى أن تمكَّنـوا منـه وأهـانوه وصـفعوه علـى وجهـه ، بـل 
بصـقوا فـى وجهــه ثـم أعـدموه عالنيــة؟ فهـل اتحـاد الــرب مـع هـذا العبــد الـذليل يزيـد الــرب 

و يزيد فى ملكه؟ وكيف يكون إلهًا أعظم من الكـل وسـفهة خلقـه أهـانوه، وكانـت قداسة أ
 لهم اليد العليا عليه؟
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 إن الـرب كـان البـد أن ينـزل بنفسـه ، ألنـه نقـى : من الغريب أنكـم تقولـون -347س
 .بدون أخطاء ، وذلك لكى ُيصلب ، ليغفر الخطيئة األزلية

 : وهذا الكالم يناقض كل عقل ، ويناقض كذلك الكتاب نفسه

فهــل مــن العقــل أن أتخلــص مــن الرجــل المســتقيم البــار الشــريف ، لكــى أغفــر للــص؟ 
جب على عـرفكم أن يحكـم القاضـى علـى رجـل الشـرطة باإلعـدام أو السـجن فعلى ذلك ي

وعلى ذلك يجب ترك العاهرات يستمتعن بفجـورهن !! ويترك تاجر المخدرات واللصوص
 !!، ويحبس العفيفات

وال يسـتحق !! وعلى ذلك فهذا قـانون يسـنه الـرب لـدمار البشـرية ، واإلنتقـام مـن خلقـه
فهـــذا أشـــبه بالطبيـــب الـــذى ضـــحى بـــاألم والجنـــين !! حبـــةأن ُيطلـــق عليـــه مطلقـــًا إلـــه الم

 !!لنجاح العملية

 فمن الذى قيد الرب عندكم بهذه الفكرة الشيطانية؟ 

 وأين أدلتكم من الكتاب على قولكم هذا؟ 

 وماذا تقولون فى النصوص التى تدعوا إلى التوبة وطلب المغفرة من اهللا؟

، 16: 9مزمـور )علَّـق بعمـل يديـهالشـرير يُ : الرب قضـاًء أمضـى: (لقد قال الـرب
إذن فآدم وحواء هما اللذان دفعا ثمن إثمهما ، وتابا وتقبل اهللا منهما وانتهى األمر، ألن 

يُر َطِريَقُه َوَرُجُل اِإلثْـِم َأْفَكـاَرُه 7(: اهللا كثير المغفرة ، ويفرح بعودة عبده التائب ِلَيْتُرِك الشِّرِّ
 7: 55إشعياء ) .َحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيرْ 

ـا اِالْبـُن َفقَـْد َفَعـَل َحقّـًا ِلَماَذا َال َيْحِمُل اِالْبـُن ِمـْن ِإثْـِم اَألبِ : َوَأْنُتْم َتُقوُلونَ [19( ؟ َأمَّ
َالـــنَّْفُس الَِّتـــي ُتْخِطـــُئ ِهـــَي 20. َحِفـــَظ َجِميـــَع َفَراِئِضـــي َوَعِمـــَل ِبَهـــا َفَحَيـــاًة َيْحَيــا. َوَعــْدالً 
ِبرُّ اْلَبارِّ َعَلْيِه . اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اِالْبنِ . َتُموتُ 

يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعـْن َجِميـِع َخَطاَيـاُه ا21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ لَّتِـي َفَعَلهَـا فَـِإَذا َرَجـَع الشِّـرِّ
ُكلُّ َمَعاِصـيِه الَّتِـي َفَعَلهَـا 22. َال َيُموتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا

ــ23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َال تُــْذَكُر َعَلْيــهِ  يِر َيقُــوُل السَّ يُِّد َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّــرِّ
؟ َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟  23-19: 18حزقيال ) الرَّبُّ
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أمـــا قـــولكم بـــأن الـــرب لـــم يخطـــىء ، فهـــذا يشـــهد عليـــه الكتـــاب المقـــدس ، وســـأكتفى 
 :بنماذج بسيطة ألن الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب ليس أخطاء الرب

لـى إال مـن أحـط النـاس خلقـًا ، من أكبـر أخطائـه أنـه لـم ينتقـى أنبيـاءه بعلمـه األز ) 1
فمنهم الزانـى ، ومـنهم الـديوث ، ومـنهم السـارق ، ومـنهم النصـاب ، ومـنهم الكـافر عابـد 

فــــإذا كــــان هــــؤالء األنبيــــاء الــــذين هــــم صــــفوة خلــــق اهللا ، وممثلــــو الــــرب نفســــه . األوثــــان
 وشــريعته علــى األرض بهــذا الضــالل ، فكيــف ســيكون بــاقى أتبــاعهم؟ فالبــذرة الفاســدة ال

 !!تطرح إال زرعًا فاسداً 

َفقَـاَل َلهُـْم َيُسـوُع 7(: ُيعد من أخطائه أيضـًا أنـه سـبَّ ، بـل قـذف كـل األنبيـاء قبلـه) 2
َجِميــُع الَّــِذيَن َأَتــْوا َقْبِلــي ُهــْم 8. ِإنِّــي َأَنــا َبــاُب اْلِخــَرافِ : اْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأقُــوُل َلُكــمْ «: َأْيضــاً 

 8-7: 10يوحنا ) .ِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ َوَلِكنَّ الْ ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص 

 فكيف شِهَد الكتاب نفسه إلبراهيم بالبر ، ولسليمان بالحكمة؟

.) َوُدِعَي َخِليـَل اللَّـهِ » َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباللَِّه َفُحِسَب َلُه ِبرّاً «: َوَتمَّ اْلِكَتاُب اْلَقاِئلُ 23(
 23: 2يعقوب 

َتُقوُم ِفـــي الـــدِّيِن َمـــَع َهـــَذا اْلِجيـــِل َوَتِديُنـــُه َألنََّهـــا َأتَـــْت ِمـــْن َأَقاِصـــي َمِلَكـــُة التَّـــْيَمِن َســـ42(
 42: 12متى ) !ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُسَلْيَماَن َهُهَنااَألْرِض ِلَتْسَمَع 

من أخطائه أيضـًا الـذهاب لألكـل مـن شـجرة يملكـا آخـر بـدون إذنـه، فهـذه سـرقة، ) 3
تــدمير البيئــة أو إتــالف المــال الخــاص أو العــام وتضــيع فرصــة الكســب والتــربح كــذلك و 

بين البائعين والمشتريين وصاحب الشجرة؟ وأين تكمن رحمته فى إتـالف شـجرة خضـراء 
 تمد عباده بالظل واألكسجين نهارًا؟ 

ْبِح ِإْذ َكاَن َراِجعًا ِإَلى اْلَمِديَنِة َجاَع 18( َشَجَرَة ِتيٍن َعَلى الطَِّريِق  َفَنَظرَ 19َوِفي الصُّ
َال َيُكـْن ِمْنـِك َثَمـٌر َبْعـُد «: َفَقـاَل َلَهـا. َوَجاَء ِإَلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها َشْيئًا ِإالَّ َوَرقـًا َفَقـطْ 

ــوا قَــ20. َفَيِبَســِت التِّيَنــُة ِفــي اْلَحــالِ . »ِإَلــى اَألَبــدِ  ُب ــَك َتَعجَّ ــا َرَأى التََّالِميــُذ َذِل : اِئِلينَ َفَلمَّ
ــُة ِفــي اْلَحــاِل؟« ــَف َيِبَســِت التِّيَن ــوُل َلُكــمْ «: َفَأَجــاَب َيُســوعُ 21» َكْي ــْم : َاْلَحــقَّ َأُق ــاَن َلُك ِإْن َك

: ِإيَمــاٌن َوَال َتُشــكُّوَن َفــَال َتْفَعُلــوَن َأْمــَر التِّيَنــِة َفَقــْط َبــْل ِإْن ُقْلــُتْم َأْيضــًا ِلَهــَذا اْلَجَبــلِ 
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ـَالِة ُمـْؤِمِنيَن َتَناُلوَنـهُ 22. ِفي اْلَبْحـِر َفَيُكـونُ اْنَتِقْل َواْنَطِرْح  ) »َوُكـلُّ َمـا َتْطُلُبوَنـُه ِفـي الصَّ
 22-18: 21متى 

ـا َجـاَء ِإلَـى اْلَعْبـِر ِإلَـى 28: (من الخنازير ولوث ميـاه البحـر 2000كذلك قتل ) 4 َوَلمَّ
ِن ِمــَن اْلُقُبــوِر َهاِئَجــاِن ِجــدًَّا َحتَّــى َلــْم َيُكــْن َأَحــٌد ُكــوَرِة اْلِجْرَجِســيِّيَن اْســَتْقَبَلُه َمْجُنوَنــاِن َخاِرَجــا

َمـا َلَنـا َولَـَك َيـا َيُسـوُع «: َوإَِذا ُهَمـا قَـْد َصـَرَخا قَـاِئَلْينِ 29. َيْقِدُر َأْن َيْجَتاَز ِمـْن ِتْلـَك الطَِّريـقِ 
َبَنا؟ َوَكـاَن َبِعيـدًا ِمـْنُهْم َقِطيـُع َخَنـاِزيَر َكِثيـَرٍة 30» اْبَن اللَِّه؟ َأِجْئَت ِإَلى ُهَنا َقْبَل اْلَوْقِت ِلُتَعـذِّ

ــَياِطيُن َطَلُبــوا ِإَلْيــِه َقــاِئِلينَ 31. َتْرَعــى ِإْن ُكْنــَت ُتْخِرُجَنــا َفــْأَذْن َلَنــا َأْن َنــْذَهَب «: َفالشَّ
يِع اْلَخَناِزيِر َفَخَرُجوا َوَمَضْوا ِإَلى َقطِ . »اْمُضوا«: َفَقاَل َلهُـمُ 32. »ِإَلى َقِطيِع اْلَخَناِزيرِ 

) َوإَِذا َقِطيُع اْلَخَناِزيِر ُكلُُّه َقِد اْنَدَفَع ِمْن َعَلى اْلُجْرِف ِإَلـى اْلَبْحـِر َوَمـاَت ِفـي اْلِمَيـاهِ 
 32-28: 8متى 

وأين تكمن محبته وعطفه وغفرانه لعباده ، وهو يطلب منهم قبل أن يأتوا إليه أن ) 5
ءهم وأمهـــاتهم وزوجـــاتهم وٕاخـــوتهم حتـــى أنفســـهم؟ َيكَرهـــوا كـــل النـــاس حتـــى آبـــاءهم وأبنـــا

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتي ِإَليَّ َوَال ُيْبِغُض َأَباُه َوُأمَُّه َواْمَرَأتَـُه َوَأْوَالَدُه َوإِْخَوتَـُه َوَأَخَواِتـِه «26(
 26: 14لوقا ) .َحتَّى َنْفَسُه َأْيضًا َفَال َيْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي ِتْلِميذاً 

 هو مراده؟ أيبغى التفكك األسرى وتدمير المجتمعات؟هل هذا 

ــْم 27: (مــن أخطائــه أنــه أمــر بــذبح أعدائــه أمامــه) 6 ــِذيَن َل ــَك الَّ ــَداِئي ُأوَلِئ ــا َأْع َأمَّ
،  27: 19لوقــا ) .»ُيِريــُدوا َأْن َأْمِلــَك َعَلــْيِهْم َفــْأُتوا ِبِهــْم ِإَلــى ُهَنــا َواْذَبُحــوُهْم ُقــدَّاِمي

بــذلك إلــى الفضــيلة والحلــم والمحبــة والســالم؟ ألســت معــى أن هــذا  فمــاذا أضــاف الكتــاب
 الطلب هو التعصُّب بعينه؟

مــن أخطائــه أنــه تــرك الزانيــة دون أن يحاكمهــا ، أو يحــاكم الشــهود إن كــانوا قــد ) 7
 :كذبوا وادعوا شيئًا عليها لم تفعله

ـْبِح َوَجـاَء إِ 2( . َلْيـِه َجِميـُع الشَّـْعِب َفَجلَـَس ُيَعلُِّمهُـمْ ُثمَّ َحَضَر َأْيضًا ِإلَـى اْلَهْيَكـِل ِفـي الصُّ
يِسيُّوَن اْمَرَأًة ُأْمِسَكْت ِفي ِزنـاً 3 ـا َأَقاُموَهـا ِفـي اْلَوَسـِط . َوَقدََّم ِإَلْيِه اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ : قَـاُلوا لَـهُ 4َوَلمَّ
َوُموَسـى ِفـي النَّـاُموِس 5 ِفْعـلِ اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِهـَي َتْزِنـي ِفـي َذاِت الْ  َيا ُمَعلُِّم َهِذهِ «

ُبـوُه ِلَكـْي َيُكـوَن َلهُـْم َمـا 6» َفَماَذا َتقُـوُل َأْنـَت؟. َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل َهِذِه ُتْرَجمُ  قَـاُلوا َهـَذا ِلُيَجرِّ
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ــهِ  ــِه َعَلْي ــُب ِبِإْصــِبِعهِ . َيْشــَتُكوَن ِب ــَفُل َوَكــاَن َيْكُت ــى َأْس ــاْنَحَنى ِإَل ــا َيُســوُع َف ــى اَألْرضِ  َوَأمَّ . َعَل
وا َيْسـَأُلوَنُه اْنَتَصـَب َوقَـاَل َلهُـمْ 7 َمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم ِبـَال َخِطيَّـٍة َفْلَيْرِمَهـا َأوًَّال «: َوَلمَّا اْسـَتَمرُّ

ُة َيـا اْمـَرأَ «: َفَلمَّا اْنَتَصَب َيُسوُع َوَلْم َيْنُظْر َأَحدًا ِسَوى اْلَمْرَأِة َقاَل َلَها10.. .. .. » !ِبَحَجرٍ 
َفقَـاَل َلهَـا . »َال َأَحَد َيا َسيِّدُ «: َفَقاَلتْ 11» َأْيَن ُهْم ُأوَلِئَك اْلُمْشَتُكوَن َعَلْيِك؟ َأَما َداَنِك َأَحٌد؟

 11-2: 4يوحنا ) .»اْذَهِبي َوَال ُتْخِطِئي َأْيضاً . وَال َأَنا َأِديُنكِ «: َيُسوعُ 

م دون وجـــود دليـــل؟ أيـــرفض لمـــاذا لـــم يحكـــم عليهـــا بـــالرجم؟ هـــل ُتؤخـــذ شـــهادة المـــته
ــاُموَس 28: (شــهادة الشــهود ويقبــل شــهادتها بمفردهــا؟ فــأين كالمــه القائــل َمــْن َخــاَلَف َن
 28: 10عبرانيين ) .ُموَسى َفَعَلى َشاِهَدْيِن َأْو َثَالَثِة ُشُهوٍد َيُموُت ِبُدوِن َرْأَفةٍ 

اْثَنْيِن ِلَكْي َتُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة َعَلى َفـِم َوإِْن َلْم َيْسَمْع َفُخْذ َمَعَك َأْيضًا َواِحدًا َأِو 16(
 16: 18متى .) َشاِهَدْيِن َأْو َثَالَثةٍ 

من أخطاء الـرب كـذلك أنـه كـان عريانـًا مجـرَّدًا مـن المالبـس أمـام تالميـذه ومـريم ) 8
َقـــاَم َعـــِن 4(فمـــاذا أراد أن يعلمكـــم الكتـــاب بهـــذه الواقعـــة؟ . المجدليـــة فـــى العشـــاء األخيـــر

ثُمَّ َصبَّ َماًء ِفي ِمْغَسٍل َواْبَتَدَأ َيْغِسـُل 5 َوَخَلَع ِثَياَبُه َوَأَخَذ ِمْنَشَفًة َواتََّزَر ِبَهااِء اْلَعشَ 
 5-4: 13يوحنا )َأْرُجَل الّتَالِميِذ َوَيْمَسُحَها ِباْلِمْنَشَفِة الَِّتي َكاَن ُمتَِّزرًا ِبَها

لـى األمـام لينشـف أرجـل تالميـذه ، ولك أن تتخيل إلهًا مجردًا مـن مالبسـه ، ينحنـى إ
مظهرًا أغلظ ما فى العورة المغلظة ، وذلك فى منـزل عـاهرة سـابقة تابـت ، وأقلعـت عـن 
. الفجــور ، األمــر الــذى يستشــهد بــه شــواذ الغــرب علــى أن الــرب عنــدكم كــان مــن الشــواذ

 .وبذلك نجح الشيطان مرة أخرى فى نشر رذيلة قوم لوط ، الذين أهلكهم الرب بسببها

مــن أخطائــه كــذلك أنــه أوهــم تالميــذه بقدومــه القريــب قبــل أن ينتهــى هــذا الجيــل ، ) 9
. َال َيْمِضي َهَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن َهَذا ُكلُّهُ : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 30. (ولم يأت حتى اآلن

 31-30: 13مرقس ) .َالسََّماُء َواَألْرُض َتُزوَالِن َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َيُزولُ 31

 : من أخطاء الرب أنه لم يتذكر اسم أجداده بصورة سليمة) 10

  8: 1متى ) يورام ولد عوزيا(يقول متى إن  -1
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أى أن . حيـــث إن عوزيــا ابـــن أخزيــا ابــن يـــواش ابــن أمصـــياه ابــن يـــورام. وهــذا خطــأ
انظــر ملـــوك الثـــانى (هنــاك ثالثـــة أجيـــال ســاقطة وهـــم كـــانوا مــن الســـالطين المشـــهورين 

 ).25و 24و 22، وسفر أخبار األيام الثانى إصحاحات  14و 12و 8ت إصحاحا

أن عيسى عليه السـالم مـن نسـل شـلتائيل ابـن يكنيـا، وذكـر ) 12: 1(ذكر متى  -2
فهـل  27: 3لوقـا ) َشَأْلِتِئيَل ْبـِن ِنيـِري: (يقول لوقا :لوقا أنه من نسل شلتائيل ابن نيرى

 هذا صحيح؟

َأسِّـيُر : َواْبَنـا َيُكْنَيـا17. (ل ابـن يكنيـا ولـيس ابـن نيـرىويقول العهد القـديم إن شـألتئي
 17: 3أخبار األيام األول ) َوَشَأْلِتِئيُل اْبُنهُ 

أن عيسى عليه السالم من نسل سـليمان ابـن داود، وذكـر ) 7-6: 1(ذكر متى  -3
 . أنه من نسل ناثان ابن داود) 31: 3(لوقا

أدنــى فكــرة عــن أبنــاء ناثــان فــى العهــد إن وحــى كاتــب إنجيــل لوقــا لــم تكــن لديــه  -4
 .القديم ، فلم يصدق فيهم اسماً 

 )13: 1متى (هل أبيهود ابن زربابل كما قال وحى متى؟  -5

: َوَبُنـو َزُربَّاِبـلَ : (فإذا راجعت ذرية زربابل فى العهد القديم فلن تجد بينهم أبيهود. ال
َحُشـــوَبُة َوُأوَهـــُل َوَبَرْخَيــا َوَحَســـْدَيا َوُيوَشـــُب وَ 20 َمُشــالَُّم َوَحَنْنَيـــا َوَشـــُلوِمَيُة ُأْخــُتُهمْ 

 19: 3أخبار األيام األول .) َخْمَسةٌ . َحَسدَ 

  27: 3لوقا ) ِريَسا ْبِن َزُربَّاِبلَ : (هل ريسا ابن زربابل كما يقول لوقا؟ -6

َوَحُشـوَبُة 20 ُأْخُتُهمْ َمُشالَُّم َوَحَنْنَيا َوَشُلوِمَيُة : َوَبُنو َزُربَّاِبلَ : (فبنو زربابل هـم. ال
 20-19: 3أخبار األيام األول .) َخْمَسةٌ . َوُأوَهُل َوَبَرْخَيا َوَحَسْدَيا َوُيوَشُب َحَسدَ 

. وهــذا يعنــى أن كــل مــن وحــى متــى ووحــى لوقــا قــد أخطــأ فــى ذكــر اســم ابــن زربابــل
يا أخوه ونفهم كذلك من سفر أخبار األيام األول أن شألتئيل مات بدون ذرية ، ولعل فدا

تــزوج بامرأتــه وأنجــب منهــا نســًال ألخيــه حســب النــاموس ، فصــار زربابــل ابنــًا لشــألتئيل 
 .دون أن يعلم الرب أو الوحى ذلك فيوضحه حتى ال ُتَظُن الظنون فى زوجة شألتئيل

 ابن من شالح؟ -7
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نـان عنـد فهو ابن قي 36: 3لوقا ) ْبِن ِقيَناَن ْبِن َأْرَفْكَشادَ 36 َشاَلحَ : (قال وحى لوقا
 .لوقا

ــَد َعــاِبرَ 18: (ويقــول وحــى العهــد القــديم ــَد َشــاَلَح َوَشــاَلُح َوَل أخبــار  ).َوَأْرَفْكَشــاُد َوَل
ــَالَث 13(و  18: 1األيــام األول  ــٍة َوَث ــَع ِمَئ ــَد َشــاَلَح َأْرَب ــا َوَل ــَد َم َوَعــاَش َأْرَفْكَشــاُد َبْع

 .إذن ابن أرفكشاد وليس ابن ابنه فهو 13: 11تكوين .) ِسِنيَن َوَوَلَد َبِنيَن َوَبَناتٍ 

ألــيس مــن أخطائــه أنــه حفــظ نشــيد اإلنشــاد ضــمن الكتــاب المقــدس ، وهــو مــن ) 11
 تأليف نبى عابد لألوثان؟ 

، َولَـْم َأنَّ ِنَساَءُه َأَمْلـَن َقْلَبـُه َوَراَء آِلَهـٍة ُأْخـَرىَوَكاَن ِفي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسـَلْيَماَن 4(
َفَذَهَب ُسَلْيَماُن َوَراَء َعْشُتوَرَث ِإَلَهِة 5. ًال َمَع الرَّبِّ ِإَلِهِه َكَقْلِب َداُوَد َأِبيهِ َيُكْن َقْلُبُه َكامِ 

ْيُدوِنيِّيَن َوَمْلُكـوَم ِرْجـِس اْلَعمُّـوِنيِّينَ  ، َولَـْم 6. الصَّ َوَعِمـَل ُسـَلْيَماُن الشَّـرَّ ِفـي َعْيَنـِي الـرَّبِّ
َبَنى ُسَلْيَماُن ُمْرَتَفَعًة ِلَكُمـوَش ِرْجـِس اْلُمـوآِبيِّيَن ِحيَنئِـٍذ 7. َد َأِبيهِ َيْتَبِع الرَّبَّ َتَمامًا َكَداوُ 

َوَهَكـَذا َفَعـَل ِلَجِميـِع 8. َعَلى اْلَجَبِل الَِّذي ُتَجاَه ُأوُرَشِليَم، َوِلُموَلـَك ِرْجـِس َبِنـي َعمُّـونَ 
َفَغِضَب الرَّبُّ َعَلى ُسَلْيَماَن َألنَّ 9. ْحَن ِآلِلَهِتِهنَّ ِنَساِئِه اْلَغِريَباِت اللََّواِتي ُكنَّ ُيوِقْدَن َوَيْذبَ 

َوَأْوَصاُه ِفي َهَذا اَألْمِر 10، َقْلَبُه َماَل َعِن الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي َتَراَءى َلُه َمرََّتْينِ 
 10-4: 11ملوك األول ) .بُّ َفَلْم َيْحَفْظ َما َأْوَصى ِبِه الرَّ . َأْن َال َيتَِّبَع آِلَهًة ُأْخَرى

أليس من أخطاء الرب كثير الرحمة أنه أمر بقتل النساء واألطفال وشق بطون ) 12
 الحوامل ، وٕاهالك الزرع والضرع ، بل واإلبادة الجماعية؟

ُمَهـا ِبُكـلِّ َمـا ِفيَهـا َمـ15( َع َفَضْربًا َتْضِرُب ُسكَّاَن ِتلَك الَمِديَنِة ِبَحدِّ السَّْيِف َوُتَحرِّ
َتْجَمــُع ُكــل َأْمِتَعِتَهــا ِإلــى َوَســِط َســاَحِتَها َوُتْحــِرُق ِبالنَّــاِر 16. َبَهاِئِمَهــا ِبَحــدِّ السَّــْيفِ 

تثنيـة .) الَمِديَنَة َوُكل َأْمِتَعِتَها َكاِملًة ِللرَّبِّ ِإلِهَك َفَتُكـوُن تَـال� ِإلـى اَألَبـِد ال ُتْبَنـى َبْعـدُ 
13 :15- 17 

َلـْم ُيْبـِق . ُكلَّ َأْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّْهِل َوالسُُّفوِح َوُكلَّ ُمُلوِكهَـا َفَضَرَب َيُشوعُ 40(
 40-28: 10يشوع .) ِإَلُه ِإْسَراِئيلَ  َبْل َحرََّم ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما َأَمَر الرَّبُّ , َشاِرداً 

ــــِت َوَأَخــــَذ َحاُصــــوَر وَ 10( ــــَك اْلَوْق ــــي َذِل ــــْيفِ ثُــــمَّ َرَجــــَع َيُشــــوُع ِف .... َضــــَرَب َمِلَكَهــــا ِبالسَّ
ـــْيفِ 11 َوَأْحـــَرَق . َوَلـــْم َتْبـــَق َنَســـَمةٌ . َحرَُّمـــوُهمْ . َوَضـــَرُبوا ُكـــلَّ َنْفـــٍس ِبَهـــا ِبَحـــدِّ السَّ
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َفَأَخَذ َيُشوُع ُكـلَّ ُمـُدِن ُأوَلِئـَك اْلُمُلـوِك َوَجِميـَع ُمُلوِكَهـا َوَضـَرَبُهْم 12. َحاُصوَر ِبالنَّارِ 
 12-10: 11يشوع .) َحرََّمُهْم َكَما َأَمَر ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ . فِ ِبَحدِّ السَّيْ 

ُمــوا ُكــلَّ َمـا َلــُه َوَال َتْعــُف َعـْنُهْم َبــِل اْقُتــْل 3( َفـاآلَن اْذَهــْب َواْضــِرْب َعَمـاِليَق َوَحرِّ
 3: 15األول صموئيل )َجَمًال َوِحَماراً , َبَقرًا َوَغَنماً , ِطْفًال َوَرِضيعاً , َرُجًال َواْمَرَأةً 

ــاَرٍة َوَتْقَطُعــوَن ُكــلَّ َشــَجَرٍة 19( ــٍة ُمْخَت ــَنٍة َوُكــلَّ َمِديَن ــٍة ُمَحصَّ َفَتْضــِرُبوَن ُكــلَّ َمِديَن
ملـوك ) ].َطيَِّبٍة َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيـوِن اْلَمـاِء َوُتْفِسـُدوَن ُكـلَّ َحْقَلـٍة َجيِّـَدٍة ِباْلِحَجـاَرةِ 

 19: 3الثانى 

َوَقَتَل َجِميَع الَِّذيَن َبُقوا َألْخـآَب ِفـي السَّـاِمَرِة َحتـَّى َأْفَنـاُه، السَّاِمَرِة، َوَجاَء ِإَلى 17(
 17: 10ملوك الثانى ) .َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإيِليَّا

َوَهَكـَذا . ُفـُؤوسٍ َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنـَواِرِج َحِديـٍد وَ 3(
أخبار ) .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ 

 3: 20األيام األول 

ــَة ُطــوَبى ِلَمــْن ُيَجاِزيــِك َجــَزاَءِك الَّــِذي َجاَزْيِتَنــا8( ــَل اْلُمْخَرَب ــنْ 9! َيــا ِبْنــَت َباِب ــوَبى ِلَم  ُط
ْخَرةَ   9-8: 137مزامير !) ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيْضِرُب ِبِهُم الصَّ

ُتَحطَّـُم . ِبــالسَّْيِف َيْسـُقُطونَ . ُتَجاَزى السَّـاِمَرُة َألنََّهـا َقـْد َتَمـرََّدْت َعَلـى ِإَلِهَهـا16(
 16: 13هوشع ) َأْطَفاُلُهْم َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ 

الَّــِذيَن َلـْم ُيِريــُدوا َأْن َأْمِلـَك َعَلــْيِهْم َفـْأُتوا ِبِهــْم ِإَلـى ُهَنــا  َأمَّـا َأْعــَداِئي ُأوَلِئـكَ 27( 
 27: 19لوقا .) »َواْذَبُحوُهْم ُقدَّاِمي

من أخطاء الرب أنه تجسد على قولكم من امرأة ومن أكبر أخطاء الرب ) 13
ر فقد كان يمكنه التجسد من امرأة عذراء غي. مخطوبة وعرض سمعتها للقيل والقال

 !مخطوبة

مــن أخطــاء الــرب أنــه وِلــَد مــن أمــه ، فكــان هــو زوجهــا وابنهــا ، فأخــذ ضــعاف ) 14
 .العقول هذا ذريعة لزنى المحارم ، وعرَّض سمعة أمه للتلوث

ناهيك عن باقى األخطاء التى طرحناهـا فـى صـورة أسـئلة سـواء مـن العهـد القـديم أو 
 !!العهد الجديد
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 عباده ، وأنـه أحـب البشـر أكثـر مـن نفسـه يتكلم النصارى عن حب الرب ل -348س
 .أو ابنه ، لذلك فهو افتدى البشر بابنه أو بنفسه على اختالف العقائد فيها

هـذا ال يعقلـه العقـل البشـرى، ولــو كـان هـذا صـحيحًا لخلــق الـرب العقـل البشـرى يفهــم 
 فمـن البـديهى أن يفتـدى  اإلنسـان ابنـه بخـروف، لكـن. هذا الشـىء أو يعقلـه علـى األقـل

ـــا يمكننـــى أن أعـــوض  ـــًا، فأن ـــه فهـــذا محـــال إال إذا كنـــت مجنون ـــدى الخـــروف بابن أن يفت
الخروف بآخر، وكان يمكن للرب أن يعوض آدم بـآخر ال يخطـىء، لكـن كيـف يعـوض 
: نفسه أو ابنه؟ وهذا المبدأ هو مبدأ الرب أيضًا، فالشـرير دائمـًا فديـة للصـديق، فقـد قـال

 34: 7 أمثال) إن الشرير فدية الصدِّيق(

. ومن البديهى أن أفتدى الشىء بشىء قريب منـه فـى الـثمن أو أرخـص ولـيس أغلـى
دوالر على أقصى تقدير، إال  400دوالر بـ  400بمعنى إننى أفتدى الساعة التى ثمنها 
دوالر فمـن  400وحتى لو وصل ثمن الفداء إلى . إذا كنت غبيًا ال أعرف قيمة األشياء

وأوفــر علــى . جديــدة مثلهــا وقــد تكــون بمواصــفات أفضــلالســهل أن أشــترى ســاعة أخــرى 
نفســى اإلنفعــاالت النفســية والتفكيــر فــى الفــداء ، وهــل ســينجح أم يفشــل وأخســر خســارة 

لكــن أن أفتــدى هـذه الســاعة بنفســى أو بقيمــة أعلـى مــن قيمتهــا فهــذا غبــاء . علـى خســارة
 .وٕاسراف

ــــيس ال: وبمعنــــى آخــــر ــــدى بنفســــى ، ول ــــل بل ــــا أفــــدى الغــــالى مث فقــــد كــــان . عكــــسأن
المفروض أن يحدث عكس ما تؤمنون به ، فكان المفروض أن يفدى أحد التالميذ إلهه 

 !!بنفسه ، وال يفتدى اإلله إثم آدم وحواء ألكلهما من الشجرة بنفسه

 فهل ُيقتل السيد عن العبد؟ 

 وهل تبرهنون هذه القصة على أنها حب من الرب لعبيده؟

 بانية برهن عليها الرب بجريمة َقَتَل فيها ابنه؟هل تناسيتم أن هذه المحبة الر 

هــل تناســيتم أن هــذه المحبــة الربانيــة بــرهن عليهــا الــرب بحــبس األبــرار مــع األشــرار 
والكفار فى نار جهنم متمتعًا بعذابهم إلى أن يمن عليهم وينزل إلى األرض متجسدًا فى 
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وجهـه، واإلسـتهزاء  صورة رجل، ليسـتمتع باإلهانـات، والصـفع علـى وجهـه، والبصـق فـى
 به ، ثم إعدامه مع المجرمين؟

 وٕاذا كان هذا دليل للمحبة عندكم ، فما هو دليل الكره واإلنتقام والتشفى؟

فلمـاذا ال نفهـم هــذا الفـداء المزعـوم علــى أن الـرب كـره نفســه ألن عبيـده لـم تحترمــه ، 
يكفـر أو يسـرق أو كل ما يختـار نبـى : ولم تقدره، ولم تعبده حق عبادته، وأنه فشل كإله

 يكذب، وبناًء على ذلك قرر اإلنتحار؟

، وقال إنه سيضرب الراعى فتتبدد ) 11: 10يوحنا(ألم يقل إنه هو الراعى الصالح؟ 
 .إذن فهو الضارب والمضروب ، وهذا انتحار) 31: 26متى (الخراف؟ 

 فهل من المحبة أن يفرض الرب فرائض غير صالحة ، ثم يرمى بهم فى أتون النار
َوَأْعَطْيـُتُهْم َأْيضـًا َفـَراِئَض َغْيـَر 25(إلى أن يتجسد ويرمى بنفسه فى أحضـان المـوت؟ 

ْســُتُهْم ِبَعَطاَيـاُهْم ِإْذ َأَجـاُزوا ِفــي النَّـاِر ُكــلَّ 26َصـاِلَحٍة َوَأْحَكــامًا َال َيْحُيــوَن ِبَهـا  َوَنجَّ
 26-25: 24حزقيال)ا الرَّبُّ َحتَّى َيْعَلُموا َأنِّي َأنَ , َفاِتِح َرِحٍم ُألِبيَدُهمْ 

ولماذا ال نفهـم هـذا الفـداء المزعـوم علـى أن الـرب يـأس مـن عبيـده وأخالقهـم، فأرسـل 
ــيهم أنبيــاء فاســدة ، علــم فســادهم بعلمــه المســبق ، ليــدينهم فــى اآلخــرة بظلمــه المعتــاد  إل
الذى حكم به على ابنه البرىء وأسـلمه للقتـل دون أن يرتكـب معصـية ويحـرقهم فـى نـار 

 جهنم؟

فلــو عــدل الــرب . وهــل معنــى ذلــك فــى عــرفكم أن الحــب ضــد العــدل ، وال يجتمعــان
وعاقب آدم وحواء عـن أكلهمـا مـن الشـجرة ليرجعـا عـن ذنبهمـا ويسـتغفرا ويتوبـا عـن هـذا 
الذنب، وحتى ال يسير من خلفهمـا علـى نفـس درب اآلثـام ويطيـع اهللا، ألـيس هـذا العـدل 

دل هـــذا إلـــى خـــوف النـــاس مـــن اقتـــراف الـــذنوب هـــو الحـــل بعينـــه؟ أال يصـــل طريـــق العـــ
 واآلثام، فيكون عاقبتهم رضوان اهللا ، ونعيمه المقيم؟ 

وٕاال، لمـــاذا فـــرض عقوبـــة علـــى الزانـــى ، والســـارق ، والقاتـــل ، ومـــن يكســـر فريضـــة 
 السبت، لو كانت محبته وعدله ال يجتمعان ، إال بتجسد اإلله وصلبه؟
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علــى أن الــرب كـــره عبيــده فقــرر أن ينــتقم مـــنهم  ولمــاذا ال نفهــم هــذا الفـــداء المزعــوم
ويســـتخف بعقـــولهم باســـم المحبـــة ، فـــاخترع لكـــم نظريـــة الفـــداء والصـــلب لتتركـــوا أعمـــال 

