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دداً( لل لو هه ُ لل لذ ُاًل لخ لت هلوُاً ُاً لقاَ لن ُ ذذيِ لل لر ُاً ذذ نن هيِ لو نم4{ هه لل لماَ ُ (
هج هر نخخخ لت دة ُ لمخخ ذل لك نت ُ لر هبخخ لك نم ُ ذه ذئ لبخخاَ ذل لل ُ لو مم ُ نل ذع نن ُ ذم ذه ُ ذب

دباَ( ذذ لك لل ُ ذإ لن ُ هلوُ هقوُ ليِ نن ُ ذإ نم ُ ذه ذه لوُاً نف أ
ل نن ُ )}5ذم
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ماَ ُتبقى ُمن ُاًلنصراًنية ُ:(
ديِاَنة ُمليئة ُباَلتناَقضاَت..

ببهاَ ُبوُلس… رك
وفرض ُشركياَتهاَ ُقسطنطين

لرفهاَ ُاًلقسيسوُن ُواًلرهباَن)… ورقعهاَ ُوح

( إن مؤسس الديانة المسيحية
بشكلها وتركيبتها الحالية

هو بولس وليس المسيح …!)
قاَله ُماَيِكل ُهاَرت ُصاَحب ُكتاَب ُاًلماَئة ُاًلواًئل
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لل{نقل ُعن ُعدد ُ ُمن ُاًلباَحثين لو نم ُ هكخخ ذن ذديِ ذفخخيِ ُ هلخخوُاً ُ نغ لت لل ُ ذب ُ لتخخاَ ذك نل لل ُاً نهخخ أ
ل ليِاَ ُ ُ 

هل هسخخوُ لر لم ُ ليِخخ نر لم هن ُ نبخخ لسخخى ُاً ذعي هح ُ ذسي لم نل لماَ ُاً لن ذإ لق ُ لح نل لل ُاً ذإ ذه ُ لل للى ُاًل لع هلوُاً ُ هقوُ لت
لل لو ذه ُ ذل هسخخ هر لو ذه ُ لل ذبخخاَل هنوُاً ُ ذم لفخخآَ هه ُ ننخخ ذم حح ُ هرو لو لم ُ ليِخخ نر لم للى ُ ذإ لهاَ ُ لقاَ نل أ

ل هه ُ هت لم ذل لك لو ذه ُ لل اًل
لن هكخخوُ ليِ نن ُ لأ هه ُ لن لحاَ نب هسخخ حد ُ ذحخخ لواً حه ُ لل ذإ هه ُ لل لماَ ُاًل لن ذإ نم ُ هك لل دراً ُ ني لخ ههوُاً ُ لت نن حة ُاً لث لل لث هلوُاً ُ هقوُ لت
دل( ذكي لو ذه ُ لل اَل ذب لفخى ُ لك لو ذض ُ نر نل

ل ذفخيِ ُاً لمخاَ ُ لو ذت ُ لوُاً لم لسخ ذفخيِ ُاًل لمخاَ ُ هه ُ لل حد ُ لل لو هه ُ لل
(سوُرة ُاًلنساَء) ُ}) 171ُ

* * * *

دل: ُ (ثم ُتكلم ُاًلله ُبجميع ُهذه ُاًلكلماَت ُقاَئ

(( ُأناَ ُاًلرب ُإلهك ُاًلذي ُأخرجك ُمن ُأرض ُمصر ُمن ُبيت ُاًلعبوُديِة ُ،
داَ ُول ُصخخوُرة دل ُمنحوُتخخ ل ُيِكن ُلك ُآلهة ُأخرى ُأماَميِ ُل ُتصنع ُلك ُتمثاَ
مماَ ُفيِ ُاًلسماَء ُمن ُفوُق، ُوماَ ُفيِ ُاًلرض ُمن ُتحت ُوماَ ُفيِ ُاًلماَء
مماَ ُتحت ُاًلرض، ُول ُتسجد ُلهن، ُول ُتعبدهن ُلنيِ ُأناَ ُاًلخخرب ُإلهخخك

 ُ])5 ُإلى 1ُ(من ُ 20ُ[ ُسفر ُاًلخروج ُإصحاَح ُاًلعهد ُاًلقديِم ُإله ُغيوُر)) ُ

* * * *

هبد) ُ هع لت هه ُ لد هه ُوح بيِاَ هجد ُوإ لك ُتس ذب ُإله حب؛ٌ ُللر بنه ُمكتوُ -10/(4إنجيل ُمخختى ُ( ُإ
)4/8) ُولوُقاَ ُ(11

* * * *
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أأشهد كل شيء على الرض أأشهد أمام السماء ، و  )
أني بريء من كل ما قد قلتم لني انسان مولود من
امرأة فانية بشرية وعرضة لحكم الله ، مكابد شقاء

إنجيلالكل والمنام وشقاء البرد والحر كسائر البشر )

بسم ُاًلله ُاًلرحمنبرنابا ( الفصل الثالث والتسعون )
اًلرحيم

مقدمة

ه ُشخريِك ُفخخيِ ُاًلملخك  ُ ُ ُاًلحمد ُلله ُاًلذي ُلم ُيِتخذ ُولداً ُولخم ُيِكخن ُل
ولم ُيِكن ُله ُوليِ ُمن ُاًلذل ُوخلق ُكل ُشيِء ُفقدره ُتقديِراً.. ُ

واًلصخخلة ُواًلسخخلما ُعلخخى ُخخخاَتم ُاًلنبيخخاَء ُواًلمرسخخلين ُاًلقاَئخخل ُ: ُ" ُل
تطرونيِ ُكماَ ُأطرت ُاًلنصاَرى ُاًبن ُمريِم ُفإنماَ ُأناَ ُعبد ُ، ُفقوُلوُاً ُعبد

)1(اًلله ُورسوُله ُ" ُ

واًلقاَئل ُفيماَ ُيِرويِه ُمسخخلم ُفخخيِ ُصخخحيحه ُ: ُ( ُواًلخخذي ُنفخخس ُمحمخخد
بيده ُل ُيِسمع ُبيِ ُأحخخد ُمخخن ُهخخذه ُاًلمخخة ُ،يِهخخوُدي ُول ُنصخخراًنيِ ُ، ُثخخم

يِموُت ُولم ُيِؤمن ُباَلذي ُأرسلت ُبه ُإل ُكاَن ُمن ُأصحاَب ُاًلناَر ُ) ُ.

وبعخخد ُ.. ُ ُفهخخذه ُورقخخاَت ُجمعتهخخاَ ُوهخخذبتهاَ ُولخصخختهاَ ُحخخوُل ُتاَريِخخخ
اًلنصراًنية ُ،وبين ُطياَتهخخاَ ُلفتخخاَت ُوتخخأملت ُفخخيِ ُتناَقضخخاَت ُاًلناَجيخخل

اًلموُجوُدة ُاًليوُما ُبين ُأيِدي ُاًلنصاَرى ُ.
سخخطرتهاَ ُفخخيِ ُاًلسخخجن ُيِخخوُما ُوصخخل ُإلخخى ُيِخخدي ُنسخخخة ُمخخن ُاًلعهخخد

اًلجديِد ُ، ُفوُجدت ُفيِ ُفراًغ ُاًلسجن ُفرصة ُلتقليبه ُومطاَلعته ُ..
وأحب ُأن ُأسجل ُهناَ ُأن ُاًلتصفح ُفيِ ُهذه ُاًلكتخخب ُ، ُودراًسخخة ُحيخخاَة
اًلمسخخيح ُوغيخخره ُمخخن ُاًلشخصخخياَت ُاًلمعاَصخخرة ُلخخه ُكزكريِخخاَ ُويِحيخخى
عليهماَ ُاًلسلما ُوقصة ُولدته ُ، ُوأما ُمريِم ُوخبر ُولدتهاَ ُلمريِم ُ.. ُ

زاًدنيِ ُذلك ُكله ُإيِماَناَ ُعلى ُإيِماَنيِ ُ…
 ُخصوُصخخخاَ ُعنخخخدماَ ُكنخخخت ُأتأمخخخل ُاًلتنخخخاَقض ُواًلتضخخخاَرب ُفخخخيِ
اًلناَجيل..وأقرأ ُتلك ُاًلقصص ُاًلتيِ ُدونت ُقبل ُبعثة ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله

" ُعاَما ُ. 500ُعليه ُوسلم ُبماَ ُيِزيِد ُعن ُ"
ثم ُأتأمخخل ُتلخخك ُاًلقصخخص ُوأسخختمتع ُبقراًءتهخخاَ ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُاًلعظيخخم
برواًيِتهاَ ُاًلسلسخخة ُاًلممتعخخة ُاًلمتناَسخخقة ُ، ُاًلخختيِ ُل ُتضخخاَرب ُفيهخخاَ ُول
تناَقض ُ، ُواًلتيِ ُل ُيِأتيهاَ ُاًلباَطل ُمن ُبيد ُيِديِهاَ ُول ُمن ُخلفهخخاَ ُتنزيِخخل

من ُلدن ُعزيِز ُحميد ُ.

