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אا

  ... ال من وهبهاإالروح الميلكها  نأىل من علمين إ
  ... حرارالشهادة بالكلمة والدم درب األ نأىل من علمين إ

  ... �بياء واملرسلنيىل قليب النابض حبب مجيع األإ
  ... ىل من جعل �فسه ذبيحة فدى هبا عرش اإ

  ... �فاسي و�سيا�ه موتيأىل من ذكره إ
  ... حرار والشهداءبي األأىل احلسني بن علي إ
  ... صحاب احلسني الذين بذلوا مهجهم دو�هأىل إ

  ... هلي�صار ا الذين ضحوا بدمائهم فكا�وا مفتاح دولة العدل اإلأىل إ
  ... ي وسيصلي خلفهر باملعزىل من بشإ

  ... محدأي ىل املعزإ
ا حيب  نإقوا علينا تقبلوا مين هذه البضاعة املزجاة وتصد..  سالم ا عليهم مين مجيعاً

  .املتصدقني
  

  

  

  



   



  

احلمد هللا رب العاملني٬، احلمد هللا الذي هدانا لوالية الطاهرين حممد وآله٬، وله الشكر على 
  .٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممدXأن عرفنا مبهدي آل حممد السيد أمحد احلسن 

واللغة اإلنشائية اليت  ٬،ز علم الالهوت املسيحي هي املنطق الغامضالسمات اليت متيO أبرز
فالفكرة ال ترتبط بالفكرة وال  .التداعي احلربطريقة ربط األفكار والنصوص تتوسل ا^ازات٬، و

  .مثة عالقة حقيقية بينهما ألنّ ؛النص

wا غري مستمدة أللنصوص٬، أي يعتقد سلفاً مبنظومة فكرية تسبق نظره  فالالهويت املسيحي
يقرأ هذه من النصوص٬، وألنه حيتاج إىل تدعيم هذه العقيدة املسبقة٬، أو تربيرها بالنصوص٬، فإنه 

النصوص ال بذهنية من يسعى الستكشاف اآلفاق اليت تقود هلا النصوص٬، وإمنا بذهنية من مهه 
  ! رة سلفاًمقرOاصطياد ما عسى أن تقدمه النصوص من براهني متأخرة على نتيجة 

ه جيد النصوص شحيحة للغاية٬، بل غريبة وبعيدة كل البعد عن حتقيق مأربه٬، فإنه نOإوحيث 
فيعمل على  ٬،ليقتنص كلمة هنا أو تشبيهاً هناك ؛يعمل على شحذ خياله وبطريقة حممومة

لق فيها زـوبالنتيجة جيد قارئ هذا العلم نفسه يف سياحة غرائبية ين .تلبيسها املفهوم الذي يريد
من فكرة إىل فكرة٬، وليس مثة ما يربر هذا االنزالق سوى اجلهد الكبري الذي حيشد من خالله 

والعبارات اليت تنتقل بالوعي من حمطة ألخرى عرب الالهويت املسيحي املزيد من ا^ازات٬، 
  .جسور خيالية

٬، والالهويت صدرحماولة يائسة لتربير عقيدة جمهولة امل كلمة واحدةفعلم الالهوت املسيحي ب
Oه إذا ما تصور املسيحي يشعر بال عقالنية منطقه٬، ولذلك يلجأ دائماً لترهيب القارئ بأن
  ! الالهويت املسيحي �لواناً ميارس أالعيب عقلية طفولية٬، فإنه يكون قد فقد اإلميان

اإلميان ا مOإمجهوره بإزائها؛ ف املعادلة الصعبة اليت وضع علم الالهوت املسيحي واحلق إنّ
 السليم ياملنطق الفهما مOإبل املناقضة للمنطق متاما٬ً، و ستعصية على الفهم٬،املغامضة العقيدة الب

أنتجت إنساناً ميلك قابلية عجيبة على ترديد  هذه املعادلة الظاملة الذي يطيح �ذه العقيدة متاما٬ً،
  ! مفارقة الروح القدسو ٬،بعدم اإلمياناملعىن اجلمل الغامضة٬، وا¤ام من حياول استيضاحه 



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................. ٨
فاإلميان كما يعيشه اإلنسان املسيحي ليس يف حقيقته سوى حفظ الفرمانات املتعلقة مبا 
يسمونه قانون اإلميان الكنيسي٬، وإىل جواره قلق ال يهدأ وجهاد حمموم لتبديد صدى 

  .التساؤالت املنبثقة عن العقل واملنطق السليم

اإلميان املسيحي بكلمة أخرى ليس سوى املولود املشوه لسلطة قهر اإلرادة٬، وإجلام  إنّ
ومن هنا فليس غريباً أبداً أن يكون تأريخ الكنيسة مسلسالً تتكرر فيه حلقات ا¤ام . الوعي

  .اآلخر املغاير باهلرطقة

وهذه هي اهليكل اخلاوي من الروح سرعان ما يتداعى ليغدو ركاماً تعصفه الرياح٬،  إنّ
فاملسيحية اليت تشكلت نتيجة الفهم . حقيقة منظومة األفكار اليت تتمحور حوهلا املسيحية

املنحرف٬، وحاولت الظهور مبظهر اهليكل املترشح عن النصوص٬، سرعان ما تنكشف خدعتها٬، 
Oن للفاحص زيف انتسا�ا هلذه النصوص٬، على الرغم من التدخالت التحريفية على نفس ويتبي

  .النصوص

وها حنن نشهد بأم أعيننا٬، وحنن نقرأ هذا الكتاب كيف يتهاوى صرح األكذوبة الكبرية 
لذلك البناء حتت الضربات الدقيقة ملعول كاتبه٬، بل نشهد بفرح كبري كيف يقودنا قلمه الواثق 

تشييد أركانه٬، وحاول القساوسة إخفاءه خلف ضباب  Xالبهيج الذي أراد عيسى 
ملسيحية بعد طرد التأويالت واألفكار املنحرفة عنها ستظهر بثو�ا النقي فا. التأويالت املنحرفة

  .األبيض الذي يعلن عن انتمائها حلركة الدين اإلهلي اليت أراد فقهاء السوء فصل املسيحية عنها

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق أخي مؤلف الكتاب ويسدده٬، وإن شاء اهللا يكون هذا 
  . باكورة أعمال أخرىالكتاب املوفق بإذن اهللا

وصلى اهللا على سيد املرسلني حممد وآله  ٬،وسالم على املرسلني ٬،واحلمد هللا رب العاملني
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

  عبد الرزاق الديراوي . د

  

  



ر بعضه البعض س يفسOالكتاب املقدO نّأمبعىن  ٬،نصياً استدالالً يكونن أهذا الكتاب أُريد له 
ىل هذه النصوص الواضحة إمتت بصلة  تفسريات وتأويالت خارجية ال إىلخر دون اللجوء اآل

ىل كل املواضيع اليت تثار حول إق وهو مل يتطرO. حتتاج من القارئ الفطن العناء لفهمها اليت ال
هم من واأل ٬، تركتز عليها عقيد¤مهم املرتكزات اليتأن يبحث أبل حاول  ٬،العقيدة النصرانية

ثابتة حتتاج من  بأدلة Xمحد أي من الكتاب املقدس بظهور املعزO احلقةذلك تبيان العقيدة 
ميان املسبق فكار واإلنبذ األ يضاًأوحتتاج منه  ٬،عند مطالعتها والتدقيق فيها اإلنصاف القارئ

  .عند مطالعته لتلك النصوص

سيكون هذا البحث البسيط االستداليل  اإلنصافى ببعض من يتحلّ نّأ قسم جازماًأكاد أو
Oخذ أن يأاهللا سبحانه  سائالً ٬،نبياء واملرسلنير به مجيع األضالته املنشودة ملعرفة احلق الذي بش

و ديانة ما أعمى لطائفة ما هم معرفة احلقيقة دون التعصب األيدي هؤالء الذين مهّأبيدي وب
  .واهللا من وراء القصد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



א א Wא
Oر األهل بشµيأيت يف آخر الزمان٬، وذكرته النصوص القرآنية ) معزي(ص نبياء برسول خمل

الروح (روح حمض م رسول أر وهل هو بش ٬،ونصوص الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد
  ؟) القدس

  :وهي ٬،التركيز عليهامهمة جيب  التفاتةي البد من خوض يف ماهية املعزOأن أقبل 

هل هناك دستور ومنهج وضعه اخلالق كما هي الدساتيري الوضعية اليت تعمل �ا مجيع بلدان 
wا متغرية أل ؛حتدث عن شريعة وناموس يسري أعمال العبادأنين أخوة هنا بيظن اإل وال ٬،العامل

 بل ما ٬،مور مل ولن تتغري بتغري الزمان واملكانأن كانت هناك إو ٬،ومستحدثة لكل زمان ومكان
وهو الذي يبني لنا تلك  ٬،والرمحة واإلنصافمة بالعدل قصدته دستور لتنصيب قائد يقود األ

لكيفية  منهجاً ودستوراً وقانوناًن يضعوا هلم أن جاز هلؤالء اخللق إف ٬،)الناموس(الشريعة 
ن أ حرياً وأوىلفكان  ٬،وصفوا بالسفه وجمانبة احلكمة أمهلوهن إو احلاكم وأتنصيب هذا القائد 

 نّأنفتش عن دستور اهللا ومنهجه وقانونه الذي وضعه لنا٬، وهذا ما هو مؤكد وواضح للعيان ب
هذه الدساتري الوضعية واليت من خالهلا يتم تنصيب امللوك ورؤساء الدول واحلكام واليت من 

يام حىت يتبني سوء متر األ نأما و ٬،وخيتاروا احلاكم) الشورى(ابات خالهلا يذهب الناس لالنتخ
  .ناس طغاة وقتلة وظلمة وسراق على كرسي احلكمأُوقد جلس  ٬،حسابا¤م وسوء اختيارهم

متسكنا به لن نضل  نأن نبحث عن هذا املنهج والدستور الذي ما أمن هنا وجب علينا 
رضه أوهو قانون معرفة حجج اهللا وخلفائه يف  ؛نآجنيل والقروهو واضح يف التوراة واإل٬، بداًأ

نه ليس يعين بأ ن سلبه منهم الطغاة فهذا الإو ٬،ن جيلسون على كرسي احلكمأليهم إعهد  الذين
على  فكان هابيل هو البار الذي نازعه ٬،ين الصادقينيبنائه البارOأدم وإىل آفقد عهد  ٬،حقهم

ىل اخنوخ إوهكذا عهد  ٬،دم الثاينآنسل ابن ولكن اهللا جعلها يف  ٬،وقتله) قابيل(ذلك قايني 
ن يكون العهد فقد نص اهللا على أ ٬،ملرسلنينبياء وااأل أيببراهيم إىل إ ونوح وصوالً) إدريس(

  :السابع عشر اإلصحاحيف سفر التكوين  نقرأ٬، بداأل إىلإبراهيم بينه وبني نسل 
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 لك هلاًإ ألكون .بدياًأ عهداً جياهلمأ يف بعدك من نسلك وبني وبينك بيين عهدي قيمأو(

الذي عرب  ٬،موسى  ىلإ ويعقوب وصوالً إسحاقفاستلم من بعده  ٬،)بعدك من ولنسلك
هلي وهو واضح وضوح وحكم �ذا الدستور اإل ٬،عليهم حاكماً البحر وكان حقاًسرائيل إببين 

  .يسترها حجاب الشمس يف رابعة النهار ال

عالء كلمة التوحيد ونشر إل أعدائهوقد وضع السيف يف ىل يوشع بن نون إعهد  ومن مث
حول  وجاءت النبؤات ٬،ىل داود وسليمانإ وهكذا وصوالً ٬،رضيف ربوع األ واإلنصافالعدل 

  .جلوس املخلص على كرسي داود

 وصدقاً هلذا املنهج فقد نطق لسانه حقاً وكان استمراراً) املسيح( Xوعندما جاء عيسى 
ليها إوهي شهادة حقة مل يلتفت  ٬،)نبياء بل أكملما جئت النقض الناموس واأل( :حيث قال

ن يعللوا ذلك با^يء أىل إمل جيلس على كرسي داود احتاج القوم  Xعيسى  نّوأل ٬،القوم
وحىت جميئه  Xهلذا املنهج وبعد رفعه  واستكماال٬ً، ننكر ا^يء الثاين حنن بال شك الو ٬،الثاين

مة من بعد رفع قد كان بطرس هو الوصي على هذه األف ٬،مةاأليقود هذه  من قائدالثاين البد 
مىت  إجنيليف  أنقر أنه راعي هذه األمة٬،وقد مت ذكره بنص واضح جلي على  ٬،Xعيسى 

 رضاأل على تربطه ما فكل .السموات ملكوت مفاتيح وأعطيك( :السادس عشر اإلصحاح
  .)السموات يف حملوالً يكون رضاأل على حتله ما وكل .السموات يف مربوطاً يكون

 تغدوا فبعدما( :ناحلادي والعشري اإلصحاحيوحنا  إجنيليف  ٬، نقرأغنمي قال له ارعÉ يضاًأو
 تعلم نتأ رب يا نعم قال .هؤالء من كثرأ أحتبين يونا بن مسعان يا بطرس لسمعان يسوع قال
 رب يا نعم له قال .أحتبين يونا بن مسعان يا ثانية يضاًأ له قال .خرايف ارعÉ له قال .حبكأ أين
  .)غنمي ارعÉ له قال .حبكأ أين تعلم نتأ

 أحتبين ثالثة له قال نهأل بطرس فحزن .أحتبين يونا بن مسعان يا ثالثة له قال( :يضاًوقال له أ
فكان  ٬،)غنمي ارعÉ يسوع له قال .حبكأ أين تعرف نتأ .شيء كل تعلم نتأ رب يا له فقال

رسول  النيب حممد إىلواستمرت الوصاية وصوالً  ٬،مة من بعدههو الراعي والوصي على هذه األ
وكان  ٬،اًعشر مهدي ثناإعشر إماماً ومن بعدهم  ثىنإبفاستمر املنهج اإلهلي من بعده  ٬،اهللا 

هو املخلص  نهأوذكره على  Xهو من بشر به عيسى  Xمحد أول املهديني املعزي أ



 ١٣............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

 اإلهلين املنهج وأل ٬،)روح احلق(ي وهو املعزOو يوم القيامة الصغرى واملعزي يف يوم الرب أ
 من قبله  والناس واملنصبهلذا الوسيط بني اهللا املسيحيونوة خاحتاج اإليتغري  ثابت وال
القائد املعوض عن هو  صبحأف عادلة الصعبة مللئ الفراغ٬،فدس الروح القدس يف هذه امل ٬،سبحانه

  .جه الناس حىت حصول ا^يء الثاينواحلاكم الذي حيتا

خيرجهم من  حبيث ال ٬،من اخلطأ معصوماًن يكون هذا احلاكم املنصب من قبل اهللا أوالبد 
  .رضه معصومونأيف  وخلفاؤهحجج اهللا و ٬،يدخلهم يف باطل احلق وال

الذي ) الشريعة والناموس(٬، وهو واضع الدستور والقوانيني لقاهللا جل وعال هو اخلا نّإ
يؤمن باهللا  وملال من سفه عقله إينكر هذا  وال ٬،واألخرويةالدنيوية  شؤون اخللقينظم كافة 
٬، رضمنا هو ينفذها من خالل خليفة له يف األإحكامه٬، وأيباشر تطبيق  ال 8نه إوحيث . 8

عدم افتراض  نّإ٬، وتعكس غري احلق والصواب ن يكون هذا اخلليفة مرآة صافية الأذن إفالبد 
 بطاعةمر أاهللا تعاىل ي نّأن يفترضوا أرضه يستلزم بالضرورة أالصفاء والعصمة يف خليفة اهللا يف 

ن أقل يلزم منكر عصمة خليفة اهللا األ و علىأ٬، مر بالنتيجة باخلطأ والضاللأويضل٬، وي أمن خيط
  .8يقول به مؤمن باهللا  وهذا ال ٬،حياسب على الضالل اهللا تعاىل ال نّأيفترض 

م وحكمة ليتبني هل بإنصافليها إن يلتفتوا خوة أاإلطلب من أبعد هذه املقدمة املهمة اليت 
فاحتياج الناس هلذا الوسيط  ٬،روحاً حمضاًي بشر وليس املعزO نّوليتبني هلم ملاذا نقول بأ ٬،احلق

: ٢األوىل إىل تيموثاوس تهرسال   كده بولس الرسول بقوله يف أوهذا ما  ٬،مستمر ومل ينقطع
فلم يذكر  ).س×وع× الْمÉِسيح×اِإلنÓسÉانُ يÉ: َألنَّه× ي×وجÉد× إِلهÔ وÉاحÕدÔ وÉوÉسÕيطٌ وÉاحÕدÔ بÉيÓنÉ اِهللا وÉالنَّاسِ(

  .بإنصافالروح القدس يف هذا النص القطعي الداللة الواجب قراءته 

�م  فمن أنكرهم ومل يستدل ٬،دالء وهم الوسطاء بني اهللا والناسفأنبياء اهللا ورسله هم األ
 يصفهوحاهلم كما ٬، wم استغنوا عن هذا الدليلولكننا نرى القوم اليوم يقولون بأ ٬،مصريه التيه
حاهلم كحال شخص رفض مصاحبة دليل يف  نّإ :فيقول ٬،رزاق الديراويعبد ال الدكتور

ها أنا استغنيت عن الدليل : ولكنه ميلك لساناً طويالً يهرف به قائالً ٬،الصحراء فتاه يف مطاويها
  ؟!حاجة يل به  وال

  .فانتبه لنفسك ٬،الطويلرخ بعكس ما يلهج به لسانك لسان حالك يص نّإ :بل نقول له
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ويف زمان  ٬،لكل زمان البد من وسيط واحد يبني احلق من الباطل وعلى الناس اتباعه ٬،نعم

و أوصي  أوشخص ن يقوم مقامه أوالبد بعد رفعه ورحيله  ٬،يسوع هو الوحيد الواجب اتباعه
Oأ ٬،)١() خرآ معزياًفيعطيكم ب أطلب من االنا أو(٬، آخري معزOن تضعوا الروح القدس ا أم

دستور اهللا  أنقضتمفقد  ٬،فهو جمانب للحكمةويف هذه املعادلة يف هذا املكان ) روح حمض(
 واملرسلوننبياء وقد مسح به األ ٬،والتسديد اإلهلام ومنهجه٬، والروح القدس له وضيفة وهي

  .Xكما مسح به املسيح 

والبد من ممهد للمجيء الثاين  خر الزمان ويوم الرب قد اقتربآننا يف وحنن نقول لكم بأ
  .وهو بشر رسول

للسيد  ممهداًهناك  نّأحد املفسرين للكتاب املقدس بأانطونيوس فكري وهو القس يقول 
  .)٢(قبل ا^يء الثاين  Xاملسيح 

 فيوحنا أتى الكتبة كان هلم معرفة نظرية بالكتاب ولكن دون روح٬، الحظ أنّ: يقول
زهده وتقشفه وشهادته للحق أمام ملوك ولكنهم مل يعرفوه فعيوwم  كسابق وبروح إيليا يف

 )يوحنا( ٬، ولكن هناك إعداد مت بواسطة املعمدانليا قد جاء ليس حبسب الفكر احلريففإي. مغلقة
إلعداد  الثاين ا^يءإيليا فعالً قبل  يتوسيأاملسيح األول٬،  ^يءستعداداً اللناس فقدموا توبة 

أوالً ويرد  قال هلم أن أيليا يأيت  ٦االصحاح الرابع  خيمال(على األبناء  آلباءاالناس برد قلوب 
  .)ءيكل ش

 Xمحد احلسن أهو  ٬،   يوم الرب قد اقترب نّأل  أيتن يأيليا املزمع إ نّوحنن نقول بأ
  .Xوهو املمهد ورسول من املسيح 

 العظيم اليوم الرب يوم جميء قبل النيب يلياإ ليكمإ رسلأ هانذا(: ٥مالخي االصحاح الرابع 
  .)واملخوف

هو الروح  يضاًأيف ا^يء الثاين  Xقبل املسيح يت الذي يأيليا الرسول إ نّفهل ستقولون بأ
  القدس ؟؟؟

                                                            
  . إنجيل يوحنا االصحاح الرابع عشر -١
٢- http://www.arabchurch.com/commentaries/father_antonios/Matthew/17    
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Oمحد احلسن أي يقول املعزX:  خلص أفإذا  ٬،هو روح الطهارة أو العصمةالروح القدس
ل اهللا به ملكاً يدخله يف كل خري اهللا ووكّحبه أالعبد بنيته هللا سبحانه وتعاىل وأراد وجه اهللا 

ويكون الروح القدس واسطة لنقل العلم  ٬،وخيرجه من كل شر ويسلك به إىل مكارم األخالق
  .ل بهلإلنسان املوكّ

يÉس×وع× الáذÕي مÕنÉ  ٣٨( :العاشر اإلصحاحعمال الرسل أسفر يف وهذا ما هو مسطر 
ÕةÉرÕالنَّاص ÉفÓه× كَيÉحÉسÉاُهللا  م ÉيعÕمÉي جÕفÓشÉيÉا وäرÓيÉع× خÉنÓصÉالَ يÉي جÕذá٬، الÕالْقُوَّةÉبِالرُّوحِ الْقُد×سِ و

  .)الْم×تÉسÉلµطÕ عÉلَيÓهِمÓ إِبÓلÕيس×٬، َألنá اَهللا كَانَ مÉعÉه×

مُّص3دِّقاً لIم3ا و3إِذْ قَالَ ع+يس3ى اب%ن1 م3ر%ي3م3 ي3ا ب3نِي إِس%ر3ائ+يلَ إِنِّي ر3س1ولُ الل-ه+ إِلَي%كُم ﴿ :قال تعاىل
قَالُوا  ب3ي%ن3 ي3د3يَّ م+ن3 التَّو%ر3اة+ و3م1ب3شِّراً بِر3س1ولٍ ي3أْت+ي م+ن ب3ع%د+ي اس%م1ه1 أَح%م3د1 فَلَمَّا ج3اءه1م بِالْب3يِّن3ات+

  .)١(﴾ه3ذَا س+ح%ر_ مُّبِني_

طلب من اآلب أنا أو ١٦ .ن كنتم حتبونين فاحفظوا وصايايإ ١٥: (Xوقال عيسى 
Oن يقبله أروح احلق الذي ال يستطيع العامل  ١٧. بدىل األإآخر ليمكث معكم  ياًفيعطيكم معز

  .)٢( )نه ماكث معكم ويكون فيكمنتم فتعرفونه ألأا مOأو .ه ال يراه وال يعرفهنOأل

  ! يراه العامل ال نّأل ؛ي هو الروح القدساملعزO نّأعاله قطعي على أالنص : قال املسيحيون

: ٣٠: ٨راد شيئاً غري الذي فهمتموه٬، كما ورد يف سفر أعمال الرسل ألعل القائل : نقول
  ).»أَلَعÉلáكÉ تÉفْهÉم× مÉا أَنÓتÉ تÉقْرÉأُ؟«: وÉسÉمÕعÉه× يÉقْرÉأُ النَّبِيَّ إِشÉعÓيÉاَء٬، فَقَالَ(

. بديةألكم فيها حياة  نّأنكم تظنون فتشوا الكتب أل( فتشوا الكتب :Xوقال عيسى 
  .)٣( )اليت تشهد يلوهي 

كيف  Xالسابع خيربنا عيسى  اإلصحاحففي مىت  ٬،ونعمل �ا Xفلنتبع أقوال عيسى 
قوايل هذه ويعمل �ا اشبهه برجل عاقل بىن بيته على أفكل من يسمع  ٢٤( :نفتش الكتب

. ت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقطwار وهبOفرتل املطر وجاءت األ ٢٥. الصخر

                                                            
  .٦: الصف -١
  .إنجيل يوحنا اإلصحاح الرابع عشر -٢
  .٣٩: ٥: إنجيل يوحنا -٣
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قوايل هذه وال يعمل �ا يشبOه برجل أوكل من يسمع  ٢٦. على الصخر مؤسساًنه كان أل

ت الرياح وصدمت ذلك البيت wار وهبOفرتل املطر وجاءت األ ٢٧. جاهل بىن بيته على الرمل
  ).وكان سقوطه عظيماً .فسقط

التفاسري  .فالتفاسري ليست بوحي. شوا أقوال العلماء والتفاسريفتX Oذن مل يقل املسيح إ
مدعومة باألدلة وإن كانت حتمل الصدق  ٬،وال نقول نتجاهلها ٬،حتتمل الصواب وحتتمل اخلطأ

ضح احلق من وضع احلل األمثل ليتX Oسى يولكن ع ...ت×ثبت مصداقيتها  والرباهني اليت
وبذلك تستطيع أن  .تشهد يل اليت يفتشوا الكتب فه :والصدق من الكذب بقوله الباطل

 ٬،ىل احلقإخذ بيدك دون عناء أن تأبل تكاد النصوص  ٬،ات النصوص طيOنيتكتشف احلق من ب
  ؟؟؟ هذه الكتب هي ينأل فنتساء ٬،)فتشوا الکتب( :ث قاليترکنا حيومل 

برجل عاقل بىن  أشبهقوايل ويعمل �ا أكل من يسمع  :إىل أمر مهميشري  Xعيسى  نذإ
  .ت الريح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقطwار وهبOمطار واألبيته على صخر وجاءت األ

رين فيضلونا عن الصراط قوال املفسOأنتتبع  وال Xيسى قوال عأنتتبع  نّأذن احلل إ
  .املستقيم

يا مراؤون  ٧. بطلتم وصية اهللا بسبب تقليدكمأفقد : (يعبدونين باطالً: X وقال عيسى
ا قلبه مOأيلّ هذا الشعب بفمه ويكرمين بشفتيه وإيقترب  ٨. تنبأ عنكم اشعياء قائالً حسناً

  .)١( )يعبدونين وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس وباطالً ٩ .فمبتعد عين بعيداً

كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بامسك  ٢٢: (Xوقال عيسى 
ين مل إأصرOح هلم  فحينئذð ٢٣ .خرجنا شياطني وبامسك صنعنا قوات كثريةأتنبأنا وبامسك 

  .)٢( )مثاذهبوا عين يا فاعلي اإل. عرفكم قطأ

Oف علماء اليهود التفاسري لتخفى احلقائق والبشارات بعيسى حرX ٬، رغم وجودها فيه
Oف علماء النصارى التفاسري کما حرOوأي املنتظر لتخفى احلقائق والبشارات اخلاصة باملعز 

أسفار العهد القدمي بشارات ونبؤات دالة  فتوجد يف ٬،Xمحد أي اخلاصة باملعزOاملسيح املنتظر 
فت من قبل رOوقد ح× ٬،X سىيختص ع اwأبعلى املسيح املنتظر واليت يقول النصارى عنها 

                                                            
  .١٥اإلصحاح : متى -١
  .٧اإلصحاح : متى -٢
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تهم اليت 

 ؤوالتسي 

Oس والد 

والعهد  
ل الذي 
ي ينكر 

 يضاًأwم 

لعكس٬، 
فقوله  ٬،
فهل  ٬،به

 ٬،احبثوا 
 موا غداً

(.  

على  صل

Oد التجر 
يف تلك 

.........
X الت بأبشع

أيدهم فقط

Oالكتاب املقد

٬،عهد القدمي
 نرجع لألصل
 القدمي٬، والذي

wأل ؛ليهمإع 

هله وليس اأ
هي احلاكم

وصانا بأ ما 

٬،اقرأوا ٬،واwم
خرتكم فتندآ

)٢( ))١( ﴾بِيلَا

لنحص ؛كتب

س بكثري من
زة٬، والتأمل 

.........
X¤ام عيسى 

  .ما

بأ أيديكمم 
  .هرة 

صحاب هذا 

الع ؛ىل جزئني
نأان علينا 

وهو العهد 
 جيب الرجوع

أحلق لتعرف 
Xعيسى 

وهذا ٬، غريه

لضالل وأعو
Oآر لكم  ليقر

فَأَض3لdون3ا السَّبِ

يف الكفتيشنا 

كتاب املقدس
حكام اجلاهز

..........
مت تبديلها وا¤
مبا ليس فيهم

بل وضعتم ٬،م
X أوOه الطاهم

صأننا أل ؛لنا

Oىلإم ه مقس
ال كاإطل٬، و
Xملسيح

حبسب قولكم

ن تعرف احلأ
ع فأقوالري٬،

 يقول وليس
  !؟

عكم فقهاء ا
حدأوا على

نا و3كُب3ر3اءن3ا فَ

من خالل تف

اولة قراءة الك
ملسبقة٬، واألح

  .ق

.....ملسيحية  

 

لى العكس مت
العذراء

قواهلمأم عن
Xس عيسى

الرجوع لقو

ي تؤمنون به
ريه منكم باط
عن شخص ا

وحبس. ائكم له

بل املفروض
وليس التفاسري

ملا والتسليم
؟ و تدقيقأم

ال خيدع ٬،اس
ال تتكلو ٬،كم

أَطَع%ن3ا س3اد3ت3ن3ا

ىل نتيجة مإ

صارى إىل حما
 والقناعات ا

ق. هـ  ١٤٣٢ة

ات يف العقيدة امل
حلقائق بل عل

ه امOأو ا¤موه

Oمصارى سكت
سد وقدَّي جمَّ

د لكم من 
  .سالميةإ

Oس الذي املقد
ينا أخذ تفسري
ص البشارات ع

تفسري علما  
 .ف به منكم

 ٬،ود عليكم
يننا وبينكم و

قوالهأا تتبع
ميان دون فهم

X) :أيها النا
حلقيقة بأنفسك
قَالُوا ر3بَّن3ا إِنَّا

ندقق ونصل
Oيقة املعز.  

 عقالء النص
ن القراءات

            

سنة X الحسن

ي أمحد ومطارحا
خفاء احلإ ومت 

فا٬، ني التاريخ

ها النصيOألك 
الذ سول 

البد :نصارى
ريه تفسريات

هذا الكتاب
علي نّأعمكم 

يه فيما خيص
 وهم اليهود
عرفأم فهم

كم هذا مرد
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فعلينا ٬،ه احلق
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Xمحد أي 
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ق﴿عكم الندم

ن نبحث ون
 واضحة حبقيق

 ندعو مجيع
Oر منمع التحر

                       
٦.  

م للمعزي أحمد

البشارة باملعزي
علماء اليهود
يندى هلا جبني

ورغم ذل
لشخص الرس

الن يقول
ميكنكم تفسري

ه :نقول
اجلديد٬، وزعم
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و   صحابهأ
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والنصوص ه
الفصل وقوله
مأنتبع وصيته 

Oقال املعز
تعلمو ٬،دققوا

حيث ال ينفع

وحنن اآل
شهادة نصية

ومن هنا
والعقالنية٬، مع

                        
٧: األحزاب -١
خطاب محّرم -٢
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Oمحد أي النصوص اليت سنوردها وحماولة فهمها٬، فعندها ستجدون أن داللتها على املعزX 

  .جلية كالشمس يف رابعة النهار

* * *  

  

  

  

  



W
 :النصارى  ١

مور الواجب بياwا قبل الدخول يف تفاصيل البحث٬، منها على سبيل املثال ال بعض األ
  :احلصر

ا يف الكتاب صل هلأ wم والآدبيات املسلمني ويف قرأيف  الإتوجد كلمة النصارى  ال :قالوا
Oالقدامى باءاآلقوال أو أس املقد.  

ولکن القرآن ذكر حقائق  ٬،غاية النصارى إثبات عكس ما ثبت يف القرآن الكرمي نّإ :نقول
Oىل إتشري  اليت )١( )نصارى(فمن ضمن ما ذكره القرآن الكرمي هي كلمة . منها ال مفر

 ٬،س وكتبهم وكنائسهمها الكتاب املقدOرخيية أقرOأوهي حقاً حقيقة ت ٬،)النصارى(املسيحيني 
  .خمل بالبحثباختصار غري  وسنثبت ذلك

و انتقاصاً أة ليست مسبO يوه ٬،لقد أطلق على املسيحيني يف قروwم األوىل كلمة نصارى
ومما . نفسهم نصارىأون بل كان لقبهم وكانوا يسمO ٬،عي البعضمن قدر املسيحني كما يدَّ

  .رمجة كلمة نصارى لتدعيم فكر كنسييثبت كالمي هذا هو حتريف ت

  :ساملقدOلنقرأ هذه النصوص من الكتاب 

ومهيج فتنة  ذ وجدنا هذا الرجل مفسداًإننا إف ... ٥ /٢٤) أعمال الرسل( )الفانديك(   
  ).الناصرينيبني مجيع اليهود الذين يف املسكونة ومقدام شيعة 

  :والنص يف باقي الترمجات نصارى ال ناصريني

وجدنا هذا الرجل آفة من اآلفات٬، يثري الفنت  ... ٥ /٢٤) أعمال الرسل( )الكاثوليكية(   
  ).النصارىبني اليهود كافة يف العامل أمجع٬، وأحد أئمة شيعة 

يثري الفنت بني  وجدنا هذا الرجل مفسداً ... ٥ /٢٤) أعمال الرسل( )العربية املشتركة(   
  ).النصارىعلى شيعة  اليهود يف العامل كله٬، وزعيماً

                                                            
اِلًحا َفَلُهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َص: (تعالىقول اهللا  -١

  .٦٢: البقرة) َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن
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يثري الفنت بني  وجدنا هذا الرجل مفسداً ...)٥ /٢٤) أعمال الرسل( )خبار السارةاأل(   

  ).النصارىعلى شيعة  اليهود يف العامل كله٬، وزعيماً

  فهل النص اليوناين نصارى أم مسيحيني أم ناصريني ؟

٢٤:٥ευροντες γαρ τον ανδρα τουτον λοιμον και κινουντα 
στασιν πασιν τοις ιουδαιοις τοις κατα την οικουμενην 

πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως  
  .نصارى =  ναζωραιων  :كلمة

  .کد من ذلكأللت) القرن الرابع(ىل النص يف املخطوطة السينائية إوميکن الرجوع 

 اشتقتمنها  ٬،كلمة ناصرة( :قمص تادرس يعقوب ملطي عندما يقولويؤكد ذلك ال
  .)١( )natzarبالعربية   ينصارى لقب املسيحني وه

على كلمة النصارى  األولوهناك ترنيمات يف املوقع الرمسي االرثذوكسي املعترض 
 .)٢(ستجدهم يترمنون �ذه الكلمة 

  :Xعيسى   ٢

  .يسوع امسهن إدبياتكم وأيف  الإال يوجد اسم عيسى : قالوا

هناك اختالفاً بني املسلمني والنصارى حول اسم املسيح٬، فعند  نّأمن املعروف : نقول
 إِن- م3ر%ي3م1 ي3ا الْم3آلئ+كَةُ قَالَت+ إِذْ﴿ :لقول اهللا تعاىل ؛X املسلمني هو املسيح عيسى ابن مرمي

 و3م+ن3 و3اآلخ+ر3ة+ الدُّن%ي3ا ف+ي و3جِيهاً م3ر%ي3م3 اب%ن1 ع+يس3ى الْم3ِسيح1 اس%م1ه1 مِّن%ه1 بِكَل+م3ةq ي1ب3شِّر1ك+ اللّه3
  .)٣(﴾الْم1قَرَّبِني3

َألنَّه× ي×خÉلµص× شÉعÓبÉه× مÕنÓ . وÉتÉدÓع×و اسÓمÉه× يÉس×وعÉ ابÓنäا فَسÉتÉلÕد×(وعند النصارى هو يسوع املسيح 
Óاه×مÉطَايÉ٤( )خ(.  

                                                            
  .٢/٢٣يعقوب ملطى صفحة فى تفسير إنجيل متي  تفسير القمص تادرس -١
 Kalemat_Meem-Taraneem-Coptic-Songs/08-Spiritual-takla.org/Lyrics-http://st- ترنيمةالنصارى -٢

Sho3oob.html-Al-Khayr-Ya-Nasara-Al-Noun/Ma3shar  
  .٤٥: آل عمران -٣
  .٢١: ١انجيل متى  -٤
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ما جاء يف  نّأما يأخذون على القرآن تسميته للمسيح بعيسى معتربين  والنصارى دائماً
لوجه  من كتبوه هم تالميذ املسيح وحواريوه الذين رأوه وجهاً نّأل ؛جنيل هو الصحيحاإل

  .خذوا عنهأمعه و اوعاشو

يعرف اسم  فهل حممد  ٬،ال بل هو عيسى :عام ليقول ٥٠٠القرآن بعد  يتأفكيف ي
  كثر من تالميذه ؟أاملسيح 

  فيما يتعلق باالرمية :والًأ

 ةكبري اللغ ىل حدOإتشبه  ةرامياأل ةواللغ ٬،ةرامياأل ةث اللغاملسيح كان يتحدO إنّ: أقول
حرف  :فمثالً ٬،لفاظنطق هذه األ لفاظها مع وجود بعض االختالفات يفأكثري من  يف ةالعربي

  .مسيح :أي )ماشيح(مثل كلمة  ةرامياأل ةاللغ يف )ش(ينطق  ةالعربي ةاللغ يف )س(

كثر من أولقد ذكر  ٬،بني اليهود شائعاً معروفاً عيسى كان امساًن اسم أوجيب التنويه على 
Oهلجة العرب راميني والعربانيني هو عيسى يففعيسو عند األ ٬،)عيسو(سفر التكوين  يف ةمر.  

  ؟ ةراميباأل كان معروفاً يلنرى ما هو اسم املسيح الذ

  :ةرامياأل ةاللغ يف ةلفاظ املسيحيىل هذا املوقع لتعليم بعض األإحيلك أملعرفة ذلك 
http://www.learnassyrian.com/aramaic/church/church.html   

مامها النطق املقابل هلا أو٬، )jesus(ة االجنليزي ةلفظ هو اسم املسيح باللغ ثاين نّأوستجد 
  .)eesho( ةرامياأل اللغةىف 

وعلى هذا  ة٬،االجنليزي الغري موجود يف نيعالول بديل حلرف األ )e( حرف نّإنالحظ 
  .)عيشو(يكون النطق هو 

 )الكريسماس Christmas( نفس املوقع عن معىن على ذلك فانظر يف إثباتاً ردتأذا إو
) عيد(الحظ لفظة  ٬،)سوراً عيداً( أي )eedaa soorraa(له هو  يراماملقابل األ نإستجد 

  .تطابق اللفظ العريب اليت

فالنطق هو  ذنإ ٬،)شني(رامية يساوي األ ةاللغ يف) نيس(رف احل نّأ سلفنا سابقاًأوكما 
  .يف العربية) عيسى(هو  يالذ) عيسو(
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ولكن  ٬،)يشوع(له هو  يراموع لكان املقابل األللمسيح هو يس يولو كان االسم احلقيق

  .)عيسو( أي) عيشو(هو  يراماللفظ األ

  :ونطقاً ةاملزيد ميكنك مراجعة املوقع الرمسي لتعلم اللغة كتاب أردت وإذا
http://www.learnassyrian.com/aramaic/  

  اليونانية ةفيما يتعلق باللغ :ثانياً

على كونه  ةلللدال )س( ليها دائماًإيضاف  ةونانيالي ةاللغ عالم يفمساء األأ نّأجيب معرفة 
: هومري( ٬، )اوديسيوس :اوديس(  ٬،)اخيلوس :اخيل(٬، )هرقليس :هرقل(مثال ذلك  ٬،اسم علم
  .اخل )...هومريوس

 يمبل يستعاض عنه باحلرف ج ٬،نيعالها حرف ليس في ةاليوناني ةاللغ نّأ أيضاً معرفةوجيب 
  .حيانكثري من األ يف

مل احناء العأكل  يفخر به النصارى يف يىل االسم الذإن عرفت هذا لننظر أن بعد واآل
  .صلاأل هذا اللفظ يوناين نّأومن املعروف . )جيسوس(ال وهو أللمسيح 

 ٬،)عيسوس(لدينا  فيصبح ةاليوناني يف يماًينطق ج )نيع(حرف  نّأم نعلم ضوء ما تقدO يف
) عيسى( يه اليت) عيسو( ةفتكون النتيج٬، مكما تقدO يحلاقإwا حرف أل ؛ن حبذف السنيواآل
  .ة العربلغ يف

 ٬،)سوجوسي(هلا هو  لكان املقابل اليوناين للمسيح هو يسوع يولو كان االسم احلقيق
  .)عيسو(أي ) جيسوس(هو  ولكن اللفظ اليوناين

٬، ليصبح وجعله آخر حرف) عيسو( ف األول يفه غري احلرحدث من املترجم أنO يوالذ
  .وهذا ليس من األمانة العلمية ).يسوع(االسم 

بعاد الناس وى إلفت عن معناها احلقيقي ال لشيء سرOوهناك الكثري من الكلمات اليت ح×
Oينطق باحلق هذا الكتاب ال نّأبليومهوا الناس  ؛من حقائقن الكرمي ا نطق به القرآعم  !Oىوأن 
  .غربال يسترها م ذلك فاحلق مشس يف رابعة النهار والهل

* * *  



א Wא
؟א

ذا إو ٬،م له صفة بشريةأهل هو روح  ٬،تكون ماهيته وما ٬،ومن هو ٬،صالبشارة باملخلّ
ه نOإم أ ٬،مساعيلإم من جهة أ ٬،سحاقإبراهيم من جهة إكانت له صفة بشرية هل هو من نسل 

ب من نسل واأل ٬،سحاق ويعقوب وداود من جهةإم من نسل ن تكون األأمبعىن  ؛همامن كلي
  .وهذا ما سيتبني لنا من خالل البحث ؟ خرىأمن جهة  مساعيل وحممد إ

وهو دين  رة مبلكوت اهللا أو ملكوت السموات٬،هو البشا Xفقد كان لب رسالة عيسى 
ن ملئت أبعد  وعدالً قسطاً ميألهاص الذي ى املخلáحبجة اهللا القائم من نسل يسO املتمثلاهللا احلق 

خر آwا ستكون يف أب نبياء واملرسلني ووعدوا شيعتهمر �ا مجيع األ٬، واليت بشOوجوراً ظلماً
٬، لذلك Xبعد جيل حىت اقترب موعدها ببشارة املسيح  جيال جيالًوقد تناقلتها األ ٬،الزمان

د×نَ اُألخÉرÉ أَيÓضاً بِمÉلَكُوتÕ اِهللا َألنِّي لÕهÉذَا قَدÓ إِنَّه× يÉنÓبÉغÕي لÕي أَنْ أُبÉشِّرÉ الْم×: (بقوله Xابتدأ عيسى 
  .)١( )أُرÓسÕلْت×

إِنَّه× قَدÕ اقْتÉرÉبÉ : وÉفÕيمÉا أَنÓت×مÓ ذَاهÕب×ونَ اكْرِز×وا قَائÕلÕنيÉ ٧: (كما أوصى يسوع تالميذه قائالً
ÕاتÉاوÉلَكُوت× السَّمÉ٢() م(.  

مÉاوÉاتÕ أَبÉانÉا الáذÕي فÕي السَّ: فَصÉلúوا أَنÓت×مÓ هÉكَذَا«: (صلوا¤م قائلني وأمرهم أن يرددوا يف
Éم×كÓقَدَّسِ اسÉتÉيÕ١٠.لÉلَكُوت×كÉم ÕأْتÉيÕضِ. لÓلَى اَألرÉع ÉكÕاِء كَذَلÉي السَّمÕا فÉكَم Éيئَت×كÕشÉم ÓكُنÉتÕ٣() ل(. 