 الخير والبر ، وليكون هذا مبررًا للرب فى جعلهم حطبًا لنار جهنم؟

ـا اِالْبـُن  ِلَمـاَذا َال َيْحِمـُل اِالْبـُن ِمـنْ : َوَأْنـُتْم َتُقولُـونَ [19(: أليس هـو القائـل ِإثْـِم اَألِب؟ َأمَّ
َالـنَّْفُس الَّتِـي ُتْخِطـُئ 20. َحِفَظ َجِميَع َفَراِئِضي َوَعِمَل ِبَها َفَحَياًة َيْحَيا. َفَقْد َفَعَل َحّقًا َوَعْدالً 

رُّ اْلَبـارِّ َعَلْيـِه بِـ. اِالْبُن َال َيْحِمُل ِمْن ِإْثِم اَألِب َواَألُب َال َيْحِمُل ِمْن ِإثْـِم اِالْبـنِ . ِهَي َتُموتُ 
يِر َعَلْيِه َيُكونُ  يُر َعْن َجِميِع َخَطاَياُه الَِّتـي َفَعَلَهـا 21. َيُكوُن َوَشرُّ الشِّرِّ َفِإَذا َرَجَع الشِّرِّ

ُكـلُّ َمَعاِصـيِه الَِّتـي 22. َال َيُمـوتُ . َوَحِفَظ ُكلَّ َفَراِئِضي َوَفَعَل َحّقًا َوَعْدًال َفَحَياًة َيْحَيا
يِر 23. ِفــي ِبــرِِّه الَّــِذي َعِمــَل َيْحَيــا. َهــا َال ُتــْذَكُر َعَلْيــهِ َفَعلَ  ــرِّ َهــْل َمَســرًَّة ُأَســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ

؟   23-19: 18حزقيال ) ؟َأَال ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَياَيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ

ح ، وهذا مصداقًا لقول إذن فدخول الجنة مرهون باإليمان باهللا ورسوله والعمل الصال
َأْن َيْعِرُفـوَك َأْنـَت اِإلَلـَه اْلَحِقيِقـيَّ  :َوَهِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة اَألَبِديَّـةُ 3(: عيسى عليه السـالم

ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ 4 .َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْرَســْلَتهُ  اْلَعَمــَل الَّــِذي . َأَنــا َمجَّ
 4-3 :17يوحنا .) َقْد َأْكَمْلُتهُ  َأْعَطْيَتِني َألْعَملَ 

َيـا َربُّ : َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفـي َذِلـَك اْلَيـْومِ 22( 23-22: 7متى : وكذلك قوله فى
َيــا َربُّ َأَلــْيَس ِباْســِمَك َتَنبَّْأَنــا َوِباْســِمَك َأْخَرْجَنــا َشــَياِطيَن َوِباْســِمَك َصــَنْعَنا ُقــوَّاٍت 

 !)اْذَهُبوا َعنِّي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : ٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ َفِحيَنئِ 23؟ َكِثيَرةً 

فقد كان جلَّ ذنوبهم أنهم فعلوا كل هذه األعمال الصالحة باسـم يسـوع ، ولـيس باسـم 
 .رب يسوع

: كــــان هــــذا بالنســــبة لإليمــــان بــــاهللا ورســــوله ، أمــــا بالنســــبة للعمــــل الصــــالح فقــــد قــــال
 3: 12هوشـع ) .ُيعاِقُب َبني َيعقوَب علـى ُطـُرِقِهم وُيجـازيِهم ِبحَسـِب أعمـاِلِهموسَ (

 الترجمة المشتركة

 27: 16متى .) َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِلهِ (
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ماذا أعطى هؤالء العبيد ، هـؤالء البشـر لهـذا اإللـه ليحـبهم أكثـر مـن نفسـه أو ابنـه ، 
نفسه وابنه من أجلهم؟ لقـد عصـوه ، وضـربه يعقـوب ، وسـرق النبـوة لدرجة أنه ُيضحى ب

مــن أخيــه ، وزنــى لــوط ، ويهــوذا ، وداود ، وكفــر ســليمان وغيــره ، ألهــذا أحــبهم؟ ألســت 
معــى أنــه إلــه مهــزأ ال يســتحق العبوديــة ذلــك اإللــه الــذى يحــب مــن ضــربوه ، وأهــانوه ، 

ه، ودمروا البيئة التى خلقها، وحرفوا وعصوه وكفروا به ، ولم يوقروه ، ولم يعظموا شعائر 
 كتبه ، وقتلوا أنبياءه ، وعبدوا العجل بعد أن أراهم قدرته وأخرجهم من مصر؟

ـــرار ليقلـــدوهم  ـــه لألب ـــوه ليحـــب هـــؤالء المجـــرمين؟ أم هـــى دعـــوة من ـــه معت فهـــل هـــو إل
 فيحشرهم جميعًا فى جهنم داخرين؟

 )27: 16متى (له وخسر نفسه؟ ماذا ينفع اإلنسان لو ربح العالم ك: ألم يقل الرب

 ألم يخسر الرب نفسه وخسر العالم كله الذى ضحى به قبل تجسده وموعد صلبه؟

لقــد تجســد الشــيطان فــى ثــوب حيــة ، فهــل عــدل الــرب إذ تــرك الشــيطان وانــتقم مــن 
ــــيهن أن يــــأكلن التــــراب طــــوال  ــــى بطــــنهن ، وفــــرض عل ــــات ، وجعلهــــن يســــعين عل الحيَّ

 حياتهن؟ 

مــن الشــيطان مباشــرة؟ فهــل عجــز عــن االنتقــام مــن الشــيطان أم كــان  فلمــاذا لــم ينــتقم
الشيطان أحيل منه ولم يتمكن من ذلك؟ فال تتعجب لقد تمكن منه الشيطان وأسـره لمـدة 
أربعين يوما فى البرية كما تحكى األناجيل ، كما فشل الرب ومالئكته فى غوايـة آخـاب 

َمـْن ُيْغـِوي َأْخـآَب َفَيْصـَعَد َوَيْسـُقَط ِفـي : َفَقاَل الـرَّبُّ 20: (، وتمكن الشيطان من ذلك
وُح َوَوَقــَف َأَمــاَم 21. َراُمــوَت ِجْلَعــاَد؟ َفَقــاَل َهــَذا َهَكــَذا َوَقــاَل َذاَك َهَكــَذا ثُــمَّ َخــَرَج الــرُّ

َكِذٍب ِفـي  َأْخُرُج َوَأُكوُن ُروحَ : َفَقالَ 22؟ ِبَماَذا: َوَسَأَلُه الرَّبُّ . َأَنا ُأْغِويهِ : الرَّبِّ َوَقالَ 
ملـوك األول ) َفـاْخُرْج َواْفَعـْل َهَكـَذا. ِإنَّـَك ُتْغِويـِه َوَتْقتَـِدرُ : َفَقـالَ . َأْفَواِه َجِميِع َأْنِبَياِئـهِ 

22 :20-22 

فهو دائمًا ال يقدر علـى . فهل مثل هذا إله عاقل أو عادل أو يحب خلقه؟ بالطبع ال
يتلبســه الشــيطان ، لــذلك فقــد حكــم الشــيطان ، ولكنــه أســد علــى اإلنســان الضــعيف الــذى 

َوإَِذا َكاَن ِفـي َرُجـٍل َأِو اْمـَرَأٍة «27(: أن يرجم) جان(على االنسان الذى يتبسه شيطان 
 27: 20الويين)»َدُمُه َعَلْيهِ . ِباْلِحَجاَرِة َيْرُجُموَنهُ . َجانٌّ َأْو َتاِبَعٌة َفِإنَُّه ُيْقَتلُ 
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حتـاج لعقلــه المــدبر وحكمتــه الشــيطانية فــى والسـبب فــى أنــه ال يعاقــب الشــيطان أنــه ي
فعندما أراد أن يهلك . بعض األحيان ، التى يفشل هو نفسه ومالئكته فى إيجاد حل لها

أخاب ، لم يجد حًال لهذه المشكلة ، وفشلت مالئكته أيضًا أن تساعده فى ذلك ، ودخل 
وقبلــه الــرب الشــيطان اجتمــاع الــرب مــع مالئكتــه، وأشــار الشــيطان علــى الــرب بالحــل، 

 !!سعيدًا بانتهاء المشكلة

لقـــد أهلـــك الـــرب إذن ابنـــه أو نفســـه ، وتـــرك المـــذنب الحقيقـــى ، وهـــذه هـــى الحكمـــة 
ومعنــــى ذلــــك أن الــــرب أهــــان األبــــرار واألشــــرار ، وأكــــرم . والعــــدل والمحبــــة فــــى عــــرفكم

ــم البــين ! تركهمــا وعاقــب مــن لــم يــذنب فــى حياتــه؟!! المــذنبين وتركهمــا ومثــل هــذا الظل
 !مونه محبةتس

ــْرَوِة َأْشــَراٍر َكِثيــِرينَ 16: (ألــم يقــل ــْن َث ــٌر ِم ــدِّيِق َخْي َألنَّ َســَواِعَد 17. َاْلَقِليــُل الَّــِذي ِللصِّ
ـدِّيِقيَن الـرَّبُّ  الـرَّبُّ َعـاِرٌف َأيَّـاَم اْلَكَملَـِة َوِميـَراُثُهْم ِإلَـى 18. اَألْشَراِر َتْنَكِسـُر َوَعاِضـُد الصِّ

ــوِء َوِفــي َأيَّــاِم اْلُجــوِع َيْشــَبُعونَ 19. اَألَبــِد َيُكــونُ  َألنَّ اَألْشــَراَر 20. َال ُيْخــَزْوَن ِفــي َزَمــِن السُّ
يُر َيْسـَتْقِرُض 21. َكالدَُّخاِن َفُنـوا. َفُنوا. َيْهِلُكوَن َوَأْعَداُء الرَّبِّ َكَبَهاِء اْلَمَراِعي الشِّـرِّ
ــــَرأَُّف َوُيعْ  ــــدِّيُق َفَيَت ــــا الصِّ ــــي َأمَّ ــــوَن اَألْرَض 22. ِطــــيَوَال َيِف ــــُه َيِرُث ــــاَرِكيَن ِمْن َألنَّ اْلُمَب

 ؟17-16: 37مزمور .) َواْلَمْلُعوِنيَن ِمْنُه ُيْقَطُعونَ 

فكيف كسر سواعد الحق والخيـر المتمثـل فـى نفسـه أو ابنـه وتـرك األشـرار يعيشـون؟ 
اهللا توبيتــه لمــاذا لــم يهلــك أعــداءه؟ أال ُيعــد هــذا دلــيال علــى أن آدم اســتغفر اهللا ، وقبــل 

حيث ورث هو وذريته األرض ، وال يرثها إال المباركون؟ أم يدل هذا على أن ابنـه كـان 
 من األعداء الحقيقيين فأهلكه؟

. ِإَلى اَألَبِد ُيْحَفُظونَ . َألنَّ الرَّبَّ ُيِحبُّ اْلَحقَّ َوَال َيَتَخلَّى َعْن َأْتِقَياِئهِ 28: (ألم يقل
ــا َنْســُل اَألْشــَراِر فَ  ــدِّيُقوَن َيِرثُــوَن اَألْرَض َوَيْســُكُنوَنَها ِإَلــى اَألَبــدِ 29. َيْنَقِطــعُ َأمَّ . الصِّ

دِّيِق َيْلَهُج ِباْلِحْكَمِة َوِلَساُنُه َيْنِطـُق بِـاْلَحقِّ 30 َال َتَتَقْلَقـُل . َشـِريَعُة ِإَلِهـِه ِفـي َقْلبِـهِ 31. َفُم الصِّ
دِّيقَ 32. َخَطَواتُـهُ  يُر ُيَراِقُب الصِّ الـرَّبُّ َال َيْتُرُكـُه ِفـي َيـِدِه َوَال 33. ُمَحاِوًال َأْن ُيِميَتهُ  الشِّرِّ

 ؟33-28: 37مزمور .) َيْحُكُم َعَلْيِه ِعْنَد ُمَحاَكَمِتهِ 
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فلمــاذا تخلــى عــن أتقــى األتقيــاء وهــى نفســه أو ابنــه؟ لمــاذا لــم يحفــظ نفســه أو ابنـــه 
كان من الكاذبين فأهلـك نفسـه لألبد؟ ولماذا قطع نسل األبرار وترك نسل األشرار؟ فهل 

 أو ابنه؟

 لمــاذا تتشــفعون فــى دعــائكم بالســيدة العــذراء ، وال يوجــد عنــدكم إال شــفيع  -349س
َوإِْن َأْخَطــَأ َأَحــٌد َفَلَنــا . َيــا َأْوَالِدي، َأْكتُــُب ِإَلــْيُكْم َهــَذا ِلَكــْي َال ُتْخِطُئــوا1(واحــد هــو يســوع؟ 

 1: 2يوحنا األولى ) .يُح اْلَبارُّ َشِفيٌع ِعْنَد اآلِب، َيُسوُع اْلَمسِ 

 ولــيس لكــم أب إال أبــوكم ) أبونــا(لمــاذا تطلقــون علــى القســيس أو البابــا  -350س ،
. َأَباَنا الَِّذي ِفـي السَّـَماَواِت ِلَيَتَقـدَِّس اْسـُمكَ : َفَصلُّوا َأْنُتْم َهَكـَذا«9(السماوى وهو اهللا؟ 

ــَتُكْن َمِشــيَئتُ . ِلَيــْأِت َمَلُكوُتــكَ 10 ــى اَألْرضِ ِل ــَذِلَك َعَل ــَماِء َك ــي السَّ ــا ِف ُخْبَزَنــا 11. َك َكَم
ــْومَ  ــا اْلَي ــا َأْعِطَن ــا12. َكَفاَفَن ــْذِنِبيَن ِإَلْيَن ــا َكَمــا َنْغِفــُر َنْحــُن َأْيضــًا ِلْلُم ــا ُذُنوَبَن ــْر َلَن َوَال 13. َواْغِف

يرِ  َنا ِمَن الشِّرِّ . َك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجـَد ِإَلـى اَألَبـدِ َألنَّ لَ . ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِّ
ِتِهــْم 14. آِمــينَ  ــَماِويُّ َفِإنَّــُه ِإْن َغَفــْرُتْم ِللنَّــاِس َزالَّ َوإِْن َلــْم 15. َيْغِفــْر َلُكــْم َأْيضــًا َأُبــوُكُم السَّ

ِتِهْم  تِ  َال َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكمْ َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ  15-9: 6متى .) ُكمْ َأْيضًا َزالَّ

ِإنَّهَـا َال تَـْزَرُع َوَال َتْحُصـُد َوَال َتْجَمـُع ِإَلــى : ُاْنظُـُروا ِإلَـى ُطُيـوِر السَّـَماءِ 26( 26: 6متـى 
 .)َوَأُبوُكُم السََّماِويُّ َيُقوُتَهاَمَخاِزَن 

ــيُكمْ . َأِحبُّــوا َأْعــَداَءُكمْ ( 45-44: 5متــى  ــاِرُكوا َالِعِن ُمْبِغِضــيُكْم َوَصــلُّوا  َأْحِســُنوا ِإَلــى. َب
ِلَكــــْي َتُكوُنــــوا َأْبَنــــاَء َأِبــــيُكُم الَّــــِذي ِفــــي 45َألْجــــِل الَّــــِذيَن ُيِســــيُئوَن ِإَلــــْيُكْم َوَيْطــــُرُدوَنُكْم 

 )السََّماَواتِ 

َوإِالَّ اْحَتــِرُزوا ِمــْن َأْن َتْصــَنُعوا َصــَدَقَتُكْم ُقــدَّاَم النَّــاِس ِلَكــْي َيْنُظــُروُكْم «( 4-1: 6متــى 
ــَماَواتِ  ــيُكُم الَّــِذي ِفــي السَّ ــَد َأِب ــْم َأْجــٌر ِعْن ــْيَس َلُك ِلَكــْي َتُكــوَن َصــَدَقُتَك ِفــي 4. .. .. َفَل

 .)َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُهَو ُيَجاِزيَك َعَالِنَيةً . اْلَخَفاءِ 

َأْصـَعُد ِإَلـى َأِبـي َوَأِبـيُكْم  ِإنِّـي: َوَلِكِن اْذَهِبي ِإَلى ِإْخَوِتي َوُقوِلي َلُهمْ ( 17: 20يوحنا 
 .)»َوإَِلِهي َوإَِلِهُكمْ 
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 تقولـون بتجسـد اإللـه مـن امـرأة عـذراء ، وهـذه المـرأة مخلوقـة ومولـودة مــن  -351س
بشــر ، فــإذا كانــت خطيئــة آدم تتــوارث ، فهــى إذن قــد ورثــت الخطيئــة ، وأورثتهــا ابنهــا 

 لخطايا؟فكيف لمخطىء وارث الخطيئة أن يمحو ا. وزوجها اإلله

 َألْن ِمَن الثََّمِر ُتْعَرُف الشَّـَجَرةُ : (من الثمرة ُتعَرف الشـجرة: يقول الرب -352س. (
 33: 12متى 

، َكَما َأنَّ َذاَك َمْن َيْفَعُل اْلِبرَّ َفُهَو َبارٌّ . َأيَُّها اَألْوَالُد، َال ُيِضلَُّكْم َأَحدٌ 7: (ويقول أيضاً 
 8-7: 3يوحنا األولى ) ،َة َفُهَو ِمْن ِإْبِليَس َمْن َيْفَعُل اْلَخِطيَّ 8. َبارٌّ 

فمــن أى جــنس تقســمون الــرب الــذى أعطــى فــرائض غيــر صــالحة ، وأصــلع هامــات 
بنات صهيون ، وأظهر عورتهن ، ودفع بنساء داود إلى الزنا ، ولم يشفق على ابنه بـل 

يفعلــون  دفعــه للصــلب؟ فهــل هــو مــن األبــرار الــذين يفعلــون البــر ، أم مــن األشــرار الــذين
 أعمال إبليس؟

 ــوُل َلُكــمْ 36: (يقــول يســوع -353س ــْن َأُق ــَتَكلَُّم ِبَهــا : َوَلِك ــٍة َبطَّاَلــٍة َي ــلَّ َكِلَم ِإنَّ ُك
ُر َوِبَكَالِمـَك 37. النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَهـا ِحَسـابًا َيـْوَم الـدِّينِ  َألنَّـَك ِبَكَالِمـَك َتَتَبـرَّ

 37-36: 12متى ) .ُتَدانُ 

ــَك ِإِن اْعَتَرْفــَت 9: (فــى وجــود الخطيئــة األزليــة ، ويكــذب بــولس فــى قولــهوهــذا ين َألنَّ
: 10روميـة ) .ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمـَواِت َخَلْصـتَ 

9 

ُر اْلَفـاِجَر  َوَأمَّا الَِّذي َال َيْعَمُل َوَلِكْن ُيـْؤِمنُ 5(: ويكذب بولس فى أقوالـه ِبالَّـِذي ُيَبـرِّ
 5: 4رومية .) َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ِبرّاً 

ُر ِبَأْعَمــــاِل النَّــــاُموسِ 16( َبــــْل ِبِإيَمــــاِن َيُســــوَع ، ِإْذ َنْعَلــــُم َأنَّ اِإلْنَســــاَن َال َيَتَبــــرَّ
َر ِبِإيَمــ، اْلَمِســيحِ  اِن َيُســوَع َال ِبَأْعَمـــاِل آَمنَّــا َنْحــُن َأْيضـــًا ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ِلَنَتَبـــرَّ
ُر َجَسٌد َما. النَّاُموسِ   16: 2غالطية ) .َألنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس َال َيَتَبرَّ
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ُروَن ِبالنَّاُموسِ 4( . َسَقْطُتْم ِمَن النِّْعَمةِ . َقْد َتَبطَّْلُتْم َعِن اْلَمِسيِح َأيَُّها الَِّذيَن َتَتَبرَّ
وِح مِ 5 َألنَّـُه ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوَع َال اْلِختَـاُن 6. َن اِإليَماِن َنَتَوقَُّع َرَجـاَء ِبـرٍّ َفِإنََّنا ِبالرُّ

  6-4: 5غالطية ) .َيْنَفُع َشْيئًا َوَال اْلُغْرَلُة، َبِل اِإليَماُن اْلَعاِمُل ِباْلَمَحبَّةِ 

ُر أَ 20( َألنَّ ِبالنَّـــاُموِس . َماَمـــهُ َألنَّـــُه ِبَأْعَمـــاِل النَّـــاُموِس ُكـــلُّ ِذي َجَســـٍد َال َيَتَبـــرَّ
َفَقــْد َظَهــَر ِبــرُّ اِهللا ِبــُدوِن النَّــاُموِس َمْشــُهودًا َلــُه ِمــَن َوَأمَّـا اآلَن 21. َمْعِرَفــَة اْلَخِطيَّــةِ 

  21-20: 3رومية .) النَّاُموِس َواَألْنِبَياءِ 

َبـْل ِبَنـاُموِس ! َكالَّ ؟ اَألْعَمالِ  َأِبَناُموسِ ِبَأيِّ َنـاُموٍس؟ ! َفَأْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد اْنَتَفى27(
ُر ِباِإليَمــاِن ِبــُدوِن َأْعَمــاِل النَّــاُموسِ 28. اِإليَمــانِ  .) ِإذًا َنْحِســُب َأنَّ اِإلْنَســاَن َيَتَبــرَّ
 28-27: 3رومية 

 بســفر إشــعياء الــذى قــرأه يســوع فــى المــذبح، ) 18: 4(يستشــهد لوقــا فــى  -354س
) 2-1: 61إشـــعياء . (ص المــذكور فــى لوقــاوالــنص فــى ســفر إشــعياء يختلــف عـــن الــن

 فأيهما كالم الرب الذى أوحى به؟

َجِميـُع الَّـِذيَن َأتَـْوا َقْبِلـي ُهـْم 8(وٕاذا كان الرب قد قال عن إشعياء إنه لص وسـارق 
، فلمــاذا يستشـهد بكــالم  8: 10يوحنـا ) .َوَلِكـنَّ اْلِخــَراَف لَـْم َتْســَمْع َلهُـمْ ُسـرَّاٌق َوُلُصــوٌص 

 سارق؟اللص ال

 أيـــن دعـــوة يســـوع للبـــر بالوالـــدين فـــى أمـــره لرجـــل أبـــوه مـــات ، أال يـــذهب  -355س
َيا َسـيُِّد اْئـَذْن ِلـي َأْن َأْمِضـَي «: َفَقالَ . »اْتَبْعِني«: َوَقاَل ِآلَخرَ 59: (ليدفنه؟ فقد قال له

َمْوَتاُهْم َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب  َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنونَ «: َفَقاَل َلُه َيُسـوعُ 60. »َأوًَّال َوَأْدِفَن َأِبي
 60-59: 9لوقا ) .»َوَناِد ِبَمَلُكوِت اهللاِ 

ِإْن َكـاَن َأَحـٌد َيـْأِتي ِإَلـيَّ َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه «26: (وأين دعوته لبر الوالدين فـى قولـه
َأْيضــًا َفــَال َيْقــِدُر َأْن َيُكــوَن ِلــي  َوُأمَّـُه َواْمَرَأتَــُه َوَأْوَالَدُه َوإِْخَوتَــُه َوَأَخَواِتــِه َحتَّــى َنْفَســهُ 

 26: 14؟ لوقا ).ِتْلِميذاً 
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ــــْيَنا : (انظــــر لــــدعوة اإلســــالم للمــــرء المســــلم ، كيــــف يعامــــل والديــــه المشــــركين َوَوصَّ
نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوإِن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبـِه ِعْلـٌم َفـَال ُتِطْعُهَمـا  اإلِْ

 8العنكبوت ) َليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ إِ 

 لصـديقه ثـاوفيليس أن ) إنجيلـه(يتعهـد لوقـا فـى افتتاحيـة خطابـه الشخصـى -356س
يتتبــع الدقــة فــى كتاباتــه، ولــم يقــل بــالمرة إنــه أوحــى إليــه كلمــة مــن كلمــات خطابــه هــذا، 

ِإْذ َكــاَن َكِثيـُروَن َقــْد َأَخــُذوا 1: (مــوحى بـه مــن اهللا الـذى اعتبرتــه الكنيسـة فيمــا بعــد إنجـيالً 
ٍة ِفي اُألُموِر اْلُمَتَيقََّنِة ِعْنَدَنا  َكَما َسلََّمَها ِإَلْيَنا الَِّذيَن َكـاُنوا ُمْنـُذ اْلَبـْدِء ُمَعـاِيِنيَن 2ِبَتْأِليِف ِقصَّ

ِل ِبتَـْدِقيٍق َأْن َأْكتُـَب َرَأْيُت َأَنا َأْيضًا ِإْذ َقْد َتتَ 3َوُخدَّامًا ِلْلَكِلَمِة  بَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمـَن اَألوَّ
َة اْلَكـَالِم الَّـِذي ُعلِّْمـَت ِبـهِ 4َعَلى التََّواِلي ِإَلْيَك َأيَُّها اْلَعِزيُز ثَاُوِفيُلُس  ) .ِلَتْعِرَف ِصـحَّ

 4-1: 1لوقا 

ا التلميـذ إال أنك تراه يعـارض أشـياًءا يحكيهـا عـن يسـوع ، وأنهـا حـدثت ، وكـان يوحنـ
 :مثل. الذى كان يسوع يحبه ، شاهدًا لهذه الواقعة ، وال تجد لهذه الواقعة أثرًا عند يوحنا

 :حكايات تفرد بها يوحنا عن لوقا

 الكلمة صار بشراً  -1

 تحويل الماء خمراً  -2

 المقابلة مع نيقوديموس -3

 شهادة المعمدان األخيرة ليسوع -4

 المقابلة مع المرأة السامرية -5

 شفاء ابن رجل من حاشية الملك -6

 شفاء المريض عند بركة بيت زاثا -7

 يسوع يمشى على الماء -8

 يسوع خبز الحياة -9

 إخوة يسوع يحثونه على الظهور -10
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 مواجهة يسوع لرؤساء اليهود -11

 إحضار الزانية أمام يسوع -12

 يسوع يشهد عن نفسه -13

 شفاء األعمى منذ والدته -14

 الباب ، والراعى الصالح يسوع هو -15

 اليهود يحاولون رجم يسوع -16

 إقامة لعازر من الموت -17

 اقتراب يسوع من أورشليم  -18

 يسوع يشرح موته الكفارى وارتفاعه -19

 يسوع ينبىء بصلبه-20

 دهن رأس يسوع بالعطر -21

 يسوع يغسل أرجل تالميذه -22

 يسوع يودِّع تالميذه بالحديث عن عودته -23

 عودته ألخذهم ، إيمانهم وثباتهم -24

 الروح القدس ، واالضطهاد اآلتى عليهم -25

 )26-1: 17(صالة يسوع  -26

 فكيف أغفل لوقا كل هذه النقاط؟

كما أن لوقا يحكى عن وجود يوحنا وقت تجلى موسى وٕايليا ليسوع ، ولم يعلم يوحنا 
 .نفسه شيئًا عن هذا التجلى

فلـم يتفــق . حكاهـا لوقـا ، وال يعـرف يوحنـا عنهـا شـىءوهنـاك العديـد مـن النقـاط التـى 
، ولـم يتفقـا فـى مثـل ضـربه يسـوع ) إال إشـباع الخمسـة آالف(لوقا مع يوحنـا فـى معجـزة 
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فكيف يكون كاتب إنجيل يوحنا هو التلميذ الـذى . لملكوت اهللا ، الذى هو صلب رسالته
 أحبه يسوع؟ وكيف يكون لوقا قد تتبع كل شىء بدقة؟

 ِإنَُّكــْم : اْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ «: َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ 28: (ســب إلــى يســوع قولــهُين -357س
َأْنــُتُم الَّــِذيَن َتِبْعُتُمــوِني ِفــي التَّْجِديــِد َمَتــى َجَلــَس اْبــُن اِإلْنَســاِن َعَلــى ُكْرِســيِّ َمْجــِدِه 

ــِدينُ  ــّيًا َت ــَر ُكْرِس ــْي َعَش ــى اْثَن ــُتْم َأْيضــًا َعَل ــوَن َأْن ــْي َتْجِلُس ــَراِئيَل اِالْثَن ــَباَط ِإْس وَن َأْس
 28: 19متى ) .َعَشرَ 

فشهد يسوع للتالميذ االثنى عشر بالفوز والنجاة ، بـل ومحاكمـة أسـباط بنـى إسـرائيل 
وهــذا خطــأ ، ألن يهــوذا االســخريوطى وهــو أحــد االثنــى عشــر قــد ارتــد ، . االثنــى عشــر

ـا َرَأى 3: (ن بنـى إسـرائيلمات مرتدًا على قول كتابكم ، وال يمكن لكافر أن يـدي ِحيَنئِـٍذ َلمَّ
ـِة ِإلَـى ُرَؤَسـاِء اْلَكَهَنـِة َوالشُّـ ُيوِخ َيُهوَذا الَِّذي َأْسَلَمُه َأنَّـُه قَـْد ِديـَن َنـِدَم َوَردَّ الثََّالثِـيَن ِمـَن اْلِفضَّ

َفَطـَرَح 5» !ْيَنـا؟ َأْنـَت َأْبِصـْر َمـاَذا َعلَ «: َفقَـاُلوا. »َقْد َأْخَطْأُت ِإْذ َسلَّْمُت َدمًا َبِريئاً «: َقاِئالً 4
َة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَصَرَف ثُمَّ َمَضى َوَخَنَق َنْفَسهُ   5-3: 27متى ) .اْلِفضَّ

فكيــــف ُيفهــــم هــــذا الخلــــط؟ ألــــم يعــــرف يســــوع وهــــو الــــرب علــــى اعتقــــادكم أن يهــــوذا 
مـــن  ســيموت؟ ألــم يقــل أنــا اختــرتكم وواحــد مــنكم شــيطان؟ ولمــاذا لــم يحــدد البــديل بــدالً 

 القرعة التى رماها التالميذ الختيار متياس؟

 ِمـــَن اآلَن تَـــَرْوَن : اْلَحـــقَّ اْلَحــقَّ َأقُـــوُل َلُكــمْ «: َوَقـــاَل لَــهُ 51: (يقــول يوحنــا -358س
: 1يوحنـا ) .»السََّماَء َمْفُتوَحًة َومَالِئَكَة اللَِّه َيْصَعُدوَن َوَيْنِزُلوَن َعَلى اْبـِن اِإلْنَسـانِ 

51 

قــول بعــد نــزول روح الــرب كحمامــة علــى يســوع ، ولــم يــرى أحــد الســماء كــان هــذا ال
 .مفتوحة ، ولم يرى ملك من مالئكة اهللا صاعدًا أو نازًال على يسوع

أال يعنى نزول مالئكة اهللا على ابن اإلنسـان أنـه نبـى ولـيس إلـه؟ وٕاال فمـا معنـى أن 
أن يقــول مــا يريـــده يرســل الــرب مالئكــة لنفســـه؟ فلــو تجســد الـــرب علــى اعتقــادكم ، فلـــه 

 !!مباشرة دون تدخل مالئكة وسيطة بينه وبين الناس
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 َوَلْيَس َأَحـٌد َصـِعَد ِإَلـى السَّـَماِء ِإالَّ الَّـِذي َنـَزَل 13: (ينسب ليسوع قوله -359س
 13: 3يوحنا ) .ِمَن السََّماِء اْبُن اِإلْنَساِن الَِّذي ُهَو ِفي السََّماءِ 

أمـــا لـــو فهـــم . ى الســـماء إال نبـــى ، فهـــو صـــادقفلـــو يقصـــد يســـوع أنـــه لـــم يصـــعد إلـــ
-23: 5تكــوين (النصــارى أن هــذا دليــل علــى ألوهيتــه فهــذا عــين الخطــأ ، ألن أخنــوخ 

 .عليهما السالم رفعا إلى السماء ، وصعدا إليها) 11: 2ملوك الثانى (وٕايليا ) 24

 فما هو مفهوم هذا القول عندكم؟
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 ِإنَّ َمـْن َقـاَل ِلَهـَذا : َألنِّـي اْلَحـقَّ َأُقـوُل َلُكـمْ 23: (ُينسب إلى يسوع قولـه -360س
اْلَجَبِل اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحـِر َوَال َيُشـكُّ ِفـي َقْلِبـِه َبـْل ُيـْؤِمُن َأنَّ َمـا َيُقوُلـُه َيُكـوُن 

 23: 11مرقس ) .َفَمْهَما َقاَل َيُكوُن َلهُ 

ُيْخِرُجوَن الشََّياِطيَن ِباْسِمي : َوَهِذِه اآلَياُت َتْتَبُع اْلُمـْؤِمِنينَ 17(قس فى كما صرح مر 
َيْحِمُلــوَن َحيَّــاٍت َوإِْن َشــِرُبوا َشــْيئًا ُمِميتــًا َال َيُضــرُُّهْم 18. َوَيَتَكلَُّمــوَن ِبَأْلِســَنٍة َجِديــَدةٍ 

 17: 16مرقس ) .»َوَيَضُعوَن َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلَمْرَضى َفَيْبَرُأونَ 
َمــْن ُيــْؤِمُن ِبــي َفاَألْعَمــاُل الَِّتــي َأَنــا : َاْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأقُــوُل َلُكــمْ 12: (كمــا صــرح يوحنــا

 12: 14يوحنا ) .َألنِّي َماٍض ِإَلى َأِبي َأْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُهَو َأْيضًا َوَيْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها
ذ ، ولكنها لكل المؤمنين بيسوع ، وما سمعنا وهذه األقوال ليست منسوبة فقط للتالمي

أحد منهم نقل جبل ، وال قام بإشفاء مرضى السرطان أو الفشل الكلوى أو أقام أحـد مـن 
فهـــل معنــى ذلـــك أنــه ال يوجــد عنـــدكم مــن يـــؤمن . األمــوات ، كمــا فعـــل يســوع بــإذن اهللا

ذا الطريـق لمنـع بيسوع اإليمان الصـحيح؟ ولمـاذا ال يسـتخدم القساوسـة فـى العـالم كلـه هـ
انتشار األمـراض واألوبئـة؟ ومـا رأينـا أو سـمعنا عـن أحـد مـنهم شـرب السـم وعـاش ، بـل 

 .نعرف أن البابا يوحنا بولس قد مات مسموماً 
 ألم تعرفوا أن التالميذ أنفسهم فشلوا فى إخراج الشياطين؟ 

ــدَّْمُت إِ «: َفَأَجــاَب َواِحــٌد ِمــَن اْلَجْمــعِ 17( ــْد َق ــُم َق ــا ُمَعلِّ ــِه ُروٌح َأْخــَرُس َي ــي ِب ــَك اْبِن  َلْي
ْقُه َفُيْزِبُد َوَيِصرُّ ِبَأْسَناِنِه َوَيْيَبُس 18 َفُقْلُت ِلَتَالِميِذَك َأْن ُيْخِرُجوُه . َوَحْيُثَما َأْدَرَكُه ُيَمزِّ

َمَعُكـْم؟ ِإَلـى َأيَُّها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمـْؤِمِن ِإَلـى َمتَـى َأُكـوُن «: َفَقاَل َلهُـمْ 19. »َفَلْم َيْقِدُروا
 19-17: 9مرقس ) .»!َمَتى َأْحَتِمُلُكْم؟ َقدُِّموُه ِإَليَّ 

 ألم تعلموا أن التالميذ كادوا يغرقوا ، واستنجدوا بيسوع؟ 
ــِفيَنَة َتِبَعــُه َتَالِميــُذهُ 23( ــا َدَخــَل السَّ َوإَِذا اْضــِطَراٌب َعِظــيٌم َقــْد َحــَدَث ِفــي اْلَبْحــِر 24. َوَلمَّ