 ُ ُرواًه ُاًلبخاَري ُعن ُعمر ُبن ُاًلخطاَب ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُمرفوُعاَ،( ُكتاَب ُ()1
أحاَديِث ُاًلنبياَء ُ). ُ ُ ُ ُ ُ
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فإن ُهذاً ُكاَن ُيِزيِدنيِ ُإيِماَناَ ُوتصديِقاَ ُبصخخدق ُذلخخك ُاًلرسخخوُل ُاًلمخخيِ
اًلكريِم ُ.. ُفأنى ُلمثل ُهذاً ُاًلرجل ُاًلميِ ُاًلخخذي ُل ُيِقخخرأ ُول ُيِكتخخب ُ..
وفيِ ُأفقر ُاًلمكنة ُواًلزمنخخة ُكتاَبخخة ُوطباَعخخة ُوترجمخخة ُونشخخراً ُ، ُأن
يِتوُصل ُإلى ُمعرفة ُتلك ُاًلقصص ُ، ُواًلخباَر ُبتفاَصيل ُدقيقخخة ُفيهخخاَ ُ،
ثخخم ُيِسخخردهاَ ُويِرويِهخخاَ ُبخخذلك ُاًلسخخرد ُاًلقصصخخيِ ُاًلمتناَسخخق ُاًلشخخيق

اًلراًئع ُ.. ُ ُ
بخخل ُوبأسخخلوُب ُإعجخخاَزي ُيِتحخخدى ُاًلخلخخق ُأن ُيِخخأتوُاً ُبمثلخخه ُعلخخى ُمخخر

اًلزماَن ُ.. ُ
داَ ُمبهوُتين ُعاَجزيِن ُ.. ُ وهاَهم ُمنذ ُأكثر ُمن ُأربعة ُعشر ُقرن

وأثناَء ُهذه ُاًلتأملت ُواًلنظراًت ُوخللهاَ ُ، ُشعرت ُباَلمعنى ُاًلحقيقيِ
، ُلقخخوُله ُتبخخاَرك ُوتعخخاَلى ُبعخخد ُأن ُيِسخخرد ُشخخيئاَ ُمخخن ُتلكخخم ُاًلقصخخص
برضخخاَ ُبمخخن ُيِشخخككوُن واًلخبخخاَر ُ.. ُحيخخث ُيِقخخوُل ُمخاَطبخخاَ ُنخخبيه ُ، ُمع

بصدقه ُوصدق ُاًلقرآن ُ:
(( ُذلك ُمن ُأنباَء ُاًلغيب ُنخوُحيه ُإليخخك ُ. ُومخاَ ُكنخت ُلخخديِهم ُإذ ُيِلقخوُن
44أقلمهم ُأيِهم ُيِكفخخل ُمريِخخم ُومخخاَ ُكنخخت ُلخخديِهم ُإذ ُيِختصخخموُن ُ)) ُ

سوُرة ُآل ُعمراًن ُ. ُ
وأخيخخراً ُفخخإن ُاًلموُحخخد ُاًلبصخخير ُعنخخدماَ ُيِنظخخر ُفخخيِ ُحخخاَل ُاًلمخخة
اًلنصراًنية ُ.. ُوماَ ُآلت ُإليه ُمخن ُاًختلفا ُعظيخخم ُفخخيِ ُربهخاَ ُ، ُوتخبخخط
فيِ ُنبيهاَ ُ.. ُوتخليط ُفيِ ُديِنهاَ ُ، ُلتعظم ُفيِ ُنفسه ُنعمخخة ُاًللخخه ُعليخخه
باَلهداًيِة ُللسلما ُواًلتوُحيد ُ.. ُفياَ ُلهاَ ُمن ُنعمة ُتستحق ُطخخوُل ُشخخكر

وحمد ُوثناَء ُ.. ُ
فل ُبد ُأخاَ ُاًلتوُحيخخد ُ، ُأن ُتستحضخخر ُهخخذه ُاًلنعمخخة ُوأنخخت ُتنظخخر ُفخخيِ

تناَقضاَت ُاًلقوُما ُوتخليطاَتهم ُوتخبطاَتهم ُ.. ُ
ورحم ُاًلله ُاًبن ُاًلقيخخم ُإذ ُيِقخوُل ُوهخخوُ ُيِتكلخم ُعخن ُاًختلفا ُاًلنصخخاَرى

اًلواًئل ُ:
هم كما ترى حيارى تائهون ضببالون مضببلون ل يثبببت( ُ

لهم قدم ، ول يستقر لهم قببول فببي إلههببم ، بببل كببل
ررحّ بالكفر والتبري ممببن منهم قد اتخذ إلهه هواه ، وص
اتبع سواه ،قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم القاويل
، وهببم كمببا قببال اللببه تعببالى : (( قببد ضببلوا مببن قبببل

وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل )) 
فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في
ربهم ونبيهم ، لجابك الرجببل بجببواب وامرأتببه بجببواب
وابنه بجواب والخادم بجببواب ، فمببا ظنببك فببي عصببرنا
هذا ، بمن قد طال عليهم المد ، وبعد عهدهم بالمسيح
ودينه ، وهم نخالة الماضين وزبالببة الغببابرين ، ونفايببة

ريرين ) 2/281ُ ُ) ُأهخ ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(المتح



وبعد ُ… ُفهاَ ُأناَ ُذاً ُأضع ُبين ُيِديِك ُفيِ ُهخذاً ُاًلمختصخر ُ، ُخلصخة ُبخل
) ُعاَما ُمضت ُمن ُتاَريِخ ُاًلنصراًنية ُ..2000عصاَرة ُألفيِ ُ(

أوفر ُعليك ُفيهاَ ُجهد ُاًلغوُص ُفيِ ُكتب ُاًلتاَريِخ ُوتضاَربهاَ ُ، ُوأريِحخخك
من ُعناَء ُمطاَلعة ُاًلمطوُلت ُفخخيِ ُهخخذاً ُاًلبخخاَب ُ، ُوأخلصخخك ُمخن ُهخخم
تقليب ُأناَجيل ُاًلقوُما ُوإضاَعة ُاًلوُقت ُفيِ ُاًلنظر ُفيهاَ ُوفيِ ُملحقاَتهاَ

ُ ..
فدونك ُمجهوُد ُأيِاَما ُ.. ُ

أقدمه ُلك ُفيِ ُهخخذه ُاًلوُرقخخاَت ُ..لتقخخرأه ُوتحصخخله ُفخخيِ ُسخخاَعة ُمخخن
اًلزماَن ُ.. ُعلى ُأن ُل ُتنساَنيِ ُمن ُدعوُة ُباَلثباَت ُعلى ُديِخخن ُاًلحخخق ُ،

حسن ُاًلختاَما ُ.. ُ
*)(وقد ُقسمته ُإلى ُأربعة ُفصوُل ُوخاَتمة ُ

أسأل ُاًلله ُتعاَلى ُحسن ُاًلعقبى ُواًلخاَتمة ُ.. ُ
واًلحمد ُلله ُرب ُاًلعاَلمين ُ.

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُوكاَن ُاًلفراًغ ُمن ُتبييضه ُ
 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُفيِ ُسجن ُاًلبلقاَء ُ

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُليلة ُاًلعاَشر ُمن ُربيع ُاًلثاَنيِ ُ
 ُمن ُهجرة ُاًلمصخخطفى ُعليخخه ُاًلصخخلة1418 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُلسنة ُ

واًلسلما
 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُوكتب ُ/ ُأبوُ ُمحمد ُاًلمقدسيِ ُ

الفصل الول

 ُوقد ُكاَن ُمماَ ُدعاَنيِ ُإلى ُكتاَبته ُ، ُتردد ُبعض ُمندوبيِ ُاًلصليب ُاًلحمر ُعلى ُاًلسجن ُ، ُ(*)(
وتغيير ُمديِر ُسجن ُسوُاًقة ُبآَخر ُنصراًنيِ ُ، ُرغبة ُفيِ ُدعوُة ُكل ُمن ُقد ُيِتردد ُعليناَ ُمنهم ُ
من ُخلل ُهذه ُاًلوراًق ُ. ُ



نشأة المسيحية: ُ*
المسيح: -

هوُ ُخاَتم ُأنبياَء ُبنيِ ُإسراًئيل، ُولد ُفيِ ُبيت ُلحم ُعلى ُاًلرجح،-
داَ ُمخخن ُبيخخت ُاًلمقخخدس. ُوأسخخمه ُكمخخاَ ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُاًلكريِخخم قريِبخخ
وأحاَديِث ُاًلمصطفى؛ٌ ُعيسى ُاًبن ُمريِم. ُأماَ ُفيِ ُاًلناَجيخخل ُاًلخختيِ
بأيِدي ُاًلنصاَرى ُاًليوُما، ُفهخخوُ ُيِسخخوُع ُ(باَلسخخين ُاًلمهملخخة) ُوأصخخلهاَ

باَلعبريِة ُيِشوُع ُباَلمعجمة، ُومعناَه ُ: ُاًلمخلص. ُ

نسبه: -

قد ُذكر ُاًلله ُفيِ ُاًلقرآن ُأنه ُاًبن ُمريِم ُاًلصديِقة ُاًلبتخخوُل، ُاًبنخخة
بتفقوُاً ُعلى ُنسبه؛ٌ ُفتاَرة ُهوُ ُعنخخدهم، عمراًن… ُأماَ ُاًلنصاَرى، ُفلم ُيِ