٬، وهو لب دعوته٬، وسبب جميئهعظة اجلبل٬، مو بعد ما ضرب األمثال العديدة مللكوت اهللا يفو
O٤٣: (ة أخرىقال هلم اخلالصة مر Óأَقُولُ لَكُم ÉكÕذَلÕل : ðأُمَّةÕطَى لÓي×عÉو ÓكُمÓنÕع× مÉزÓي×ن Õهáالل ÉلَكُوتÉم áإِن

  .)٤()»وÉمÉنÓ سÉقَطَ عÉلَى هÉذَا الْحÉجÉرِ يÉتÉرÉضَّض× وÉمÉنÓ سÉقَطَ ه×وÉ عÉلَيÓهÕ يÉسÓحÉقُه× ٤٤. تÉعÓمÉلُ أَثْمÉارÉه×

  ؟ ممتنتظره األ الذيي القادم ومن هو املعزO ٬،عطى ملكوت السماواتفلمن سي×

                                                            
  .٤٣: ٤لوقا  -١
  .٧: ١٠متى  -٢
  .٢: ١١ولوقا  ،١٠ – ٩: ٦متى  -٣
  .٤٤ – ٤٢: ٢١متى  -٤
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وكان رجل يف أورشليم امسه مسعان٬، وهذا الرجل ( :٢٥عدد  ٢ففي إجنيل لوقا إصحاح 
  .)تقيا٬ً، ينتظر تعزية اسرائيل٬، والروح القدس كان عليه باراًكان 

ي هو الروح القدس٬، املعزO إنّ قاليفال يصح أن  املسيح٬،قبل يء الروح القدس جمن تبيOفإذا 
  .األقنوم الثالث حبسب زعمهم

ن حلول الروح القدس عليهم يوم اخلمسني أبوحنن نطالبكم بنص على لسان التالميذ يقول 
  .Xهو نفسه املعزي الذي بشر به املسيح 

wم سيتعمدون بالروح تغادروا أورشليم وعدهم بأ عندما قال هلم ال Xن عيسى بأ علماً
  .فكالمه خبصوص التعميد وليس له صلة مبجيء املعزي الذي بشرهم به ٬،القدس

  :ورشليمالتالميذ عدم مغادرة أص بطلبه من النص اخلا أولنقر

وÉفÕيمÉا ه×وÉ م×جÓتÉمÕعÔ مÉعÉه×مÓ أَوÓصÉاه×مÓ أَنْ الَ يÉبÓرÉح×وا مÕنÓ أُور×شÉلÕيم٬É، بÉلْ يÉنÓتÉظÕر×وا مÉوÓعÕدÉ اآلبِ  ٤(
بِالرُّوحِ الْقُد×س٬ِ، لَيÓسÉ َألنá ي×وحÉنَّا عÉمَّدÉ بِالْمÉاِء٬، وÉأَمَّا أَنÓت×مÓ فَسÉتÉتÉعÉمَّد×ونَ  ٥ الáذÕي سÉمÕعÓت×م×وه× مÕنِّي٬،

ÉريبÕاَأليَّامِ بِكَث ÕهÕهذ ÉدÓ٦ .ع ÉنيÕلÕأَلُوه× قَائÉع×ونَ فَسÕمÉتÓر×دُّ «: أَمَّا ه×م× الْم×جÉت ÕقْتÉي هذَا الْوÕلْ فÉب٬ُّ، هÉارÉي
وÉاَألوÓقَاتÉ الáتÕي جÉعÉلَهÉا اآلب× فÕي لَيÓسÉ لَكُمÓ أَنْ تÉعÓرِفُوا اَألزÓمÕنÉةَ : فَقَالَ لَه×مÓ ٧ ؟ الْم×لْكÉ إِلَى إِسÓرÉائÕيلَ

،٬Õي  ٨ س×لْطَانِهÕا فäي ش×ه×ودÕكُون×ونَ لÉتÉ٬، وÓكُمÓلَيÉالرُّوح× الْقُد×س× ع áلÉى حÉتÉالُونَ قُوَّةً مÉنÉتÉس ÓنَّكُمÕلك
  .)١( )أُور×شÉلÕيمÉ وÉفÕي كُلµ الْيÉه×ودÕيَّةÕ وÉالسَّامÕرÉةÕ وÉإِلَى أَقْصÉى اَألرÓضِ

 امساً جامداًوليس ) وصف(ن الروح القدس يف النص املذكور هو أاآلن احملكم هو 
وهو  إنسانصفة وقد اتصف �ا  يضاًأوكلمة املعزي ) الروح القدس(عزي نه قال املأل ؛لشخص
حمض حيتاج روح  إىلوصرفه  ٬،آخر إنساناً ن يكونأالبد ) معزي آخر( :وقوله ٬،Xعيسى 

لكم الروح القدس  أرسل(: ن يقولأوىل تقصدون لكان األ كان يقصد ما فلو ٬،دليل إىل
  .)املعزي

 إليهمبا ذهبتم  ل اليوم اخلمسني وهذا يطيح كلياًبوقد حصل التالميذ على الروح القدس ق
  :ليكم النصإو ٬،ال يف اليوم اخلمسني حيل الروح القدس على التالميذ إمل بأنه

                                                            
  .١الرسل  أعمالسفر  -١
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اقبلوا  :وملا قال هذا نفخ٬، وقال هلم(: هلماملسيح للتالميذ قبل ذهابه حني قال  وأعطاه

  .)القدس الروح خذوا: ونفخ فيهم٬، وقال(: ٬، وحسب الرهبانية اليسوعية)١() القدس الروح

 ٬، وأما املعزي أواملسيح وقبله٬، وقد أعطي للتالميذوهكذا فالروح القدس موجود مع 
يتحدث عنه  الروح القدس الذي٬، فهو ليس )إن مل أنطلق ال يأتيكم(الروح القدس القادم٬، فهو 

  .املسيحيون

ونزل  Xذا صعد عيسى إف ٬،ب واالبن يف الالهوتلأل له مساوٍالروح القدس اإل يضاًأو
 عليه ال وبناًء ٬،حتاد يف الالهوتالل ؛Xن يكون الروح القدس هو عيسى أالروح القدس يلزم 

خر غري آنه شخص أل ؛ىل بشر رسولإبل ينصرف  ٬،روح القدسىل الإ) خرآ(صرف لفظ ين
  .)أنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيäا آخر( :يف قول املسيح Xعيسى 

خر ليعلمهم آن يغادرهم فقد وعدهم مبن سيقوم بنفس املهمة وهو أ وقد كان مزمعاً
  .على الروح القدسوهو ال ينطبق وحيميهم 

  :منها ٬،كثر من حنوأناجيل على ذكرت يف األ) خرآ(وكلمة 

املنتظر  أنتهل  :يأ ٬،)آخر أم ننتظر أنت هو اآليت  ٢٠    ١٩:  ٧(: إجنيل لوقا  ١
  اً آخر يكون هو املسيح املوعود ؟هو فننتظر شخص أنتاملوعود به يعين املسيح أم ليس 

مسه يدل على ا :يأ ٬،)خر باسم نفسه فذلك تقبلونهإن أتى آ ٤٣:  ٥(: يوحناإجنيل   ٢
  .محد مصدر من احلمدأ االسم نّإصفته حيث 

  .)آخر فيعطيكم معزياً) (١٦:  ١٤( :إجنيل يوحنا  ٣

  .)ز بيسوع آخريكرO اآليت) (٤:  ١١(رسالة كورنثوس الثانية   ٤

أول  ياًهناك معزO نّإ :يأ ٬،من نفس النوعشخص هناك  تدل على أنّ )آخر: (كلمة نّإ
  ؟؟؟ خر الذي يشبههي اآلفمن هو املعزO ٬،Xوهو عيسى 

  :الوصف الثاين

  .ي يعلمكم كل شيءاملعزO: قالوا

                                                            
  .٢٢/ ٢٠يوحنا  -١
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٬، دسدOلهم وم×روح م× هو أنه ن يوصف به الروح القدسأالوصف الذي ميكن  نّإ :نقول
  .ن شاء اهللاإيت تفصيل مباهية الروح القدس يف الفصل الثاين وسيأ

  :الوصف الثالث

ويذكركم بكل ما قلته ( :يحيث قال يف وصف املعزO ٬،Xذكر مبا قاله عيسى ي×: قالوا
  .)لكم

القدس والروح  ٬،Xفعال عيسى أقوال وأحتتاج ملتكلم يذكر السامعني ب يضاًأهذه  :نقول
٬، بكل وال ببعض ما قاله املسيح٬، ومل حيفظ وال من بعدهم من األمة املسيحية مل يذكّر التالميذ٬،

  .خلصوا هللا سبحانهألهم املؤمنني الذين د وم×سدOنه م×أبل كما قلنا ب ٬،من ذلك شيئاًعنه 

  :الرابعالوصف 

 Xعيسى  نّأفكيف تقولون ب ٬،دهرسل اهللا وحواملُ ٬،فضل من الرسولأرسل املُ: قالوا
  ؟ رسلهأ

أنا أطلب من اآلب ( :يف قول املسيح )رسول اهللا(ه وىل بأنOة األاملرO يف يصف املعزOو×: نقول
  .)فيعطيكم معزيäا آخر

Oووصف مرOأرسله إليكم ولكن إن ذهبت: (لهه رسول املسيح٬، يف قوة ثانية بأن(.  

Oووصف مرOه رسول اهللا باسم املسيح٬، وذلك يف قولهة ثالثة بأن :)OوأمOح القدس ي الروا املعز
  .)الذي سريسله األب بامسي

اختالف األوصاف يدل على اضطراب  ا أن نقول إنّإمO ؛وحنن أمام هذه األوصاف الثالثة
Oاجلمع بني هذه األوصاف الثالثة ا أن حناوليف النقل٬، فيسقط االستدالل �ا مجيعا٬ً، وإم.  

ه رسول املسيح فعلى ا وصفه بأنOي بكونه رسول اهللا ال إشكال فيه٬، أمOوصف املعزO إنّ
 ٬،)رسول باسم املسيح( :هإرساله٬، ووصفه بأنO) باآل( املسيح بشOر به وطلب من اهللا اعتبار أنّ

Oبامسه لتخليص فكأنه جاء  ه سيبني دينه٬، وينفي عنه شوائب الشرك والبدع٬،فعلى اعتبار أن
  .رسالته مما حلق �ا
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  :مورأ بثالثة اإلشكالن بعد هذا التوضيح سنرد على هذا واآل

 الروح القدس هو مساوٍ نّأتقولون ب نتمأف ٬،وىلهذا النقض يعود عليكم بالدرجة األ :والًأ
ون بفكرة التدين للروح فهل تقول ٬،سوف يرسله Xعيسى  نّأوالنص يقول ب ٬،Xلعيسى 
باء الكنيسة القدامى حىت جاء من وضع آاليت اعتقد �ا الكثري من     وبأنه خملوق    القدس

  .هلا من الكتاب املقدس ال أساس عقيدة الروح القدس الالهوت اليت

فهو حجة اهللا على خلقه وهو ممثل اهللا  ٬،ن يرسل الرسول رسالًأيوجد مانع من  ال :ثانياً
  .رسال الرسلإ يضاًأحياء املوتى وشفاء املرضى وإل سلطاناًعطي أُفقد  ٬،رسالوله صالحية اإل

. فَأَرÓسÉلَ شÉاو×لُ ر×س×الً َألخÓذÕ دÉاو×دÉ( :رسالًن يرسل واليكم نص قاطع بأن الرسول ميكن أ
ر×وح× اِهللا عÉلَى ر×س×لِ وÉلَمَّا رÉأَوÓا جÉمÉاعÉةَ اَألنÓبِيÉاِء يÉتÉنÉبَّأُون٬َ، وÉصÉم×وئÕيلَ وÉاقÕفًا رÉئÕيسäا عÉلَيÓهِم٬Ó، كَانَ 

  .)١( )شÉاو×لَ فَتÉنÉبَّأُوا ه×مÓ أَيÓضäا

ن يرسله أب طلب من اآل Xعيسى  نّهي أو ٬،مهمة لةأمسجيب التركيز على  :ثالثاً
 ذلك كما جتد ٬،ل احلقيقي هو اهللارسÕاملُ نّأل ؛رسولفضل من الأ Xعيسى  نّأفينتفي قوهلم ب
  .)٢(﴾م3و%ت+ه3ا ح+ني3 الْأَنفُس3 ي3ت3و3ف-ى الل-ه1﴿ :يف قوله تعاىل

  .)٣(﴾الْم3و%ت+ مَّلَك1 ي3ت3و3ف-اكُم قُلْ﴿ :يضاًأو

ل من هم دونه للقيام فاملتويف احلقيقي هو اهللا ولكن خو٬O، )٤(﴾الْم3الئ+كَةُ ت3ت3و3ف-اه1م1 ال-ذ+ين3﴿ و
  .)٥( مرباأل

اليت  نفسه العقوبة اإلهليةوحنو هذا الصنيع وقع يف سفر امللوك٬، فقد نسب النيب إيليا إىل 
  ".؟ هل وجدتين يا عدوي: قال اخآب اليليا"سيعاقب �ا الرب× امللكÉ اخآب٬، 

                                                            
  .٢٠:  ١٩ول سفر صموئيل األ -١
  .٤٢ :الزمر -٢
  .١١: السجدة -٣
  .٢٨: النحل -٤
، فتوجد عملية ١١ :﴿ُقْل َيَتَوفَّاُآم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوآَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن﴾ السجدة: والذي يدل على ذلك قوله -٥

  .إيكال للمالئكة بقبض األرواح والتوفي
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قد وجدتك٬، ألنك قد بعتÉ نفسك لعمل الشر يف عيين الرب٬، هانذا أجلب ( :فقال
فقد . )الخآب كل بائل حبائط وحمجوز ومطلق يف إسرائيل وأقطع شرا٬ً، وأبيد نسلك٬، عليك

  .العقوبة عن اهللا هلذه املنفذ وعقوبته لكونه يليا إىل نفسه ما هو يف احلقيقة صنيع اهللانسب النيب إ

  :لوصف اخلامسا

  .)روح احلق الذي من عند اآلب ينبثق( :ه منبثق عن اهللا٬، وذلك يف قول املسيحنOإ :قالوا

االنبثاق ال ميكن تفسريه مبفرده بل بنظائره اليت  يضاًأو. ولو بآنð اًخرأيت متاالنبثاق يأ :نقول
واختالف هذه ر يف بعض النصوص باإلرسال٬، بOوهو اإلرسال حيث ع× ؛وردت يف نفس السياق

٬، واحداًاأللفاظ ال يدل على اختالف معناها بل على ترادفها٬، فيكون معىن االنبثاق واإلرسال 
ي مرسل من عند اهللا املعزO بني النصوص٬، وبالتايل يصح ويصدق هذا الوصف على أنّ مجعاً

  .سبحانه

  :الوصف السادس

  .)وخيربكم بأمور آتية(ه خيرب بأمور مستقبلة نOإ: قالوا

لسان  إىلخبار حيتاج ٬، كذلك اإله أخرب بأمور مستقبليةه مل حيفظ للروح القدس أنOنOإ :نقول
  .تيةاألمور اآلناطق يصدح بتلك بشري 

كرامات  ىل كتابإيرجع  ٬،Xمحد أي �ا املعزO مور الغيبية اليت تنبأم معرفة األومن يرو
  .جيد ضالته ففيهوغيبيات 

  :الوصف السابع

  .)ا أنتم فتعرفونهوأمO(: التالميذ يعرفونه٬، وذلك يف قول املسيح نّإ :قالوا

  .احلسية٬، بل املعرفة اإلميانيةة س املقصود �ا الرؤية البصرية واملعرفيل: نقول

وملا كان قد حذف الرؤية دل على أن  ٬،)فترونه وتعرفونه وأما أنتم(أن يقول  به واألحرى
إذا جاء لن يعرفه  املعزيأن "وهنا معناه  ٬،احلقيقية٬، ال الرؤيا البصرية املقصود بالرؤية املعرفة

  ."عنه خرباًألن عندهم  ؛حقيقيةحقيقية٬، بينما يعرفه التالميذ معرفة  أهل العامل معرفة
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كده ٬، وهذا ما أن مل حتصل الرؤيةإالقليب و باإلمياناحلقيقي ليس بالرؤية العينية بل  فاإلميان

  .)١( )؟ طوىب للذين آمنوا ومل يروا ألنك رأيتين يا توما آمنت(: Xعيسى 

  :ويقول يوحنا الذهيب الفم

: يضع الرؤية موضع املعرفة٬، كما يقول يود يف كل موضع أن )Xعيسى (ويقصد  إنه(
يعين باألنقياء الذين حترروا ليس من الزنا . ٨: ٥مت  "طوىب لألنقياء القلب ألwم يعاينون اهللا"

  .)٢( )للنفس اًل اخلطايا٬، ألن كل خطية جتلب دنسوحده٬، بل ومن ك

  :عن مسالة املعرفةأغسطينوس يعلق 

ومل : "مل يقل له "؟ هذه مدته ومل تعرفين يا فيلبسأنا معكم زمانäا "  ؟ ماذا يقول املسيح(
  .)٣( )"ومل تعرفين": بل قال" تراين

  :الن عيو�م مغلقةمبصداق يوحنا فلم يعرفه الناس  إيلياومثله جميء 

فكري وهو احد املفسرين للكتاب املقدس بأن هناك ممهداً للسيد املسيح يقول انطونيوس (
X ٤() قبل ا^يء الثاين(.  

الحظ أن الكتبة كان هلم معرفة نظرية بالكتاب ولكن دون روح٬، فيوحنا أتى : يقول
زهده وتقشفه وشهادته للحق أمام ملوك ولكنهم مل يعرفوه فعيوwم  يفكسابق وبروح إيليا 

 )يوحنا( ٬، ولكن هناك إعداد مت بواسطة املعمدانفإيليا قد جاء ليس حبسب الفكر احلريف. مغلقة
إلعداد  الثاين ا^يءإيليا فعالً قبل  وسيأيتاملسيح األول٬،  ^يء استعداداًوبة للناس فقدموا ت

  .يءأوالً ويرد كل ش يأيت إيلياقال هلم أن ) ٦:٤مال (على األبناء  اآلباءالناس برد قلوب 

ومل يعرفوه فعيوwم  Xللسيد املسيح  األولجاء بشخص يوحنا يف ا^يء  إيليا إذن
  يف ا^يء الثاين ؟ يأيت أناملزمع  إيليامغلقة٬، فمن هو 

                                                            
  .٢٩ – ١٩: ٢٠يو  -١
٢--stament/FatherTe-New-02-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st

14.html-Chapter-Yohanna__01-Engeel-Youhanna/Tafseer-Enjeel-Malaty/04-Yacoub-Tadros  
٣--Testament/Father-New-02-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st

14.html-Chapter-Yohanna__01-Engeel-Youhanna/Tafseer-Enjeel-Malaty/04-Yacoub-Tadros  
٤- http://www.arabchurch.com/commentaries/father_antonios/Matthew/17  
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النَّبِيَّ قَبÓلَ مÉجِيِء يÉوÓمِ  إِيلÕيَّا هأَنÉذَا أُرÓسÕلُ إِلَيÓكُمÓ: (٥   الرابع  اإلصحاحجاء يف مالخي 
Õخ×وفÉالْمÉيمِ وÕظÉمِ الْعÓوÉالرَّب٬ِّ، الْي(.  

 Xمحد احلسن هو أ   ن يوم الرب قد اقتربأل   يأيتن املزمع أ يلياوحنن نقول بأن إ
  .Xوهو املمهد ورسول من املسيح 

  .)ه ماكث معكم ويكون فيكمألنO(ه ال يفارق التالميذ بل يكون معهم وفيهم٬، نOإ :قالواو

Oن يكون أو أ اًي بشروقد اعتمد النصارى على هذا الوصف يف نفي أن يكون املراد باملعز
  .و غريهأ  اًحممد

ه إنO: ليه بقرون فكيف يصح أن يقالإالذي تشريون  البشري التالميذ ماتوا قبل املعزO إنّ
  فيكم ومعكم ؟

الفصل الثالث حول  يف سيأيت ٬،وتعرفونه ٬،کميخر ملعىن ماکث فآ ريننا لنا تفسأرغم 
  .)١( يت ذكره الحقاًحد احلواريني الثالث عشر الذي سيأأه وية الشبيشخص

جنعل النصوص هي املتكلم واملفسر واملعرب  ٬، بليه هلكأينا فمن فسر برنفسر برأ حنن ال
  .مفهوم ألياحلققي 

 كانوا موجودينمسعوا القول و التالميذ فقط هم الذين نإفالتفسري احلريف  ردمتأن إ :نقول
  .باملعرفة لغريهممر فال يتعدى األ

من اآلن تبصرون : أقول لكم( :فقد جاء يف مىت يف خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ وا^مع
٬، وقد مات املخاطبون وفنوا٬، )٢() اإلنسان جالساً عن ميني القوة٬، وآتياً على سحاب السماء ابن

  .ومل يروه آتياً على سحاب السماء

  :بتمعن لنطلع ؟ املفهومنفس  إىلولكن هل هناك نصوص تشري 

نتم أيب وأنا يف أ أينيف ذلك اليوم تعلمون (: ٢٠الرابع عشر  اإلصحاحيوحنا  إجنيلجاء يف 
  .)نا فيكمأيفّ و

                                                            
 اإلمام أنصار إصداراتوهو من . األنصاريمحمد  أبوالدآتور : آتاب شبيه عيسى إلىيمكنكم الرجوع  وأيضًا -١

       mehdyoon.org/arabic/documents/books-http://www.al-Ansar/shabeh.pdf.لتتبين لكم الحقيقة  Xالمهدي 
  .٦٤ /٢٦متى  -٢
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 أنكما .نا فيكمأاثبتوا يفّ و( :٤اخلامس عشر  اإلصحاح يوحنا إجنيليف مثله جاء  يضاًوأ

  .)مل تثبتوا يفّ إن يضاًأنتم أمل يثبت يف الكرمة كذلك  إنيأيت بثمر من ذاته  نأالغصن ال يقدر 

لÕكَيÓ يÉثْب×تÉ فَرÉحÕي فÕيكُمÓ كَلáمÓت×كُمÓ بِهÉذَا ( :١١اخلامس عشر  اإلصحاح يوحنا إجنيليف  جاء
Óح×كُمÉلَ فَرÉي×كْمÉو.(  

ية اليت بانت لنا اآل Xمحد أي وضحها املعزOأ اليت لة الشبيهأن بعد تبيان مساآل :نقولو
  . الفصل الثالث من هذا الكتابيت بيانه يفأوسي ٬،الذي مكث معهم وفيهم ه هونOأتذكر ب

لب بدل عيسى حول وجود الشبيه الذي ص× Xمحد أ يوجه للمعزO سؤاالً اآلن وسنورد
X:  

ن حدث أللناس بعد  Xكم لنيب اهللا عيسى ئملاذا احلوارين مل يقولوا حقيقة فدا: السؤال(
  الصلب واملوت ؟

ل حممد آواحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد و٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم :واباجل
  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً

للحواريني ليعرفوه ويعرفوا تفاصيل احلدث قبل  اهللا لكل خري الشبيه مل يكن مكشوفاًوفقك 
ومن مث شاء اهللا أن ٬، Xبل وحىت عندما حضر مل يكن اجلميع يرونه بل فقط عيسى  ٬،أن يقع

 Xه عيسى نOأولكن ليس فقط يرونه بل ويرونه على ٬، Xفع عيسى يراه اجلميع بعد أن ر×
  .)والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .اهللا سبحانه وتعاىلليتم األمر كما أراده 

 ٬،لة مهمة مل يفهمها التالميذأمحد احلسن مسأي السيد املعزO وضحأويف هذا اجلواب الشايف 
  .)١( )ترونين يضاًأمث بعد قليل  .بعد قليل ال تبصرونين( :وهي قول يسوع

ن حتتملوا أقول لكم ولكن ال تستطيعون أل يضاًأكثرية  موراًأيل  نّإ ١٢( :وإليكم متام قوله
نه ال يتكلم من نفسه ىل مجيع احلق ألإا مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم مOأو ١٣. ناآل

. وخيربكم خذ مما يلأنه يذاك ميجدين أل ١٤. تيةآمور أببل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم 
مث بعد  .بعد قليل ال تبصرونين ١٦ خذ مما يل وخيربكمأنه يأهلذا قلت  .ب هو يلكل ما لأل ١٥

فقال قوم من تالميذه بعضهم لبعض ما هو هذا  ١٧ .بىل األإين ذاهب ترونين أل يضاًأقليل 
                                                            

  .١٦: إنجيل يوحنا -١
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 ١٨. بىل األإين ذاهب ترونين وأل يضاًأالذي يقوله لنا بعد قليل ال تبصرونين مث بعد قليل 
wم كانوا إفعلم يسوع  ١٩. يتكلملسنا نعلم مباذا  .فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه

ين قلت بعد قليل ال تبصرونين مث عن هذا تتساءلون فيما بينكم ألألوه فقال هلم أيسن أيريدون 
  .)ترونين يضاًأبعد قليل 

س عن معاين الكلمات اليت نطق �ا عيسى ونفتش الكتاب املقدX Oقاله عيسى  لنتتبع ماو
X  نّأ به على هدونكل نص يستش يفواملراد منها Oاًي روح وليس بشراملعز.  

 ١٦ .ن كنتم حتبونين فاحفظوا وصايايإ ١٥( :يوحنا اإلصحاح الرابع عشر إجنيل يفورد 
روح احلق الذي ال  ١٧. بدىل األإآخر ليمكث معكم  ياًطلب من اآلب فيعطيكم معزOأنا أو

نه ماكث معكم ويكون فتعرفونه ألنتم أا مOأو .نه ال يراه وال يعرفهن يقبله ألأيستطيع العامل 
  .)فيكم

 إىل اإلشارةود أ Xخوض يف تفصيل هذه الدرر اليت خرجت على لسان عيسى قبل أن أ
  :وهو ٬،مر مهم غاب عن النصارىأ

 :وقال هلم ٬،"إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي: "تباعه٬، فيقول هلماباإلميان به ووصاهم أ
  ."تؤمنواقلت لكم قبل أن يكون٬، حىت إذا كان "

  ."ال يتكلم من نفسه٬، بل كل ما يسمع يتكلم به" :وقال هلم درة مثينة

ال معىن هلا إن كان اآليت هو الروح القدس٬، حيث نزل على شكل ألسنة  ياوهذه الوصا
لإلميان به  نارية٬، فكان أثرها يف نفوسهم معرفتهم للغات خمتلفة٬، فمثل هذا ال حيتاج إىل وصية

 .تكذيبه ألنه يقوم يف القلب من غري حاجة لرده أو قدرة على ؛والتأكيد على صدقه

كما أن الروح القدس أحد أطراف الثالوث٬، وينبغي وفق عقيدة النصارى أن    
  ؟ التالميذ مؤمنني به٬، فلم أوصاهم باإلميان به يكون

لآلب يف ألوهيته٬، وعليه فهو يقدر  وروح القدس وفق كالم النصارى إله مساوٍ   
  ".ال يتكلم من نفسه٬، بل كل ما يسمع يتكلم به"من عند نفسه٬، وروح احلق اآليت يتكلم  أن
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  .عاله يعين دعاء دانيال للملك ومل يتحققأدانيال يف النص  نّإ: قالوا

أنت : أقسم الرب ولن يندم( :ليكم هذا النصإو ٬،تعين كما ذهبتم بد الكلمة األ :نقول
مالكم كيف  ؟ يضاًأيتحقق  فهل كالم الرب ال .)١( )صادقكاهن إىل األبد على رتبة ملكي 

  !!!حتكمون 

  :بداأل إىلأن الناس سوف تؤمن مبوسى  إىلليك نص قاطع يشري إو

فÕي ظَالَمِ  إِلَيÓكÉ هÉا أَنÉا آتð(: فَقَالَ الرَّبُّ لÕم×وسÉى ٩التاسع عشر  اإلصحاحسفر اخلروج 
 ÓكَيÕابِ لÉب× السَّحÓالشَّع ÉعÉمÓسÉيÉكÉعÉم× مáكَلÉا أَتÉمÉينÕاحäضÓأَي Éن×وا بِكÕمÓإِلَى ٬، فَي×ؤ ÕدÉوموسى مات  ).اَألب

  .أيضاً منوا به ماتواوالذين آ

أُحÕبُّ سÉيِّدÕي : وÉلكÕنÓ إِنْ قَالَ الْعÉبÓد× ٥( :٦احلادي والعشرون  اإلصحاحسفر اخلروج 
الْقَائÕمÉة٬Õ،  إِلَى الْبÉابِ أَوÓ إِلَى اِهللا٬، وÉي×قَرِّب×ه× إِلَى ي×قَدِّم×ه× سÉيِّد×ه× ٦ وÉامÓرÉأَتÕي وÉأَوÓالَدÕي٬، الَ أَخÓر×ج× ح×ر'ا٬،

  ؟؟؟ األبد إىلفهل بقى اخلادم بعد هذا القول  .)اَألبÉدÕ إِلَى فَيÉخÓدÕم×ه×وÉيÉثْقُب× سÉيِّد×ه× أُذْنÉه× بِالْمÕثْقَب٬ِ، 

 بدأن معىن األ ٬، وهوساسوهلم من األوغريها الكثري ولكن نكتفي �ذا القدر فهو ينقض ق
  .wاية أو  أبدي ال ما يعين

  !!! اًه روح وليس بشرنOأيعرفه العامل وهذا دليل على  ال: قالواو

إلخبار  ؛ا أنتم فتعرفونهاملعرفة احلقيقية أمO يعرفهالعامل ال  املقصود بالنص هو أنّ نّإ :نقول
ألwم مبصرين ال يبصرون٬، (: ا سائر الناس فهم كما قال املسيحوأمO .لكم عنه املسيح واألنبياء

  .)٢() وسامعني ال يسمعون وال يفهمون

ه ماكث ا أنتم فتعرفونه ألنOوأمO(ه ال يراه وال يعرفه٬، ألنO ؛ال يستطيع العامل أن يقبله: قالوا
  .)کميکون فيمعكم و

ومثله ما جاء . بل املعرفة اإلميانية ة٬،س املقصود �ا الرؤية البصرية واملعرفة احلسيOيل: نقول
  .)٣( )لستم تعرفونين أنا٬، وال أيب٬، لو عرفتموين لعرفتم أيب أيضاً: أجاب يسوع( :يف يوحنا

                                                            
  .٤ – ١/ ١١٠: المزمور -١
  .١٣ /١٣: متى -٢
  .٨/١٩ :يوحنا -٣
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  .ومثله يف األناجيل كثري

كلمة يرى يف النص اليوناين ال تفيد رؤية  إنّ: يقول مىت هنري يف تفسريه إلجنيل يوحنا
 ٬،يفسرون الرؤية باملعرفة ن للكتاب املقدس من املفسريالكثريوهناك  .العني٬، بل رؤية البصرية

  ).تادرس يعقوب وغريهم الكثري ٬،أغسطينوس يوحنا الذهيب الفم٬،(منهم 

ا املسيح فمىت جاء وأمO( :باءه غريب وطوىب للغرعدم معرفتهم باملنتظر القادم أنOوحنن نقول 
  .)١( )ال يعرف أحد من أين هو

 قبلوسيأتى إيليا فعالً  ٬،ن عيوwم مغلقةأل ؛يوحنا املعمدان ومل يعرفوهشخص يليا قد جاء بإ
يليا يأتى أوالً إن إقال هلم  )٦:٦مال (باء على األبناء إلعداد الناس برد قلوب اآل الثاين ا^يء

  .يءويرد كل ش

يت أيليا املزمع أن يإوحنن نقول بأن  ٬،يليا جاء بشخص يوحنا ومل يعرفوه فعيوwم مغلقةإذن إ
  .Xوهو املمهد ورسول من املسيح  Xمحد احلسن هو أ   قد اقترب  ن يوم الربأل   

  هو الروح القدس ؟؟؟ أيضاً Xيت قبل املسيح إيليا الرسول اآلن أفهل ستقولون ب

  :الوصف الثامن

  .روح الإت العامل كله وال يستطع ذلك ه يبكّنOإ :قالوا

ومىت جاء ذاك يبكت (: العامل على اخلطيئة٬، حيث قال املسيح  يوبخ    ت ه يبكّنOإ :نقول
  ).العامل على خطية٬، وعلى بر٬، وعلى دينونة

OأمOره املسيح بقولها توبيخه العامل على الرب فقد فس: )Oر فألين ذاهب إىل أيب وال ا على بوأم
  .)ترونين

: ره املسيح بقوله بعدهالتوبيخ على الرب قد فسO نّإ )٢(عبد األحد داود  ويرى الربوفسيور
)O٬،)ر فألين ذاهب إىل أيب وال ترونينا على بوأم Oه سيوبخ القائلني بصلبه املنكرين ومعناه أن

O؛ه سيطلبونه ولن جيدوهلنجاته من كيد أعدائه٬، وقد أخربهم أن Oيا ( ه سيصعد إىل السماء٬،ألن

                                                            
  .٧/٢٧ :يوحنا -١
  .اإلسالم واعتنقأستاذ علم الالهوت المسيحي، آان مسيحيا  - البروفيسور عبد األحد داود  -٢
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د حيث أذهب أنا ال تقدرون أوالدي أنا معكم زماناً قليالً بعد٬، ستطلبونين٬، وكما قلت لليهو
  .)١() ...م أن تأتوا٬، أقول لكم أنتم اآلنأنت

Oأكدههذا القول و. ه من هدى ووحيي اآليت الشيطان ويدينه مبا يبثّكما سيوبخ املعز 
حد دواد يف مناظرة كربى متت بني جمموعة من القساوسة وجمموعة من الربوفسور عبد األ

غلب اظرة عرب شاشات التلفاز ونقلتها أوقد نقلت تلك املن ٬،حدهمسلمني كان هو أاملناظرين امل
  .الصحف ونشرت بعدة مواقع ومنتديات

)Oوهذه األوصاف من دينونة اخلطايا والرب  ٬،)ا على دينونة فألن رئيس هذا العامل قد دينوأم
والشيطان مل تصح عن الروح القدس كلها٬، فهو مل يوبخ الناس على اخلطايا٬، ومل يوبخ 

  .تبني ذلك وتوضحه الشيطان٬، ومن أنكر ذلك فليأتنا بنصوص عن الروح القدس

 ؛فحمهأ :ويقال ٬،فحمت ي×بدل كلمة يبكّ(ب جورج فاخوري بلبنان وحبسب ترمجة األ
  .)٢( )و غريهاأسكته يف خصوم أ

Oيستطيعون مع هذا التبويخ  فحمهم عن الرد عليه والنه توبيخ العامل حبيث ي×أي من شفاملعز
  .مناقضة كالمه

  :الوصف التاسع

  .)فهو يرشدكم إىل مجيع احلق(: ه يرشد إىل مجيع احلق٬، وذلك يف قول املسيحنOإ: قالوا

  :النص أولنقر روحا٬ً،ه شخص وليس نOأسيتضح ب كلمهأبالنص عندما يذكر  نّإ :نقول

حد منكم أرسلين وليس أىل الذي إ نا ماضٍأن فا اآلمOأو ٥( :١٦ :اإلصحاحجنيل يوحنا إ
قول لكم احلق ألكين  ٧. احلزن قلوبكم ين قلت لكم هذا قد مأللكن أل ٦. ين متضيألين أيس
 ٨. ليكمإرسله أن ذهبت إولكن  .ياملعزOتيكم أنطلق ال يأن مل إه نOأل .ن انطلقأه خري لكم نOإ

ا على خطية فالwم ال مOأ ٩. ت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونةكّومىت جاء ذاك يب×
ا على دينونة فالن مOأو ١١. يضاًأيب وال ترونين أىل إا على بر فالين ذاهب مOأو ١٠. يؤمنون يب

                                                            
  .١٣/٣٢ :يوحنا -١
االب البوليسي جوج فاخوري  إلىم بيروت ترجم العهد الجديد وسميت بالترجمة البوليسية نسبة ١٩٥٣في عام  -٢

  .العربية إلىعصر جديد في ترجمات اإلنجيل  إلىونقل الترجمة 
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ن أقول لكم ولكن ال تستطيعون  ال يضاًأكثرية  موراًأيل  نّإ ١٢رئيس هذا العامل قد دين 

نه ال يتكلم من ىل مجيع احلق ألإا مىت جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم مOأو ١٣. نحتتملوا اآل
  .)تيةآمور أنفسه بل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم ب

ة حسيO مور كثريةأومن خالل االطالع على النص سنجد احلديث عن شخص بشر ويقوم ب
يف   بعض النقاط اليت مل نشر هلاىلإ اآلن رينشو ٬،قوم �اين أميكن للروح فقط دون جسد  ال

  :وهي ٬،الصفات السابقة

ئني واحلديث عن شخص حكام تدين خاطأرضية وأحداث أ إىلسياق النص يشري  :ًوالأ
 إىل Xشار عيسى أوقد  ٬،فهو يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونةمر يقوم �ذا األ

شخص مبعوث  إىل إشارةحيتملون ما يقوله ولكن مىت جاء ذلك وهي  ن الذين معه الأ
  .مرومرسل سيقوم �ذا األ

نه أل( :ولهكملها وعللها بقأومل يقف عند هذه العبارة بل  ٬،)ىل مجيع احلقإيرشدكم ( :ثانياً
  .)بل كل ما يسمع يتكلم به ال يتكلم من نفسه

حيتاج لغريه وغري مفتقر ولكننا  هو الهوت والالهوت الن الروح القدس أنتم تزعمون بأ
و�ذا قد  يسمع يتكلم٬، يستطيع التكلم من نفسه بل كل ما نه مفتقر لغريه فهو الأنرى ب

ن املعزي شخص مبعوث مفتقر أثبتنا بأو ٬،تشعرون بطلتهم الهوت الروح القدس من حيث الأ
  .الهوت مطلق إىل

طق نيخبار حيتاج لسان ناطق واإل ٬،)تيةآ مورأوخيربكم ب( :بقولهمور غيبية أخبار باإل :ثالثاً
  .وخيرب به املؤمنني وغري املؤمننيباحلق 

فهو الذي أرشد األمة إىل كل شيء  ٬،Xمحد احلسن أي املعزO على وهذا الوصف يصدق
الدينية ل يف األمور فهو فصO ٬،إن مل يكن على سبيل التفصيل فعلى سبيل اإلمجال وبيان مفاتيحه

رنا إال وحذّ ن مناهج احلق من الباطل٬، فما من خري إال ودلنا عليه٬، وما من شرOوبيO ٬،واألخروية
الروح القدس أرشد األمة  ومن زعم أنّ .عرف للروح القدسهذه امليزة ال ت× نّأ حني منه٬، يف

  !!له  ىذلك وأنO على مور غيبية فليأت ببينةأخرب ونطق بأالنصرانية جلميع احلق وتكلم و
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  :خريواأل الوصف العاشر

بالروح القدس٬، فال جيوز أن يوصف بشر  وهذا الوصف خمتص ٬،)روح احلق(نه إ :قالوا
Oه روحبأن.  

األنبياء يطلق  حيث بني يوحنا أنّ ٬،ملا جاء به كتابكم املقدس وخمالفÔ هذا منافð :نقول
كل روح يعترف بيسوع املسيح : �ذا تعرفون روح اهللا(: عليهم روح أيضاً كما جاء يف إجنيله

Oه قد جاء يف اجلسد أنه قد جاء يف اجلسد فهو من اهللا٬، وكل روح ال يعترف بيسوع املسيح أن
  .)١() فليس من اهللا

اَيُّهÉا اَألحÕبَّاُء٬، الَ ت×صÉدِّقُوا كُلá ( :١ /٤: اإلصحاحرسالة يوحنا الرسول األوىل جاء يف 
  .)؟ َألنá أَنÓبِيÉاَء كَذَبÉةً كَثÕريِينÉ قَدÓ خÉرÉج×وا إِلَى الْعÉالَمِ هÉلْ هÕيÉ مÕنÉ اِهللا: اَألرÓوÉاحÉر×وح٬ٍ، بÉلِ امÓتÉحÕن×وا 

الروح بميكن تقييد كلمة الروح فقط  فال ٬،)نبياءأ(مرادفة لكلمة  )رواحاأل( جاء كلمةهنا 
  .القدس

  .خر رسول من اهللاآو مبعىن أهلي إلهلي داللة على  النيب اوقد استخدم يوحنا تعبري الروح اإل

 /٤وىل رسالة يوحنا الرسول األكما يف نا دون تعريف لروح اهللا حيث قال ويوحنا مل يترك
فÕي الْجÉسÉدÕ فَه×وÉ مÕنÉ كُلú ر×وحٍ يÉعÓتÉرِف× بِيÉس×وعÉ الْمÉِسيحِ أَنَّه× قَدÓ جÉاَء : بِهذَا تÉعÓرِفُونَ ر×وحÉ اِهللا( :٢
  ).اِهللا

من اهللا ال ٬، ومن ليس فمن يعرف اهللا يسمع لنا( :٦ /١ :وىليوحنا الرسول األرسالة ويف 
  .)روح احلق وروح الضالل: يسمع لنا من هذا نعرف

عليهم قبل هذا  على احلواريني يف اليوم اخلمسني ومل حيلّ الروح القدس حلá نّأب: وقالوا
  .وبعده Xاليوم بوجود عيسى 

إجنيل من ليكم الدليل إو ٬،Xلقد حل روح القدس على احلواريني بوجود عيسى : نقول
كَمÉا أَرÓسÉلَنِي اآلب× أُرÓسÕلُكُمÓ !  سÉالَمÔ لَكُمÓ«: فَقَالَ لَه×مÓ يÉس×وع× أَيÓضäا ٢١: (٢٢ /٢٠:يوحنا
 .)اقْبÉلُوا الرُّوحÉ الْقُد×سÉ: وÉلَمَّا قَالَ هذَا نÉفَخÉ وÉقَالَ لَه×م× ٢٢.»أَنÉا

                                                            
  .٢ /٤: اإلصحاحرسالة يوحنا الرسول األولى  -١
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حلول الروح  نّألنا التالميذ ب يذكرمل  فلمÉ لو كان ذلك أمراً مهماًىل ذلك إضافة باإل

Oالقدس عليهم يف اليوم اخلمسني هو نفسه قدوم املعزOر به عيسى ي الذي  بشX ؟  

روح الضالل هو إنسان  وأنّ ٬،احلق هو إنسان صادق٬، هو من اهللا روح ن أنّيتبيO ذلكمن 
  .يءش كاذب ليس من اهللا يف

OوأيOفإنّ و غريهاأو باريكليتس أي باراكليتس اً كان املعىن للمعز Oمات اليت األوصاف واملقد
ه كائن بشري ي متنع أن يكون املقصود به الروح القدس٬، وتؤكد أنOللمعزX Oذكرها عيسى 

ىل عقيدة مسبقة إنصاف ودون الرجوع إوذلك واضح من خالل قراءة النصوص ب ٬،يرسله اهللا
  .سالنصوص وليس العك حتكيممنها يراد 

  .)١( )دين ألنه يأخذ مما يل وخيربكمذاك ميجO(د املسيح ويعظمه٬، ه ميجOنOإ :قالواو

وعلى ذلك فال حتتقروا  يإنه يعظم رساليت ويعترف بفضل )ذَاكÉ ي×مÉجِّد×نِي( :نقول
َألنَّه× ( التمجيد منه يلتبعوه وعظموه وجمدوه٬، كما ميجدين وهذا اوال تنكروا فضله٬، بل  رسالته

Óبِر×كُمÓي×خÉي وÕمَّا لÕأْخ×ذُ مÉإنه يأخذ من اهللا ما هو معد يل من علم اهللا٬، أي من نفس العلم الذي  )ي
املصدر الذي أخذته منه٬، سوف  نفسومن  .يل ألين أنا الذي أتكلم معكم أخذت منه٬، ونسب

  .يأخذ وخيربكم

ب ن حقيقة الصلوفك رموزها وبيX Oسن محد احلأجنيل غري م يف التوراة واإلمل يتكلّو
 اًوالعشرين شيخ ةربعرؤية يوحنا الالهويت يف األ وخصوصاً ٬،والكثري من رموز الكتاب املقدس

وقد فك ختمها بوصية  ٬،نمن يكونوحتديد هويتهم ويف املسيحيون ن وار املفسرحتأ نالذي
 هلؤالء يوجد تفسري وال ٬،عشر ثينعشر واملهديني اإل ثينئمة اإلىل األإري اليت تش رسول اهللا 

  .غري هذا التفسرياجلالسني على عرش اهللا 

 ٬،يت الشمس لتبينها لناأجودة يف سفر الرؤيا هي لغز حىت تواخلتوم املو الرموز والكثري من
Oغموض سفر  إنّ( :رين للكتاب املقدسحيث قال عنها القس أنطونيوس فكري وهو من املفس

                                                            
  .١٤: ١٦ :يوحنا إنجيل -١
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ا لو عرفت هذه فال تنكشف معانيه إال يف الوقت الذي يريده اهللا٬، أمO ٬،يزيده جالالً الرؤيا
  .)١( )إبليس األسرار مبكراً فقد يفسدها

Oمحد أي وقد فك لنا املعزX  ختومهاOن لنا هذا الغموض كما سيتضح يف الفصل وبي
لنصوص ) Xمحد احلسن أالسيد (محد أي وكيفية تفسري املعزO ٬،خري من هذا الكتاباأل

Oسئلة السائلنيأومن بينها رؤيا يوحنا الالهويت وهو يرد على  ٬،سالكتاب املقد.  

أن بشراً  إىلأموراً تشري ي حديثه عن املعزO يف ذكر Xعيسى  ذي بدء فإنّ على وعود
ا مىت جاء ذلك روح احلق فهو ي×رشدكم إىل وأمO(: ي×وحÉنَّا إجنيليف يقول حيث  ٬،يت من بعدهسيأ

  .)٢( )يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به٬، وي×خربكم بأمورٍ آتية ه الاحلق؛ ألنOمجيع 

ال على الروح القدس وحدها بدون إتنصرف  ي الكلمة املعزO نّأن لنبطل دليلهم على واآل
  .ويالت وبنص حمكم من الكتاب املقدسأت

م×بÉارÉكÔ اُهللا أَب×و  ٣: (األول اإلصحاحرسالة بولس الرسول الثانية إىل أهل كورنثوس ورد يف 
،٬ðةÉزِيÓعÉت µإِله× كُلÉو Õِسيح٬ِ، أَب×و الرَّأْفَةÉالْم Éس×وعÉا يÉبِّنÉا٬،  ٤ رÉنÕيقَتÕض µي كُلÕا فÉزِّينÉي ي×عÕذáأَنْ ال ÉيعÕطÉتÓسÉتَّى نÉح

ÓحÉزَّى نÉعÉتÉي نÕتáال ÕةÉزِيÓبِالتَّع ðيقَةÕض µي كُلÕف Óه×م ÉينÕذáال ÉزِّيÉاِهللان×ع ÉنÕا مÉوهذا دليل يبطل قوهلم  ).ن× بِه
وصاف من خالل هذه األف ٬،صفة بشرية إىلو انصرافها أاقها ميكن انطب ي الكلمة املعزO نّأب

  .ي صفة بشرية٬، ال روحيةاملعزO نّأنستدل على 

 ةاملسيح صف نهتكلم عشك أن هذا املعزي الذي  دىنأهناك  ةالصرحي فاصاألوهل بعد 
  ة ؟بشري

 )منتس(و أه بشارة بكائن بشري٬، وادعى مونتنوس فهم أوائل النصارى قول يوحنا بأنOوقد 
 )ماين(٬، ومثله القادم )البارقليط(املعزي ه سيا الصغرى أنOأ يف) م١٨٧(قرن الثاين امليالدي يف ال

Oفادعى أنOأسقفاً أرسلهم إىل بالد نيثنا عشر تلميذاً وسبعإيح فاختار به باملسه البارقليط٬، وتش 

                                                            
 New-02-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st-: انطونيوس فكري -١

-El-Youhanna-Roia-Sefr-Ro2ya/Tafseer-El-Sefr-Fekry/27-Antonious-Testament/Father
introduction.html-Lahouty__00  

  .١٣ /١٦: يوحنا -٢
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وا على هذه أملا جترO )الروح القدس( ه األقنوم الثالثقليط أنOاملشرق٬، ولو كان فهمهم للبار

  .الدعوى

Oر من براثن املادة ومن مث صعود تدعو املانوية إىل الزهد ومعرفة الذات كخطوة أوىل للتحر
مروا عليه آخطراً على املسيحية وتصادم مع كهنة زرادشت وت )ماين(أعترب ). املعراج(الروح 

ودفن يف مدينة . م٢٧٦كي فسجن وعذب حىت مات يف عام مع بعض رجال البالط املل
مدينة سلمان الفارسي املباركة  :أي ٬،العراق يف )سلمان باك(واليت تسمى اليوم  )طيسفون(

  .)١( والذي كان يعد من أتباع املانوية

أسقف قيصرية  هووبيوس القيصري  ي٬،يف كنيسة فينا لياسابيوس القيصر وتوجد وثيقة
وردت فيها كلمة الباركليتس كصفة  ٬،"ريخ الكنيسةأت"ومؤرخ الكنيسة األول وذلك يف كتابه 

نعت واملتهمني مبسيحيتهم وفيها ي املسيحينيالدفاع عن  مسؤوليةى على شخص تبنO أطلقت
ه حامى عنهم وتشفع نOأل ؛بالربكليتس) جانوسأيب أفيتوش (املسيحيون هذا الشخص وامسه 

  .)٢( حياته للهالك ضاًمعرO هلم جهاراً

األبوليناريني و Gnosticsصمت باهلرطقة مثل الغنوصيني و× بالنسبة للمذاهب اليتو
Appolinarians  والدوكيتينيDocetas اهب لنفسه ذقد اختذ أحد زعماء تلك املفريهم وغ

  .)٣( تنبأ به املسيح وصار له أتباع عديدون يالذ) ل أمحدآ( ه النيبدعى أنOاو٬، )الرباقليوس(اسم 

لفظ  نّإ :١١٩سويف والبهنسا يف تفسري يوحنا ص سقف بينأيقول االنبا اثناسيوس 
وهو ... و الشكر أومعناه احلمد  ٬،)بريكليتس(يصري  ذا حرف نطقه قليالًإ )ياملعزO(البارقليط 
  .لفظ أمحدقريب من 

 ٬،)مناحيم(كان أحد أمساء املسيا بني اليهود : يف تفسري ي×وحÉنَّا) مىت هنري(ويقول القس 
  .)٤(ون يوم املسيا سنوات التعزية ٬، كان اليهود يسمO)املُعÉزِّي( :أي

                                                            
في آتابه ) ماريادي ليكوري(، وذآر ذلك أيضًا  القديس "تاريخ البطارآة"في آتابة ) ساويرس(وعن موته ذآر  -١
  .للكاتب محمد حسني يوسف "آتاب القرآن يتكلم واإلنجيل يثبت ما يقوله دين الحق"و  "دحضهاتأريخ األرطقات مع "
وأيضًا أثبتت هذه الحادثة في . للكاتب محمد حسني يوسف) آتاب القرآن يتكلم واإلنجيل يثبت ما يقوله دين الحق( -٢

  .نهم أحمد ديداتمناظرة آبرى بين مجموعة من القساوسة ومجموعة من علماء المسلمين من بي
  .للمؤرخ السوري فراس السواح) کتاب الوجه اآلخر للمسيح ( -٣
  .١٧٣ – ١٧١: راجع الريس، بشارة أحمد في اإلنجيل، ص -٤
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هذه الكلمة من الناحية  نّإ(: حد داود املتقن للغة اليونانيةوذكر القسيس املهتدي عبد األ
) بري(الكلمة تتكون من مقطعني٬،  األجمد٬، واألشهر٬، واملستحق للمديح٬، وأنّ: اللغوية تعين

وأن  أمحد باللغة العربية٬، اًلتمجيد أو الثناء٬، مما يعين متاموهذه الكلمة مشتقة من ا ٬،)كليتوس(و
بوا نصها يف النصارى عرOولكن  ٬،)امسه(وهي تعين  ٬،)أونوما(النص اليوناين استعمل كلمة 

ا النيب احلق الذي وأمO": الترمجة الصحيحة يف حني أنّ )يرسله اآلب بامسي(: األناجيل احلالية
  .)١( ")...سيبعثه اهللا امسه أمحد 

Oد ومن هنا ندعو مجيع عقالء النصارى إىل حماولة قراءة الكتاب املقدس بكثري من التجر
Oالقراءات السابقة٬، والقناعات املسبقة٬، واألحكام اجلاهزة٬، والتأمل يف ر من والعقالنية٬، مع التحر

داللتها على  تلك النصوص اليت أوردنا بعضها من كتا�م٬، وحماولة فهمها٬، فعندها ستجدون أنّ
Oمحد أي املعزX.  