َيـا َسـيُِّد «: َفَتَقدََّم َتَالِميُذُه َوَأْيَقظُـوُه قَـاِئِلينَ 25. اَألْمَواُج السَِّفيَنَة َوَكاَن ُهَو َناِئماً َحتَّى َغطَِّت 
َنــا َفِإنََّنــا َنْهِلــكُ  ثُــمَّ َقــاَم َواْنَتَهــَر » َمــا َبــاُلُكْم َخــاِئِفيَن َيــا َقِليِلــي اِإليَمــاِن؟«: َفَقــاَل َلُهــمْ 26» !َنجِّ

َيـــاَح َواْلبَ  ـــَب النَّـــاُس َقـــاِئِلينَ 27. ْحـــَر َفَصـــاَر ُهـــُدوٌء َعِظـــيمٌ الرِّ َفـــِإنَّ ! َأيُّ ِإْنَســـاٍن َهـــَذا«: َفَتَعجَّ
َياَح َواْلَبْحَر َجِميعًا ُتِطيُعهُ   26-23: 8متى ) .»الرِّ

 ألم تعلموا أن بطرس لم يتمكن من السير على الماء؟ 
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) »َيا َقِليـَل اِإليَمـاِن ِلَمـاَذا َشـَكْكَت؟«: ِه َوَقاَل َلهُ َفِفي اْلَحاِل َمدَّ َيُسوُع َيَدُه َوَأْمَسَك بِ 31(
 31: 14متى 

فــإذا كــان التالميــذ أنفســهم لــم يتمكنــوا مــن فعــل ذلــك ، فكيــف تتوقعــون فعــل ذلــك ِمــن 
 َمن هم دون إيمان التالميذ؟

ألم تعلموا أن اإلله نفسه عندكم فشل فـى عمـل معجـزة فـى المحاولـة األولـى ، ونجـح 
 اولة الثانية؟ فى المح

ــِه َأْن َيْلِمَســُه 22( ــوا ِإَلْي ــِه َأْعَمــى َوَطَلُب ــدَُّموا ِإَلْي ــِت َصــْيَدا َفَق ــى َبْي ــِد 23َوَجــاَء ِإَل ــَذ ِبَي َفَأَخ
اَألْعَمى َوَأْخَرَجُه ِإَلى َخاِرِج اْلَقْرَيِة َوَتَفَل ِفي َعْيَنْيِه َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيـِه َوَسـَأَلُه َهـْل 

ثُمَّ َوَضَع َيَدْيـِه 25. »ُأْبِصُر النَّاَس َكَأْشَجاٍر َيْمُشونَ «: َفَتَطلََّع َوقَـالَ 24؟ ْيئاً َأْبَصَر شَ 
مـرقس ) .َفَعـاَد َصـِحيحًا َوَأْبَصـَر ُكـلَّ ِإْنَسـاٍن َجِلّيـاً . َأْيضًا َعَلى َعْيَنْيِه َوَجَعَلُه َيَتَطلَّـعُ 

8 :22-25 
مل أى شىء بمفرده ، وال بد من عناية ألم تعلموا أن اإلله نفسه عندكم يعجز عن ع

 اهللا وتأييده لمعجزاته؟ 
َألنِّـي َكَمـا َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30(

 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ 

!) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اللَّـهِ َلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن وَ 28(
 28: 12متى 

 َفَمتَـى َأْســَلُموُكْم َفـَال َتْهَتمُّـوا َكْيـَف َأْو ِبَمــا 19: (ُينسـب إلـى يسـوع قولـه -361س
َألْن َلْســُتْم َأْنــُتُم 20َك السَّــاَعِة َمــا َتَتَكلَُّمــوَن ِبــِه َتَتَكلَُّمــوَن َألنَُّكــْم ُتْعَطــْوَن ِفــي ِتْلــ

 20-19: 10متى ) .اْلُمَتَكلِِّميَن َبْل ُروُح َأِبيُكُم الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ 

َؤَسـاِء َوالسَّـَالِطيِن َفـَال َتْهَتمُّـوا 11: (وقـال لوقـا َوَمتَـى َقـدَُّموُكْم ِإَلـى اْلَمَجـاِمِع َوالرُّ
ــفَ  ــوَن  َكْي ــا َتُقوُل ــوَن َأْو ِبَم ــا َتْحَتجُّ ــَك 12َأْو ِبَم ــي ِتْل ــْم ِف ــُدَس ُيَعلُِّمُك وَح اْلُق ــرُّ َألنَّ ال

 12-11: 12لوقا ) .»السَّاَعِة َما َيِجُب َأْن َتُقوُلوهُ 
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َتْهَتمُّـوا  َفَمَتى َساُقوُكْم ِلُيَسلُِّموُكْم َفَال َتْعَتُنوا ِمْن َقْبُل ِبَما َتَتَكلَُّموَن َوالَ 11: (وقال
ــاَعِة َفِبــَذِلَك َتَكلَُّمــوا َألْن َلْســُتْم َأْنــُتُم اْلُمَتَكلِِّمــيَن َبــِل  َبــْل َمْهَمــا ُأْعِطيــُتْم ِفــي ِتْلــَك السَّ

وُح اْلُقُدُس   11: 13مرقس ) .الرُّ

ومعنــى ذلــك أنــه ال يخطــىء واحــد مــن التالميــذ أمــام ملــك مــا أو حــاكم مــا ، وأنــه ال 
 .أن الروح القدس سترشده لما يجب أن يتفوه بهيتكلم إال بالصدق ، و 

وقد أقسم بطرس كاذبًا أنه ال يعرف يسوع أمـام الكهنـة والكتبـة عنـدما سـألته الخادمـة 
َفاْبَتــَدَأ 74: (البوابـة ، كمــا حلــف كاذبـًا ولعــن ، وال يمكــن أن يكـذب الــروح القــدس ويلعـن

 74: 26متى ) .َوِلْلَوْقِت َصاَح الدِّيكُ » !الرَُّجلَ ِإنِّي َال َأْعِرُف «: ِحيَنِئٍذ َيْلَعُن َوَيْحِلفُ 

وكــذلك لــم يعلــم بــولس أن الــذى يــتكلم معــه هــو رئــيس الكهنــة ، كمــا أنــه ســبَّ رئــيس 
َأيَُّهــا «: َفَتَفــرََّس ُبــوُلُس ِفــي اْلَمْجَمــِع َوَقــالَ 1: (الكهنــة، ومثــل هــذا ال يفعلــه الــروح القــدس 

َفــَأَمَر َحَناِنيَّــا 2. »َضــِميٍر َصــاِلٍح َقــْد ِعْشــُت ِللَّــِه ِإَلــى َهــَذا اْلَيــْومِ  الرَِّجــاُل اِإلْخــَوُة ِإنِّــي ِبُكــلِّ 
ـــَدُه َأْن َيْضـــِرُبوُه َعَلـــى  ـــيُس اْلَكَهَنـــِة اْلـــَواِقِفيَن ِعْن ـــهِ َرِئ ـــوُلُس 3. َفِم ـــُه ُب ـــاَل َل ـــٍذ َق : ِحيَنِئ

اِلٌس َتْحُكـُم َعَلـيَّ َحَسـَب النَّـاُموِس َأَفَأْنَت َجـ! َسَيْضِرُبَك اُهللا َأيَُّها اْلَحاِئُط اْلُمَبيَُّض «
» َأَتْشـِتُم َرئِـيَس َكَهَنـِة اِهللا؟«: َفقَـاَل اْلَواِقفُـونَ 4» ؟َوَأْنـَت تَـْأُمُر ِبَضـْرِبي ُمَخاِلفـًا ِللنَّـاُموسِ 

َرِئــيُس : تُــوبٌ َألنَّــُه َمكْ  َلــْم َأُكــْن َأْعــِرُف َأيَُّهــا اِإلْخــَوُة َأنَّــُه َرِئــيُس َكَهَنــةٍ «: َفَقــاَل ُبــوُلُس 5
 5-1: 23أعمال الرسل ) .»َشْعِبَك َال َتُقْل ِفيِه ُسوءاً 

 فما تعليقكم على هذا؟

 لمـــاذا انـــتقم الـــرب مـــن ســـدوم وعمـــورة إذا كـــان فـــى نيتـــه وعلمـــه أن ينـــزل  -362س
ويتجسد وُيهان وُيصلب لكى يتمكن من غفران خطيئة آدم وحواء وخطايا البشر؟ ولماذا 

ى الثواب والعقاب وأوحى به إلى رسله طالمـا أن اإليمـان بإعدامـه عمل دستورًا مبنى عل
صــلبًا هــو األلــف واليــاء فــى هــذه الحيــاة وفــى اآلخــرة؟ ولمــاذا فــرض عقوبــات علــى مــن 
يكســـر الســـبت وعلـــى الزانـــى والســـارق طالمـــا أن كـــل هـــذا لـــن ُيجـــدى فـــى اآلخـــرة ، وأن 

 الفيص هو إيمان الناس به مصلوبًا؟
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 َوِبــاْلَحقِّ َأقُـوُل َلُكــْم ِإنَّ َأَراِمــَل َكِثيــَرًة ُكــنَّ ِفــي 25: (ى رســالتهيقـول يعقــوب فــ -363س
ـا َكـاَن  ُأْغِلَقـِت السَّـَماُء ُمـدََّة ثَـَالِث ِسـِنيَن َوِسـتَِّة َأْشـُهرٍ ِإْسَراِئيَل ِفي َأيَّاِم ِإيِليَّا ِحـيَن  َلمَّ
 17: 5قوب وكذلك فى يع 25: 4لوقا ) ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اَألْرِض ُكلَِّها

: وهـــذا ُيخـــالف مـــا أوحـــى فـــى ســـفر الملـــوك األول أن المطـــر نـــزل فـــى الســـنة الثالثـــة
ــةِ 1( ــَنِة الثَّاِلَث ــي السَّ ــا ِف ــى ِإيِليَّ ــَالُم الــرَّبِّ ِإَل ــاَن َك ــَرٍة َك ــاٍم َكِثي ــَد َأيَّ ــَراَء َألْخــآَب : [َوَبْع اْذَهــْب َوَت

 45و 1: 18ألول ملوك ا) ].َفُأْعِطَي َمَطرًا َعَلى َوْجِه اَألْرضِ 

 فما الذى أوحاه الرب بالضبط؟ ووحى من نصدق؟

 نزل مالك الرب على مريم عند لوقا ، بينما نزل على يوسف النجار عند  -364س
َفقَـاَل َلهَـا 30: (متى ، وقد تناولنا هذا الخالف من قبل ، وهنا نتناول قـول المـالك لمـريم

ـــ«: اْلَمـــَالكُ  ـــا َمـــْرَيُم َألنَّ ـــَد اهللاِ َال َتَخـــاِفي َي ـــْد َوَجـــْدِت ِنْعَمـــًة ِعْن ـــِت َســـَتْحَبِليَن 31. ِك َق َوَهـــا َأْن
يَنُه َيُسوعَ  َهَذا َيُكـوُن َعِظيمـًا َواْبـَن اْلَعِلـيِّ ُيـْدَعى َوُيْعِطيـِه الـرَّبُّ 32. َوَتِلِديَن اْبنًا َوُتَسمِّ
ِإَلــى اَألَبــِد َوَال َيُكــوُن ِلُمْلِكــِه  َوَيْمِلــُك َعَلــى َبْيــِت َيْعُقــوبَ 33اِإلَلــُه ُكْرِســيَّ َداُوَد َأِبيــِه 

 33-30: 1لوقا ) .»ِنَهاَيةٌ 

وهنا أخطأ مالك الرب أو تراجع الرب فى كالمه ، عندما أمر أال يجلس إنسـان مـن 
نسل يهويـاقيم علـى كرسـى داود ، وذلـك ألن يهويـاقيم ملـك يهـوذا كـان ملكـًا وثنيـًا عابـدًا 

له باروخ على لسان النبى إرمياء ينذره فيه بعقـاب اهللا لألوثان ومروِّجًا لعبادتها ، فكتب 
 )30: 36إرمياء . (إن لم يتب ، فأحرق الكتاب بالنار

،  11: 1وقد جاء يسوع من نسل يهوياقيم ، كما يسـتدل علـى ذلـك مـن إنجيـل متـى 
حتى يصبح يسوع هو المسيا ، وهو مالك ) يهوياقيم(إال أن كاتب اإلنجيل حذف يواقيم 

 .ه داودكرسى أبي
هــذا باإلضــافة إلــى أن يســوع لــم يملــك علــى كرســى داود لحظــة واحــدة، ولــم يكــن لــه 
مملكة، بل كانت بلده تحت اإلستعمار الرومـانى، إضـافة إلـى أنـه كـان يـدفع الضـرائب، 

ُهُم َوَلِكْن ِلـَئالَّ ُنْعِثـرَ 27: (، قال) »؟َأَما ُيوِفي ُمَعلُِّمُكُم الدِّْرَهَمْينِ «(فعندما سأل الجابى 
اْذَهْب ِإَلى اْلَبْحِر َوَأْلِق ِصنَّاَرًة َوالسَّـَمَكُة الَِّتـي َتْطُلـُع َأوًَّال ُخـْذَها َوَمتَـى َفَتْحـَت َفاَهـا 

 27-24: 17متى ) .»َتِجْد ِإْسَتارًا َفُخْذُه َوَأْعِطِهْم َعنِّي َوَعْنكَ 
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َر ِلَقْيَصـَر َوَمـا ِللَّـِه َأْعُطـوا ِإذًا َمـا ِلَقْيَصـ: (وكان ُيحث على الطاعـة لقيصـر، فقـال
 21: 22لوقا ) .ِللَّهِ 

َوَأمَّا اْبـُن اِإلْنَسـاِن َفَلـْيَس َلـُه َأْيـَن : (ولم يكن يملك حتى مكان يستريح فيه ، فقـال
 20: 8متى ) .»ُيْسِنُد َرْأَسهُ 

بــل أرادوا أن يختطفــوه ليجعلــوه ملكــًا فــرفض وهــرب مــنهم ، وال يمكــن أن يهــرب اإللــه 
لـــذى نـــزل مـــن أجلـــه، ويجعـــل صـــورته مزريـــة ومضـــحكة لجميـــع خلقـــه، وال مـــن واجبـــه ا

َوَأمَّـا َيُسـوُع َفـِإْذ َعِلـَم َأنَُّهـْم 15: (ُيتصور أن نبى يجرى ويهرب من أمـر ابتعثـه اهللا بـه
يوحنـا ) .ُمْزِمُعوَن َأْن َيْأُتوا َوَيْخَتِطُفوُه ِلَيْجَعُلوُه َمِلكًا اْنَصَرَف َأْيضًا ِإَلى اْلَجَبِل َوْحَدهُ 

6 :15  

َفَأَخـَذ ُيوُسـُف اْلَجَسـَد َوَلفَّـُه ِبَكتـَّاٍن َنِقـيٍّ 59: (بل ُدِفَن فى قبر صدقة من صـاحبه عليـه
ـْخَرِة ثُـمَّ َدْحـَرَج َحَجـرًا َكِبيـرًا َعلَـى 60 َوَوَضَعُه ِفي َقْبِرِه اْلَجِديـِد الَّـِذي َكـاَن قَـْد َنَحتَـُه ِفـي الصَّ

 60-59: 27متى  ).َباِب اْلَقْبِر َوَمَضى

َوإِْن 21(ألم يقـل الـرب مـن قبـل أن النبـى الـذى يتنبـأ بكـالم ولـم يصـر ، فهـو كـاذب؟ 
؟ : ُقلــَت ِفــي َقلِبــكَ  ــِه النَِّبــيُّ 22َكْيــَف َنْعــِرُف الَكــالَم الــِذي لــْم َيــَتَكلْم ِبــِه الــرَّبُّ ــَم ِب ــا َتَكل َفَم

َكالُم الِذي لـْم َيـَتَكلْم ِبـِه الـرَّبُّ َبـل ِبُطْغَيـاٍن ِباْسِم الرَّبِّ َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو ال
، إذن فقــد كــذب متــى أو الــرب  22-21: 18تثنيــة .) »َفــال َتَخــْف ِمْنــهُ َتَكلــَم ِبــِه النَِّبــيُّ 

 نفسه الذى أرسل مالكه بهذا الكذب؟

 تَـَرَك َبْيتـًا اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َلْيَس َأَحـٌد «: َفَأَجاَب َيُسوعُ 29: (يقول مرقس -365س
ـــِل  ـــي َوَألْج ـــوًال َألْجِل ـــَرَأًة َأْو َأْوَالدًا َأْو ُحُق ـــًا َأِو اْم ـــًا َأْو ُأّم ـــَواٍت َأْو َأب ـــَوًة َأْو َأَخ َأْو ِإْخ

ِإالَّ َوَيْأُخــُذ ِمَئــَة ِضــْعٍف اآلَن ِفــي َهــَذا الزََّمــاِن ُبُيوتــًا َوإِْخــَوًة َوَأَخــَواٍت 30 اِإلْنِجيــلِ 
مـرقس ) .دًا َوُحُقوًال َمَع اْضِطَهاَداٍت َوِفي الـدَّْهِر اآلِتـي اْلَحَيـاَة اَألَبِديَّـةَ َوُأمََّهاٍت َوَأْوالَ 

10 :29-30 
إنه يسمح بها فى الدنيا إلى مائة . فهل هذا النص يلغى تعدد الزوجات للمؤمنين؟ ال

ويعلم المؤمن الـذى يتـرك زوجتـه أن لـه فـى اآلخـرة أيضـًا مئـة . ضعف ما تركه اإلنسان
 .ف من الزوجات فى الجنةضع
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فمـــن الـــذى قـــام بإلغـــاء تعـــدد الزوجـــات عنـــدكم إذا كـــان هـــذا كـــالم الـــرب؟ ناهيـــك مـــا 
 .حصل أحد منهم على مئة ضعف ما ترك من أجل يسوع أو اإلنجيل

 ِمَن اآلَن ُتْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلسًا َعْن َيِميِن اْلُقـوَِّة : (قال يسـوع -366س
  64: 26متى ) .َسَحاِب السََّماءِ َوآِتيًا َعَلى 

 فمن الذى رآه على يمين القوة؟ 

 ومن الذى رأى القوة أساسًا ليرى يمينها أو يسارها؟ 

 ؟ 18: 1يوحنا ) .َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ 18(ألم يقل يسوع 

ــي «(: وألــم يقــل ــاَن َال َيَراِن ْنَس ــي َألنَّ اإلِْ ــَرى َوْجِه ــِدُر َأْن َت ــيُش َال َتْق خــروج ) »َوَيِع
 ؟ 20: 33

حقــًا أن إلــه محتجــب يــا إلــه (ألــم يؤكــد أنــه إلــه محتجــب ال يمكــن أن يــراه إنســان؟ 
  15: 45إشعياء ) إسرائيل

 ومن الذى رآه آتيًا على سحاب السماء؟

 ِإْن َكـاَن َأَحـٌد َيـْأِتي ِإَلـيَّ َوَال ُيـْبِغُض َأَبـاُه «26(: ُينسب إلـى يسـوع قولـه -367س
َواْمَرَأتَــُه َوَأْوَالَدُه َوإِْخَوتَــُه َوَأَخَواِتــِه َحتَّــى َنْفَســُه َأْيضــًا َفــَال َيْقــِدُر َأْن َيُكــوَن ِلــي َوُأمَّـُه 
 26: 14لوقا ) .ِتْلِميذاً 

َوَأْنـُتْم َأْيضـًا ِلَمـاَذا َتَتَعـدَّْوَن َوِصـيََّة «: َفَأَجـابَ 3: (وُينسب إليه أيضًا قوله موبخًا اليهـود
َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك َوَمْن َيْشِتْم َأبـًا َأْو ُأّمـًا : َفِإنَّ اللََّه َأْوَصى َقاِئالً 4َتْقِليِدُكْم؟  اللَِّه ِبَسَببِ 

. ُقْرَباٌن ُهَو الَِّذي َتْنَتِفُع ِبِه ِمنِّي: َمْن َقاَل َألِبيِه َأْو ُأمِّهِ : َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتُقوُلونَ 5. َفْلَيُمْت َمْوتاً 
 4: 15متى ) !َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوِصيََّة اللَِّه ِبَسَبِب َتْقِليِدُكمْ 6. ِرُم َأَباُه َأْو ُأمَّهُ َفَال ُيكْ 

فهل بهذا القول الـذى ذكـره لوقـا ويخـالف أحـد الوصـايا العشـرة وُيخـالف كـل األخـالق 
ل والقوانين الوضعية علم يسوع الناس أن يكرهوا آباءهم وأمهاتهم وأخواتهم وأوالدهم؟ وه

ألغى يسوع وصية من وصايا اهللا فى الناموس؟ وكيف تركه اليهود؟ وأين البر والعرفـان 
بالجميـــل؟ وٕاذا كـــان هـــذا حـــالكم مـــع أمهـــاتكم وآبـــائكم بـــل وأحـــب النـــاس إلـــيكم ، فكيـــف 

 سيكون حالكم مع أعدائكم؟
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 ِإَذا«18(ألــم يعلــم إلهكــم مــا أوحــاه مــن عقوبــة الــرجم لمــن يعانــد والديــه وال يطيعهمــا؟ 
َكاَن ِلَرُجٍل اْبٌن ُمَعاِنٌد َوَماِرٌد ال َيْسَمُع ِلَقْوِل َأِبيِه َوال ِلَقْوِل ُأمِِّه َوُيَؤدَِّباِنِه َفال َيْسَمُع 

ــُه َوَيْأِتَيــاِن ِبــِه ِإلــى ُشــُيوِخ َمِديَنِتــِه َوإِلــى َبــاِب َمَكاِنــِه 19. لُهَمــا َوَيُقــوالِن 20ُيْمِســُكُه َأُبــوُه َوُأمُّ
َفَيْرُجُمـُه 21. اْبُنَنا َهـَذا ُمَعانِـٌد َوَمـاِرٌد ال َيْسـَمُع ِلَقْوِلَنـا َوُهـَو ُمْسـِرٌف َوِسـكِّيرٌ : ِديَنِتهِ ِلُشُيوِخ مَ 

َفَتْنـِزُع الشَّـرَّ ِمـْن َبْيـِنُكْم َوَيْسـَمُع ُكـلُّ ِإْسـَراِئيل . َجِميُع ِرَجاِل َمِديَنِتِه ِبِحَجاَرٍة َحتـَّى َيُمـوتَ 
 21-18: 21تثنية  .)َوَيَخاُفونَ 

َوَمْن َضـَرَب َأَبـاُه 15(ألم يعلم أنه أمر بقتل من ضرب أحد والديه أو خرج عليهما؟ 
 15: 21خروج)َوَمْن َشَتَم َأَباُه َأْو ُأمَُّه ُيْقَتُل َقْتالً 17. .. .. َأْو ُأمَُّه ُيْقَتُل َقْتالً 

مـا قالـه مـن وٕاذا كان هذا أمر يسوع لكم تجاه أحـب النـاس إلـيكم ، فـال يسـتبعد عليـه 
َال َتُظنُّــوا َأنِّــي «(: إنـه جــاء ليلقـى ســيفًا ونـارًا علــى األرض ، وجـاء ليحــدث تفكـك أســرى

َفـِإنِّي ِجْئـُت 35. َما ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َبْل َسـْيفاً . ِجْئُت ِألُْلِقَي َسَالمًا َعَلى اَألْرضِ 
قَ   40-34: 10متى)ُأمَِّها َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها اِإلْنَساَن ِضدَّ َأِبيِه َواِالْبنَة ِضدَّ  ِألَُفرِّ

َأَتُظنُّـوَن َأنِّـي ِجْئـُت ُألْعِطـَي َسـَالمًا 51 …ِجْئُت ُألْلِقَي َنارًا َعَلـى اَألْرِض «49(
َألنَّــُه َيُكـوُن ِمــَن اآلَن َخْمَســٌة ِفــي 52. َبــِل اْنِقَســاماً ! َعَلـى اَألْرِض؟ َكــالَّ َأُقــوُل َلُكـمْ 

َيْنَقِسـُم اَألُب َعَلـى 53. َثَالَثٌة َعَلى اْثَنْيِن َواْثَناِن َعَلـى َثَالثَـةٍ : ِحٍد ُمْنَقِسِمينَ َبْيٍت َوا
اِالْبِن َواِالْبـُن َعَلـى اَألِب َواُألمُّ َعَلـى اْلِبْنـِت َواْلِبْنـُت َعَلـى اُألمِّ َواْلَحَمـاُة َعَلـى َكنَِّتَهـا 

 53-49 :12لوقا .) »َواْلَكنَُّة َعَلى َحَماِتَها

وبــذلك يتهافــت تفســير األنبــا شــنودة فــى تفســير هــذه الفقــرات ، حيــث قــال إن يســوع 
يقصــد أنــه بــدخول اإليمــان المســيحى بيــت مــا ، فســيحدث هــذا التفكــك ، ألنــه لــيس كــل 

وهــو مــن ناحيــة أخــرى أيضــًا خطــأ ، ألنــه هنــاك أســر . أفــراد األســرة ســتقبل هــذا اإليمــان
 .ذا التفكك األسرى ، وال الكرهمسيحية بأكملها، ال يحدث فيها ه

 هل جاء الرب ليخلص جميع الناس أم ليخلص عليهم؟ -368س 

الَّــــِذي ُيِريــــُد َأنَّ َجِميــــَع النَّــــاِس 4َألنَّ َهـــَذا َحَســــٌن َوَمْقُبـــوٌل َلــــَدى ُمَخلِِّصـــَنا اِهللا، 3(
 4-3: 2تيموثاوس األولى .) َيْخُلُصوَن َوإَِلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ُيْقِبُلونَ 
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َالِل، َحتَّى ُيَصدُِّقوا اْلَكِذبَ 11( ِلَكـْي 12، َوَألْجِل َهَذا َسُيْرِسُل ِإَلْيِهُم اُهللا َعَمَل الضَّ
وا ِبـاِإلْثمِ  -11: 2تسـالونيك الثانيـة .) ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن َلْم ُيَصـدُِّقوا اْلَحـقَّ، َبـْل ُسـرُّ

12 

جميـــع النـــاس وَيِصـــُلوَن إلـــى  فـــيعلم مـــن األولـــى أن الـــرب إلـــه محبـــة ، جـــاء لـــيخلص
معرفـة الحــق ، ومــن الثــانى أن الــرب أرســل إلــيهم عمــل الضــالل فيصــدقون الكــذب ، ثــم 

 . يعاقبهم عليه

 قــول عيســى عليــه الســالم أنــه جــاء ال  17: 2ومــرقس  13: 9ذكــر متــى  -369س
ل وقد ذكـر آدم كـالرك أن بعضـهم ذهـب إلـى أن القـو . ليدعوا أبرارًا بل خطاة إلى التوبة

 )من شبهات وهمية حول الكتاب المقدس 319ص . (ُأضيَف فى ما بعد) إلى التوبة(

فــى نســخ كثيــرة ) إلــى التوبــة(جــاءت : (ويــرد الــدكتور القــس منــيس عبــد النــور قــائالً 
فأثبتهــــا أوريجــــانوس وباســــيليوس . معتبـــرة ، وأيــــدها كثيــــرون مـــن أئمــــة الــــدين المســـيحى

 .)نابا وغيرهموٕايرونيموس وأغسطينوس وأمبروزيوس وبر 

لكن أليس ورود هذه الكلمـة فـى بعـض النسـخ التـى تسـمونها أصـول ، وعـدم ورودهـا 
فى نسخ أخرى ليدل على تحريف الكتـاب المقـدس؟ انظـر لعـدد النسـخ التـى حـذفتها ولـم 

 !!تأخذ بحجة الدكتور القس ، وجهرت بأنها ليست من أصول الكتاب المقدس

ه أوريجــانوس أو باســيليوس أو إيرونيمــوس أو ثــم هــل يؤخــذ كتــابكم ووحــيكم بمــا أقــر 
أغســطينوس أو أمبروزيــوس أو برنابــا أو غيــرهم؟ أال توجــد لــديكم أصــول متفقــة الكلمــة 

 والحرف ترجعون إليها عند اختالفكم؟

 Einheitsübersetzungلذلك حذفتها الطبعة األلمانية 
Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den 

Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu 
rufen, nicht die Gerechten.  

0TUhttp://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/mk2.html#1 U0T  

  1545وكذلك أثبتتها طبعة مارتن لوثر 

http://theol.uibk.ac.at/leseraum/bibel/mk2.html#1
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P

17
P Da das JEsus hörete, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen 

keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin kommen, zu rufen die 
Sünder Uzur Buße U und nicht die Gerechten. 
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=MARK+2&language=germa... U0T  

 1912وحذفتها طبعة لوثر من طبعة 
0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&b
i=lutherU0T  

 1914ثم عادت وأثبتتها فى طبعة 
0TUhttp://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=y
es&print=yes&Version=german%5Fluthe... U0T  

 1984وتم عادت وحذفها من طبعة 
2TPU

17
UP2TAls das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen 

keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu 
rufen und nicht die Gerechten.  

0TUhttp://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,1 U0T  

 Schlachterووضعتها طبعة 
17 Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken 

bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, 
Gerechte zu rufen, sondern Sünder Uzur Buße U. 
0TUhttp://www.pfarre-grinzing.at/bibel/sch_html/ebi_Mar_2.htmU0T  

 .Basic Engوتم حذفها من طبعة ال 
P

17
P And Jesus, hearing it, said to them, Those who are well have no 

need of a medical man, but those who are ill: I have come not to get 
the upright but sinners.  

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=bbeU0T  

 ووضعتها طبعة الملك جيمس

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+2&language=german&version=LUTH
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+2&language=german&version=LUTH
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=2&to_chap=2
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=2&to_chap=2
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,1
http://www.pfarre-grinzing.at/bibel/sch_html/ebi_Mar_2.htm
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=bbe
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P

17
P When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have 

no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the 
righteous, but sinners to repentance.  

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=kjv U0T  

 :خة القياسية المراجعةوحذفتها النس
P

17
P And when Jesus heard it, he said to them, "Those who are well 

have no need of a physician, but those who are sick; I came not to call 
the righteous, but sinners."  

0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=rsv U0T  

 هل نهاية إنجيل مرقس موحى بها من اهللا؟ -370س 

ولــن أدخــل رأيــى الشخصــى ولكننــى ســأنقل مــا كتبــه لبــاركلى فــى تفســيره إلنجيــل . ال
قـف هنـاك حقيقـة مثيـرة فـى إنجيـل مـرقس وهـى أنـه يتو : (، وفيها يقـول 467مرقس ص 

فليست موجـودة ) 20-9: 16(،أما األعداد الباقية )8: 16(فى نسخه األصلية إلى حد 
فــى أقـــدم النســـخ وأصـــحها ، كـــل مـــا هنـــاك هـــو أنهـــا وجـــدت مـــؤخرًا فـــى نســـخ أقـــل قيمـــة 

كما أن أسلوبها اللغوى يختلف عن بقية األناجيـل حتـى أنـه . ومتأخرة فى ترتيبها الزمنى
 .)كاتب اإلنجيل يستحيل أن يكون كاتبها هو نفس

ومن الناحية األخرى نجد أنه من غير المعقول أن يتوقـف مـرقس : (ويواصل باركلى
األول ، إمــا أن : ولهــذا فأمامنــا أحــد احتمــالين. فهــى نهايــة فجائيــة تعســفية 8: 16عنــد 

يكون مرقس قد استشهد قبـل أن يـتم كتابـة إنجيلـه وهـذا بعيـد الوقـوع ، وٕامـا ـ وهـذا أقـرب 
فلقــد جــاء ـ أن تكــون النســخة األصــلية لإلنجيــل قــد بلــى جزؤهــا األخيــر ؛  اإلحتمــالين

، ومـن  وقت أهملت فيه الكنيسة إنجيـل مـرقس وفضـلت عليـه إنجيـل متـى ولوقـا
الجـائز جــدًا أن تكـون جميــع نسـخ هــذا اإلنجيـل قــد ضـاعت ولــم تبقـى منهــا سـوى نســخة 

الكنيسـة إذن فـى خطـر َفْقـد  فإذا كان األمر كـذلك فلقـد كانـت. واحدة بلى جزؤها األخير
 .انتهى اإلقتباس.) أهم إنجيل كتب عن حياة ابن اهللا

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=kjv
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+2&nomb&nomo&nomd&bi=rsv
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فلقـد جــاء وقـت أهملـت فيــه : (فمـا تعلـيقكم علـى هـذا؟ والحظـوا قــول أحـد علمـائكم
فهكـذا يقـرر علمـاؤكم مـا )! الكنيسة إنجيل مرقس وفضلت عليـه إنجيـل متـى ولوقـا

وهكــذا !! ا يقبلونــه منــه ومــا يرفضــونههــى كلمــة الــرب ، وأيهــا أهــم مــن األخــرى ، ومــاذ
 !! أهملت الكنيسة فى حفظ كالم الرب ، فضاعت نهاية اإلنجيل

ولهذا طبعته بعض الطبعات األجنبية فى كعب الصفحة كتعليق ، وحذفتـه مـن مـتن 
، إال أن هـذه الطبعـة 803صـفحة  1952لعـام  RSVإنجيل مرقس نفسه ، مثـل طبعـة 
، واكتفـــت بـــالتعليق فـــى الهـــامش الســـفلى  1971بعـــة أرجعتهـــا مـــرة أخـــرى للمـــتن فـــى ط

إن هــذه النهايــة غيــر موجــودة فــى معظــم أقــدم النســخ ، وأن : قائلــة 836للكتــاب صــفحة 
وبعض النسخ القديمة تضيف فقـرات إضـافية بعـد . 8هذه النسخ تنتهى عند الجملة رقم 

 . 14الجملة رقم 

 9وضعت النص من  1990لعام  Einheitsübersetzungوبعض األناجيل مثل 
بين قوسين معكوفين ، داللـة علـى أنـه لـيس مـن المـتن ، ثـم أوضـحت هـذا فـى  20إلى 

 . 1140كعب الصفحة رقم 

 :قالت الترجمة NKJVففى نسخة 
3. 16:20 Verses 9-20 are bracketed in NU-Text as not original. They 

are lacking in Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, although nearly 
all other manuscripts of Mark contain them.  