ثخخم ُيِزعمخخوُن ُأنخخه ُاًبخخن) 3ُ(.. ُوتاَرة ُهوُ ُعندهم ُاًبن ُيِوُسف)2(اًبن ُداًود
اًلله ُ…! ُ

كبرت كلمة تخببرج مببن أفببواههم إن يقولببون إل( ُ
.. ُ)كذبا

وعلخخى ُكخخل ُحخخاَل ُفلخخم ُيِخخذكر ُنسخخب ُاًلمسخخيح ُعنخخدهم، ُفخخيِ
أنخخاَجيلهم ُاًلربعخخة ُإل ُفخخيِ ُموُضخخعين، ُأحخخدهماَ ُفخخيِ ُإنجيخخل ُ(مخختى)
واًلخر ُفيِ ُ(لوُقاَ) ُثخخم ُتخخرى ُفيخخه ُهخخذاً ُاًلخلفا.. ُوقخخد ُحخخاَول ُبعخخض
رهباَنهم ُاًلتوُفيق ُبين ُماَ ُذكروه ُفيِ ُ(متى) ُمن ُأنخخه ُاًبخخن ُداًود، ُومخخاَ
ذكروه ُفيِ ُ( ُلوُقاَ) ُمن ُأنه ُاًبخخن ُيِوُسخخف، ُبزعمخخه ُأنخخه ُاًبخخن ُيِوُسخخف

اًلنجاَر ُ!! ُاًلذي ُهوُ ُمن ُنسل ُداًود ُاًلنبيِ ُعليه ُاًلسلما. ُ

فخخإذاً ُقبلخخوُاً ُهخخذاً ُاًلخخترقيع ُفخخيِ ُعقخخوُلهم ُاًلمتهاَفتخخة ُوناَسخخبهم
داَ ُ.. ُوهوُ ُغير ُمقبوُل ُعندناَ ُلن ُاًلمسيح ُهوُ ُاًبخخن ُمريِخخم وظنوُه ُتوُفيق
من ُغير ُأب ُكماَ ُأخبر ُتعخخاَلى.. ُفكيخخف ُيِوُفقخخوُن ُبيخخن ُهخخذه ُاًلنسخخبة

وبين ُكوُنه ُاًبن ُاًلله ُبزعمهم.. ُ؟؟ ُ

وللعلم ُفقد ُأنكر ُاًلمسيح ُنفسه، ُفيماَ ُنسبوُه ُإليه ُفيِ ُإنجيخخل
)، ُكخخوُنه ُاًبخخن20/44) ُولوُقخخاَ ُ(12/37) ُومرقخخس ُ(22/45مخختى ُ(

داًود، ُورب ُ!! ُفيِ ُآن ُواًحد.

داً: ُ( ُ" ُكيخخف ُيِكخخوُن ُاًبخخن حيث ُسأل ُمن ُيِدعوُنه ُبذلك ُمستنكر
داًود ُوهوُ ُربه ُ" ُ؟؟؟ ُفلم ُيِستطع ُأحد ُأن ُيِجيبه ُبكلمة) ُأهخ.. ُ

() ُأنظر ُاًلفصل ُاًلول ُمن ُإنجيل ُمتيِ: ُ(يِسوُع ُاًلمسيح ُاًبن ُداًود ُاًبن 2ُ
إبراًهيم… ُاًلخ) ُ ُ

) ُوسيأتيِ. ُ 24ُ() ُأنظر ُاًلفصل ُاًلثاَلث ُمن ُإنجيل ُلوُقاَ ُاًلرقم ُ(3



ونحن ُبدورناَ ُنسأل ُاًلنصاَرى ُهخخذاً ُاًلسخخؤاًل ُاًلخخذي ُلخخم ُيِجيبخخوُاً
عليه ُفيِ ُأناَجيلهم ُبكلمة ُ؛ٌ ُ.. ُكيخخف ُيِكخخوُن ُاًلمسخخيح ُاًبخخن ُيِوُسخخف..
واًبن ُداًود.. ُواًبخخن ُمخخن ُذكخخرواً ُإلخخى ُآدما ُثخخم ُيِكخخوُن ُبعخخد ُذلخخك؛ٌ ُاًبخخن

اًلله ُ؟؟؟ ُ

)4(): ُ(وكاَن ُاًلنخخاَس ُيِحسخخبوُنه3/24فقد ُورد ُفيِ ُإنجيل ُلوُقاَ ُ(

بنخخاَ، ُبخخن ليِ نلكخخيِ، ُبخخن ُ لم بتاَت ُبخخن ُلوي. ُبخخن ُ اًبن ُيِوُسف ُبن ُعاَليِ ُبن ُم
هسف ُ.. ُإلى ُأن ُقاَلوُاً ُفيِ ُرقم ُ( ) ُ.. ُاًبخخن ُشخخيت ُبخخن ُآدما ُاًبخخن38يِوُ

اًلله ُ!!!) ُأهخ ُ. ُ

 ُفتأمل ُهذاً ُاًلهخخراًء، ُاًلمسخخيح ُهخخوُ ُاًبخخن ُاًلمخخذكوُريِن ُإلخخى ُآدما، ُوقخخد
دل ُمن ُضمنهم ُآدما ُثخخم ُقخخاَلوُاً:76عددواً ُمن ُاًلمسيح ُإلى ُآدما ُ( ) ُرج

(اًبن ُاًلله ُ!!) ُفعلى ُهذاً ُاًلكفر ُواًلسخف، ُيِكوُن ُجميخخع ُاًلمخخذكوُريِن
داَ عندهم ُمن ُذريِة ُاًلله…!! ُولم ُيِعد ُهذاً ُاًلكفخخر ُواًلبهتخخاَن ُمخصوُصخخ

بمعتقدهم ُباَلمسيح ُ. ُ

داً. ُ داً ُكبير  ُتعاَلى ُاًلله ُعماَ ُيِقوُل ُويِفتري ُاًلظاَلموُن ُعلوُ

فاَعجب ُلهذه ُاًلتناَقضاَت ُاًلغريِبة ُاًلعجيبة ُفيِ ُأنخخاَجيلهم ُاًلخختيِ
يِقدسخخهاَ ُمليِيخخن ُاًلنصخخاَرى؛ٌ ُوفخخيِ ُأي ُشخخيِء ُ؟ ُفخخيِ ُنسخخب ُأشخخهر
وأخطر ُشخصية ُفيِ ُتاَريِخ ُاًلمسيحية.. ُوهذاً ُأول ُاًختلفا ُوتنخخاَقض

يِستفتح ُبه ُاًلداًرس ُلناَجيلهم ُ…

.)5(وأحسن ُماَ ُفيِ ُخاَلد ُوجهه ُ ُ ُ ُ ُ ُفقس ُعلى ُاًلغاَئب ُباَلشاَهد

مريم الصديقة: 
هيِ ُاًلعذراًء ُاًلصديِقة ُاًلبتوُل ُ

دل ُمخن ُعلمخخاَء ُبنخخيِ ُإسخخراًئيل داَ ُجلي كاَن ُواًلدهاَ ُ(عمراًن) ُعاَلمخخ
بنخخه) ُأما ُمريِخخم، ُل ُتحمخخل، ُفنخخذرت ُإن ُحملخخت، ُأن وكاَنت ُزوجته ُ(ح
داً ُلله ُتعخخاَلى ُلخدمخخة ُبيخخت ُاًلمقخخدس، ُفاَسخختجاَب تجعل ُولدهاَ ُمحرر

تتاًلله ُدعاَءهاَ ُوحملت ُبمريِم ُعليهاَ ُاًلسلما، ُقاَل ُتعخخاَلى ُ أل أقببا ذذ  تإ }
ررا رر أحبب أم تنببي  ذط أب تفببي  أمببا  أك  أل أت  ذر أذ أن نني  تإ نب  أر أن  أرا ذم تع أة  أأ أر ذم ا

() ُفإن ُقيل ُفيِ ُنسبه ُإلى ُيِوُسف، ُقد ُقاَلوُاً ُهناَ: ُ(كاَن ُاًلناَس ُيِحسبوُنه) 4ُ
فهوُ ُقوُل ُاًلناَس ُوليس ُقوُل ُاًلنجيل.. ُقلناَ: ُفأيِن ُإنكاَر ُاًلنجيل ُلذلك؟ ُ

) ُعن 2/33ُاًلجوُاًب: ُإنه ُغير ُموُجوُد ُ.. ُبل ُاًلموُجوُد ُفيه ُقوُلهم ُفيِ ُلوُقاَ ُ(
مريِم ُويِوُسف: ُ(وكاَن ُأبوُه ُوأمه ُيِعجباَن ُمماَ ُيِقاَل ُفيه) ُأهخ ُ ُوكذلك ُفيِ ُ

) ُقوُل ُمريِم ُفيماَ 49ُ) ُ(وكاَن ُأبوُاًه ُيِذهباَن) ُوفيه ُأيِضاَ ُفيِ ُرقم ُ(41رقم ُ(
يِزعموُن: ُ(يِاَ ُبنيِ ُلم ُصنعت ُبناَ ُذلك؟ ُفأناَ ُوأبوُك ُنبحث ُعنك..) ُأهخ. ُبل ُ