  :مسيحية ةأمرال سؤال  وهو يرد على Xمحد احلسن أل حممد آومن كالم لقائم 

فكيف تثبت  ٬،ن السفراء أربعة٬، وانقطعت بعدها السفارةأتقولون بنتم الشيعة أ :ؤالسال
  ؟) ٥(بأنك سفري رقم ) ن٬، والتوراة٬، واإلجنيلآالقر(بالدليل النقلي والعقلي من 

reta . jorj  

  ٢٠٠٥/  امرأة مسيحية

وخيرج قضيب من جذع يسOى ( :اإلصحاح احلادي عشرسفر اشيعاء  (... :اجلواب
وينبت غصن من أصوله وحيل عليه روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح 
املعرفة وخمافة الرب ولذته تكون يف خمافة الرب فال يقظي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب 

رض مسع أُذنيه بل يقظي بالعدل للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األ
. بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه 

ال يسوئون وال ... فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع اجلدي والعجل مع الشبل 

                                                            
  . ١٤٨ – ١٤١: راجع کتابه، محمد صلى اهللا عليه وسلم آما ورد في آتاب اليهود والنصارى، ص -١
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ويكون  .ة الرب كما تغطي املياه البحراألرض متتلئ من معرف يفسدون يف كل جبل قدسي ألنّ

  .)١( ...)صل يسOى القائم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون حمله جمداًأ اليوم أنّيف ذلك 

 Xوأم اإلمام املهدي  .Xه والد نيب اهللا داوود نOأوهو يف التوراة معروف  ؛أما يسOى
  .Xمن ذرية داوود 

 Xها قيصر الروم رأت يف املنام نيب اهللا عيسى إwا أمرية جدO( :وقصتها باختصار شديد
لولده  Xمن عيسى  وخطبها الرسول حممد   اًووصيه مشعون الصفا والرسول حممد

أو مسعان بطرس قد جاءك  لشمعون الصفا Xفقال عيسى ٬، Xاإلمام احلسن العسكري 
ورأت بعد ٬، Xوصي عيسى ) مسعان بطرس(ها من ذرية مشعون الصفا ألنO ؛شرف عظيم

وحصلت هلا معجزات كثرية حىت وصلت إىل دار  ٬،يبضت نفسها للسكثرية وعرO ىذلك رؤ
ولدت له اإلمام و Xفزوجها من ابنه اإلمام احلسن العسكري  ٬،Xاإلمام علي اهلادي 

  .Xحممد بن احلسن املهدي 

من جهة ) Xيعقوب (من ذرية إسرائيل  Xفاإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري 
  .من جهة األب ومن ذرية حممد  ٬،األم

ثين كما يصدق على املهدي األول من املهديني اإل٬، ه قضيب من جذع يسOىنOأفيصدق عليه 
  .Xألنه من ذرية اإلمام املهدي  ؛ه غصن خيرج من ذاك القضيب من جذع يسOىنOإعشر 

هو  واألئمة  محد كما يف الروايات عن الرسول حممد أواملهدي األول والذي امسه 
 ٬،وميينه وأول مؤمن به عند بداية ظهوره قبل قيامه بالسيف ووصيه Xرسول اإلمام املهدي 
ي يف التوراة يف سفر إشعيا اإلصحاح ئقراوإذا أردتÕ املزيد  لالختصارواكتفي �ذا القدر 

 ٬،والتاسع واألربعون ٬،والرابع األربعون ٬،والثالث واألربعون ٬،والثاين واألربعون ٬،الثالث عشر
  .)٢( )...وتدبريها جيداً ٬،والسادس والستون ٬،واخلامس والستون ٬،والثالث والستون

يتها أالسالم عليك ( Xورد يف زيارة أم القائم : Xل حممد آىل قائم إسؤال وجه  ويف
  ورد هذا النعت يف اإلجنيل ؟ أين ٬،)املنعوتة يف اإلجنيل

                                                            
  .١٠-١: اإلصحاح الحادي عشر -١
  .Xأحمد الحسن  اإلمام - نآوالقر واإلنجيلالمهدي في التوراة  اإلماموصي ورسول  -١
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ل آوصلى اهللا على حممد و ٬،واحلمد هللا رب العاملني٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم( :اجلواب
  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًحممد األ

وظهرت آية  ١( :الثاين عشر اإلصحاح: رؤيا يوحنا الالهويت( :م القائمأهذا هو وصف 
عظيمة يف السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر حتت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثين 

وظهرت آية أخرى يف  ٣. وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد ٢. عشر كوكباً
 ٤. هو ذا تنني عظيم أمحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان. السماء

والتنني وقف أمام املرأة العتيدة أن تلد حىت . وذنبه جير ثلث جنوم السماء فطرحها إىل األرض
. أن يرعى مجيع األمم بعصا من حديد عتيداً ذكراً فولدت ابناً ٥. يبتلع ولدها مىت ولدت

واملرأة هربت إىل الربية حيث هلا موضع معد من اهللا  ٦. واختطف ولدها إىل اهللا وإىل عرشه
ميخائيل ومالئكته . وحدثت حرب يف السماء ٧ ومئتني وستني يوماً لكي يعولوها هناك ألفاً

 ٩. يقووا فلم يوجد مكاwم بعد ذلك يف السماءومل  ٨. حاربوا التنني وحارب التنني ومالئكته
فطرح التنني العظيم احلية القدمية املدعو إبليس والشيطان الذي يضل العامل كله طرح إىل 

يف السماء اآلن صار خالص  قائالً عظيماً ومسعت صوتاً ١٠. األرض وطرحت معه مالئكته
على إخوتنا الذي كان يشتكي إهلنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه ألنه قد طرح املشتكي 

وهم غلبوه بدم اخلروف وبكلمة شهاد¤م ومل حيبوا حيا¤م  ١١. وليالً عليهم أمام إهلنا wاراً
ويل لساكين األرض . من أجل هذا افرحي أيتها السموات والساكنون فيها ١٢. حىت املوت

وملا رأى التنني أنه  ١٣ قليالً أن له زماناً والبحر ألن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عاملاً
فأعطيت املرأة جناحي النسر  ١٤. طرح إىل األرض اضطهد املرأة اليت ولدت االبن الذكر

وزمانني ونصف زمان من وجه  العظيم لكي تطري إىل الربية إىل موضعها حيث تعال زماناً
فأعانت  ١٦. فألقت احلية من فمها وراء املرأة ماء كنهر لتجعلها حتمل بالنهر ١٥. احلية

فغضب التنني  ١٧. األرض املرأة وفتحت األرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنني من فمه
  .)١( ....)على املرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين حيفظون وصايا اهللا وعندهم

* * *  

                                                            
  .Xاإلمام أحمد الحسن  -الجواب المنير عبر األثير  -١



א Wא

א אא
يف كرت wا ذُأعقيدة التثليت اليت يعتقد �ا النصارى واليت يدافعون عنها ويؤكدون ب نّإ

وذلك لعدم وجود  ؛حتتاج من الباحث الكثري من اجلهد ملعرفة بطالwا املقدس ال الكتاب
Oواليت الثالثة املتمايزة  اآلهلةو أ قانيم الثالثةعقيدة األ نّإبل  ٬،ن تلك العقيدةنصوص صرحية تبي

م من الكتاب املقدس وحمك يطعد لنص قووج ال كما يزعمون ليس فقط واحد هي جوهر
  .)١( العقل السليم يرفضها حتما٬ً، وبال إشكال إنّيف إثبا¤ا٬، بل يسعفهم 

نص غري ال ذاه٬، )٢( )اخل... الذين يشهدون يف السماء ثالثة نّإ(وحىت استشهادهم بنص 
هم نص يستشهدون به على عقيدة أنه أرغم  وضعاً احوضعه املترمجون والشرOقد و ٬،صليأ
  .قانيم الثالثةاأل

  .)فَتِّش×وا فÕي سÕفْرِ الرَّبِّ وÉاقْرÉأُوا( :١٦ /٣٤ :سفر إشعياء يف أنقر

أَقْوÉالَ طُوبÉى لÕلáذÕي يÉقْرÉأُ وÉلÕلáذÕينÉ يÉسÓمÉع×ونَ ( :٣ /١:يف سفر رؤيا يوحنا الالهويت أونقر
Ôقَرِيب ÉقْتÉالْو áا٬، َألنÉيهÕف Ôكْت×وبÉم Éا ه×وÉفَظُونَ مÓحÉيÉ٬، وÕالنُّب×وَّة(.  

فتعالوا معنا نفتش  ٬،يف املعرفة جناتنا نّأل ؛هذه النصوص تدعونا للقراءة والبحث والتدقيق
  .سفار الكتاب املقدس لعلنا جند غايتناأ أونبحث ونقر

عقيدة التثليث تفتقر إىل  نّأل ؛هذه العقيدة فهوممدلة عقلية لتقريب أيسوقون  املسيحيونو
هلذا يلجأ فقهاء املسيحية إىل طريقة ضرب األمثال للتدليل عليها من  ؛النصوص اليت تدل عليها

  .جهة٬، وتقريبها لألذهان من جهة أخرى

الشمس تتشكل من جسم وضوء  ومن األمثلة اليت يسوقوwا يف هذا الصدد قوهلم أنّ
٬، فال ميكن فصل الشمس عن جسمها وال عن ضوئها أو وحرارة وهذه الثالثة تشكل ثالوثاً

  !فهذه الثالثة إذن شيء واحد وثالثة يف وقت واحد . حرار¤ا

                                                            
 :لتبيان بطالن عقيدة التثليث على الرابط التالي Xحمد أيمنكم قراءة آتاب التوحيد للمعزي  -١

saed/Tawhid.pdf-mehdyoon.org/arabic/documents/books-http://ar.al  
  .ستأتي دراسة النص عما قريب فانتظر -٢
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  .وكذلك األمر بالنسبة جلسم التفاحة وطعمها ورائحتها

ضوء والرائحة ليست سوى أعراض أو احلرارة والطعم وال ولكنهم يتغافلون عن حقيقة أنّ
صفات ال تقوم وال تستقل بذا¤ا٬، بينما األقانيم الثالثة بالنسبة هلم حقيقية ومستقلة بعضها عن 

  .فاملساواة اليت يزعموwا يف األقانيم الثالثة منعدمة هنا ٬،األخر

اإلنسان يتكون من ذات وعقل وروح وهو : ويضربون مثاالً آخر للثالوث٬، فيقولون
الذات حتتاج إىل الروح من أجل احلياة٬، وحتتاج إىل العقل من  هنا البد أن نعرف أنّو .واحد

ستقلة٬، كما يقولون أجل التعقل٬، فنحن إذن بإزاء أجزاء حيتاج بعضها لبعض٬، وهي ليست م
  .هذه الثالثة هي أجزاء ٬، هذا إذا قلنا بأنّبشأن األقانيم

Éفاملثلث يتشكل من ثالثة أضالع وهو واحد٬، ولكن  ل املثلث؛ثَوالكالم نفسه ي×قال بشأن م
  .ليس كل ضلع مبفرده مثلثا٬ً، بل انضمامه لألضالع األخرى ينتج منه املثلث

؟؟ زيل ؟أم أوهل هو خملوق  ٬،وهو الروح القدس ؛قنوم الثالثلة األأر مسن حنرOأنود  واآلن
  له ؟؟؟إه نOأن العلماء القدامى يعتقدون بوهل كا

  زيل ؟؟؟أله إهذا االقنوم هو  نّأوهل هناك نص واحد يؤكد على 

لوهية الروح القدس ونضعها على طاولة إعلى  يزعمون داللتهاع بعض النصوص اليت لالنط
  :البحث

  :ولالنص األ

 اآلب×٬،: فَإِنá الáذÕينÉ يÉشÓهÉد×ونَ فÕي السَّمÉاِء ه×مÓ ثَالَثَةٌ( :٧ /٥ :رسالة يوحنا الرسول األوىل
  .)وÉهؤ×الَِء الثáالَثَةُ ه×مÓ وÉاحÕدÔ. وÉالْكَلÕمÉة٬ُ، وÉالرُّوح× الْقُد×س×

 ٬،)الكلمة( بنواال ٬،باآل(قانيم الثالثة هذا دليل قاطع على عقيدة الثالوث واأل :قالوا
  .وهؤالء الثالثة واحد ٬،)روح القدسوال

متمايزون بكل ثة الهؤالء الث نّأل ١= ١+١+١صبح أيف نعرف ك ننا الأرغم : نقول
  .ليهإذهبتم  ىل ماإيشري  ننا سنفتش النصوص لعلنا جند ماأ الإ ٬،شيء

  .عشر اخلامسال يف القرن إظهر يهذا النص مل  :والًأ
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wا حاشية ومل أتقول ب يضاًأو ٬،وجود له هذا النص ال نّأة تقول بيالکتاب املعارفدائرة  :ثانياً

  .للنصوص الحقاًضافتها إبل حاشية ومت  ٬،تكن من ضمن النصوص

باعتراف دائرة املعارف  ذلك؛ وهذا النص ليس من النصوص األصلية يف الكتاب املقدس
وحتت عنوان خمطوطات العهد اجلديد ٬، )خ(٬، حرف ٢٩٥ص: اجلزء الثالث: الكتابية

وقد حدثت أحياناً بعض اإلضافات لتدعيم فكر الهويت٬، كما (: إختالفات مقصودة يقول
هذه العبارة ال  ن٬ّ، حيث إ)١() واللذين يشهدون يف السماء هم ثالثة(حدث يف إضافة عبارة 

توجد يف أي خمطوطة يونانية ترجع إىل ما قبل القرن اخلامس عشر٬، ولعل هذه العبارة جاءت 
٬، مث افة مقصودة إىل نص الكتاب املقدس٬، وليس كإضأصالً يف تعليق هامشي يف خمطوطة التينية

  .أدخلها أحد النسَّاخ يف صلب النص

  :النص حسب التراجم العربية احلديثة :ثالثاً

قامت بعملها جلنة من خمتلف الطوائف املسيحية ؛ )املبسطة(الترمجة العربية املشتركة   ١
  .حذفت النص العربية

حذفت  )بريوت   منشورات دار املشرق (ية الترمجة الكاثوليكية احلديثة أو اليسوع  ٢
: يف بعض األصول): ١٩الطبعة  ٩٩٢،٬ :ص(النص وكتبت يف اهلامش أسفل الفقرة اليت تسبقه 

مل يرد ذلك يف األصول اليونانية . اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد(
Oأاجح والر ٬،ل عليهااملعوOه شرح أدخل إىل املنت يف بعض النسخن(.  

 :مةوضعته بني قوسني وكتبت باملقدO )كتاب احلياة(ملقدس الترمجة التفسريية للكتاب ا  ٣
  .ما بني األقواس عبارة عن شرح وتفسري وغري موجود بالنص األصلي نّإ

وجود هلا يف  للعلن والن تظهر أهناك عقيدة يراد هلا  نّأل ؛همت زجOووجود له  ذن النص الإ
  .نصوص الكتاب املقدس

 ة يفول مرOأهذا املقطع ظهر  نّإ( :يقول يالذنيوتن  إسحاقهو  ؛شهادة عامل كبري :رابعاً
هذا النص مل  نّأنقطة قوية  يضاًأيضيف نيوتن و ٬،يرازمس للعهد اجلديدإجنيل إالطبعة الثالثة من 

وتية حول الثالوث من وقت جريوم وحىت وقت طويل بعده ومل جمادالت اله أي يستخدم يف

                                                            
  .۵:٧يوحنا  ١ -١
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 أيتباع الصليب الذين يقبلوا أغفلة  لكن تسلل النص بطريقة شيطانية مستغالًو ٬،بداًأيذكر 
  .)١( )يناأالتنازل عن الثالوث املفربك كما ر الّإء يش

  .املخطوطات :خامساً

 يهذه ه٬، ومثانية خمطوطات سبعة منها تعود للقرن السادس عشر هذا النص وجد فقط يف
املخطوطة و). ٢٢١و  ٢٣١٨و ٣١٨و٦٣٦و  ٦٢٩و  ٤٢٩و ٨٨و ٦( :رقام املخطوطاتأ
هذا النص  �ا هذا النصلف سنة موجود أبعد  :أي ٬،من القرن العاشر يه ٢٢١خرية رقم األ
  .بتهريخ كتاأعلى اهلامش خبط خمتلف و ال يعرف على وجة الدقة ت فيها

خمطوطة يونانية   أيدليل مؤكد على وجود هذا النص يف أي يوجد يوجودمعىن ذلك ال 
 ربعة النص مكتوب على اهلامشأحىت السبع خمطوطات السابق ذكرها منهم  ١٥٠٠قبل عام 

  .كتب النص فيها على اهلامشحىت املخطوطات السبع السابق ذكرها أربع منها 

  فهل بعد هذا البيان يوجد شخص يستدل �ذا النص ؟؟؟

  :النص الثاين

وحِ فَاذْهÉب×وا وÉتÉلْمÕذُوا جÉمÕيعÉ اُألمÉمِ وÉعÉمÕّد×وه×مÓ بِاسÓمِ اآلبِ وÉاالÕبÓنِ وÉالرّ×( :١٩:  ٢٨إجنيل مىت 
  .)الْقُد×سِ

  .ليل قاطع على عقيدة الثالوثد النص هيصيغة التعميد الواردة �ذا  نّإ: قالوا

 ٢٨ إلصحاحامن إجنيل مىت  ١٩ثبات حتريف العدد إسيتبني من خالل البحث : نقول
نفسه هذه  بطرسالتالميذ حىت حد من احلواريني وأال يعرف أي إذ ؛ وبطالن االستشهاد به

توبوا فقال هلم بطرس ( :هي هكذا ٣٨: ٢عمال الرسل أ بل الصيغة الواردة يف ٬،الصيغة
  .)وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع املسيح لغفران اخلطايا فتقبلوا عطية الروح القدس

  

                                                            
  http://cyberistan.org/islamic/newton1.html :وهذا هو الرابط -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................. ٥٠
م باتباعهم �ون من اخلطايا الذين تطهروا من ذنفالروح القدس يعطى ويسدد به التائبو
يف ذلك  Xاملسيح  )١( ه اهللا يف اخللقنOأوصف بحجة اهللا وخليفة اهللا على خلقه الذي ي×

  .الزمان

ن يعطيهم خليفة اهللا وحجة اهللا هو من يسددهم بالروح القدس وهو م نّأوالدليل على 
كَمÉا ! سÉالَمÔ لَكُمÓ«: فَقَالَ لَه×مÓ يÉس×وع× أَيÓضäا ٢١( :٢٠ إجنيل يوحناالروح القدس ما جاء يف 
  .)اقْبÉلُوا الرُّوحÉ الْقُد×سÉ: م×وÉلَمَّا قَالَ هذَا نÉفَخÉ وÉقَالَ لَه× ٢٢.»أَرÓسÉلَنِي اآلب× أُرÓسÕلُكُمÓ أَنÉا

وقال (: قانيم املزعومةأيضاً ال تذكر الثالثة أعلى سبيل املثال  ١٥ /١٦ :مرقص والصيغة يف
  ).جنيل للخليقة كلهاكرزوا باإلأو مجعأىل العامل إهلم اذهبوا 

على  اًحد عشر تلميذأمام األ ١٩ /٢٨ :واملسيح على زعمهم قال النص الوارد يف مىت
 ٬،جنيل مىتإخر ما قاله املسيح على زعم كاتب و آأن نسميه خطبة الوداع أاجلبل فيما ميكن 

ومل يذكره  يساساألنسوا هذا القول املهم و اًحد عشر تلميذن األأن نتخيل أمن الصعب و
  ! طالقاًإة بعد ذلك حد باملرOأ

ا نطق به املسيح آخر مهم مجلة وأبل  ٬،هل يعقل مجلة واحدة مل يستطع التالميذ حفظها
  !؟ طالقاًإمن تالميذه  يأمل ينفذها و

م صيغة أالتعميد صيغة مىت  ن يتبع النصارى يفأيهما جيب أ :ن نسأل ببساطة شديدةأولنا 
  ؟ بطرس ومرقص السابق ذكرمها

ن هذا النص ٬، وعلى أية حال فإن مرقص هو املرجع ملىت ومن هنا ترجحت صيغت مرقصإ
  .موضوع التثليثيثبت شيئاً يف  ال

ما يذكره يوسابيوس  أنقرس يصلهذه الصيغة مقحمة على النص األ نّأوالدليل على 
  .ف به للقارئبعد أن نعرOالقيصري 
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  وس ؟يبوسايمن هو 
ويقال هلا . (٣١٤يف  ةسقف قيصريأأصبح ) م٣٣٩    ٢٦٣(يوسابيوس القيصري 

Oة بالد باسم قيصرية قيسارية٬، مسيت �ذا االسم متجيداً للقيصر الروماين أغسطس٬، ويوجد عد
وكانت  .وثالثة يف فلسطني ٬،نطاكيةأوواحدة يف  ٬،واحدة يف اجلوالن بسورية ٬،أو قيسرية

Oسوريا اليت ٬، وكذلك قيصرية فيلييب يف )قيصرية فلسطني(ميالدي  ١٣٣ى اعتباراً من عام تسم
  .)١() كانت واقعة يف اجلوالن احلالية وذكرت يف إجنيل لوقا وتدعى اليوم بانياس احلولة

بسبب عمله يف تسجيل تاريخ الكنيسة ) أبو التاريخ الكنسي(نه أليه إما يشار  وكثرياً
  .وقائع التاريخ الكنسي سيما ٬، اليف وقت مبكر ةاملسيحي

 كتبها يف كتبه الكثرية اليت استشهد به يفو ١٩ /٢٨ :مىت يف١٩قرأ يوسابيوس العدد 
وكتابه الشهري  ٬،ءعلى اشعياشروح على املزامري وا تعليقات ومنهو٬، ٣٣٦ىل إ ٣٠٠الفترة من 

  .قسطنطني اإلمرباطورمدح  كتابه يفتاريخ الكنيسة و

 ممفاذهبوا وتلمذوا مجيع األ(:  وكان النص كالتايلمىت لقد ذكر يوسابيوس هذا العدد يف
  .ة واحدةمل يذكر الصيغة الثالثية وال مرOو ٬،)يوعمدوهم بامس

 ال wاأا مOإ ؛جلها سنجد اًنص اًردنا تتبع عقيدة التثليث اليت يؤمن �ا النصارى نصأذا إو
 فت معىنäرOح× wاأو أ ٬،صليمعناها األ فت عنرOح× wاأو أ ٬،وجود هلا يف النسخ اليونانية والعربية

ن يتحفنا به ونكون أ رجوأعلى هذه العقيدة ف اًصليأو اًقطعي اًهناك نص نّأومن يقول ب ٬،وداللة
  .له شاكرين

فمتفقون على هذه  املسيحيونا حنن مOأ ٬،يها املسلمونأم لون هذه فقط عندكوورمبا سيق
كما  بنواالب و من اآلأب كما يقول االرثذوكس الروح القدس منبثق من اآل نّأالعقيدة و
  !!والهوت مطلق وليس مبخلوق وليك يقول الكاث

                                                            
  .وآيبيديا الموسوعة الحرة -١
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ىل إال لريجعوا إحون به وفالدليل بعكس ما يصرO ٬،يسعفهم بشيء ولكن هذا القول ال

  .)١( نفسهمأوا بأمواقعهم الرمسية ويقر

  :الروح القدس خملوق نأساقفة مسيحيون يؤمنون بأعلماء و
للكرامة بل بالنسبة ٬، ال بالنسبة بنااليضع أورجيانوس الروح القدس يف درجة أقل من 

Oوحده هو من اآلب فقط٬، ولكن الروح القدس هو من اآلب  بناال ر أنّلألصل٬، فهو يقر
  .بناالبواسطة 

هلذا القول ظهرت بداية بدعة الكاثوليك يف انبثاق  ةن نتيجووهنا يتهمون الكاثوليك ويقول
  .بنواالالروح القدس من اآلب 

  .)٢( )شÉيÓٍء بِهÕ كَان٬َ، وÉبِغÉيÓرِهÕ لَمÓ يÉكُنÓ شÉيÓٌء مÕمَّا كَانَكُلú ( :شرحه لعبارة أورجيانوس يف

كل األشياء عملت  واآلن٬، كما رأينا٬، فإنّ: جنيل يوحنا تساءل أورجيانوس قائالًإيف بداية 
  ؟ وهنا جيب أن نتساءل إن كان الروح القدس أيضاً قد ع×مل من خالله). اللوغوس(من خالله 

  :من هو ارجيا�وس
برز أوائل آباء أكان من ) (,�ριγένης Ōrigénēs) ٢٥٤    ١٨٥(أورجيانوس 
كتاباته هامة بوصفها واحدة من أوىل احملاوالت الفكرية . ٢٥٤تويف يف  .ةالكنيسة املسيحي
  .ةلوصف املسيحي

وأشتهر أيضاً مبساندته . سنهوصار نابغة يف العلم رغم حداثة  فذّةوكان ذو عقلية 
  .ضطهاد وكان يقويهم يف اإلميان حىت يستشهدواضون لالالذين يتعرO شجيعه للمؤمننيوت

اإلسكندرية املسيحية وهو يف سن الثامنة عشر بعد أن  ملدرسة ووصل إىل أن يكون مديراً
ـ عيَّ  ملدرسة األسكندرية الالهوتية خلفاً رئيساً ١٢نه البابا دمييتريوس األول البطريرك ال

  .ألكليمندس األسكندري
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اُهللا  مÉسÉحÉه× كَيÓفÉ يÉس×وع× الáذÕي مÕنÉ النَّاصÕرÉةÕ( :٣٨العاشر  اإلصحاحعمال الرسل سفر أ

áيس×٬، َألنÕلÓإِب ÓهِمÓلَيÉع ÕطµلÉسÉالْم×ت ÉيعÕمÉي جÕفÓشÉيÉا وäرÓيÉع× خÉنÓصÉالَ يÉي جÕذá٬، الÕالْقُوَّةÉاَهللا بِالرُّوحِ الْقُد×سِ و 
ن اهللا كان أل ؛األعمالقوة ليعمل تلك  أعطيقد و ٬،Xاملسيح  هو هنا املمسوح ).كَانَ مÉعÉه×

  .معه

هلك إجل ذلك مسحك اهللا أمن  اإلمثبغضت أحببت الرب وأ( :٤٥السابع  اإلصحاح املزامري
  .)كثر من رفقائكأبدهن االبتهاج 

عالقة له  ال يضاًأو ٬،الروح القدس خملوق أنّمل بعض النصوص اليت تثبت أن لنتواآل
  .ثالثةقانيم الباأل

وÉكُلú مÉا عÉمÕلْت×مÓ بِقَوÓل ( :١٧ /٣ :كولوسي رسالة بولس الرسول إىل أهلمن  :ولالنص األ
Õبِه ÉاآلبÉاَهللا و ÉرِينÕاكÉ٬، شÉس×وعÉمِ الرَّبِّ يÓبِاس áلُوا الْكُلÉمÓل٬، فَاعÓعÕف Óأَو(.  

شاكرين اهللا ) و املعلم يسوعأالسيد (كل عمل وقول وفعل باسم الرب يسوع  ٬،ذنإ
  .ب بهواآل

هذا  يفمن بعيد  من قريب وال شارة الذكر للروح القدس وال حىت إ وجدي الأنه نالحظ 
  .النص

نعمة ( :قول بولس ١٤ /١٣:ورد يف رسالة بولس الثانية إىل أهل كورنثوس :النص الثاين
ويستخلص النصارى  .)آمني. ة الروح القدس مع مجيعكم٬، وشركربنا يسوع املسيح٬، وحمبة اهللا

  .من هذا النص برهاناً داالً على صحة التثليث وتساوي األقانيم الثالثة

  ؟ فهمتموهالذي غري  يئاًراد شألعل القائل : لقوأ

أَلَعÉلáكÉ تÉفْهÉم× مÉا «: وÉسÉمÕعÉه× يÉقْرÉأُ النَّبِيَّ إِشÉعÓيÉاَء٬، فَقَالَ( :٣٠ /٨ :سفر أعمال الرسلورد يف 
  .)»؟ أَنÓتÉ تÉقْرÉأُ

  :نقول ٬،فهمه بولس الرسول للناسن ي×أراد أذا ترتلنا وقلنا هذا ما إو

٬، ومل يتتلمذ على يديه و الرسول بولس الذي مل ير املسيحالقائل للعبارة السابقة ه إنّ :والًأ
  .اً من اخلطأ حىت تأخذ أقواله حجةفإنه ليس معصوم
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الثالوث صادراً وليس االعتقاد ب ٬،مبنية على االعتقاد بالثالوث السابقة عبارة بولس إنّ :اًيثان
ر مبوجب جممع عقد يف الربع األول من القرن الرابع امليالدي وهو ٬، بل تقرOعنها وعن أمثاهلا

  .م ٣٢٥سنة  يةقيجممع ن

٬، بل م الثالثلفظ الروح القدس يف قول بولس ليس معناه اإلله حىت يكون األقنو إنّ :ثالثاً
ر من ذنوبه فيوكل به الروح سية املمنوحة من اهللا عندما خيلص العبد هللا ويتطهOاملوهبة القد يعين

فقال هلم بطرس توبوا وليعتمد كل (: ٣٨ /٢:عمال الرسلأاه يف وهذا ما بينO ٬،القدس لتسديده
  .)واحد منكم على اسم يسوع املسيح لغفران اخلطايا فتقبلوا عطية الروح القدس

سدد به التائبون من اخلطايا الذين تطهروا من ذنبوهم باتباعهم عطى وي×ي×فالروح القدس 
  .٬X، وهو املسيح اهللا يف اخللق يف ذلك الزمان ٬،حجة اهللا وخليفة اهللا على خلقه

اهللا کما توهم النصارى فهم  يست هيالروح ل نّأو ٬،الروح القدس خملوق نّأن اهللا ببيO وقد
  !!!اهللا روح  نّأيرددون ب دائماً

 ٬،قياء القلوب ففي األسفار اآلتيةنأيسدد �ا اهللا املخلصني و وكما ورد ذكر الروح اليت
  :هي كثرية الإاحلصر و على سبيل املثال ال

اهللا  .)روحاً مستقيماً جدد يف داخلي هللا ياقلباً نقياً أخلق يف ( :٥١/١٠ :مزمور يف أنقر
لروح فا ٬،وتسلك به سبل احلق نقياً وجتعله طاهراًسدده مستقيمة ت× خلق يف داخله يف قلبه روحاً
  .املسيحيون خلق وليس هي اهللا كما يقول

 .)وأعطيهم قلباً واحداً وأجعل يف داخلكم روحاً جديداً( :١٩ /١١ :سفر حزقيالويف 
دليل على  يضاًأوهذا  ٬،غري الروح اليت يف داخلهم جديداً ن جيعل يف داخلهم روحاًأالدعاء هلم ب

  .الروح خلق من خلق اهللا نّأ

وهذا  .)فقال إليشع ليكن نصيب اثنني من روحك علي( :٩ /٢ :سفر امللوك الثاين ويف
  .ليست واحدةإwا د الروح وتعدO النص يؤكد

هنا  يضاًأو .)يوجد يف مملكتك رجل فيه روح اآلهلة القدوسني( :١١ /٥ :سفر دانيال ويف
  .الروح القدس :يأ ٬،القدوسني هلةفيه روح اآل رجالًهناك  نّأكيد بأت
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 :يوحنا املعمدان كما هو وارد يف إجنيل لوقا: أل منها اآليت ذكرهموهذه الروح هي اليت امت

١٥ / ١: )Oه ميتلىء من الروح القدسومن بطن أم(.  

فَلَمَّا سÉمÕعÉتÓ ( :٤١ /١ :هو وارد يف إجنيل لوقاكما  ه اليصابات طبقاًأمO امتألت منهو
  .)أَلÕيصÉابÉات× سÉالَمÉ مÉرÓيÉمÉ ارÓتÉكَضÉ الْجÉنِني× فÕي بÉطْنِهÉا وÉامÓتÉلَأَتÓ أَلÕيصÉابÉات× مÕنÉ الرُّوحِ الْقُد×سِ

 افكالمه م يوحنا اليصابات والعذراء مرمي أفما املائز بني حلول الروح القدس على 
  طارت ؟؟؟ لوعرتة و wاأم ٬، أالروح القدس احل عليهم

وكان استفانوس مملوءاً منها  ٬، ٦٧ /١ :اً ملا ذكره إجنيل لوقامنها أبوه زكريا طبق امتألكما 
  .وغريهم كثري ٥٥،٬ /٧ :و ٥،٬ /٦ :الرسل كما حكاه سفر أعمال

وال على تساوي األقانيم النصوص ليس من الرباهني على صحة التثليث يف ما ذكر  إنّ
وليست دخيلة على الكتاب  ةصليأwا نصوص أهذه النصوص على  نالحىت لو ترتلنا وقب ٬،الثالثة
  .ذ ليس فيها ذكر لألقانيم الثالثةإ ؛املقدس

 Xكيد كان عيسى ٬، وبكل تأالتالميذ يضاًاألنبياء واملرسلني وأوالروح القدس مسح به 
  :يصدح كالشمس يف رابعة النهار الذي عمال الرسل٬، لنقرأ هذا النص يف أحدهمأ

 يÉس×وع× الáذÕي مÕنÉ النَّاصÕرÉةÕ كَيÓفÉ مÉسÉحÉه× (:العاشر اإلصحاحعمال الرسل أ
وÉالْقُوَّة٬Õ، الáذÕي جÉالَ يÉصÓنÉع× خÉيÓرäا وÉيÉشÓفÕي جÉمÕيعÉ الْم×تÉسÉلµطÕ عÉلَيÓهِمÓ إِبÓلÕيس×٬، َألنá  الْقُد×سِ بِالرُّوحِ اُهللا

  .)اَهللا كَانَ مÉعÉه×

هو املائز بني مسح اهللا ليسوع الذي من الناصرة ومسحه لبقية  ما :نسألكموحنن 
 موجود فتكرموا علينا وهو غري خاصهناك عام وهنا  :قلتمن فإواملرسلني ؟؟؟  األنبياء
 ؟!ى لكم ذلك ن£وأ ٬،لتبيانه

Oاً للنصوصا لفظ الروح القدس فقد ذكر مبعىن املوهبة القدسية ولتسديد املؤمنني طبقوأم 
  .السابقة الذكر

٬، ومساوا¤ا يف اجلوهر امتياز األقانيم أحدها عن اآلخر کونيف يومع هذا حنن نسأل ک
  كما يؤمن املسيحيون ؟



 ٥٧............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

الَ  ٢٠.الَ ت×طْفÕئُوا الرُّوحÉ( ١٩ :٥ :رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل تسالونيكي يف أنقر
Õر×وا النُّب×وَّاتÕقÉتÓحÉٍء ٢١.تÓيÉش áن×وا كُلÕحÉتÓنِ. امÉسÉسَّكُوا بِالْحÉمÉالروح جاءت مرادفة للنبوات ومت  .)ت

ر ريد لروح احلق الذي بشOأُوهذا ما  ٬،كيد على ذلك بامتحان كل شيء والتمسك باحلسنأالت
  .Xمحد أي وهو املعزX Oبه عيسى 

فال جيوز أن يوصف ه النصارى خمتصاً بالروح القدس٬، وهذا الوصف ظنO ٬،)روح احلق(ه نOإ
Oبشر بأنðه روح٬، وهذا مناف Ô؛ملا جاء به كتا�م املقدس وخمالف Oاألنبياء  ن يوحنا أنّحيث بي

كل روح يعترف بيسوع : �ذا تعرفون روح اهللا(: يطلق عليهم روح أيضاً كما جاء يف إجنيله
أنه قد جاء يف  املسيح أنه قد جاء يف اجلسد فهو من اهللا٬، وكل روح ال يعترف بيسوع املسيح

  .)اجلسد فليس من اهللا

اَيُّهÉا اَألحÕبَّاُء٬، الَ ت×صÉدِّقُوا كُلá ر×وح٬ٍ، بÉلِ ( :١   ٤: اإلصحاحرسالة يوحنا الرسول األوىل 
ÉاحÉوÓن×وا اَألرÕحÉتÓاِهللا: ام ÉنÕم ÉيÕلْ هÉالَمِ هÉج×وا إِلَى الْعÉرÉخ Óقَد ÉريِينÕةً كَثÉاَء كَذَبÉبِيÓأَن áوردت هنا  .)؟ َألن

وقد  ٬،الروح القدسبميكن تقييد كلمة الروح فقط  فال ٬،نبياءاأللكلمة  ةرواح مرادفاأل كلمة
  .رسول من اهللاخر آو مبعىن أهلي هلي داللة على  النيب اإلاستخدم يوحنا تعبري الروح اإل

    ١ :وىلرسالة يوحنا الرسول األيف ن تعريف لروح اهللا حيث قال ويوحنا مل يتركنا دو
روح احلق : من اهللا ال يسمع لنا من هذا نعرف٬، ومن ليس فمن يعرف اهللا يسمع لنا( :٦

  .)وروح الضالل

 يضاًأو٬، Xوخنتم بنصني قطعيني حمكمني يبينان النقص واجلهل احلاصل يف ساحة املسيح 
يعلم   اليته جيهل الساعة النOأب Xن املسيح يOالروح القدس الذي يب ما يهمنا يف هذا البحث

  .باآل الإ�ا 

وÉأَمَّا ذلÕكÉ الْيÉوÓم× وÉتÕلْكÉ السَّاعÉةُ فَالَ يÉعÓلَم× بِهِمÉا أَحÉد٬Ô، وÉالَ : (٣٦ :٢٤ إجنيل مىتورد يف 
  .)مÉالَئÕكَةُ السَّمÉاوÉات٬Õ، إِالá أَبِي وÉحÓدÉه×

لَم× بِهِمÉا أَحÉد٬Ô، وÉالَ وÉأَمَّا ذلÕكÉ الْيÉوÓم× وÉتÕلْكÉ السَّاعÉةُ فَالَ يÉعÓ( :٣٢: ١٣إجنيل مرقس ويف 
  .)الْمÉالَئÕكَةُ الáذÕينÉ فÕي السَّمÉاِء٬، وÉالَ االبÓن×٬، إِالá اآلب×
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م ح تکلّياملس نّإ قد يقولون هنا ٬،)يوم الرب(ال االبن يعرف بالساعة فال الروح القدس و

ه نOأميان الذي يؤمنون به على و�ا يلغون قانون اإل ٬،تسعفهم بشيء مغالطة ال ذهوه ٬،بناسوته
  .احدةوطبيعة 

 :)٤٤٤   ٣٧٧(ينقل عن القديس كريلس  ١٠٩بدع حديثة للبابا شنودة ص يف كتاب
)Oالطبيعة  نّإن نقول أوعلى هذا فيمكننا  ...ث عن طبيعتني بعد االحتاد علمنا أال نتحد

 ٬، ولكن بعد هذا االحتاد الالعذراءالبشرية داخل رحم السيدة بالطبيعة  قنومياًإ الالهوتية احتدت
  .)بيعتني يوحي باالنفصال واالفتراق٬، فتعبري الطم عن طبيعتني يف املسيحنتكلّ نعود مطلقاً

هذه  نّأنقول ب ال( :سقف الفيوم يقولأبرام إواالنبا  ٬،وكذلك هذا قول االنبا غريغوريس
قوال أاحلاجة عملها الطبيعة الناسوتية وهذه احلاجة عملها الطبيعة الالهوتية فهذه من 

  .)نؤمن به الربوتستانت وال

يسوع هو طبيعة واحدة بالهوته (: ي سكرتري عام ا^مع املقدس يقولواالنبا بيشو
هذا الفعل قام به ناسوته وهذا الفعل قام به  نّأنقول ب يوجد بينهما انفصال وال وناسوته وال

  .)الهوته

* * *  

  

  

  
   



א  Wא

א א ؟אKKא
ودليل صريح يشري دون لبس  ٬،تشوبه شائبة ثبات عقيدة ما البد من وجود دليل قاطع الإل

  .غ على النصوصن تفرOأقة يراد هلا لكننا جند النصارى لديهم عقيدة مسب ٬،ىل تلك العقيدةإ

ما جاء يف الكتاب الذي  بالتزامعقيدة هو  يأساس اإلميان الصحيح بأ إذا عرفنا أنّ: نقول
على نصوص  قطعياً ستناداًاال يستند  الذي اإلميان وإذا عرفنا أنّ ٬،يؤمن به صاحب تلك العقيدة

على بعض العقائد اليت ختالف أو تناقض أو على األقل بعيدة عن  يشتمل٬، أو ذلك الكتاب
   للشك  يدع جماالًمبا ال و   اإلميان الصحيح  فهذا يثبت قطعاً  يعتمد عليه يف يالكتاب الذ

  .فساد هذا اإلميان

ولكن ننفي  ٬،ننكر هذه العقيدة فنحن ال ٬،الفداء ةعقيد وهنا ينبغي أن نوضح موقفنا من
فمفهوم الفداء  ٬،اهللا جتسد بصورة بشر ليقوم بعملية الفداء نّأالنصارى ب يقول به لذياملفهوم ا

 ٬،براهيم الوحيدإن بقضية فداء ابن آنه القرنه الكتاب املقدس وبيَّموجود منذ القدم وقد بيَّ
حيث قال  رسول اهللا  أيباهللا  عبديف  يضاًأو ٬،بن زكريا الذبيح) يوحنا(وكذلك يف حيىي 

ت على عظم عملية فداء متأوكانت  ٬،وإمساعيلاهللا  عبد٬، )١( )نا ابن الذبيحنيأ( :رسول اهللا 

                                                            
أخبرنا أحمد بن : قال ،حدثنا أحمد بن الحسين القطان: ١٨٩ص ٢ج :Xروى الصدوق في عيون أخبار الرضا  -١

سألت أبا الحسن علي بن (: قال ،عن أبيه ،حدثنا علي بن الحسين بن علي بن الفضال: قال ،محمد بن سعيد الكوفي
إسماعيل بن  ييعن: أنا ابن الذبيحين ؟ قال: )صلى اهللا عليه وآله(موسى الرضا عليهما السالم عن معنى قول النبي 

فلما بلغ معه (أّما إسماعيل فهو الغالم الحليم الذي بشر اهللا به إبراهيم  ،وعبد اهللا بن عبد المطلب Xإبراهيم الخليل 
) قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر(وهو لما عمل مثل عمله  ،)السعي
فلما عزم على ذبحه فداه اهللا بذبح عظيم بكبش  ،)شاء اهللا من الصابرين إنستجدني (ما رأيت  افعليا أبت : ولم يقل

وآان يرتع  ،مشي في سواد ويبول في سواد ويبعر في سوادأملح يأآل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد وي
فكان ليفدي به ) آن فيكون: (وإنما قال اهللا عز وجل ،قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عامًا وما خرج من رحم أنثى

د المطلب فإن عب: وأّما اآلخر .فهذا أحد الذبيحين ،فكل ما يذبح في منى فهو فدية إلسماعيل إلى يوم القيامة ،إسماعيل
منهم متى أجاب اهللا  يذبح واحدًا أنيرزقه عشره بنين ونذر هللا عز وجل  أنآان تعلق بحلقه باب الكعبة ودعا اهللا 

فادخل ولده الكعبة وأسهم بينهم فخرج سهم عبد اهللا  ،قد وفى اهللا لي فألوفين هللا عز وجل: قال ةفلما بلغوا عشر ،دعوته
ثم أجالها ثالثة فخرج  ،ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبد اهللا ،وآان أحب ولده إليه) لهصلى اهللا عليه وآ(أبي رسول اهللا 
فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك واجتمع نساء عبد المطلب يبكين  ،فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه ،سهم عبد اهللا

وآيف اغدر يا بنيه فإنك : قال ،بنكاغدر فيما بينك وبين اهللا عز وجل في قتل ا ،يا أبتاه: فقالت له ابنته عاتكة ،ويصحن
اعمد إلى تلك السوائم التي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى اإلبل واعط ربك حتى  :؟ قالت ةمبارآ
فبعث عبد المطلب إلى إبله فأحضرها واعزل منها عشرًا وضرب السهم على اإلبل فكبرت قريش تكبيره  ،يرضى

فضرب ثالثًا آل ذلك يخرج السهم  ،ال حتى اضرب بالقداح ثالث مرات: بد المطلبفقال ع ،ارتجت لها جبال تهامة
على اإلبل فلما آانت في الثالثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وأخواتهما من تحت رجليه فحملوه وقد انسلخت جلده خده 

ب أن تنحر اإلبل بالحزورة فأمر عبد المطل ،الذي آانت على األرض واقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب
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وللتمهيد  ٬،فداء لعرش اهللا ٬، الذي بذل دمهيب طالب أرض باحلسني بن علي بن هذه األ

وقد حصلت هذه  ٬،وجوراً لماًظن ملئت أبعد  وعدالً ها قسطاًؤص الذي سيمللدولة املخلّ
  .رض كربالء قرب wر الفرات كما ذكرها الكتاب املقدسأاحلادثة يف 

فَهذَا الْيÉوÓم× لÕلسَّيِّدÕ رÉبِّ الْج×ن×ودÕ يÉوÓم× نÉقْمÉةð لÕالنÓتÕقَامِ مÕنÓ م×بÓغÕضÕيه٬Õ، : (١٠: ٤٦ سفر إرمياففي 
ÓهِمÕمÉد ÓنÕوِي مÉتÓرÉيÉع× وÉبÓشÉيÉف× وÓأْكُلُ السَّيÉفَي .áَألن  ÉدÓنÕالِ عÉضِ الشِّمÓي أَرÕةً فÉذَبِيح Õبِّ الْج×ن×ودÉر ÕلسَّيِّدÕل

ÕاتÉرِ الْفُرÓهÉن(.  