0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=MARK+16&language=engl... U0T  

غيـر موجــودة ) لإلصـحاح السـادس عشـر مـن مـرقس( 20إلـى  9أى إن اآليـات مـن 
ـــنص األصـــلى ، وال تحتويهـــا أقـــدم النســـخ لألناجيـــل وهـــى نســـخة ســـيناء ونســـخة  فـــى ال

 .أما باقى النسخ األخرى فتحتويها هذه النهاية. الفاتيكان

، التـــــى تعتـــــرف بهـــــا كـــــل الطوائـــــف وقـــــد أقـــــرت ذلـــــك طبعـــــة الترجمـــــة المشـــــتركة ، 
 : إذ أضافت تعليق فى أسفل الصفحة يقول. ألرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكيةا

 .)ال يرد فى أقدم المخطوطات 20إلى  9ما جاء فى اآليات : 9-20(

http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+16&language=english&version=NKJV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+16&language=english&version=NKJV
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أما التفسير الحديث للكتاب المقدس الذى قام على ترجمته وتحريره لفيف من علمـاء 
إن هـذا : (229صـفحة ) 20-9: 16مـرقس (الكتاب المقدس فيقول فى تفسـيره للفقـرات 

إلنجيـــــل مـــــرقس ، محـــــذوف مـــــن بعـــــض ” النهايـــــة األطـــــول“القســـــم وهـــــو الـــــذى نـــــدعوه 
المخطوطــات ، وُوصــف بأنــه زائــف مــن بعـــض الكتـَّـاب القــدامى مــن أمثــال يوســـابيوس 
وجيــروم ، وهــذا األمــر يجعلنــا أمــام مشــكلة ، ومــن أجــل الفائــدة يتحــتم أن نعرضــها علــى 

لــيس فحســب ] يقصــد الثامنــة[اختتــام إنجيــل مــرقس عنــد اآليــة الثانيــة إن . النحــو التــالى
ـــة ـــة اللغوي ـــة مبتســـرة مـــن الناحي ـــة فجائي ـــة مـــن الناحيـــة . نهاي ـــة فجائي ـــه أيضـــًا نهاي بـــل إن

ومــع ذلــك فــإن هــذه الخاتمــة األطــول الخاصــة لــم توجــد فــى بعــض الشــواهد . الالهوتيــة
وباإلضـافة إلـى هـذا ، فإنـه يوجـد . الهامة ، فى حين تم استبعادها عمدًا بواسطة آخـرين

ولكــنهم “: فــى العديــد مــن المخطوطــات والترجمــات القديمــة القــول 9واآليــة  8بــين اآليــة 
وبعـد هـذه األمـور . ”أخبروا بطرس وجماعته باختصار عـن كـل األشـياء التـى ُأمـروا بهـا

 ظهر يسوع نفسه لهم وأرسل مـن خاللهـم مـن الشـرق إلـى الغـرب اإلعـالن المقـدس غيـر
 ")القابل للفساد للخالص األبدى

وهو على هذا النحو يبدو وكأنه محاولـة مبكـرة للتوصـل إلـى : (ويواصل الكتاب قوله
نهايـــة مرضـــية لجـــزء لـــم يكتمـــل مـــن اإلنجيـــل ، إال أن الجملـــة األخيـــرة يبـــدو علـــى وجـــه 

تى والواقع أن مخطوطة واحدة فقط هى ال. التحديد أنها ليست كتابية فى تعبيرها اللغوى
بالكليــــة ، وهــــى  20-9تختــــتم بهــــذا الجــــزء المــــوجز ، والــــذى ُتحــــَذف منــــه اآليــــات مــــن 

 .)مخطوطة مشكوك فى صحتها إلى حد كبير

لـــة ذاتهــا ، فإنــه فــى اإلمكـــان : (ثــم يواصــل الكاتــب قولـــه وفيمــا يتعلــق بالنهيــة المطوَّ
مـا يتعلـق ، في 20وصفها بأنها كما يبـدو ، محاولـة لتعريفنـا بموضـوع البحـث فـى يوحنـا 

عــن طريــق  24بقصــة مــريم المجدليــة ، جنبــًا إلــى جنــب مــع ذلــك الــذى جــاء فــى لوقــا 
 .)عن اإلرسالية العظمى 28عمواس ، وما جاء فى متَّى 

فقــول : فقــد وقــع الكاتــب هنــا فــى حــرج وأخــذ يلــف ويــدور حــول االعتــراف بــه صــراحة
نهــا وصــف مــن لتــدل علــى أنهــا ليســت مــن وحــى اهللا ، ولك) يبــدو أنــه وصــف(الكاتــب 

شــخص آخــر ، يؤكــد هــذا أنهــا جــاءت لتصــف نقــاط مــا فــى أناجيــل كتبــت بعــد مــرقس ، 



 416 

مما يدل على أن هذه النهايـة كتبـت بعـد آخـر األناجيـل تأريخـًا ، والـذى يرجـع إلـى سـنة 
 .ميالدية 120

إنهــا فــى واقــع : (ويعــود الكاتــب فيعتــرف بوجــود التحريــف الــذى أصــاب كتابــه فيقــول
جز لظهورات القيامة ، ومخطط بحثى يمكن بسهولة ملئـه مـن روايـات األمر، تناسق مو 

قــد ُأدِخَلــت بــدون اإلشــارة إلــى اآليــة األولــى  9األناجيــل األخــرى ، ولكــن يبــدو أن اآليــة 
 .)التى سبقت

المخطوطات غير ثابتة فيما يتعلق “: واكتفت طبعة اآلباء اليسوعيين بالتعليق التالى
ــــل مــــرقس هــــذه  ــــات اآل(بخاتمــــة إنجي ــــرجمين قــــد ” )20-9ي ــــرغم مــــن أن المت ــــى ال ، عل

أن هـــذه النهايـــة إضـــافة ُألِحَقـــت بالكتـــاب،  124أوضـــحوا فـــى مقدمـــة هـــذا اإلنجيـــل ص 
كيــف كانــت خاتمــة الكتــاب؟ مــن المســلم بــه علــى : وهنــاك ســؤال لــم يلــق جوابــاً “: فقالــت

كتـاب  قد أضـيفت لتخفيـف مـا فـى نهايـة) 20-16/9(العموم أن الخاتمة كما هى اآلن 
ولكننـا لـن نعـرف ابـًدا هـل فقـدت خاتمـة الكتـاب األصـلية . 8من توقَّف فجائى فى اآلية 

تكفـى الختـتلم  7أم هل رأى مرقس أن اإلشارة إلى تقليـد الترائيـات فـى الجليـل فـى اآليـة 
 ”.روايته

إن الســؤال الوحيــد الخطيــر عــن : (وتقــول دائــرة المعــارف الكتابيــة مــادة إنجيــل مــرقس
كمـــا ســـبقت  –يـــل وســـالمته ، إنمـــا يتعلـــق باألعـــداد االثنـــى عشـــر األخيـــرة صـــحة اإلنج

-9: 16(، يماثــل مــا جــاء فــى مــرقس )13-1: 1(ويــرى الــبعض أن مــرقس  –اإلشــارة 
، ولكـن بمـا أن المفـردات واالرتباطـات ولعل الجزءين قد أضافتهما نفـس اليـد، ) 20

ال هــذين األمــرين، تــرتبط هــى الحجــج الرئيســية ضــد أصــالة الجــزء األخيــر ، فإنــه فــى كــ
كمـــا لـــيس ثمـــة ســـبب كـــاف . بالموضـــوع الرئيســـي لإلنجيـــل) 13-1:1( مقدمـــة مـــرقس 

 .)إلنكار أن األصحاح الثالث عشر، هو رواية صادقة لما قاله يسوع

أهــم المشــكالت المتعلقــة بــالنص : الــنص : ثالثــًا : (وتواصــل دائــرة المعــارف قولهــا
، فيرجــون ) 20-9: 16(حاح الســادس عشـر هـى مــا يخـتص بــالجزء األخيـر مــن األصـ

ويفتـرض ميللـر أنـه إلـى هـذه النقطـة ، وميللر وسالمون يعتقدون أنه نص أصيل ، 
 20-9 قد سجل مرقس بصورة عملية أقوال بطرس ولسبب ما كتـب األعـداد مـن
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ولكـن معظـم العلمـاء يعتبرونهـا غيـر مرقسـية أصـًال ، ،  بناء على معلوماته هو
د الثــامن لــيس هــو الخاتمــة المالئمــة ، ولــو أن مــرقس كتــب ويعتقــدون أن العــد

التـى تضـم  20-9 وأن األعـداد مـن،  خاتمة ، فال بد أن هذه الخاتمـة قـد فقـدت
فى مخطوطة " كونيبير"وقد وجد  – تراثًا من العصر الرسولى ، قد أضيفت بعد ذلك

إنـه أريسـتون تلميـذ أرمينية إشارة إلى أن هـذه األعـداد كتبهـا أريسـتون الشـيخ الـذى يقـول 
يوحنا، الذى يتحدث عنه بايياس وعلى هذا فـإن الكثيـرين يعتبرونهـا صـحيحة، والـبعض 
يقبلونها على اعتبار أن الرسول يوحنا قد خلع عليها سلطانه وهى بدون شك ترجع الـى 
نهايــة القــرن األول، وتؤيــدها المخطوطــات اإلســكندرانية واألفرايميــة والبيزيــة وغيرهــا، مــع 

لمخطوطـــات المتـــأخرة المنفصـــلة الحـــروف، وكـــل المخطوطـــات المكتوبـــة بحـــروف كـــل ا
وكانـت معروفـة عنـد ناسـخى المخطـوطتين . متصـلة، ومعظـم الترجمـات وكتابـات اآلبـاء

 .)السينائية والفاتيكانية، ولكنهم لم يقبلوها

وكيـف عــرف أنهــا كانــت معروفــة عنــدهم وهـم لــم يكتبوهــا؟ بــل إن رفــض النســاخ مــن 
رابع لها لدليل على وجود وثائق أخرى لديهم تؤكد أنها ليسـت مرقسـية ، أو ربمـا القرن ال

لمعــرفتهم أن أســلوب هــذا الجــزء لــيس أســلوب مــرقس كمــا اعتــرف علمــاؤكم أيضــًا بهــذا 
ووصــفه بعــض الكتَّــاب القــدامى مــن أمثــال . وأقــر بــه التفســير الحــديث للكتــاب المقــدس

 .يوسابيوس وجيروم بأنه زائف

دهــا فــى المخطوطــات المتــأخرة دليــل علــى صــحة نســبها لمــرقس؟ فــإذا لكــن هــل وجو 
كـان النســاخ يعرفونهــا ولــم يكتبوهــا ، فقــد تـدخلوا إذًا بــآرائهم الشخصــية فــى الكتــاب الــذى 

فهل من حق النساخ أن يقبلوا ما يريدون ثم تسمونه كتاب اهللا؟ فهـذا . تسمونه كتاب اهللا
لكتاب الذى تقدسونه، وتعتبرونه وحيـًا مـن عنـد اعتراف أن النساخ هم الذين شكلوا لكم ا

 !!اهللا

وٕاذا كانت نهايـة مـرقس قـد ضـاعت ، فـأين الـروح القـدس الـذى يـدعون مشـاركته فـى 
أخالقهــم ووحــى كتــابهم؟ أال يلهمهــم الــروح القــدس أيــن فقــدت خاتمــة إنجيــل مــرقس؟ أال 

ف الكتــــاب يخبــــرهم مــــن الــــذى أتلفهــــا ، كمــــا يطالبوننــــا باإلفصــــاح عــــن اســــم الــــذى حــــر 
 المقدس؟
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 هل نهاية إنجيل متى التى يشير فيها إلى الثالوث موحى بها من اهللا؟ -371س 

، وقلنـا  8-7: 5يوحنا فى رسالته األولـى لقد ذكرنا صيغة التثليث هذه من قبل فى 
سـنة  20الترجمـة المشـتركة ، ألنـه مـن إنها جملة مدسوسـة علـى الكتـاب ، وأكـدت ذلـك 

علمــاء الالهــوت، يحمــل كــل مــنهم درجــة الــدكتوراة ، وأتــوا  عــالم مــن 32مضــت اجتمــع 
بأقــدم النســخ علــى اإلطــالق ، وحينمــا قــارنوا نســخ الكتــاب المقــدس لــم يجــدوا هــذا الــنص 

وقـد وجـدوا أن . ومعه نصـوص أخـرى ، وقـالوا عنـه إنـه مدسـوس ولـيس مـن وحـى الـرب
عظــــم النســــخ لــــذلك حــــذفتها م. شخصــــًا مــــا قــــد دســــه فــــى القــــرن الرابــــع عشــــر المــــيالدى

 .األلمانية

ــــة إصــــحاحه الثــــامن  ــــى نهاي ــــى ف ــــد مت ــــث المــــذكورة عن واآلن نتعــــرض لصــــيغة التثلي
 : والعشرين

والواقــع أن المعموديــة : (463-462يقــول التفســير الحــديث للكتــاب المقــدس صــفحة 
كانــت تمــارس فــى عصــور العهــد الجديــد ، بحســب مــا جــاء فــى مصــادرنا باســم يســوع ، 

 .)يسوع وضع لنا صيغة تثليث واضحة قبل صعودهوهو أمر غريب إذ أن 

ـد باسـمه هـو لكـان اليهـود رجمـوه : وهذا الكالم غريـب أيضـاً  إذ لـو أن يسـوع كـان يعمِّ
حيث يجعل نفسع إلهًا ، ولما استفتح هـو نفسـه أعمالـه باسـم اهللا ، وطالبـًا العـون منـه ، 

 !!ولما نفى عن نفسه الضعف ، ونسب كل قوة هللا

 الضعف وينسبه إلى إله آخر؟ فهل اإلله يدعى

: 11لوقـا )َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اهللاِ  ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّياِطينَ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت (
20 

!) َفقَـْد َأْقَبـَل َعلَـْيُكْم َمَلُكـوُت اللَّـهِ َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اللَِّه ُأْخِرُج الشَّـَياِطيَن 28(
 28: 12متى 

َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْيَكُل اِهللا َوُروُح اِهللا َيْسـُكُن 16(: وال تنسوا أن روح اهللا فينا كلنا
َألنَّ َهْيَكـَل اِهللا ُمَقـدٌَّس الَّـِذي َأْنـُتْم ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيْفِسُد َهْيَكَل اِهللا َفَسُيْفِسُدُه اُهللا 17؟ ِفيُكمْ 
 17-16: 3ألولى كورنثوس ا.) ُهوَ 
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َألنِّـي َكَمـا َأْسـَمُع َأِديـُن َوَدْيُنـوَنِتي َعاِدلَـٌة . َأَنا َال َأْقِدُر َأْن َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئاً 30(
 30: 5يوحنا .) َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني َال َأْطُلبُ 

 خر؟وهل اإلله يدعى الجهل فى حق نفسه وينسبه إلى إله آ

َوَأمَّا َذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّاَعُة َفَال َيْعَلُم ِبِهَما َأَحـٌد َوَال َمَالِئَكـُة السَّـَماَواِت ِإالَّ 36(
 36: 24متى ) .َأِبي َوْحَدهُ 

ًة َوَقـــْد َواْمــَرَأٌة ِبَنــْزِف َدٍم ُمْنـــُذ اْثَنتَــْي َعْشـــَرَة َســنَ 43. َفِفيَمــا ُهــَو ُمْنَطِلـــٌق َزَحَمتْــُه اْلُجُمـــوعُ (
َجــاَءْت ِمــْن َوَراِئــِه َوَلَمَســْت 44َأْنَفَقــْت ُكــلَّ َمِعيَشــِتَها ِلَألِطبَّــاِء َوَلــْم َتْقــِدْر َأْن ُتْشــَفى ِمــْن َأَحــٍد 

َوإِْذ » !َمــِن الَّــِذي َلَمَســِني«: َفَقــاَل َيُســوعُ 45. َفِفــي اْلَحــاِل َوَقــَف َنــْزُف َدِمَهــا. ُهــْدَب َثْوِبــهِ 
ــاَل ُبْطــُرُس َوالَّــِذيَن َمَعــهُ َكــاَن اْلَجِميــُع  ــيُِّقوَن َعَلْيــَك «: ُيْنِكــُروَن َق ــُم اْلُجُمــوُع ُيَض َيــا ُمَعلِّ

ــَك َوَتُقــوُل َمــِن الَّــِذي َلَمَســِني ــي «: َفَقــاَل َيُســوعُ 46» !َوَيْزَحُموَن ــْد َلَمَســِني َواِحــٌد َألنِّ َق
 46-42: 8لوقا ) .»َعِلْمُت َأنَّ ُقوًَّة َقْد َخَرَجْت ِمنِّي

وهــل اإللــه يقــف متضــرعًا لخالقــه ، راجيــًا إيــاه أن يحقــق معجــزة علــى يديــه ، ليثبــت 
 للناس أن اهللا هو الذى ابتعثه نبيًا لهم؟

ــالَ 41( ــْوُق َوَق ــى َف ــِه ِإَل ــَع َيُســوُع َعْيَنْي ــُت َمْوُضــوعًا َوَرَف ــُث َكــاَن اْلَمْي : َفَرَفُعــوا اْلَحَجــَر َحْي
. َوَأَنا َعِلْمُت َأنََّك ِفـي ُكـلِّ ِحـيٍن َتْسـَمُع ِلـي42َك َسِمْعَت ِلي َأيَُّها اآلُب َأْشُكُرَك َألنَّ «

 42-41: 11يوحنا )»َوَلِكْن َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

وما مصير يوحنا المعمدان الذى تعمَّد وعمََّد يسوع والناس باسـم اهللا ولـم يكـن يعـرف 
صيغة التثليث هذه؟ على الرغم مـن أن المعمـدان هـو خيـر مـن أنجبـت النسـاء باسـتثناء 

ــوُل 11: (آخــر نبــى فــى سلســلة األنبيــاء وهــو األصــغر فــى ملكــوت الســماوات ــقَّ َأُق َاْلَح
نَّ اَألْصـَغَر َلْم َيُقْم َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن َوَلِكـ: َلُكمْ 

 11: 11متى ) .ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

ثــم بــدأ المفســر يضــع احتمــاالت لوجــود هــذه الصــيغة الغريبــة، ويفتــرض افتراضــات، 
ويعلــل وجودهــا، لكنــه فــى النهايــة يتعجــب مــن وجودهــا أو قــول يســوع لهــا، مــع اعترافــه 

مــا نجــد تفســير ذلــك فيمــا يقــال مــن إن ورب): (أصــبحت تســتعمل فيمــا بعــد(بأنهــا صــيغة 
، لـم يكـن ) للممارسات الدينيـة(هذه الكلمات ، التى أصبحت فيما بعد كصيغة ليتورجية 
لقـد كانـت بـاألحرى وصـفًا لمـا . هذا هو القصد منها أساسًا ولم ُتستعمل على هذا النحـو
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مية أو لعـــل متـــى كـــان يلخـــص بصـــيغة أوضـــح وبلغـــة الكنيســـة الرســـ. تحققـــه المعموديـــة
 .)جوهر تعليم يسوع عن اهللا الذى سيعبدونه) التى كتب بها(

لك أن تتخيل أن هذه الصيغة لم يكن هذا هو المقصد منها ، ولكنهـا اسـتعملت فيمـا 
أال يثبــت هــذا لــديكم تغييــر عقيــدة يســوع والتالميــذ والجيــل !! بعــد فــى الممارســات الدينيــة

 األول من أتباعه؟

 !!ص كالم اهللا الموحى إليهلك أن تتخيل أن متى كان يلخ

 !!لك أن تتخيل أن متى كتب بصيغة أوضح مما أوحى إليه

أو لعــل متــى كــان يلخــص بصــيغة أوضــح وبلغــة الكنيســـة : (ويواصــل المفســر قولــه
وهـو تعلـيم أوضـح . جوهر تعليم يسوع عن اهللا الـذى سـيعبدونه) التى كتب بها(الرسمية 

ففـى .) ، وٕان لـم يكـن ذلـك فـى صـيغة معينـةفيه بجـالء شـركته والـروح القـدس مـع اآلب 
أى صــيغة إذن أثبـــت لـــب عقيدتــه؟ هـــل تقصـــد أن لــب عقيـــدة الـــرب الــذى نـــزل وتجســـد 
وأهين وأعدم صلبًا لـم يثبـت عقيدتـه فـى جملـة مـا وتركهـا ألفهـامكم وأفهامنـا ليكـون لكـل 

 منا عقيدة تبعًا لعقله وفهم طائفته؟

الكلمــات لــم تكــن أساســًا جــزءًا مــن الــنص ولقــد قيــل إن هــذه : (ويواصــل المفســر قولــه
ـــة أن  ـــه الســـابقة لمجمـــع نيقي ـــاد فـــى كتابات األصـــلى إلنجيـــل متـــى ، ألن يوســـيبيوس اعت

، ” اذهبــوا وتلمــذوا جميــع األمــم باســمى“: فــى صــيغتها المختصــرة 19: 28يقتــبس متــى 
ن ولكــن حيــث إنــه ال توجــد حاليــًا أيــة مخطوطــة إلنجيــل متــى بهــا هــذه القــراءة فــال بــد أ

العبــارة اختصـــرها يوســيبيوس نفســـه ولــم ينقلهـــا عــن نـــص ورد فــى مخطوطـــات موجـــودة 
 .)بالفعل

ويصرح المفسر أن هذا النص عنـد الـبعض لـيس مـن الـنص األصـلى لمتـى ، ولكنـه 
ــــنص . يستشــــهد بيوســــيبيوس الــــذى اختصــــر الصــــيغة أى حرفهــــا ليــــدلل علــــى صــــحة ال

صـريح ليوسـابيوس بالتـدليس علـى وهذا اتهـام  !!يستشهد بمحرف ليدلل على صحة رأيه
 !!كالم الرب وكتابه ، ليكسب القضية فى مناقشاته بالزور

 وٕاذا أخذنا فـى : (تقول موسوعة دائرة المعارف الكتابية مادة إنجيل مرقس -372س
االعتبار اإلشارات إلى العهد القديم ، الصريحة والضمنية ، فإن النتيجة ال تتغير كثيرًا، 
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استشـهاد،  100لمتـى ) العهد الجديد فى اليونانيـة: فى كتابهما(ت فيذكر وستكوت وهور 
، وهكــــذا نـــــرى أن  107، ولســــفر األعمــــال  21، وليوحنــــا  86، وللوقــــا  58ولمــــرقس 

 .)مرقس أيضًا يستند إلى العهد القديم باعتباره كلمة اهللا الموثوق بها 

. مـــرة 372لقــديم ومعنــى ذلــك أن الــرب قــام  فــى العهـــد الجديــد باإلستشــهاد بالعهــد ا
َجِميـُع 8: (فكيف يستشهد بكالم أناس قال عنهم هـو نفسـه إنهـم لصـوص وسـراق؟ فقـال

 8: 10يوحنا )الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 

 وهل نسى أنه قال عنهم أنه لم يرسلهم؟

َيــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم َال َتِغشَّــُكْم َأْنبِ (: فقـال
َأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َيُقـوُل . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

ـــاِطالً 6: (وقـــال ــــاِذَبةً  َرُأوا َب ـــًة َك ـــاِئُلونَ . َوِعَراَف ـــْلُهمْ : اْلَق ـــْم ُيْرِس ـــرَّبُّ َل ـــرَّبِّ َوال ـــُي ال , َوْح
 6: 13حزقيال ) .َواْنَتَظُروا ِإْثَباَت اْلَكِلَمةِ 

 وهل نسى أنه قال إنهم كذابين؟

ْم َوَشـْعِبي َهَكـَذا َاَألْنِبَياُء َيَتَنبَّـُأوَن ِباْلَكـِذِب َواْلَكَهَنـُة َتْحُكـُم َعَلـى َأْيـِديهِ 31(: فقـال
 31: 5إرمياء .) َأَحبَّ 

ْنِبَيـــاِء الَّـــِذيَن َيـــُروَن اْلَباِطـــَل َوالَّـــِذيَن َيْعِرُفـــوَن 9: (وقـــال َوَتُكـــوُن َيـــِدي َعَلـــى اَأل
 9: 13حزقيال ) ِباْلَكِذبِ 

َفِلـَذِلَك , َوَرَأْيـُتْم َكـِذباً  َألنَُّكـْم َتَكلَّْمـُتْم ِبــاْلَباِطلِ : ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل السَّـيُِّد الـرَّبُّ 8: (وقال
 8: 13حزقيال  ).َها َأَنا َعَلْيُكْم َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ 

َوْحـُي الـرَّبِّ َوَأَنـا : َقـاِئِلينَ , َوَتَكلَّْمُتْم ِبِعَراَفٍة َكــاِذَبةٍ , َأَلْم َتُروا ُرْؤَيا َباِطَلةً 7( :وقـال
 7: 13حزقيال  )؟َلْم َأَتَكلَّمْ 

 أنه قال ال تذكروا وحى الرب ، فلماذا يستشهد هو به وال يدعكم تنسوه؟وهل نسى 

َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ 36: (فقال
 36: 23إرمياء  .)َقْد َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا
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 وهل نسى الرب أنه اعترف بتحريف الكتبة لشريعته؟ 

َلَهـــا َقَلـــُم اْلَكَتَبـــِة َكْيـــَف تَـــدَُّعوَن َأنَُّكـــْم ُحَكَمـــاُء َوَلـــَدْيُكْم َشـــِريَعَة الـــرَّبِّ َبْيَنَمـــا (: فقـــال َحوَّ
 8:  8إرمياء ) ؟الُمَخاِدُع ِإَلى ُأْكُذوَبةٍ 

! َمـاَذا َيْصـَنُعُه بِـي اْلَبَشـرُ . لَـى اِهللا َتَوكَّْلـُت فَـَال َأَخـافُ عَ . َاُهللا َأْفَتِخُر ِبَكَالِمـهِ 4(: وقال
 5–  4: 56مزمور  .)َعَليَّ ُكلُّ َأْفَكاِرِهْم ِبالشَّرِّ . اْلَيْوَم ُكلَُّه ُيَحرُِّفوَن َكَالِمي5

يُر َأْعَمـاُلُهْم ِفـي الظُّْلَمـِة َوْيٌل ِللَّـِذيَن َيَتَعمَّقُـوَن ِلَيْكُتُمـوا َرْأَيهُـْم َعـِن الـرَّبِّ َفَتِصـ15: (وقال
 16 – 15: 29إشعياء  )!َيا َلَتْحِريِفُكمْ 16. »َمْن ُيْبِصُرَنا َوَمْن َيْعِرُفَنا؟«: َوَيُقوُلونَ 

ـــوَنَها َهَئَنـــَذا َعَلـــى الَّـــِذيَن َيَتَنبَّـــُأوَن ِبـــَأْحَالٍم َكاِذَبـــٍة َيُقـــوُل الـــرَّبُّ 32(: وقـــال الَّـــِذيَن َيُقصُّ
َفلَـْم ُيِفيـُدوا َهـَذا . َشْعِبي ِبَأَكاِذيِبِهْم َوُمَفاَخَراِتِهْم َوَأَنـا َلـْم ُأْرِسـْلُهْم َوَال َأَمـْرُتُهمْ  َوُيِضلُّونَ 

 32: 23إرمياء ].) الشَّْعَب َفاِئَدًة َيُقوُل الرَّبُّ 

ــاِء َيُقــوُل الــرَّبُّ الَّــِذيَن َيْأُخــُذوَن ِلَســاَنُهمْ 31(: وقــال ــى اَألْنِبَي ــَذا َعَل ــونَ  َهَئَن .) َقــالَ : َوَيُقوُل
 31: 23إرمياء 

ــْعُب َأْو َنِبــيٌّ َأْو َكــاِهنٌ 33(: وقــال ؟: [َوإَِذا َســَأَلَك َهــَذا الشَّ َفُقــْل ] َمــا َوْحــُي الــرَّبِّ
َفـالنَِّبيُّ َأِو اْلَكـاِهُن َأِو الشَّـْعُب 34. ُهَو َقْوُل الرَّبِّ  -َأيُّ َوْحٍي؟ ِإنِّي َأْرُفُضُكْم : [َلُهمْ 
 34-33: 23إرمياء)ُأَعاِقُب َذِلَك الرَُّجَل َوَبْيَتهُ  -َوْحُي الرَّبِّ : ي َيُقولُ الَّذِ 

ِبَماَذا َأَجاَب الرَّبُّ َوَماَذا َتَكلَّـَم : َهَكَذا َتُقوُلوَن الرَُّجُل ِلَصاِحِبِه َوالرَُّجُل َألِخيهِ 35: (وقال
؟  َبْعُد َألنَّ َكِلَمـَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ  َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروهُ 36ِبِه الـرَّبُّ

 36-35: 23إرمياء  .)َقْد َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه اْلَحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَنا

 9: 15متى ) َوَباِطًال َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاسِ (: وقال

 الرب أنه قال عن أنبيائه إنهم غشاشين؟ هل نسى

َال َتِغشَّــُكْم َأْنِبَيــاُؤُكُم الَّــِذيَن ِفــي َوَســِطُكْم َوَعرَّاُفــوُكْم َوَال َتْســَمُعوا َألْحَالِمُكــُم (: فقـال
ِسـْلُهْم َيُقـوُل َأَنـا َلـْم ُأرْ . َألنَُّهْم ِإنََّما َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم ِباْسِمي ِباْلَكـِذبِ 9. الَِّتي َتَتَحلَُّموَنَها

 9-8: 29إرمياء .) الرَّبُّ 

 هل نسى الرب أنه أمر بعدم ذكر وحيه الذى أتى به أنبياؤه ألنه محرف؟
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َأمَّا َوْحُي الرَّبِّ َفَال َتْذُكُروُه َبْعُد َألنَّ َكِلَمَة ُكـلِّ ِإْنَسـاٍن َتُكـوُن َوْحَيـُه ِإْذ 36: (فقال
 36: 23إرمياء  .)َحيِّ َربِّ اْلُجُنوِد ِإَلِهَناَقْد َحرَّْفُتْم َكَالَم اِإلَلِه الْ 

 هــل جــاء يســوع لرفـــع خطايــا اإلنــس والجــن أم اإلنـــس فقــط؟ أيِّــد إجابتـــك  -373س
 !بالنصوص الكتابية

 كيــف هــرب يســوع مــن القبــر بينمــا كــان القبــر مغلقــا بــالحجر الــذى أمامــه  -374س
ك الـذى نـزل مـن السـماء أمـام كما يقول لوقا ، الـذى يؤكـد أن الحجـر لـم يرفعـه إال المـال

 )2: 28لوقا (مريم المجدلية ومريم األخرى؟ 
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 َأيَُّهــــا «: َفَقـــاَل َلُهَمــــا25: (استشـــهد يســــوع بقـــول األنبيــــاء مبتـــدًءا بموســــى -375س
َأَمـا َكـاَن َيْنَبِغـي 26 اْلَغِبيَّاِن َواْلَبِطيَئا اْلُقُلوِب ِفي اِإليَماِن ِبَجِميِع َما َتَكلََّم ِبِه اَألْنِبَياءُ 

ثُـــمَّ اْبَتـــَدَأ ِمـــْن ُموَســـى َوِمـــْن َجِميـــِع 27» ِدِه؟َأنَّ اْلَمِســـيَح َيتَـــَألَُّم ِبَهـــَذا َوَيـــْدُخُل ِإَلـــى َمْجـــ
َة ِبِه ِفي َجِميِع اْلُكُتبِ   27-25: 24لوقا ) .اَألْنِبَياِء ُيَفسُِّر َلُهَما اُألُموَر اْلُمْخَتصَّ

َجِميـُع 8(فلماذا استشهد بكتب األنبيـاء وهـو الـذى قـال عـنهم إنهـم لصـوص وسـرَّاق؟ 
 8: 10يوحنا )ْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص َوَلِكنَّ اْلِخَراَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِلي هُ 

فهل عدل عن رأيـه فـيهم وصـرح لنـا باستشـارة هـؤالء اللصـوص والسـراق وتصـديقهم؟ 
 أم سبهم فى لحظة إنفعال؟

 فهـــل يريـــد البابـــا ورجالـــه بعـــدم . تســـتنكرون علـــى البابـــا واألســـاقفة الـــزواج -376س
ع مرتبــــة قداســــتهم عــــن األنبيــــاء؟ كيــــف وقــــد تــــزوج األنبيــــاء بــــل عــــددوا الــــزواج أن ترتفــــ

الزوجــات؟ فهــل بهـــذا العمــل يريـــدون أن يكونــوا أقــدس مـــن أنبيــاء اهللا؟ كيـــف وقــد تـــزوج 
 الرب مريم؟ فهل انتقص هذا من قداسته؟

 أتســـتنكرون علـــى البابـــا واألســـاقفة والرهبــــان الزنـــى والفســـق مـــع النســــاء،  -377س
 نبياء واإلله نفسه؟ وتقبلونه من األ

َأّوّ◌َ◌َل َمـا َكلَّـَم الـرَّبُّ ُهوَشـَع 2: (فقد أمر الرب أنبياءه بالزنى والتزوج مـن امـرأة زانيـة
َألنَّ اَألْرَض َقــْد َزَنــْت  اْذَهــْب ُخــْذ ِلَنْفِســَك اْمــَرَأَة ِزًنــى َوَأْوَالَد ِزًنــى«: َقــاَل الــرَّبُّ ِلُهوَشــعَ 
  2: 1شع هو .) »!ِزًنى َتاِرَكًة الرَّبَّ 

ِلُيَفتُِّشوا ِلَسيِِّدَنا اْلَمِلِك َعَلى َفتَـاٍة َعـْذَراَء، َفْلَتِقـْف َأَمـاَم اْلَمِلـِك : [َفَقاَل َلُه َعِبيُدهُ 2(
 2: 1ملوك األول ].) َوْلَتُكْن َلُه َحاِضَنًة َوْلَتْضَطِجْع ِفي ِحْضِنَك َفَيْدَفَأ َسيُِّدَنا اْلَمِلكُ 

داود عليــه الســالم علــى زنــاه فيســلم أهــل بيتــه  رب األربــاب ينــتقم مــن نبيــه
 12-11: 12صموئيل الثانى : للزنى

 )38-30: 19تكوين: (يسكر ويزنى بابنتيهعليه السالم نبى اهللا لوط 

 )16-11: 12تكوين (: نبى اهللا إبراهيم يتربح من عرض زوجته
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 ).38تكوين اإلصحاح (: نبى اهللا يهوذا عليه السالم يزنى بثامار زوجة ابنه

نبى اهللا داود عليه السالم يزنى بجارته امرأة أوريا وخيانته العظمى للتخلص 
 )11صموئيل الثانى صح : (من زوجها وقتله

 4-1: 1ملوك األول : نبى اهللا داود ال ينام إال فى حضن امرأة عذراء

 )4-3: 49؛  22: 35تكوين : (نبى اهللا  رأوبين يزنى بزوجة أبيه بلهة

قضـاة (ذهب إلـى غـزة ورأى هنـاك امـرأة زانيـة فـدخل إليهـايـ نبى اهللا شمشـون
16 :1( 

وعــن التــاريخ األســود آلبــاء الكنيســة وأســاقفتها ورهبانهــا وقساوســتها فــى مجــال الزنــى 
البابــا وهــا نحــن نــرى ": (ثــورة الفكــر"يقــول الــدكتور لــويس عــوض فــى كتابــه . والفجــور

الثــة أوالد غيــر شــرعيين لــه ثجهــارًا نهــارًا، ) 1503 - 1431(اســكندر الســادس 
 - 1480(، ولــــوكريس بورجيــــا )1507 - 1475(ســــيزار بورجيــــا دوق أوربينــــو : هــــم

 .، ودون كانديا)1519

إلـى  1484الذى اعتلى الكرسـى البـابوى مـن (البابا اينوتشنتو الثامن  كما اشتهر
رجل المحسوبية وخراب الذمة ، كمـا أنـه كـان أول بابـا يعتـرف  بأنه كان) 1492

 .)بأبنائه غير الشرعيين ، وكان دأبه توسيع أمالك أسرته علناً 

، وكـذلك  وٕارهـاب مخـالفيهم بقـرارات الحرمـان،  بيع صـكوك الغفـرانناهيك عـن 
يكنــــزون المــــال ويقتنــــون كــــان رجــــال الــــدين مــــن رأس الكنيســــة إلــــى أصــــغر كــــاهن 

، ممارسات رجـال اإلكليـروس للتسـرى مشـاهدة فـى كـل مكـانفلقد كانت . الضياع
 .)، دون أدنى مباالة كما كان ُيتغاضى عن الشذوذ الجنسىاعتباره شرعًا مقبوًال ، ب

نقـًال (ويقول الراهب جيروم فى كشـفه عـن منـابع الفسـاد فـى مركـز الديانـة النصـرانية 
 ):71-69عن معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير ص 