). ُ 8/19ُ) ُولوُقاَ ُ(3/31) ُومرقس ُ(12/46وجعلوُاً ُله ُإخوُة. ُكماَ ُفيِ ُمتى ُ(
) 2/27ُ() ُأنظر ُكلما ُاًبن ُحزما ُحوُل ُهذه ُاًلتناَقضاَت ُفيِ ُكتاَبة ُاًلفصل ُ(5

داً. ُ فصاَعد



أم( تلي أع ذل أع ا تمي رس أت ال ذن أأ أك  رن تإ نني  تم ذل  رب أق أت أها35أف ذت أع أضبب أو رما  أل أف  (
ذت أع أضبب أو أمببا  تب أم  ألبب ذع أأ أه  رلبب أوال أثببى  ذن أأ أها  أت ذع أضبب أو ننببي  تإ نب  أر ذت  أل أقا
أها أذ تعيبب أأ ننببي  تإ أو أم  أي ذر أم أها  أت ذي رم أس نني  تإ أو أثى  ذن أذل أكا أر  أك رذ أس ال ذي أل أو

تم( تجيبب رر تن ال أطا ذي رشبب أن ال تمبب أها  أت ري نر أذ أو أك  ) فتقبلهببا ربهببا36تب
را حسنا }  ُ(آل ُعمراًن)بقبول حسن وأنبتها نبات

بية ُصغيرة ُتحتخخاَج ُإلخخى ُمخخن ثم ُتوُفيِ ُعمراًن، ُواًبنته ُمريِم ُصب
ببخخاَد ُاًلمقيميخخن هع يِكفلهاَ، ُفخرجت ُأمهاَ ُإلى ُاًلمسجد ُفسلمتهاَ ُإلى ُاًل
فيه ُفكاَنت ُأبنة ُإماَمهم ُورئيسهم، ُفتناَزعوُاً ُواًختلفوُاً ُفيمخخن ُيِقخخوُما
ببيِ ُذلك ُاًلزماَن ُكاَن ُأقربهم بكفاَلتهاَ، ُومع ُأن ُزكريِاَ ُعليه ُاًلسلما، ُن
داَ ُللنخخزاًع ُواًفخخق إليهاَ؛ٌ ُفهوُ ُزوج ُأختهاَ ُوقيل ُزوج ُخاَلتهاَ، ُولكنه ُقطع

على ُاًلقتراًع ُمعهم ُعلى ُكفاَلتهاَ.. ُفخرجت ُاًلقرعة ُله.. ُ

أمبباقاَل ُتعاَلى ُ أو أك  ذيبب أل تإ ته  تحي أنببو تب  ذيبب أغ ذل تء ا أبا ذن أأ ذن  تم أك  تل أذ  }
أمببا أو أم  أيبب ذر أم أل  أفبب ذك أي ذم  أهبب يي أأ ذم  أهبب أم أل ذق أأ أن  أقو ذل أي ذذ  تإ ذم  ته ذي أد أل أت  ذن أك

أن( أمو تص أت ذخ أي ذذ  تإ ذم  ته ذي أد أل أت  ذن  ُ(آل ُعمراًن) ُ.) }44أك

بيِ ُاًللخه ُزكريِخاَ ب ، ُولمخاَ ُشخبت)6(وترعرعت ُمريِم ُفيِ ُكفاَلخة ُن
داَ ُل ُيِدخله ُسخخوُاًهاَ، ُفكخخاَنت ُتعبخخد ُاًللخخه اًتخذت ُلهاَ ُفيِ ُاًلمسجد ُمكاَن
تعاَلى ُفيه، ُوتقوُما ُبسداًنة ُاًلبيت ُوخخخدمته ُحخختى ُضخخرب ُبهخخاَ ُاًلمثخخل

تبفيِ ُاًلجتهاَد ُفيِ ُاًلعبخخاَدة.. ُقخخاَل ُتعخخاَلى ُ: ُ أتببا تك ذل تفببي ا ذر  أك ذذ أوا }
ييا( تق ذر أشبب رنببا  أكا أم أهببا  تل ذه أأ ذن  تمبب ذت  أذ أب أت ذن تذ ا تإ أم  أي ذر ذت16أم أذ أخبب رت أفا  (

ررا أشبب أب أها  أل أل  رث أم أت أف أنا  أح أرو أها  ذي أل تإ أنا  ذل أس ذر أ
أ أف ربا  أجا تح ذم  ته تن أدو ذن  تم

ييا( تو  (مريِم)) } 17أس

تكوقاَل ُتعاَلى أفا أط ذص أه ا رل رن ال تإ أم  أي ذر أم أيا  أة  أك تئ أل أم ذل تت ا أل أقا  (وإذ 
أن( تمي أل أعببا ذل تء ا أسا تن ألى  أع تك  أفا أط ذص أوا تك  أر ره أط أم42أو أيبب ذر أم أيببا   (

أن( تعيبب تك ررا أع ال أم تعي  أك ذر أوا تدي  أج ذس أوا تك  نب أر تل تتي  أن ذق }43ا  ُ(آل) 
عمراًن).

وصاَر ُيِظهر ُعليهاَ ُلصخخدقهاَ ُوعباَدتهخخاَ ُمخخن ُاًلكراًمخخاَت ُاًلطيبخخة
اًلشريِفة ُماَ ُلفت ُاًنتباَه ُزكريِاَ.. ُفقد ُكخخاَن ُيِخخدخل ُعليهخخاَ ُفيجخخد ُمخخن
داً ُفيِ ُذلك ُاًلوُقت، ُفيجد ُفاَكهخخة اًلطعاَما ُواًلفاَكهة ُماَ ُلم ُيِكن ُموُجوُد

اًلصيف ُعندهاَ ُفيِ ُاًلشتاَء، ُوفاَكهة ُاًلشتاَء ُفيِ ُاًلصيف.. ُ

ريبباقاَل ُتعاَلى: ُ تر أك أز أهببا  ذي أل أع أل  أخبب أد أما  رل أك ريا  تر أك أز أها  أل رف أك أو  }
أذا أهبب تك  ألبب رنببى  أأ أم  أيبب ذر أم أيببا  أل  أقببا رقا  ذز تر أها  أد ذن تع أد  أج أو أب  أرا ذح تم ذل ا
تر ذيبب أغ تب أء  أشببا أي ذن  أمبب أق  أز ذر أيبب أه  رلبب رن ال تإ ته  رلبب تد ال ذنبب تع ذن  تم أو  أه ذت  أل أقا

بب( أسا . ُ(آل ُعمراًن)) }37تح

() ُفيِ ُصحيح ُمسلم ُعن ُأبيِ ُهريِرة ُأن ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: 6ُ
هاً) ُ (كاَن ُزكريِاَء ُنجاَر



حملها بالمسيح: 
وبينماَ ُهيِ ُذاًت ُيِوُما ُفيِ ُعباَدتهخخاَ ُإذ ُفاَجأهخخاَ ُجبراًئيخخل ُرسخخوُل

ربهاَ ُبهيئة ُرجل ُحسن ُاًلصوُرة..

بوُذ ُمنه ُكمخخاَ ُقخخاَل  ُففزعت ُمنه ُوخاَفت ُأن ُيِعرض ُلهاَ ُوباَدرت ُباَلتع
ييا(تعاَلى ُ: ُ تو أسبب ررا  أشبب أب أهببا  أل أل  رث أم أت أف أنا  أح أرو أها  ذي أل تإ أنا  ذل أس ذر أ

أ أف  }
ريببا }17 تق أت أت  ذنبب أك ذن  أك إ ذنبب تم تن  ذحم أر تبببال أذ  أعببو أأ رنببي  ألت إ أقببا  (

(سوُرة ُمريِم).

وفيِ ُهذاً ُدللة ُعلى ُعفاَفهاَ ُوورعهاَ ُوهيِ ُفيِ ُريِعخخاَن ُشخخباَبهاَ
إذ ُتتعوُذ ُمخخن ُتلخخك ُاًلصخخوُرة ُاًلحسخخنة ُاًلسخخوُيِة ُاًلفاَئقخخة ُاًلحسخخن ُول
تخضع ُله ُباَلقوُل.. ُكماَ ُهوُ ُحاَل ُأغلخخب ُمخخن ُفخخيِ ُمثخخل ُهخخذاً ُاًلعمخخر.
دء ُلهخخاَ قاَل ُبعض ُاًلمفسخخريِن ُ: ُ(كخخاَن ُتمثلخخه ُعلخخى ُتلخخك ُاًلصخخفة ُاًبتل

بفختهاَ.. ُ) داً ُلع  ُ ُ ُ)7(وسبر

ييببا( ُ تك أز رمببا  أل أغ تك  أل أب  أه أتل تك  نب أر أل  أسو أر أنا  أ
أ أما  رن تإ أل  أقا  }

ذم19 ألبب أو رر  أشب أب تني  ذسبب أس ذم أي ذم  أل أو رم  أل أغ تلي  أن  أكو أي رنى  أأ ذت  أل أقا (
ييا( تغ أب أك  أه20أأ أل أع ذج أن تل أو أن  ري يي ه أعل أو  أه تك  أب أر أل  أقا تك  أكذل أل  أقا  (

ريا ( تض ذق أم را  أر ذم أأ أن  أكا أو رنا  تم رة  أم ذح أر أو تس  رنا رة لل أي }21آ  ُ(سخخوُرة) 
مريِم)

أهوقخخاَل ُتعخخاَلى: ُ رلبب رن ال تإ أم  أيبب ذر أم أيببا  أة  أكبب تئ أل أم ذل تت ا أل أقا ذذ  تإ  }
أم أيبب ذر أم أن  ذببب أسببى ا تعي أح  تسببي أم ذل أه ا أم ذسبب أه ا ذنبب تم بة  أمبب تل أك تب تك  أر نش أب أي

أن( تبيبب رر أق أم ذل أن ا تمبب أو تة  أر تخبب ذل أوا أيا  ذن يد تفي البب رها  تجي أم45أو نلبب أك أي أو (
أن( تحي تل رصببا أن ال تمبب أو رل  ذه أك أو تد  ذه أم ذل تفي ا أس  رنا نب46ال أر ذت  أل أقببا (

أه رلبب تك ال تل أذ أكبب أل  أقببا رر  أش أب تني  ذس أس ذم أي ذم  أل أو رد  أل أو تلي  أن  أكو أي رنى  أأ

ذن أكبب أه  ألبب أل  أقببو أي أمببا  رن تإ أف ررا  ذمبب أأ أضببى  أق أذا  تإ أء  أشببا أي أمببا  أق  ألبب ذخ أي
أن( أكو أي .)8((سوُرة ُآل ُعمراًن)) } 47أف

وكيف كان حملها ؟ . 