  .اخلالص بيسوع املسيح وحده: قالوا

ورسله الذين هم حجج اهللا  أنبيائهلرضاه ومعرفته من خالل  منهجاًاهللا وضع  نّإ: نقول
وليس كما تقولون  ٬،ومن ختلف عنهم هلك و�م يدان العامل جنافمن تبعهم  ٬،على خلقه

  .ندليل عليه وعكسه بيO ال وقولكم هذا ٬،اخلالص بيسوع املسيح وحده

من يؤمن حبجة اهللا وخليفة اهللا يف كل زمان حيصل على  يدل على أن ليكم نص قاطعإو
خليفة اهللا وحجته على خلقه به يدان العامل وليس باخلالص املزعوم وليس  نّأل ؛اهللا رضا

  :هذا النص القاطع أولنقر ٬،وىل املزعومةباخلطية األ

 ).أَخÉذَه× اَهللا وÉلَمÓ ي×وجÉدÓ َألنá اِهللا٬، مÉعÉ أَخÓن×وخ× سÉارÉوÉ( ٢٤: ٥تكوين    

وÉلَمÓ  الْمÉوÓت٬É، يÉرÉى الَ لÕكَيÓ أَخÓن×وخ× ن×قÕلَ اِإلميÉانÕب(: ١١ اإلصحاحعربانيني  رسالة   
ÓدÉي×وج áقَلَه× اَهللا َألنÉلَ .نÓإِذْ قَب ÕهÕقْلÉى اَهللا نÉضÓأَر Óلَه× بِأَنَّه× قَد Éش×هِد.( 

حياة أخنوخ محلت باإلميان صورة ( :نطونيوس فكري للكتاب املقدس يقولويف تفسري أ
أخنوخ  اهللا يأن يرض استطاعهو بإميانه . ا البار فباإلميان حيياأمO. للكنيسة السماوية الفائقة

                                                                                                                                                                                   
حرم نساء  ،اإلسالمفكانت لعبد المطلب خمس من السنين أجراها اهللا عز وجل في  ،ةئموآانت  ،وال يمنع أحد منها
ووجد آنزًا فأخرج منه  ،وآان يطوف بالبيت سبعه أشواط ،من اإلبل ةئموسن الدية في القتل  ،اآلباء على األبناء

ولوال أن عمل عبد المطلب آان حجه وأن عزمه آان على ذبح ابنه  ،وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج ،الخمس
 أنهماباالنتساب إليها ألجل ) صلى اهللا عليه وآله(عبد اهللا شبيه بعزم إبراهيم على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي 

  .حينابن الذبي أنا: )صلى اهللا عليه وآله(الذبيحان في قوله 
وهي آون  ،والعلة التي من أجلها دفع اهللا عز وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع الذبح عن عبد اهللا

 )صلى اهللا عليه وآله( فببرآة النبي ،واألئمة المعصومين صلوات اهللا عليهم في صلبيهما )صلى اهللا عليه وآله(النبي 
ولوال ذلك لوجب على الناس آل  ،دفع اهللا الذبح عنهما فلم تجر السنة في الناس بقتل أوالدهم )عليهم السالم(واألئمة 

وآل ما يتقرب الناس به إلى اهللا عز وجل من أضحية فهو فداء إلسماعيل  ،أضحى التقرب إلى اهللا تعالى بقتل أوالدهم
X إلى يوم القيامة(.  
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بر مثل أخنوخ  ومن يغلب ويسلك بإميانه يف. منوذج ملن يستطيع أن حييا باراً وسط عامل شرير
  .)ينقله اهللا ليحيا معه ىف شركة أجماده

ين أف ٬،عقيدتكم للخالصب ميانىل اإلإدون اللجوء ن يرضي اهللا أاخنوخ استطاع  :نقول
  عقيدة الصلب واخلالص ؟؟؟ال بإاهللا  ترضي وىل واليت العقيدة اخلطيئة األ

قَدَّمÉ هÉابِيلُ ِهللا  اِإلميÉانÕبِ( :۱۱ىل العربانيني االصحاح إرسالة النصوص اليت ذكرت يف  أولنقر
Éقَايِني ÓنÕلَ مÉةً أَفْضÉارٌّ. ذَبِيحÉلَه× أَنَّه× ب Éش×هِد Õاُهللافَبِه ÉهِدÉ٬، إِذْ ش ÕابِينِهÉقَرÕد×. لÓعÉب ÓمáكَلÉتÉ٬، يÉاتÉإِنْ مÉ٬، وÕبِهÉو  !

٥ ÕانÉلَ بِاِإلميÕن×وخ× ن×قÓأَخ ÓكَيÕى الَ لÉرÉ٬، يÉتÓوÉالْم ÓدÉي×وج ÓلَمÉو áقَلَه× اَهللا َألنÉلَ .نÓإِذْ قَب ÕهÕقْلÉلَه× بِأَنَّه×  ن Éش×هِد
يÉجِب× أَنá الáذÕي يÉأْتÕي إِلَى اِهللا ي×ؤÓمÕن×  َألنَّه× ي×مÓكÕن× إِرÓضÉاؤ×ه×٬، الَ وÉلكÕنÓ بِد×ونÕ إِميÉانð ٦. قَدÓ أَرÓضÉى اَهللا

ن×وحÔ لَمَّا أُوحÕيÉ إِلَيÓهÕ عÉنÓ أُم×ورٍ لَمÓ ت×رÉ بÉعÓد×  بِاِإلميÉانÕ ٧. بِأَنَّه× مÉوÓج×ود٬Ô، وÉأَنَّه× ي×جÉازِي الáذÕينÉ يÉطْلُب×ونÉه×
 ،٬ÉافÉى فُلْكًاخÉنÉالَصِ فَبÉخÕل ÉبÕهÕتÓ٬، يÉالَمÉانَ الْعÉد ÕفَبِهÉبÉسÉي حÕذáلْبِرِّ الÕارِثًا لÉو ÉارÉصÉ٬، و ÕانÉاِإلمي...(  

بتجسد الالهوت  الّإن تزول أميكن  وهذه نصوص تنقض عقيدة اخلطيئة األوىل اليت ال
وليس فقط اخلالص بل حىت الدينونة  ٬،بالناسوت ليقوم بدور خالص البشرية من تلك اخلطية

ين عقيدة أف )وبه دان العامل Xاخلالص حصل بركوب سفينة نوح ( :Xكما يف نوح 
  اخلطيئة األوىل ؟؟؟

  :النصوص اليت يستدل هبا النصارى على عقيدة الصلب
  :النص األول

نبياء کل األ .)١() وÉلَكÕنَّ اَهللا بÉيَّنÉ مÉحÉبَّتÉه× لَنÉا َألنَّه× وÉنÉحÓن× بÉعÓد× خ×طَاةٌ مÉاتÉ الْمÉِسيح× َألجÓلÕنÉا ٨(
وهم  ٬،اهللا علىدالء فهم األ ٬،نفسهم وبكل ما ميلكون يف سبيل جناة قومهمأواملرسلني ضحوا ب

سوف كما نا وأكما قر ٬،يثاق وعهد اهللامل يونس أخطأل من جوهم حتملوا العبء أل ٬،باب اهللا
  .من الذي يتحمل اخلطيئةالقادمة لنصوص نالحظ من خالل ا

  

  
                                                            

  . ٨: ٥رومية  -١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................. ٦٢
  :الثاينالنص 

 .)١( !) وÉكُلú شÉيÓٍء تÉقْرِيباً يÉتÉطَهَّر× حÉسÉبÉ النَّام×وسِ بِالدَّم٬ِ، وÉبِد×ونÕ سÉفْكÕ دÉمٍ الَ تÉحÓص×لُ مÉغÓفÕرÉةٌ(
سوف نالحظ من خالل النصوص هل و ٬،قضية الصلبري قطعي الداللة على هذا النص غ

  حتصل مغفرة دون سفك دم ؟؟؟

َألنَّه× هكَذَا أَحÉبَّ اُهللا الْعÉالَمÉ حÉتَّى بÉذَلَ ابÓنÉه× الْوÉحÕيد٬É، لÕكَيÓ الَ  ١٦( :٣ ا ما جاء يف يوحنامOأ
غري موجودة ) الوحيد(كلمة  أنرغم  .)ةُيÉهÓلÕكÉ كُلú مÉنÓ ي×ؤÓمÕن× بِه٬Õ، بÉلْ تÉكُونُ لَه× الْحÉيÉاةُ اَألبÉدÕيَّ

أو من قبل املترجم  تدليساًو املنتخب وهذا يعترب وناين واالجنليزي بل هي املنتجب أالي باألصل
  .خرينمن يريد أن يفرض عقيدة على اآل

King James Version :For God so loved the world, that he gave his 
whosoever believeth in him should not Son, that begotten  only

perish, but have everlasting life.  

حوال تنعين بأي حال من األ والاملنتخب و أتعين املنتجب  begottenكلمة  أنالحظ 
  .)الوحيد(

َألنَّه× لَمÓ ي×رÓسÕلِ اُهللا ابÓنÉه× إِلَى  ١٧( :كملنا النص سوف يتضح املضمونأذا ومع ذلك ترتالً إ
اَلáذÕي ي×ؤÓمÕن× بِهÕ الَ ي×دÉان٬ُ، وÉالáذÕي الَ ي×ؤÓمÕن× قَدÓ دÕين٬É،  ١٨ .الْعÉالَمِ لÕيÉدÕينÉ الْعÉالَم٬É، بÉلْ لÕيÉخÓلُصÉ بِهÕ الْعÉالَم×
ÕيدÕحÉنِ اِهللا الْوÓمِ ابÓبِاس ÓنÕمÓي×ؤ Óا ١٩ .َألنَّه× لَم ÉيÕه ÕهÕهذÉةُوÉن×ونÓالَم٬ِ، : لدَّيÉاَء إِلَى الْعÉج Óقَد Éالنُّور áإِن

فمن يؤمن برسول اهللا  .)وÉأَحÉبَّ النَّاس× الظúلْمÉةَ أَكْثَرÉ مÕنÉ النُّور٬ِ، َألنá أَعÓمÉالَه×مÓ كَانÉتÓ شÕرِّيرÉةً
ميان من خالل نور خليفة اإل نّأل ؛من قد دينؤي والذي ال ٬،يدان وحجته وخليفته على خلقه ال

  .كثر من النورأت الظلمة حبOأاهللا وحجته ولكن الناس 

  لكي يتم نقاشه بالتفصيلووضع احلاجة ملولكن نكتفي �ذا القدر  ٬،خرىأوهناك نصوص 

  :٬، وكما يليسئلة للتعريف باملوضوعمن خالل توجيه بعض األ

  من الذي يتحمل اخلطيئة ؟؟؟  ١

  هل هناك طريقة للمغفرة غري الصلب ؟؟؟  ٢

                                                            
  .٢٢: ٩عبرانيين  -١
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  له الالحمدود هو الذي صلب ؟؟؟هل اإل  ٣

  !!!يصلب  ن الأن يرفع عنه الكاس وأيسوع يطلب من اهللا وبصراخ وبكاء وتوسل   ٤

  ميان بعقيدة صلب؟باإل الإبدية ميكن احلصول على احلياة األ هل هناك نصوص تقول ال  ٥

  ؟ Xجل عيسى أى من صلب وضحO شخصاً آخرهناك  نّأدلة على أهل توجد   ٦

بشر مث يصلب فداء صورة ال د ابن اهللا يفعقيدة الصلب والفداء اعتمدت على فكرة جتسO نّإ
  .Xدم آخلالص من خطيئة ا للبشرية حمققاً

٬، الكتاب املقدس صل يفأيوجد هلا  تقوم عليها النصرانية ال احلقيقة هذه العقيدة اليت ويف
  .جل خالص البشريةأو جئت ألصلب من أدم آجل خطيئة أجئت من  ينإل يسوع فلم يق

مÉا . الَ تÉظُنُّوا أَنِّي جِئْت× َألنÓقُضÉ النَّام×وسÉ أَوِ اَألنÓبِيÉاَء(١٧: ٥مىت كما يف  Xسى يقول عي
إِلَى أَنْ تÉز×ولَ السَّمÉاُء وÉاَألرÓض× الَ يÉز×ولُ : فَإِنِّي الْحÉقَّ أَقُولُ لَكُمÓ ١٨ .جِئْت× َألنÓقُضÉ بÉلْ ُألكَمِّلَ

úكُونَ الْكُلÉتَّى يÉالنَّام×وسِ ح ÉنÕةٌ مÉدÕاحÉن×قْطَةٌ و Óأَو ÔدÕاحÉو ÔفÓرÉ١٩ .ح  ÕهÕى هذÉدÓإِح ÉقَضÉن ÓنÉفَم
ÉعÓهكَذَا٬، ي×د Éالنَّاس ÉمáلÉعÉى وÉرÓا الصُّغÉايÉصÉالْوÕاتÉاوÉالسَّم ÕلَكُوتÉي مÕف ÉرÉغÓلَ . ى أَصÕمÉع ÓنÉأَمَّا مÉو

 ÕلَكُوتÉي مÕا فäيمÕظÉى عÉعÓ٬، فَهذَا ي×دÉمáلÉعÉوÕاتÉاوÉالسَّم(.  

كل أدم نفسه حينما آ نّإبل  ٬،هلذا املعتقد صالًأس لن جيد الكتاب املقدO فالباحث املدقق يف
ألنه مل  ؛املقدس يف الكتابه يرتكب خطيئة حسب ما نص عليه نOأمن الشجرة مل يكن يعرف 

  .ن يعلم الفرق بني اخلري والشريك

. ا شجرة معرفة اخلري والشر فال تأكل منهامOإو( :)١٧    ٢( ىف سفر التكوين فقد ورد
ال تأكل من شجرة معرفة اخلري والشر  Xدم فالرب يقول آل .)متوت ألنك يوم تأكل موتاً

كل من أن أوبعد  ٬،بني اخلطأ والصوابمييز  نّأه ال يستطيع نOأل ؛كل منهاأ Xدم آلكن 
  .الفرق بني اخلري والشر صبح عارفاًأالشجرة 

اخلري  نسان قد صار كواحد منا عارفاًله هوذا اإلقال الرب اإل( :)١٢    ٣(تكوين ويف 
وقبل  ٬،الشجرةكل من أن أبعد  الإمل يعرف الفرق بني اخلري والشر X دمآذن إ .)والشر
  حتمل اخلطيئة ؟ خطأ فما ذنب البشرية بعده يفأدم آ نّأفرض وعلى   ٬،كل مل يكن يعرفاأل
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  ل اخلطيئة ؟من الذي يتحم -١
نسان إكل  ٬،باءوالد عن اآلوالد وال يقتل األباء عن األال يقتل اآل( :)١٦    ٢٤(تثنية    

  .)خبطيته يقتل

بناء سنان األأو كلوا حصرماًأباء يقولون بعد اآليام ال تلك األ يف( :)٢٩    ٣١(ارميا    
  .)سنانهأنسان يأكل احلصرم تضرس إل بل كل واحد ميوت بذنبه ك ٣٠ضرست 

ب مث األإاالبن ال حيمل من . متوت يختطىء ه النفس اليت( :)٢٠    ١٨(حزقيال    
  .)عليه يكون بر البار عليه يكون وشر الشرير. بناالمث إب ال حيمل من واأل

فكل  ٬،بناءاألمث إ نباء حيملوباء وال اآلمث اآلإ نبناء ال حيملواأل نّأالنصوص تثبت فهذه 
  .نسان حياسب خبطيئتهإ

ىل الصلب والقتل إمر ال حيتاج صحة زعمهم حبدوث اخلطيئة فاأل وحىت ولو فرضنا جدالً
  .كما يقول الكتاب املقدس

  هل هناك طريقة للمغفرة غري الصلب ؟؟؟ -٢
فقد . هقيد أو شرط على اهللا تعاىل ليغفر اخلطايا إال ما اشترطه هو على نفسليس هناك 

٬، والعمل الصاحل هو أساس من أسس ألنه إله رحيم٬، ي×كثر املغفرة ؛يغفرها برمحته دون قرابني
O٬، أو تقدمي الذهب أو الفضة عن خطية ما اًكفريم املرء حبيوان أو طائر لذحبه تاملغفرة٬، وقد يتقد

  ).الدقيق(أو اخلبز أو املال 

هÉلْ قَصÉرÉتÓ يÉدÕي عÉنِ الْفÕدÉاِء وÉهÉلْ : (يتصف �ا الرب اليت صفاتالالرمحة صفة من  كما أنّ
ÉرÓيَّ قُدÕف ÉسÓلَيÕقَاذÓِإلنÕ١() ؟ ةٌ ل(.  

ه× ي×كْثÕر× لÕيÉتÓر×كÕ الشِّرِّير× طَرِيقَه× وÉرÉج×لُ اِإلثْمِ أَفْكَارÉه× وÉلْيÉت×بÓ إِلَى الرَّبِّ فَيÉرÓحÉمÉه× وÉإِلَى إِلَهِنÉا َألنَّ(   
  .)٢() الْغ×فْرÉانَ

                                                            
  .٧: ٥٥إشعياء  -١
  .٧: ٥٥إشعياء  -٢
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   )١ ÉكÕضÓلَى أَرÉبُّ عÉا رÉي ÉيتÕضÉر .ÉقُوبÓعÉي ÉيÓبÉس ÉتÓعÉجÓ٢. أَر ÉبِكÓعÉش Éإِثْم ÉتÓغَفَر . ÉتÓرÉتÉس
ÓهِمÕيَّتÕطÉخ áكُل .ÓالَهÕ٣. س ÉزِكÓرِج áكُل ÉتÓزÉجÉح .ÉبِكÉح×م×وِّ غَض ÓنÉع ÉتÓعÉجÉ١( )ر(.  

اÕصÓفَحÓ عÉنÓ ذَنÓبِ هÉذَا الشَّعÓبِ كَعÉظَمÉةÕ نِعÓمÉتÕكÉ وÉكَمÉا غَفَرÓتÉ لÕهÉذَا الشَّعÓبِ مÕنÓ مÕصÓرÉ إِىل (   
  .)٢() قَدÓ صÉفَحÓت× حÉسÉبÉ قَوÓلÕكÉ«: فَقَال الرَّبُّ ٢٠. »هÉه×نÉا

  :الكتاب املقدس استعراض كيفية غفران اخلطيئة يف يوفيما يل

  :املغفرة بالصالة والتوبة  ١

عليهم وصلوا  يالذين دعى امس تواضع شعيب فإذا( :)١٤   ٧( يام الثاينخبار األأ   
لسماء واغفر خطيتهم وابرىء مسع من اأ نينإورجعوا عن طرقهم الردية ف يوطلبوا وجه

  .)رضهمأ

ىل الرب فريمحه إفكاره وليتب أمث ليترك الشرير طريقه ورجل اإل( :)٧   ٥٥(اشعياء    
  .)هلنا ألنه يكثر الغفرانإىل إو

  :املغفرة بالدقيق  ٢

ه خطأ بأبقربانة عما  محام فيأيت يو فرخأن مل تنل يده ميامتني إو: ()١١   ٥(الويني    
 ١٢ألنه قربان خطية  وال جيعل عليه لباناً ال يضع عليه زيتاً. عشر االيفة من دقيق قربان خطية

ىل الكاهن فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره ويوقده على املذبح على وقائد إبه  يأيت
  .)ه قربان خطيةنOإ. الرب

  :املغفرة باألموال  ٣

الغىن ال يكثر والفقري ال يقلل عن نصف الشاقل حني تعطون : ()١٥   ٣٠(خروج    
وجتعلها خلدمة  إسرائيل وتأخذ فضة الكفارة من بين ١٦تقدمة الرب للتكفري عن نفوسكم 

  .)مام الرب للتكفري عن نفوسكمأ تذكاراً إسرائيل فتكون لبين. خيمة االجتماع

  :املغفرة باجلواهر  ٤

                                                            
  .٣ – ١: ٨٥مزامير  -١
  .٢٠ – ١٩: ١٤عدد  -٢
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 متعة ذهب حجوالًأقد قدمنا قربان الرب كل واحد مع وجده : ()٥٠   ٣٠(العدد    

  .)مام الربأنفسنا أوقالئد للتكفري عن  قراطاًأوأساور وخوامت و

موال ذن فاملغفرة تتحقق عن طريق الصالة والتوبة وعن طريق القرابني مثل الدقيق واألإ
  ىل الصلب والقتل ؟إفلماذا مت تغري طريقة الغفران  ٬،واجلواهر

  .العجول وما شابه أوهناك مغفرة بذبح الكباش  وأيضاً  ٥

  فلماذا مت حتديد املغفرة فقط بالدم ؟؟؟

؟ هÉلْ أَتÉقَدَّم× بِم×حÓرÉقَاتð  بِمÉ أَتÉقَدَّم× إِلَى الرَّبِّ وÉأَنÓحÉنِي لÕِإللَهÕ الْعÉلÕيِّ( :٨   ٦: ٦جاء يف ميخا 
ðةÉنÉاِء سÉنÓرُّ  ٧؟  بِع×ج×ولٍ أَبÉلْ ي×سÉهðتÓيÉارِ زÉهÓأَن ÕاتÉوÉبÉاشِ بِرÉبÕالْك Õي بِكْرِي  الرَّبُّ بِأُلُوفÕطÓلْ أُعÉ؟ ه

قَدÓ أَخÓبÉرÉكÉ أَيُّهÉا اِإلنÓسÉانُ مÉا ه×وÉ صÉالÕحÔ وÉمÉاذَا  ٨؟  عÉنÓ مÉعÓصÕيÉتÕي ثَمÉرÉةَ جÉسÉدÕي عÉنÓ خÉطÕيَّةÕ نÉفِْسي
  .)حÉقَّ وÉت×حÕبَّ الرَّحÓمÉةَ وÉتÉسÓلُكÉ م×تÉوÉاضÕعاً مÉعÉ إِلَهِكÉيÉطْلُب×ه× مÕنÓكÉ الرَّبُّ إِالá أَنْ تÉصÓنÉعÉ الْ

ما يطلبه اهللا منك هو أن  إنّ!  وال تقدمات اًوال دماًء وال زيت اًاهللا ال يطلب منك كباش إنّ
  .هلكإوحتب الرمحة والتواضع مع !  ليس باإلميان فقط بل باإلميان واألعمال!  تصنع احلق

  الالحمدود هو الذي صلب ؟له هل اإل -  ٣
 ٬،اخلطية غري حمدودة ألنّ ؛له وموتهال بصلب اإلإاستحالة تكفري اخلطايا بيقول النصارى 

اهللا وحده هو الغري حمدود فالبد من  نّإوحيث  ٬،وللتكفري عنها البد من موت الغري حمدود
  .له على الصليبموت اإل

  .هذا يناقض الكتاب املقدس ونصوصه لكنو

  .)بدىل األإنا أ يح( :)٤٠    ٣٢(تثنية    

  .)نا يقول السيد الربأ يح( :)٣    ١٨(حزقيال    

  .)يله حإهو . له فحقما الرب اإلأ: ()١٠    ١٠(ارميا    

  .)فال متوت يوقدوس يهلإنت الرب منذ القدم ألست أ( :)١٢   ١(حبقوق    

  فكيف مات على الصليب ؟؟؟ بداًأال ميوت  يله حإذن فاهللا إ
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  .بناسوته البشرى ومل ميت بالهوته نه ماتإقد يقول النصارى 

٬، له الالهوت وليس الناسوتاخلطيئة تتطلب موت اإل نّأهذا ينقض اعتقادهم  :أقول
 حمدود هو والغري ٬،تطلب موت الغري حمدودتفاخلطيئة الغري حمدودة  ٬،مهية لهأفموت الناسوت ال 

  ؟؟ يام فترة املوتأله ثالثة إصبح الكون بال أفهل مات الالهوت و ٬،الالهوت وليس الناسوت

 :)٤٤٤   ٣٧٧(ينقل عن القديس كريلس  ١٠٩صع حديثة للبابا شنودة يف كتاب بد
الطبيعة  نّإن نقول أوعلى هذا فيمكننا  ...علمنا أال نتحدث عن طبيعتني بعد االحتاد (

 ٬، ولكن بعد هذا االحتاد الذراءاخل رحم السيدة العبالطبيعة البشرية د الالهوتية احتدت اقنومياً
 .)بيعتني يوحي باالنفصال واالفتراق٬، فتعبري الطنتكلم عن طبيعتني يف املسيح نعود مطلقاً

  .وكذلك هذا قول االنبا غريغوريس

ن هذه احلاجة عملها الطبيعة الناسوتية وهذه أنقول ب ال( :سقف الفيوم يقولأبرام إواالنبا 
  .)نؤمن به الربوتستانت وال أقوالاحلاجة عملها الطبيعة الالهوتية فهذه من 

يسوع هو طبيعة واحدة بالهوته ( :يقولواالنبا بيشوي سكرتري عام ا^مع املقدس 
وهذا الفعل قام به ناسوته هذا الفعل قام به  نّأنقول ب يوجد بينهما انفصال وال وناسوته وال

  .)الهوته

  صلبيُ س والأن يرفع عنه الكأراخ وبكاء وتوسل يسوع يطلب من ا وبص -  ٤
حتقيق هدفه وهو الصلب  ألنه جنح يف ؛مسروراً فرحاً ال يكون يسوع سعيداًأمن العجيب 

  .دمآحىت خيلص البشرية من خطيئة 

 !ر جداًمر حميOأوهذا  .الصلب هيعرب عنن أاهللا  يدعو باكياً وقت الصلب كان حزيناً فيسوع
نقاذ البشر من الصلب إلة جل عدم صلبه وهو من وضع خطأمن  يفكيف يدعو يسوع ويبك

  !!اهلالك ؟؟

 نّأيتضح منه  لبه وصفاًقبل ص ياحلزين املبك يلقد وصفت النصوص يسوع وموقفه الدام
  :ن يصلبأد يسوع مل ير
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امكثوا هنا واسهروا . حىت املوت حزينة جداً يفقال هلم نفس: ()٣٤   ١٤(مرقص    
وقال يا  ١٦مكن أن إتعرب عنه الساعة  يلك يرض وكان يصلعلى األ وخرO مث تقدم قليالً ١٥
  .)هذه الكأس فأجز عين. مستطاع لك يءب كل شبا االأ

من هذه  ب جنينيها االأ. قولأوماذا . قد اضطربت ين نفساآل: ()٢٧    ١٢(يوحنا    
  .)الساعة

ذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات إيام جسده أ يف يالذ: ()٧   ٥(عربانيني    
  .)جل تقواهأن خيلصه من املوت ومسع له من أوتضرعات للقادر 

ع حىت خيلصه اهللا من الصلب على عكس املتوقع يسوع كان يصرخ ويتضرO نّأهكذا نرى 
 .صليةالبشرية من اخلطيئة األ خيلصألنه سوف  ؛مبا حيدث فرحاً ن يكون سعيداًإذ املفروض أ

  .Xه بالشبيه ؤه ومت فداجل تقواأاستجاب اهللا دعاءه ومسع له من  وقد

قت حادثة الصلب موجودة وقد طبO نّأالنصارى يستشهدون بنبؤات العهد القدمي على 
ِإلمÉامِ الْم×غÉنِّنيÉ عÉلَى .١( :٢٢ اإلصحاح مبزمورويستشهدون  Xعلى السيد املسيح  حرفياً

 ؟ إِلَهِي لÕمÉاذَا تÉرÉكْتÉنِي بÉعÕيداً عÉنÓ خÉالَصÕي عÉنÓ كَالَمِ زÉفÕريِي!  مÉزÓم×ورÔ لÕدÉاو×دÉ إِلَهِي]. أَيِّلَةÕ الصُّبÓحِ[
وÉأَنÓتÉ الْقُدُّوس× . ٣ .فÕي اللáيÓلِ أَدÓع×و فَالَ ه×د×وَء لÕي. إِلَهِي فÕي النَّهÉارِ أَدÓع×و فَالَ تÉسÓتÉجِيب×. ٢

  .)اتَّكَلُوا فَنÉجَّيÓتÉه×مÓ. عÉلَيÓكÉ اتَّكَلَ آبÉاؤ×نÉا. ٤ .بÉيÓنÉ تÉسÓبِيحÉاتÕ إِسÓرÉائÕيلَ الْجÉالÕس×

  .Xاهللا جنى عيسى  نّأهلم ب التضح وا النصوص جيداًأwم قرأواحلقيقة لو 

  .)باؤنا اتكلوا فنجيتهمآعليك اتكلوا ( :يقول ٤العدد   

 .)تقواهجل أومسع له من ( :يف رسالة عربانينيو   

  .عنه اًلب عوضص× نزل الشبيه الذيفأ

ففي علم اهللا سوف حتصل حادثة الصلب وعيسى  ؛ة موجودة يف العهد القدميءوا ملاذا النبمOأ
X جل أس فسمع له من أن ينجيه وجيز عنه هذا الكأب ولذلك طلب من اآل ٬،يعلم �ا
  .تقواه
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لكن سنفتش الكتاب  خرآاملصلوب شخص  نّأعلى  واضحةعاله أالنصوص  نّأورغم 
خر آاملصلوب هو شخص  نّأمر بوضوح باملقدس ونقف معه بعدد من الوقفات ليتبني لنا األ

Oبنفسه خلالص عيسى  ىضحX.  

ى بنفسه ضحO املصلوب هو الشبيه الذي نّأعلى ورد عشر وقفات استدل �ا أن شاء اهللا سإ
  .سأالك Xليدفع عن املسيح 

** ** **  

فهل  ٬،له استجاباهللا قد  اإلجنيل إنّ ويقر£ ٬،دعا السيد املسيح اهللالقد  :وىلالوقفة األ
  ؟ حدث ذلك

ذ قدم إيام جسده أالذي يف ( :٧العدد  ٥ اإلصحاحإىل العربانيني  ةالرسال نرى هذا يف
Oجل تقواهأن خيلصه من املوت ومسع له من أعات للقادر بصراخ شديد ودموع طلبات وتضر(. 

ع له أن خيلصه من املسيح طلب من اهللا بالصراخ الشديد والدموع وتضرO النص خيربنا أنّ
  .اهللا مسع له من أجل تقواه النص أنّ ويقرO ٬،املوت

 .أجنيهنه تعلق يب أل( :١٤العدد  ٩١ اإلصحاحمزمور  يف باحلقيقةهناك نص آخر خيربنا و
  .)نه عرف امسيارفعه أل

 أنقذه .نا يف الضيقأمعه  .هفاستجيب ليدعوين (: ١٥ العدد ٩١ اإلصحاحمزمور ويف 
  .)دهجمOأو

  ؟؟ هذه النصوص فماذا نقول يف

اه بل اهللا أنقذه وجنّ وختربنا أنّ ٬،نبؤات عن السيد املسيح يفاملزامري كما يؤمن النصارى ه
إجنيل مىت خيربنا مبا حدث بينه وبني الشيطان  وأيضاً ٬،وهو يدعو اهللا فيستجيب له ورفعه أيضاً
  :ن جيربهحينما كا

 ألنه .سفلأىل إن كنت ابن اهللا فاطرح نفسك إوقال له ( :٦ العدد ٤ اإلصحاحجنيل مىت إ
  .)ياديهم حيملونك لكي ال تصدم حبجر رجلكأفعلى  .نه يوصي مالئكته بكأمكتوب 
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ختبار إن كان هو املسيح فليطرح نفسه أسفل اأو  كتجربةالشيطان يطلب منه  فنرى أنّ

ال  يبه مالئكته فيحملونه على أيديهم ك ياهللا يوص ألنّ ؛فلن يلحقه أذى فإن كان هو حقاً
  .املزامري ويستدل الشيطان على كالمه هذا مبا ورد يف ٬،تصطدم رجله حبجر

نه يوصي مالئكته بك لكي حيفظوك يف كل أل( :١١العدد  ٩١ اإلصحاحمزمور  ففي
  .)طرقك

  .)حيملونك لئال تصدم حبجر رجلكيدي على األ( :١٢العدد  ٩١ اإلصحاحمزمور ويف 

ورفعه كما  فالشيطان كان يعرف املزامري ويعرف من كان املقصود �ا فهل جناه اهللا فعالً
  ؟؟؟ له اهللا كما ختربنا رسالة العربانيني استجابوهل  ٬،ختربنا املزامري

  .س عنهأه طلب رفع الکنOأل ؛اه اهللانعم جنّ

  :الكأسل ليعرب عنه هذا يسوع يدعو ويتوس£

ثُمَّ تÉقَدَّمÉ قَلÕيالً وÉخÉرَّ عÉلَى اَألرÓض٬ِ، وÉكَانَ ي×صÉلµي لÕكَيÓ ( :٣٥    ١٤ اإلصحاحإجنيل مرقس 
ÉكَنÓةُ إِنْ أَمÉه× السَّاعÓنÉع Éب×رÓعÉقَالَ ٣٦ .تÉو :» ÕهÕنِّي هذÉع Ó٬، فَأَجِزÉلَك ÔطَاعÉتÓٍء م×سÓيÉش úا اآلب×٬، كُلÉا أَبÉي

Éالْكَأْس .ÉتÓا ت×رِيد× أَنÉلْ مÉا٬، بÉا أُرِيد× أَنÉالَ م ÓكُنÉيÕل ÓنÕلكÉو(.  

 :٤٣   ٢٢ اإلصحاحإجنيل لوقا ٬، ففي أعدائه بنيلينجيه من  رسل اهللا للمسيح مالكاًأف
  .)كÔ مÕنÉ السَّمÉاِء ي×قَوِّيهوÉظَهÉرÉ لَه× مÉالَ(

* * *  

  ؟؟)إِنِّي أَض3ع1 ن3فِْسي ع3ن%ك3( :ملاذا قال بطرس :الوقفة الثانية

 اًنِي٬، ثُمَّ بÉعÓدÉ قَلÕيل أَيÓضبÉعÓدÉ قَلÕيل الَ ت×بÓصÕر×ونÉ ١٦( :١٦ اإلصحاحإجنيل يوحنا ورد يف 
 أيضاًتبصرونين٬، مث بعد قليل  بعد قليل ال(معىن وقد اتضح  .)»تÉرÉوÓنÉنِي٬، َألنِّي ذَاهÕبÔ إِلَى اآلبِ

  .فراجع ٬،ن املقصود هنا الشبيهيف حبث أوصاف املعزي وإ) ترونين

سÉتÉطْلُب×ونÉنِي٬، . يÉا أَوÓالَدÕي٬، أَنÉا مÉعÉكُمÓ زÉمÉانäا قَلÕيالً بÉعÓد× ٣٣( :١٣ اإلصحاحإجنيل يوحنا ويف 
Õه×ودÉلْيÕا قُلْت× لÉكَمÉت×م× اآلنَ: وÓأَن Óأْت×وا٬، أَقُولُ لَكُمÉأَنْ ت Óت×مÓر×ونَ أَنÕقْدÉا الَ تÉب× أَنÉثُ أَذْهÓيÉيَّةً  ٣٤ .حÕصÉو
ÓيكُمÕطÓا أُعÉةً أَنÉيدÕدÉج :Éبُّوا بÕاأَنْ ت×حäضÓعÉب Óض×كُمÓع . Óض×كُمÓعÉا بäضÓأَي Óت×مÓبُّونَ أَنÕا ت×حÉأَن Óت×كُمÓبÉبÓا أَحÉكَم
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قَالَ لَه×  ٣٦ .»إِنْ كَانَ لَكُمÓ ح×بٌّ بÉعÓضäا لÕبÉعÓضٍ: بِهذَا يÉعÓرِف× الْجÉمÕيع× أَنَّكُمÓ تÉالَمÕيذÕي ٣٥ .بÉعÓضäا
حÉيÓثُ أَذْهÉب× الَ تÉقْدÕر× اآلنَ أَنْ «: أَجÉابÉه× يÉس×وع×» ؟ ب×يÉا سÉيِّد×٬، إِلَى أَيÓنÉ تÉذْهÉ«: سÕمÓعÉانُ ب×طْر×س×

؟  يÉا سÉيِّد×٬، لÕمÉاذَا الَ أَقْدÕر× أَنْ أَتÓبÉعÉكÉ اآلنَ«: قَالَ لَه× ب×طْر×س× ٣٧ .»تÉتÓبÉعÉنِي٬، وÉلكÕنَّكÉ سÉتÉتÓبÉع×نِي أَخÕريäا
ÉكÓنÉفِْسي عÉع× نÉس×وع× ٣٨ .»! إِنِّي أَضÉه× يÉابÉنِّيأَ«: أَجÉع ÉكÉفْسÉع× نÉضÉت Éقَّ أَقُولُ لَكÉقَّ الْحÉالَ : ؟ اَلْح

ðرَّاتÉنِي ثَالَثَ مÉرÕكÓتَّى ت×نÉيح× الدِّيك× حÕصÉي(.  

جابه أ .تذهب أين إىلقال له مسعان بطرس يا سيد  ٣٦( :يتلو نظرنا إىل النص لوجدنا اآل
قال له بطرس يا سيد  ٣٧. خرياًأن تتبعين ولكنك ستتبعين أذهب ال تقدر اآلن أيسوع حيث 

احلق  .جابه يسوع أتضع نفسك عينأ ٣٨ .ضع نفسي عنكأين إ .تبعك اآلنأن أقدر أملاذا ال 
 :قوليالذي جعل مسعان بطرس  ما .)اتصيح الديك حىت تنكرين ثالث مرOقول لك ال يأاحلق 

  سوء سيحدث له ؟؟ يثهم عن أمل حيدَّ Xاملسيح  فالنصوص ختربنا أنّ ؟ عنك يأضع نفس

 تستطيعال  Xأن يقول املسيح  وهو السبب يف٬، Xء أخربهم به املسيح يهناك ش نإذ
وملاذا ٬، )أضع نفسي عنك( :جعل مسعان بطرس يقول يء الذيوهو نفس الش ٬،اآلن أن تتبعين
إىل امللكوت ورفعة اهللا لن  Xفلو صعد املسيح  ٬،أن يتبعه ليستطيع !؟ يضع نفسه عنه

يضع  يد مسعان أنولذالك ير ٬،)الرفع( يإال بطريقة واحدة وه يتبعه مسعان بطرسيستطيع أن 
  .امللكوت يف هطيع أن يتبعلك يستنفسه مكان املسيح ليصلب وبذ

اهللا  نّأهم بخربأاليهود و هفعليريد أن يأخربهم مبا  Xاملسيح  نّأد بوهذا النص يؤكّ
ليستطيع أن أن يضع نفسه مكان املسيح  ى مسعانلك متنOولذ ٬،وسريفعه هسبحانه وتعاىل سينصر
أستطيع  ملاذا ال ٬،يستطيع أن يتبعه ملاذا ال ل مسعان متعجباًأولذلك يس ٬،تيتبعه ويدخل امللكو

 يلقأُوعندما  Xعده اهللا بدل عيسى شبيهاً أهناك ن أل ؛عنك يأضع نفس أن أتبعك إين
جاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك باهللا أف(داء هذه املهمة الفادي الذي نزل ألعلى  هالشب

قول لكم من أ يضاًأو .نت قلتأقال له الشببيه  ٦٤ .نت املسيح ابن اهللاأن تقول لنا هل أاحلي 
  .)١( )على سحاب السماء عن ميني القوة وآتياً جالساً اإلنساناآلن تبصرون ابن 

  .يفعل دائماً Xأنا هو كما كان املسيح  همل يقل الشبي

                                                            
  .٦٤: ٢٦متی  -١
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  !!!بيالطس وهريودس  أمامصمت املصلوب  :الثالثة الوقفة

فقال له ( :٢٧ العدد ١٣ اإلصحاحمىت  صمت املقبوض عليه أمام بيالطس كما ورد يف
فلم جيبه وال عن كلمة واحدة حىت تعجب الوايل  عليكبيالطس أما تسمع كم يشهدون 

لسان السيد املسيح  ؟؟ على الرغم من فصاحة كان هو املسيح فلماذا مل جييبه فإن .)جداً
  !!؟ ت الناس عالنيةالذي بكّهو و ٬،وشجاعته

ألنه كان يريد أن يرى  ؛دوس كثرياًونه عندما أرسلوا املقبوض عليه هلريودوس فرح هريإبل 
  ؟؟؟ فماذا حدث كثرية منه وسأله أشياء ةبل ويرى أية معجز ٬،السيد املسيح ويسمع منه

هريودس فلما رأى يسوع فرح  ماأو( :٢٣ العدد ٨ اإلصحاح ةلنا لوقا تلك الواقع ييرو
Oأل ؛اًجدOأن يراه لسماعه عنه أه كان يريد من زمان طويل نOن يرى آية أى شياء كثرية وترج

  .)تصنع منه

  .)وسأله بكالم كثري فلم جيبه بشيء( :٢٣ العدد ٩ اإلصحاح ةتلك الواقع عن لوقاويقول 

وÉبÉيÓنÉمÉا كَانَ ر×ؤÉسÉاُء  ١٢( :ليس هو املسيح بل الشبيه املصلوب نّأخر على آدليل ويوجد 
أَمÉا تÉسÓمÉع× كَمÓ : "فَقَالَ لَه× بِيالَطُس× ١٣. اَلْكَهÉنÉةÕ وÉاَلشُّي×وخ× يÉشÓتÉكُونَ عÉلَيÓهÕ لَمÓ ي×جِبÓ بِشÉيÓٍء

  .)عÉجَّبÉ اَلْوÉالÕي جِدOاًفَلَمÓ ي×جِبÓه× وÉالَ عÉنÓ كَلÕمÉةð وÉاحÕدÉةð حÉتَّى ت١٤É" يÉشÓهÉد×ونَ عÉلَيÓكÉ؟

جل عقيدة أم هل هو الذي جاء من أ ٬،ت اليهودأكان هذا هو السيد املسيح الذي بكّ
  اخلالص ومل يتكلم �ا كلمة واحدة ؟؟؟

* * *  

  ؟؟ ماذا كانت ¬مة املصلوب كما يزعم النصارى :الوقفة الرابعة

ترفع  يد هو الصلب كفإن كان اهلدف من التجسO ٬،فقد صلبه اليهود من أجل التجديف
  ؟؟ يصلبوه ويتم الصلب والفداء يك ةثبت هذه التهمكان للمقبوض عليه أن ي×ة أما اخلطي

  ؟؟ ثبتت عليه ¤مة التجديف لكن هل فعالً

ونرى هذا من خالل كالم بيالطس كما يروى  ٬،بداًأ التهمةهذه ثبت املقبوض عليه مل ي×
  .)بيالطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب فدعا( :٢٣ العدد ١٣ اإلصحاحإجنيل لوقا 
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قَدÓ قَدَّمÓت×مÓ إِلَيَّ هذَا اِإلنÓسÉانَ كَمÉنÓ «(: وÉقَالَ لَه×مÓ ١٤ العدد ٢٣ اإلصحاحل لوقا يجنإ   
ÉبÓي هذَا . ي×فِْسد× الشَّعÕف Óأَجِد ÓلَمÉو ÓكُمÉت× قُدَّامÓصÉفَح Óا قَدÉا أَنÉهÉو Õكُونَ بِهÉتÓشÉمَّا تÕةً مáلÕع ÕانÉسÓاِإلن

ÕهÓلَيÉع.(  

إِنِّي الَ : فَقَالَ بِيالَطُس× لÕر×ؤÉسÉاِء الْكَهÉنÉةÕ وÉالْج×م×وعِ( :٤العدد  ٢٣ اإلصحاحل لوقا يجنإ   
  .)أَجِد× عÕلáةً فÕي هذَا اِإلنÓسÉان

* * *  

 نفسه السيد املسيح هو املصلوب نّأب ان زعمهمن تسقطان خمتلفتاجابتإ :الوقفة اخلامسة
X  

رواق سليمان ومت  اهليكل يف سؤال وجهه اليهود للسيد املسيح يف ٬،ةللغاي ةمهم ةهنا نقط
فإن  ؛متاماً خمتلفتنيهناك إجابتني  فنجد أنّ ٬،صلبتوجيه نفس السؤال للمقبوض عليه قبل أن ي×

 على نفس السؤال املوجه من نفس القوم ال يعين ةختالف اإلجابالب فص× يكان املسيح هو الذ
  .شخصني خمتلفني كهنا نّأإال 

وكان يسوع يتمشى يف اهليكل يف رواق ( :٢٣ العدد ١٠يف إجنيل يوحنا اإلصحاح 
 .نت املسيح فقل لنا جهراًأن كنت إ .نفسناأىل مىت تعلّق إفاحتاط به اليهود وقالوا له . سليمان

 .يب هي تشهد يلأعملها باسم أنا أعمال اليت األ .ولستم تؤمنون ين قلت لكمإجا�م يسوع أ
نا أخرايف تسمع صويت و ٢٧ .نكم لستم من خرايف كما قلت لكمولكنكم لستم تؤمنون أل

 .)حد من يديأبد وال خيطفها ىل األإبدية ولن ¤لك أحياة  أعطيهانا أو ٢٨ .عرفها فتتبعينأ
قوه ه قال هلم من قبل ومل يؤمنوا به ومل يصدOفأجا�م بأنOفقد سأله اليهود إن كان هو املسيح 

 ٬،أيده �ا اهللا واليت باسمصنعها  املعجزات واألعمال اليت يأال وه ةويستدل على صدقه باألدل
ولكن أتباعه  ٬،سوا من املؤمنني بهألwم ليسوا من أتباعه ولي ؛ولكنهم مل يؤمنوا ومل يصدقوا

  .هونتبعي ميمه وهو يعرفهم وهلعات ونعرفيبه و ونؤمنيه وونعرفي

  .ةسألوه إن كان هو املسيح فأجاب باإلجياب وساق هلم األدل ٬،أرأيتم

  ؟؟ ولكن نفس السؤال مت توجيهه للمقبوض عليه فبماذا أجاب
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 :السابع والستنيمن العدد  ءاًن بديوالعشر اإلصحاح الثاين ا يفلنا كاتب إجنيل لوق ييرو

ن سألت ال إو. ن قلت لكم ال تصدقونإفقال هلم  .فقل لنا نت املسيحأن كنت إقائلني (
ا�م وإن أج ٬،ن قلتهابأنكم ستنكرون احلقيقة إ عليههم املقبوض جييب .)جتيبونين وال تطلقونين

  !! وإن سأهلم لن جييبوه وال يطلقوه ٬،قوهيصدO لن الذي يريدونه سوفبغري 

  !!؟؟ اهليكل أجاب �ا السيد املسيح يف اليت ةنفس اإلجاب يه ةهذه اإلجاب هل

 اًوÉأَيÓض!  يÉس×وع× أَنÓتÉ قُلْتÉ قَالَ لَه×( :٦٤العدد  السادس والعشرون اإلصحاحجنيل مىت إ
Óاِء: أَقُولُ لَكُمÉاب السَّمÉحÉلَى سÉا عäيÕآتÉ٬، وÕنيِ الْقُوَّةÕمÉي ÓنÉا عäسÕالÉج ÕانÉسÓاِإلن ÉنÓر×ونَ ابÕصÓاآلنَ ت×ب ÉنÕم(. 