ولقــد انحطــت ء واألمــراء ـ إن عــيش القســوس ونعــيمهم كــان يــزرى بتــرف األغنيــا(
أخالق البابوية انحطاطًا عظيمـًا، واسـتحوذ علـيهم الجشـع، وحـب المـال، وعـدوا 
أطــوارهم حتــى كــانوا يبيعــون المناصــب والوظــائف فــى المــزاد العلنــى، ويــؤجرون 
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الجنة بالصكوك، ويأذنون بنقض القوانين ويمنحون شهادات النجـاة وٕاجـازة حـل 
 .)يتورعن عن التعامل بالربا والرشوةالمحرمات والمحظورات، وال 

اضطر إلـى أن يـرهن تـاج ) اينوسنت الثـامن(ولقد بلغ من تبذيرهم للمال أن البابا (
أنه أنفق ما ترك سلفه من ثـروة ، ) ليو العاشـر(وُيذَكر عن البابا .. .. ..  البابوية

 .)باإلضافة إلى دخله وٕايراد خليفته المنتظر

علـى النـاس ، ويسـتخدمون أبشـع الوسـائل فـى اسـتيفائها ) اإلتاوات(وكانوا يفرضون (
وال يأنفون من استيفاء هذه اإلتـاوات والضـرائب من األغنياء والفقراء على السـواء، 

حتى من البغايا اللواتى يستخدمن أعراضهن للحصول على المعيشـة ـ بـل كـانوا 
مـــن يشـــجعون علـــى البغـــاء العلنـــى بإعطـــاء التـــراخيص واإلجـــازات لمـــن يريـــد 

 .)العاهرات ممارسة مهنة البغاء

وقــد أحصـــى عـــدد مـــن حصـــلن علـــى التـــراخيص فـــى عهـــد أحـــد البابـــاوات فوجـــد أن (
 .)امرأة فى مدينة روما وحدها) 16000(عددهن يتجاوز 

موقــف اإلســالم والكنيســة مــن العلــم : (كمــا قــال األســتاذ عبــد اهللا المشــوخى فــى كتابــه
ـــا اســـكندر ال): (104ص  ـــاة الباب ـــذى ولعـــل حي ســـادس تصـــور مـــدى الفســـاد ال

اســتحوذ علــى حيــاة البابــاوات ، فقــد اتخــذ لــه عشــيقة اســمها جيلبــا فــارنيس ، 
وكانــت موفــورة الجمــال ، صــغيرة الســن ، اغتصــبها مــن خطيبهــا ، واحــتفظ بهــا 

 .)بعد ارتقائه كرسى البابوية

مير فـــى معــاول الهـــدم والتـــد: ولقــد أورد األســـتاذ إبـــراهيم ســليمان الجبهـــان فـــى رائعتـــه
 ):71-70النصرانية وفى التبشير ص 

كان خليعا ماجنًا اتهـم مـن ِقَبـل أربعـين أسـقفا وسـبعة ) يوحنا الثانى(أن البابا (
لغــالم كــان ) طــودى(عشــر كردينــاًال بأنــه فســق بعــدة نســاء ، وأنــه قلــد مطرانيــة 

سنه عشرين سنة ، ثم ُقِتَل وهو متلبس بجريمـة الزنـا مـع امـرأة ، وكـان القاتـل 
 .)له زوجها

 .)متهمًا بالرشوة والفسادكان ) اينوسنت الرابع(وأن البابا (
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كان يجول فى فيينا وليون لجمع المال ) اكليمنضوس الخامس عشر(وأن البابا (
 .)مع عشيقته

ــاع الوظــائف ) يوحنــا الثالــث والعشــرين(وأن البابــا ( مــتهم بأنــه ســمََّم ســلفه ، وب
 .)الكنسية ، وأنه كان كافرًا ولوطياً 

أمـــا شـــيوع الفســـاد واإلباحيـــة فـــى األديـــرة فـــأعظم مـــن أن تحـــيط بســـرده المجلـــدات ، (
ولكنى ـ مازال الكالم هنا لألستاذ إبراهيم سليمان الجبهان ـ أكتفى بما نقلته مـن المراجـع 

 : ما يلى) تثبيت دالئل النبوة(فلقد أورد القاضى عبد الجبار الهمدانى فى كتاب : التالية

أن النســاء الــديرانيات العابــدات يطفــن علــى الرهبــان الــذين انقطعــوا فــى ومــن ســيرتهم 
األديـــرة ، ويـــبحنَّ أعراضـــهنَّ رحمـــة بهـــم ، ومـــن فعـــل هـــذا مـــنهن كـــان عنـــدهم مشـــكورًا 

 )ال ينسى لِك المسيح هذه الرأفة والرحمة(محمودا ، ويدعى له بالخير وُيقال للفاعلة 

وئـدوا بعـد ) عظام أطفـال(ديرة فى فرنسا وقد وجد المنقبون عن اآلثار فى بعض األ(
والدتهــم إذ األمهــات مشــغوالت بالعبــادة ـ أمــا اآلبــاء فــإنهم كالبهــائم ال يعنــيهم إال فعــل 

 .)الرذيلة وليكن بعد ذلك ما يكون

 كيف ترفضون موت المالئكة وقد مات الرب نفسه فى كتابكم؟ -378س 

 ق كــل هــذه القــوانين ، وهــو إن اإللــه هــو خــالق قــوانين الطبيعــة ، وهــو فــو  -379س
فهل كـان . الذى ُيسيِّر الطبيعة وقوانينها ، وال تتحكم هى فيه ، بل هو الذى يتحكم فيها

 يسوع كإله عندكم هكذا؟

فهـو الـذى سـار علـى المـاء وتحكـم فـى الريـاح ، وهـو . اإلجابة عندكم من كتبكم نعـم
 . كإله هو المتسلط على الطبيعة وقوانينها

ــــم يــــأتى مــــن عــــذراء غيــــر  فلمــــاذا إذن جــــاء مــــن عــــذراء مخطوبــــة لرجــــل آخــــر ، ول
 مخطوبة؟ ولماذا جاء من امرأة مولودًا ، ولم يأتى متجسدًا مباشرة دون امرأة؟

 هل تجسد اإلله عٌز له وقداسة أم ذل ومهانة؟ -380س 
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 إذا كــان وحــى اهللا لألنبيــاء والرســل فقــط، فلمــاذا أوحــى إلــى متــى ومــرقس  -381س
 ولوقا ويوحنا؟

 ألـــيس وحـــى اهللا لهـــم نفـــى لمســـيِّانية عيســـى عليـــه الســـالم؟ فلـــو هـــو خـــاتم  -382س
، فمـا حاجتـه إلـى أن يـوحى إلـى  30: 19يوحنـا ) قـد ُأكِمـلَ (األنبياء وقد قال قبـل موتـه 

 كتبة األناجيل؟

 ولماذا أوحى إلى بولس ولم يوِح إلى يعقوب رئيس الحواريين والذى حاكم  -383س
قداته ، وأمره باإلستتابة ، بل وأرسل إلى من أضلهم بـولس مـن بولس وكفره ، وكفر معت
 )30-17: 21أعمال الرسل (يصحح لهم معتقداتهم؟ 

لماذا ترك بـاقى التالميـذ وأوحـى إلـى إنسـان ُيشـك فيـه وفـى انتمائـه لدينـه علـى األقـل 
مــن النــاس الــذين قــام بتعــذيبهم؟ لمــاذا لــم يــوحى إلــى أنــاس مجهولــة مثــل متــى أو لوقــا؟ 

 اذا ترك أمه واخوته ولم يوح إليهم؟لم

 لماذا كتب متى إنجيله بالعبرانية كما أجمع العلماء ، إذا كانت هذه اللغة  -384س
 قد انقرضت ، وال يتكلم اليهود يومها إال اآلرامية؟

 ولمـاذا لــم يحفــظ الـرب الكتــاب الــذى أوحـاه بالعبرانيــة ، حيــث ال توجــد إال  -385س
صـحَّ أن هـذه الترجمـة لإلنجيـل العبرانـى ، ولـيس إنجيـل جديـد  ترجمته اليونانية؟ هذا إن

 .غير اإلنجيل العبرانى

 وهذا اللفظ نفسـه ” المخلِّص“الحظ أن القضاة جميعًا كان ُيطَلق عليهم  -386س ،
هو الذى استخدمه بنو إسرائيل فـى وصـف عيسـى عليـه السـالم فـى األناجيـل األربعـة ، 

ـــرهم بالقضـــاة المخلصـــينوهـــذا يعنـــى أنهـــم لـــم يعرفـــوا عيســـى  .: باعتبـــاره إلهـــًا ، بـــل ذكَّ
ُعْثِنيِئيـَل . َفَخلََّصـُهمْ  َفَأَقاَم الرَّبُّ ُمَخلِّصـًا ِلَبِنـي ِإْسـرَاِئيلَ , َوَصَرَخ َبُنو ِإْسَراِئيَل ِإَلى الـرَّبِّ 9(

: 3قضــاة .) ْســَراِئيلَ َوَقَضــى إلِ , َفَكــاَن َعَلْيــِه ُروُح الــرَّبِّ 10. ْبــَن َقَنــاَز َأَخــا َكاِلــَب اَألْصــَغرَ 
9-10 

 فهل ادعى عيسى عليه السالم مرة أنه هو اهللا وأمر أتباعه بعبادته؟
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 كـل مـن هـو مولـود مـن اهللا ال يفعـل : (قول يوحنا فـى رسـالته األولـىي -387س
 9:  3يوحنا األولى ) خطية

هــــم والقـــارىء المــــدقق الــــواعى للكتـــاب المقــــدس يعلــــم أن لفـــظ ابــــن اهللا أو أوالد اهللا أن
المؤمنون ، ويعلم أن كل بار أطلق عليه الكتاب لقب ابن اهللا ، وكـل فاسـق كفَّـار سـماه 
ابــن الشــيطان ، وبهــذا المعنــى كــان عيســى عليــه الســالم وتالميــذه وأتباعــه األبــرار أوالد 

 :اهللا

: 7صـموئيل الثـانى ) أنا أكون له أبًا وهو يكون لى ابنـاً ( يقول الرب لعبـده داوود
14 

 1: 29مزامير ) .َقدُِّموا ِللرَّبِّ َمْجدًا َوِعّزاً وا ِللرَّبِّ َيا َأْبَناَء اِهللا َقدِّمُ 1(

 5: 68مزامير .) َأُبو اْلَيَتاَمى َوَقاِضي اَألَراِمِل اُهللا ِفي َمْسَكِن ُقْدِسهِ 5(

َتُموُتــوَن َوَكَأَحــِد َلِكــْن ِمْثــَل النَّــاِس 7. َأَنــا ُقْلــُت ِإنَُّكــْم آِلَهــٌة َوَبُنــو اْلَعِلــيِّ ُكلُُّكــمْ 6(
َؤَساِء َتْسُقُطونَ   7-6: 82مزامير  .)الرُّ

إشــعياء ) وأنــت جابلنــا وكلنــا عمــل يــديك، نحــن الطــين  يــا رب أنــت أبونــاواآلن (
64 :8 

 9: 5متى .) ُطوَبى ِلَصاِنِعي السََّالِم َألنَُّهْم َأْبَناَء اللَِّه ُيْدَعْونَ 9(

ــ12( ــا ُكــلُّ الَّــِذيَن َقِبُل ــوَن وُه َفَأْعَطــاُهْم ُســْلَطانًا َوَأمَّ َأْن َيِصــيُروا َأْوَالَد اللَّــِه َأِي اْلُمْؤِمُن
 12: 1يوحنا .) ِباْسِمهِ 

ـــَأُقوُل َلُكـــمْ 44( ـــا َف ـــا َأَن َأْحِســـُنوا ِإَلـــى ُمْبِغِضـــيُكْم . َبـــاِرُكوا َالِعِنـــيُكمْ . َأِحبُّـــوا َأْعـــَداَءُكمْ : َوَأمَّ
ِلَكــْي َتُكوُنــوا َأْبَنــاَء َأِبــيُكُم الَّــِذي ِفــي 45وَن ِإَلــْيُكْم َوَيْطــُرُدوَنُكْم َوَصـلُّوا َألْجــِل الَّــِذيَن ُيِســيئُ 

 45-44: 5متى .. .. ...) السََّماَواِت 

َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم َوَأْحِسـُنوا َوَأْقِرُضـوا َوَأْنـُتْم َال َتْرُجـوَن َشـْيئًا َفَيُكـوَن َأْجـُرُكْم َعِظيمـًا 35(
َفُكوُنـوا ُرَحَمـاَء َكَمـا 36. َفِإنَّـُه ُمـْنِعٌم َعلَـى َغْيـِر الشَّـاِكِريَن َواَألْشـَرارِ  َبِني اْلَعِلـيِّ َوَتُكوُنوا 

 36-35: 6لوقا .) َأنَّ َأَباُكْم َأْيضًا َرِحيمٌ 

 14: 8رومية ) َألنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْنَقاُدوَن ِبُروِح اِهللا َفُأوَلِئَك ُهْم َأْبَناُء اهللاِ 14(
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َلْو َكاَن اللَُّه َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َألنِّـي َخَرْجـُت ِمـْن ِقَبـِل «: َفَقاَل َلُهْم َيُسـوعُ 42( 
ِلَمـاَذا َال َتْفَهُمـوَن كَالِمـي؟ 43 .َألنِّي َلْم آِت ِمْن َنْفِسـي َبـْل َذاَك َأْرَسـَلِني. اللَِّه َوَأَتْيتُ 

َأْنـــُتْم ِمـــْن َأٍب ُهـــَو ِإْبِلـــيُس َوَشـــَهَواِت َأِبـــيُكْم 44. ُعوا َقـــْوِليَألنَُّكـــْم َال َتْقـــِدُروَن َأْن َتْســـمَ 
ــوا ــُتْم . َالَّــِذي ِمــَن اللَّــِه َيْســَمُع كــَالَم اللَّــهِ 47. .. .. .. .. ُتِريــُدوَن َأْن َتْعَمُل ــَذِلَك َأْن ِل

 46-42: 8يوحنا .) »َلْسُتْم َتْسَمُعوَن َألنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اللَّهِ 

َمـْن 8. ، َكَمـا َأنَّ َذاَك َبـارٌّ َمْن َيْفَعـُل اْلِبـرَّ َفُهـَو َبـارٌّ . يَُّها اَألْوَالُد، َال ُيِضلَُّكْم َأَحـدٌ أَ 7(
َألْجِل َهَذا ُأْظِهَر اْبُن اِهللا . ، َألنَّ ِإْبِليَس ِمَن اْلَبْدِء ُيْخِطئُ َيْفَعُل اْلَخِطيََّة َفُهَو ِمْن ِإْبِليَس 

َألنَّ َزْرَعـُه ، ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلـوٌد ِمـَن اِهللا َال َيْفَعـُل َخِطيَّـةً 9. َماَل ِإْبِليَس ِلَكْي َيْنُقَض َأعْ 
ِبَهـــَذا َأْوَالُد اِهللا 10. َيْثُبـــُت ِفيـــِه، َوَال َيْســـَتِطيُع َأْن ُيْخِطـــَئ َألنَّـــُه َمْوُلـــوٌد ِمـــَن اهللاِ 

 10-7: 3) 1(يوحنا)اْلِبرَّ َفَلْيَس ِمَن اهللاِ  ُكلُّ َمْن َال َيْفَعلُ . َظاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِليَس 

 آدم : (وقد قال اهللا عن آدم إنـه ابنـه. عرفنا توًا أن أوالد اهللا هم المؤمنون -388س
، أال يــدل هــذا علــى أن اهللا قــد تقبــل اســتغفار آدم وزوجــه وغفــر  38: 3لوقــا ) ابــن اهللا

ــ(: لهمــا خطيئتهمــا؟ وذلــك مصــداقًا لقولــه ــُرِك الشِّ ــاَرُه ِلَيْت ــِم َأْفَك ْث ــُل اِإل ــُه َوَرُج يُر َطِريَق رِّ
 7: 55إشعياء .) َوْلَيُتْب ِإَلى الرَّبِّ َفَيْرَحَمُه َوإَِلى ِإَلِهَنا َألنَُّه ُيْكِثُر اْلُغْفَرانَ 

 َحَسـنًا َتْفَعـلُ . َأْنَت ُتْؤِمُن َأنَّ اللَّـَه َواِحـدٌ 19: (يقول يعقوب فى رسـالته -389س .
ونَ َوالشََّياِطيُن يُ  َوَلِكْن َهْل ُتِريُد َأْن َتْعَلَم َأيَُّها اِإلْنَسـاُن اْلَباِطـُل 20! ْؤِمُنوَن َوَيْقَشِعرُّ

 ،  20-17: 2يعقوب ) ؟َأنَّ اِإليَماَن ِبُدوِن َأْعَماٍل َميِّتٌ 
 فهل كان الشيطان يقشعر أثناء أسره اإلله لمدة أربعين يومًا وليلة؟ 

 ى المكان الذى يرغبه ُيصدق على قشعريرته؟وهل جرأته فى سحب اإلله معه إل

 يقـــول بـــولس إن نفاقـــه وكذبـــه كـــان مـــن أجـــل هـــدف واحـــد وهـــو أن يكـــون  -390س
َفــِإنِّي ِإْذ ُكْنــُت ُحــّرًا ِمــَن اْلَجِميــِع اْســَتْعَبْدُت َنْفِســي ِلْلَجِميــِع َألْرَبــَح 19(. شــريكًا فــى اإلنجيــل

وِديٍّ َألْرَبــَح اْلَيُهــوَد َوِللَّــِذيَن َتْحــَت النَّــاُموِس َكــَأنِّي َتْحــَت َفِصــْرُت ِلْلَيُهــوِد َكَيُهــ20. اَألْكثَــِرينَ 
َمـَع َأنِّـي  -َوِللَِّذيَن ِبَال َناُموٍس َكَأنِّي ِبَال َناُموٍس 21النَّاُموِس َألْرَبَح الَِّذيَن َتْحَت النَّاُموِس 

ِصــْرُت 22. َألْرَبــَح الَّــِذيَن ِبــَال َنــاُموسٍ  -ِح َلْســُت ِبــَال َنــاُموٍس ِللَّــِه َبــْل َتْحــَت َنــاُموٍس ِلْلَمِســي



 431 

ـــَعَفاءَ  ـــَعَفاِء َكَضـــِعيٍف َألْرَبـــَح الضُّ ِصـــْرُت ِلْلُكـــلِّ ُكـــلَّ َشـــْيٍء ُألَخلِّـــَص َعَلـــى ُكـــلِّ َحـــاٍل . ِللضُّ
 :9كورنثــوس األولــى ) .َوَهــَذا َأَنــا َأْفَعُلــُه َألْجــِل اِإلْنِجيــِل َألُكــوَن َشــِريكًا ِفيــهِ 23. َقْومـاً 
19-23 

فـــأى إنجيـــل كـــان يقصـــده بـــولس ، إذا كانـــت كتاباتـــه هـــى أول مـــا كتـــب مـــن العهـــد 
الجديد، وسبق بذلك متى ومـرقس وغيـرهم؟ أكيـد كـان يقصـد إنجيـل عيسـى عليـه السـالم 

وبهــذا تعرفــون مــن الــذى حــرف أنــاجيلكم بعــد أن . الــذى كــان قائمــًا بالفعــل بــين التالميــذ
 .ألغى إنجيل عيسى عليه السالم

؟ )َوَهَذا َأَنا َأْفَعُلُه َألْجِل اِإلْنِجيـِل َألُكـوَن َشـِريكًا ِفيـهِ 23(لم تتفكروا مرة فى قولـه وأ
فهـل ممكـن أن يقــول اإلنسـان مــن نفسـه أو يتمنـى أن يكــون شـريكًا فــى كتـاب اهللا؟ وهــل 

 كان الرب فى حاجة إلى من يشاركه كتابه؟

 1مـرقس ) :اْبِن اللَّهِ ُسوَع اْلَمِسـيِح َبْدُء ِإْنِجيِل يَ 1: (يقول الكتاب المقدس -391س :
 )فانديك( 1

 موجودة فى األصل اليونانى؟) ابن اهللا(فهل كلمة 

ال نجــد فــى : (تقــول الترجمــة العربيــة المشــتركة فــى هامشــها تعليقــًا علــى هــذه النقطــة
والحــظ أنــه ُيحــدد بعــض المخطوطــات ، أى إنهــا ). بعــض المخطوطــات عبــارة ابــن اهللا

 .عض المخطوطات األخرى غير التى استثناهاموجودة فى ب

ال يـــرد هـــذا اللقـــب فـــى " ابـــن اهللا: (("فتقـــول 126أمـــا ترجمـــة اآلبـــاء اليســـوعيين ص 
مـــع أن اهللا كشـــفه . لكنـــه يعبـــر علـــى كـــل حـــال عـــن ِفكـــر مـــرقس. جميـــع المخطوطـــات

لكـن يسـوع . ، ال بـد أن يبقـى مكتومـاً ) 5/7و 3/11(والشياطين أذاعـوه ) 9/7و 1/11(
، وقـــد ورد علـــى لســـان رجـــل وثنـــى بعـــد مـــوت ) 62-61/ 14لـــه فـــى أثنـــاء محاكمتـــه قب

مـــا دخـــل فكـــر مـــرقس بـــوحى اهللا؟ وهـــل لمـــرقس أن : ولنـــا أن نســـأل).). 15/39(يســـوع 
يتـــدخل بفكـــره وبرأيـــه الشخصـــى فـــى كتـــاب اهللا؟ فهـــل ظـــن هـــؤالء العلمـــاء أنهـــم يكتبـــون 

دوا تبرئــــة ضـــــمائرهم وخــــافوا مـــــن لمــــوتى ، أم ألنــــاس فقـــــدوا أبصــــارهم وعقـــــولهم؟ أم أرا
 التصريح بما يؤمنون به حقًا؟
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ال : (474قالـت فـى هامشـها ص  1986أما الترجمة الكاثوليكيـة لـدار المشـرق لعـام 
يمكن أن يكون يسوع المسيح ابن اهللا حقًا إال أن يكون صادرًا من جوهر اآلب ومولـودًا 

ون إشـــارة مرجعيـــة إلـــى أن هـــذه فـــى الـــنص د) ابـــن اهللا(وأثبتـــت كلمـــة .) منـــه منـــذ األزل
 . الكلمة ليست من متن الكتاب

واصطاد الكاثوليك فى المـاء العكـر ، وانتهـزوا فرصـة وجـود هـذه الكلمـة ، وبـدًآل مـن 
وهكــــذا كــــان يفعــــل . أن ُيصــــارحوا شــــعبهم ، زادوا فــــى إضــــاللهم ، وأكــــدوا بهــــا عقائــــدهم

 !!أسالفهم ، إلى أن وصلت إليك هذه العقيدة وهذا الكتاب

بينمـــا تقـــول الترجمـــة المشـــتركة إنـــه يوجـــد فـــى بعـــض . وهـــذا هـــو التحريـــف المقـــدس
. المخطوطـــات ، تقـــول ترجمـــة اآلبـــاء اليســـوعيين إنـــه ال يوجـــد فـــى جميـــع المخطوطـــات

 .وهؤالء هم الذين يفصلون عقائد دينكم ، كما يفسرون لكم نصوص كتابكم بالكذب

 ـــْمُس َوِلْلَوْقـــِت بَ «: (يقـــول الكتـــاب المقـــدس -392س ْعـــَد ِضـــيِق ِتْلـــَك اَأليَّـــاِم ُتْظِلـــُم الشَّ
ـــُر َال ُيْعِطـــي َضـــْوَءُه  ـــَماَواِت َتَتَزْعـــَزعُ  َوالنُُّجـــوُم َتْســـُقُط ِمـــَن السَّـــَماءِ َواْلَقَم ـــوَّاُت السَّ . َوُق

اِئـــِل اَألْرِض َوِحيَنِئـــٍذ َتُنــوُح َجِميــُع َقبَ . َوِحيَنِئــٍذ َتْظهَــُر َعَالَمــُة اْبـــِن اِإلْنَســاِن ِفــي السَّــَماءِ 30
َفُيْرِســُل 31. َوُيْبِصـُروَن اْبــَن اِإلْنَســاِن آِتيــًا َعَلـى َســَحاِب السَّــَماِء ِبُقــوٍَّة َوَمْجـٍد َكِثيــرٍ 

َياِح ِمْن َأْقَصاِء السََّماَواِت  ْوِت َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن اَألْرَبِع الرِّ َمَالِئَكَتُه ِبُبوٍق َعِظيِم الصَّ
َمتَــى َصــاَر ُغْصــُنَها َرْخصــًا َوَأْخَرَجــْت : َفِمــْن َشــَجَرِة التِّــيِن َتَعلَُّمــوا اْلَمثَــلَ 32. اِئَهاِإَلــى َأْقَصــ

ــْيَف َقِريــبٌ  َهَكــَذا َأْنــُتْم َأْيضــًا َمتَــى َرَأْيــُتْم َهــَذا ُكلَّــُه َفــاْعَلُموا َأنَّــُه 33. َأْوَراَقَهــا َتْعَلُمــوَن َأنَّ الصَّ
. َال َيْمِضــي َهــَذا اْلِجيــُل َحتَّــى َيُكــوَن َهــَذا ُكلُّــهُ : َاْلَحــقَّ َأُقــوُل َلُكــمْ 34. َقِريــٌب َعَلــى اَألْبــَوابِ 

 35-29: 24متى ) .َالسََّماُء َواَألْرُض َتُزوَالِن َوَلِكنَّ َكَالِمي َال َيُزولُ 35

 متى جاء ابن اإلنسان وأبصروه قادما على السحاب؟: وأنا أسأل

 ومتى تساقطت النجوم؟ 

 هذا قبل أن ينتهى هذا الجيل الذى عاصره؟ وهل حدث كل

 وما معنى أن يتنبأ الرب عندكم بنبوءة كاذبة؟
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 ــَد لوقــا أن يحــذف مــن إنجيلــه اإلشــارة إلــى تعميــد يســوع علــى يــد  -393س لمــاذا تعمَّ
 يوحنا المعمدان؟ 

ْبِع َفِإْذ َتَوبََّخ ِمْنُه ِلَسَبِب ِهيُروِديَّ 19( ا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيِه َوِلَسـَبِب َأمَّا ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
َزاَد َهَذا َأْيضًا َعَلى اْلَجِميِع َأنَُّه َحَبَس ُيوَحنَّـا 20َجِميِع الشُُّروِر الَِّتي َكاَن ِهيُروُدُس َيْفَعُلَها 

ـا اْعَتَمـَد َجِميـُع الشَّـْعِب اْعَتَمـَد َيُسـوُع َأْيضـاً 21. ِفي السِّْجنِ  ُيَصـلِّي اْنَفَتَحـِت َوإِْذ َكـاَن . َوَلمَّ
وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمةٍ 22السََّماُء  َوَكاَن َصْوٌت ِمـَن السَّـَماِء . َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ

 22-19: 3لوقا ) .»!َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ «: َقاِئالً 

المعمـــدان أوًال ، بـــأن جعلـــه  والقــارىء لهـــذا الـــنص أعـــاله يـــدرك أن لوقـــا تخلـــص مـــن
 .ُيسجن ، وبعدها نزل الروح القدس على يسوع أيضاً 

 َهـا َأَنـا ُأْرِسـُل َأَمـاَم َوْجِهـَك «: َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي اَألْنِبَيـاءِ 2: (يقول مرقس -394س
 2: 1مرقس ) .َمَالِكي الَِّذي ُيَهيُِّئ َطِريَقَك ُقدَّاَمكَ 

َكَمــا 2: (وذكرهــا كــاآلتى 1994لطبعــة الخامســة لعــام وقــد حرفهــا كتــاب الحيــاة فــى ا
 )َها َأَنا ُأْرِسُل ُقدَّاَمَك َرُسوِلي الَِّذي ُيِعدُّ َلَك الطَِّريَق؛: "ُكِتَب ِفي ِكَتاِب ِإَشْعَياءَ 

ــَب النَّبــىُّ ِإَشــْعَيا2: (وذكرتهــا الترجمــة العربيــة المشــتركة هكــذا ــَدَأْت َكَمــا َكَت ــا : "َب َهــا َأَن
 ).َرُسوِلي ُقدَّاَمَك ِلُيِعدَّ َطِريَقكَ  ُأْرِسلُ 

ــا ُأْرِســُل : "ُكِتــَب ِفــي ِســفِر النَّبــىِّ َأَشــْعَيا: (وفــى ترجمــة اآلبــاء اليســوعيين ُذكــرت َهــا َأَن
 )ُقدَّاَمَك َرُسوِلي الَِّذي ُيِعدُّ َلَك الطَِّريقَ 

 )كما قيل باألنبياء(ذكرت  1545طبعة لوثر 
2wie geschrieben steht Uin den Propheten U: "Siehe, ich sende meinen 
UEngel U vor dir her, der da bereite deinen Weg vor dir." 
0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&b
i=lutherU0T  

 ):كما قيل فى النبى إشعياء(فذكرتها  1912ر وعدلتها طبعة لوث
P

2
P Wie geschrieben steht Uim Propheten Jesaja U: * «Siehe, ich sende 

meinen UBotenU vor dir her, der deinen Weg bereiten soll.» 

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
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0TUhttp://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&b
i=lutherU0T  

 :1545وعادت وألغت ما أضافته فى الطبعة السابقة لتصبح مثل طبعة 
0TUhttp://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=y
es&print=yes&Version=german%5Fluthe... U0T 

 1984ثم تراجعت مرة أخرى وأقرت ما حرفته من قبل فى طبعة 
0TUhttp://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,1 U0T  

كلمـــة إشـــعياء بـــين قوســـين معكـــوفين داللـــة علـــى أنهـــا  Darbyلـــذلك وضـــعت طبعـــة 
 :ليست من متن النص ، ولكنه توضيح من المترجم

2as it is written Uin [Isaiah] the prophet U, Behold, *I* send my 
messenger before thy face, who shall prepare thy way.  
0TUhttp://bible.gospelcom.net/passage/?search=MARK%201&version=16
;&interface=print U0T 

المخطوطـــات  فـــى هامشـــها تعليقـــًا علـــى هـــذه الفقـــرة أن بعـــض ESVوذكـــرت طبعـــة 
التــى أكــدت أن هــذا لــيس  Darby، مخالفــة بــذلك مــا ذكــرت طبعــة ) فــى األنبيــاء(تــذكر 

 . من متن النص
0TUhttp://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface
=print&passage=MARK+1&language=engli... U0T  

أم ) َكَمـا َكتَــَب النَّبــىُّ ِإَشــْعَيا(أم ) َكَمــا ُهـَو َمْكتُــوٌب ِفــي اَألْنِبَيــاءِ (هـل قــال الــرب : واآلن
 ؟)ُكِتَب ِفي ِسفِر النَّبىِّ َأَشْعَيا(

 ؟)َها َأَنا ُأْرِسُل ُقدَّاَمَك َرُسوِلي(أم ) اَم َوْجِهَك َمَالِكيَها َأَنا ُأْرِسُل َأمَ : (وهل قال الرب

 ـــائالً : يقـــول يوحنـــا -395س ـــْرُت «6: (إن عيســـى عليـــه الســـالم دعـــا اهللا ق ـــا َأْظَه َأَن
ــاَلمِ  ــَن اْلَع ــي ِم ــِذيَن َأْعَطْيَتِن ــاِس الَّ ــَمَك ِللنَّ ــْد 8. .. .. .. اْس َألنَّ اْلكــَالَم الَّــِذي َأْعَطْيَتِنــي َق

) .َوَعِلُمــوا َيِقينــًا َأنِّــي َخَرْجــُت ِمــْن ِعْنــِدَك َوآَمُنــوا َأنَّــَك َأْنــَت َأْرَســْلَتِنيَأْعَطْيــُتُهْم َوُهــْم َقِبُلــوا 
 8-6: 17يوحنا 

http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://www.mf.no/bibelprog/mb.cgi?MRK+1&nomb&nomo&nomd&bi=luther
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=1&to_chap=1
http://unbound.biola.edu/results/index.cfm?background=none&read=yes&print=yes&Version=german%5Fluther%3AGerman%20Luther&Book=41N&from_chap=1&to_chap=1
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/1.html#1,1
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=MARK%201&version=16;&interface=print
http://bible.gospelcom.net/passage/?search=MARK%201&version=16;&interface=print
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=english&version=ESV
http://bible.gospelcom.net/bible?showfn=on&showxref=on&interface=print&passage=MARK+1&language=english&version=ESV
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َهـا َأيُّ . َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم َوَأمَّا َهؤَُالِء َفُهْم ِفي اْلَعاَلِم َوَأَنا آتِـي ِإَلْيـكَ 11: (وقال أيضاً 
يوحنــا ) .ِلَيُكوُنــوا َواِحــدًا َكَمــا َنْحــنُ  الَّــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي. اآلُب اْلُقــدُّوُس اْحَفْظُهــْم ِفــي اْســِمكَ 

17 :11 

ُفُهْم ِلَيُكـوَن ِفـيِهُم اْلُحـبُّ الَّـِذي َأْحَبْبَتِنـي ِبـِه 26: (وقال أيضـاً  َوَعرَّْفُتُهُم اْسَمَك َوَسـُأَعرِّ
  26: 17يوحنا ) .»َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهمْ 

فمــا هــو اســمه األعظــم واألقــدس الــذى علمــه نبيــه المســيح ابــن مــريم؟ وأيــن هــو فــى 
 األناجيل وأعمال الرسل والرسائل؟

 هل نسى الرب عندكم أن يعلمه إياكم؟ وهل الرب ينسى؟ 

 أم الذى نسى هو الناسوت؟ وكيف ترك الهوته ناسوته ينسى؟ هل فارقه؟ 

 وأن الثالوث هم شخص واحد؟ هل نسيهم أيضًا؟وأين كالمه عن األقانيم 

أين كالمه أن الـروح القـدس منبثـق مـن اآلب وحـده أو مـن اآلب واالبـن؟ هـل نسـيهم 
 أيضًا؟

 أين كالمه بعبادة مريم؟ هل نسيه أيضًا؟

 أين كالمه برفع مريم بعد رفعه إلى السماء؟ هل نسيه أيضًا؟

 لذى ينسى؟ وكيف وثق الالهوت بعلمه األزلى فى الناسوت ا

فهــــل أراد الالهــــوت إحــــراج الناســــوت عنــــدما يظهــــر أنــــه لــــم يــــتم عملــــه علــــى الوجــــه 
 األكمل؟ 

ــَماَواِت ِلَيَتَقــدَِّس اْســُمكَ : َفَصــلُّوا َأْنــُتْم َهَكــَذا: (يقــول متــى ولوقــا ) .َأَباَنــا الَّــِذي ِفــي السَّ
الة؟ أم ، فـــأين اســـمه الـــذى تتعبـــدون بـــه وتقدســـونه فـــى الصـــ 2: 11ولوقـــا  9: 6متـــى 

 تتعبدون باسمه دون معرفة هذا االسم ـ هكذا على التنكير؟ 

هل تتخيل أن ربك نكرة ليس له اسم؟ ومن الذى علََّم من؟ أال يدلك هـذا علـى وجـود 
أحـــدهما هــو اهللا صـــاحب العلــم الُمعطـــى ، واآلخـــر هــو نبيـــه نــاقص العلـــم الـــذى : اثنــين

ب أو روح قدس؟ إذن فهم أربع آلهـة؟ يتلقاه عن إلهه؟ وهل كان له اسم غير يسوع أو آ
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أم غير هؤالء الثالوث هو اهللا الذى أعطى نبيه الذى أرسله مـا يـتكلم بـه ، وعلمـه اسـمه 
 األعظم؟

ــــه ) اهللا(وٕاذا كــــان اآلب  ــــى األرض يتعبــــد ل فــــى الســــماوات وقــــت أن كــــان يســــوع عل
الســـماوات ، بالصـــالة والصـــيام والـــدعاء ، ويعلـــم تالميـــذه وأتباعـــه الصـــالة هللا الـــذى فـــى 