). 6/180ُ() ُأنظر ُعلى ُسبيل ُاًلمثاَل ُاًلبحر ُاًلمحيط ُلبن ُحياَن ُ(7
بيخخة ُوكخخذلك ُسخخاَرة ُأما ُإسخخحق ُوأما8 () ُيِرى ُاًبن ُحزما ُاًلظخخاَهري ُأن ُمريِخخم ُنب

داَ ُبكلما ُاًلملئكة ُلمريِم ُوساَرة ُواًلوُحيِ ُلما ُموُسى ُوقد ُخاَلف موُسى، ُمحتج
بذلك ُجمهوُر ُاًلعلماَء.. ُفجمهوُر ُأهل ُاًلسنة ُيِرون ُأن ُاًلنبوُة ُمختصة ُباَلرجاَل
دل ُعلخى ُاًلنبخوُة ُ،واًلخوُحيِ يِ ُدلي وليس ُفيِ ُاًلنساَء ُنبية ُ،وكلما ُاًلملئكة ُل ُيِكف
لما ُموُسى ُوحيِ ُإلهاَما ُوتوُفيق ُوقد ُذكر ُاًلوُحيِ ُفيِ ُحق ُاًلنحخخل. ُأمخخاَ ُمريِخخم

أمفأعلى ُمقاَماَتهاَ ُماَ ُذكره ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُقوُله: ُ أيبب ذر أم أن  ذببب أح ا تسي أم ذل أما ا  }
رة } أق ندي تصبب أه  يمبب أأ أو أل  أسبب ير ته ال تلبب ذب أق ذن  تمبب ذت  أل أخ ذد  أق رل  أسو أر رل  (اًلماَئخخدة) ُتإ

ألببىوهيِ ُأفضل ُاًلصديِقاَت ُفخخيِ ُزماَنهخخاَ، ُلقخخوُله ُتعخخاَلى أع تك  أفا أط ذص أوا  } :
أن( تمي أل أعا ذل تء ا أسا  ُ(آل ُعمراًن).) }42تن

ُ ُ 



أخبرناَ ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُاًلقرآن ُأن ُذلك ُكاَن ُبنفخة ُمن ُاًلملخخك
جبريِل ُ"روح ُاًلقدس".

ذتقخخاَل ُتعخخاَلى ُ: ُ أن أصبب ذح أأ تتببي  رل أن ا أرا ذمبب تع أت  أنبب ذب أم ا أي ذر أم أو  }
أهببا نب أر تت  أمببا تل أك تب ذت  أق رد أصبب أو أنببا  تح أرو ذن  تمبب ته  تفي أنا  ذخ أف أن أف أها  أج ذر أف

أن( تتي تن أقا ذل أن ا تم ذت  أن أكا أو ته  تب أت أك  ُ(سوُرة ُاًلتحريِم).) }12أو

أهباوقاَل ُتعاَلى: ُ تفي أنببا  ذخ أف أن أف أهبا  أج ذر أف ذت  أن أصبب ذح أأ تتي  رل أوا  }
أن( تمي أل أعا ذل تل رة  أي أءا أها  أن ذب أوا أها  أنا ذل أع أج أو أنا  تح أرو ذن  (سخخوُرة)}بب 91تم

اًلنبياَء) ُ

داً ُعخخن ُغيخخر ُواًحخخد ُمخخن ُاًلسخخلف ُأن وقد ُذكر ُاًلمفسخخرون ُآثخخاَر
جبريِل ُنفخ ُفيِ ُجيب ُدرعهاَ، ُفنزلت ُاًلنفخخخة ُإلخخى ُفرجهخخاَ ُفحملخخت

من ُفوُرهاَ..

 ُويِذكر ُبعض ُأهل ُاًلتاَريِخ ُأنهاَ ُحملت ُبه ُولهاَ ُمن ُاًلعمر ُثلثخخة
بن داً ُأ عشخخرة ُسخخنة.. ُويِخخروي ُاًبخخن ُكخخثير ُفخخيِ ُاًلبداًيِخخة ُواًلنهاَيِخخة ُأثخخر
)9(( ُيِوُسف ُاًلنجاَر) ُاًلذي ُكاَن ُمن ُاًلصاَلحين ُوكاَن ُاًبن ُخخخاَل ُمريِخخم

فطن ُلحملهاَ ُلماَ ُظهرت ُمخاَيِخخل ُاًلحمخخل ُعليهخخاَ، ُوتنبخخه ُلخخه ُفجعخخل
داً، ُوذلك ُلماَ ُيِعلم ُمن ُديِاَنتهخخاَ ُونزاًهتهخخاَ داَ ُشديِد يِتعجب ُمن ُذلك ُعجب
برض وعفتهاَ ُوعباَدتهاَ، ُوهوُ ُمع ُذلك ُيِراًهاَ ُحبلى ُوليس ُلهاَ ُزوج، ُفعخخ

لهاَ ُذاًت ُيِوُما ُفيِ ُاًلكلما.. ُ

فقاَل: ُيِاَ ُمريِم ُهل ُيِكوُن ُزرع ُمن ُغير ُبذر؟ ُ

قاَلت: ُنعم، ُفمن ُخلق ُاًلزرع ُاًلول؟

ثم ُقاَل: ُفهل ُيِكوُن ُشجر ُمن ُغير ُماَء؟

قاَلت: ُنعم، ُفمن ُخلق ُاًلشجر ُاًلول؟

ثم ُقاَل: ُفهل ُيِكوُن ُولد ُمن ُغير ُذكر.؟

قاَلت: ُنعم، ُإن ُاًلله ُخلق ُآدما ُمن ُغير ُذكر ُوأنثى.. ُ

قاَل ُلهاَ ُ: ُفاَخبريِنيِ ُخبرك. ُ

قاَلت: ُإن ُاًلله ُبشرنيِ ُبكلمة ُمنه ُاًسمه ُاًلمسيح ُعيسخخى ُبخخن
مريِم. ُ

وقد ُكاَن ُهذاً ُاًلحمل ُاًلمباَرك ُكراًمة ُلهاَ ُمن ُاًللخخه، ُاًصخخطفاَهاَ
به ُعلى ُنساَء ُاًلعاَلمين ُ.. ُكمخخاَ ُاًصخخطفاَهاَ ُاًللخخه ُلخخديِنهاَ ُعلخخى ُنسخخاَء

() ُقاَله ُاًبن ُكثير ُفيِ ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُ، ُوقيل ُإن ُمريِم ُكاَنت ُمخطوُبة 9ُ
داَ ُ، ُإذاً ُنسبوُاً ُاًلمسيح ُ ليوُسف ُهذاً، ُولجل ُذلك ُيِذكر ُاًلنصاَرى ُنسبه ُأحياَن
كماَ ُتقدما.. ُ ُ



داَ.. ُفمخخاَ) 10ُ(اًلعاَلمين ُفيِ ُزماَنهاَ دء ُواًمتحاَن وكاَن ُفيِ ُاًلوُقت ُنفسه ُبل
أن ُفشيِ ُخبر ُحملهاَ ُفيِ ُبنيِ ُإسراًئيل، ُحتى ُاًفخخترى ُعليهخخاَ ُاًليهخخوُد

وقذفوُهاَ ُوبهتوُهاَ.. ُ

فأتهمهاَ ُبعضهم ُبيوُسف ُاًلنجاَر، ُوأتهماَ ُآخخخرون ُبزكريِخخاَ ُعليخخه
بر ُمنهخخم، ُفلحقخخوُه اًلسلما.. ُويِذكر ُاًبن ُجريِر ُأنهخخم ُأراًدواً ُقتلخخه ُففخخ
حتى ُأمسكوُاً ُبه ُثم ُنشروه ُباَلمنشاَر ُوقتلوُه ُصلوُاًت ُاًلله ُوسخخلمه