  !! مما يدعون جييب املقبوض عليه أwم من يدعون ومل يقل هو شيئاً أيضاً

ين إنتم تقولون أفقال هلم  .فقال اجلميع أفانت ابن اهللا(: ٢٢العدد  ٧٠ اإلصحاحلوقا  ويف
  .عون وليس هو من يقوله بأwم هم من يدOعلى ردO اًمازال مصرO .)نا هوأ

املقبوض  رواق اهليكل علی اليهود وبني ردO به يف رجعنا ملا قاله السيد املسيح وما ردO فإذا
  .ن يكون الثاين هو الشبيهأ الإحيله  ال اًوتعارض اًكبري اًعليه لوجدنا اختالف

* * *  

  عن ميني قوة اهللاجالس املسيح  :الوقفة السادسة

  ؟؟ مباذا أخرب املقبوض عليه اليهود عن املسيح

قال ( :املقبوض عليه بعد أن سألوه إن كان هو املسيح فنراه جييب باآليت ردO نراجع هذا يف
ني القوة عن مي جالساً اإلنسانقول لكم من اآلن تبصرون ابن أ يضاًأو .نت قلتأله يسوع 

 يف يأقول لكم منذ اآلن أ وأيضاً ٬،املسيح عون إينأنتم تدO .)١( )على سحاب السماء وآتياً
عن  جالساً  الكتاب  بن اإلنسان وهو أحد ألقاب املسيح يفاثهم فيها يكون حيدO اليت ةاللحظ

  !!! ةميني القو

 الشبيه بني أيديهم ويسألونه إن كان هو املسيح فيجيبهم أنتم تدعون هذا وليس أنا ويف
  .عن ميني قوة اهللا جالساً اإلنسانابن أحدثكم فيها يكون  اليت ةاللحظ

                                                            
  .٦٤العدد  ٢٦ اححاإلصإنجيل متي  -١
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  ون يفّكلكم ستشكّ :الوقفة السابعة

  .)لكن شبه هلمو(اإلجنيل يقر بآية  ٬،)شبه هلم(ن عن احلديث اآل

و3قَو%ل+هِم% إِنَّا قَت3لْن3ا الْم3ِسيح3 ع+يس3ى اب%ن3 ﴿ :يقول سبحانه يف القرآن الكرمي حاكياً قول اليهود
كٍّ م+ن%ه1 م3ر%ي3م3 ر3س1ولَ الل-ه+ و3م3ا قَت3لُوه1 و3م3ا ص3لَب1وه1 و3لَك+ن% ش1بِّه3 لَه1م% و3إِن- ال-ذ+ين3 اخ%ت3لَفُوا ف+يه+ لَف+ي ش3

  .)١(﴾اًوه1 ي3ق+ينالظ-نِّ و3م3ا قَت3لُم3ا لَه1م% بِه+ م+ن% ع+لْمٍ إِل-ا اتِّب3اع3 

 مىت إجنيل شخصه كما نرى يف سيشكون يف أwم مجيعاًبقول املسيح هلم قبل القبض عليه 
نه مكتوب ون يفّ يف هذه الليلة ألقال هلم يسوع كلكم تشكّ حينئذð( :٢٦العدد  ٣١ اححاإلص

  .)ضرب الراعي فتتبدد خراف الرعيةأين إ

ون يفّ كلكم تشكّ نّإوقال هلم يسوع ( :٢٧ العدد ١٤ اإلصحاحإجنيل مرقس  يف وأيضاً
  .)ضرب الراعي فتتبدد اخلرافأين إنه مكتوب أل .يف هذه الليلة

 يف اويشكّ ميكن أنوقته فهل كان  لدى اجلميع يف ةشهري ةشخصي Xفالسيد املسيح 
  !؟ شخصه كما أخربهم السيد املسيح

 Xخربهم عيسى ألنه لطاملا أ ؛به من قبل اليهود اإلمساك مقناعتهم بعدشكهم حصل لو
  .على املصلوب القبضدفعهم للهروب حاملا مت  هذا ما ٬،ن اليهود لن يتمكنوا منهبأ

  !! ريبة منه وظن وشك يف نشخصه وسيكونو ون يفسيشكّ فاجلميع كما أخربهم املسيح

* * *  

  

س طلب من اهللا وبصراخ وبكاء وتوسل أن يرفع عنه الكأي Xعيسى  :الوقفة الثامنة
  يصلب وال

الصلب حتقيق هدفه وهو  يفألنه جنح  ؛مسروراً فرحاً ال يكون يسوع سعيداًأمن العجيب 
  .دمآحىت خيلص البشرية من خطيئة 

                                                            
  .١٥٧: النساء -١
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 ٬،مر حمري جداًأوهذا  .الصلب هن يعرب عنأيدعو اهللا  باكياً كان حزيناًالصلب فيسوع وقت 

البشر من  إلنقاذالصلب جل عدم صلبه وهو من وضع خطه أفكيف يدعو يسوع ويبكى من 
  اهلالك ؟؟؟؟

ن أيتضح منه  احلزين املبكى قبل صلبه وصفاً الداميلقد وصفت النصوص يسوع وموقفه 
  :ن يصلبأيسوع مل يرد 

امكثوا هنا واسهروا . حىت املوت حزينة جداً نفسيفقال هلم ( :)٣٤   ١٤(مرقص    
وقال يا  ١٦مكن أن إتعرب عنه الساعة  لكيوكان يصلى  رضوخر على األ ليالًمث تقدم ق ١٥
  .)فأجز عىن هذه الكأس. مستطاع لك يءاالب كل ش أبا

من هذه  االب جنين أيها. قولأوماذا . قد اضطربت نفسين اآل( :)٢٧    ١٢(يوحنا    
  .)الساعة

ذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات إيام جسده أ يف الذي( :)٧   ٥(عربانيني    
  .)جل تقواهأخيلصه من املوت ومسع له من  أنر وتضرعات للقاد

على عكس املتوقع الصلب ن يسوع كان يصرخ ويتضرع حىت خيلصه اهللا من أهكذا نرى 
  .صليةاأل ألنه سوف خيلص البشرية من اخلطيئة ؛مبا حيدث فرحاً يكون سعيداً أن

  .Xجل تقواه ومت فداءه بالشبيه أد استجاب اهللا دعاءه ومسع له من وق

ن حادثة الصلب موجودة وقد طبقت أالنصارى يستشهدون بنبؤات العهد القدمي على 
ِإلمÉامِ الْم×غÉنِّنيÉ عÉلَى (: باملزمور الثاين والعشرونويستشهدون  ٬،Xعلى السيد املسيح  حرفياً

]Õحِ أَيِّلَةÓإِلَهِي]. الصُّب Éاو×دÉدÕل Ôم×ورÓزÉيداً!  مÕعÉنِي بÉكْتÉرÉاذَا تÉمÕريِي إِلَهِي لÕفÉكَالَمِ ز ÓنÉي عÕالَصÉخ ÓنÉ؟ ع 
وÉأَنÓتÉ الْقُدُّوس× الْجÉالÕس×  ٣. فÕي اللáيÓلِ أَدÓع×و فَالَ ه×د×وَء لÕي. فَالَ تÉسÓتÉجِيب× إِلَهِي فÕي النَّهÉارِ أَدÓع×و ٢

Óإِس ÕاتÉبِيحÓسÉت ÉنÓيÉيلَبÕائÉا ٤. رÉاؤ×نÉاتَّكَلَ آب ÉكÓلَيÉع .Óه×مÉتÓجَّيÉاتَّكَلُوا فَن(.  

 الرابعفالعدد  ٬،Xن اهللا جنى عيسى التضح هلم بأ وا النصوص جيداًواحلقيقة لو أwم قرأ
رسالة العربانيني اإلصحاح اخلامس هو نفسه يف ) اتكلوا فنجيتهم آباؤنايك اتكلوا عل: (يقول

  ).جل تقواهأومسع له من : (العدد السابع

  .نزل الشبيه الذي صلب عوض عنهوأ
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ففي علم اهللا سوف حتصل حادثة الصلب وعيسى  ٬،موجودة يف العهد القدمي النبوؤة ما ملاذاأ
X جل هذا الكأس فسمع له من أ عنه وجيزين ينجيه يعلم �ا ولذلك طلب من االب أ
  .تقواه

* * *  

  !؟ ةأه بيا امرم£أينادي ابن  أندب هل من األ :الوقفة التاسعة

: فَلَمَّا رÉأَى يÉس×وع× أُمَّه×٬، وÉالتِّلْمÕيذَ الáذÕي كَانَ ي×حÕبُّه× وÉاقÕفًا٬، قَالَ ُألمِّهÕ( :٢٦ :١٩إجنيل يوحنا 
»Éأَة٬ُ، ه×وÉرÓا امÉي Õن×كÓ؟ مه اليت ولدته بيا امرأةأنسان إن ينادي أخالق هل من األو .)»ذَا اب  

مث  ٢٧. قال ألمه يا امرأة هو ذا ابنك ه والتلميذ الذي كان حيبه واقفاًأمOفلما رأى يسوع (
ة يقول ليوحنا أمرايف نفس النص الذي خياطب مرمي بيا  ٬،انتبه )....٬،قال للتلميذ هو ذا أمك

  !! هو ذا أمك

  ؟ مكأكما قال ليوحنا هو ذا  Xاه لو كان هو عيسى مOأخياطبها بيا  أنوىل ليس من األأ

  مه ؟؟؟هو يناديها �ذه اللهجة لو كانت أكرامه هلا وإ فأيناألم  بإكرامإن يسوع يصرح 

 عمل لتكون يلأصالح  أييها املعلم الصاحل أم وقال له ذا واحد تقدOإو( ):١٩ – ١٦(مىت 
ن إولكن . ال واحد وهو اهللاإ حد صاحلاًأليس . صاحلاً فقال له ملاذا تدعوين ١٧بدية احلياة األ

فقال يسوع ال تقتل ال تزن ال . الوصايا أيةقال له  ١٨ن تدخل احلياة فأحفظ الوصايا أردت أ
  ).حب قريبك كنفسكأو مكأباك وأكرم أ ١٩ال تشهد بالزور . تسرق

* * *  

  :الوقفة العاشرة

فَأَنÓكَرÉ أَيÓضاً (: ٧٢ :٢٦مىت  إجنيليف  يعرفه البطرس  على أwم أمسكوا الشبيه أنّ وتأكيداً
حÉقّاً أَنÓتÉ أَيÓضاً : "وÉبÉعÓدÉ قَلÕيلٍ جÉاَء اَلْقÕيÉام× وÉقَالُوا لÕب×طْر×سÉ ٧٣!"  إِنِّي لَسÓت× أَعÓرِف× اَلرَّج×لَ: "بِقَسÉمٍ

Éت×ظْهِر×ك ÉكÉتÉلُغ áفَإِن Óه×مÓنÕف× ٧٤!"  مÕلÓحÉيÉن× وÉلْعÉي ðذÕئÉينÕأَ حÉدÉتÓرِف× اَلرَّج×لَ: "فَابÓإِنِّي الَ أَع  "!ÕلÉو ÕقْتÉلْو
  .)صÉاحÉ اَلدِّيك×



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي  ............................................. ٧٨
و الشبيه هو الذي حل حمل السيد أالبديل  نّأناجيل غري معترف �ا ذكرت بأوهناك 

  .بطرس إجنيلو٬، برنابا إجنيلو٬، توما إجنيل: منها ٬،املسيح

وبعد أن نذكر بعض ما جاء به  ٬،وهو إجنيل غري معترف به من قبل النصارى: إجنيل توما
النسخ املكتشفة من إجنيل توما و ٬،عرف ملاذا مل يعترف به النصارىحول قضية صلب املسيح سن

ويرجع احملقق كويستر هذا . م كما قدر بعض خرباء املخطوطات١٥٠تعود إىل حوايل العام 
ويذكر . م١٤٠اإلجنيل إىل منتصف القرن األول امليالدي٬، وأرجعه احملقق كيسيبل إىل العام 

 و الكالم على لسان  هو من ص×لب  Xعن املسيح  إجنيل توما بعد أن وضOح بأن بديالً
  :كما يرويه توما Xعيسى 

. وأنا مل أمت يف الواقع بل يف الظاهر لكيال يلحقوا يب العار. مل أخضع هلم كما أرادوا(
إذ مسمروا . العمىإمنا أوقعوه بأنفسهم يف خطئهم و ألن مويت الذي ظنوا أwم أوقعوه يب

ضربوين . مل يكن إياي. شخصاً آخر الذي شرب املر واخلللقد كان . رجلهم على مو¤م
لقد كان شخصاً . الذي محل الصليب على كتفه. لقد كان شخصاً آخر هو مشعون! بالقصب 

  .)١() وأنا كنت أضحك من جهلهم. الشوكالذي وضعوا على رأسه التاج و آخر

فقد ادعى إجنيل برنابا أن اهللا  ٬،غري معترف به من قبل النصارى وهو أيضاً: إجنيل برنابا
 Xأن املسيح  بإعالنوقد مهد لدعواه  ٬،ألقى شبه عيسى على يهوذا وأنه ر×فع إىل السماء

مث أعلن يسوع أن اهللا  ٬،سوف حييا إىل حنو منتهى العامل٬، وأن جربيل قد أخربه خبيانة يهوذا
  .)٢( حىت يظنه كل أحد أنه يسوع) يهوذا(سيصعده من األرض وسيغري منظر اخلائن 

اهللا  ألقىمل يوضع على الصليب أبدا٬ً، بل  Xمث يؤكد إجنيل برنابا القول بأن املسيح 
احلق أقول إن صوت يهوذا وشخصه ( :ومما قاله برنابا. عنه شبهه على يهوذا فصلب بديالً

  .)٣( )ووجهه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تالميذه واملؤمنون به كافة أنه يسوع

رأيته : (يقول عن يسوع ما يلي ٬،إجنيل ال يعترف به النصارى وهو أيضاً: يف إجنيل بطرس
.. ما هذا الذي أراه يا سيد ؟ هل هو أنت حقاً من يأخذون ؟: يبدو كأwم ميسكون به٬، وقلت

                                                            
  The Holy Blood and The Holy Grail: آتاب -١
  .١۵ – ١١٢برنابا  -٢
  .٢٩٢ص :تحقيق سيف اهللا أحمد فاضل -  إنجيل برنابا -٣
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من ي×دخلون املسامري يف يديه ..  قال يل املخلص..  ؟ يO ويديO شخص آخرأم أwم يدقون قدم
  .)انظر إيل٬ّ، وانظر إليه! وقدميه هو البديل٬، فهم يضعون الذي بقي يف شبهة يف العار 

ن إيقول  ۲۱۰ملتويف سنة اف أنطاكيا لرابع أن أسقايف كتابات أفيقبوس يف نصف القرن و
يقول  ٬،لشام وفلسطنيايف بالد  اًلذي كان منتشراإلعتراف بإجنيل بطرس اسقف رفض هذا األ

 األناجيلنه متعارض مع أل ؛قاتطإلجنيل يقوم على هراهذا  نّإ :٢٥٣إيروزميوس سنة لقديس ا
  .)١( من إجنيل بولس ةاملستمد ةالكنسي

علمنا اآلن أحد أسباب رفض النصارى هلذه  وطبعاً ٬،األناجيل األخرىبه هذا ما ختربنا 
وتنسف معتقدهم  Xلشخص عيسى حدوث واقعة الصلب والفداء  يتنفلكوwا  ؛األناجيل
  .شيء خيالف معتقدهم حىت وإن كان صحيحاً يوهم ال يقبلون بأ نسفاً

Õ٬،والكربوكراتيون ٬،الكورنثيون: رق اليت قالت بصلب غري املسيح بدالً عنهومن الف 
  .والسرينثيون

: ومها من أقدم فرق النصارى٬، قالواالسرينثيني والكربوكراتيني٬،  إنّ( :يقول جورج سايل
املسيح نفسه مل يصلب ومل يقتل٬، وإمنا صلب واحد من تالميذه٬، يشبهه شبهاً تاما٬ً، وهناك  إنّ

  .)٢( )شخصاً آخر صلب بدالً من املسيح يعتقدون أنّالباسيليديون 

Oمحد احلسن أالسيد (محد أي يقول املعزX  (Oعلى سؤال حول املصلوب اًرد: ) فليلتفتوا
 Xقوال عيسى أجنيل ووقد بينت بطالwا من اإل ٬،ض للصلب باطلةعيسى تعرO نّأىل مسألة إ

 Xاهللا قد استجاب دعاء عيسى  نّأا فإمO ٬،عنه الصلب وعذابه ين جيزأفيه وطلبه من اهللا 
ومعىن  ٬،Xاهللا مل يستجب دعاء عيسى  نّأا مOإو ٬،له وهذا هو الصحيح وأنزل شبيهاًورفعه 

بالسفه وضعف  Xهمون عيسى يتO يضاًأو ٬،Xبدعاء عيسى  أيعب اهللا ال نّأ قوهلم هذا
 ذا كان قادراًإ ٬،اهللا عنه الصلب ين جيزأن يطلب عيسى أفما معىن  الّإو ٬،ة املعرفةدراك وقلّاإل
ة يف مسرية مسألة الصلب مهمO نّأوهو يعلم  ؛ن يشتكيأن يصرب على عذاب الصلب دون أ

  .هليالدين اإل

                                                            
  .وآيبيديا الموسوعة الحرة -١
  .منقذ بن محمود السقار. دنقًال عن  -٢
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وهي  ٬،اليت بينتها اجلمعية التارخيية الدولية )يهوذا إجنيل(ىل الوثيقة التارخيية إفليلتفتوا  يضاًأو

ىل بداية القرن الثالث إوتارخيها يعود  ٬،ثر عليها يف مصرثرية اليت ع×األ حدى املخطوطاتإ
عيسى مل يصلب بل  نّإ ؛ويف هذه الوثيقة ٬،سالم وقبل بعث حممد قبل اإلي أ ٬،امليالدي

بغض النظر عن املصداق  مسألة الشبيه عموماً نّأيهمنا هو  وما .خر شبيه لهآصلب شخص 
يوجد دخان  ال :وكما يقول املثل ٬،ئة عامالف وسبعمأكثر من أموجودة عند املسيحيني قبل 

  .وائل ويف عقائدهمثر ملا ظهر عند املسيحيني األأمر فلو مل يكن لأل .من غري نار

تت هذه أين أهو من  ؛نفسهم عنهألوا أن ويسبه له املسيحيون يتنOأفالسؤال الذي البد 
د ؟ هل هي جمرO من صلب هو شبيه له نّأعيسى مل يصلب و الفرقة من املسيحيني القدماء بأنّ

  ؟ رخيية نقليةام تأفكار ؟ وهل هذه املسألة فكرية أ

من صلب هو  نّأمل يصلب و Xعيسى  نّأهذه الفرقة اعتقدوا  نّإالقول  هل ميكن مثالً
  !!؟ رخيي وصلهم عن طريق بعض من عاشوا زمن الصلبان يكون هناك نقل تأشبيه له دون 

و هذا أجنيل ن من كتبوا هذا اإلإ :يهتم لقول الكنيسة اليوم ن الأ نصح كل مسيحي حرOأ
لو سألتموهم يف ذلك  يضاًأهذه الفرقة  نّأل ؛وائل هم فرقة مهرطقةالنص من املسيحيني األ

تباعه عن الكنيسة اليوم أريوس وآلنا أولو س ٬،wا هرطقةإعن عقائد الكنيسة اليوم لقالوا  الزمان
wا مهرطقة٬، فشتم الكنيسة كل من خيالفها من املسيحيني باهلرطقة كما يفعلون اليوم مع إلقالوا 

تقوله  ما نّأوهي  ؛ن بوضوحت اآلخيفي احلقيقة اليت جتلّ يؤخر وال م واليقدO شهود يهوا ال
ىل اليوم وفرقة إيزال خمتلف فيه  بل وال ٬،وائلمر خمتلف فيه بني املسيحيني األأالكنيسة اليوم 

  .شهود يهوا املسيحية خري شاهد على هذا االختالف اليوم

هناك وثيقة تارخيية وقد مت حتليلها من  نّأ   فيما خيص الصلب    ن واحلقيقة الثابتة اآل
تعود لبداية القرن الثالث wا أحدث الطرق العلمية وثبت أثار وبجهات عاملية خمتصة باآل

يكتفي املسيحيون فهل س ٬،عنه صلب بل هناك شبيه صلب بدالًمل ي× عيسى نّأ :وفيها ٬،امليالدي
  !!!؟ هذه الوثيقة تعود لفرقة مسيحية قدمية مهرطقة نّإ: بتصريح الكنيسة

Oهل هذا الرOعلمي؟ د من الكنيسة رد!  

  !؟ نتم من يهرطقأتكونون  ي خمالف ملاذا الأن يقول هلم أميكن  ليس مثالًأ
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بحث موضوع الصلب مبوضوعية ن ي×أن وبعد ظهور هذه احلقائق ليس الصحيح اآلأ
  ؟ عمىوالتقليد األب تعصOعن ال وبعلمية وبعيداً

ن يبيO) وحبسب ترمجة حققتها الكنيسة مع النص القبطي(يهوذا  إجنيلوهذا نص من 
  .عنه به به وصلب بدالًعيسى مل يصلب بل هناك من ش× نّأبوضوح 

يا سيد٬، أميكن أن يكون نسلي حتت سيطرة : وقال يهوذا( :املشهد الثالث ٬،يهوذا إجنيل
لكنك ستحزن ..]  سطرين مفقودين ...[تعال٬َ، أنه أنا ": ؟ أجاب يسوع وقال له اماحلكّ

  ".كثرياً عندما تري امللكوت وكل أجياله

؟ ألنك أنت الذي أبعدتين عن  ما اخلري الذي تسلمته أنا: "وعندما مسع ذلك قال له يهوذا
  .ذلك اجليل

  ستكون أنت الثالث عشر وستكون ملعوناً من األجيال األخرى : "أجاب يسوع وقال
  .)إىل اجليل املقدس] ٤٧[ويف األيام األخرية سيلعنون صعودك . كنك ستأيت لتسود عليهمول

)But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man 
that clothes me(.  

  .ولكنك ستفوقهم مجيعاَ ألنك ستضحي باإلنسان الذي يرتديين(

  .])٥٧] [...[وقلبك  ويظهر جنمك ساطعاً. ويضرم عقابك اإلهلي .ويرتفع قرنك حاالً

Oمويف النص املتقد:  

  .ي بنفسهعنه ويضحO يهوذا يشبه بعيسى ويصلب بدالً :والًأ

  .خر الزمان ليسودآيت يف أيهوذا سي نّإ :ثانياً

يهوذا كالنص املتقدم هو غري يهوذا  إجنيلن يكون يهوذا املذكور يف بعض نصوص أفالبد 
ماذا : واقتربوا من يهوذا وقالوا له: (يهوذا إجنيلاالسخريوطي الذي سلم عيسى كما يف wاية 

٬، فأجا�م يهوذا كما أرادوا منه واستلم بعض املال وأسلمه ؟ أنت تلميذ يسوع تفعل هنا
  .)١()هلم

                                                            
  .يهوذا، المشهد الثالث إنجيل -١
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و املنقذ أاسم املهدي  :يأ ٬،محدأو أمد كلمة يهوذا تعين بالعريب احل نّأىل إومع االلتفات 

لب به بعيسى وص×خر الذي ش×املراد بيهوذا اآل نّأح يتوضO ؛خر الزمانآي املوعود به يف و املعزOأ
ي خر الزمان هو املنقذ واملعزOآنه سيعود ويسود يف أب Xعنه والذي خاطبه عيسى  بدالً

  .انتهى ) والقرآن ووصية رسول اهللا حممدجنيل املذكور يف التوراة واإل) محدأ(واملهدي 

عن السؤال  Xوستتضح جلية األمر من اجلواب الذي أجاب به السيد أمحد احلسن 
  :اآليت

و3قَو%ل+هِم% إِن3ّا قَت3لْن3ا الْم3ِسيح3 ﴿ :؟ وكيف شبه هلم بقوله تعاىل Xما هي قصة عيسى  /س
قَت3لُوه1 و3م3ا ص3لَب1وه1 و3لَك+ن% ش1بِّه3 لَه1م% و3إِنَّ الَّذ+ين3 اخ%ت3لَفُوا ف+يه+ ع+يس3ى اب%ن3 م3ر%ي3م3 ر3س1ولَ اللَّه+ و3م3ا 

  .)١(﴾لَف+ي ش3كqّ م+ن%ه1 م3ا لَه1م% بِه+ م+ن% ع+لْمٍ إِلَّا اتّ+ب3اع3 الظَّنِّ و3م3ا قَت3لُوه1 ي3ق+يناً

  بسم اهللا الرمحن الرحيم( /ج

  .حممد األئمة واملهدينيل آحممد والعاملني٬، وصلى اهللا على واحلمد هللا رب 

٬، إال يهوذا الذي دل ليلة اليت رفع فيها واعد حوارييه٬، فحضروا عندهيف ال Xعيسى 
٬، وقايضه على تسليم قد ذهب إىل املرجع األعلى لليهود٬، فXعلماء اليهود على عيسى 

  .هلم Xعيسى 

شبيهه (نزل أ٬، واهللافرفعه ٬، ٬X، وبقي عيسى عد منتصف الليل أن نام احلواريونوكان ب
٬، )األوصياء من آل حممد (٬، وهذا الشبيه هو من ٬، فكان درعاً له وفداء)تللب وقُالذي ص×

  .Xتل وحتمل العذاب ألجل قضية اإلمام املهدي لب وقُص×

اه اهللا من أيدي اليهود وعلمائهم الضالني ٬، بل ر×فع فنجOمل يصلب ومل يقتلXوعيسى 
و3قَو%ل+هِم% إِن3ّا قَت3لْن3ا الْم3ِسيح3 ع+يس3ى اب%ن3 م3ر%ي3م3 ر3س1ولَ اللَّه+ و3م3ا ﴿ :تعاىل٬، قال )م اهللالعنه(املضلني 

  .﴾قَت3لُوه1 و3م3ا ص3لَب1وه1 و3لَك+ن% ش1بِّه3 لَه1م%

وعد X عيسى  إنّ: (قال٬، Xعن أيب جعفر  ٬،ويف الرواية يف تفسري علي بن إبراهيم
مث  فأدخلهم بيتاً ٬،ثنا عشر رجالًإ٬، وهم عند املساء إليه فاجتمعوا أصحابه ليلة رفعه اهللا

                                                            
  .١۵٧: النساء -١
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اهللا رافعي إليه  إنّ :٬، فقالية البيت وهو ينفض رأسه من املاءخرج عليهم من عني يف زاو
صلب ويكون معي يف قتل وي1كم يلقي عليه شبحي في1الساعة ومطهري من اليهود فأي£

اليهود  إنّ: Xمث قال ...  فأنت ه1و3 ذا :قال .أنا يا روح اهللا :قال شاب منهم ؟درجيت
وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح … من ليلتهم  Xجاءت يف طلب عيسى 

  .)١() لبتل وص1فقُ Xعيسى

أحد (٬، بينما الذين جاءوا من احلواريني هم )ثنا عشرإاجتمع : (يقول Xفاإلمام الباقر 
وهذا من املتواترات ٬، ٬X، بل ذهب إىل علماء اليهود ليسلم عيسى يأتÕ ٬، فيهوذا مل)عشر

٬، هو الوصي من آل حممد ذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، فالثاين عشر الاليت ال تنكر
X بصورة عيسى Éلَ ٬، بعد أن ش×بِهÕوقُت ÉبÕ٬، الذي ص×لX.  

: ٬، ويف إجنيل مىت)ينملا شبقت ٬،إيليا٬، إيليا: (وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي 
فقوم من . هلي ملاذا تركتينإ هليإأي  ٬،يم إيلي إيلي ملا شبقتينصرخ يسوع بصوت عظ ...(

ا أترك لنرى هل يأيت إيليا ا الباقون فقالووأمO ...نه ينادي إيليا إ: الواقفني هناك ملا مسعوا٬، قالوا
انشق إىل  اهليكل قدوإذا حجاب . فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح. خيلصه

  .)٢() ...واألرض تزلزلت والصخور تشققت . اثنني من فوق إىل أسفل

٬، والنصارى )ملاذا أنزلتين ٬،يا علي ٬،يا علي( :اترمجة الكلمات اليت قاهلا هكذ نّأواحلقيقة 
  .من النص السابق من اإلجنيلن لك كما تبيO) ملاذا تركتين ٬،هليإ٬، هليإ( :يترمجوwا هكذا

  . األرض من السماء قريب من التركواإلنزال أو اإللقاء يف

اضاً على أمر اهللا ٬، أو اعترالكلمات جهالً منه بسبب اإلنزال ومل يقل هذا الوصي هذه
أي افهموا واعرفوا ملاذا نزلت× : سبحانه وتعاىل٬، بل هي سؤال يستبطن جوابه٬، وجهه إىل الناس

٬، فإذا ة أخرى إذا أعيد نفس السؤالشلوا يف االمتحان مر٬O، لكي ال تفذا صلبت×٬، وملاذا قتلت×وملا
٬، فسأكون يداهنوwم) أو أشباههم(ء اليهود ٬، وعلماحيتلون األرض) أو أشباههم(رومان رأيتم ال

                                                            
  .٤٧٣ص: قصص األنبياء للجزائري ،٣٣٧ – ٣٣٦ص ١٤ج: بحار األنوار ،١٠٣ص ١ج :تفسير القمي -١
  .٢٧إنجيل متى إصحاح  -٢
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Oيف تلك األرض فهذه سنO٬، فخذوا عربتكم وانصروين إذا جئت وال تشاركوا رة اهللا اليت تتكر

Oة أخرى يف صليب وقتليمر.  

لت× ص×لبت× وحتم: )البيÉّن لكل عاقل نقي الفطرة(ل أن يقول يف جواب السؤاكان يريد 
٬، ٬X، قيامة اإلمام املهدي العذاب وإهانات علماء اليهود٬، وقُتلت× ألجل القيامة الصغرى

  .حلق والعدل اإلهلي على هذه األرضودولة ا

اليهود ؟ كان مÉلÕك هل أنت : ه علماء اليهود واحلاكم الروماينوهذا الوصي عندما سأل
نتم تقولون٬، ومل يقل نعم٬، جواب غريب على من جيهل أ٬، أو جييب أنت قلت٬، أو هم يقولون

  .ح٬، ولكنه اآلن توضOاحلقيقة

٬، وهو الشبيه الذي رفعه اهللا ٬X، بل عيسى ألنه ليس هو مÉلÕك اليهود ؛نعم: فلم يقل
  .Xالذي نزل لي×صلب وي×قتل بدالً عن عيسى 

فأجاب رئيس الكهنة وقال : (من اإلجنيل   لُقÕيÉ عليه القبض أأن بعد    وهذا نص جوابه 
  .)١() ...أنت قلت: قال له يسوع . له استحلفك باهللا احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح

: فقال له يسوع. فوقف يسوع أمام الوايل فسأله الوايل قائالً أ أنت مÉلÕك اليهود ...(   
  .)٢() ... أنت تقول

  .)٣() ... فسأله بيالطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول ...(   

  .)٤() ...نتم تقولون أين أنا هو أفقال اجلميع أ فأنت املسيح فقال هلم  ...(   

. إىل دار الوالية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود مث دخل بيالطس أيضاً ٣٣...(   
أجابه بيالطس أ لعلي أنا  ٣٥. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين ٣٤

أجاب يسوع مملكيت ليست من  ٣٦. ماذا فعلت. ورؤساء الكهنة أسلموك إيل أمتك. يهودي
. لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أُسÉلَّم إىل اليهود. هذا العامل

                                                            
  . ٢٦إنجيل متى إصحاح  -١
  .٢٧إنجيل متى إصحاح  -٢
  .١٥إنجيل مرقس إصحاح  -٣
  .٢٢إنجيل لوقا إصحاح  -٤
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للناس إال أمر  حججه بِه3 أمر أحد من أنبياء اهللا وما ش1( :قال ٬،X وعن الرضا

وقُبض روحه بني السماء واألرض مث  ألنه رفع من األرض حياً ؛وحده Xعيسى بن مرمي 
إِذْ قالَ اللَّه1 يا ع+يسى إِنِّي م1ت3و3فّ+يك3 ﴿ :8وذلك قوله  ٬،إليه روحه رد£رفع إىل السماء و

  .)١() ﴾و3راف+ع1ك3 إِلَي3ّ

  .)٢() قبل يوم القيامة إنه راجع_ إليكممل ميت و Xعيسى : (قال وعن النيب 

وي×صرف عنه عيسى نيب مرسل وقد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل أن ي×عفى  نّأ: والتÉفْتÓ إىل
٬، فاهللا استجاب له ورفعه انه وتعاىل ال يرد دعاء نيب مرسل٬، واهللا سبحالصلب والعذاب والقتل

 Xة نصوص فيها دعاء عيسى ويف اإلجنيل عدO .لوصي الذي ص×لب وقُتل بدالً عنهوأُنزل ا
  :وهي٬، بأن ي×صرف عنه الصلب والقتل

يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين هذه  وخر على وجهه وكان يصلي قائالً مث تقدم قليالً ...(   
  .)٣() ...الكأس 

 *وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه الساعة إن أمكن  مث تقدم قليالً... (   
  .)٤() ...مستطاع لك فاجز عين هذه الكأس  يءوقال يا أبا اآلب كل ش

يا أبتاه إن شئت أن  قائالً *وانفصل عنهم حنو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  ...(   
  .)٥() ...جز عين هذه الكأس ت×

مثل  ...: (ويف التوراة سفر إشعيا ويف اإلجنيل أعمال الرسل اإلصحاح الثامن هذا النص
  .)...شاة سيق إىل الذبح٬، ومثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يفتح فاه 

٬، بل هم إىل الذبح اًحد منهم صامتأ٬، مل يذهب مواوكل األنبياء واألوصياء املرسلني تكلّ
 ٬،باخلصوص كم بÉكَّتÉ العلماء والناس ٬X، وعيسى وا الناسظليتكلموا وي×بكتوا ويع أُرسلوا

  .اًنه ذهب إىل الذبح صامتأوكم وعظهم فال يÉصدÕق× عليه 

                                                            
  .، نقًال عن عيون األخبار٤٧٤ص: للجزائري -  قصص األنبياء -١
  .٣٤٤ص ١٤ج: بحار األنوار -٢
  .٢٦متى  -٣
  . ١٤مرقس  -٤
  .٢٢لوقا  -٥
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الذي ص×لب وقُتل دون أن ) شبيه عيسى: (هو الوصي اًلذي ذهب إىل الذبح صامتبل هذا ا
. م مع الناس٬، ودون أن يتكلّي×صرف عنه العذاب والصلب والقتل ٬، أو يطلب من اهللا أنميتكلّ

أنت  :بكلمة ٬، مل يكن جييبهم إالهل أنت املسيححلوا عليه وسألوه بإحلاح من أنت٬، أبل إذا 
  .قلت

٬، وهو أن ذاً ملا أُنزل له٬، منفوالقتل صامتاً راضياً بأمر اهللا وهكذا ذهب إىل العذاب والصلب
  .Xي×صلب وي×قتل بدالً من عيسى 

مثل شاة : م معهم٬، ذهب هكذاوألنه أصالً مل يكن وقته قد حان لي×رسل وي×بلغ الناس ويتكلّ
  .فتح فاه٬، مثل خروف صامت أمام الذي جيزره هكذا مل يإىل الذبحسيق 

ريد معرفة احلقيقة من هذا املوقف٬، فهذا اإلنسان نزل إىل ي أن يستفيد كل مؤمن رجوأ
لب ٬، وص×حد يعرفه٬، مل يطلب أن ي×ذكر أو أن ي×عرف٬، نزل صامتاًأ٬، وص×لب وقُتل وال األرض

  .)١( انتهى )...إن أردمت أن تكونوا فكونوا: امتا٬ً، هكذاه صىل ربOإ٬، وصعد صامتا٬ً، وقُتل صامتاً

  .قولل حممد آوهذا اجلواب هو القول الفصل وليس بعد جواب 

** ** **  

  ميان بعقيدة الصلب ؟باإل الإبدية ميكن احلصول على احلياة األ هل هناك �صوص تقول ال -٥
 بديةعمل ألرث احلياة األأيا معلم ماذا  قام جيربه قائالً يناموسذا إو( :)٢٥    ١٠(لوقا    
هلك من كل إفأجاب وقال حتب الرب  ٢٧كيف تقرا . الناموس فقال له ما مكتوب يف ٢٦

فاحلياة ذن إ .)قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك
كل نفسك هلك من كل قلبك ومن إن حتب الرب أىل إلكن حتتاج  ٬،بدية ال حتتاج للصلباأل

  هذا النص ؟ فأين اخلطية والصلب يف ٬،ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك

وحدك  يله احلقيقنت اإلأيعرفوك  أن بديةاألاحلياة  يهذه ه( :)٣   ١٧(يوحنا    
اهللا  الإله إن ال أن تعرف أ يبدية هاحلياة األ نّإيقول يسوع  .)رسلتهأ يويسوع املسيح الذ

  .منه سبحانه املسيح خليفة اهللا ورسول نّأو

                                                            
  .١٧٩سؤال رقم  ٤ج: Xالسيد أحمد الحسن  –المتشابهات  -١
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عمل لتكون أصالح  أييها املعلم الصاحل أم وقال له ذا واحد تقدOإو( :)١٦    ١٩(مىت    
ولكن . واحد وهو اهللا الإ حد صاحلاًأليس . صاحلاً فقال له ملاذا تدعوين ١٧بدية احلياة األ يل
قال يسوع ال تقتل ال تزن ف. الوصايا أيةقال له  ١٨ن تدخل احلياة فأحفظ الوصايا أردت أن إ

هذا النص  يف يضاًأ .)حب قريبك كنفسكأمك وأباك وأكرم أ ١٩ال تشهد بالزور . ال تسرق
واحد فقط هو  املطلق فالصاحل ٬،الصالح املطلق مثل اهللا سبحانه ن يكون صاحلاًأنفى يسوع 

  .هو اهللا سبحانه :مبعىن ؛نه هو الراعي الصاحلأيقول ب منوهو يرد فرية  ٬،اهللا

و يشهد أو يسرق أ و يزينأ حدأال يقتل أبدية يتطلب احلصول على احلياة األ نّإوقال 
و من بعيد اخلطيئة أومل يذكر النص من قريب  ٬،قريبه مه وحيبأباه وأكرم ن ي×أشهادة زور و

  .و الفداء والصلبأاألصلية 

على الكتبة والفريسيني لن كم  يزد برOملن إنكم إقول لكم أ ينإف( :)٢٠    ٥(مىت    
  .)تدخلوا ملكوت السموات

 ساعة فيها يسمع مجيع الذين يف يتأنه تإف. ال تتعجبوا من هذا( :)٢٨   ٥(يوحنا    
ىل إملوا السيئات ىل قيامة احلياة والذين عإفيخرج الذين فعلوا الصاحلات  ٢٩القبور صوته 
  .)قيامة الدينونة

لكوت بدون تدخل امل اليت يعمال الصاحلة فقط هاأل نّإ :هذه النصوص يقول يسوع يف
  .اخلالص والفداء والصلب

  ؟ Xجل عيسى أى من صلب وضح شخصاً ثا�ياًهناك  نأدلة على أهل توجد  -٦
يها أتكلم يسوع �ذا ورفع عينيه حنو السماء وقال  ١( :أن يقول املسيح ما هو السبب يف
على كل جسد  عطيته سلطاناًأذ إ ٢ يضاًأبنك أبنك ليمجدك أجمد  .اآلب قد أتت الساعة

له احلقيقي نت اإلأن يعرفوك أبدية وهذه هي احلياة األ ٣. عطيتهأبدية لكل من أليعطي حياة 
عمل عطيتين ألأالعمل الذي  .رضنا جمدتك على األأ ٤ .رسلتهأوحدك ويسوع املسيح الذي 

  .ذن العمل قد اكتمل قبل الصلبإ .)كملتهأقد 

كملها أجل فداء البشرية بد نزل من كرسي عظمته ليصلب ألله املتجسOاملسيح اإل نّإ: قالوا
  .دمآمن خطيئة 
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البد  فعليهلة صلب املسيح هي نقطة ارتكاز العقيدة املسيحية أملا کانت مس: نقول
وهو عارف بالنتيجة  ٬،ةشائب شوبهت بكل وضوح حىت ال ن هذا املرتكزن يبيOأللمصلوب 

نكر كل شيء بل مل ينطق بشيء وسيق كما ذكر يف سفر أولكننا باملقابل جنده قد  ٬،له احلاصلة
  .)كَشÉاةð ت×سÉاق× إِلَى الذáبÓح٬ِ، وÉكَنÉعÓجÉةð صÉامÕتÉةð أَمÉامÉ جÉازِّيهÉا فَلَمÓ يÉفْتÉحÓ فَاه×( :٥٣إشعياء 

  .)١() يا أوالد األفاعي( :الشريعة قائالً هلم معلميقد شتم  Xعيسى 

  .)٢() ال العميانأيها اجلهO( :يف موضع آخر قائالً هلموشتمهم 

  .)٣() ؟ أَيُّهÉا الْحÉيَّات× أَوÓالَدÉ اَألفَاعÕي كَيÓفÉ تÉهÓر×ب×ونَ مÕنÓ دÉيÓن×ونÉةÕ جÉهÉنَّمÉ: (وقال هلم

  ؟؟ أمام اجلموع بينما املصلوب صامت وا¤مهم باجلهل والنفاق والرياء

 ٬،باملصلوب اإلمساكبني سرية املصلوب وقبل  اًريتغن هناك أن نالحظ بأ اإلنصافإن من 
 اًباملقابل نرى املصلوب صامت فنحن نرى تبشري عيسى بامللكوت القادم ونشر دعوته عالنية

فقال له ( :٢٧ العدد ١٣ اإلصحاحمىت  يفكما ورد  ٬،م بيالطسصمت املقبوض عليه أما
كلمة واحدة حىت تعجب الوايل فلم جيبه وال عن ( ؟ )بيالطس أما تسمع كم يشهدون عليك

  ؟؟ جيبهفإن كان هو املسيح فلماذا مل  !! )جداً

  :م3م%لَكَت+ي لَي%س3ت% م+ن% هذَا الْع3الَمِ

مث دخل بيالطس ( :٣٣ ... ١٨إجنيل يوحنا إصحاح  يف( :Xمحد احلسن أ السيدقول ي
أجابه يسوع أمن ذاتك  ٣٤. ٬، وقال له أنت ملك اليهودإىل دار الوالية ودعا يسوع أيضاً

اُمتك ورؤساء . أجابه بيالطس أ لعلي أنا يهودي ٣٥. تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين
لو كانت . أجاب يسوع مملكيت ليست من هذا العامل ٣٦. ماذا فعلت. الكهنة أسلموك إيل

ولكن اآلن ليست . مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أُسÉلáم إىل اليهود
هلذا . تقول إين ملكأجاب يسوع أنت . فقال له بيالطس أ فأنت إذا مÉلÕك ٣٧. مملكيت من هنا
  .)...للحق  ٬، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهدقد ولدت أنا

                                                            
  .٧: ٣متى  -١
  .١٧: ٢٣متى  -٢
  .٣٣ – ٢٣متى  -٣
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٬، بل نزل إليها ليس من أهل األرض يف ذلك الزمان نهأويف هذا النص األخري بيَّنÉ الوصي 

مملكيت ليست من هذا ": ا الوصي يقولهذ ٬، حيث ترى أنXّإلجناز مهمة وهي فداء عيسى 
 )١( )"وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق"٬، "ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا"٬، "العامل

  .Xمحد احلسن أمام اإل قولانتهى 

خر آمملكته ليست من هذا العامل بل ستكون مملكته يف عامل  نّأهنا يؤكد املصلوب ب
وسينتصر يف ذلك العامل على  ٬،شباه علماء اليهوديسلم أل نصار جياهدون لكي الأوسيكون له 

Oامهكل الطواغيت والظلمة مع خد.  

وقد حان وقت هذا  ٬،قول النصارىيکما  يةروحو أست ملكوتية يرضية ولأمملكة  يوه
ن شاء اهللا إهلي نصاره لتحقيق دولة العدل اإلأوسيجاهد ٬، Xمحد أالعامل بظهور املصلوب 

  .حبوله وقوته سبحانه

* * *  

  

                                                            
  .١٧٩سؤال رقم  ٤ج: المتشابهات -١



א א Wא
X

بتغري  اعتقادد وحيل يف جسد بشري هلو اهللا من املمكن أن يتجسO عتقاد النصارى بأنّاإن 
ا يف الفصول السابقة شرنأوهذا كما  ٬،حالة اهللا من حال الالهوت املطلق إىل الهوت وناسوت

ðنون السابقولكل ما جاء به األنبياء واملرسل مناف.  