 فكيف تدعون أو تفهمون اتحاد يسوع الذى على األرض باهللا الذى فى السماوات؟

 َوَأمَّا َأنَُّه َصـِعَد، َفَمـا ُهـَو ِإالَّ ِإنَّـُه َنـَزَل َأْيضـًا َأوًَّال 9: (قال بولس فى يسوع -396س
َأْيضًا َفْوَق َجِميِع السَّـَماَواِت،  اَلَِّذي َنَزَل ُهَو الَِّذي َصِعدَ 10 .ِإَلى َأْقَساِم اَألْرِض السُّْفَلى

 10-9: 4أفسس ) .ِلَكْي َيْمَألَ اْلُكلَّ 

َسـَبَق َفـرََأى َوَتَكلَّـَم َعـْن ِقَياَمـِة اْلَمِسـيِح َأنَّـُه َلـْم ُتْتـَرْك َنْفُسـُه 31: (وقال الكتاب أيضاً 
 31: 2أعمال الرسل ) .ِفي اْلَهاِوَيِة َوَال رََأى َجَسُدُه َفَساداً 

َفــِإنَّ اْلَمِســيَح َأْيضــًا تَــَألََّم َمــرًَّة َواِحــَدًة ِمــْن َأْجــِل اْلَخَطاَيــا، اْلَبــارُّ ِمــْن  18: (ل بطــرسوقــا
وِح،  َبَنا ِإَلى اِهللا، ُمَماتًا ِفي اْلَجَسِد َوَلِكْن ُمْحيًى ِفي الـرُّ الَِّذي ِفيـِه 19َأْجِل اَألَثَمِة، ِلَكْي ُيَقرِّ

 19-18: 3رسالة بطرس األولى ) ْرَواِح الَِّتي ِفي السِّْجنِ َأْيضًا َذَهَب َفَكَرَز ِلألَ 
ال ينكـــر نـــزول المســـيح إلـــى الجحـــيم إال “: م 347وقـــال القـــديس كريســـتوم فـــى ســـنة 

 )العقائد الوثنية فى الديانة المسيحية ، محمد بن طاهر البيروتى 152ص . (”كافراً 
ـــَر “: الـــث المـــيالدىوقـــال القـــديس كليمنـــدوس اإلســـكندرى فـــى أوائـــل الجيـــل الث قـــد بشَّ

ــَر بــه وعلَّمــه ألهــل األرض ، كــى يؤمنــوا بــه  يســوع فــى اإلنجيــل أهــل الجحــيم ، كمــا بشَّ
فـإذا نـزل الـرب إلـى الجحـيم توفيقـًا لبشـارة اإلنجيـل ، أيكـون نزولـه . ويخلصوا أينما كانوا

ن من أجل الجميع ، أم من أجل اليهود خاصة؟ فإذا كان مـن أجـل الجميـع فكـل مـن آمـ
بــه نجــا ، وٕان كــان مــن أجــل األمــم التــى طالمــا اعترفــت بــه هنالــك تكــون الطامــة علــى 

من المرجع  152ص!! (ووافق عليه القديس أوريجن ، فقال بنزوله إلى الجحيم” .غيرها
 )السابق

فهل خلََّص الرب الشياطين أيضًا التى كانت فى سجن جهنم أم نسى أحبوا أعداءكم 
 ا إلى الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم؟ أحسنوا إلى مبغضيكم وصلو 
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هــل نســى الــرب اإلهانــات التــى وجههــا لــه إبلــيس بــأن جعــل آدم وحــواء يعصــونه ، 
وعــاش كــل هـــذا العمــر يضــمر لهـــم اإلنتقــام بـــأن حــبس ذريتهمــا إلـــى أن ينــزل ويتجســـد 

 وُيهان ، ثم ُيعدم صلبًا؟
لشـــجرة المحرمـــة وهـــل نســـى أنـــه بســـبب هـــذا الشـــيطان ، الـــذى جعلهمـــا يـــأكالن مـــن ا

عليهمــا اضــطروا الــرب إلـــى النــزول والبهدلــة مـــع خلقــه ، وبعــد موتـــه نــزل إلــى الجحـــيم 
 ليذوق العذاب الذى فرضه على الشياطين ، حتى يعفو عنهم؟

 هل نسى الرب أن الشيطان جعل يعقوب يضربه ويباركه غصبًا عنه؟
ركـه يشـرب أو يأكـل هل نسى الرب أن الشيطان حبسه أربعين يومًا فى البريـة ولـم يت

 ، وكانت إهانة ما بعدها إهانة أمام عبيده؟
وهــل بــذلك تســاوى األنبيــاء الــذين نزلــوا الجحــيم قبــل نــزول الــرب مــع الشــياطين بعــد 

 نزول اإلله للجحيم وغفران الخطيئة لكل المحملين بهذه الخطيئة؟
م وهــل انتهــت الخطيئــة مــن علــى األرض بعــد أن أفــرج الــرب عــن الشــياطين وخلصــه

من الجحيم وسامحهم؟ ألم يعلم الـرب مـن قبـل أن الشـياطين لـن تتـوب وينصـلح أحوالهـا 
 بع اإلفراج عنها؟ فلماذا تركها إذًا لو كان يعلم ذلك بعلمه األزلى؟

ـــل الـــرب أفضـــل مـــن حســـابه لبنـــى اإلنســـان؟ إذ أخـــذ  وهـــل حســـاب الشـــياطين مـــن قّب
وهل عـدل الـرب بـذلك بـين . عدهالشياطين فرصتين للتوبة فرصة قبل الجحيم ، وأخرى ب

 عبيده؟

 لـــم يـــدين يســـوع المـــرأة التـــى قـــبض عليهـــا اليهـــود متلبســـة بجريمـــة الزنـــى -397س :
يِسيُّوَن اْمَرَأًة ُأْمِسَكْت ِفي ِزناً 3( : قَـاُلوا لَـهُ 4َوَلمَّا َأَقاُموَها ِفي اْلَوَسِط . َوَقدََّم ِإَلْيِه اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
َوُموَسـى ِفـي النَّـاُموِس 5 ِه اْلَمْرَأُة ُأْمِسَكْت َوِهـَي َتْزِنـي ِفـي َذاِت اْلِفْعـلِ َيا ُمَعلُِّم َهذِ «

ُبوُه ِلَكْي َيُكوَن َلُهْم َمـا 6» ؟َفَماَذا َتُقوُل َأْنتَ . َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل َهِذِه ُتْرَجمُ  َقاُلوا َهَذا ِلُيَجرِّ
ــهِ  ــِه َعَلْي ــ. َيْشــَتُكوَن ِب ــا َيُســوُع َف ــى اَألْرضِ َوَأمَّ ــُب ِبِإْصــِبِعِه َعَل ــَفُل َوَكــاَن َيْكُت ــى َأْس . اْنَحَنى ِإَل

وا َيْسـَأُلوَنُه اْنَتَصـَب َوقَـاَل َلهُـمْ 7 َمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم ِبـَال َخِطيَّـٍة َفْلَيْرِمَهـا َأوًَّال «: َوَلمَّا اْسـَتَمرُّ
 7-3: 8يوحنا ) »!ِبَحَجرٍ 
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مـن أخطـر الجـرائم علـى المجتمـع؟ أم هـل  فهل أراد بذلك تبرير هـذه الجريمـة ، وهـى
وهــل ) 17: 5متــى (أراد مخالفــة نــاموس موســى الــذى لــم يــأت إال مؤكــدًا لــه عــامًال بــه؟ 

ضرب بذلك أروع األمثلة كإله فى محاسبته للبشـر؟ فكيـف تؤمنـون بـه كإلـٍه عـادٍل يأخـذ 
 حق المظلوم من الظالم؟

 َقــاَل 7(لنــاس خمــرًا بنفســها؟ هــل مــن الالئــق بــأم اإللــه وزوجتــه أن تســقى ا -398س
اْســـَتُقوا اآلَن «: ثُـــمَّ َقـــاَل َلُهـــمُ 8. َفَمَألُوَهـــا ِإَلـــى َفـــْوقُ . »اْمـــَألُوا اَألْجـــَراَن َمـــاءً «: َلُهـــْم َيُســـوعُ 

َل خَ 9. َفَقدَُّموا. »َوَقدُِّموا ِإَلى َرِئيِس اْلُمتََّكإِ  ْمرًا َوَلْم َيُكْن َفَلمَّا َذاَق َرِئيُس اْلُمتََّكِإ اْلَماَء اْلُمَتَحوِّ
َدَعـا َرئِـيُس اْلُمتََّكـِإ  -َلِكنَّ اْلُخدَّاَم الَِّذيَن َكاُنوا قَـِد اْسـَتَقُوا اْلَمـاَء َعِلُمـوا  -َيْعَلُم ِمْن َأْيَن ِهَي 

ا ُكــلُّ ِإْنَســـاٍن ِإنََّمــا َيَضــُع اْلَخْمـــَر اْلَجيِّــَدَة َأوًَّال َوَمتَــى َســـِكُرو «: َوقَــاَل لَــهُ 10اْلَعــِريَس 
 10-7: 2يوحنا ) .»َأمَّا َأْنَت َفَقْد َأْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيَِّدَة ِإَلى اآلنَ . َفِحيَنِئٍذ الدُّونَ 

ل المـــاء الطيـــب إلـــى خمـــر هـــو نفســـه أمـــر أال ُتعطـــى إال  فهـــل تتخيـــل أن الـــرب يحـــوِّ
ل بـــين الســـكارى لتعطـــيهم خمـــرًا ليـــزداد ســـكرهم  لهالـــك؟ وهـــل ُتصـــدِّق أن أم الـــرب تتجـــوَّ
ــــرب أن مثــــل هــــذا العمــــل ال تقــــوم بــــه إال  ــــم ال ــــم يعل وتضــــيع أخالقهــــم بهــــذا الســــكر؟ أل
الســاقطات؟ وال أريــد أن أعلــق علــى مــا يفعلــه الســكارى بــالمرأة التــى تقــدم لهــم الخمــور، 

 !!ألننا نؤمن أن مريم من أشرف نساء العالمين ، إن لم تكن أشرفهم

ُل؟ ِلَمـِن الشَّـَقاَوُة؟ ِلَمـِن اْلُمَخاَصـَماُت؟ ِلَمـِن اْلَوْيـ29: (ألم تعلم أم الرب قول ابنهـا
ــْدِمُنوَن 30ِلَمــِن اْلَكــْرُب ِلَمــِن اْلُجــُروُح ِبــَال َســَبٍب؟ ِلَمــِن اْزِمْهــَراُر اْلَعْيَنــْيِن؟  ِللَّــِذيَن ُي

ـــَراِب اْلَمْمـــُزوجِ  ِإَذا  َال َتْنُظـــْر ِإَلـــى اْلَخْمـــرِ 31. اْلَخْمـــَر الَّـــِذيَن َيـــْدُخُلوَن ِفـــي َطَلـــِب الشَّ
ــةً  ــْأِس َوَســاَغْت ُمَرْقِرَق ــي اْلَك ــا ِف ــُر ِحَباَبَه ــي اآلِخــِر َتْلَســُع َكاْلَحيَّــِة 32. اْحَمــرَّْت ِحــيَن ُتْظِه ِف

 32 – 29:  23مثال ؟ أ).َوَتْلَدُغ َكاألُْفُعوانِ 

؟ أمثـال ).َأْعُطوا ُمْسِكرًا ِلَهاِلٍك َوَخْمرًا ِلُمرِّي الـنَّْفسِ 6(: ألم تعلم أم الرب قول ابنها
31 :6 

َفاْسـَتْيَقَظ الـرَّبُّ 65: (وربما أنها علمت أن الرب فيما سـبق كـان يسـكر حتـى الثمالـة
 65: 78مزامير .) َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 
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َألنَُّه َيُكوُن َعِظيمًا 15: (وربما لم تعلم أن الرب وصف من يتجنب الخمر بأنه قدوس
وِح اْلُقـُدسِ َخْمرًا َوُمْسِكرًا َال َيْشَرُب َأَماَم الرَّبِّ وَ  ـِه َيْمَتِلـُئ ِمـَن الـرُّ لوقـا ) .َوِمْن َبْطـِن ُأمِّ

1 :15 

َال َتُكـْن ِفـي َمـا َبْعـُد َشـرَّاَب َمـاٍء، َبـِل اْسـَتْعِمْل َخْمـرًا َقِلـيًال ِمـْن 23: (يقول بـولس
 23: 5ألولى تيموثاوس ا) .َأْجِل َمِعَدِتَك َوَأْسَقاِمَك اْلَكِثيَرةِ 

أال يــدلك هــذا علــى تــأثير متــى بــأقوال بــولس واتفــاقهم علــى تــدمير ديــن عيســى عليــه 
 السالم؟

 لَـْم ! َمـا ِلـي َوَلـِك َيـا اْمـَرَأةُ «(هل من الالئق أن ُيخاطب الرب أمه بقوله  -399س
َيـا «: وعُ قَـاَل َلهَـا َيُسـ21(، مثـل خطابـه للمـرأة الزانيـة؟  3: 2يوحنـا ) .»َتْأِت َساَعِتي َبْعدُ 

يوحنا ) .َصدِِّقيِني َأنَُّه َتْأِتي َساَعٌة َال ِفي َهَذا اْلَجَبِل َوَال ِفي ُأوُرَشِليَم َتْسُجُدوَن ِلآلبِ اْمَرَأُة 
 10: 8يوحنـا ) »َأْيـَن ُهـْم ُأوَلئِـَك اْلُمْشـَتُكوَن َعَلْيـِك؟ َأَمـا َداَنـِك َأَحـٌد؟َيا اْمَرَأُة (، و 21: 4

 ، لماذا تنكََّر لها؟) يا أمى(بقوله فلماذا لم يناديها 

 التى تنسب للرسل لم تذكر شيئًا عـن والدة  22أن الرسائل ال  :هل تعلم -400س
يسوع أو نسبه أو حياته ، ولم ُتشـر بشـىء إلـى األناجيـل األربعـة ، ولـم تـذكر شـيئًا عـن 

 رسالته؟  أفعال يسوع أو أقواله أو أمثاله أو تعاليمه أو ملكوت السماوات الذى هو لب

 هـل أن مجمـع نيقيـة أقـر بـوحى األناجيـل األربعـة بـاإلقتراع؟ و :هل تعلـم -401س
 :هـل تعلـمأنه هو الـذى قـرر أى كتـب تعتبـر إلهيـة وأيهمـا شـيطانية أو بشـرية؟ و :تعلم

أن هـــذا المجمـــع لـــم ُيقـــرُّ مـــن الرســـائل االثنـــين والعشـــرين إال رســـالتين فقـــط همـــا رســـالة 
 نا األولى ورفض ما عداها؟بطرس األولى ورسالة يوح

 ـــم -402س أن ســـفر رؤيـــا يوحنـــا الـــذى تعتـــرف بـــه الكنيســـة الكاثوليكيـــة  :هـــل تعل
 )27مسيحية بال مسيح ص(واألرثوذكسية تعتبره الكبسة البروتستانتية محض خرافات؟ 

 أنــه علــى الــرغم مــن ذكــر الخــوارق المنســوبة ليســوع باإلنجيــل  :هــل تعلــم -403س
 50، والجلوس علـى يمـين اهللا ، قـد تـم العـدول عنهـا مـن ِقَبـل  مثل الصهود إلى السماء
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مسـيحية بـال مسـيح ص (مـذهبًا مسـيحيًا؟  52عالمًا من أكبر علماء المسيحية ُيسـاندهم 
27( 

 ــم -404س أن الرســالة إلــى العبــرانيين تُنســب زورًا إلــى بــولس وال ُيعــرف  :هــل تعل
إن : (275ه تــاريخ الكنيســة صكاتبهــا حتــى اآلن؟ يقــول يوســابيوس القيصــرى فــى كتابــ

كــــل مــــن يســــتطيع تمييــــز الفــــرق بــــين األلفــــاظ اللغويــــة يــــدرك أن أســــلوب الرســــالة إلــــى 
، الــذى اعتــرف عــن نفســه بأنــه عــامى فــى ]بــولس[العبــرانيين لــيس عاميــًا كلغــة الرســول 

أى فـــى التعبيـــر ، بـــل تعبيراتهـــا يونانيـــة أكثـــر دقـــة ] 6: 11كـــو 2: فـــى الهـــامش[الكـــالم 
 .)وفصاحة

يقـول بعـض مـن سـبقونا . أما من كتب الرسالة يقينـًا فـاهللا يعلـم: (276ويقول فى ص
إن اكليمنضــس أســقف رومــا كتـــب الرســالة ، واآلخــرون إن كاتبهـــا هــو مؤلــف اإلنجيـــل 

 .)وسفر األعمال

 أعلنـــت المـــرأة الســـامرية ليســـوع أن الســـامرة يتجهـــون فـــى صـــلواتهم لهـــذا  -405س
): عيبـــــال(انيين يســـــجدون فـــــى اتجـــــاه الجبـــــل اآلخـــــر ، واليهـــــود العبـــــر ) جـــــرزيم(الجبـــــل 

آَباُؤَنــا َســَجُدوا ِفــي َهــَذا اْلَجَبــِل 20! َيــا َســيُِّد َأَرى َأنَّــَك َنِبــيٌّ «: َقاَلــْت َلــُه اْلَمــْرَأةُ 19(
هَـا قَـاَل لَ 21. »َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِفي ُأوُرَشِليَم اْلَمْوِضـَع الَّـِذي َيْنَبِغـي َأْن ُيْسـَجَد ِفيـهِ 

َيــا اْمــَرَأُة َصــدِِّقيِني َأنَّــُه تَــْأِتي َســاَعٌة َال ِفــي َهــَذا اْلَجَبــِل َوَال ِفــي ُأوُرَشــِليَم َتْســُجُدوَن «: َيُســوعُ 
ــا َنْحــُن َفَنْســُجُد ِلَمــا َنْعَلــُم 22. ِلــآلبِ  َألنَّ اْلخــَالَص  –َأْنــُتْم َتْســُجُدوَن ِلَمــا َلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأمَّ

 22-19: 4يوحنا ) .ودِ ُهَو ِمَن اْلَيهُ 

ــا 22: (أال يــدل قــول يســوع لهــا ــا َنْحــُن َفَنْســُجُد ِلَم ــُتْم َتْعَلُمــوَن َأمَّ ــُتْم َتْســُجُدوَن ِلَمــا َلْس َأْن
ــمُ  علــى اعترافــه الضــمنى علــى أن الســامريين حرفــوا التــوراة فعــًال، كمــا يقــول اآلبــاء ) َنْعَل

 وعلماء اليهود أنفسهم؟

من أن اسم الجبل الذى أمر الرب ) 4: 27التثنية (فى وهذا التغيير خاص بما جاء 
فهـــو عيبـــال فـــى التـــوراة العبرانيـــة، وغيرتهـــا التـــوراة . بنـــى إســـرائيل ببنـــاء الحجـــارة عنـــدها

مـــن ســـفر  4: 27الترجمـــة العربيـــة المشـــتركة هـــامش (الســـامرية والالتينيـــة إلـــى جـــرزيم 
 ).247التثنية ص



 441 

مخطوطات الكتاب المقـدس ( 34-33وعن هذا يقول الدكتور القس إميل إسحق ص
وأهم فروق التوراة السـامرية عـن الـنص الماسـورى العبرانـى هـى التـى “): بلغاته األصلية

ولـذلك .. .. فالجبل المقدس عند السامريين هو جبـل جـرزيم . تنبع من العقيدة السامرية
-4: 27ة تثنيـ( فإن التوراة السامرية عند الكالم عن بناء المذبح الذى أمـر بـه الـرب

 ”.تستبدل المكان وتجعله فى جبل جرزيم بدًال من جبل عيبال) 8

ولماذا لم يخبرها يسوع أن توراتها السـامرية محرفـة وأن اإلتجـاه الصـحيح للعبـادة هـو 
جبل عيبال؟ هل لم يكن هذا ُيمثل له أهمية بالمرة حيث أعلن لهم عـن انتهـاء الملكـوت 

كتابــه الخالــد؟ أم كــان هــذا التحريــف ال يلعــب عنــده قريبــًا وقــدوم الملكــوت اآلخــر بنبيــه و 
دورًا كبيــرًا ألن بالكتــب كلهــا تحريفــات أكبــر مــن أن ُيقــال فــى جلســة عــابرة؟ أم هــل كــان 

 يعلم أن إنجيله نفسه سوف ُيحرف ، وسوف يتعهد اهللا بحفظ كتابه الخالد؟

ــوَن َهَكــَذا َســِريعًا َعــ6( ــُب َأنَُّكــْم َتْنَتِقُل ــى ِإنِّــي َأَتَعجَّ ِن الَّــِذي َدَعــاُكْم ِبِنْعَمــِة اْلَمِســيِح ِإَل
ُلوا ِإْنِجيـَل َلْيَس ُهَو آَخَر، 7. ِإْنِجيٍل آَخرَ  َغْيَر َأنَُّه ُيوَجُد َقْوٌم ُيْزِعُجوَنُكْم َوُيِريُدوَن َأْن ُيَحوِّ

 7-6: 1غالطية ) .اْلَمِسيحِ 

ى وٕاسـتحالة تحريـف الوحى اإلله(يقول القس عبد المسيح بسيط أبو الخير فى كتابه 
كـــــان ) م100-30(إن القــــديس اكليمنــــدس الرومــــانى : 98-97ص ) الكتــــاب المقــــدس

هذا القديس أشار فى رسالته التى “. أسقفًا لروما وأحد تالميذ ومساعدى القديس بولس
م ، إلــى تســليم الســيد المســيح 96أرســلها إلــى كورنثــوس ، والتــى كتبهــا حــوالى ســنة 

تسلم الرسل اإلنجيل لنا من الـرب "لطان الرسولى لهم فقال اإلنجيل للرسل ومنحه الس
 . ”.. ..". يسوع المسيح ، ويسوع المسيح أرسل من اهللا

 َألنَّــُه َقــْد َأَحاَطــْت ِبــي ِكــَالبٌ 16) (16: 22(يستشــهد النصــارى بمزمــور  -406س .
. علـى صـلب عيسـى عليـه السـالم) .َثَقُبـوا َيـَديَّ َوِرْجَلـيَّ . َجَماَعٌة ِمَن اَألْشَراِر اْكَتَنَفْتِني
 فهل استشهادهم فى محله؟

ولن ُأدلى برأيى الشخصى فى تلفيقات متى ، وأخذه بعض الجمل من هنا . ال ُمطلقاً 
ولكننـــى ســـوف أستشـــهد بكـــالم علمـــاء . ومـــن هنـــاك ووفقهـــا لتنطبـــق علـــى قصـــة يســـوع

 .نصوص الكتاب المقدس
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تعليقــًا علــى هــذه  1143ن صيقــول هــامش الكتــاب المقــدس ترجمــة اآلبــاء اليســوعيي
وهــــى " كاألســــد"بحســــب الترجمــــة الالتينيــــة الشــــائعة ، والكلمــــة العبريــــة تعنــــى “: الجملــــة
، إال أن االنجيليين لـم يسـتعملوه فـى روايـات 53/5ُيذكِّرنا هذا المقطع ب اش . غامضة

 .”اآلالم

لعبرانيــة الكلمــة الُمســتعملة فــى ا: تعليقــًا علــى هــذه الفقــرة e-Swordويقــول موقــع ال 
 .، وهى مأخوذة من هامش المخطوطة  'ar-ee', ar-yay:    تُنطق هكذا

From H717 (in the sense of violence); a lion: - (young) lion, + 
pierce [from the margin]. 

أال ُيثبــت هــذا لــديكم تحريــف المتــرجمين ، وانتقــائهم للنصــوص والهــوامش التــى 
 تخدم أغراضهم العقائدية؟

فى تعليقه علـى هـذه الكلمـة فـى تفاسـير الكتـاب  Barnesيقول كالرك ، وأقره و 
، )كـارى(أن الكلمـة فـى الـنص هـى : المقدس المتواجـدة علـى نفـس الموقـع السـابق

والتـى تعنـى ) كـارو(، أما الكلمة التـى أخـذت مـن الهـامش فهـى ) أسد(التى تعنى 
 ).ثقبوا(

 ْدِخل ُأْجَرَة َزاِنَيٍة َوال َثَمَن َكلٍب ِإلى ال تُ 18: (18: 23يقول سفر التثنية  -407س
 ).ِإلِهَك َعْن َنْذٍر َما َألنَُّهَما ِكلْيِهَما ِرْجٌس لَدى الرَّبِّ ِإلِهكَ َبْيِت الرَّبِّ 

بثالثمائـة دينـار ) 5: 12يوحنا (فكيف قبل يسوع عطر المرأة الزانية والذى ُقدَِّر عند 
أن هذا األمر ال يسرى عليه؟ أم َضُعَف أمام هذا وهو الرب عندكم؟ فهل نسخ أمره؟ أم 

العطـر وقبلـه؟ أم لـم يكــن قـدوة لعبـاده فخـالف مــا أمـر بـه مـن قبــل؟ ألـم تكـن هـذه فرصــة 
 سانحة أمامه ليؤكد على أوامره السابقة؟

يقــول الراهــب جــروم فــى كشــفه وهــذا مــا فعلتــه الكنيســة الكاثوليكيــة فــى رومــا ، حيــث 
نقـــًال عـــن معـــاول الهـــدم والتـــدمير فـــى (الديانـــة النصـــرانية  عـــن منـــابع الفســـاد فـــى مركـــز
 ):71-69النصرانية وفى التبشير ص 
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علـى النـاس ، ويسـتخدمون أبشـع الوسـائل فـى اسـتيفائها ) اإلتاوات(وكانوا يفرضون (
من األغنياء والفقراء على السواء، وال يأنفون من استيفاء هذه اإلتـاوات والضـرائب حتـى 

تى يســتخدمن أعراضــهن للحصــول علــى المعيشــة ـ بــل كــانوا يشــجعون مــن البغايــا اللــوا
على البغاء العلنى بإعطاء التراخيص واإلجازات لمـن يريـد مـن العـاهرات ممارسـة مهنـة 

 .)البغاء

وقــد أحصـــى عـــدد مـــن حصـــلن علـــى التـــراخيص فـــى عهـــد أحـــد البابـــاوات فوجـــد أن (
 .)امرأة فى مدينة روما وحدها) 16000(عددهن يتجاوز 

 !!بهذا أدخلت الكنيسة الكاثوليكية الرجس إلى بيت الربو 

 لـــْيَس اُهللا ِإْنَســـاناً 19: (يقـــول الـــرب إنـــه بـــيس بإنســـان ، وال ابـــن إنســـان -408س 
  19: 23العدد ) َهل َيُقوُل َوال َيْفَعُل؟ َأْو َيَتَكلُم َوال َيِفي؟. َفَيْنَدمَ َوال اْبَن ِإْنَساٍن َفَيْكِذَب 

، فال ُيشبَّه بإنسان أو حيوان أو طـائر أو أى شـىء ، فهـو لـيس أى ليس كمثله أحد 
 18: 40إشعياء ) ؟َفِبَمْن ُتَشبُِّهوَن اللََّه َوَأيَّ َشَبٍه ُتَعاِدُلوَن ِبهِ 18: (كمثله شىء

 25: 40إشعياء ) .َفِبَمْن ُتَشبُِّهوَنِني َفُأَساِويِه؟ َيُقوُل اْلُقدُّوُس 25(

وَنِني َوُتَمثُِّلوَنِني ِلَنَتَشاَبهَ ِبَمْن ُتَشبُِّهوَنِني وَ 5(  5: 46إشعياء ) .؟ُتَسوُّ

أال يدل هذا على نفيه التجسد؟ ألنه لـو تجسَّـَد ألصـبح لـه شـبيه ، وهـو أقـرَّ أن لـيس 
ــا َربُّ 6: (لــه شــبيه أو مثيــل ــَك َي ــَل َل ــُروتِ ! َال ِمْث ) .َعِظــيٌم َأْنــَت َوَعِظــيٌم اْســُمَك ِفــي اْلَجَب

 6: 10إرمياء 

 َأمَّـا 10(: يقول الرب إنه حى إلى األبد ، فال يموت ، وال يغفل ، وال ينـام -409س
ِمْن ُسـْخِطِه َتْرَتِعـُد اَألْرُض َوَال َتِطيـُق اُألَمـُم . ُهَو ِإَلٌه َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ . الرَّبُّ اِإلَلُه َفَحقٌّ 

 10: 10إرمياء ) .َغَضَبهُ 

ى ترتعـــد منـــه األرض ، وال تطيـــق األمـــم فمـــا شـــعورك وأنـــت تقـــرأ أن اإللـــه الحـــى الـــذ
غضــبه، كــان مقيــدًا بالمســامير ، وُبصــق فــى وجهــه ، وُصــفَع علــى وجهــه ، ثــم ضــربوه 
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َألنَّـُه ُهــَو اِإلَلــُه اْلَحـيُّ اْلَقيُّــوُم ِإَلــى اَألَبــِد  ..(بحربـة فـى جانبــه ، وأسـلم الـروح ومــات؟ 
 26: 6دانيال  .)ْنَتَهىَوَمَلُكوُتُه َلْن َيُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلى اْلمُ 

، ألم تُفكر لمن أسلم  50: 27متى ) فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم وأسلم الروح(
َوَنـاَدى َيُسـوُع 46: (؟»َيـا َأَبتَـاُه ِفـي َيـَدْيَك َأْسـَتْوِدُع ُروِحـي«الروح؟ ألم تفكـر لمـن قـال 

وحَ . »َيا َأَبَتاُه ِفي َيَدْيَك َأْسَتْوِدُع ُروِحي«: ِبَصْوٍت َعِظيمٍ  ) .َوَلمَّـا َقـاَل َهـَذا َأْسـَلَم الـرُّ
 46: 23لوقا 

ــًا؟ ألــم  ــم ُتفكــر أن فاقــد الشــىء ال ُيعطيــه؟ فكيــف اإللــه الُمحيــى المميــت يكــون ميت أل
ُتفكر من الذى أحيا اإلله بعد مماتـه؟ فـإن قلـت اآلب الـذى فـى السـماوات ، فقـد خرجـت 

وكيـف !! ينفصـل طرفـة عـين عـن االبـنمن الملَّة األرثوذكسية التى تنادى بأن اآلب لـم 
َأَنـا َأَنـا ُهـَو ! ُاْنظُـُروا اآلنَ 39(يكون إلهًا حيًَّا إلى األبد ، وهو قد مات فتـرة مـن الـزمن؟ 

ــي ــٌه َمِع ــْيَس ِإل ــُت َوُأْحِيــي. َول ــا ُأِمي . َســَحْقُت َوإِنِّــي َأْشــِفي َولــْيَس ِمــْن َيــِدي ُمَخلِّــٌص . َأَن
 40-39: 32تثنية ) .َحيٌّ َأَنا ِإلى اَألَبدِ : اِء َيِدي َوَأُقولُ ِإنِّي َأْرَفُع ِإلى السَّمَ 40

ناهيك عن قول الكتاب الذى تقدسـه إن الـرب كـان نائمـًا ، سـواء بسـبب حالـة السُّـكر 
التــى كـــان عليهـــا ، لدرجـــة أنـــه اســـتيقظ وتـــدمع عينـــاه مـــن الخمـــر ، كمـــا جـــاء فـــى ســـفر 

 :ناجيلالمزامير ، أم بسبب تعبه ونومه كما جاء فى األ

 65: 78مزامير ) َفاْسَتْيَقَظ الرَّبُّ َكَناِئٍم َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65(

 6: 4يوحنا ) َفِإْذ َكاَن َيُسوُع َقْد َتِعَب ِمَن السََّفِر َجَلَس َهَكَذا َعَلى اْلِبْئرِ (

 23: 8لوقا ) َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن َنامَ 23(،  24: 8متى ) وكان هو نائماً (

وال تخدع نفسك ، وتقول إنه نام كإنسان ، أو تعب كبشـر مثلنـا ، فقـد ذكـرت لـك أن 
إذن فقــد ! اهللا لــيس كمثلــه شــىء ، وأنــك تــؤمن أن الهوتــه لــم يفــارق ناســوته طرفــة عــين

 !!إذن فقد كان إلهًا يمشى على األرض. كانت صفات األلوهية كلها فيه

 !!فانظر عزيزى المسيحى َمن تعُبد

 !عزيزى المسيحى ما هى صفات هذا اإلله الذى تعبدهانظر 

 !انظر عزيزى المسيحى سند الكتاب الذى تنسبه إليه ، وكيف تكوَّن
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 !انظر عزيزى المسيحى متن الكتاب الذى تنسبه إليه

 !اقرأ عزيزى المسيحى وابحث عن الحق ، واتبعه إينما وكيفما كان

تنى اهدنى لدينك يا رب يا من خلق: ارفع يديك إلى السماء وقل
ل لى  الحق الذى ترتضيه لنا ، ويسِّر لى الوصول إليه ، وعجِّ

 !بالنتيجة التى ُترضيك

  !القمص زكريا بطرس

مازلــت تــدعى مــوت المســلمين ، أو هــروبهم منــك ، وفــرارهم فــرار الســليم مــن األســد 
 !!الطليق ، وفرار األصحاء من مريض الجزام

أحـد األخـوة الـذين عرضـوا عليـك أن يـدفعوا لـك  مناظرتنا أو منـاظرة! ومازلت ترفض
 !!قيمة إيجار وقت المناظرة فى أى قناة تليفزيونية أو على برنامج البالتوك

مــــن الـــرد باإليجـــاب ، ومازلــــت تتهـــرب مـــن الــــرد علـــى منــــاظراتى ! ومازلـــت تتهـــرب
 ! الكتابية

أعلنــــت  أعتقــــد أنــــه مــــن األدب أال ُأطالبــــك بــــالرد مــــرة أخــــرى أو بمناظرتنــــا ، ألنــــك
 !بتصرفك هذا ضعفك عن إثبات صحة عقيدتك أو دينك

ولكننــى لــن أفقــد األمــل ، وســأظل أطالبــك حتــى يعلــم كــل النــاس أنــك أضــعف ممــا 
 !وأتمنى أن يهديك اهللا لإلسالم ولتقبُّل مناظرتنا! تدعيه لنفسك من علم

ذ فقد سـبق وأن عـرض عليـك األخـوة المسـلمين وخاصـة وسـام والـدكتور منقـذ واألسـتا
أيــوب ، واألســتاذ حليمــو ، وعــدد ال ُيحصــى مــن أعــالم المنــاظرات أن تنــاظرهم عالنيــة 
فى إثبات صحة كتابك الـذى تقدسـه ، أو عقيـدة الثـالوث ، أو الصـلب والفـداء أو بـولس 
وأثــــره فــــى تــــدمير النصــــرانية ، ورفضــــت ، بــــل ادعيــــت أن المنــــاظرات حــــرام ، وتــــؤجج 

 .مشاعر الكره بين المتناظرين
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وأنت تعلم كم من مناظرة قامت بين . لحقيقة أنت متهم بالتهرب من المناظراتوفى ا
ودليل . أهل الديانتين ولم ُتسفر إال عن كل مشاعر الود واإلحترام المتبادل بين الطرفين

اتهامنا لك بالتهرب أننا نراك على قنوات القمر اإلصطناعى تدعى أن المسلمين يفرون 
فبهـذا الكتـاب سـوف يـدفعك المسـيحيون وكـل . لـرد عليـكمن وجهك ، وال يجدون حجـة ل

معارفـــك فـــى األوســـاط الدينيـــة ومجـــال األقربـــاء والصـــحافة واإلعـــالم لمنـــاظرة المســـلمين 
وأرجو أن ترد علّى فـى كتـاب منشـور ردًا علـى كـل التسـاؤالت ووجهـات .. كتابة وصوتاً 