عليه.. ُ

بعدد ُاًلله ُأعظم ُجراًئم ُاًليهوُد، ُفيِ ُسوُرة ُاًلنسخخاَء ُوذكخخر وقد ُ
ذمفيهاَ ُرميهم ُلمريِم ُباَلزنخخاَ ُفقخخاَل ُتعخخاَلى: ُ ته تل ذو أقبب أو ذم  ته تر ذف أك تب أو  }

رما( تظي أع رنا  أتا ذه أب أم  أي ذر أم ألى  (سوُرة ُاًلنساَء).) } 156أع

أما عن ولدتها للمسيح: 
ييا(فقد ُقاَل ُتعاَلى ُ: ُ تصبب أق رنببا  أكا أم ته  تب ذت  أذ أب أت ذن أفا أه  ذت أل أم أح أف  }

تني22 أت ذي أل أيببا ذت  أل أقبا تة  ألبب ذخ رن تع ال ذذ تجبب ألببى  تإ أض  أخا أم ذل أها ا أء أجا أفأ  (
ييا( تس ذن أم ريا  ذس أن أت  ذن أك أو أذا  أه أل  ذب أق يت  أهببا23تم تت ذح أت ذن  تم أها  أدا أنا أف  (

ييا( تر أسبب تك  أتبب ذح أت تك  يب أر أل  أع أج ذد  أق تني  أز ذح أت رل  تك24أأ ذيبب أل تإ نزي  أهبب أو  (
ييببا( تن أج ربببا  أط أر تك  ذيبب أل أع ذط  تق أسببا أت تة  ألبب ذخ رن تع ال ذذ تجبب تلببي25تب أك أف  (

تلي أقببو أف ردا  أح أأ تر  أش أب ذل أن ا تم رن  تي أر أت رما  تإ أف رنا  ذي أع نري  أق أو تبي  أر ذش أوا
ييا( تسبب ذن تإ أم  ذو أيبب ذل أم ا نلبب أك أأ ذن  ألبب أف رما  ذو أص تن  أم ذح رر تلل أت  ذر أذ أن نني  )26تإ

رئا ذي أشب تت  ذئب تج ذد  أقب أل أم  أي ذر أم أيببا ألوا  أقبا أه  ألبب تم ذح أت أهببا  أم ذو أق ته  تب ذت  أت أأ أف
ييا( تر أمببا27أف أو بء  ذو أسبب أأ  أر ذمبب تك ا أبببو أأ أن  أكببا أما  أن  أرو أها أت  ذخ أأ أيا   (

ييا( تغ أب تك  يم أأ ذت  أن ذن28أكا أمبب أم  نلبب أك أن أف  ذي أك ألوا  أقا ته  ذي أل تإ ذت  أر أشا أأ أف  (
ييا( تب أصبب تد  ذهبب أم ذل تفي ا أن  أي29أكا تن أتببا أءا ته  رلبب أد ال ذببب أع ننببي  تإ أل  أقببا  (

ييا( تب أن تني  أل أع أج أو أب  أتا تك ذل أت30ا ذنبب أك أمببا  أن  ذيبب أأ ركببا  أر أبا أم تني  أل أع أج أو  (
ý)ييببا أح أت  ذمبب أد أمببا  تة  أكببا رز أوال تة  أل رصبب تبال تني  أصببا ذو أأ يرا31أو أببب أو  (

ييا( تق أشبب ررا  رببا أج تنبي  ذل أع ذج أي ذم  أل أو تتي  أد تل أوا ري32تب ألبب أع أم  أل رسبب أوال  (
ييا( أح أث  أع ذب أأ أم  ذو أي أو أت  أمو أأ أم  ذو أي أو أت  ذد تل أو أم  ذو أسببى33أي تعي أك  تل أذ  (

أن( أرو أت ذم أي ته  تفي تذي  رل نق ا أح ذل أل ا ذو أق أم  أي ذر أم أن  ذب ته34ا رلبب تل أن  أكا أما   (
أه ألبب أل  أقببو أي أما  رن تإ أف ررا  ذم أأ أضى  أق أذا  تإ أه  أن أحا ذب أس بد  أل أو ذن  تم أذ  تخ رت أي ذن  أأ

أن( أكببو أي أف ذن  أذا35أكبب أهبب أه  أدو أببب ذع أفا ذم  أكبب يب أر أو نبببي  أر أه  رلبب رن ال تإ أو  (
رم( تقي أت ذس أم رط  أرا  ُ(سوُرة ُمريِم).) }.36تص

فهذه ُمعجزتخخاَن ُباَهرتخخاَن ُاًفتتخخح ُاًللخخه ُبهمخخاَ ُحيخخاَة ُهخخذاً ُاًلنخخبيِ
اًلكريِم، ُأولهماَ ُولدته ُمن ُغير ُأب ُ،واًلثاَنية ُكلمه ُفيِ ُاًلمهد ُبهخخذه

بصرح ُفيهاَ ُبأنه ُعبد ُاًلله ُورسوُله.. ُ اًلكلماَت ُاًلتيِ ُيِ

() ُروى ُاًلبخاَري ُومسلم ُأن ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: ُ(خير 10ُ
نساَئهاَ ُمريِم ُبنت ُعمراًن، ُوخير ُنساَئهاَ ُخديِجة ُبنت ُخوُيِلد) ُ



وقد ُكاَنت ُمعجزة ُولدته ُمن ُغير ُأب ُفتنة ُهلك ُفيهاَ ُمن ُهلك ُمخخن
اًلخلق، ُفاَليهوُد ُطعنوُاً ُبسببهاَ ُفيِ ُمريِم ُاًلمطهرة ُاًلبتوُل، ُورموُهخخاَ
باَلزناَ ُكماَ ُتقدما، ُفقاَلوُاً: ُإن ُاًلوُلد ُل ُبد ُأن ُيِكوُن ُله ُأب، ُواًلمسخخيح

ليس ُله ُأب ُفلبد ُأن ُيِكوُن ُأبن ُزناَ ُعندهم.. ُ

وطوُاًئف ُاًلنصخخاَرى ُاًلمختلفخخة ُغلخخوُاً ُبصخخاَحب ُهخخذه ُاًلمعجخخزة
فجعلوُه ُاًبن ُاًلله ُ.. ُوجميعهم ُمرتكخخس ُفخخيِ ُحمخخأة ُاًلضخخلل.. ُوقخخد
ذكر ُاًلله ُتعاَلى ُأقاَويِلهم ُفيِ ُاًلقرآن ُوبين ُكفرهم ُوضللهم ُفقخخاَل:
أح تسي أم ذل أرى ا أصا رن تت ال أل أقا أو ته  رل أن ال ذب رر ا ذي أز أع أد  أهو أي ذل تت ا أل أقا أو  }
أن تذي رلبب أل ا ذو أقبب أن  أئو ته أضببا أي ذم  ته ته أوا ذف أأ تببب ذم  أه أل ذو أق أك  تل أذ ته  رل أن ال ذب ا

أن( أكو أف ذؤ أي رنى  أأ أه  رل أم ال أه أل أت أقا أل  ذب أق ذن  تم أروا  أف  ُ( ُسوُرة) }30أك
اًلتوُبة ُ)

أهوقاَل ُتعاَلى: ُ ألبب أن  أكو أي رنى  أأ تض  ذر ذل
أ أوا تت  أوا أم رس أع ال تدي أب  }

بء ذي أش نل  أك تب أو  أه أو بء  ذي أش رل  أك أق  أل أخ أو رة  أب تح أصا أه  أل ذن  أك أت ذم  أل أو رد  أل أو
رم( تلي بء101أع ذي أش نل  أك أق  تل أخا أو  أه رل  تإ أه  أل تإ أل  ذم  أك يب أر أه  رل أم ال أك تل أذ  (

رل( تكي أو بء  ذي أش نل  أك ألى  أع أو  أه أو أه  أدو أب ذع ) }102أفا

ذلوقاَل ُعز ُوجل: ُ أببب أه  أن أحا ذب أسبب ردا  ألبب أو أه  رل أذ ال أخ رت ألوا ا أقا أو  }
أن( أتو تن أقببا أه  أل لل  أك تض  ذر ذل

أ أوا تت  أوا أم رس تفي ال أما  أه  أع116أل تدي أببب  (
ذن أكبب أه  ألبب أل  أقببو أي أما  رن تإ أف ررا  ذم أأ أضى  أق أذا  تإ أو تض  ذر ذل

أ أوا تت  أوا أم رس ال
أن( أكو أي . ُ(سوُرة ُاًلبقرة)) } 117أف

ردا(وقاَل ُتعاَلى ُ: ُ ألبب أو أه  رلبب أذ ال أخبب رت ألوا ا أقببا أن  تذي رلبب أر ا تذ ذن أي أو  }
ذن4 تمبب أج  أر ذخ أت رة  أم تل أك ذت  أر أب أك ذم  ته تئ أبا تل أل  أو بم  ذل تع ذن  تم ته  تب ذم  أه أل أما  (

ربا( تذ أك رل  تإ أن  ألو أقو أي ذن  تإ ذم  ته ته أوا ذف (سوُرة ُاًلكهف). ُ) } 5أأ