به  ن حيلّأنسان ميكن إل وال ٬،لوهية اهللا املطلقإبيان وضح أونصوص الكتاب املقدس تبني ب
مل  نتم يا بين يعقوبأتغيOر فأرب ال نا الأألين (: ٦ عدد ٣ففي مالخي  ٬،اهللا وحيصل عليه التغري

  .)تفنوا

  :كثر من موقفوقد صرح العهد القدمي يف أ

  ؟؟ Xلوهية عيسى أبن إنسان فبأي دليل يستدلون على ان اهللا ليس إنسان وال إ

هل يقول وال  .نسان فيندمإوال ابن  .فيكذب نساناًإليس اهللا ( :١٩ عدد ٢٣عدد يف  نقرأ
  .)و يتكلم وال يفيأيفعل 

  :Xصرح العهد اجلديد على لسان عيسى  يضاًوأ

يا مراؤون  ٧. بطلتم وصية اهللا بسبب تقليدكمأفقد ( :يعبدونين باطالً Xقال عيسى 
ما قلبه أيلّ هذا الشعب بفمه ويكرمين بشفتيه وإيقترب  ٨. حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائالً

  .)١() يعبدونين وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس وباطالً ٩ .فمبتعد عين بعيداً

وهي نصوص واضحة صرحية قطعية الداللة  ٬،خرى سنوردهاأ�ذه النصوص ونصوص  إذن
  .كما يقولون إنسان ابنوال  إنساناً واهللا ال ميكن أبداً أن يكون يء٬،اهللا ليس كمثله ش نّأعلى 

 ةن تكون الصفأوميكن  ٬،و هي غري املوصوفأ ٬،املوصوف عن متأخرة ةوالصف ٬،ةاهللا صف
 بالالهوتتقيد  الله وكلمة إ ؟ هي املوصوف ةفكيف تكون الصف ٬،خرىأ صفاتجانب  إىل

  .wم اهللا يف اخللقوممكن وصفهم بأ ن هناك من يؤله هلمأل ؛املطلق

                                                            
  .١٥ اإلصحاحمتى  -١
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يف كتابه التوحيد وهو يبطل هذا االعتقاد  Xمحد أي سطره املعزO ولنقف على بعض ما

  :حسنهأالقول فيتبع  أن يقرأفندعوا كل منصف وعاقل  ٬،وبنصوص حمكمة

Oمحد أي يقول املعزX ) محد احلسن أالسيدX:( ) النصارى أو كما يسمون أنفسهم
املطلقة والغىن املطلق٬،  اإللوهيةوهو عبد من عباد اهللا  Xاملسيحيون جعلوا لنيب اهللا عيسى 

 هذه كلها مؤولة بأنّ ٬، مع أنّواالبنوحجتهم فقط بعض الكلمات يف أناجيلهم مثل قول أيب 
  ....الرمحة واملداراة والتربية و  :يأ ٬،ذا¤ا املراد هو صفات األبوة والبنوة ال

سبحانه وتعاىل بنه ويشترك اهللا اإىل التضحية بالنفس من األب إىل والعطاء الذي رمبا وصل 
جتاه األب ميكن  االبنمن جهة  اًبوة مع مالحظة غناه سبحانه٬، وأيضببعض الصفات مع األ

الصاحل بوالده وطاعته له يف سلوك األنبياء واألوصياء جتاه اهللا سبحانه  االبنمالحظة صفة بر 
عبده  واهللا سبحانه وتعاىل يصل مع عبده يف العطاء إىل أن يعطيه كله٬، فيخاطب .وتعاىل
 ال متوت٬، أنا أقول للشيء كن فيكون وقد اًأنا حي ال أموت وقد جعلتك حي": وتعاىل سبحانه

  .)١( )"جعلتك تقول للشيء كن فيكون

 اإللوهية٬، أي أن يوصف العبد ببعض أوصاف يف اخللق اإللوهيةاالتصاف بصفة  وهذا هو
٬، اإللوهيةفهذا العبد حي ال ميوت ويقول للشيء كن فيكون وهي صفات  .مع مالحظة فقره

Oا اهللا ولكن الذي جعله هكذا هو اهللا سبحانه وتعاىل وهو حيتاج وفقري إىل اهللا ليبقى هكذا٬، أم
ال ميوت ويقول للشيء كن فيكون دون أن  اًعاىل فقد كان وال يزال وسيبقى حيسبحانه وت

أو (ز بوضوح الفرق بني االتصاف بصفة اإللوهية يف اخللق وهذا ميي٬O، حدأىل إحيتاج أو يفتقر 
 ائهأولياليت مثلها خاصة  )وجه اهللا أو يد اهللا أو طلعة اهللا يف ساعري أو ظهور اهللا يف فاران

  .ية احملصورة باهللا سبحانه وتعاىلوبني اإللوهية احلقيق ٬،Xوعيسى  كمحمد 

ي3م3 و3قَالَ الْم3ِسيح1 ي3ا ب3نِي إِس%رائيلَ إِن- الل-ه3 ه1و3 الْم3ِسيح1 اب%ن1 م3ر%قَالُوا لَقَد% كَفَر3 ال-ذ+ين3 ﴿
لنَّار1 و3م3ا اع%ب1د1وا الل-ه3 ر3بِّي و3ر3بَّكُم% إِنَّه1 م3ن% ي1ش%رِك% بِالل-ه+ فَقَد% ح3رَّم3 الل-ه1 ع3لَي%ه+ الْج3نَّةَ و3م3أْو3اه1 ا

 .)٢(﴾ل+لظ-ال+م+ني3 م+ن% أَن%ص3ارٍ

                                                            
  .٣٦٣ص: الحر العاملي -الجواهر السنية : انظر -١
  .٧٢: المائدة -٢
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 و3م3ا م+ن% إِلَهq إِل-ا إِلَه_ و3اح+د_ و3إِنْ لَم% ي3ن%ت3ه1وا ع3مَّا قَالُوا إِن- الل-ه3 ثَال+ثُ ثَالثَةqلَقَد% كَفَر3 ال-ذ+ين3 ﴿
 .)١(﴾ي3قُولُونَ لَي3م3سَّنَّ ال-ذ+ين3 كَفَر1وا م+ن%ه1م% ع3ذَاب_ أَل+يم_

 .)٢(﴾و3ي3س%ت3غ%ف+ر1ون3ه1 و3الل-ه1 غَفُور_ ر3ح+يم_فَال ي3ت1وب1ونَ إِلَى الل-ه+ أَ﴿

م3ا الْم3ِسيح1 اب%ن1 م3ر%ي3م3 إِل-ا ر3س1ولٌ قَد% خ3لَت% م+ن% قَب%ل+ه+ الرُّس1لُ و3أُمُّه1 ص+دِّيقَةٌ كَان3ا ي3أْكُالن+ ﴿
  .)٣(﴾الط-ع3ام3 ان%ظُر% كَي%ف3 ن1ب3يِّن1 لَه1م1 الْآيات+ ثُمَّ ان%ظُر% أَنَّى ي1ؤ%فَكُونَ

  .)٤(﴾لَو% كَانَ ف+يهِم3ا آل+ه3ةٌ إِل-ا الل-ه1 لَفَس3د3ت3ا فَس1ب%ح3انَ الل-ه+ ر3بِّ الْع3ر%شِ ع3مَّا ي3ص+فُونَ﴿

  :هو ا سبحا�ه الواحد األحد وكل من سواه خلقه
)Oانفصل عنه أو  اًبناهللا سبحانه  يف القرآن الكرمي على الذين قالوا إنّ اهللا سبحانه وتعاىل رد

 و صدر عنه مبعىن أنه الهوت مطلق صدر عن الهوت مطلق٬، أو الذين يقولون إنّأو×لÕد منه 
حقيقة هذا  بالالهوت املطلق٬، أي أنّ اإلنسان املخلوق ميكن أن يرتقي حىت يكون موصوالً

اإلنسان تكون الالهوت املطلق؛ ألنه احتد بالالهوت املطلق٬، و�ذا حسب تفكريهم يكون 
لالهوت املطلق قد نزل يف الناسوت وباجلسد٬، أو بني الناس يف إنسان منهم وهذا اإلنسان ا

  .يكون ابن اهللا

ن هذا الطرح العقائدي الذي تبناه العلماء غري العاملني باطل٬، ولكن اهللا واحلقيقة مع أ
تعاىل  سبحانه وتعاىل ولرمحته خاطبهم وكلمهم حىت يف تفاصيل التنظري هلذا االعتقاد٬، فتجده

  .يفصل هلم ويبني هلم مواضع اخللل يف عقيد¤م

و3خ3لَق3 كُل-  أَنَّى ي3كُونُ لَه1 و3لَد_ و3لَم% ت3كُن% لَه1 ص3اح+ب3ةٌو3الْأَر%ضِ ب3د+يع1 السَّم3او3ات+ ﴿: قال تعاىل
  .)٥(﴾ش3ي%ٍء و3ه1و3 بِكُلI ش3ي%ٍء ع3ل+يم_

                                                            
  .٧٣: المائدة -١
  .٧٤: المائدة -٢
  .٧٥: المائدة -٣
  .٢٢: األنبياء -٤
  .١٠١: األنعام -٥
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وهذا النقض التام الذي كلمهم اهللا به ال : ﴾ص3اح+ب3ةٌأنَّى ي3كُون له1 و3لد_ و3ملْ ت3كن% له1 ﴿

 إنكم تقولون بوجود ولد له سبحانه وتعاىل٬، :ن معناهأة؛ حيث ميكنهم رده بأي شكل أو صور
٬، فإن قلتم إنه )أي أنه كامل مطلق وغين مطلق ال يفتقر لغريه(وهذا الولد هو الهوت مطلق 

ن وبغض النظر عن أ    اًمطابق لألب متام االبن ا يعين أنصدر منه وحده سبحانه وتعاىل٬، فهذ
فأي معىن وأي حكمة من هذا الصدور٬، مع عدم    احلقيقة البسيطة املطلقة يستحيل تعددها 

األب غري حكيم ليصدر فهل تقولون إن ! وجود أي متايز أو اختالف أو تغاير ميكن تصوره ؟
  !ره ؟له ال فائدة له سبحانه أو لغريه من صدو اًأو ليلد ابن

األقانيم  ح النصارى اليوم إنّكما يصرO   وإن قلتم بوجود االختالف أو التمايز أو التغاير 
فال  االثننيعن  اًصادر االبن﴾ ليكون ...اح+ب3ةٌص3...﴿ فهذا حيتم وجود الهوت ثانð   متمايزة 

 )الصاحبة(بوجود الالهوت الثاين ٬، فهل أنتم تقولون اًيطابق أحدمها؛ ألنه صدر عنهما مع
  ؟؟!!! )١( االبنالذي سبق 

قبله ) الصاحبة(فالبد أن تقولوا بوجود الالهوت الثاين  االبنفاعلموا أنكم إن قلتم بوجود 
دون وجود الالهوت ) الالهوت املطلق الذي صدر عنه( االبنوإال فكيف تقولون بوجود 

ابتداًء ) الصاحبة(ابتداًء معه سبحانه وتعاىل٬، ووجود اإلله املطلق الثاين ) الصاحبة(املطلق الثاين 
أنَّى الالهوت املطلق حقيقة بسيطة مطلقة وال ميكن أن تتعدد  ﴿ معه سبحانه وتعاىل حمال؛ ألنّ

  .﴾ن% له1 ص3اح+ب3ةٌي3كُون له1 و3لد_ و3ملْ تك

ا اتَّخ3ذَ الل-ه1 م+ن% و3لَدq و3م3ا كَانَ م3ع3ه1 م+ن% إِلَهq إِذاً لَذَه3ب3 كُلd إِلَهq بِم3ا خ3لَق3 م3﴿ :وقال تعاىل
 .)٢(﴾و3لَع3ال ب3ع%ض1ه1م% ع3لَى ب3ع%ضٍ س1ب%ح3انَ الل-ه+ ع3مَّا ي3ص+فُونَ

أو األصول الثالثة �ذه الصورة٬، فقلتم (الثالثة ن رتبتم ما تومهتوه من وجود األقانيم أأي 
 مث صدر عنهما الالهوت ٬،والالهوت املطلق الثاين الصاحبة ٬،)اهللا سبحانه وتعاىل(بوجود األب 

                                                            
  ):إن الحقيقة البسيطة المطلقة يستحيل تعددها(توضيح  -١
ن الحقيقة البسيطة المطلقة ال يمكن أن ينفصل عنها شيء مغاير لها أو متميز أوهو  ،هذا أيضًا أمر فطري وعقلي(

نها حقيقة مرآبة أعنها، وال يمكن أن يكون فيها أقسام أو أجزاء أو أصول أو أقانيم آما يسمونها متمايزة؛ ألن هذا يعني 
ء ما متميز عن الحقيقة البسيطة وليست بسيطة، والترآيب داللة االفتقار وينفي عنها الغنى، وبالتالي لينفصل شي

المطلقة البد من وجود حقيقة بسيطة مطلقة أخرى، وهذا أمر محال؛ ألن الحقيقة البسيطة المطلقة واحدة وال يمكن أن 
  .٨٤هامش ص: آتاب التوحيد). تتعدد
  .٩١: المؤمنون -٢



 ٩٥............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

٬، فالكالم يكون يف وجود الالهوت الثاين ابتداًء الروح القدس) االقنوم الثالث( املطلق الثالث
  كليهما واحد ؟ متايز بينهما أم ال ؟ أي أنّمع اهللا سبحانه وتعاىل٬، فهل يوجد 

الصادر عنهما مطابق لكل  فمن خيتار أن كليهما واحد يعود عليه النقض السابق؛ ألنّ
مطلقة؛ لورود النقص  إلوهيةلثاين ا إلوهيةواحد منهما٬، ومن خيتار التمايز بينهما ستنتقض عنده 

و3لع3ال ب3ع%ض1ه1م% ع3لى ب3ع%ض س1ب%ح3ان الل-ه+ ع3مَّا  ....بالكمال املطلق ﴿ عليه٬، فالتمايز ال يكون إالّ
  .﴾ي3ص+فون

  .اًهللا ولد على عقب٬، قالوا إنّ اًألwم نكسوا فطر¤م وانقلبوا رأسوالعلماء غري العاملني 

و3لَد3 الل-ه1 و3إِنَّه1م%  #أَال إِنَّه1م% م+ن% إِفْك+هِم% لَي3قُولُونَ ﴿ سبحانه وتعاىل عما يصفون
  .)١(﴾لَكَاذ+ب1ونَ

فلو أwم عادوا إىل فطرة اهللا وتفكروا يف آالء اهللا ألنقذوا أنفسهم من هذا اهلالك املبني 
  .﴾إنَّه1م%َ لكاذ+ب1ونوجتنبوا الكالم فيما ال يعلمون٬، وكالم اإلنسان فيما ال يعلم كذب ﴿

م3ا لَه1م% بِه+ م+ن% ع+لْمٍ و3ال ل+آب3ائ+هِم% كَب1ر3ت%  #و3ي1ن%ذ+ر3 ال-ذ+ين3 قَالُوا اتَّخ3ذَ الل-ه1 و3لَداً ﴿ :قال تعاىل
 .)٢(﴾اًكَل+م3ةً ت3خ%ر1ج1 م+ن% أَفْو3اه+هِم% إِنْ ي3قُولُونَ إِل-ا كَذ+ب

كيفما كان د الالهوت املطلق من أساسه نقض اهللا سبحانه وتعاىل عليهم مبدأ تعدO: اًوأيض
  :االعتقاد به

قَالُوا اتَّخ3ذَ الل-ه1 و3لَداً س1ب%ح3ان3ه1 ه1و3 الْغ3نِيُّ لَه1 م3ا ف+ي السَّم3او3ات+ و3م3ا ف+ي الْأَر%ضِ ﴿ :قال تعاىل
  .)٣(﴾إِنْ ع+ن%د3كُم% م+ن% س1لْطَانq بِه3ذَا أَت3قُولُونَ ع3لَى الل-ه+ م3ا ال ت3ع%لَم1ونَ

  

                                                            
  .١٥٢ – ١٥١: الصافات -١
  .٥ – ٤: الكهف -٢
  .٦٨: يونس -٣
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د ومبدأ هذا النقض على كل من قال بتعدO: ﴾ه1و3 الْغ3ينُّقاُلوا اتَّخ3ذ الل-ه1 و3لدÊا س1ب%ح3ان3ه1 ﴿

 نّهو أ   مهها من ضل عن سواء السبيلسواء بالبنوة أم بصورة أخرى يتو  الالهوت املطلق 
O١(﴾فُج1ور3ه3ا و3ت3قْو3اه3الْه3م3ه3ا فَأَ﴿ز به بني احلكمة والسفه اهللا قد أودع يف فطرة اإلنسان ما ميي(.  

فكل من استعمل هذا امليزان سيحكم بأن القول بتعدد الالهوت مع عدم وجود مائز هو 
س1ب%ح3ان3ه1 احدة ﴿وبالتايل ال يبقى إال القول بالتمايز٬، وهذا ي×نقض بكلمة و. سفه وال حكمة فيه

  .﴾ينُّه1و3 الْغ3

غريه  فيتعني فقر ونقص غريه فينتقض قول إنّفالتمايز يف الالهوت ال يكون إال يف الكمال٬، 
  .الهوت مطلق

اهللا خلق اإلنسان وأودع فيه الفطرة اليت تؤهله  اإلنسان٬، فإنّ ارتقاءا بالنسبة ملسألة أم£
رتقى لن ا٬، ولكنه مهما حىت يكون أمساء اهللا وصورة اهللا وجتلي اهللا واهللا يف اخللق االرتقاءإىل 

ي3كَاد1 ز3ي%ت1ه3ا ﴿ إىل اهللا سبحانه وتعاىل اًوفقري ا٬ً، بل يبقى خملوقاًمطلق اًوال غني اًمطلق اًيكون الهوت
ال أنه يضيء يكاد  .)٢(﴾ي1ض+يُء و3لَو% لَم% ت3م%س3س%ه1 ن3ار_ ن1ور_ ع3لَى ن1ورٍ ي3ه%د+ي الل-ه1 ل+ن1ورِه+ م3ن% ي3ش3اُء

م3ا كَانَ ل+ل-ه+ ﴿ :إليه سبحانه وتعاىل٬، فكل من سواه خلقه وفقراء اًمطلق اًمن نفسه فيكون الهوت
  .)٣(﴾أَنْ ي3تَّخ+ذَ م+ن% و3لَدq س1ب%ح3ان3ه1 إِذَا قَض3ى أَم%راً فَإِنَّم3ا ي3قُولُ لَه1 كُن% فَي3كُونُ

  .)٤( )ويف هذا النقض املتقدم الذي جاء يف القرآن الكرمي كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد

Oمحد أي يقول املعزX: )أOقانيم الثالثة املتمايزة حد مع قوهلم باألأنه واحد إا قوهلم م
 .....بوة وقوهلم بوجود عالقة بينها كعالقة البنوة واأل ٬،اًاملستقلة بذا¤ا واليت يرسل بعضها بعض

ته ومتايز ئده وجتزحدية مع تعدOال كيف جتتمع الوحدة األإنه سفيه وأفهو قول يعلمون  ٬،اخل
  .جزاءأ وهان مل يسمOإه وئجزاأ

  :ن كانوا يعقلونإتقدم فبيان باطلهم يكفيه هذا البيان  عرضنا عن كل ماأولو 

                                                            
  .٨: الشمس -١
  .٣٥: النور -٢
  .٣٥: مريم -٣
  .وما بعدها ٨٣ص: التوحيد -٤
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وكل عوامل اخللق هي نور خمتلط بالظلمة وموجودات ظهرت  ٬،ظلمة فيه اهللا نور ال نّإ
و ظهر يف أاهللا قد حل يف خملوق  نّأميكن اعتبار  ولذا فال ٬،بتجلي نوره سبحانه يف الظلمات

wا أمعىن هذا  نّأل ؛   روح القدسالكما يدعون بعيسى و   يف عوامل اخللق  تاماً خملوق ظهوراً
بل فقط اهللا سبحانه وهو نور  ٬،يبقى خلق ي الأظلمة فيه  ال نور الإيبقى  تبقى بل تفىن وال ال
  .)١( )ظلمة فيه ال

Oمحد أي ولذا قال املعزX  نا خيفق بني الالهوت واأل حممداًن إويف كثري من كتبه
حيل يف    ظلمة فيه  وهو نور ال  اهللا  نّأيتوهم متوهم  هذا لكي ال( :كدأو ٬،)٢( نسانيةواإل

ظلمة فيه يف  فمعىن ظهور النور الذي ال ٬،ن واضحمر بيOواأل .كبرياً عوامل اخللق تعاىل اهللا علواً
يبقى  بل ال معىن رسم وال يبقى هلا اسم وال ها واندثارها والؤهو فنا تاماً عوامل اخللق ظهوراً

  .)٣() كبرياً ظلمة فيه تعاىل اهللا علواً ال اهللا النور الذي الإ

OويبيOمحد أي ن املعزX  يف تفسريه لبعض النصوص الواردة يف الكتاب املقدس واليت توهم
  :فضل بيانأنها بوبيَّ ٬،ىل الهوت مطلقإwا تشري أالبعض على 

يف رة ومنها املذكو ٬،تصف اهللا �يئة وجهةتيان اهللا ويد اهللا وغريها اليت إيف وصف معىن (
عن ذلك  تعين اهللا سبحانه وتعاىلwا أن واليت توهم البعض على آيف القر يضاًأاملقدس و الكتاب
  .كبرياً علواً

التوراة (من العهدين القدمي واجلديد  هذا مثال من النص على رسول اهللا حممد 
  ):واإلجنيل

يا رب قد مسعت  ٢صلوة حلبقوق النيب على الشجوية  ١( :الثالث اإلصحاح ٬،حبقوق   
يف الغضب . يف وسط السنني عرف. يا رب عملك يف وسط السنني أحيه. خربك فجزعت
السموات جالله غطى . ساله. ء من تيمان والقدوس من جبل فاراناهللا جا ٣أذكر الرمحة 

. من يده شعاع وهناك استتار قدرته له. وكان ملعان كالنور ٤. واألرض امتألت من تسبيحه
  .)قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت احلمى ٥

                                                            
  .٨٦ص: التوحيد -١
  .، وغيرها من موارد٢٨ :راجع المتشابهات جواب سؤال رقم -٢
  .٨٦ص  :التوحيد -٣
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ي القدوس جاء أوالقدوس من جبل فاران  ٬،ي اهللا جاء من اليمنأاهللا جاء من تيمان  :املعىن
  .من مكة

 انستلزمي ءتيان وا^ياإل نّأل ؛رضن يوصف با^يء من السماء فكيف من األأوتعاىل اهللا 
الذي جييء من  نّأن يعترب أميكن  فال ٬،لوهية املطلقةاحلركة وبالتايل احلدوث وبالتايل نفي اإل

 ٬،وال الذي جييء من فاران هو القدوس سبحانه وتعاىل ٬،و اليمن هو اهللا سبحانه وتعاىلأتيمان 
له من . وكان ملعان كالنور( كبرياً خرى كاليد تعاىل اهللا عنها علواًوصاف األعن األ هذا فضالً

  .)قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت احلمى ٥. يده شعاع وهناك استتار قدرته

ل آwم من مكة وحممد وأمن بعده حيث  له آو بل الذي جييء هو عبد اهللا حممد 
  .)١( يضاًأميانيون  حممد 

                                                            
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على محمد وآل محمد األئمة والمهديين( -١

آلهم يمانية، فمحمد  )صلى اهللا عليه وآله(يجب أوًال معرفة أن مكة من تهامة، وتهامة من اليمن، فمحمد وآل محمد 
يماني، والمهديون اإلثنا عشر يمانية، والمهدي  Xواإلمام المهدي  ،يماني Xيماني، وعلي  )صلى اهللا عليه وآله(

َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة ﴿، )رحمهم اهللا(األوائل األول يماني، وهذا ما آان يعرفه العلماء العاملون 
  .﴾َواتََّبُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا

، بل ورد هذا عن )الحكمة اليمانية(بـ  )عليهم السالم(في البحار آالم أهل البيت ) رحمه اهللا(وقد سّمى العالمة المجلسي 
  ).الكعبة اليمانية(البيت الحرام بـ  X، آما وسّمى عبد المطلب )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  :أما بالنسبة لحدود شخصية اليماني
وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى : (Xفقد ورد في الرواية عن الباقر 

على الناس وآل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السالح 
). هدى، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم

  :فيهاو
والية إلهية، فال  اني صاحبوهذا يعني أن اليم): ال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار: (أوًال

يكون شخص حجة على الناس، بحيث إن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا، إال إذا آان من خلفاء اهللا في 
  .أرضه، وهم أصحاب الوالية اإللهية من األنبياء والمرسلين واألئمة والمهديين

أن : لى الحق والطريق المستقيم، أو الصراط المستقيم تعنيوالدعوة إ): أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم: (ثانيًا
هذا الشخص ال يخطأ فُيدخل الناس في باطل أو يخرجهم من حق، أي إنه معصوم منصوص العصمة، وبهذا المعنى 

  .د فائدة في تحديد شخصية اليمانييصبح لهذا القيد أو الح
 )عليهم السالم(، فإنه يجعل هذا الكالم منهم )يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكالم 

  .من ذلك )عليهم السالم(بال فائدة، فال يكون قيدًا وال حدًا لشخصية اليماني، وحاشاهم 
  :النتيجة مما تقدم في أوًال وثانيًا

أرضه ومعصوم منصوص العصمة، وقد ثبت بالروايات المتواترة والنصوص  إن اليماني حجة من حجج اهللا في
وبعدهم  )عليهم السالم(هم األئمة اإلثنا عشر  )صلى اهللا عليه وآله(القطعية الداللة أن الحجج بعد الرسول محمد 

المهديون اإلثنا عشر، وال حجة هللا في األرض معصوم غيرهم، وبهم تمام النعمة وآمال الدين وختم رساالت السماء، 
ثنا عشر مهديًا، واليماني يدعو إلى اإلمام واإل Xأحد عشر إمامًا، وبقي اإلمام المهدي  )عليهم السالم(وقد مضى منهم 

ُذرِّيًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض ﴿: المهديين؛ ألن األحد عشر مهديًا بعده هم من ولده فالبد أن يكون اليماني أول Xالمهدي 
 ، بل هم في دولة العدل اإللهي، والثابت أن أولX، ويأتون متأخرين عن زمن ظهور اإلمام المهدي ﴾َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

في بداية ظهوره  Xمؤمنين باإلمام المهدي وهو أول ال Xالمهديين هو الموجود في زمن ظهور اإلمام المهدي 
ومن هنا ينحصر شخص اليماني . )صلى اهللا عليه وآله(وتحرآه، لتهيئة القاعدة للقيام، آما ورد في وصية رسول اهللا 

  .بالمهدي األول من اإلثني عشر مهديًا
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 -اسمه وصفاته ومسكنه بالتفصيل، فاسمه أحمد وآنيته عبد اهللا  )عليهم السالم(والمهدي األول بيَّنت روايات أهل البيت 

  .ائيلي قهرًا عليهم، ورغم أنوفهمأي إّن الناس يقولون عنه إسر - أي إسرائيل 
سمي إسرائيل فما أمره فقد أمرني وما عناه فقد اسمي أحمد وأنا عبد اهللا ا: ()صلى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا 

  .)عناني
و ) في رأسه حزاز(و ) في خده األيمن أثر(و ) من البصرة: (ول هو أول الثالث مائة وثالثة عشر، وهووالمهدي األ

و ) )صلى اهللا عليه وآله(فيه وصية رسول اهللا (و  ،)في ظهره ختم النبوة(، و )Xآجسم موسى بن عمران جسمه (
صلى اهللا عليه (، قال رسول اهللا )ظهوره يكون شابًا عند أول(و  ،)هو أعلم الخلق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلنجيل(

  ).إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة المهدي: ثم ذآر شابًا، فقال… : ()وآله
في الليلة التي  )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : (قال ،Xعن أمير المؤمنين  ،عن آبائه ،Xعن أبي عبد اهللا 

وصيته حتى  )صلى اهللا عليه وآله(فأملى رسول اهللا  ،أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن :Xآانت فيها وفاته لعلي 
ثنا عشر مهديًا، فأنت يا علي أول إثنا عشر إمامًا ومن بعدهم إنه سيكون بعدي إ ،يا علي: انتهى إلى هذا الموضع فقال

صلى اهللا (م ح م د المستحفظ من آل محمد إلى ابنه  Xوليسلمها الحسن : ثني عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قالاإل
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين،  ،ثنا عشر مهديًاإثم يكون من بعده . ثنا عشر إمامًاإفذلك  )عليه وآله

  ).اسم آاسمي واسم أبي وهو عبد اهللا وأحمد، واالسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين: له ثالثة أسامي
  ).Xإن منا بعد القائم اثنا عشر مهديًا من ولد الحسين : (أنه قال Xصادق وعن ال

وفي هذه الرواية القائم هو المهدي  ).Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا من ولد الحسين : (قال ،Xوعن الصادق 
  .بعده إثنا عشر مهديًا X؛ ألن اإلمام Xاألول وليس اإلمام المهدي 

العريض ما  ،المشرف الحاجبين ،ذاك المشرب حمرة، الغائر العينين… : (في وصف المهدي األول Xوقال الباقر 
  ).رحم اهللا موسى ،وبوجهه أثر ،برأسه حزاز ،بين المنكبين

  ). …أال وإن أولهم من البصرة وآخرهم من األبدال: Xفقال … : (في خبر طويل Xوعن أمير المؤمنين 
  )...أحمد .. ومن البصرة : (.. Xى به أصحاب القائم في خبر طويل سم Xوعن الصادق 

واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي  ،اسم يخفى :اسمان -أي للقائم  - له : (... أنه قال Xوعن اإلمام الباقر 
ى اهللا صل(آما تبين من وصية رسول اهللا  Xومحمد اسم اإلمام المهدي  ،وأحمد هو اسم المهدي األول). يعلن فمحمد
  .)عليه وآله

، "أحمد أحمد: "ثنا عشر ألفًا بخراسان شعارهمإإن هللا تعالى آنزًا بالطالقان ليس بذهب وال فضة، : (Xوعن الباقر 
يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة حمراء، آأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك 

  .، وأحمد هو اسم المهدي األول)الثلجفسارعوا إليه ولو حبوًا على 
أمير الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتًا ما قاله إنس وال جان بايعوا  :قال: (وفي آتاب المالحم والفتن

  ).فالنًا باسمه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة يماني
يبايعونه فبيناهم آذلك إذا سمعوا صوتًا ما فيجتمعون وينظرون لمن : (وفي المالحم والفتن للسيد بن طاووس الحسني

  ).يقال إنس وال جان بايعوا فالنًا باسمه ليس من ذي وال ذه ولكنه خليفة يمان
ما المهدي إال من قريش، وما الخالفة إال : (Xوروى الشيخ علي الكوراني في آتاب معجم أحاديث اإلمام المهدي 

فالبد أن يكون مقطوع  Xما أن المهدي األول من ذرية اإلمام المهدي ، وب)فيهم غير أن له أصًال ونسبًا في اليمن
مجهولون، وهذه الصفات هي صفات اليماني المنصور وصفات المهدي األول؛  Xالنسب؛ ألن ذرية اإلمام المهدي 

  .نه شخص واحد آما تبين مما سبقأل
ويسلم الراية  ،ن الثالث مائة وثالث عشروم ،إن اليماني ممهد في زمن الظهور المقدس: وإن أردَت المزيد فأقول

في بداية  Xلإلمام المهدي، والمهدي األول أيضًا موجود في زمن الظهور المقدس، وأول مؤمن باإلمام المهدي 
ظهوره وقبل قيامه، فالبد أن يكون أحدهما حجة على اآلخر، وبما أن األئمة والمهديين حجج اهللا على جميع الخلق 
والمهدي األول منهم فهو حجة على اليماني إذا لم يكونا شخصًا واحدًا، وبالتالي يكون المهدي األول هو قائد ثورة 

ألن اليماني هو الممهد الرئيسي وقائد حرآة  ؛مساعدًا للقائد، وهذا غير صحيحالتمهيد فيصبح دور اليماني ثانويًا بل 
  .يماني واليماني هو المهدي األولالظهور المقدس، فتحتم أن يكون المهدي األول هو ال

، اسمه أحمد، ومن البصرة، وفي خده األيمن أثر، وفي بداية ظهوره يكون شابًا، وفي رأسه حزاز: (وبهذا يكون اليماني
وأعلم الناس بالقرآن وبالتوراة واإلنجيل بعد األئمة، ومقطوع النسب، ويلقب بالمهدي، وهو إمام مفترض الطاعة من 

ويدعو إلى  ،اهللا، وال يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، ويدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم
عليهم (أوصاف المهدي األول في روايات محمد وآل محمد ، وآل ما ورد من )…و  ،…و  ،Xاإلمام المهدي 

والبحار، وغيرها من آتب  ،وإآمال الدين ،وغيبة الطوسي ،، فراجع الروايات في آتاب غيبة النعماني)السالم
  .١٤٤ :جواب سؤال رقم ٤ج :المتشابهات .)الخ... الحديث
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وحممد هو ظهور اهللا يف  ٬،هو اهللا يف اخللق اًحممد نّأل ؛هو جميء اهللا فمجيء حممد 

  .)١( كثر من موضعأيف  فاران كما بينته سابقاً

عندما وصف  Xجنيل على لسان عيسى وكون تيمان هي اليمن قد ورد حىت يف  اإل
  .)و تيمانأ(ملكة اليمن مبلكة التيمن 

. وم يف الدين مع هذا اجليل وتدينهملكة التيمن ستق( :الثاين عشر اإلصحاح ٬،جنيل مىتإ   
  .)وهوذا أعظم من سليمان ههنا. ألwا أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة سليمان

ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع رجال هذا اجليل ( :احلادي عشر اإلصحاح ٬،يل لوقاإجن   
محد أي انتهى كالم املعزO .)ألwا أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة سليمان. وتدينهم
X.  

  :اليت تدل على هذا املعىنوسنورد بعض الروايات 

اهللا  إنّ: (فقال٬، )٢(﴾م+ن%ه1م% انت3قَم%ن3ا آس3فُون3ا فَلَمَّا﴿: 8يف قول اهللا  Xعن أيب عبد اهللا    
 ٬،سفون ويرضون وهم خملوقون مربوبونال يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأ 8

٬، دالء عليهواأل نه جعلهم الدعاة إليهأل ؛رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه فجعل
وقد  ٬،ا معىن ما قال من ذلك٬، لكن هذا كذلك وليس أن ذلك يصل إىل خلقهفلذلك صارو

 فَقَد% الرَّس1ولَ ي1ط+عِ مَّن%﴿ :وقال .د بارزين باحملاربة ودعاين إليهافق من أهان يل ولياً: قال
 ٬،)٤(﴾أَي%د+يهِم% فَو%ق3 الل-ه+ ي3د1 الل-ه3 ي1ب3ايِع1ونَ إِنَّم3ا ي1ب3ايِع1ون3ك3 ال-ذ+ين3 إِن-﴿ :وقال ٬،)٣(﴾اللّه3 أَطَاع3

ا شياء مموهكذا الرضا والغضب وغريمها من األ ٬،فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك
وأنشأمها جلاز وهو الذي خلقهما  سف والضجر٬، ولو كان يصل إىل اهللا األيشاكل ذلك

٬، دخله الغضب والضجر دخله التغيري إذانه أل ؛ما اخلالق يبيد يوماً إنّ: لقائل هذا أن يقول
ور ٬، مث مل يعرف املكون من املكون وال القادر من املقدبادةوإذا دخله التغيري مل يؤمن عليه اإل

                                                            
  .Xوغيرها من آتبه  ،وة الخاتمة، وآتاب النب٦٩: جواب سؤال رقم ٤ج :راجع آتاب المتشابهات -١
  .٥٥: الزخرف -٢
  .٨٠: النساء -٣
  .١٠: الفتح -٤
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شياء ٬، بل هو اخلالق لألكبرياً ٬، تعاىل اهللا عن هذا القول علواًعليه٬، وال اخلالق من املخلوق
  .)١() ٬، فافهم إن شاء اهللا تعاىللكيف فيه٬، فإذا كان ال حلاجة استحال احلد واال حلاجة

أنا عني اهللا٬، : (يقول Xمسعت أمري املؤمنني : قال ٬،عن هاشم بن أيب عمارة اجلنيبو   
  .)٢( )٬، وأنا باب اهللاوأنا جنب اهللا٬، وأنا يد اهللا

ونفاق  فبيعته كفر Xكل بيعة قبل ظهور القائم  ٬،يا مفضل(: X وعن أيب عبد اهللا
٬، وميد ظهره إىل احلرم ٬X، بل يا مفضل يسند القائم اهللا املبايع هلا واملبايع لهعن ٬، لوخديعة

 :هذه يد اهللا٬، وعن اهللا٬، وبأمر اهللا مث يتلو هذه اآلية: ويقول ٬،يده فترى بيضاء من غري سوء
 ع3لَى ي3نكُثُ فَإِنَّم3ا نَّكَثَ فَم3ن أَي%د+يهِم% فَو%ق3 الل-ه+ ي3د1 الل-ه3 ي1ب3ايِع1ونَ إِنَّم3ا ي1ب3ايِع1ون3ك3 ال-ذ+ين3 إِن-﴿

  .)٣()﴾ن3فِْسه+

ين وجه اهللا أ: (... جاء فيه Xمام املهدي ويف دعاء الندبة املشهور الذي يندب به اإل   
  ....)ولياء ليه األإه الذي يتوج£

  :تشهد للمسيح ذن فلنفتش الكتب فهي اليتإ

ودينونيت عادلة  أدينمسع أكما .شيئاً فعل من نفسيأن أقدر أنا ال أ( ٣٠ :٥يوحنا يف  نقرأ
يدعي اإللوهية وال  Xمل جند املسيح  .)رسلينأطلب مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أين ال أل

من تلقاء  يئاًفال يستطيع أن يفعل ش ٬،تعاىلو هويعترف بالعبوية هللا سبحان ا يقرOوإمن ..الربوبية 
  .هأرسل يوتعاىل الذ هبل مشيئة اهللا سبحان مشيئتهيطلب وال  ٬،نفسه

٬، فَلَمَّا رÉأَى أَنَّه× فَجÉاَء وÉاحÕدÔ مÕنÉ الْكَتÉبÉةÕ وÉسÉمÕعÉه×مÓ يÉتÉحÉاوÉر×ونَ ٢٨( :١٢إجنيل مرقس    
إِنá أَوَّلَ كُلµ الْوÉصÉايÉا «: فَأَجÉابÉه× يÉس×وع× ٢٩ »؟ أَيَّةُ وÉصÕيَّةð هÕيÉ أَوَّلُ الْكُلµ«: أَجÉابÉه×مÓ حÉسÉنäا٬، سÉأَلَه×

ÉيÕيلُ: هÕائÉرÓا إِسÉي ÓعÉمÓاس .ÔدÕاحÉبٌّ وÉا رÉ٣٠ .الرَّبُّ إِهلُن  ÓنÕمÉ٬، وÉقَلْبِك µكُل ÓنÕم Éبُّ الرَّبَّ إِهلَكÕت×حÉو
ÉكÕتÉرÓقُد µكُل ÓنÕمÉ٬، وÉكْرِكÕف µكُل ÓنÕمÉ٬، وÉفِْسكÉن µالْ. كُل ÉيÕه ÕهÕيَّةُ اُألولَىهذÕصÉا  ٣١ .وÉثْلُهÕةٌ مÉثَانِيÉو

                                                            
  .١٤٤ص ١ج :الكافي -١
  .١٤٥ص ١ج: الكافي -٢
  .٨ص ٥٣ج: العالمة المجلسي -  بحار األنوار -٣
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ÉيÕه :ÉفِْسكÉكَن ÉكÉبُّ قَرِيبÕنِ. ت×حÓيÉاتÉه ÓنÕم ÉظَمÓى أَعÉرÓيَّةٌ أُخÕصÉو ÉسÓب× ٣٢ .»لَيÕفَقَالَ لَه× الْكَات :
  .)بِالْحÉقِّ قُلْت٬É، َألنَّه× اُهللا وÉاحÕدÔ وÉلَيÓسÉ آخÉر× سÕوÉاه×. جÉيِّدäا يÉا م×عÉلµم×«

َألنَّه× ي×وجÉد× إِلهÔ وÉاحÕدÔ وÉوÉسÕيطٌ وÉاحÕدÔ  ٥( :٢بولس الرسول األوىل إىل تيموثاوسرسالة    
مبعىن هو  ٬،هو وسيط بني اهللا والناس Xعيسى  .)اِإلنÓسÉانُ يÉس×وع× الْمÉِسيح× :بÉيÓنÉ اِهللا وÉالنَّاسِ

مور مراض وغريها من األحياء املوتى وشفاء األإرضه ودفع له سلطان أخليفة اهللا وحجة اهللا يف 
تقصريهم  نّإبل  ٬،ه الهوت مطلقنOأشتبه على القوم باوهلذا  ٬،رضهأى �ا ممثل اهللا يف اليت يتحلّ

 اًنسان الهوتإن جعلوا من أمر بوضعفهم وعدم سعيهم ملعرفة اهللا دفعهم للتخلص من هذا األ
ن أىل إنفسه ووصل �ا  طهر ٬،يعبد اهللا ليلغوا عجزهم جبعل بشر ؛دون اهللا يعبد من اًمطلق

رتبة مبلعادة ووضعوه ل خارقاًهم بعجزهم وتقصريهم جعلوا منه  ٬،رضهأيكون وجه اهللا يف 
  .املسيح وعكسه الكثري إلوهيةيوجد نص قطعي يدل على  ال الإ٬، واملطلقة لوهيةاإل

  :ا أعظم منه يسوع يُقر أن
  .)َألنá أَبِي أَعÓظَم× مÕنِّي( ٢٨: ١٤يوحنا    

Oر×كْنِي اآلب×  ٢٩( ٢٩: ٬٨، فقال يوحنا ه رسول هللاوأقر أنÓتÉي ÓلَمÉي وÕعÉم Éلَنِي ه×وÉسÓي أَرÕذáالÉو
ÕيهÕضÓا ي×رÉلُ مÉنيٍ أَفْعÕح µي كُلÕي َألنِّي فÕدÓحÉو(.  

بِالáذÕي إِنá مÉنÓ يÉسÓمÉع× كالَمÕي وÉي×ؤÓمÕن× : اَلْحÉقَّ الْحÉقَّ أَقُولُ لَكُمÓ( ٢٤: ٥وقال يوحنا    
ÕاةÉيÉإِلَى الْح ÕتÓوÉالْم ÉنÕقَلَ مÉتÓان Õلْ قَدÉب ðةÉن×ونÓيÉي إِلَى دÕأْتÉالَ يÉيَّةٌ وÕدÉاةٌ أَبÉيÉلَنِي فَلَه× حÉسÓأَر(.  

O١٦: ١٤يوحنا  ٬،ة أخرى أن اهللا أعظم منهوأقر بذلك مر ) ÕهÕيِّدÉس ÓنÕم ÉظَمÓأَع ÔدÓبÉع ÉسÓإِنَّه× لَي
 ÉظَمÓس×ولٌ أَعÉالَ رÉوÕهÕلÕسÓم×ر ÓنÕم(.  

 ٬، يقولرسل من عند اهللا ورفضه أن يسجد لهه عبد م×يسوع بأنO فاواعتر ٬،جتد قمة التوحيد
ألين عبد معك  .فقال يل انظر ال تفعل( :٩ العدد ٢٢ اإلصحاحيوحنا كما يف رؤيا يوحنا 

  .)سجد للّهأ .قوال هذا الكتابأنبياء والذين حيفظون خوتك األأومع 

و ) ٢٩:  ١٠: يوحنا(و ) ١٩:  ٥: يوحنا( إىلومثلها الكثري من النصوص وميكن الرجوع 
  ).٧:  ١٧: يوحنا(٬، و )٣:  ١٧: يوحنا(
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  :Xلوهية عيسى إيستدلون هبا على  النصوص اليت يه ما
٬، احلصر على سبيل املثال ال ٬،قوى النصوص الدالة على ذلكأ هنيعتربو اسنورد بعضها مم

  :وكما يلي

  :ولاأل النص

  :الثامن اححاإلصيوحنا 

 ٥٩. »قَبÓلَ أَنْ يÉكُونَ إِبÓرÉاهÕيم× أَنÉا كَائÕنÔ: الْحÉقَّ الْحÉقَّ أَقُولُ لَكُمÓ( :لَه×مÓ يÉس×وع×قَالَ : قالوا
وÉسÓطÕهِمÓ وÉمÉضÉى أَمَّا يÉس×وع× فَاخÓتÉفَى وÉخÉرÉجÉ مÕنÉ الْهÉيÓكَلِ م×جÓتÉازäا فÕي . فَرÉفَع×وا حÕجÉارÉةً لÕيÉرÓج×م×وه×

  ! زيلأنه أنستنتج من ذلك بفبراهيم إذن هو كائن قبل إ .)هكَذَا

أنا (أو  )أنا اهللا(اب املسيحيني على أwا تعادل عبارة هذه العبارة يفهمها بعض الكتO: نقول
  .الذي هو اسم اجلاللة حبسب التوراة العربية )أنا يهوه(أو  )الرب

 اجلدال بشأن هذه املسألة بكلمة واحدة هي القول بأنّوعلى الرغم من إمكانية حسم 
جتلٍ هللا يف األرض والهوته ليس  X املسيح نّأال تعين سوى  )أنا الرب(أو  )أنا اهللا(عبارة 

الهوتاً مطلقا٬ً، غري أننا ميكن أن نفهم من العبارة اليت يستدلون �ا دالالت كثرية ال عالقة هلا 
  .املسيحيونعلى اإلطالق مبا يذهب إليه 

ه طاملا كان يوجد احتمال لفهم ألنO ؛واحدة حمتملة ليسقط استدالهلموسنكتفي هنا بداللة 
Oوالركون إليه يعتمد  ألن بقاءه ؛لسقوط فهمهم كافياًروه يكون هذا آخر غري الفهم الذي قر

وفقها٬، على  X كالم عيسى بالضرورة على ركيزة كونه الداللة الوحيدة اليت ميكن أن نفهم
ومع ورود احتمال آخر٬، يستحيل كالم عيسى متشا�ا٬ً، أو متعدد الدالالت٬، وبالتايل ال ميكن 

م قصد القطع بداللة معينة حىت لو وجدنا الكثري الكثري مما يقويها٬، الحتمال أن يكون املتكلّ
Oغريها٬، والحتمال أن تكون هناك قرائن ترجOاح فهماً آخر ولكن هذه القرائن غائبة عن.  