 . النظر التى قدمُتها أنا

بــل أنــتم . لمصـريين مســلمين ومســيحيين وغيـرهمواعلـم أن حريــة النشـر مكفولــة لكــل ا
وٕاننـــا بجـــد نحســـدكم علـــى هـــذه . اليـــوم تتمتعـــون بحريـــة وعلـــو لـــم يصـــل إليهـــا المســـلمون

وكمــا قلــت لــك فــى داخــل الكتــاب، إن كنــت تشــعر أن هنــاك مــن ســيمنعك مــن . النعمــة
نشــر ردك علــّى ، فارســله لــى وســوف أنشــره أنــا لــك علــى نفقتــى الخاصــة مــع ردى علــى 

 .ردك

مازال أتباعك من النصارى المتحدثين باللغة العربية وكذلك المسلمون ينتظرون منك 
أيهـــا القمـــص زكريـــا بطـــرس أن ترفـــع صـــوتك وتـــدافع دفـــاع العلمـــاء الجـــادين الـــذين ال 

 .يستهينون بعقول الناس ، ويعلمون أن هناك علماء غيرهم سيقيِّمون كل ما يقوله

 
 صير بالعبادوأفوض أمرى إلى اهللا ، إن اهللا ب



 447 

 :كتب أخرى للمؤلف
 المسيحية الحقة كما جاء بها المسيح بين االلتزام والتحريف ودعوة اإلسالم -1  
 تطابق أم تنافر: أسماء اهللا الحسنى ويسوع -2  
 ما يجب أن يعرفه المسلم عن الكتاب المقدس -3  
 ماذا خسر العالم بوجود الكتاب المقدس؟ -4  
 بين اإلسالم واألديان األخرى إنسانية المرأة -5  
 يسوع ليس المسيح الذى تفسيره المسِّيِّا -6  
 الناسخ والمنسوخ فى الكتاب المقدس -7  
 التعصب والتسامح بين اإلسالم واألديان األخرى -8  
 )أجزاء 4(البهريز فى الكالم اللى يغيظ  -9  

 حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهر علماء الالهوت -10
 دمروا المسيح وأبيدوا أهله : لس يقولبو  -11
 الروح القدس فى محكمة التاريخ -12
 المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول إلهية عيسى عليه السالم -13
 المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة الكتاب المقدس -14
 اءالمناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول عقيدة الصلب والفد -15

 

 )عابدين/ ش الجمهورية 14(ُتطلب جميع مؤلفات المؤلف من مكتبة وهبة 

 3917470: ت

 

 :رقم اإليداع                      

 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف                         



 أين استقبل يسوع المجنون أو المجنونين؟ -1س 

ــا َجــاَء ِإلَــى اْلَعْبـــِر ِإلَــى 28: (فــى كــورة الجرجســيين  اْســـَتْقَبَلُه  ُكــوَرِة اْلِجْرَجِســيِّينَ َوَلمَّ
ِتْلــَك َخاِرَجــاِن ِمــَن اْلُقُبــوِر َهاِئَجــاِن ِجــدًَّا َحتَّــى َلــْم َيُكــْن َأَحــٌد َيْقــِدُر َأْن َيْجتَــاَز ِمــْن  َمْجُنوَنــانِ 
 28:  8متى .) الطَِّريقِ 

ـا َخـَرَج ِمـَن 2. ُكوَرِة اْلَجَدِريِّينَ ِإَلى  َوَجاُءوا ِإَلى َعْبِر اْلَبْحرِ 1: (فى كورة الجدريين َوَلمَّ
 2-1: 5مرقس .) ِإْنَساٌن ِبِه ُروٌح َنِجٌس السَِّفيَنِة ِلْلَوْقِت اْسَتْقَبَلُه ِمَن اْلُقُبوِر 

و هــم أهــل جرجســة او جــرازا، و “): جرجســيون(ابيــة مــادة تقــول دائــرة المعــارف الكت
التي عبـر إليهـا الـرب يسـوع وهنـاك اسـتقبله ) 28: 8مت (إليهم تنسب كورة الجرجسيين 

، 1: 5مـرقس (و يذكر مرقس و لوقا الكورة بأسـم كـورة الجـدريين .مجنونان خارج القبور
ًا اسـم القريـة التـى حـدثت فمتى يذكر لليهود العالمين ببالد المنطقة جيـد). 26: 8لو 

، أما مـرقس ولوقـا اللـذان كتبـا لألمـم فقـد اكتفيـا بـذكر اسـم الكـورة التـى تقـع فيها المعجزة
 ”).في هذا المجلد" جدرة"ارجع إلي ( القريةبها 

فكاتبو دائرة المعارف الكتابية يعتبرون القارىء غبيًا ، أو ساذجًا لن : ولنا هنا وقفات
إال أنه يحاول ) كورة(الرغم من أن النص ُيسمِّى كال المكانين  فعلى. يبحث بعد كالمهم

 .هى القرية) جرجسة(هى الكورة و) جدرة(أن يجعل 

ومــن ناحيـــة أخـــرى اعتــادوا علـــى برهنـــة االختالفـــات الموجــودة بـــين كـــاتبى األناجيـــل 
إن متـى كتبهـا هكـذا ، ألنـه كـان يكتـب للعبـرانيين الـذين يعرفـون : فتقـول. بفيركة عجيبـة

فمــا عالقــة . المنطقــة جيــدًا ، بينمــا كتبهــا مــرقس ولوقــا بصــورة مغــايرة ألنهمــا كتبــا لألمــم
% 88الــوحى بهــذا الكــالم؟ وهــل ال يعلــم كــاتبو دائــرة المعــارف هــذه أن متــى اعتمــد فــى 

من إنجيله على كتابات مرقس؟ إذن لماذا ال ُتصارحون قرائكم بأن متى صحح مـا وقـع 
 رف جغرافية فلسطين؟فيه مرقس ، ألن مرقس ال يع

واألغــــرب مــــن ذلــــك أن الترجمــــة العربيــــة المشــــتركة وكتــــاب الحيــــاة وترجمــــة اآلبــــاء 
اليســوعيين قــد غيــروا فــى مــتن الــنص المقــدس الــذى يحفظــه الــرب مــن التغييــر والتبــديل 

 )!! الجدريين(إلى كورة ) الجرجسيين(والتالعب من كورة 



كلمـــة الجـــدريين إلـــى كلمـــة  )26: 8ولوقـــا  1: 5مـــرقس (كمـــا غيـــروا فـــى نصـــوص 
 . أى قاموا بإبدالهما مع ما ذكر فى نص متى لطبعة فاندايك. الجرجسيين

فإنهم يقولون إن كاتب إنجيل متَّى هـو . والسبب فى هذا التغيير العجيب واضح جداً 
وألن وجــود اســم قريــة الجرجســيين عنــد . متــى الــالوى الــذى مــن فلســطين وأحــد التالميــذ

كاتبها ال يعلم شيئًا عن فلسطين وجغرافيتها ، ألن قرية جرجسة كما متى لتدل على أن 
بعيدة عن البحيرة وأبعد مـن أن تصـلح “: 140يقول هامش ترجمة اآلباء اليسوعيين ص

حيـــث دخلـــت الشـــياطين فـــى الخنـــازير  14: 5مـــرقس ” للمدينـــة الـــوارد ذكرهـــا فـــى اآليـــة
يفضـح أن كاتـب هـذا اإلنجيـل  وهـذا الخطـأ. فرمت نفسها من الجرف إلى البحـر وماتـت

لـذلك نسـبوا الخطـأ الجغرافـى لمـرقس ولوقـا ، وصـححوا المكـان . غيـر متـَّى أحـد التالميـذ
 !!عند متَّى

أن قريــة جرجســة تبعــد عــن  174ص) التفســير الحــديث(ويحــدد مفســرو إنجيــل متــى 
ى إن أ. ”والجــدريين ربمــا تكــون الكلمــة األصــلية فــى إنجيــل متــى“. كيلــومتراً  50البحيــرة 

وهـذا مـا اعترفـوا فـى . المفسرين ال يثقون تمامًا أن ما كتـب عنـد متـى هـو مـن وحـى اهللا
إن كلمة جرجسيين ُأدخلت غالبًا بواسطة أوريجانوس “: هامش هذه الصفحة فقـالوا

 .”ألنه ال جدرا وال المدينة الرومانية جراسا كانتا على شاطىء البحيرة

إذن فقـد . مصـارحته لقرائـه واحترامـه لعقـولهموأهنىء الكاتـب علـى شـجاعته األدبيـة و 
األمـر الــذى ينفـى عــن . أخطـأ متــى ، وأخطـأ مــرقس ، وأخطـأ لوقــا ، وأخطـأ أوريجــانوس

كتبة األناجيل وجود الروح القدس عندهم ، وينفى وجوده أيضًا عند أوريجانوس، وُيثبت 
 ، أو إنهـــم لـــم أنـــه كـــان عنـــد آبـــاء الكنيســـة الســـطوة والجـــرأة علـــى التغييـــر فـــى كتـــاب اهللا

 !!يعتبروا هذه الكتب ملهمة من اهللا لكاتبيها

، وهـى تمثـل " كـورة الجـدريين"“: 160-159ويقول التفسير الحديث إلنجيل لوقا ص
ــــرة  ــــوب شــــرقى البحي  10أى حــــوالى [لنــــا مشــــكلة ، أن جرجســــة تبعــــد أربعــــين مــــيًال جن

مــا جــاء فــى متــى عنــد هــذا ُيخــالف [، ويســميها متــى البشــير كــورة الجــدريين ]كيلــومترات
، لكــــن جــــدرة تبعــــد ســــتة أميــــال وتفصــــلها منحــــدرات ] فانــــدايك ، حيــــث أتــــت جرجســــيين

والبشائر الثالثة المتشابهة بها هذه االختالفات ، بل وبها أيضًا اختالف ثالث . اليرموك
ويفضل العالمة أوريجون هذا اإلسم األخير ، وهو يرى أن االسمين ". كورة الجرجسيين"



ويعتقـد أن االخـتالف فـى نطـق االسـم راجـع إلـى . يشيران إلى أماكن بعيدة جداً اآلخرين 
 .”الصغيرة ولذلك أبدلوها بأسماء يعرفونها" جرجسة"أن الكتبة لم يكونوا يعرفون بلدة 

أال يـــدل هـــذا داللـــة واضـــحة علـــى جهـــل الكتـــاب؟ أال يـــدل هـــذا داللـــة واضـــحة علـــى 
لتى ينقلونها؟ أال يـدل هـذا داللـة واضـحة تصرفهم من تلقاء أنفسهم فى متن النصوص ا

علـى أنهــم لــم ُيـوحى إلــيهم؟ أال يــدل هــذا داللـة واضــحة علــى اعتـراف أحــد آبــاء الكنيســة 
 وهو أوريجانوس بعدم قدسية هذا الكتاب؟



وينفى قولهم بألوهية عيسى عليه السالم اعترافه هـو نفسـه واعتـراف أتباعـه وأعدائـه فـى 
 :حياته به نبيًا ورسوًال من عند اهللا

لقد عرفه كل المعاصرين من أحبائه وأعدائه ومن عـالجهم أنـه نبـى ، وأجمعـوا علـى أن 
ـــــإذن اهللا: اهللا أرســـــله ـــــه ب ـــــى يدي ـــــه األعمـــــى الـــــذى أبصـــــر عل ـــــد عرف  17-8: 9يوحنـــــا : فق

َألَـْيَس َهـَذا ُهـَو الَّـِذي َكـاَن َيْجِلـُس «: َفاْلِجيَراُن َوالَِّذيَن َكاُنوا َيَرْوَنُه َقْبًال َأنَُّه َكاَن َأْعَمى َقاُلوا8(
 ِإنِّـي َأَنـا«: َوَأمَّا ُهـَو َفقَـالَ . »ِإنَُّه ُيْشِبُههُ «: َوآَخُرونَ . »َهَذا ُهوَ «: آَخُروَن َقاُلوا9» َوَيْسَتْعِطي؟

َصــَنَع  ِإْنَســاٌن ُيَقــاُل َلــُه َيُســوعُ «: َأَجــابَ 11» َكْيــَف اْنَفَتَحــْت َعْيَنــاَك؟«: َفَقــاُلوا َلــهُ 10. »ُهــوَ 
َفَمَضـــــْيُت َواْغَتَســـــْلُت . اْذَهـــــْب ِإَلـــــى ِبْرَكـــــِة ِســـــْلَواَم َواْغَتِســـــلْ : ِطينـــــًا َوَطَلـــــى َعْيَنـــــيَّ َوَقـــــاَل ِلـــــي

يِسـيِّيَن ِبالَّـِذي َكـاَن 13. »َال َأْعَلمُ «: َقالَ » َذاَك؟ َأْينَ «: َفَقاُلوا َلهُ 12. »َفَأْبَصْرتُ  َفَأَتْوا ِإَلى اْلَفرِّ
يِسيُّوَن َأْيضًا 15. َوَكاَن َسْبٌت ِحيَن َصَنَع َيُسوُع الطِّيَن َوَفَتَح َعْيَنْيهِ 14. َقْبًال َأْعَمى َفَسَأَلُه اْلَفرِّ

َفقَـاَل قَـْوٌم ِمـَن 16. »َعلَـى َعْيَنـيَّ َواْغَتَسـْلُت َفَأَنـا ُأْبِصـرُ َوَضـَع ِطينـًا «: َكْيَف َأْبَصَر َفَقاَل َلهُـمْ 
يِســيِّينَ  ــانُ «: اْلَفرِّ ــَذا اِإلْنَس ــْبتَ  َه ــْيَس ِمــَن اللَّــِه َألنَّــُه َال َيْحَفــُظ السَّ ــاُلوا. »َل ــَف «: آَخــُروَن َق َكْي

ــِدُر ِإْنَســاٌن َخــاِطئٌ  ــاِت؟ َيْق ــِذِه اآلَي ــَل َه ــَل ِمْث ــَنُهُم اْنِشــَقاقٌ وَ » َأْن َيْعَم ــاَن َبْي ــاُلوا َأْيضــًا 17. َك َق
 .) »ِإنَُّه َنِبيٌّ «: َفَقالَ » َماَذا َتُقوُل َأْنَت َعْنُه ِمْن َحْيُث ِإنَُّه َفَتَح َعْيَنْيَك؟«: ِلَألْعَمى

ِباْلَحِقيَقِة  ِإنَّ َهَذا ُهوَ «:َفَلمَّا َرَأى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا14(وكذلك عرفه 
 14: 6يوحنا) »!النَِّبيُّ اآلِتي ِإَلى اْلَعاَلمِ 

ــا َدَخــَل 10(: وكــذلك قــال كــل الجمــوع الــذين كــانوا فــى انتظــاره عنــد دخولــه أورشــليم َوَلمَّ
ــةً  ــُة ُكلَُّهــا َقاِئَل ــِت اْلَمِديَن ــَذا َيُســوعُ «: َفَقاَلــِت اْلُجُمــوعُ 11» َمــْن َهــَذا؟«: ُأوُرَشــِليَم اْرَتجَّ ــيُّ  َه النَِّب

 11-10: 21متى .) »الَِّذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ 

ــــال بطــــرس ــــَوالَ «22(: وكــــذلك ق ــــِذِه اَألْق ــــَمُعوا َه ــــَراِئيِليُّوَن اْس ــــا الرَِّجــــاُل اِإلْس َيُســــوُع : َأيَُّه
َصـَنَعَها اُهللا ِبَيـِدِه النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقـْد َتَبـْرَهَن َلُكـْم ِمـْن ِقَبـِل اِهللا ِبُقـوَّاٍت َوَعَجاِئـَب َوآَيـاٍت 

 22: 2أعمال الرسل  .)َكَما َأْنُتْم َأْيضًا َتْعَلُمونَ  ِفي َوَسِطُكمْ 

يِســـيِّيَن اْســـُمُه 1(: وكـــذلك قـــال رئـــيس الكهنـــة ِنيُقوِديُمـــوُس َرِئـــيٌس َكـــاَن ِإْنَســـاٌن ِمـــَن اْلَفرِّ
ُمَعلُِّم َنْعَلُم َأنََّك َقْد َأَتْيَت ِمَن اللَّـِه ُمَعلِّمـًا  َيا«: َهَذا َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيًال َوَقاَل َلهُ 2. ِلْلَيُهودِ 



.) »َألْن َلْيَس َأَحٌد َيْقِدُر َأْن َيْعَمَل َهِذِه اآلَياِت الَِّتـي َأْنـَت َتْعَمـُل ِإْن َلـْم َيُكـِن اللَّـُه َمَعـهُ 
 2-1: 3يوحنا 

اَنا ُمْنَطِلَقْيِن ِفي َذِلَك اْلَيْوِم ِإَلى َقْرَيٍة َوإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم كَ 13: (وبذلك قال اثنان من التالميذ
َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن َبْعُضُهَما َمَع َبْعٍض َعْن 14. »ِعْمَواُس «َبِعيَدٍة َعْن ُأوُرَشِليَم ِستِّيَن َغْلَوًة اْسُمَها 

اْقتَـــَرَب ِإَلْيِهَمـــا َيُســـوُع َنْفُســـُه َوَكـــاَن  َوِفيَمـــا ُهَمـــا َيَتَكلََّمـــاِن َوَيَتَحـــاَوَرانِ 15. َجِميـــِع َهـــِذِه اْلَحـــَواِدثِ 
َمـا َهـَذا اْلَكـَالُم الَّـِذي «: َفَقاَل َلُهَمـا17. َوَلِكْن ُأْمِسَكْت َأْعُيُنُهَما َعْن َمْعِرَفِتهِ 16. َيْمِشي َمَعُهَما

َهــْل «: ِذي اْســُمُه َكِ◌ْلُيوَبــاُس َفَأَجــاَب َأَحــُدُهَما الَّــ18» َتَتَطاَرَحــاِن ِبــِه َوَأْنُتَمــا َماِشــَياِن َعاِبَســْيِن؟
َفقَـاَل 19» َأْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك ِفي ُأوُرَشِليَم َوَلْم َتْعَلِم اُألُموَر الَِّتي َحَدَثْت ِفيَها ِفي َهِذِه اَأليَّاِم؟

ُة ِبَيُسوَع النَّاِصِريِّ الَِّذي َكاَن ِإْنسَ «: َفَقاالَ » َوَما ِهَي؟«: َلُهَما انًا َنِبّيًا ُمْقَتِدرًا ِفي اْلُمْخَتصَّ
َكْيـَف َأْسـَلَمُه ُرَؤَسـاُء اْلَكَهَنـِة َوُحكَّاُمَنـا ِلَقَضـاِء 20. اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَمـاَم اِهللا َوَجِميـِع الشَّـْعبِ 

 20-13: 24لوقا ) .اْلَمْوِت َوَصَلُبوهُ 

َوِفـي . لَـى قُـَرى َقْيَصـِريَِّة ِفيلُـبَُّس ثُـمَّ َخـَرَج َيُسـوُع َوَتَالِميـُذُه إِ 27: (بل أقـر بـذلك كـل تالميـذه
ــَذهُ  ــَأَل َتَالِمي ُيوَحنَّــا اْلَمْعَمــَداُن «: َفَأَجــاُبوا28» ؟َمــْن َيُقــوُل النَّــاُس ِإنِّــي َأَنــا«: الطَِّريــِق َس

» وَن ِإنِّـي َأَنـا؟َوَأْنـُتْم َمـْن َتُقولُـ«: َفَقاَل َلُهمْ 29. »َوآَخُروَن ِإيِليَّا َوآَخُروَن َواِحٌد ِمَن اَألْنِبَياءِ 
 30-27: 8مرقس  )َفاْنَتَهَرُهْم َكْي َال َيُقوُلوا َألَحٍد َعْنهُ 30»!َأْنَت اْلَمِسيحُ «:َفَأَجاَب ُبْطُرُس 

َيا َسيُِّد َأَرى َأنََّك «: َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ 19: (وبذلك أقرت المرأة التى طلب منها أن يشرب
 19: 3يوحنا !) َنِبيٌّ 

ــْم 42: (ضــرب األمثــال فــى موعظــة الجبــل لبنــى إســرائيل قــال لهــم لــذلك بعــد أن ــاَل َلُه َق
. اْلَحَجـُر الَّـِذي َرَفَضـُه اْلَبنَّـاُؤوَن ُهـَو قَـْد َصـاَر َرْأَس الزَّاِوَيـةِ : َأَما َقَرْأُتْم قَـطُّ ِفـي اْلُكتُـبِ «: َيُسوعُ 

ِإنَّ َمَلُكـوَت اللَّـِه ُيْنـَزُع : ِلَذِلَك َأُقوُل َلُكـمْ 43؟ ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َكاَن َهَذا َوُهَو َعِجيٌب ِفي َأْعُيِنَنا
َوَمْن َسَقَط َعَلى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَرضَُّض َوَمْن َسَقَط 44 .ِمْنُكْم َوُيْعَطى ِألُمٍَّة َتْعَمُل َأْثَماَرهُ 

يسِ 45. »ُهَو َعَلْيِه َيْسَحُقهُ  . يُّوَن َأْمثَاَلُه َعَرُفوا َأنَُّه َتَكلََّم َعلَـْيِهمْ َوَلمَّا َسِمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ
: 21متى .) َألنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ َوإِْذ َكاُنوا َيْطُلُبوَن َأْن ُيْمِسُكوُه َخاُفوا ِمَن اْلُجُموِع 46
42-46 

لُِّمهُـْم ِفـي َمْجَمِعِهـْم َوَلمَّا َجـاَء ِإلَـى َوَطنِـِه َكـاَن ُيعَ 54( 57-54: 13متى : وكذلك أقر هو
ـاِر؟ 55ِمْن َأْيـَن ِلَهـَذا َهـِذِه اْلِحْكَمـُة َواْلُقـوَّاُت؟ «: َحتَّى ُبِهُتوا َوقَـاُلوا َأَلـْيَس َهـَذا اْبـَن النَّجَّ



ــُه تُــْدَعى َمــْرَيَم َوإِْخَوتُــُه َيْعُقــوَب َوُيوِســي َوِســْمَعاَن َوَيُهــوَذا؟  َأَوَلْيَســْت 56َأَلْيَســْت ُأمُّ
ـا َيُسـوُع . َفَكـاُنوا َيْعثُـُروَن بِـهِ 57» ؟َواُتُه َجِميُعُهنَّ ِعْنَدَنا؟ َفِمْن َأْيـَن ِلَهـَذا َهـِذِه ُكلَُّهـاَأخَ  َوَأمَّ

 4-1: 6مرقس وأيضًا ) »َلْيَس َنِبيٌّ ِبَال َكَراَمٍة ِإالَّ ِفي َوَطِنِه َوِفي َبْيِتهِ «: َفَقاَل َلُهمْ 

َتْعِرُفـوَنِني َوَتْعِرُفـوَن «: َيُسـوُع َوُهـَو ُيَعلِّـُم ِفـي اْلَهْيَكـلِ  َفَنـاَدى28(: وأقر يسوع نفسـه بـذلك
. ِمْن َأْيَن َأَنا َوِمْن َنْفِسي َلْم آِت َبِل الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َحقٌّ الَّـِذي َأْنـُتْم َلْسـُتْم َتْعِرُفوَنـهُ 

 29-28 :7يوحنا .) »َوُهَو َأْرَسَلِنيَأَنا َأْعِرُفُه َألنِّي ِمْنُه 29

. ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرًة َأَتَكلَُّم َوَأْحُكُم ِبَها ِمْن َنْحِوُكْم َلِكنَّ الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َحقٌّ 26( 
 26: 8يوحنا .) »َوَأَنا َما َسِمْعُتُه ِمْنُه َفَهَذا َأُقوُلُه ِلْلَعاَلمِ 

اآلُب َوْحِدي َألنِّي ِفي ُكـلِّ ِحـيٍن َأْفَعـُل َمـا َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني 29(
 29: 8يوحنا .) »ُيْرِضيهِ 

ــي37( ــَهُد ِل ــَلِني َيْش ــُه الَّــِذي َأْرَس ــْرُتْم . َواآلُب َنْفُس ــطُّ َوَال َأْبَص ــَمُعوا َصــْوَتُه َق ــْم َتْس َل
 37: 5يوحنا ) َهْيَئَتهُ 

لـــوا عليـــه إنـــه أعظـــم مـــن بشـــر كـــذلك بـــرََّأ نفســـه مـــن ادعـــائهم األلوهيـــة عليـــه أو أن يتقوَّ 
ــوُل َلُكــمْ 16( ــيِِّدِه َوَال َرُســوٌل َأْعَظــَم ِمــْن : َاْلَحــقَّ اْلَحــقَّ َأُق ــٌد َأْعَظــَم ِمــْن َس ِإنَّــُه َلــْيَس َعْب

 17-16: 14يوحنا .) ِإْن َعِلْمُتْم َهَذا َفُطوَباُكْم ِإْن َعِمْلُتُموهُ 17. ُمْرِسِلهِ 

َلْو ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني َلُكْنُتْم َتْفَرُحوَن َألنِّي ُقْلُت . َأَنا َأْذَهُب ُثمَّ آِتي ِإَلْيُكمْ  َسِمْعُتْم َأنِّي ُقْلُت َلُكمْ (
 28: 14يوحنا .) َألنَّ َأِبي َأْعَظُم ِمنِّيَأْمِضي ِإَلى اآلِب 

َأيَُّهـا «: ِإلَـى فَـْوُق َوقَـالَ َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوعًا َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيـِه 41(
َوَلِكــْن . َوَأَنــا َعِلْمــُت َأنَّــَك ِفــي ُكــلِّ ِحــيٍن َتْســَمُع ِلــي42اآلُب َأْشــُكُرَك َألنَّــَك َســِمْعَت ِلــي 

 42-41: 11يوحنا )»َألْجِل َهَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت ِلُيْؤِمُنوا َأنََّك َأْرَسْلَتِني

، ) هـذا اإلنسـان(إنسـان ُيسـمَّى يسـوع ، وقـال عنـه الفريسـيون فقد عرفته العامـة أنـه إذن 
إذن فلــم يفعــل عيســى عليــه الســالم هــذه المعجــزات . ووصــفه األعمــى الــذى أبصــر أنــه نبــي

َوَهـِذِه 3. (ليمجـد نفسـه ، بـل لُيظِهـر مجـد اهللا ، ولـيعلم النـاس بنبوتـه ليسـمعوا منـه كـالم اهللا
َيْعِرُفــوَك َأْنــَت اِإلَلــَه اْلَحِقيِقــيَّ َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الَّــِذي َأْن  :ِهــَي اْلَحَيــاُة اَألَبِديَّــةُ 



ْدُتَك َعَلى اَألْرضِ 4 .َأْرَسْلَتهُ  يوحنـا  .)اْلَعَمَل الَِّذي َأْعَطْيَتِني َألْعَمـَل َقـْد َأْكَمْلتُـهُ . َأَنا َمجَّ
17 :3-4 

َجــاُل اِإلْســَراِئيِليُّوَن اْســَمُعوا َهــِذِه َأيَُّهــا الرِّ «22: (وأذكــر قبــل أن أنهــى كالمــى بقــول بطــرس
ــاٍت : اَألْقــَوالَ  ــَب َوآَي ــِل اِهللا ِبُقــوَّاٍت َوَعَجاِئ ــْن ِقَب ــْم ِم ــْرَهَن َلُك ــْد َتَب َيُســوُع النَّاِصــِريُّ َرُجــٌل َق

ِبَمُشــوَرِة ُه ُمَســلَّمًا َهــَذا َأَخــْذُتُمو 23. َكَمــا َأْنــُتْم َأْيضــًا َتْعَلُمــونَ  َصــَنَعَها اُهللا ِبَيــِدِه ِفــي َوَســِطُكمْ 
َالَِّذي َأَقاَمُه اُهللا َناِقضـًا 24َوِبَأْيِدي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموُه  اِهللا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه السَّاِبقِ 

  23-22: 2أعمال الرسل .) ِإْذ َلْم َيُكْن ُمْمِكنًا َأْن ُيْمَسَك ِمْنهُ َأْوَجاَع اْلَمْوِت 

 22: 2ِإَشْعَياَء ) ا َعِن االتَِّكاِل َعَلى اِإلْنَساِن اْلُمَعرَِّض ِلْلَمْوِت؛ َفَأيُّ ِقيَمٍة َلُه؟ُكفُّو (ف
 فأى قيمة ليسوع الناصرى الُمَعرَّض للموت بجوار اهللا؟



 1 

 !قارن ما قرأت بقول القرآن وٌاقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله

 َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبِّ اْلُمْعتَـِدينَ (
ــــِل  ــــُث َأْخَرُجــــوُكْم َواْلِفْتَنــــُة َأَشــــدُّ ِمــــَن اْلَقْت ــــْن َحْي ــــُث ثَِقْفُتُمــــوُهْم َوَأْخِرُجــــوُهم مِّ َوَال َواْقُتُلــــوُهْم َحْي

فَـِإن قَـاَتُلوُكْم فَـاْقُتُلوُهْم َكـَذِلَك َجـَزاء  ِد اْلَحـَراِم َحتـَّى ُيَقـاِتُلوُكْم ِفيـهِ ُتَقـاِتُلوُهْم ِعنـَد اْلَمْسـجِ 
 193-190البقرة ) نَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ َفِإِن انَتَهْوْا َفإِ  اْلَكاِفِريَن 

َفـــِإِن انَتَهـــْوْا َفـــِإنَّ الّلـــَه ِبَمـــا َوقَــاِتُلوُهْم َحتَّـــى َال َتُكـــوَن ِفْتَنـــٌة َوَيُكـــوَن الـــدِّيُن ُكلُّـــُه ِلّلـــه (
 38األنفال ) َيْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

ــا( َبــا َوَأِعــدُّوْا َلهُــم مَّ ــن قُــوٍَّة َوِمـــن رِّ ُكْم  ِط اْلَخْيــِل ُتْرِهُبــوَن ِبـــهِ اْســـَتَطْعُتم مِّ َعــْدوَّ اللّــِه َوَعـــُدوَّ
َوآَخــِريَن ِمــن ُدوِنِهــْم َال َتْعَلُمــوَنُهُم الّلــُه َيْعَلُمُهــْم َوَمــا تُنِفُقــوْا ِمــن َشــْيٍء ِفــي َســِبيِل الّلــِه ُيــَوفَّ 

ْلِم َفاْجَنْح َلَهـا َوَتَوكَّـْل َعَلـى الّلـِه ِإنَّـُه ُهـَو  ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُمـوَن  َوإِن َجَنُحوْا ِللسَّ
 61-60األنفال ) السَِّميُع اْلَعِليمُ 

ـَن اْلُمْشـِرِكينَ ِإالَّ الَّذِ ( ثُـمَّ لَـْم َينُقُصـوُكْم َشـْيًئا َولَـْم ُيَظـاِهُروْا َعلَـْيُكْم َأَحـًدا  يَن َعاَهدتُّم مِّ
 4التوبة ) َفَأِتمُّوْا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلى ُمدَِّتِهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 

َأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَالَم الّلِه ثُمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َوإِْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك فَ (
َكْيـَف َيُكـوُن ِلْلُمْشـِرِكيَن َعْهـٌد ِعنـَد اللّـِه َوِعنـَد َرُسـوِلِه ِإالَّ   َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُمـونَ 

َفَمـا اْسـَتَقاُموْا َلُكــْم َفاْسـَتِقيُموْا َلُهـْم ِإنَّ الّلـَه ُيِحــبُّ الَّـِذيَن َعاَهـدتُّْم ِعنـَد اْلَمْسـِجِد اْلَحـَراِم 
 7-6التوبة ) اْلُمتَِّقينَ 

يِل َربَِّك ِباْلِحْكَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلُهم ِبـالَِّتي ِهـَي َأْحَسـُن اْدُع ِإِلى َسبِ (
َوإِْن َعــاَقْبُتْم   ِإنَّ َربَّــَك ُهــَو َأْعَلــُم ِبَمــن َضــلَّ َعــن َســِبيِلِه َوُهــَو َأْعَلــُم ِباْلُمْهَتــِدينَ 
ــاِبرينَ  َواْصــِبْر َوَمــا   َفَعــاِقُبوْا ِبِمْثــِل َمــا ُعــوِقْبُتم ِبــِه َوَلــِئن َصــَبْرُتْم َلُهــَو َخْيــٌر لِّلصَّ

ـا َيْمُكـُروَن  ِإنَّ اللّـَه َمـَع الَّـِذيَن  َصْبُرَك ِإالَّ ِبالّلِه َوَال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوَال َتُك ِفـي َضـْيٍق مِّمَّ
 128-125النحل ) اتََّقوْا وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنونَ 

 96المؤمنون ) َة َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفونَ اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّيِّئَ (
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َوَال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَّـِذي َبْيَنـَك َوَبْيَنـُه (
لت ) َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ   34فصِّ

ـْن ِعنـِد َودَّ َكِثيٌر مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلـْو َيـ( ُردُّوَنُكم مِّـن َبْعـِد ِإيَمـاِنُكْم ُكفَّـارًا َحَسـًدا مِّ
َأنُفِسِهم مِّن َبْعِد َمـا َتَبـيََّن َلُهـُم اْلَحـقُّ َفـاْعُفوْا َواْصـَفُحوْا َحتـَّى َيـْأِتَي الّلـُه ِبـَأْمرِِه ِإنَّ 

 109البقرة ) الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ْد َأَخَذ الّلُه ِميثَاَق َبِني ِإْسَرآِئيَل َوَبَعْثَنا ِمنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبـا َوقَـاَل اللّـُه ِإنِّـي َمَعُكـْم َوَلقَ (
ــَه َقْرًضــا َحَســنً  ــوُهْم َوَأْقَرْضــُتُم الّل ْرُتُم ــوَة َوآَمنــُتم ِبُرُســِلي َوَعزَّ َك ــُتُم الزَّ ــُتُم الّصــلوَة َوآَتْي ــِئْن َأَقْم ا َل

َُكفِّــ ــَك ألَّ ــَد َذِل ــَر َبْع ــاٍت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا اَألْنَهــاُر َفَمــن َكَف ــنَُّكْم َجنَّ َرنَّ َعــنُكْم َســيَِّئاِتُكْم َوُألْدِخَل
عنَّاُهْم َوَجَعْلَنـا ُقُلـوَبُهْم َقاِسـَيًة َفِبَما َنْقِضِهم مِّيثَاَقُهْم لَ  ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل 

ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوْا َحظ�ا مِّمَّا ُذكُِّروْا ِبِه َوَال َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلـَى َخآِئَنـٍة 
ــَه ُيِحــبُّ اْلمُ  ــْنُهْم َو اْصــَفْح ِإنَّ الّل ــاْعُف َع ــْنُهُم َف ــيًال مِّ ــْنُهْم ِإالَّ َقِل المائــدة ) ْحِســِنينَ مِّ

12-13 

ــَأْجُرُه َعَلــى اللَّــِه ِإنَّــُه َال ُيِحــبُّ ( ْثُلَهــا َفَمــْن َعَفــا َوَأْصــَلَح َف َوَجــَزاُء َســيَِّئٍة َســيَِّئٌة مِّ
 40الشورى ) الظَّاِلِمينَ 

ــاُنوا ( ــا ِبمــا َك ــاَم اللَّــِه ِلَيْجــِزَي َقْوًم ــُروا ِللَّــِذيَن ال َيْرُجــون َأيَّ ــوا َيْغِف ــل لِّلَّــِذيَن آَمُن ُق
) َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ثُمَّ ِإَلـى َربُِّكـْم ُتْرَجُعـونَ  َيْكِسُبوَن 

 15-14الجاثية 

النَّــاَس َحتَّــى  َوَلــْو َشــاء َربُّــَك آلَمــَن َمــن ِفــي اَألْرِض ُكلُُّهــْم َجِميًعــا َأَفَأنــَت ُتْكــرِهُ (
 99يونس ) َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنينَ 