داَ ُكماَ ُفيِ ُاًلحخخديِث ُاًلقدسخخيِ بمى ُاًلله ُتعاَلى ُذلك ُشتم وقد ُس
اًلذي ُيِرويِه ُاًلبخاَري ُفيِ ُصحيحه ُ: ُ( ُشتمنيِ ُاًبخخن ُآدما، ُومخخاَ ُيِنبغخخيِ
له ُذلك، ُوكذبنيِ ُاًبخخن ُآدما، ُومخخاَ ُيِنبغخخيِ ُلخخه ُذلخخك، ُأمخخاَ ُشخختمه ُإيِخخاَي
داً، ُوأناَ ُاًلحد ُاًلصمد ُاًلذي ُلخخم ُيِلخخد ُولخخم ُيِوُلخخد، فقوُله: ُاًتخذ ُاًلله ُولد
داً ُأحد، ُوأماَ ُتكذيِبه ُإيِاَي ُفقخخوُله: ُلخخن ُيِعيخخدنيِ ُكمخخاَ ولم ُيِكن ُليِ ُكفوُ

بيِ ُمن ُإعاَدته.) بدأنيِ، ُوليس ُأول ُاًلخلق ُبأهوُن ُعل

أووقاَل ُسخخبحاَنه: ُ أهبب أنه  أحا ذب أسبب را  أد ألبب أو أه  أذ اللبب أخبب رت أقالوا ا  }
أكم أد ذنبب تع ذن  تفببي الرض إ أمببا  أو تت  أسماوا تفي ال أما  أه  ري ل أغن ال

أن( أمببو أل ذع أت أل  أمببا  ته  رل ألى ال أع أن  ألو أقو أت أأ أهذا  تب أسلطان  )68تمن 
أن( أحببو تل ذف أي أل  أب  تذ أكبب ذل ته ا رل ألى ال أع أن  أرو أت ذف أي أن  تذي رل رن ا تإ ذل  )69أق

أب أذا أعب ذل أم ا أه أق تذي أنب رم  أثب ذم  أهبب أع تج ذر أم أنببا  ذي أل تإ رم  أثب أيا  ذن يد تفي ال رع  أتا أم
أن( أرو أف ذك أي أنوا  أكا أما  تب أد  تدي رش  ُ(سوُرة ُيِوُنس).) }70ال



ردا( ُ{وقاَل ُتعاَلى: ُ ألبب أو أن  أمبب ذح رر أذ ال أخبب رت ألوا ا أقا ذد88أو أقبب أل  (
يدا( تإ رئا  ذي أش ذم  أت ذئ يق89تج أشبب ذن أت أو أه  ذن تم أن  ذر رط أف أت أي أت  أوا أم رس أد ال أكا أت  (

يدا( أهب أل  أببا تج ذل ير ا تخ أت أو أض  ذر ذل
أ ردا(90ا ألب أو تن  أمب ذح رر تلل ذوا  أعب أد ذن  أأ  (
ردا(91 ألبب أو أذ  تخ رت أي ذن  أأ تن  أم ذح رر تلل تغي  أب ذن أي أما  أو ذن92)  أمبب يل  أكبب ذن  تإ  (

ردا( ذببب أع تن  أم ذح رر تتي ال أءا رل  تإ تض  ذر ذل
أ أوا تت  أوا أم رس ذد93تفي ال أقبب أل  (

يدا( أعبب ذم  أه رد أعبب أو ذم  أه أصا ذح تة94أأ أمبب أيا تق ذل أم ا ذو أيبب ته  تتيبب أءا ذم  أهبب يل أك أو  (
ردا( ذر  ُ(سوُرة ُمريِم). ُ) }.95أف

بين ُاًلله ُسبحاَنه ُبخخأن ُخلخخق ُاًلمسخخيح ُمخخن ُغيخخر ُأب، ُوإن وقد ُب
تعجب ُاًلناَس ُمنه ُواًستعظموُه، ُفهوُ ُهين ُعلى ُمخخن ُخلخخق ُآدما ُمخخن

غير ُأب ُول ُأما.. ُوكذلك ُخلق ُحوُاًء ُمن ُضلع ُزوجهاَ ُآدما ُفقط. ُ

أمفقاَل ُسبحاَنه: ُ أد أءا تل  أثبب أم أك ته  رل أد ال ذن تع أسى  تعي أل  أث أم رن  تإ  }
أن( أكببو أي أف ذن  أكبب أه  ألبب أل  أقا رم  أث بب  أرا أت ذن  تم أه  أق أل ذن59أخ تمبب يق  أحبب ذل )ا

أن( تري أت ذم أم ذل أن ا تم ذن  أك أت أل  أف أك  نب  ُ(سوُرة ُآل ُعمراًن). ُ)}60أر

فهوُ ُعبد ُاًلله ُورسوُله، ُوأمه ُاًلعفيفة ُاًلطاَهرة ُاًلصديِقة.. ُ

ذدقاَل ُتعاَلى ُ: ُ أقبب رل  أسببو أر رل  تإ أم  أيبب ذر أم أن  ذببب أح ا تسي أم ذل { ما ا
تن أل أك ذأ أيبب أنببا  أكا رة  أق ندي تصبب أه  يمبب أأ أو أل  أسبب ير ته ال تلبب ذب أق ذن  تمبب ذت  ألبب أخ

أم أعا رط رنببى11ال أأ ذر  أظبب ذن رم ا أثبب تت  أيببا ذل أم ا أهبب أل أن  نيبب أب أن أف  ذيبب أك ذر  أظ ذن  ا
أن( أكو أف ذؤ  ُ(سوُرة ُاًلماَئدة). ُ) }75أي

وفخخيِ ُهخخذه ُاًليِخخة ُرد ُعلخخى ُاًليهخخوُد ُواًلنصخخاَرى ُفخخيِ ُتفريِطهخخم
وإفراًطهم.. ُففيهاَ ُرد ُعلى ُاًلنصاَرى ُفيِ ُدعخخوُاًهم ُأنخخه ُاًبخخن ُاًللخخه ُ..
ورد ُعلخخى ُاًليهخخوُد ُفخخيِ ُدعخخوُاًهم ُاًنخخه ُاًبخخن ُزنخخاَ، ُفهخخوُ ُرسخخوُل ُوأمخخه

صديِقة..

فتأمل ُشناَعة ُقوُل ُاًليهوُد ُواًلنصاَرى ُفيِ ُهذاً ُاًلنبيِ ُوفيِ ُأمه
..

ثم ُتأمل ُقوُل ُاًلمسلمين ُاًلعاَدل ُاًلطاَهر ُفيهماَ ُ؛ٌ ُاًلذي ُتلقخخوُه
عن ُربهم ُفل ُيِميل ُإلى ُهؤلء ُول ُإلى ُهؤلء ُ.. ُ

وقد ُروي ُاًلبخاَري ُومسلم ُوغيرهماَ ُعخخن ُأبخخيِ ُهريِخخرة ُرضخخيِ
اًلله ُعنه ُقاَل: ُسمعت ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليخخه ُوسخخلم ُيِقخخوُل ُ:
(ماَ ُمن ُبنيِ ُآدما ُموُلخخوُد ُإل ُيِمسخخه ُاًلشخخيطاَن ُحيخخن ُيِوُلخخد ُفيسخختهل
داَ ُمن ُمس ُاًلشيطاَن ُغير ُمريِم ُواًبنهاَ) ُثم ُيِقخخوُل ُأبخخوُ ُهريِخخرة صاَرخ

هيِشير ُإلى ُأن ُمن 11ُ () ُفيِ ُذكر ُأكل ُاًلطعاَما ُفيِ ُهذاً ُاًلمقاَما ُأسلوُب ُرفيع ُ
يِأكل ُاًلطعاَما ُمحتاَج ُإلى ُلزما ُذلك ُمن ُإخراًج ُاًلفضلت، ُوهذاً ُمن ُأعظم ُ
صفاَت ُاًلنقص ُاًلتيِ ُل ُتليق ُباَللوُهية. ُ ُ



{ وإني أعيببذها بببك وذريتهببا مببن الشببيطان[أي ُيِقخخرأ] ُ: ُ
 ُالرجيم }

ُقبل ُبعثة ُاًلنبيِ ُمحمد ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلمولد المسيح ُ ُ 
دل ُعلخخخى ُ( وبموُلخخخده ُيِبخخخدأ ُاًلتاَريِخخخخ) 12ُ() ُعخخخاَما600بمخخخاَ ُيِزيِخخخد ُقلي

اًلمسيحيِ، ُوإن ُكاَن ُشخخهر ُاًلميلد ُويِخخوُمه ُمجهخخوُلين، ُإذ ُلخخم ُيِحخخدد
عيخخد ُاًلميلد ُاًلخخذي ُاًبتخخدعه ُاًلنصخخاَرى ُويِحتفلخخوُن ُبخخه ُبخخاَقتراًفا

) ُديِسمبر ُ– ُكاَنوُن ُأول ُمن ُكل ُعاَما، ُإل ُبعخخد25اًلموُبقاَت ُبتاَريِخ ُ(
عدة ُقرون ُمن ُموُلد ُاًلمسيح ُعليه ُاًلسلما. ُ

* ختانه :

ُولماَ ُبلغ ُاًلمسيح ُثماَنية ُأيِاَما ُختن ُعلى ُعاَدة ُاًليهوُد ُفيِ ُذلخخك 
يِ)13(اًلزماَن اَ ُه ل ُكم وُ ُطف د ُوه بم هع ه ُ اَجيلهم ُأن يِ ُأن .. ُوليس ُف