ه أراد أن ي×فهم بأنO   على سبيل املثال احملتمل    Xإذن ميكن أن نفهم كالم عيسى
٬، أو قبل وجود إبراهيم يف هذا العامل X روحه وحقيقته خملوقة قبل زمان إبراهيم مستمعيه أنّ

  .املادي٬، فاألرواح خملوقة قبل هذا العامل املادي
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  :منها ٬،ري هلذا الفهمسرائيل تشإنبياء بين ألقد وردت نصوص كثرية حبق 

قبلما صورتكÉ يف البطن : فكانت كلمة الرب إيلّ قائالً(: الرابع اإلصحاحورد يف أرميا 
  .)عرفت×ك٬، وقبلما خرجتÉ من الرحم قدست×ك٬، جعلتك نبياً للشعوب

األرواح واملالئكة خملوقة قبل خلق العامل  هي أنّ ٬،وكل هذه تدل على حقيقة واحدة
احلوادث أيضاً حاضرة يف علم اهللا تعاىل قبل وقوعها٬،  بل إنّ. املادي٬، وال يعين ذلك إwا آهلة

فمن يقرأ رؤيا يوحنا على سبيل املثال جيد هناك حديثاً عن حوادث ستقع على هذه األرض٬، 
 ؛ا وقعت فعال٬ً، إشارة إىل حتمية وقوعهاwا مل تقع بعد٬، ومع ذلك يتم تصويرها وكأwأأي 

  .ألwا قد مت تقديرها مسبقاً يف علم اهللا

ن ملكي ا بأذا مل يفهمومن النص أعاله٬، فلما لوهيةاإلإذا كان املسيحيون يفهمون : ونقول
  :النص التايلكما يف  يضاًأصادق 

َألنá مÉلْكÕي صÉادÉقÉ هذَا٬، مÉلÕكÉ سÉالÕيم٬É، كَاهÕنÉ اِهللا الْعÉلÕي٬ِّ،  ١( :٧ الرسالة إىل العربانيني   
الáذÕي قَسÉمÉ لَه× إِبÓرÉاهÕيم× ع×شÓرäا مÕنÓ كُلµ  ٢مÕنÓ كَسÓرÉةÕ الْم×لُوكÕ وÉبÉارÉكَه×٬،  اًاسÓتÉقْبÉلَ إِبÓرÉاهÕيمÉ رÉاجِعالáذÕي 
بِالَ أَب٬ٍ، بِالَ  ٣» مÉلÕكÉ السَّالَمِ«أَيÓ » مÉلÕكÉ سÉالÕيمÉ« اًمَّ أَيÓضثُ» مÉلÕكÉ الْبِرِّ« الْم×تÉرÓجÉمÉ أَوَّالً. شÉيÓٍء

  ؟؟) بÉلْ ه×وÉ م×شÉبَّهÔ بِابÓنِ اِهللا. الَ بÉدÉاَءةَ أَيَّامٍ لَه× وÉالَ نِهÉايÉةَ حÉيÉاةð. أُم٬ٍّ، بِالَ نÉسÉبٍ

  :النص الثاين

 نّأومبا . نا نور العاملأالعامل  فما دمت يف (: اخلامس اإلصحاحجنيل يوحنا إ يفورد  :قالوا
  .)هو اهللا Xذن عيسى إاهللا نور 

ل ىل العامل حىت كإ نا قد جئت نوراًأ: (عشر الثاين اإلصحاح جنيل يوحناإ ما جاء يف يضاًأو
  .)من يؤمن يب ال ميكث يف الظلمة

  .کلمة نور جاءت مبعىن شريعة: نقول

دب الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات األ نّأل( :٦ اإلصحاحسفر األمثال  :والًأ
  .النور يالشريعة هن ذإ .)طريق احلياة
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سباط يعقوب أقامة إل تكون يل عبداً أنفقال قليل ( :٤٦الصحاح  سفر اشعياء يف :ثانياً
يقول  .)رضقصى األأىل إصي مم لتكون خاللأل فقد جعلتك نوراً .سرائيلإورد حمفوظي 

نه ليس بالهوت مطلق بل حيتاج أل ؛يضيء من نفسه مم فهو اللأل النص فقد جعلتك نوراً
  .اًيجعله نورللغريه 

ن ختفى مدينة موضوعة على أكن ال مي .نتم نور العاملأ( :٤ اإلصحاحجنيل مىت إ يف :لثاًثا
  .صبحوا نور العاملأوهنا التالميذ  .)جبل

  .بينها وبني بقية النصوصاملائز ال ما إو Xلوهية عيسى إىل إتشري  فهذه العبارة ال

   .ختصيصاً هناك نّأل ؛خيتلف عن نور التالميذ ونور الشريعة Xنور عيسى  نّأب :ن قالواإف

  .يف خميلتهم الإوجود له  باحلقيقة ال ؟ين هذا االختالفأو؟ ين هذا التخصيص أ :نقول

  :النص الثالث

الذين يشهدون يف فإن (: اخلامس العدد السابع اإلصحاحيوحنا  إجنيل ورد يف: قالوا
  .)وح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد٬، اآلب والكلمة والرالسماء هم ثالثة

  .قانيم الثالثة يف الالهوتحد األأنه أل ؛Xعيسى  لوهيةإوهذا دليل على 

الة يوحنا األوىل واليت جاء اخلامس من رس اإلصحاحالفقرة السابعة من  ن أنّلقد تبيO: نقول
٬، اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة يشهدون يف السماء هم ثالثة الذينفإن : (فيها

 :يأ ٬،ل عليهان أwا فقرة مزيفة ليست موجودة يف األصول اليونانية املعوOلقد تبي٬O، )هم واحد
انية ٬، وبالفعل لقد مت حذف هذه الفقرة املزيفة من الترمجة الرهبإwا فقرة دخيلة ليست من املنت

ومت حذفها من مجيع  ٬،٬، ومن التراجم الكاثوليكية العربية احلديثة١٩٨٦ملطبوعة سنة اليسوعية ا
لوهية إتفنيد  يف راجع الفصل الثاينف ٬،الترمجات الغربية احلديثة كالترمجة القياسية االجنليزية

  .الروح القدس

  :النص الرابع

  !!!حد غريه بذلك أعلى يسوع اسم عمانؤيل ومل يسمى  أطلقلقد 
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هÉا الْعÉذْرÉاُء تÉحÓبÉلُ وÉتÉلÕد× ابÓنäا وÉتÉدÓع×و : وÉلكÕنÓ ي×عÓطÕيكُم× السَّيِّد× نÉفْس×ه× آيÉةً( :١٤: ٧إشعياء سفر 

  .)»عÕمَّان×وئÕيلَ«اسÓمÉه× 

  .Xسوى عيسى ) اهللا معنا(يل وئطلق عليه عمانأحد أيوجد  ال: قالوا

طلق أُخرين آهل هناك  ٬،فماذا يقولون ٬،ىل الكتاب املقدسإىل مفسريكم وإ كميلحن: نقول
  ؟ )اهللا معنا(ل ئيوعليهم اسم عمان

تفسري  ٣٠،٬أمثال سليمان  .القس أنطونيوس فكري ٬،العهد القدمي ٬،شرح الكتاب املقدس
كالم أجور ابن متقية مسا وحي هذا الرجل إىل ايثيئيل إىل ايثيئيل (): ١(آية  :)١( سفر األمثال

  ).واكال

  :بطريقتني حسب رأي املفسرين الذين انقسموا لفريقني يف تفسريهاتفهم اآلية 

كتب ما كتبه بوحي من . أجور هو اسم علم لشخص جمهول ملهم بالروح القدس نّإ  ١
وله صديقني امسهما إيثيئيل . الروح ولكن ال نعلم شيئاً عنه أو عن أسرته٬، إال أنه من قبيلة مسOا

  .ورمبا كانا تلميذين ألجور). معناه القادر(وأكّال ) اهللا معي :معناه(

املدرسة األخرى تفهم اآلية على أwا كلها مكتوبة بطريقة رمزية وحىت يظهر معىن   ٢
واجلامعة هو سليمان والتقي . التقي= متقية. اجلامعة= أجور :اآلية لنرى معاين كل كلمة فيها

اهللا = إيثيئيل. لوحي اإلهلي أو الشخص الذي يوحى إليهتعين ا= مسا. بالقطع هو أبوه داود
هذه  وأصحاب هذه املدرسة يقولون أنّ. القادر= وأكال. معي وهي نفسها عمانوئيل اهللا معنا

  .األمساء ليست أمساء أعالم بل هي ألفاظ هلا معاين كما رأينا

 يضاًأو ٬،لهم بالروح القدسوحده بل كل شخص م× Xختص عيسى  ال )اهللا معنا(ذن إ
  .ل من عند اهللاسÉروهو حجة اهللا امل ٬،و اهللا يف اخللقأهو اسم رمزي خلليفة اهللا 

  ؟؟ Xىل عيسى إولكن دعنا نرجع للنص نفسه فهل هذه النبؤة تشري 

                                                            
  :القس أنطونيوس فكري - العهد القديم  -شرح الكتاب المقدس  -١
-Testament/Father-Old-01-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st

30.html-Chapter-Amthal__01-El-Sefr-Amthal/Tafseer-El-Sefr-Fekry/22-Antonious  
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واكتب عليه  كبرياً وقال يل الرب خذ لنفسك لوحاً( :٨ اإلصحاحالنبؤة يف اشعياء  أنقر
وان اشهد لنفسي شاهدين امينني اوريا الكاهن وزكريا  ٢. نسان ملهري شالل حاش بزإبقلم 

فقال يل الرب ادعو امسه مهري شالل  .النبية فحبلت وولدت ابناً إىلفاقتربت  ٣. بن يربخيا
حتمل ثروة دمشق وغنيمة  أميويا  أيبيدعو يا  أنيعرف الصيب  أنقبل  ألنه ٤. حاش بز

ن هذا الشعب رذل مياه أل ٦ قائالً يضاًأمث عاد الرب يكلمين  ٥ آشورالسامرة قدام ملك 
لذلك هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر  ٧شيلوه اجلارية بسكوت وسر برصني وابن رمليا 

 ٨وكل جمده فيصعد فوق مجيع جماريه وجيري فوق مجيع شطوطه  آشورالقوية والكثرية ملك 
لء عرض بالدك يا يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه م .يفيض ويعرب .يهوذا إىلويندفق 
  .)عمانوئيل

الواردة يف النبؤة واليت مسي �ا ) مهري شالل حاش بز( ما معىن :أريد أن أسأل أي نصراين
  املولود الذي سيولد من املرأة الصغرية ؟؟

  .)بادر إىل النهب.. أسرع إىل السلب ( :الترمجة هي

  ملاذا مل يترمجوا هذه العبارة يف النسخة العربية ؟؟

  :اخلامسالنص 

  !!!نا هو اهللا أتعين  .ب واحدنا واألأ

  .نه هو اهللاأوهي داللة صرحية على  ٬،)أَنÉا وÉاآلب× وÉاحÕدÔ( :قال يسوع : قالوا

ال فقط مبراجعة النصوص إنرجوا منكم عدم استقطاع العبارات من النصوص و: نقول
  :ولنرى ذلك ٬،وسنبطله من وجهني مركاملة سيتضح األ

  :فهم املضمون من سياق النص :األولالوجه 

وÉأَنÉا أُعÓطÕيهÉا حÉيÉاةً أَبÉدÕيَّةً وÉلَنÓ تÉهÓلÕكÉ إِلَى  ٢٨. خÕرÉافÕي تÉسÓمÉع× صÉوÓتÕي وÉأَنÉا أَعÓرِفُهÉا فَتÉتÓبÉع×نِي(
الْكُلµ وÉالَ يÉقْدÕر× أَبِي الáذÕي أَعÓطَانِي إِيَّاهÉا ه×وÉ أَعÓظَم× مÕنÉ  ٢٩. اَألبÉدÕ وÉالَ يÉخÓطَفُهÉا أَحÉدÔ مÕنÓ يÉدÕي

. تÉنÉاوÉلَ الْيÉه×ود× أَيÓضاً حÕجÉارÉةً لÕيÉرÓج×م×وه× ٣١. »أَنÉا وÉاآلب× وÉاحÕدÔ ٣٠. أَحÉدÔ أَنْ يÉخÓطَفÉ مÕنÓ يÉدÕ أَبِي
هÉا بِسÉبÉبِ أَيِّ عÉمÉلٍ مÕنÓ  أَعÓمÉاالً كَثÕريÉةً حÉسÉنÉةً أَرÉيÓت×كُمÓ مÕنÓ عÕنÓدÕ أَبِي «: فَقَالَ يÉس×وع× ٣٢
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لَسÓنÉا نÉرÓج×م×كÉ َألجÓلِ عÉمÉلٍ حÉسÉنٍ بÉلْ َألجÓلِ تÉجÓدÕيفð فَإِنَّكÉ «: أَجÉابÉه× الْيÉه×ود× ٣٣» ؟ تÉرÓج×م×ونÉنِي

أَنÉا قُلْت× : أَلَيÓسÉ مÉكْت×وباً فÕي نÉام×وسÕكُمÓ«: أَجÉابÉه×مÓ يÉس×وع× ٣٤» وÉأَنÓتÉ إِنÓسÉانٌ تÉجÓعÉلُ نÉفْسÉكÉ إِلَهاً
 ÓةٌإِنَّكُمÉهÕ٣٥؟  آل  ÉقَضÓن× أَنْ ي×نÕكÓالَ ي×مÉو Õهáةُ اللÉمÕكَل ÓهِمÓإِلَي ÓتÉارÉص ÉينÕذáال ÉكÕأُولَئÕةٌ لÉهÕإِنْ قَالَ آل

إِنَّكÉ ت×جÉدِّف× َألنِّي قُلْت× إِنِّي : فَالáذÕي قَدَّسÉه× اآلب× وÉأَرÓسÉلَه× إِلَى الْعÉالَمِ أَتÉقُولُونَ لَه× ٣٦الْمÉكْت×وب× 
وÉلَكÕنÓ إِنْ كُنÓت× أَعÓمÉلُ فَإِنْ  ٣٨. إِنْ كُنÓت× لَسÓت× أَعÓمÉلُ أَعÓمÉالَ أَبِي فالَ ت×ؤÓمÕن×وا بِي ٣٧؟  اللáهÕابÓن× 

ÕيهÕا فÉأَنÉيَّ وÕف Éاآلب áن×وا أَنÕمÓت×ؤÉرِفُوا وÓعÉت ÓكَيÕالِ لÉمÓن×وا بِاَألعÕن×وا بِي فَآمÕمÓت×ؤ Óلَم(.  

ة اليت قاهلا لمهذه اجل فهل ٬،وا لذلك أن يرمجوهفأراد لوهيةاإلنه يدعي أ االيهود فهمو نّإ
  ؟نه اإلله أهي دليل على  )أنا واآلب واحد( :Xعيسى 

Oاملسيح  لكن رد)Oهذه  نّإو فهم٬،سوء خطأ و اال¤امهذا  سيح بأنّفرد عليهم امل ٬،)اًمهم جد
أَنÉا قُلْت× : مÉكْت×وباً فÕي نÉام×وسÕكُمÓأَلَيÓسÉ «: أَجÉابÉه×مÓ يÉس×وع× ٣٤( :لهالعبارة ال تستدعي بأنين اإل

إِنْ قَالَ آلÕهÉةٌ لÕأُولَئÕكÉ الáذÕينÉ صÉارÉتÓ إِلَيÓهِمÓ كَلÕمÉةُ اللáهÕ وÉالَ ي×مÓكÕن× أَنْ ي×نÓقَضÉ  ٣٥؟  إِنَّكُمÓ آلÕهÉةٌ
إِنَّكÉ ت×جÉدِّف× َألنِّي قُلْت× إِنِّي : لَه×قَدَّسÉه× اآلب× وÉأَرÓسÉلَه× إِلَى الْعÉالَمِ أَتÉقُولُونَ  فَالáذÕي ٣٦الْمÉكْت×وب× 
Õهáن× اللÓ؟ )اب  

   ٦: ٨٢جاءت هذه العبارة يف املزمور الثاين والثمانني الفقرة السادسة ) أَنÉا قُلْت× إِنَّكُمÓ آلÕهÉةٌ(
بل ومل  ٬،ال ؟ فهل اعترب اليهود هؤالء القضاة آهلة .)٬، وبنو العلي كلكمآهلةإنكم : أنا قلت(

أنا قدسين وأرسلين رب إىل ه هؤالء القضاة فلماذا تتهموين وهذه العبارة تأليأحد من يفهم 
  ؟ ألنين قلت لكم ذلك إهلاً أعترب نفسيو أجدف تقولون بأنين ؟ العامل

 بأنّ نه يقول هلم إذا وجد مكتوب يف كتابكمأكهذه الفرية وأبطلها و قد ردX Oعيسى 
أنا الذي قدسين ب فلماذا تتهموين بالتجديف وقدر املكتومل ينقص من هؤالء القضاة هم آهلة و
  ؟ الرب وأرسلين إىل العامل

القضاة اليت صارت هلم كلمة  عن هؤالء أسافر به ر عن نفسه كما عبOعبX Oفعيسى 
  .اهللا

  .نفهم الكتاب املقدس بالكتاب املقدس نفسه نّأالبد  :الوجه الثاين

  .)نا واآلب واحدأ(شبيه ملثل هذه العبارة فلنبحث عن ال
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 :قال أيضاً) أنا واآلب واحد(يف نفس اإلجنيل الذي جاءت فيه العبارة  Xعيسى 
من أجل الذي يؤمنون يب بكالمهم ليكون  ولست أسأل من أجل هؤالء فقط٬، بل أيضاً(

ا قد أن٬، والعامل أنك أرسلتين٬، ليؤمن أنا فيكو كما أنك أنت أيها اآلب يفّ اًاجلميع واحد
أنا فيهم و أنت يفá ليكونوا . كما أننا حنن واحد ليكونوا واحدا٬ً، ا^د الذي أعطيتينأعطيتهم 

  .)١() مكملني إىل واحد

�ذه  )وأنا فيك اآلب يفّ(كلمة  ش×به فهو) أنا واآلب واحد(ه قول من فهنا نفهم املقصود
  .)ليكونوا مكملني إىل واحد(و �ذه الكلمة  )أنت يفّأنا فيهم و(كلمة ال

مثل  ا٬ً،ليكونوا واحد وحدة املؤمنني خالصة فيما بينهماهللا أن تكون  دعا Xعيسى 
 اًم يصبحون إنسانأw هي فيما بينهمملؤمنني ا ةحدفهل نعترب أن و .مع اهللا Xوحدة عيسى 

  ؟؟؟ كما يقول املسيحيون اهللاو Xعيسى  مثلما وروحاً جسماً اًواحد

حبيث يكون اجلميع  )فيهم وأنت يفّأنا ( :معهم يف قوله Xلك فوحدة عيسى كذ
  .واحداً

نت الك جتعل منه إهلاً )اآلب واحدأنا و(مع اهللا يف قوله  Xفلو كانت وحدة عيسى 
  .ومع اهللا جتعل منهم آهلة أيضاً Xوحدة املؤمنني بعيسى 

 ؛يتبع اهللا من يتبعين :أي ٬،فهذا املعىن جمازي أنا وأيب واحد واملقصود منها وحدة اهلدف
كلنا شيء ا وحنن منهم ومجيع املؤمنني إذا احتدوا بكلمة اهللا فهم منOو ٬،ألنين رسول من اهللا
  .واحد وهدف واحد

  .اهلدف ليس أكثر يقصد �ذ القول إنه هو واآلب واحد يف Xعيسى  نّإ

  :ا النص ليتبني لنا املوضوع بوضوحهذ أولنقر

والذي يرذلين يرذل الذي  .يرذلينوالذي يرذلكم  .الذي يسمع منكم يسمع مين(: ١٠لوقا 
 ٬،وصايا املسيح يهم هااهلدف وكالمهم هو كالم املسيح ووصاي إذن هم واحد يف .)رسلينأ

                                                            
  .٢٣ – ٢٠ :١٧إنجيل يوحنا  -١
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من رذلين ومل يقبل كالمي فله ( :٤٨ :١٢يوحنا  خيربنا املسيح يف .وباملثل عالقة املسيح باآلب

  .)خريالكالم الذي تكلمت به هو يدينه يف اليوم األ .من يدينه

عطاين أرسلين هو أتكلم من نفسي لكن اآلب الذي أين مل أل( :٤٩ :١٢يوحنا ويف    
  .)متكلّأقول ومباذا أوصية ماذا 

به فكما قال نا أتكلم أفما  .بديةأن وصيته هي حياة أعلم أنا أو( :٥٠ :١٢يوحنا ويف    
  .)تكلمأيل اآلب هكذا 

 يمومل يقبل كال رفضين :يأ ٬،يقول من رذلين Xعيسى  هذه النصوص أنّ جند يف
  .سيكون هذا الكالم ح×جة عليه

ب األ نّأل .. أرسله يلذم بكالم األب اولكن يتكلّ ٬،املسيح مل يتكلم من نفسه ألنّ ا ؟اذمل
 يه هوصيت وأنا أعلم أنّ Xويقول عيسى  ٬،وصية ماذا يقول ومباذا يتكلم هلى هو اهللا أعط

  .األب هكذا أتكلم حياة أبدية فكما قال يل

  .)رسلينأتعليمي ليس يل بل للذي  جا�م يسوع وقالأ( :١٦: ٧يوحنا ويف    

  .األب :يأ ٬،أرسله يتعليمه ليس له بل للذ Xهذا النص عيسى  ويف

وصايا  يووصاياه ه ٬،املسيح كالمه من كالم اهللا ذن من خالل هذه النصوص يتضح أنّإ
 :أال حيق إذن لعيسى أن يقول ٬،أرسله يب الذيمه ليس له ولكن لألوتعل ٬،قاهلا اهللا له اهللا اليت

  ؟ أنا واآلب واحد

  .)١(﴾اللّه3 أَطَاع3 فَقَد% الرَّس1ولَ ي1ط+عِ مَّن%﴿ :نآهذا يوافق ما جاء يف القرو

  :النص السادس

  ).باالمجاع عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد(

 الكثري من التراجم ال نّأوالدليل على  ٬،وجود لكلمة اهللا يف النسخ واملخطوطات ال :والًأ
  :بعض الترمجات العربية أولنقر ٬،وهذا وحده يسقط استدالهلم ٬،تضع كلمة اهللا

                                                            
  .٨٠:النساء -١
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هللا ظهر يف اجلسد تربر يف الروح باالمجاع عظيم هو سر التقوى او( :ترمجة الفاندايك   
  ).تراءى ملالئكة كرز به بني االمم اومن به يف العامل رفع يف ا^د

وإنه لعظيم٬، وال مراء٬، سر التقوى٬، الذي جتلى يف اجلسد٬، وشهد له (: الترمجة البوليسية   
  )....الروح٬، وشاهدته املالئكة٬، وبشر به يف األمم٬، وآمن به العامل وارتفع يف جمد

ذي ظهر يف اجلسد وتربر ال(سر التقوى عظيم  وال خالف أنّ :الترمجة العربية املشتركة   
  ).رة لألمم٬، آمن به العامل ورفعه اهللا يف ا^دشاهدته املالئكة٬، كان بشا يف الروح٬،

 ر يف اجلسد وأعلن باراًقد أظه: (سر التقوى عظيم وال خالف أنّ :الترمجة الكاثوليكية   
 ).ومن به يف العامل ورفع يف ا^دوتراءى للمالئكة وبشر به عند الوثنيني وأيف الروح 

الذي يترك اخلطايا ويتصل باهللا٬،  باإلنسانالنص يتحدث عن التقوى وكيف تظهر  :ثانياً
األسقف  باالسم إليهمرجال الدين٬، وقد أشار  بأwموهو موجOه هلؤالء الذين يدعون 

وإن دل على شيء فهي ) اِإلميÉانÕ بِضÉمÕريٍ طَاهÕرٍ سÕرُّ وÉلَه×مÓ(والشمامسة ووضع هذا الوصف املهم 
  .أمرهم �اى من خالل التحلي بالصفات اليت نصائح لظهور سر التقو

  :ليتضح لنا األمر اإلصحاحولنقرأ 

إِنÕ ابÓتÉغÉى أَحÉدÔ : صÉادÕقَةٌ هÕيÉ الْكَلÕمÉةُ ١( :٣رسالة بولس الرسول األوىل إىل تيموثاوس
وÉاحÕدÉة٬ð، فَيÉجِب× أَنْ يÉكُونَ اُألسÓقُف× بِالَ لَوÓم٬ٍ، بÉعÓلَ امÓرÉأَةð  ٢. اُألسÓقُفÕيَّة٬َ، فَيÉشÓتÉهِي عÉمÉالً صÉالÕحäا

غَيÓرÉ م×دÓمÕنِ الْخÉمÓر٬ِ، وÉالَ ضÉرَّاب٬ٍ،  ٣ صÉاحÕيäا٬، عÉاقÕال٬ً، م×حÓتÉشÕمäا٬، م×ضÕيفًا لÕلْغ×رÉبÉاِء٬، صÉالÕحäا لÕلتَّعÓلÕيم٬ِ،
سÉنäا٬، لَه× ي×دÉبِّر× بÉيÓتÉه× حÉ ٤ وÉالَ طَامÕعٍ بِالرِّبÓحِ الْقَبِيح٬ِ، بÉلْ حÉلÕيمäا٬، غَيÓرÉ م×خÉاصÕم٬ٍ، وÉالَ م×حÕبٍّ لÕلْمÉال٬ِ،

وÉإِنَّمÉا إِنْ كَانَ أَحÉدÔ الَ يÉعÓرِف× أَنْ ي×دÉبِّرÉ بÉيÓتÉه×٬، فَكَيÓفÉ يÉعÓتÉنِي  ٥. أَوÓالَدÔ فÕي الْخ×ض×وعِ بِكُلµ وÉقَارٍ
وÉيÉجِب× أَيÓضäا أَنْ  ٧. غَيÓرÉ حÉدÕيثÕ اِإلميÉانÕ لÕئَالá يÉتÉصÉلáفÉ فَيÉسÓقُطَ فÕي دÉيÓن×ونÉةÕ إِبÓلÕيسÉ ٦ ؟ بِكَنِيسÉةÕ اِهللا

ÉيسÕلÓفَخِّ إِبÉيِريٍ وÓعÉي تÕقُطَ فÓسÉي áئَالÕارِج٬ٍ، لÉخ ÓنÕم Óه×م ÉينÕذáال ÉنÕةٌ مÉنÉسÉةٌ حÉادÉهÉكُونَ لَه× شÉ٨. ت  ÉكÕكَذل
ثÕري٬ِ، وÉالَ يÉجِب× أَنْ يÉكُونَ الشَّمÉامÕسÉةُ ذَوِي وÉقَار٬ٍ، الَ ذَوِي لÕسÉانÉيÓن٬ِ، غَيÓرÉ م×ولَعÕنيÉ بِالْخÉمÓرِ الْكَ

وÉإِنَّمÉا هؤ×الَِء أَيÓضäا لÕي×خÓتÉبÉر×وا أَوَّال٬ً،  ١٠. اِإلميÉانÕ بِضÉمÕريٍ طَاهÕرٍ سÕرُّ وÉلَه×مÓ ٩ طَامÕعÕنيÉ بِالرِّبÓحِ الْقَبِيح٬ِ،
وÉقَار٬ٍ، غَيÓرÉ ثَالÕبÉات٬ð، كَذلÕكÉ يÉجِب× أَنْ تÉكُونَ النِّسÉاُء ذَوÉاتÕ  ١١. ثُمَّ يÉتÉشÉمَّس×وا إِنْ كَان×وا بِالَ لَوÓمٍ
لÕيÉكُنِ الشَّمÉامÕسÉةُ كُلٌ بÉعÓلَ امÓرÉأَةð وÉاحÕدÉة٬ð، م×دÉبِّرِينÉ أَوÓالَدÉه×مÓ  ١٢. صÉاحÕيÉات٬ð، أَمÕينÉاتð فÕي كُلµ شÉيÓٍء
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سÉنÉةً وÉثÕقَةً كَثÕريÉةً فÕي َألنá الáذÕينÉ تÉشÉمَّس×وا حÉسÉنäا٬، يÉقْتÉن×ونَ َألنÓفُِسهِمÓ دÉرÉجÉةً حÉ ١٣ وÉب×ي×وتÉه×مÓ حÉسÉنäا٬،

Éس×وعÉِسيحِ يÉي بِالْمÕذáال ÕانÉقَرِيبٍ ١٤ .اِإلمي ÓنÉع ÉكÓإِلَي ÉيÕا أَنْ آتäاجِيÉر ÉكÓ١٥ .هذَا أَكْت×ب×ه× إِلَي  ÓنÕلكÉو
 Éي ه×وÕذáاِهللا٬، ال ÕتÓيÉي بÕف ÉرَّفÉصÉتÉجِب× أَنْ تÉي ÉفÓكَي ÉلَمÓعÉت ÓكَيÕئ٬ُ، فَلÕطÓت× أُبÓةُ اإِنْ كُنÉي٬ِّ، كَنِيسÉِهللا الْح

اُهللا ظَهÉرÉ فÕي الْجÉسÉد٬Õ، تÉبÉرَّرÉ فÕي  :التَّقْوÉى سÕرُّ ه×وÉ عÉظÕيمÔ وÉبِاِإلجÓمÉاعِ ١٦. وÉقَاعÕدÉت×ه× عÉم×ود× الْحÉقِّ
  .)الْمÉجÓدÕالرُّوح٬ِ، تÉرÉاَءى لÕمÉالَئÕكَة٬ð، كُرِزÉ بِهÕ بÉيÓنÉ اُألمÉم٬ِ، أُومÕنÉ بِهÕ فÕي الْعÉالَم٬ِ، ر×فÕعÉ فÕي 

ل املعزOي ورغم بطالن ما ذهب إليه النصارى من أن النص أصلي يف خمطوطا¤م فقد ترتّ
وقد  وقد أوضح فيه أوضح بيانلزموهم مبا يؤمنون به٬، أونقض هذا النص من باب  Xأمحد 
يف الرد على قوهلم ظهور اهللا يف  Xمحد أفلنقرأ ما سطّره املعزOي  ذلك بأوضح بيان٬، بيَّن

  :اجلسد

  :اهللا ظهر يف اجلسد

هذه إحدى الرسائل اليت يستدل �ا العلماء غري العاملني على ما ذهبوا إليه من ضالل (
  .الالهوت املطلق حل يف اجلسد وادعاء أنّ

إىل  ٢بولس رسول يسوع املسيح حبسب أمر اهللا خملصنا وربنا يسوع املسيح رجائنا  ١(
 .)١() تيموثاوس االبن الصريح يف اإلميان نعمة ورمحة وسالم من اهللا أبينا واملسيح يسوع ربنا

وباإلمجاع عظيم هو سر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد تربر يف الروح تراءى ملالئكة  ١٦(
  .)٢() كرز به بني األمم أومن به يف العامل رفع يف ا^د

غري صفة الربوبية وهي صفة ال  Xاألول من الرسالة مل يعطÕ عيسى  اإلصحاح :أوالً
الناس وأوىل �ذه الصفة من األب الذي  مربو فهم  ٬،إشكال أن يتصف �ا نيب ورسول
  .يتصف �ا ويسمى نسبة ألسرته رباً

عيسى مأمور  اإلرسال ال يكون إال بأمر اهللا سبحانه٬، وأنّ أنّ اإلصحاحن بل أيضاً بيَّ
اهللا أعلى وأعلم وأقدر  هذا يعين أنّ ٬،مأمور ويأمتر بأمر اهللا ٬X، إذن عيسى )حبسب أمر اهللا(

حيتاج لغريه ويعتري صفحة وجوده النقص٬، وإال فال معىن ألن  Xعيسى  منه فيثبت أنّ

                                                            
  .مجمع الكنائس الشرقية -  ٢ج: العهد القديم والجديد - األول اإلصحاحتيموثاوس  األولىرسالة بولس الرسول  -١
  .مجمع الكنائس الشرقية -  ٢ج: العهد القديم والجديد -الثالث  اإلصحاحتيموثاوس  األولىرسالة بولس الرسول  -٢
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فماذا ميكن أن ينتفع الكامل املطلق من  ٬،فهذا خمالف للحكمة ٬،يكون مأموراً وهو كامل مطلق
 !سواه ؟

Oبعد أن افتتحت مبا    الثالث فاملفروض  اإلصحاحا ما ورد يف هذه الرسالة نفسها يف أم
أن يفهم من ظهور اهللا يف اجلسد هو متاماً كظهوره يف كل العوامل املخلوقة وجتليه فيها   رأينا 

طلعة اهللا (وظهورها به سبحانه٬، نعم هناك خصوصية هلذا القول هنا؛ ألنه يعين أن عيسى مثل 
 ٬،٬، ولكنه عبد خملوق وليس اهللا سبحانه وتعاىلنه يد اهللا ووجه اهللا وصورة اهللاأأي ) يف ساعري

  .كالفرق بني الشيء والالشيء هناك فرق كبري بني احلقيقة والصورة متاماً

نت سابقاً جتلى يف عوامل اخللق وظهر فيها وأظهرها٬، وليس هذا يعين أنه حل �ا فاهللا كما بيَّ
وتاً مطلقاً مهما عظم نوره؛ ألنه أو أwا أصبحت الهوتاً مطلقاً أو أن بعضها ممكن أن يكون اله

يبقى خملوقاً ويبقى نوراً خمتلطاً بالظلمة٬، فأعلى مرتبة ميكن أن يرتقيها اإلنسان هي أن يكون اهللا 
٬، يكاد يضيء من )١(﴾...ي3كَاد1 ز3ي%ت1ه3ا ي1ض+يُء و3لَو% لَم% ت3م%س3س%ه1 ن3ار_ ن1ور_ ع3لَى ن1ورٍ ...﴿يف اخللق 

 ولكن أبداً ال   )٢(فه اهللا احلقيقة ابتداًء حىت عرَّ األمر Xوهلذا اشتبه على إبراهيم    نفسه 
  .يضيء من نفسه

مل تسعين مسائي وال أرضي ووسعين قلب ( :واحلديث القدسي عن اهللا سبحانه وتعاىل
إِن- ال-ذ+ين3 ي1ب3ايِع1ون3ك3 ﴿: يكون وجه اهللا ويد اهللا كما ورد يف القرآن نهأأي ٬، )٣() عبدي املؤمن

  .)٤(﴾إِنَّم3ا ي1ب3ايِع1ونَ الل-ه3 ي3د1 الل-ه+ فَو%ق3 أَي%د+يهِم%

  .)٦( ))٥(﴾و3ي3ب%قَى و3ج%ه1 ر3بِّك3 ذُو الْج3اللِ و3الْأ+كْر3امِ﴿

 ٬،وهي كلها من هذا القبيل Xعيسى  إلوهيةوتوجد نصوص كثرية يستشهدون �ا على 
ساس ذا بطل األإف ٬،مبعىن كلها مردودة من خالل فهمنا الكتاب املقدس بالكتاب املقدس نفسه

                                                            
  .٣٥ :النور -١
  .التفصيل في آتاب المتشابهات اقرأ -٢
  .٣٩ص ٥٥ج: األنواربحار  -٣
  .١٠: الفتح -٤
  .٢٧: الرحمن -٥
  .٩١ص :Xآتاب التوحيد للمعّزي السيد أحمد الحسن  -٦
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من لنا القول ببطالن الفروع جاز     Xعيسى  لوهيةإبيرتكز عليه النصارى  هم ماأوهو 

  .ساسذلك األ

يوجد دليل  لة والوعقيد¤م هي نصوص متشا�ة مؤ علىالنصارى  بهيستشهد  جل ما نّإ
عكس ىل إوباملقابل هناك نصوص قطعية تشري  ٬،لوهيتهإيذكر  Xقطعي واحد بلسان عيسى 

  :نذكر منها ٬،ساس¤دم هذه العقيدة من األو ٬،ىل ساحته النقص واجلهلإبل تسند  ذلك

  :ة مواقفعد يسوع يُعلن جهله يف
فَنÉظَرÉ  ١٣وÉفÕي الْغÉدÕ لَمَّا خÉرÉج×وا مÕنÓ بÉيÓتÕ عÉنÓيÉا جÉاعÉ  ١٢( : يعلم مبوعد إمثار التنيمل  ١

فَلَمَّا جÉاَء إِلَيÓهÉا لَمÓ يÉجِدÓ شÉيÓئاً إالá . شÉجÉرÉةَ تÕنيٍ مÕنÓ بÉعÕيدð عÉلَيÓهÉا وÉرÉقÔ وÉجÉاَء لَعÉلáه× يÉجِد× فÕيهÉا شÉيÓئاً
  .)١() وÉرÉقاً َألنَّه× لَمÓ يÉكُنÓ وÉقْتÉ التِّنيِ

: فَسÉأَلَ أَبÉاه× ٢١( :يصرعه يبالشيطان الذ مل يعلم كم مرَّ من الزمان على إصابة الصيب  ٢
وÉكَثÕرياً مÉا أَلْقَاه× فÕي النَّارِ وÉفÕي الْمÉاِء  ٢٢. م×نÓذُ صÕبÉاه×«: فَقَالَ» ؟ كَمÓ مÕنÉ الزَّمÉانÕ م×نÓذُ أَصÉابÉه× هÉذَا«

  .)٢() »لَكÕنÓ إِنْ كُنÓتÉ تÉسÓتÉطÕيع× شÉيÓئاً فَتÉحÉنَّنÓ عÉلَيÓنÉا وÉأَعÕنَّا. لÕي×هÓلÕكَه×

 يعلم موعد قيام الساعة وهو نص قطعي الداللة على اجلهل احلاصل يف ساحة عيسى مل  ٣
X: )اِء  ٣٢Éي السَّمÕف ÉينÕذáكَةُ الÕالَئÉالَ الْمÉو ÔدÉا أَحÉلَم× بِهِمÓعÉةُ فَالَ يÉالسَّاع ÉلْكÕتÉم× وÓوÉالْي ÉكÕأَمَّا ذَلÉو

  .)٣() وÉالَ االÕبÓن× إالá اآلب×

* * *  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٣ – ١٢: ١١مرقس  -١
  .٢٢ – ٢١: ٩مرقس  -٢
  .٣٢: ١٣مرقس  -٣
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لتشكل سلسلة اإلميان  الرساالت السماوية عبارة عن حلقات متكاملة تصل بعضها بعضاً
يف األرض ال  )خالفة اهللا( برسالة التوحيد٬، فما من نيب أو ويل إال وبشOر مبن يليه٬، باعتبار أنّ

 اخللق يكون ترمجاناًبد يف كل زمان من حجة على ال يزيغ الناس عن احلق٬، ولذا فالتنقطع لئ
  .لوحي اهللا تعاىل وتعاليمه

كل األنبياء السابقني  ٬، فإنّمن خصوصية بكونه رسالة عاملية X ملا للقائم املهدي ونظراً
فقد . قبل واستيعاب هذه الرسالةكانوا قد قاموا بعملية ¤يئة مستمرة للبشرية لتوأوصيائهم 

٬، ٬X، منذ عهد آدم ل حممد آ ل بقائمثّص واملنقذ املتمالت البشارات حول املخلµوت
  .باالسم Xيف ليلة وفاته اليت ذكرته  وحىت وصية رسول اهللا 

وردت اليت بسيماهم وصفا¤م وأهل بيته   توالت البشارات خبصوص رسول اهللا
التحريف املعنوي واللفظي الذي  إال أن٬ّ، حبقهم يف التوراة واإلجنيل وبقية أسفار الكتاب املقدس

ث عن أهل البيت عليهم من معامل النصوص اليت تتحدO وقع يف التوراة واإلجنيل غيOر كثرياً
املدقق  للقارئومع هذا ميكن . الصالة والسالم٬، واليت كان األنبياء السابقون يتلوwا على أممهم

ليهم رغم تالعب عضحة الداللة ارات ومن املؤشO أن يعيد قراءة تلك النصوص ليكتشف كثرياً
  .ذهان الناسأيدي بتلك النصوص وصرفها عن األ

ختص  وال Xا ختص عيسى wأن بصدد تتبع هذه النبؤات اليت يشري النصارى بوحنن اآل
مواقعهم الرمسية اليت من  ا تعرضهمم أنبدلو٬، بعونه تعاىل مر جلياًاأل حب ليتضالكت فلنفتش ٬،غريه
  :٬، وكما يليسئلة الناسأجابة على هلا يتم اإلخال

  .سنوات مع إمييالت الناس   

  .أسئلة عن الكتاب املقدس   

  .نبوءات عن املسيح يف العهد القدمي   

  ؟ ما هي النبوءات اليت حتدثت عن السيد املسيح يف العهد القدمي: سؤال
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يف العهد القدمي عن الرب يسوع  propheciesة مئات من النبوات هناك عدO: اإلجابة

كرؤية مسبقة  حياته وخدمته٬، أو سواء نبوات قد متت يف. املسيح قد متت متاماً يف جميئه األول
وإىل ميينها  ٨٤كل  هناك فرصة واحدة يف يوبناء على قانون االحتماالت الرياض. لشخصيته

ن تتحقق مجيعها أصفراً حلدوث كل هذه النبوات يف حياة شخص واحد٬، فما أعجب  ٩٨
٬، ومن مث يعلى أروع ما يكون يف شخص واحد٬، فهذا من أقوى األدلة على مصدرها اإلهل

  .مصداقيتها املطلقة

ووضع  Xال على عيسى إتنبطق  هذه النبؤات ال نّأذن ا^يب عن هذا السؤال يقطع بإ
  .Xال على شخص عيسى إن ينطبق أميكن  لالحتماالت والذي من خالله ال قانوناً رياضياً

تلك  النطباقحتمايل الذي مل يترك فرصة واحدة هل يعقل هذا القانون اال :وحنن نقول
 ص رفضاًهذا املخلّ ونفضيرديان اليهود وغريهم من األ بينما ٬،Xعلى غري عيسى  النبؤات
  ؟ غريه وننتظريبل  قاطعاً

ال على شخص إتنطبق  wا الأن بوات اليت يعتقد املفسرءبعض هذه النبو يفن لننظر اآل
فهلم معي ٬، Xعن االنطباق على عيسى كون ي مابعد أا wأنرى بوضوح بسو ٬،Xعيسى 

  :اتءنرى تلك النبو

ر×وحÕي : أَمَّا أَنÉا فَهذَا عÉهÓدÕي مÉعÉه×م٬Ó، قَالَ الرَّبُّ( :٢١:  ٥٩ اإلصحاحيف سفر اشعياء  أنقر
وÉضÉعÓت×ه× فÕي فَمÕكÉ الَ يÉز×ولُ مÕنÓ فَمÕك٬É، وÉالَ مÕنÓ فَمِ نÉسÓلÕك٬É، وÉالَ مÕنÓ الáذÕي عÉلَيÓك٬É، وÉكَالَمÕي الáذÕي 

ÕدÉإِلَى اَألبÉاآلنَ و ÉنÕ٬، قَالَ الرَّب٬ُّ، مÉكÕلÓسÉلِ نÓسÉفَمِ ن(.  

  .القس أنطونيوس فكري ٬،العهد القدمي ٬،يف شرح الكتاب املقدس: اقالو

أنا فهذا عهدي معهم قال الرب  أما) ٢١(آية (  :)١( تفسري سفر أشعياء .٥٩اشعياء    
روحي الذي عليك وكالمي الذي وضعته يف فمك ال يزول من فمك وال من فم نسلك وال 

  .)من فم نسل نسلك قال الرب من اآلن وإىل األبد

                                                            
١- http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-

Antonious-Fekry/27-Sefr-Asheia/Tafseer-Sefr-Ash3eia2__01-Chapter-59.html  
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Oكالمي . مع املؤمنني التائبني من اليهود واألمم= ومعهم . اآلب هو املتكلم= ا أنا أم =
  .ه لالبنهذا هو كالم اآلب موجO واملعىن أنّ .يسقط منه حرف لألبداملقدس ال الكتاب 

ن أترك للقارئ املنصف أقانون االحتماالت على هذا النص و ال نريد أن نضع: نقول
  ؟؟؟ Xتصف عيسى  هذه النبوؤة نّأب اًواحد يعطيين احتماالً

وÉكَالَمÕي الáذÕي وÉضÉعÓت×ه× فÕي فَمÕكÉ الَ يÉز×ولُ مÕنÓ فَمÕك٬É، وÉالَ مÕنÓ فَمِ نÉسÓلÕك٬É، (: فالنص واضح
ÉكÕلÓسÉلِ نÓسÉفَمِ ن ÓنÕالَ مÉو( ،فهل عيسى ٬X وليس هذا فقط بل  ٬،له نسل)؟؟ )كمن نسل نسل 

  .Xعيسى منها  املقصودكون ين لئسقاط كل االحتماالت ه تكفي إلهذ

وهو  ٬،رضام يف األذرية ونسل وسيكون نسل نسله هم امللوك واحلكّله  شخص صخلّفامل
  .)١( وصية رسول اهللا يف ن ون املذكورووالده املهديأو) محدأي املعزO(ول املهدي األ

وÉأَجÓعÉلُ إِلَى اَألبÉدÕ نÉسÓلَه× وÉكُرÓسÕيَّه× مÕثْلَ أَيَّامِ ( :٣٧   ٣٠ /٨٩ خرى يف مزمورأنبوؤة  أنقر   
ÕاتÉاوÉالسَّم .Éاو×دÉدÕب× لÕي أَنِّي الَ أَكْذÕسÓلَفْت× بِقُدÉرَّةً حÉيُّه× . مÕسÓكُرÉكُونُ وÉرِ يÓلُه× إِلَى الدَّهÓسÉن

هذه تشري ملن  يضاًأو .)وÉالشَّاهÕد× فÕي السَّمÉاِء أَمÕنيÔ. مÕثْلَ الْقَمÉرِ ي×ثَبَّت× إِلَى الدَّهÓرِ. كَالشَّمÓسِ أَمÉامÕي
  .ىل انقضاء الدهرإرض سيكون احلاكم على هذه األ له نسل ونسله

من صدق خربنا٬، وملن استعلنت  ١( :الثالث واخلمسون اإلصحاحسفر إشعياء يف  أنقرو   
نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة٬، ال صورة له وال مجال فننظر إليه٬،  ٢ذراع الرب 

حمتقر وخمذول من الناس٬، رجل أوجاع وخمترب احلزن٬، وكمستر عنه  ٣وال منظر فنشتهيه 
 وحنن حسبناه مصاباً. لكن أحزاننا محلها٬، وأوجاعنا حتملها ٤وجوهنا٬، حمتقر فلم نعتد به 

تأديب سالمنا . وهو جمروح ألجل معاصينا٬، مسحوق ألجل آثامنا ٥ من اهللا ومذلوالً مضروباً
ملنا كل واحد إىل طريقه٬، والرب وضع عليه إمث . ضللناكلنا كغنم  ٦عليه٬، وحبربه شفينا 

كشاة تساق إىل الذبح٬، وكنعجة صامتة أمام جازيها . ظلم أما هو فتذلل ومل يفتح فاه ٧مجيعنا 
ويف جيله من كان يظن أنه قطع من أرض . من الضغطة ومن الدينونة أخذ ٨فلم يفتح فاه 

على . األشرار قربه٬، ومع غين عند موته وجعل مع ٩األحياء٬، أنه ضرب من أجل ذنب شعيب 

                                                            
آكتاب  Xليلة وفاته في إصدارات أنصار اإلمام المهدي ) صلى اهللا عليه وآله(لمعرفة وصية رسول اهللا محمد  -١

  .وغيرها ،وجامع األدلة ،وانتصارًا للوصية ،ودفاعًا عن الوصية ،الوصية والوصي
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إن جعل . أما الرب فسر بأن يسحقه باحلزن ٬١٠، ومل يكن يف فمه غش أنه مل يعمل ظلماً

من تعب نفسه يرى  ١١تطول أيامه٬، ومسرة الرب بيده تنجح  نفسه ذبيحة إمث يرى نسالً
لذلك أقسم له بني األعزاء  ١٢ويشبع٬، وعبدي البار مبعرفته يربر كثريين٬، وآثامهم هو حيملها 

ومع العظماء يقسم غنيمة٬، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أمثة٬، وهو محل خطية 
  .)كثريين وشفع يف املذنبني

الوارد يف  نسله ذكر للسبب نفسه وهو ٥٣ ال عالقة للمسيح مبا ورد يف اشعياءأيضاً 
إِنْ جÉعÉلَ نÉفْسÉه× ذَبِيحÉةَ إِثْمٍ يÉرÉى نÉسÓالً . نْ يÉسÓحÉقَه× بِالْح×زÓنÕأَمَّا الرَّبُّ فَس×رَّ بِأَ. ١٠( :الفقرة العاشرة

  .)تÉطُولُ أَيَّام×ه× وÉمÉسÉرَّةُ الرَّبِّ بِيÉدÕهÕ تÉنÓجÉح×

ه نOألون بوم ستقأ٬، واملسيح ال نسل له ٬،هذا الشخص سريي نسله نّإ :تقول العاشرة الفقرةف
سهل طريقة أفكم نص حمكم فوقأولون النص كما هي عادتكم كلما أوت نسل معنوي ملکويت

 ! يل النصأوللهرب ت

يتحدث عن عبد قد وعد بأن  اإلصحاححبسب النص العربي من   نالحظ بأن العدد العاشر
 :عبارة النص العربي هي هكذا ستكون له ذرية فعلية أو حقيقية٬، ذلك ألن

ְוֵחֶפץ ; ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים, ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִאם   ֶהֱחִלי, ַויהָוה ָחֵפץ ַּדְּכאֹו
  .ְּבָידֹו ִיְצָלח, ְיהָוה

  :والترمجة االنكليزية

And the Lord wished to crush him, He made him ill; if his soul 
makes itself restitution, he shall see children, he shall prolong his 
days, and God's purpose shall prosper in his hand. 