 8االنسان ) َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا(

ـْلِم َكآفَّـًة َوَال َتتَِّبُعـوْا ُخُطـَواِت الشَّـْيَطاِن ِإنَّـُه ( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلـوْا ِفـي السِّ
 208البقرة ) َعُدوٌّ مُِّبينٌ  َلُكمْ 

َوَال َتُقوُلــوْا ِلَمــْن َأْلَقــى ِإَلــْيُكُم َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوْا ِإَذا َضــَرْبُتْم ِفــي َســِبيِل الّلــِه َفَتَبيَُّنــوْا (
 94النساء ) السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمًنا
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ــْوْا إِ ( ــاِتُلوُكْم َوَأْلَق ــْم ُيَق ــوُكْم َفَل ــِإِن اْعَتَزُل ــْيِهْم َف ــْم َعَل ــُه َلُك ــَل الّل ــا َجَع ــَلَم َفَم ــْيُكُم السَّ َل
 90النساء ) َسِبيالً 

انطلقـــوا “: يوصـــى الجـــيش قبـــل أن يتحـــرك بقولـــه كـــان الرســـول العظـــيم محمـــد 
ال تقتلــوا شــيخًا فانيــًا ، وال طفــًال صــغيرًا وال .. وعلــى بركــة رســوله .. باســم اهللا 

إيـــاكم والمثلـــة ولـــو .. يحـــب المحســـنين،  امـــرأة ، وأال تغلـــوا ، وأحســـنوا إن اهللا
 ”..بالكلب العقور 

مــن المعركــة جريحــًا ، وقــد  وعنــدما ُهــِزَم المســلمون فــى غــزوة أحــد خــرج الرســول 
كسرت رباعيته ، وشج وجهه ، ودخلت حلقتان من حلقات المغفر فى وجنتيه ، فقال له 

إنـى لـم ُأبَعـث لعانـًا ، “: لـو دعـوت علـيهم يـا رسـول اهللا ، فقـال لهـم: بعض من أصحابه
 ”اللهم اهد قومى فإنهم ال يعلمون.. ولكنى بعثت داعية ورحمة 

أسد اهللا حمزة بيد رجل ُيدعى وحشـى ،  وفى نفس هذه المعركة قتل عم الرسول 
بتحريض من هند زوج أبى سفيان ، ولما خرَّ أسد اهللا حمزة أخذت هند تفـتش عـن قلـب 

 .. الغة فى التشفى واالنتقام حمزة حتى احتزته ، ثم مضغته مب

ولما أسلمت هند وأسـلم وحشـى لـم يـزد الرسـول علـى أنـه اسـتغفر لهنـد ، وقبِـَل إسـالم 
هــذا كــل مــا كــان مــن معلــم . إن اســتطعت أن تعــيش بعيــدًا عنــا فافعــل: وحشــى وقــال لــه

 !!!اإلنسانية الخير مع قاتل عمه ومع ماضغة قلبه 

ألم أنهكـم عـن : ء مقتولة ، فغضب وأنكر وقالورأى فى أحد حروبه امرأة من األعدا
 .قتل النساء؟ ما كانت هذه لتُقتل

ولمـــا فـــتح مكـــة ودخلهـــا الرســـول ظـــافرًا علـــى رأس عشـــرة آالف مـــن أبطالـــه وجنـــوده، 
واستسلمت قريش ، ووقفت تحت قدميه أمام الكعبة ، تنتظر حكم الرسول عليها بعد أن 

مــاذا . يـا معشــر قــريش: وســلم علــى أن قــالمــا زاد صــلى اهللا عليـه  …ســنة  21قاومتـه 
تظنــون أنــى فاعــل بكــم؟ قــالوا خيــرًا ، أخ كــريم وابــن أخ كــريم ، فقــال اليــوم أقــول لكــم مــا 

. ال تثريـب علــيكم اليـوم ، يغفـر اهللا لكـم وهـو أرحـم الــراحمين: قـال أخـى يوسـف مـن قبـل
 .اذهبوا فأنتم الطلقاء
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ال القائـد السـفاح الـذى يسـعى لمجـده  هذا هـو محمـد الرسـول معلـم اإلنسـانية الخيـر ،
 .وسلطانه فتسكره نشوة النصر

ال تخونـوا وال تغلـوا وال تمثلـوا “: لقائـد جيشـه ومن وصـايا أبـى بكـر الصـديق 
وال تقتلــوا طفــًال صــغيرًا وال شــيخًا كبيــرًا وال تقطعــوا نخــًال وال تحرقــوه وال تقطعــوا 

إال لمأكلــة وســوف تمــرون علــى  شــجرة مثمــرة وال تــذبحوا شــاة وال بقــرة وال بعيــراً 
وفـى هـذه الوصـايا ” قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

 .نهى صريح عن التمثيل بجثة أو تخريب للبيئة أو تدمير كل ما هو نافع للحياة

وكــذلك كــان تصــرف أميــر المــؤمنين علــىُّ بــن أبــى طالــب فقــد كــان يعطــى الفرصــة 
الخصــم والنــاس، وتقــديم البينــة علــى ذلــك، فقــد كــان يــدعوا خصــمه إليضــاح األمــر لــدى 

إلــى حكــم اإلســالم واســتنفاذ كافــة حججــه بمناقشــة مستفيضــة مــن أجــل إعطــاءه فرصـــًا 
 ).إضافية للرجوع عن الحرب

واهللا ما دفعت الحرب يومـًا إال : (كما في معركة صفين حيث قال رضى اهللا عنه 
 ..).دي بي وتعشوا إلى ضوئيوأنا أطمع أن تلحق بي طائفة، فتهت

، )ال تبـــدأوهم بقتـــال: (ومنهـــا عـــدم البـــدء بالقتـــال فكـــان علـــِىُ◌ رضـــى اهللا عنـــه يقـــول
يتمســك بــذلك مــن أجــل تالفــي ســفك الــدماء وٕاعطــاء الفرصــة للخصــم للتراجــع ) ع(فكــان

وال تــدن مــن القــوم : (إلــى بعــض قادتــه بقولــه) ع(عــن مواقفــه فــي الحــرب، فقــد أوصــى
 ).ينشب الحرب دنو من يريد أن

وأهــل بيتـــه وخلفـــاؤه حقــًا يعطـــون أكثــر ممـــا يأخـــذون ) ص(نعــم لقـــد كــان رســـول اهللا 
فكانوا األساس في تطبيق الشـريعة السـمحاء بوجههـا األبـيض الناصـع، وذلـك مـا أخـذت 
منـــه القـــوانين الدوليـــة بعـــض مقرراتهـــا وأنظمتهـــا، ولكنهـــا اليـــوم تحـــارب اإلســـالم وتعتبـــره 

خلفـــًا رغـــم مـــا يرونـــه أمـــام أعيـــنهم ومـــا عرفـــوه عـــن طريـــق مستشـــرقيهم نظامـــًا إرهابيـــًا مت
وغيرهم، من كون الشريعة اإلسالمية والقانون اإلسالمي هو النظام السبيل الوحيد الـذي 

 ..يضمن لبني البشر العيش بطمأنينة وسالم وال غير

ولما فتح عمرو بن العاص بيت المقدس وأصر أسقفها أن يحضر الخليفـة عمـر بـن 
ذهــب عمــر .. لخطــاب بنفســه ليتســلم مفــاتيح المدينــة بعــد أن فــرَّ جــيش الرومــان هاربــًا ا
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ولـم يقتلـه  –وذهب لزيارته فى كنيسـة القيامـة ) سيفرنيوص(استجابة لرغبة هذا األسقف 
ولـــم يبقـــر بطنـــه ولـــم يـــراهن علـــى دلـــق أحشـــاءه بضـــربة ســـيف واحـــدة ولـــم يأكـــل لحـــوم 

مالــك الســورية وكمــا فعــل الصــرب فــى مســلمى أجســادهم وكمــا فعــل الصــليبيون فــى الم
البوسنة والهرسك ، ولم يحرم المدينة ويقتل كل من فيها من إنسان أو حيوان كما يدعى 

وعنـدما حــان وقـت صــالة .. ..  -الكتـاب المقــدس أن هـذا مــا فعلـه أنبيــاء بنـى إســرائيل 
مــا بعــد خــرج عمــر مــن الكنيســة وصــلى خارجهــا حتــى ال يتــوهم المســلمون في.. الظهــر 

 .بصالته فى الكنيسة حقًا يؤدى إلى طرد المسيحيين منها

ولما فتحت جيوشنا المدن السورية أبرموا معهم معاهدات الـدفاع عـنهم فـى نظيـر أن 
يدفع الذمى الجزية وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، فلما اجتمع الروم لقتال المسلمين 

من المدن السـورية للقـاء العـدو ، وجمـع ، اجتمع المسلمون وخرجت الجيوش اإلسالمية 
خالـــد بـــن الوليـــد أهـــل حمـــص وأبـــو عبيـــدة أهـــل دمشـــق وغيرهمـــا مـــن القـــادة أهـــل المـــدن 

إنا كنا قد أخذنا منكم أمواًال علـى إن نحمـيكم ونـدافع عـنكم ، ونحـن : األخرى وقالوا لهم
قـــال أهــــل ف.. .. اآلن خـــارجون عـــنكم ال نملــــك حمـــايتكم ، فهــــذه أمـــوالكم نردهـــا إلــــيكم 

واهللا لــو كــانوا مكــانكم لمــا دفعــوا إلينــا شــيئًا أخــذوه، بــل كــانوا . ردكــم اهللا ونصــركم: المــدن
 ..يأخذون معهم كل شىء يستطيعون حمله 

هل سمعتم بجيش منتصر يخرج من البلد الذى فتحه ، ألن القائد المسلم لم يعطـيهم 
 مهلة الثالثة أيام؟

 .. ..إليكم أغرب حادثة فى تاريخ البشرية 

لما ولى الخالفة عمر بن عبد العزيز ، وفَد إليـه قـوم مـن أهـل سـمرقند ، فرفعـوا إليـه 
. أن قتيبة قائـد الجـيش اإلسـالمى فيهـا دخـل مـدينتهم وأسـكنها المسـلمين غـدرًا بغيـر حـق

فكتب عمر إلى عامله هناك أن ينصب لهم قاضيًا ينظر فيما ذكروا ، فإن فذى بإخراج 
 .!خرجوا المسلمين من سمرقند

قاضيًا ينظر شكواهم ، فحكم القاضى ” جميع بن حاضر الباجى“فنصب لهم الوالى 
علـــى أن ينـــذرهم قائـــد الجـــيش اإلســـالمى بعـــد ذلـــك ، .. وهـــو مســـلم بـــإخراج المســـلمين 
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وينابذهم وفقًا لمبادىء الحرب اإلسالمية ، حتى يكون أهل سمرقند علـى اسـتعداد لقتـال 
 .المسلمين فال يؤخذوا بغتة

فلما رأى أهل سمرقند ما ال مثيل له فى التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على جيشها 
هذه أمة ال تحارب ، وٕانما حكمها رحمة ونعمة ، فرضوا ببقـاء الجـيش : قالوا.. وقائدها 

 .اإلسالمى ، وأقروا المسلمين أن يقيموا بين أظهرهم

فيشتكى المغلوبـون للدولـة هل رأيتم فى تاريخ الدنيا كلها جيشًا يفتح مدينة، 
المنتصرة، فيحكم قضاؤها على الجـيش الظـافر ويـأمر بإخراجـه، وال يـدخلها بعـد 

 !ذلك إال بإقرار أهلها؟
أرأيــتم فــى التــاريخ القــديم والحــديث حربــًا يتقيــد أصــحابها بمبــادىء األخــالق 

 والحق كما تقيد به جيش المسلمين؟ 
 ..هذا ألمة من أمم األرض  إنى ال أعلم فى الدنيا كلها موقفًا مثل

وهل تعرفون ماذا فعل المسلمون حين استردوا بيت المقدس علـى يـد صـالح 
 الدين؟

كــان فــى القــدس حينمــا اســتعادها صــالح الــدين مــن الصــليبيين مائــة ألــف صــليبى ، 
مــنهم ســتون ألــف راجــًال وفارســًا ، إضــافة إلــى مــن تــبعهم مــن النســاء واألطفــال ، فــأبقى 

ى حيــاتهم، واستوصــى بهــم خيــرًا ، وقــرر فقهــاؤه بضــرب فديــة عادلــة، صــالح الــدين علــ
وعجــز بعضــهم عــن دفــع الفديــة، فــأدى الملــك العــادل أخــو صــالح الــدين فديــة عــن ألــف 
صليبى، واقتدى به صالح الدين نفسه فأعفى كثيـرين مـن الفديـة، وأغضـى عـن جـواهر 

هل الســـبيل لخـــروج الصـــليبيين وذهـــبهم وفضـــتهم، وعامـــل نســـاءهم معاملـــة كريمـــة، وســـ
ملكتــين بمــا معهمــا مــن جــواهر وأمــوال وخــدم، ورخــص للبطريــرك األكبــر أن يســير آمنــًا 

ــــى غــــزوهم ــــى كــــان نهبهــــا الصــــليبيون ف ــــع والجوامــــع الت ــــرض . بــــأموال البي ــــدما اعت وعن
المســلمون علــى صــالح الــدين بــأن هــذا البطريــرك يقــوى بمــا أخــذ علــى حــرب المســلمين 

 .ال أغدر به: ثانية، قال
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لمـــا عقـــد الصـــلح بـــين المســـلمين والصـــليبيين دخـــل خلـــق عظـــيم مـــنهم إلـــى القـــدس و 
وبــذلك ألقــى صــالح الــدين علــى . فــأكرمهم صــالح الــدين وقــدم لهــم األطعمــة وباســطهم
 .الصليبيين درسًا فى مكارم األخالق وسماحة اإلسالم

د فى دينه وفـى سـيرة الصـالحين مـنهم . من البديهى أن كل صاحب دين ُيمجِّ
 دليلك التاريخى على صدق هذا الكالم؟فما 

وتـم طـرد :اعترف المؤرخ جوستاف لوبون بتسامح صالح الدين وعدله وعطفه، فقـال
الصليبيين من القدس على يد السلطان صالح الدين األيوبى، ولم يشأ صالح الدين أن 
يفعــل فــى الصــليبيين مثــل مــا فعلــه األولــون مــن ضــروب التــوحش فيبيــد النصــارى علــى 

 .أبيهم، فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعًا سلب شىء منهم بكرة

بما لقيه الصـليبيون مـن حسـن معاملـة صـالح الـدين لهـم يـوم ) أيوركا(وأشار المؤرخ 
لقد أظهر الجند المسلمون الذين رافقوا المطرودين من أهل الصليب : فتح القدس ، فقال

وال يوجد دليـل علـى ذلـك أكبـر مـن تهديـد  .شفقة مؤثرة ، وال سيما على النساء واألطفال
صالح الدين ألصحاب السفن من رعايا الجمهوريات اإليطالية لنقل هؤالء البائسين من 

 .الصليبيين

ولمــا علــم صــالح الــدين بمــرض خصــمه ريتشــارد قلــب األســد، وبأنــه فــى حاجــة إلــى 
اء والشـراب، ولـم بعض الفاكهة والثلج ، فبعث إليه صالح الدين بحاجتـه ، وأرفقهـا بالـدو 

 ..!!!يكد ريتشارد يشفى من مرضه حتى عاد مرة أخرى إلى قتال صالح الدين 

أحـــد رهبـــان القـــديس دينـــيس والـــذى كـــان يشـــغل  –) أودوا الـــدويلى(ويتعجـــب القـــس 
وظيفة قسيس خـاص للـويس السـابع وصـحبه فـى الحملـة الصـليبية الثانيـة ـ مـن تعصـب 

بينمـا كـان الصـليبيون يحـاولون شـق “: سـهم ، فقـالوجفاء وقسوة قلب الصليبيين بـين أنف
طريقهم برًا عن طريق آسيا الصغرى إلى بيت المقدس ، منوا بهزيمة فادحـة علـى أيـدى 

، وبلغوا مدينة أتاليا الساحلية بشق األنفس  1148الترك فى ممرات فريجيا الجبلية عام 
ـــَن جميـــع الــذين اســـتطاعوا أن يرضـــوا المطالـــب الف ادحــة التـــى كـــان يفرضـــها ، وهنــا تمكَّ

عليهم تجار اإلغريق من اإلبحار إلى أنطاكية ، بينما خلفوا وراءهم المرضـى والجرحـى 
وعامة الحجاج تحت رحمة الخونـة مـن حلفـائهم اإلغريـق ، الـذين أخـذوا مبلـغ خمسـمائة 
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مارك من لويس شريطة أن يمدوا الحجيج بقوة مـن الحـرس ، وأن يعنـوا بالمرضـى حتـى 
 .القوة بحيث يمكن إرسالهم ليلحقوا بزمالئهم يصبحوا من

ولكـــن لـــم يكـــد الجـــيش يغـــادر المكـــان حتـــى أخبـــر اإلغريـــق التـــرك بموقـــف الحجـــيج 
األعــزل ، وراقبــوا فــى صــمت مــا أصــاب هــؤالء التعســاء مــن المجاعــة والمــرض وســهام 

 .العدو التى جرت عليهم الدمار والخراب وهم فى طريقهم إلى معسكرهم

ك المعسكر الذى يتجمع فيه هؤالء الصليبيين وهجموا عليه، وحاولت ولما وصل التر 
جماعة منهم تبلغ ثالثة آالف أو أربعة آالف أن تلوذ بالفرار بدافع اليأس ، ولكن الترك 

أمـــا الضــعفاء والمرضـــى فقـــد القـــوا أفضـــل معاملـــة . هجمــوا علـــيهم ومزقـــوهم شـــرَّ ممـــزق
قير والجائع الذى أشرف على الهالك ، وبذلوا إنسانية ، فقد واسوا المرضى ، وأغاثوا الف

لهـــم العطـــاء فـــى كـــرم وســـخاء ، حتـــى إن بعضـــهم اشـــترى النقـــود الفرنســـية التـــى ابتزهـــا 
اإلغريـق مــن الحجـاج بــالقوة أو بالخـداع ، ووزعوهــا بسـخاء بــين المعـوزين مــنهم ، فكــان 

) عنــى المســلميني(البــون شاســعًا بــين المعاملــة الرحيمــة التــى لقيهــا الحجــاج مــن الكفــار 
وبـين مـا عـانوه مـن قســوة إخـوانهم المسـيحيين مـن اإلغريــق الـذين فرضـوا علـيهم الســخرة 

حتــى إن كثيــر مــنهم دخلــوا فــى .. وضــربوهم ولبتــزوا مــنهم مــا تــرك لهــم مــن متــاع قليــل 
 ” .دين منقذيهم بمحض إرادتهم

عليهم، ووجـدوا  لقد جفوا إخوانهم فى الدين الذين كانوا قساة“: وفى ذلك يقول المؤرخ
ولقـد بلغنـا أن أكثـر مـن ثالثـة ! الذين كانوا رحمـاء علـيهم) المسلمين(األمان بين الكفار 

آالف قد اعتنقوا اإلسالم، بعـد أن تقهقـروا إلـى صـفوف األتـراك، آه ، إنهـا لرحمـة أقسـى 
لقــد منحــوهم الخبــز ولكــنهم ســلبوهم عقيــدتهم، ولــو أن مــن المؤكــد أنهــم لــم .. مــن الغــدر 

ومــن .. ِرهـوا أحــدًا مــن بيـنهم علــى نبــذ دينـه، وٕانمــا اكتفــوا بمـا قــدموا لهــم مـن مســاعدة ُيك
 ”..!!رحمة افتقدوها عند إخوانهم فى العقيدة 

من األمثلة األخرى على صدق هذا الكالم ما يحكيه أحد المشاركين فى هذه الحرب 
ى الحــــرب العالميــــة فــــ” أنــــذاك“لقــــد تعرضــــت الكتيبــــة األســــترالية النيوزيالنديــــة : لحفيدتــــه

األولـــى لمأســـاة رهيبـــة ســـقط بســـببها ألـــوف القتلـــى والجرحـــى ، وكـــان الجنـــود المســـلمين 
حتــى األتــراك الــذين .. يجــودون بــأطعمتهم ودوائهــم لعــالج المصــابين فــى هــذه المعركــة 
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كــانوا أكثــر رحمــة مــن البريطــانيين الــذين .. تصــفهم الكتــب والمراجــع بالفظاظــة والقســوة 
 .نود األستراليين والنيوزيالنديين فى هذه المحنةتخلوا عن الج

أمـا أن يكـون ذلـك علـى .. هل تعـرف أن الوحـوش ال تفتـرس إال فـى حالـة الضـرورة 
ومـــن بـــابوات وكهنـــة .. ومـــن رجـــال ديـــن ُيفَتـــَرض فـــيهم الرحمـــة والعـــدل .. أيـــدى بشـــر 

 !!!فهذا يكاد اليصدقه عقل) عليه السالم(ينتسبون إلى السيد المسيح 

جــــوهر المشــــكلة عنــــد النصــــارى هــــو النصــــوص والكتــــب التــــى يعــــدونها مقدســــة  إن
ويطبقــون مــا فيهــا مــن وحشــية وقســوة، ألــم يــذكر الكتــاب المقــدس هــذه النصــوص لهــؤالء 

 األنبياء الذين أرسلهم اهللا هدى وبشرى ورحمة لنقتدى بهم؟

 

 نبي الرحمة الكتاب المقدس
 انطلقوا باسم اهللا اقتلوا للهالك

 ال تقتلوا شيخا فانيا الشيخ اقتلوا
 ال تقتلوا امرأة اقتلوا كل امرأة

 ال تقتلوا طفال وال صغيرا اقتلوا طفال ورضيعا
 ال تغلوا نجسوا البيت

 اصلحوا ال تشفق اعينكم
 احسنوا ال تعفوا

 إن اهللا يحب المحسنين عيني ال تشفق وال اعفو
 فأنتم الطلقاء اذهبوا َفال َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَمًة َما

. َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس ِبَها ِبَحدِّ السَّْيفِ 
 َوَلْم تَْبَق َنَسَمةٌ . َحرَُّموُهمْ 

 اذهبوا فأنتم الطلقاء
 وٕان جنحوا للسلم، فاجنح لهم

َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن ِبَها َوَنَشَرُهْم 
 ِبَمَناِشيَرِ◌ َوَنَواِرج َحِديٍد َوُفُؤوسٍ 

يكم اليوم ، يغفر اهللا لكم وهو أرحم ال تثريب عل
 الراحمين

ُطوَبى ِلَمْن ُيْمِسُك َأْطَفاَلِك َوَيْضـِرُب ِبِهـُم 9
ْخَرةَ   الصَّ

ال تقتلوا طفًال صغيرًا ، ال تنزعوا طفًال من 
 ُحضن أمه
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	 س663- يقول متى: (22وَفِيمَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «ابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ 23فَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ». فَحَزِنُوا جِدّاً.) متى 17: 22-23
	فهل من الممكن بعد ذلك أن نقول: إنهم قبضوا على الرب وأهانوه وأعدموه؟


	أسئلة للنصارى-56
	 س665- من هو الذبيح؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق؟
	 س666- صرَّحت الأناجيل الأربعة أنَّ يسوع كان يتضرَّع إلى الله تعالى بالدعاء والصلاة باجتهاد، أن ينجِّيه الله تعالى من القتل، ويُخلِّصه من اليهود، لَمَّا علم بإصرار اليهود على قتله. فهل بعد هذا الدعاء العريض يُمكن أن يُقال إنه صلب برضاه؟ هل يُمكن أن ي...
	 س667- من هو باراباس؟
	 س668- هل عرض عليهم بيلاطس التخيير بين إطلاق سراح يسوع أم باراباس؟

	 س669- هل تقبل أيها النصرانى العاقل أن يكون بيلاطس الرجل الرومانى الوثنى فى صورة أبرُّ من تلاميذ يسوع ، الذين هربوا وتخلُّوا عنه؟ أيحاول الرجل الوثنى أن ينقذ ربكم ، ويتخلى عنه تلاميذه؟
	 س670- وعلى الرغم من ذلك ، يُعطى الكتاب المقدس صورة متناقضة لبيلاطس هذا ، فهو على الرغم من إيمانه ببراءته ، وحلم زوجته وإيمانها ببراءته ، ومحاولته الجادة لإطلاق سراحه ، يُخيِّر اليهود بين إطلاق سراحه وسراح باراباس؟ (17فَفِيمَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ قَال...
	 س672- هل حرَّضَ الكهنة الشعب بصلب يسوع أم بإطلاق سراح بيلاطس؟
	 س673- هل أوحى إلى الإنجيليين كيف كانت نهاية يهوذا؟

	 س674- هل حلمت زوجة بيلاطس بيسوع؟ وهل ممكن أن يرى الإنسان الرب فى منامه؟ كيف ولم يرى الله أحدٌ قط ، ولا يقدر أن يراه أحد ويعيش؟
	 س676- وهل الرب الذى يخبر بالصدق يختار أنبياء كذبة ليضل شعبه؟

	(لأنهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح من النبي إلى الكاهن. كل واحد يعمل بالكذب.) إرميا 8: 10
	 س677- وهل الرب الصالح يعطى فرائض غير صالحة؟
	 س680- هل هلك أحدٌ من التلاميذ ، هبة الله ليسوع؟
	 س683- هل غسل بيلاطس يديه قدَّام الجمع قائلاً: إننى برىء من دم هذا البار؟
	 س684- هل أرسل بيلاطس يسوعَ إلى هيرودس؟

	نعم: عند لوقا 23: 1-4

	أسئلة للنصارى-57
	 س694- متى تمت محاكمة يسوع للمرة الثانية أى أمام بيلاطس؟
	 س696- ما هى أسباب الدعوى التى أُقيمت ضد يسوع؟
	 س699- ماذا كان رد يسوع على أسئلة بيلاطس؟
	 س700- هل رد يسوع (أنت قلت) تعنى نعم أم لا؟
	 س701- ما لون الثياب التى ألبسوها يسوع؟
	 س702- أين ألبسوا يسوع الثياب اللامعة؟
	عند هيرودس: لوقا

	 س703- كيف ألبسوه هذه الثياب؟
	 س704- هل وضعوا على رأسه إكليلاً من الشوك؟
	 س705- هل سلَّموه قصبة فى يمينه ثم أخذوها منه وضربوه بها؟
	لم توحَ إلا لمتى ، ولم توحَ لباقى الإنجيليين

	 س706- هل لطموه على وجهه؟
	 س707- متى ضُرِب يسوع؟ هل قبل المحاكمة أم أثنائها أم بعدها؟
	 س708- هل بصقوا على الرب المفترض أنه قدوس؟
	 س709- كم مرة شفع بيلاطس فى يسوع لدى اليهود؟
	 س710- هل جلدوا الرب يسوع؟
	 س711- من الذى حمل صليب الرب الذى مات عليه؟
	 س712- من أى مكان كان قادماً؟
	 س713- هل أعطوا الرب قبل الصَلب شراب ليشرب؟
	 س718- ما سبب اعطائه هذا الخل ليشرب؟
	 س722- ما هى علَّة المصلوب التى كتبوها فوقه؟
	 س723- أين كُتِبَت علَّته؟
	 س724- بأى لغة كُتبت علَّته؟
	فعند مرقس ومتى لم يذكر الوحى نوع اللغة التى كُتِبَت بها علة المصلوب

	 س726- هل حدثت مُجادلة بين اليهود وبيلاطس من جهة العنوان؟
	 س727- هل اقتسموا ثيابه أم اقترعوا عليها؟
	 س728- يقول متى: (وَلَمَّا صَلَبُوهُ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ: «اقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً».) متى 27: 35
	لقد أضاف متى من عند نفسه جملة (لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ: «اقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً».) ، ودليلى على ذلك أن الترجمة العربية المشتركة للكتاب المقدس حذفتها ، وكذلك ترجمة كتاب الحياة وترجمة الآباء الي...

	 س729- ما عدد العساكر الذين تم توزيع الثياب عليهم؟
	 س730- علام اقترعوا؟ هل على لباسه أم على قميصه؟
	 س732- لماذا كان يرتدى يسوع قميصاً منسوجاً غير مُخاط؟
	 س736- من الذى شاهد عملية صلب الإله من النساء المعروفات؟
	 س737- هل شاهدت خالته مريم زوجة كلوبا الصلب؟
	 س738- ما الحكمة فى تسمية أهل مريم لإبنتين من بناتهما باسم مريم؟
	 س739- من هو كلوبا هذا الذى ذكره يوحنا؟
	 س743- وماذا قال قائد المئة عندما أسلم يسوع الروح؟

	أسئلة للنصارى-58
	 س745- كيف كانت النساء يخدمن يسوع من الجليل وهو فى الأسر؟
	 س746- هل كانت السيدة مريم وقت الصلب تُشاهد المُعلَّق على الصليب؟
	 س747- هل استهزءَ اللصان بالشّخص المُعلَّق على الصليب؟
	 س752- فى أى ساعة صلبوه؟
	 س753- أين كان يسوع يوم الصَلب فى تمام الساعة السادسة (بالتوقيت العبرى)؟
	 س754- ما هى المدَّة التى مكثها الإله المصلوب على الصليب؟
	 س755- أين كان يسوع فى تمام الساعة التاسعة (بالتوقيت العبرى) يوم الصلب؟
	 س756- ماذا كانت صلاة المُعلَّق على الصليب؟
	 س757- ماذا كانت آخر كلمة تفوَّه بها الرب قبل موته؟
	 س763- هل صرخ الرب على الصليب قبل أن يموت؟
	 س764- كم مرة صرخ الإله المصلوب؟
	 س766- (فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «مَتَى رَفَعْتُمُ ابْنَ الإِنْسَانِ فَحِينَئِذٍ تَفْهَمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئاً مِنْ نَفْسِي بَلْ أَتَكَلَّمُ بِهَذَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي.) يوحنا 8: 28
	 س767- هل حرسوا جُثمان (جُثَّة) الإله بعد موته؟
	 س769- ما هى تُهمة الذين صُلِبُوا مع الإله؟
	 س770- من الذى استهزأ بربكم المُعلَّق على الصليب؟
	 س772- هل طعنوا الإله المربوط على الصليب بحربة بعد موته؟
	 س776- هل سجد أحد من قبل ليسوع؟
	فهل يُعقل بعد ذلك أن يأتى انسان ويدعى ألوهية يسوع بعد كل هذه الأقوال؟
	ولماذا لم يرجع بيلاطس بالانتقام على اليهود عندما شاهد تلك الأحوال؟



	أسئلة للنصارى-59
	 س783- متى انشق حجاب الهيكل؟ هل انشق قبل موته أم بعده؟
	 س784- كيف انشقَّ حجاب الهيكل؟
	 س803- كم من الأفراد قاموا بدفن الرب يسوع؟
	 س804- هل كان نيقوديموس من تلاميذ يسوع؟
	 س805- هل كان برتولماوس من تلاميذ يسوع؟
	 س806- هل كان متَّى من تلاميذ يسوع؟
	 س807- هل كان يعقوب بن حَلفَى من تلاميذ يسوع؟
	 س808- هل كان لبَّاوس (تدَّاوس) من تلاميذ يسوع؟
	 س809- هل كان سمعان القانونى من تلاميذ يسوع؟
	 س810- هل كان يهوذا (ليس الإسخريوطى) من تلاميذ يسوع؟
	 س811- هل كان سمعان الغيور من تلاميذ يسوع؟
	 س812- هل كان نثنائيل من تلاميذ يسوع؟
	 س813- كم كان إذن عدد التلاميذ الإثنى عشر؟
	 س827- وهل ذهب التلاميذ للجليل للقاء يسوع كما أبلغهم؟


	أسئلة للنصارى-60
	 س828- إن كان يسوع الإله عندكم قد مات ، فمن الذى أحيَّاه؟
	 س847- هل الذى كان على الصليب هو يسوع حقاً؟
	 س848- من هو صاحب القبر الذى دُفِنَ فيه الرب المصلوب الميِّت المُكفَّن بالكتَّان؟
	 س849- هل دهنوا جُثمان الإله بالأطايب قبل الصلب؟
	 س850- متى أُعدِمَ ربكم المصلوب؟

	أسئلة للنصارى-61
	   س1- أين كان ربكم يوم الخميس؟
	 س2- أين كان ربكم يوم الجمعة؟
	 س3- متى دُفِنَ الإله؟
	 س4- هل قضى يسوع فى القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال؟
	 س5- من هم زوَّار المقبرة؟
	 س6- كم عدد الذين زاروا القبر أولاً؟
	 س7- ومتى جاء زائروا / زائرتا / زائرة المقبرة لزيارتها؟
	 س8- هل زوَّار المقبرة أتوا فى الظلام أم فى ضوء الشمس؟
	ألا يدل ذلك على عدم سماعهم بقيامته منه؟
	وهل لا يستطيع الإله الإحتفاظ بجثته دون تعفُّن لمدة ثلاثة أيام؟
	 س16- ما هو الدافع لزيارة زائرى القبر لقبر يسوع؟
	 س17- متى اشترت النساء زائرات القبر الحنوط؟
	 س21- هل هناك توافق بين آية يونان ودفن الإله فى القبر؟
	 س27- ولماذا نزل ملاك الرب؟
	 س29- كيف كان وضع الحجر عند باب المقبرة؟
	 س30- ماذا شاهد الزوار عند زيارتهم للقبر؟
	 س31- وأين كان موقع الرجل أو الملاك الذى رأينه؟
	 س33- كيف كان وضع الملاك أو الملاكين؟
	 س34- ماذا كان رد فعل الزائرات؟
	 س35- هل تكلمت النساء مع الملاك؟
	 س36- ومن الذى تكلَّمَ مع النساء؟
	 س37- وماذا قال المتكلِّم أو المتكلمان؟
	 س38- هل ظهر يسوع بالروح أم بالروح والجسد؟
	 س39- هل لمست مريم ومن معها يسوع بعد قيامته؟
	 س40- ولطالما أنه ظهر بالروح ، وكانت عنده المقدرة على الدخول والخروج من الأبواب المُغلقة ، فلماذا نزل ملاك الرب ليدحرج الحجر ويُحرِج إلهه ويُظهِر ضعفه؟
	 س41- وكيف يكون روحاً ويأكل؟
	 س42- ولماذا لم يشرب الخمر الذى وعد أن يشربه بعد البعث؟
	 س43- من أول من رأى يسوع بعد قيامته؟

	يوحنَّا: لمريم المجدلية (يوحنا 20: 14) أى شخص واحد
	 س44- كم مرة ظهر للتلاميذ؟
	 س45- أين ظهر للتلاميذ؟
	 س47- متى صعد إلى السماء؟

	بعد اليوم التاسع من نشوره عند يوحنا
	 س48- من الذى أخبرَ مريم أن تُخبر التلاميذ بقيامته؟
	 س49- هل رأت مريم المجدلية يسوع أو التقت به بعد موته؟
	 س50- ماذا كان رد فعل مريم عند رؤية يسوع؟
	 س52- ما هو المكان الذى انطلق منه يسوع إلى السماء؟

	أعمال الرسل : من على جبل الزيتون
	 س53- ماذا كانت آخر وصاياه لهم؟
	 س54- وماذا كان رد فعلهم على وصاياه هذه؟


	أسئلة للنصارى-62
	 س73- هل الرب ذو عقل سليم وذو تفكير راجح؟
	 س75- ومن الذى قيَّدَ الإله ألا يغفر الذنوب إلا بسفك الدم؟
	 س83- هل من الممكن أن يأتى أحد إلى الأب بدون يسوع؟
	 س86- هل كان بولس موحى إليه؟
	فهل بعد هذا تصرُّون على كون عيسى إله أو متحداً مع الله؟
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