مل تكن له أي ذرية من  Xن املسيح أوهذا النص يثري مشكلة كبرية للكنيسة بسبب 
الواردة يف هذا العدد ال تشري إال  أي الذرية  zer'aأو  zerahصلبه٬، ذلك ألن الكلمة العربية 

لمة العربية اليت تستخدم لإلشارة الك للذرية اليت هي من صلب الرجل أو من نسله احلقيقي٬، أما
يف  benوبني كلمة  Zerahوكمثال توضيحي للتفريق بني كلمة  benإىل األوالد جمازاً فهي 
٬، وهوذا Zerahإنك مل تعطين نسالً ": يضاًأوقال ابرام : (٤   ٣:  ١٥العربية فلنقرأ تكوين 
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ال يرثك هذا٬، بل الذي خيرج من ": فإذا كالم الرب إليه قائالً "بييت وارث يل    ben   ابن 
  )."هو يرثك أحشائك

مبعىن النسل احلقيقي  Zerahوكأمثلة كتابية أخرى على استعمال الكلمة العربية 
. ٤٣: ٢٨وخروج   ٦،٬: ٤٦وتكوين  ١٣،٬: ١٥وتكوين  ٧،٬: ١٢انظر تكوين  والفعلي

  .١: ١٤انظر تثنية  benومبعىن النسل ا^ازي 

ملوعود بنسل حقيقي فعلي حبسب النص ال ميكن أن ينطبق أبداً على وبالتايل فإن هذا العبد ا
  .حسب االعتقاد املسيحي يف املسيح Xاملسيح 

لذلك أقسم له بني : (ن الرب يقدم للعبد وعداً هذا نصهأحبسب العدد الثاين عشر جند 
لذلك أهبه نصيباً بني : (وحبسب ترمجة احلياة هكذا النص ٬،)األعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة

 ...)العظماء 

له املتجسد حبسب الفكر املسيحي إذا كان املسيح هو اإل :رح نفسه هووالسؤال الذي يط
ص هل املخلّ !نفسه ؟ يكافئهل اإلله  !فهل فكرة الثواب أو املكافأة للمسيح حتمل أي معىن ؟

على  وعدالً قسطاً وميألها هلياإلظلم ويقيم دولة العدل ني من الص املؤمنني واملساكجاء ليخلّ
  م اخلالص ملكويت روحاين كما يذكره املسيحيون ؟؟؟أ ٬،رضاأل

ىل إنبياء واملرسلني جاءوا لينقلوا الناس وباخلصوص املؤمنني كل األ :كيدأحنن نقول بكل ت
متحان وينقلوwم من البعد الدنيوي ىل املكان الذي نزلوا منه لالإملكوت اهللا والعودة �م 

ة بل ألص جاء فقط هلذه املساملخلّ نّأب يعين ولكن هذا ال .ىل البعد الروحي امللكويتإي اجلسد
ن ملئت أبعد  وعدالً قسطاً رض ومتألمملكة الرب على هذه األن تقام أب ٬،جاء ليحقق وعد اهللا

  .وجوراً ظلماً

 :الثالث والثالثون وأيضاً الثالث والعشورن اإلصحاحارميا يف سفر ارميا النيب  أنقر   
وهو أيضäا الرب٬، الرب برOنا٬، كما تنبOأ ارميا النيب قائالً بالروح هÉا أَيَّامÔ تÉأْتÕي يÉقُولُ الرَّبُّ وÉأُقÕيم× (

ي أَيَّامÕهÕ ي×خÉلáص× يÉه×وذَا فÕ. لÕدÉاو×دÉ غُصÓنÉ بِرٍّ فَيÉمÓلÕك× مÉلÕكÔ وÉيÉنÓجÉح× وÉي×جÓرِي حÉقّاً وÉعÉدÓالً فÕي اَألرÓضِ
Õه× بِهÉع×ونÓدÉي يÕذáم×ه× الÓاس Éذَا ه×وÉهÉناً وÕيلُ آمÕائÉرÓكُن× إِسÓسÉيÉا: وÉالرَّبُّ بِرُّن ... ÉكÕي ذَلÕفÉاَأليَّامِ و ÉلْكÕي تÕف
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ي تÕلْكÉ اَأليَّامِ يÉخÓلُص× يÉه×وذَا فÕ. الزَّمÉانÕ أُنÓبِت× لÕدÉاو×دÉ غُصÓنÉ الْبِرِّ فَي×جÓرِي عÉدÓالً وÉبِرOاً فÕي اَألرÓضِ

  .)وÉتÉسÓكُن× أُور×شÉلÕيم× آمÕنÉةً وÉهÉذَا مÉا تÉتÉسÉمَّى بِهÕ الرَّبُّ بِرُّنÉا

 وعدالً سطاًق ميألهارض غري الذي على األ رض ومن جيري عدالًعلى األ فمن جيري حقاً
غصن الرب من نسل داود من ) X ولاملهدي األ(محد أي غري املعزO وجوراً ن ملئت ظلماًأبعد 

  ؟ Xمحد أي ىل السيف غري املعزOإومن الذي ينتقل من الكلمة  ؟ ماألجهة 

فإذا مل تنفع الكلمة كان السيف هو الفيصل بني احلق ( :Xمحد احلسن أيقول املعزي 
للسيف أمر حتمي إذا مل تنفع  فاالنتقال ٬،والباطل إلعالء كلمة اهللا وإظهار طاعته يف أرضه

فع أنبياء اهللا ورسله السيف وجاهدوا وهلذا رÉ ٬،بل هو واجب يف كل األديان اإلهلية ٬،الكلمة
٬، وهلك املستعجلون ٬،إىل السيف مباشرةً عجلة فاالنتقال ٬،وقاتلوا يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا

  .)١( )ملتخاذلونوهلك ا ٬،إىل السيف بعد متام الكلمة ختاذل االنتقالوترك 

تقلّد سيفك على فخذك أيOها  حيث تقول ٥،٬    ٢ /٤٥ ة يف مزمورءما تؤكده النبووهذا 
اÕنÓسÉكَبÉتÕ اَلنِّعÓمÉةُ عÉلَى شÉفَتÉيÓكÉ لÕذَلÕكÉ . أَنÓتÉ أَبÓرÉع× جÉمÉاالً مÕنÓ بÉنِي اَلْبÉشÉرِ"قال املرمن ( :اجلبOار

ÕدÉاَُهللا إِلَى اََألب ÉكَكÉارÉب .ÉاَءكÉهÉبÉو ÉالَلَكÉبَّار× جÉا اَلْجÉأَيُّه ÉكÕذÓلَى فَخÉع ÉفَكÓيÉس ÓدáقَلÉمِ. تÕحÉقْتÕا ÉكÕالَلÉبِجÉو .
ÓكَبÓرÕا .ÉاوِفÉخÉم Éين×كÕمÉي ÉكÉاَلْبِرِّ فَت×رِيÉو ÕةÉاَلدَّعÉقِّ وÉلِ اَلْحÓأَج ÓنÕاِء . مÉدÓي قَلْبِ أَعÕةُ فÉن×ونÓسÉاَلْم ÉلُكÓبÉن
ÕكÕلÉقُطُونَش×ع×. اَلْمÓسÉي ÉكÉتÓحÉت Ôوب(.  

ـ يقول املرمن ( :ترنيمة جديدة وتسبيحه يف مجاعة القديسني) ١٤٩ مزمور( ونلحقه ب
لÕيÉفْرÉحÓ إِسÓرÉائÕيلُ . غَنُّوا لÕلرَّبِّ تÉرÓنِيمÉةً جÉدÕيدÉةً تÉسÓبِيحÉتÉه× فÕي جÉمÉاعÉةÕ اَألتÓقÕيÉاِء. هÉلµلُويÉا"بالروح 
ÕهÕقÕالÉبِخ .ÓهِمÕكÕلÉنَ بِمÓوÉيÓهÕن×و صÉب ÓهِجÉتÓبÉيÕقْصٍ. لÉه× بِرÉمÓبِّح×وا اسÉي×سÕنِّم×. لÉي×رÕل ðع×ودÉالرَّبَّ . وا لَه×بِد×فٍّ و áَألن

ÕبِهÓعÉش ÓنÉاضٍ عÉالَصِ. رÉاَء بِالْخÉعÉمِّلُ الْو×دÉي×ج .ðدÓجÉاُء بِمÉيÕقÓهِجِ اَألتÉتÓبÉيÕل .ÓهِمÕاجِعÉضÉلَى مÉنِّم×وا عÉي×رÕل .
 ÓهِمÕاهÉي أَفْوÕات× اِهللا فÉوِيهÓنÉتÓمÕهÕدÉي يÕنِ فÓدَّيÉذُو ح ÔفÓيÉسÉي ا. وÕةً فÉقْمÉع×وا نÉنÓصÉيÕي لÕف ðاتÉيبÕأْدÉتÉمِ وÉُألم

. الْح×كْمÉ الْمÉكْت×وبÉ لÕي×جÓر×وا بِهِمِ. مÕنÓ حÉدÕيدðَألسÓرِ م×لُوكÕهِمÓ بِقُي×ودð وÉش×رÉفَائÕهِمÓ بِكُب×ولٍ . الشُّع×وبِ
ÕمÉجÕذَا لÉةٌ هÉامÉكَرÕهÕائÉيÕقÓا. يعِ أَتÉلُويµلÉه(.  

                                                            
   .آتاب الجهاد باب الجنة -١



 ١٢١............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

نا النص أذا قرإ٬، من بعده  هئبناأيب طالب وأومل حيمل السيف ذو حدين سوى علي بن 
السيف ومل  Xومل حيمل عيسى  ٬،ىل الكلمة والسيفإفهي تشري  جمازاً ذا مت تفسريهإو حرفياً

  .Xيقاتل ومل يبين مملكة ومل جيلس على كرسي داود 

  :ذا فتاي احلبيب هو
يسوع يف العهد بأwا  ي×دعىإحدى نبوءات مىت اليت  ١٨    ١٧ عدد ١٢من مىت  أنقر

ذا فتاي الذي  هو ١٨. م ما قيل باشعياء النيب القائللكي يت ١٧(: القدمي فأنقلها كما يلي
  .)مم باحلقضع روحي عليه فيخرب األأ .اخترته حبييب الذي سرOت به نفسي

 :وأنقلها كما يلي ١عدد ٤٢والفقرة اليت يقصدها مىت هي يف كتاب إشعياء اإلصحاح 
وضعت روحي عليه فيخرج احلق .عضده خمتاري الذي سرOت به نفسيأذا عبدي الذي  هو(
  .)مملأل

  :خيارينيس أمامنا سوى اآلن بعد مطالعة النص يف إشعياء كما رأيتم فل

ووضع ) عبدي( كلمة وأراد أن خيدع الناس بتبديل م×دÉلÕساً ا أن يكون املترجمإمO :أوهلما
  .)فيخرب األمم باحلق( مكاwا) فوضعخيرج احلق لألمم (ل كلمة وبدO ٬،)فتاي(مكاwا 

وإشعياء يقول  ٬،ة هو إشعياءوءمصدر النبة من مصدرها ووءجيب أن نأخذ النب :والثاين
  فهل يسوع هو عبد أم رب ؟؟... عبدي 

  كلمة عبدي إىل فتاي ؟؟ ملاذا غريت عمداً :والسؤال هو

خيرج احلق ( :عبارةانة فقد غري أيضاً يف آخر النص جنيل مىت مل ينقل النص بأمإكاتب و
  ذلك ؟؟ فعلفلماذا  ٬،)فيخرب األمم باحلق(إىل  )لألمم

ـ  ٬،هللا فهو عبد Xمحد أ ينبوءة عن املعزOهذا النص  نّإ وضعت (وهو املوصوف ب
وأخرج للناس العقيدة  ٬،احلق لألمم فأبطل كل شÕرÓك باهللاأخرج  هو قدو ٬،)روحي عليه
وإذا أردت أن تتأكد من كالمي فإليك نص النبوءة كامالً ولك أنت احلكم على  ٬،الصحيحة
  .ما ستقرأ
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خمتاري الذي  أعضدهذا عبدي الذي  هو( :١٣    ١ عدد ٤٢يف إشعياء اإلصحاح  ورد   

ال يصيح وال يرفع وال يسمع ) ٢(. لألمموضعت روحي عليه فيخرج احلق  .سرOت به نفسي
خيرج  األمان إىل .قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة خامدة ال يطفئ )٣(. يف الشارع صوته

هكذا  )٥(وتنتظر اجلزائر شريعته  األرضال يكل وال ينكسر حىت يضع احلق يف  )٤(. احلق
ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة  األرضيقول اهللا الرب خالق السموات وناشرها باسط 

 عهداً وأجعلك وأحفظكالرب قد دعوتك بالرب فامسك بيدك  أنا )٦(. والساكنني فيها روحاً
لتفتح عيون العمي لتخرج من احلبس املأسورين من بيت السجن  )٧( لألمم للشعب ونوراً

. آلخر وال تسبيحي للمنحوتات أعطيهالرب هذا امسي وجمدي ال  أنا )٨(اجلالسني يف الظلمة 
غنوا  )١٠(. �ا أعلمكمتنبت  أنقبل  .�ا خمرب أناواحلديثات  أتتقد  األولياتهوذا  )٩(

املنحدرون يف البحر وملؤه واجلزائر  أيها .األرض أقصىجديدة تسبيحه من  أغنيةللرب 
من  .لتترمن سكان سالع .لترفع الربية ومدwا صو¤ا الديار اليت سكنها قيدار )١١(. وسكاwا

الرب  )١٣(. وخيربوا بتسبيحه يف اجلزائر ليعطوا الرب جمداً )١٢(. رؤوس اجلبال ليهتفوا
  .)عدائهأيهتف ويصرخ ويقوى على  .نهض غريتهكرجل حروب ي .كاجلبار خيرج

  .)يعظّم الشريعة ويكرمها .جل برهأالرب قد سرO من (: ٢١ عدد ٤٢ إشعياءويف    

وهنا  ٬،لهمساوي لإلم هو أعبد هللا  Xعيسى  نّأالنص واضح ه×وÉذَا عÉبÓدÕي فهل تقولون ب
ين حصر هذه أف ٬،خرىات األءكما سقطت النبو Xعن اإلشارة لعيسى ة ءتسقط هذه النبو

 ٬،ىل غريهإوقد وردت كل هذه االحتماالت اليت تشري  ٬،Xاالحتماالت بشخص عيسى 
  .ذا وجد االحتمال سقط االستداللإفالقاعدة املنطقية تقول 

وخيرج قضيب من جذع يسى ( :٥   ١احلادي عشر  اإلصحاحاء يشعإ يف أونقر   
حيل عليه روح الرب روح احلكمة والفهم روح املشورة والقوة و .وينبت غصن من أصوله
ولذته تكون يف خمافة الرب فال يقضي حبسب نظر عينيه وال حيكم . روح املعرفة وخمافة الرب

بل يقضي بالعدل للمساكني وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب . حبسب مسع أذنيه
ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة . ألرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيها

  .)حقويه
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 ال يضاًأفهذه  ٬،   وهو كذلك   للرب ن يكون عبداًأال إكيف تكون لذته يف خمافة الرب 
وعدل رضي أالنصوص تتكلم عن حكم  يضاًأو .كما تدعون Xله عيسى تنطبق على اإل

الذي بشر ) X ولاملهدي األ(محد أي املعزO نّأوهي كما نقول ب ٬،للمساكنيرض هلي يف األإ
  .وجوراً ن ملئت ظلماًأبعد  وعدالً قسطاً ميألهاهو الذي ٬، وبه رسول اهللا 

ليه إ ةهسئلة املوجOحد األأيف جواب ) Xمحد أاملهدي (محد أي ماذا يقول املعزO أولنقر
  :شعياءإعاله عن الغصن الوارد يف أالنص  خبصوص

وحيل عليه روح الرب روح  ٢وخيرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله  ١"(
ولذته تكون يف خمافة الرب  ٣. احلكمة والفهم روح املشورة والقوة روح املعرفة وخمافة الرب
بل يقضي بالعدل للمساكني  ٤. فال يقضي حبسب نظر عينيه وال حيكم حبسب مسع أذنيه

 ٥. وحيكم باإلنصاف لبائسي األرض ويضرب األرض بقضيب فمه ومييت املنافق بنفخة شفتيه
فيسكن الذئب مع اخلروف ويربض النمر مع  ٦ويكون الرب منطقة متنيه واألمانة منطقة حقويه 

تربض . عيانوالبقرة والدبة تر ٧. اجلدي والعجل والشبل واملسمن معا وصيب صغري يسوقها
ويلعب الرضيع على سرب الصل وميد الفطيم يده  ٨. واألسد كالبقر يأكل تبناً أوالدمها معاً

ال يسوؤون وال يفسدون يف كل جبل قدسي ألن األرض متتلئ من  ٩. على حجر األفعوان
ويكون يف ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية   ١٠. معرفة الرب كما تغطي املياه البحر

ويكون يف ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية  ١١ إياه تطلب األمم ويكون حمله جمداً للشعوب
ليقتين بقية شعبه اليت بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيالم ومن 

ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيت  ١٢. شنعار ومن محاة ومن جزائر البحر
  .)١( "اف األرضيهوذا من أربعة أطر

 ٬،والنص يأىب تفسريهم ويناقض عقيد¤م ٬،غري صحيح Xنه عيسى أتفسريهم الغصن ب
فكيف خياف من الرب وتكون لذته يف  ٬،حبسب معتقدهم هو الرب املطلق نفسه Xفعيسى 

  !؟ خمافة الرب

                                                            
  .الحادي عشر اإلصحاح -اشعياء -١
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نت بطالwا قانيم الثالثة الباطلة واملتناقضة واليت بيَّىل عقيدة األإورمبا يعللون هذا باللجوء 

  .بالدليل يف كتاب التوحيد

نصاف املظلومني إو أقامة العدل إفهو مل يتمكن من  ٬،بني الناس وعيسى مل حيكم ومل يقضِ
  .عالهأفكيف ينطبق عليه النص 

رض متتلئ من معرفة الرب كما األ نّأيصوره النص من  مل يتحقق يف زمنه ما Xوعيسى 
القوي يعني  نّأو ٬،غنياء يواسون الفقراءاأل نّأوهو  ؛ثرأتغطي املياه البحر ويكون هلذه املعرفة 

  .اخل...  رض من الظلم تقريباًن ختلوا األأو ٬،الضعيف

مجع عيسى منفيي  فهل مثالً ٬،وعن دعوته Xبعيد كل البعد عن عيسى  النص كله تقريباً
  ؟) يعقوب عندهم(سرائيل إ

  ؟ األرضطراف أمن ) ابن يعقوب عندهم(يت يهوذا وهل ضم مشت

ىل حني رفعه إ Xدعوة عيسى  نّأل ؛يصح ال يضاًأ ٬،ميان بهولو قالوا مجعهم وضمهم باإل
  .مل تتجاوز حدود مدن قليلة

 نّأ يأ ٬،رضطراف األأهذا الشخص يضم مشتيت يهوذا من  نّإ :بينما جند النص يقول
بل ومن  ٬،ناس من كل دول العامل تقريباًأهذا الشخص يؤمن به يف زمن بعثته  نّإمعىن النص 

  ).رضطراف األأ(الدول النائية عن مكان بعثته باخلصوص 

  .)ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيت يهوذا من أربعة أطراف األرض(

  .أو أمحد) محد(وكلمة يهوذا معناها بالعريب 

وولدت  وحبلت أيضاً ٣٥( :التاسع والعشرون اإلصحاح ٬،التكوين جاء يف التوراة يف سفر
  .)مث توقفت عن الوالدة. لذلك دعت امسه يهوذا. وقالت هذه املرة أمحد الرب ابناً

ويرفع راية لألمم وجيمع منفيي : (فيكون النص ٬،معناها بالعريب عبد اهللا إسرائيلوكلمة 
  .)من أربعة أطراف األرض) محدأ(ويضم مشتيت يهوذا ( ٬،)"عبد اهللا"إسرائيل 
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ول املهدي األ(رض لنصرة القائم طراف األأواملشتتون الذين جيتمعون كقزع اخلريف من 
ل وآخر الزمان كما هو معلوم من روايات حممد آيف  Xمام املهدي نصار اإلأهم ) أمحد

   .Xمحد أانتهى كالم املعزي  .)حممد 

  .ىل نسله املهدينيإو )ول املهدي األ(محد أي ىل حكم املعزOإوهناك نصوص كثرية تشري 

اليت  Xمن مزامري النيب داود  ٧٢ اإلصحاحومن تلك النصوص ما جاء يف املزمور 
وردت يف الكتاب املقدس٬، واليت تشري إىل منقذ سيصلح هذا العامل ويقيم دولة العدل والقسط 

هو ابن صاحب رسالة    كما يف املزمور    وهذا املنقذ . الظلم واجلوروخيلص البشرية من نري 
  .عاملية ستسود على هذه األرض يف آخر الزمان

 ٢ .اَلáله×م٬َّ، أَعÓطÕ أَحÓكَامÉكÉ لÕلْمÉلÕك٬Õ، وÉبِرَّكÉ البÓنِ الْمÉلÕكÕ ١( :فلنتأمل يف ما جاء يف هذا السفر
 ٤ .تÉحÓمÕلُ الْجِبÉالُ سÉالَمäا لÕلشَّعÓب٬ِ، وÉاآلكَام× بِالْبِرِّ ٣ .يÉدÕين× شÉعÓبÉكÉ بِالْعÉدÓل٬ِ، وÉمÉسÉاكÕينÉكÉ بِالْحÉقِّ

يÉخÓشÉوÓنÉكÉ مÉا دÉامÉتÕ  ٥ .ي×خÉلµص× بÉنِي الْبÉائÕِسني٬É، وÉيÉسÓحÉق× الظáالÕمÉ. يÉقْضÕي لÕمÉسÉاكÕنيِ الشَّعÓبِ
يÉنÓزِلُ مÕثْلَ الْمÉطَرِ عÉلَى الْج×زÉاز٬ِ، وÉمÕثْلَ الْغ×ي×وثÕ الذáارِفَةÕ  ٦ .امÉ الْقَمÉرِ إِلَى دÉوÓرٍ فَدÉوÓرٍالشَّمÓس×٬، وÉقُدَّ
وÉيÉمÓلÕك× مÕنÉ  ٨ .ي×شÓرِق× فÕي أَيَّامÕهÕ الصِّدِّيق×٬، وÉكَثْرÉةُ السَّالَمِ إِلَى أَنْ يÉضÓمÉحÕلá الْقَمÉر× ٧ .عÉلَى اَألرÓضِ

أَمÉامÉه× تÉجÓثُو أَهÓلُ الْبÉرِّيَّة٬Õ، وÉأَعÓدÉاؤ×ه× يÉلْحÉس×ونَ  ٩ .إِلَى الْبÉحÓر٬ِ، وÉمÕنÉ النَّهÓرِ إِلَى أَقَاصÕي اَألرÓضِالْبÉحÓرِ 
ÉابÉةً ١٠ .التُّرÉمÕقْدÉلُونَ تÕسÓرِ ي×رÕائÉزÉالْجÉو ÉيشÕشÓرÉيَّةً. م×لُوك× تÕدÉي×قَدِّم×ونَ ه ðأÉبÉسÉا وÉبÉ١١ .م×لُوك× ش 
َألنَّه× ي×نÉجِّي الْفَقÕريÉ الْم×سÓتÉغÕيث٬َ، وÉالْمÕسÓكÕنيÉ إِذْ الَ  ١٢ .كُلú اُألمÉمِ تÉتÉعÉبَّد× لَه×. د× لَه× كُلú الْم×لُوكÕوÉيÉسÓج×
مÕنÉ الظúلْمِ وÉالْخÉطْفÕ  ١٤ .ي×شÓفÕق× عÉلَى الْمÕسÓكÕنيِ وÉالْبÉائÕس٬ِ، وÉي×خÉلµص× أَنÓفُسÉ الْفُقَرÉاِء ١٣ .م×عÕنيÉ لَه×

ÕهÓيÉنÓيÉي عÕف Óم×ه×مÉم× دÉي×كْرÉ٬، وÓه×مÉفُسÓي أَنÕفْدÉا ١٥ .يÉبÉبِ شÉذَه ÓنÕم ÕيهÕطÓي×عÉيش× وÕعÉيÉو . ÕهÕلÓي َألجµلÉي×صÉو
تÉتÉمÉايÉلُ مÕثْلَ لُبÓنÉانَ . تÉكُونُ ح×فْنÉةُ ب×رO فÕي اَألرÓضِ فÕي ر×ؤ×وسِ الْجِبÉالِ ١٦ .الْيÉوÓمÉ كُلáه× ي×بÉارِكُه×. دÉائÕمäا

قُدَّامÉ الشَّمÓسِ . يÉكُونُ اسÓم×ه× إِلَى الدَّهÓرِ ١٧ .ثَمÉرÉت×هÉا٬، وÉي×زÓهÕر×ونَ مÕنÉ الْمÉدÕينÉةÕ مÕثْلَ ع×شÓبِ اَألرÓضِ
Õكُونَ بِهÉارÉبÉتÉيÉم×ه×٬، وÓدُّ اسÉتÓمÉه×كُ. يÉضِ ي×طَوِّب×ونÓمِ اَألرÉأُم ú١( )»ل(.  

 )ابن امللك(ول املهدي األ وابنه )امللك(املهدي  على اإلمامواضحة وهذا النص ذو داللة 
٬، فيما ينسبه بعض آخر منهم إىل ابنه Xالسالم٬، لكن البعض ينسبه إىل نيب اهللا داود  اعليهم

                                                            
  .١٧ – ١: ٧٢المزمور  -١
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   ٬، وهم إثر ذلك واقعون يف خالف حول هاتني الشخصيتني اللتني ي×توسOل �ما Xسليمان 

  .إىل اهللا تعاىل كي يرسلهما إلنقاذ املستضعفني يف األرض وإقامة العدل  كما يف النص 

مام املهدي حممد بن ومطابقة األوصاف الواردة يف النص على الواقع تكشف أwا ختص اإل
يهما الصالة والسالم٬، فالفقرة األوىل من هذه البشارة واليت محد احلسن علأاحلسن وولده 

شخصيتان عظيمتان٬،  Xجاءت على شكل دعاء تشري إىل أنه سوف تظهر بعد زمن داود 
واألخرى بابنه  ٬،"للملك أحكامكاللهم أعطÕ " األحكامإحدامها ع×بِّر عنها بامللك صاحب 

اردة فإwا ا بقية الصفات الوأمO. "البن امللك كوبر"يقيم العدل حسب تلك الشريعة الذي س
مستقبلية ألحداث عظيمة سيسود ٬، لكن من الواضح أwا ترسم صورة مشتركة بني الشخصيتني

حيدث إال  ولن٬، ومل يكن هذا قد حدث يف زمن من األزمان٬، فيها اخلري وينغلق فيها باب الشر
  .رضيف زمان اإلمام املهدي وولده مكن اهللا هلم يف األ

يا سلمان٬، مهدي : فقال Xمث ضرب بيده على احلسني  : (....لسلمان قال النيب 
إمام بن إمام٬، . من ولد هذا وظلماً كما ملئت جوراً وعدالً أميت الذي ميأل األرض قسطاً

يا نيب اهللا٬، املهدي : قلت: قال. عامل بن عامل٬، وصي بن وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل
  .)١( )اهللا هداهم به ألنّ ؛لألول مثل أجورهم كلهم. أبوه أفضل منه: ؟ قال أفضل أم أبوه

  .دارج يف الكتاب املقدس على خمتلف األنبياء "امللك"وتعبري 

من إشارة  Xاملقصود بامللك ما جاء يف الكتاب على لسان نيب اهللا دانيال  ويؤيد أنّ
حىت يرث  ولن تنقرض مملكته أبداً صاحب السلطان واململكة املرتقبة سيظهر يوماً واضحة بأنّ

  .اهللا من يف األرض ومن عليها

وملكها ال  ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً"(: يقول النص
تثبت إىل  )أي اململكة اإلهلية(وت×سحÉق وتفىن كل هذه املمالك وهي . ي×ترك لشعب آخر

  .)٢()"األبد

كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحاب "(: كيء امللثانية مبج Xكما تنبأ دانيال 
 وملكوتاً وجمداً فقرOبوه قدامه فأُعطÕي سلطاناً. السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إىل القدمي األيام

                                                            
  .٤٢٩ص :آتاب سليم بن قيس -١
  .٤٤: ٢سفر دانيال  -٢



 ١٢٧............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

وملكوته ما ال  سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول. لتتعبOد له كل الشعوب واألمم واأللسنة
  .)١( )"ينقرض

يدعوهم إىل اهللا تعاىل حىت يتهيئوا الستقبال  بين إسرائيل وهو Xكما دعا نيب اهللا حيىي 
فإن . توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السماوات"( :ملكوت السماوات اليت عبOر عنها فقال هلم
. أعدوا طريق الرب .صوت صارخ يف الصحراء: هذا هو الذي يتكلم عنه النيب أشعياء قائالً

  .)٢( )"اصنعوا سبله مستقيمة

 Xث فيه عن اإلمام املهدي يتحدX Oومثة نص آخر ورد على لسان نيب اهللا زكريا 
  .آخر لكن النصارى يؤولونه تأويالً

هو ذا ملك قادم . اهتفي يا بنت أورشليم. يا ابنة صهيون ابتهجي جداً"( :يقول النص
  .)٣( )"إليك هو عادل ومنصور

 اإلمام املهدي وولده عليهمال تنطبقان إال على دولة ا )العادل واملنصور(وهاتان الصفتان 
 ٬، إال أنXّهذه البشارة جاءت خاصة بعيسى املسيح  عون أن٬ّ، لكن النصارى يدOالسالم

هم يقولون  يضاًأو .عيسى مل يكن صاحب سلطة حيكم �ا ومل خيض حرباً ألنّ ؛ادعاءهم باطل
  .رضيةأمملکته روحية ملكوتية وليست  نّأب

Oمنها ٬،رض الواردة يف املزمور فهي كثريةا ما خيص من يرث األوأم:  

 .َألنá عÉامÕلÕي الشَّرِّ ي×قْطَع×ون٬َ، وÉالáذÕينÉ يÉنÓتÉظÕر×ونَ الرَّبَّ ه×مÓ يÉرِثُونَ اَألرÓضÉ ٩( :٣٧سفر املزامري 
١٠  ÉدÓعÉيلٍبÕكُونُ الشِّرِّير×ال  قَلÉكُونُ .يÉفَالَ ي ÕكَانِهÉي مÕع× فÕلáطÉ٬،  ١١ .تÉضÓرِثُونَ اَألرÉاُء فَيÉعÉأَمَّا الْو×د

ÕةÉالسَّالَم ÕةÉي كَثْرÕذُونَ فáلَذÉتÉيÉي ٢١ ... وÕطÓي×عÉف× وáأÉرÉتÉي٬، أَمَّا الصِّدِّيق× فَيÕفÉالَ يÉقْرِض× وÉتÓسÉالشِّرِّير× ي. 
َألنá الرَّبَّ ي×حÕبُّ  ٢٨.. . ونَ اَألرÓض٬É، وÉالْمÉلْع×ونِنيÉ مÕنÓه× ي×قْطَع×ونََألنá الْم×بÉارÉكÕنيÉ مÕنÓه× يÉرِثُ ٢٢

ÕهÕائÉيÕقÓأَت ÓنÉى عáلÉخÉتÉالَ يÉق٬َّ، وÉفَظُونَ. الْحÓي×ح ÕدÉع×. إِلَى اَألبÕقَطÓنÉارِ فَيÉرÓلُ اَألشÓسÉالصِّدِّيقُونَ  ٢٩ .أَمَّا ن
  .)اَألبÉدÕ يÉرِثُونَ اَألرÓضÉ وÉيÉسÓكُن×ونÉهÉا إِلَى

                                                            
  .١٤ – ١٣: ٧سفر دانيال  -١
  .٣ – ٢: ٣إنجيل متى  -٢
  .٩: ٩سفر زآريا  -٣
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وال حتتاج هذه العبارات إىل صعوبة يف فهمها٬، فدولة اهللا اليت سيقيمها على األرض 

 ع3لَى نَّم1نَّ أَن و3ن1رِيد1﴿: لقوله تعاىل مصداقاً Xمحد أي املعزX Oستكون على يد القائم 
  .)١(﴾الْو3ارِث+ني3 و3ن3ج%ع3لَه1م1 أَئ+مَّةً و3ن3ج%ع3لَه1م% الْأَر%ضِ ف+ي اس%ت1ض%ع+فُوا ال-ذ+ين3

 وÉيÉخÓر×ج× قَضÕيبÔ مÕنÓ جِذْعِ يÉسَّى٬، وÉيÉنÓب×ت× غُصÓنÔ مÕنÓ أُص×ولÕه٬Õ، ١( :١١ة يف سفر إشعياء ءنبو
٢  ÕرِفَةÓعÉ٬، ر×وح× الْمÕالْقُوَّةÉو ÕةÉش×ورÉم٬ِ، ر×وح× الْمÓالْفَهÉو ÕةÉكْمÕر×وح× الرَّب٬ِّ، ر×وح× الْح ÕهÓلَيÉع úح×لÉيÉو

وÉلَذáت×ه× تÉكُونُ فÕي مÉخÉافَةÕ الرَّب٬ِّ، فَالَ يÉقْضÕي بِحÉسÉبِ نÉظَرِ عÉيÓنÉيÓه٬Õ، وÉالَ يÉحÓكُم×  ٣ .وÉمÉخÉافَةÕ الرَّبِّ
Éبِ سÉسÉ٬،بِحÕهÓيÉعِ أُذُنÓض٬ِ،  ٤ مÓِسي اَألرÕائÉبÕل ÕافÉصÓكُم× بِاِإلنÓحÉيÉني٬ِ، وÕاكÉسÉلْمÕلِ لÓدÉي بِالْعÕقْضÉلْ يÉب

ÕهÓيÉفَتÉش ÕةÉفْخÉبِن ÉقÕافÉيت× الْم×نÕي×مÉ٬، وÕهÕيبِ فَمÕبِقَض ÉضÓرِب× اَألرÓضÉيÉ٬،  ٥ .وÕهÓيÉنÓتÉم ÉطَقَهÓنÕكُونُ الْبِرُّ مÉيÉو
فَيÉسÓكُن× الذµئْب× مÉعÉ الْخÉر×وف٬Õ، وÉيÉرÓب×ض× النَّمÕر× مÉعÉ الْجÉدÓي٬ِ، وÉالْعÕجÓلُ  ٦ .ةَ حÉقْوÉيÓهÕوÉاَألمÉانÉةُ مÕنÓطَقَ

تÉرÓب×ض× أَوÓالَد×ه×مÉا مÉعäا٬، . وÉالْبÉقَرÉةُ وÉالدُّبَّةُ تÉرÓعÉيÉانÕ ٧ .وÉالشِّبÓلُ وÉالْم×سÉمَّن× مÉعäا٬، وÉصÉبِيٌّ صÉغÕريÔ يÉس×وقُهÉا
وÉيÉلْعÉب× الرَّضÕيع× عÉلَى سÉرÉبِ الصِّل٬µ، وÉيÉم×دُّ الْفَطÕيم× يÉدÉه× عÉلَى ج×حÓرِ  ٨ .بÉقَرِ يÉأْكُلُ تÕبÓنäاوÉاَألسÉد× كَالْ
ÕانÉالرَّبِّ  ٩ .اُألفْع×و ÕرِفَةÓعÉم ÓنÕئُ مÕلÉتÓمÉت ÉضÓاَألر áي٬، َألنÕسÓلِ قُدÉبÉج µي كُلÕالَ ي×فِْسد×ونَ فÉس×وؤ×ونَ وÉالَ ي

وÉيÉكُونُ فÕي ذلÕكÉ الْيÉوÓمِ أَنá أَصÓلَ يÉسَّى الْقَائÕمÉ رÉايÉةً لÕلشُّع×وب٬ِ، إِيَّاه×  ١٠ .الْمÕيÉاه× الْبÉحÓرÉ كَمÉا ت×غÉطµي
  .)تÉطْلُب× اُألمÉم×٬، وÉيÉكُونُ مÉحÉلúه× مÉجÓدäا

ة وءتشري هذه النب وال ٬،)Xائم املهدي الق(محد أي شارات واضحة على املعزOإوهنا 
فكيف تكون  ٬،الهوت مطلق X عيسى نّأwا تبطل عقيد¤م بأل ؛يقولونكما  Xعيسى ل

وكذلك بقية العبارات اليت  ٬،ليهإوهذه عبارة واضحة على بطالن ما ذهبوا  ٬،لذته يف خمافة الرب
  .وينشر فيها القسط والعدل والرمحةللمساكني  فيهارضية يتم احلكم أىل مملكة إتشري 

 ٩( :شعياء النيبإىل إ تشري اليت ١٥إىل أهل رومية  الرسولة يف رسالة بولس ءهذه النبو أنقر
Ôكْت×وبÉم Éا ه×وÉ٬، كَمÕةÉمÓلِ الرَّحÓأَج ÓنÕجَّد×وا اَهللا مÉم× فَمÉأَمَّا اُألمÉي «: وÕف Éد×كÉمÓأَحÉس ÉكÕلِ ذلÓأَج ÓنÕم

ÉكÕمÓتِّلُ السÉأُرÉمِ وÉا ١٠ »اُألمäضÓقُولُ أَيÉيÉو :»ÕبِهÓعÉش ÉعÉم× مÉا اُألمÉلُوا أَيُّهáلÉهÉا ١١ »تäضÓأَيÉبِّح×وا «: وÉس
سÉيÉكُونُ أَصÓلُ «: وÉأَيÓضäا يÉقُولُ إِشÉعÓيÉاُء ١٢ »الرَّبَّ يÉا جÉمÕيعÉ اُألمÉم٬ِ، وÉامÓدÉح×وه× يÉا جÉمÕيعÉ الشُّع×وبِ

  .)»عÉلَيÓهÕ سÉيÉكُونُ رÉجÉاُء اُألمÉمِ يÉسَّى وÉالْقَائÕم× لÕيÉس×ودÉ عÉلَى اُألمÉم٬ِ،

                                                            
  . ٥ :القصص -١
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Oكثري٬، لكننا هاما ورد حبقهم يف الكتاب املقدس فعامة٬، ق بأهل البيت ا يف ما يتعلأم 
  .هنا نورد أهم تلك العبارات واألوصاف على حنو خمتصر

  .عشر يف سفر رؤيا يوحنا الالهويت ثينعشر واملهديني اإل ثينئمة اإلما ورد حول األ أولنقر

ثُمَّ رÉأَيÓت× سÉمÉاًء جÉدÕيدÉةً وÉأَرÓضäا جÉدÕيدÉة٬ً، َألنá السَّمÉاَء  ١( :٢١سفر رؤيا يوحنا الالهويت 
وÉأَنÉا ي×وحÉنَّا رÉأَيÓت× الْمÉدÕينÉةَ  ٢ .اُألولَى وÉاَألرÓضÉ اُألولَى مÉضÉتÉا٬، وÉالْبÉحÓر× الَ ي×وجÉد× فÕي مÉا بÉعÓد×

 ٣ .لÕهÉاالْم×قَدَّسÉةَ أُور×شÉلÕيمÉ الْجÉدÕيدÉةَ نÉازِلَةً مÕنÉ السَّمÉاِء مÕنÓ عÕنÓدÕ اِهللا م×هÉيَّأَةً كَعÉر×وسٍ م×زÉيَّنÉةð لÕرÉج×
النَّاس٬ِ، وÉه×وÉ سÉيÉسÓكُن× مÉعÉه×م٬Ó،  ه×وÉذَا مÉسÓكَن× اِهللا مÉعÉ«: وÉسÉمÕعÓت× صÉوÓتäا عÉظÕيمäا مÕنÉ السَّمÉاِء قَائÕالً

Óإِهلًا لَه×م Óه×مÉعÉكُونُ مÉفْس×ه× يÉاُهللا نÉا٬، وäبÓعÉكُون×ونَ لَه× شÉي Óه×مÉ٤ .و  ÓنÕم ðةÉعÓمÉد áح× اُهللا كُلÉسÓمÉيÉسÉو
وÉجÉعÔ فÕي مÉا بÉعÓد×٬، َألنá ع×ي×ونِهِم٬Ó، وÉالْمÉوÓت× الَ يÉكُونُ فÕي مÉا بÉعÓد×٬، وÉالَ يÉكُونُ ح×زÓنٌ وÉالَ ص×رÉاخÔ وÉالَ 

ÓتÉضÉم Óاُألولَى قَد Éشِ ٥ .»اُألم×ورÓرÉلَى الْعÉس× عÕالÉقَالَ الْجÉا«: وäيدÕدÉٍء جÓيÉش áع× كُلÉنÓا أَصÉا أَنÉه!« .
ÉيÕقَالَ لÉو :»Óةٌ: اكْت×بÉينÕأَمÉقَةٌ وÕادÉالَ صÉاَألقْو ÕهÕهذ áي ٦ .»فَإِنÕمَّ«: ثُمَّ قَالَ لÉت Óقَد !Éف× أَنÕاَألل Éا ه×و

مÉنÓ يÉغÓلÕبÓ يÉرِثْ كُلá  ٧ .أَنÉا أُعÓطÕي الْعÉطْشÉانَ مÕنÓ يÉنÓب×وعِ مÉاِء الْحÉيÉاةÕ مÉجَّانäا. وÉالْيÉاُء٬، الْبِدÉايÉةُ وÉالنِّهÉايÉةُ
نِنيÉ وÉالرَّجِس×ونَ وÉأَمَّا الْخÉائÕفُونَ وÉغَيÓر× الْم×ؤÓمÕ ٨ .شÉيÓٍء٬، وÉأَكُونُ لَه× إِهلًا وÉه×وÉ يÉكُونُ لÕيÉ ابÓنäا

تَّقÕدÉةÕ بِنÉارٍ وÉالْقَاتÕلُونَ وÉالزُّنÉاةُ وÉالسَّحÉرÉةُ وÉعÉبÉدÉةُ اَألوÓثَانÕ وÉجÉمÕيع× الْكَذَبÉة٬Õ، فَنÉصÕيب×ه×مÓ فÕي الْب×حÉيÓرÉةÕ الْم×
á٬، الðرِيتÓبÕكÉانِيوáت× الثÓوÉالْم Éي ه×وÕ٩ .»ذ Óالسَّب ÉنÕم ÔدÕاحÉاَء إِلَيَّ وÉه×م× ثُمَّ جÉعÉم ÉينÕذáال ÕكَةÕالَئÉالْم ÕةÉع

هÉلُمَّ فَأُرِيÉكÉ الْعÉر×وسÉ «: السَّبÓعÉةُ الْجÉامÉاتÕ الْمÉمÓلُوَّةÕ مÕنÉ السَّبÓعِ الضَّرÉبÉاتÕ اَألخÕريÉة٬Õ، وÉتÉكَلáمÉ مÉعÕي قَائÕالً
Õر×وفÉأَةَ الْخÉرÓ١٠ .»ام Éال٬، وÉيمٍ عÕظÉل عÉبÉبِي بِالرُّوحِ إِلَى ج ÉبÉذَهÉةَ وÉيمÕظÉةَ الْعÉينÕدÉانِي الْمÉأَر

لَهÉا مÉجÓد× اِهللا٬، وÉلَمÉعÉان×هÉا شÕبÓه× أَكْرÉمِ حÉجÉرٍ  ١١ أُور×شÉلÕيمÉ الْم×قَدَّسÉةَ نÉازِلَةً مÕنÉ السَّمÉاِء مÕنÓ عÕنÓدÕ اِهللا٬،
ا عÉشÉرÉ بÉابäا٬، وÉعÉلَى وÉكَانَ لَهÉا س×ورÔ عÉظÕيمÔ وÉعÉال٬، وÉكَانَ لَهÉا اثْنÉ ١٢ .كَحÉجÉرِ يÉشÓبٍ بÉلúورِيٍّ

ÉرÉشÉع ÓيÉيلَ االثْنÕائÉرÓنِي إِسÉب ÕاطÉبÓاُء أَسÉمÓأَس ÉيÕةٌ هÉكْت×وبÉاٌء مÉمÓأَسÉالَكًا٬، وÉم ÉرÉشÉا عÉابِ اثْنÉوÓ١٣ .اَألب  ÉنÕم
Óن×وبِ ثَالَثَةُ أَبÉالْج ÉنÕمÉاب٬ٍ، وÉوÓالِ ثَالَثَةُ أَبÉالشِّم ÉنÕمÉاب٬ٍ، وÉوÓقِ ثَالَثَةُ أَبÓبِ ثَالَثَةُ الشَّرÓرÉالْغ ÉنÕمÉاب٬ٍ، وÉو

وÉس×ور× الْمÉدÕينÉةÕ كَانَ لَه× اثْنÉا عÉشÉرÉ أَسÉاسäا٬، وÉعÉلَيÓهÉا أَسÓمÉاُء ر×س×لِ الْخÉر×وفÕ االثْنÉيÓ  ١٤ .أَبÓوÉابٍ
ÉرÉشÉع(.  
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 ١٣٣............................. ......البشارة باملعزي أمحد ومطارحات يف العقيدة املسيحية  

 

 

 ؛املولود الثاين عشر من ولدها وأر من بنيها والسر املستودع فيها حد عشئمة األوبعلها واأل
   .)Xمحد احلسن أالسيد (محد أ يانتهى كالم املعزO )حمور الرؤيا

جعلنا من الناصرين هلم والسائرين او ٬،رضكأيف  هلماومكن  ٬،حفظ امللك وابن امللكا مالله
  .نك مسيع الدعاءإخرة الدنيا واآلن ترينا نورهم نستضيء به يف أو ٬،على wجهم

  .ره تكبرياًيف امللك وكبO ومل يكن له شريك مل جيعل له ولداًواحلمد هللا الذي 

  .واحلمد هللا وحده

  .ئمة واملهديني وسلم تسليماًاأل ل حممدآعلى حممد و صلµاللهم 

* * *  
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