).14(عاَدتهم ُفيِ ُهذاً ُاًلزماَن

) ُأن ُماَ ُبين ُعيسى ُومحمد 2/92ُ() ُذكر ُاًبن ُكثير ُفيِ ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُ(12
) ُوستماَئة 600ُ) ُستماَئة ُوعشرون ُسنة ُباَلقمريِة، ُو(620عليهماَ ُاًلسلما ُ(

باَلشمسية. ُ ُ
) ُفاَلنصاَرى ُل ُيِنكرون ُبخخأن ُاًلمسخخيح2/21() ُأنظر ُإنجيل ُلوُقاَ ُاًلصحاَح ُ(13

ذتن ُلن ُذلك ُمن ُديِن ُاًليهوُد، ُفقد ُجاَء ُفيِ ُسخخفر ُاًلتكخخوُيِن ُ( ) ُ(أن14-17/9هخ
اًلله ُقاَل ُلبراًهيم: ُهذاً ُهوُ ُعهخخدي ُاًلخخذي ُتحفظخخوُنه ُبينخخيِ ُوبيخخن ُنسخخلك ُمخخن
بعدك.. ُاًبن ُثماَنية ُأيِاَما ُيِختن ُكل ُذكر ُمنكم.. ُ) ُأهخ ُ– ُوهوُ ُمن ُاًلشراًئع ُاًلخختيِ
بدلهاَ ُاًلنصاَرى ُبعد ُاًلمسيح ُ.. ُوأول ُمن ُدعاَ ُإلى ُإهماَله ُبوُلس، ُوهخخوُ ُظخخاَهر
داَ.. ُواًستشخخهدواً ُبخخأقوُاًل داَ ُمختوُنخخ فخيِ ُرسخاَئله.. ُمخخع ُأنخخه ُكخاَن ُباَلصخخل ُيِهوُديِخخ

دا4/4َنسبوُهاَ ُلرمياَ ُفيِ ُاًلعهد ُاًلقديِم ُ( ) ُ(أن ُاًلختاَن ُاًلجسخخدي ُل ُيِجخخدي ُنفعخخ
داَ ُبختاَن ُاًلقلب) ُأهخ. إل ُإذاً ُكاَن ُمقرون

 ُول ُشك ُأنه ُمعنى ُصحيحاَ ُإن ُلم ُيِرد ُمنه ُإهماَل ُأعماَل ُاًلجوُاًرح ُ؛ٌ ُكماَ ُ
اًستقر ُعليه ُديِن ُاًلنصاَرى ُ؛ٌ ُفختاَن ُاًلقلب ُحاَصل ُعندهم ُل ُمحاَلة ُ!! ُلن ُ
اًلخلص ُيِأتيِ ُبزعمهم ُمن ُنعمة ُيِسوُع، ُومن ُثم ُاًتفقوُاً ُأنه ُل ُحاَجة ُللختاَن..
وقاَلوُاً: ُ( ُإذاً ُفرضناَ ُعلى ُاًلناَس ُاًلختاَن ُفقد ُأوجبناَ ُعليهم ُاًلعمل ُبأحكاَما ُ
نير ُلم ُيِستطع ُاًليهوُد ُأنفسهم ُأن ُيِحملوُه) ُبل ُرأواً ُأن ُ لن شريِعة ُموُسى ُوهيِ ُ
داَ) ُ– ُأنظر ُرساَلة ُبوُلس ُإلى ُأهل ُ (دعاَة ُاًلعمل ُبأحكاَما ُاًلشريِعة ُلعنوُاً ُجميع

) ُوغيرهاَ، ُوقد ُاًستحسنوُاً ُترك ُاًلختاَن ُللوُثنيين ُاًلذيِن 3/10ُغلطية ُ(
بفرهم، ُفقد ُكاَن ُاًلروماَنيوُن ُوغيرهم ُ داَ ُلقلوُبهم، ُلن ُاًلختاَن ُيِن يِتنصرون ُتأليف
من ُاًلوُثنين ُيِكرهوُن ُاًلختاَن ُويِسخرون ُمن ُأهله، ُوهذاً ُكله ُمن ُثمراًت ُ
عقيدة ُاًلفداًء ُعند ُاًلنصاَرى ُ،ومن ُتلعب ُبوُلس ُوغيره ُمن ُأحباَرهم ُفيِ ُ
ديِاَنتهم ُكماَ ُسيأتيِ. ُ

( ُوكل ُماَ ُفيهاَ ُأنه ُذهب ُبنفسه ُوهوُ ُكبير ُإلى ُيِوُحناَ ُفعمده.. ُأنظر ُمتى () 14
) ُويِوُحناَ ُعند ُاًلنصخخاَرى ُهخخوُ ُيِحيخخى ُبخخن ُزكريِخخا11َ-1/9) ُومرقس ُ(3/13-16

عليهماَ ُاًلسلما،واًلتعميد ُعند ُاًلنصاَرى ُهوُ ُاًلغسل ُباَلماَء ُللتوُبة ُمن ُاًلخطاَيِخخاَ،
واًلتطهير ُمن ُاًلذنوُب ُ.



ثم ُنشأ ُفيِ ُكنف ُأمه ُفيِ ُربوُة ُمرتفعة ُذاًت ُاًسخختقراًر ُوأمخخن
رةوماَء ُمعين، ُكماَ ُقاَل ُتعاَلى أيب أءا أه  رمب أأ أو أم  أيب ذر أم أن  ذبب أنا ا ذل أع أج أو  }:

بن} تعيببب أم أو بر  أرا أقببب تت  أذا بة  أو ذبببب أر ألبببى  تإ أمبببا  أه أنا ذي أو أءا (سخخخوُرة ُأو
. ُويِخخذكر ُاًلمؤرخخخوُن ُكمخخاَ ُتخخروي ُأناَجيخخل ُاًلنصخخاَرى. ُأناًلمؤمنخخوُن)

داَ ُمخخن مريِخخم ُقخخد ُهخخاَجرت ُباَبنهخخاَ ُوهخخوُ ُصخخغير، ُإلخخى ُمصخخر ُهربخخ
(هيرودوس) ُاًلحاَكم ُاًلذي ُعزما ُعلى ُقتل ُاًلمسيح ُوهوُ ُصخخبيِ، ُلمخخاَ
سمع ُبنبئه، ُوقيل ُله ُإنه ُسيكوُن ُلهذاً ُاًلموُلوُد ُسلطاَن ُعلى ُجميخخع

بعمخخد  ُواًليهوُد ُواًلنصاَرى ُيِسموُن ُيِوُحناَ ُباَلمعمخخداًن ُلنخخه ُكمخخاَ ُيِقوُلخخوُن ُكخخاَن ُيِ
داَ داَ ُمن ُعمره، ُوكاَن ُيِحيخخى ُنبيخخ اًلناَس ُفيِ ُنهر ُاًلردن، ُوقد ُكاَن ُاًلمسيح ُقريِب

داَ ُباَلمسيح ُكماَ ُوصفه ُاًلله ُتعاَلى ُ: تهمصدق رلبب أن ال تمبب بة  أم تل أك تب رقا  ند أص أم  }      
أن( تحي تل رصببا أن ال تم ييا  تب أن أو ررا  أصو أح أو ردا  ني أس }39أو  ُ(سخخوُرة ُآل ُعمخخراًن) ُ،) 

داَ ُنفسخخه ُمخخن ُاًلشخخهوُاًت ُمعصخخوُماَ ُمخخن داً ُ: ُأي ُل ُيِخخأتيِ ُاًلنسخخاَء، ُماَنعخخ وحصخخوُر
-1/88اًلذنوُب ُ؛ٌ ُفل ُيِأتيهاَ ُكأنه ُحصر ُعنهاَ ُ.. ُأنظر ُاًلشخخفاَ ُللقاَضخخيِ ُعيخخاَض ُ(

ن ُأحخد ُمخن89 اَ ُم ) ُوقد ُصح ُعن ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُأنه ُقخاَل: ُ(م
بم ُبخطيئه، ُليس ُيِحيى ُبخخن ُزكريِخخاَ) ُأخرجخخه ُاًلحخخاَكم ولد ُآدما ُإل ُقد ُأخطأ ُأوه
بلخخى ُرسخخوُل واًلبيهقيِ ُوأحمد ُوغيرهم ُ، ُوزاًد ُاًلطبري ُفخخيِ ُتفسخخيره ُ: ُ( ُثخخم ُد
داً ُثخخم ُقخخاَل: داً ُصخخغير اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسخخلم ُيِخخده ُإلخخى ُاًلرض ُوأخخخذ ُعخخوُد
"وذلك ُأنه ُلم ُيِكن ُله ُماَ ُللرجل ُإل ُمثخخل ُهخخذاً ُاًلعخخوُد، ُولخخذلك ُسخخماَه ُاًللخخه ُ"
داَ داَ ُمن ُاًلصخخاَلحين" ُوإسخخناَده ُحسخخن ُ.. ُوكخخاَن ُيِحيخخى ُجريِئخخ داً ُونبي داً ُوحصوُر سيد

الكتابباَلحق ُل ُيِخشى ُفيِ ُاًلله ُلوُمة ُلئم ُ.. ُمستجيباَ ُلمر ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُ
ييا( تب أصبب أم  ذكبب أح ذل أه ا أنببا ذي أت أءا أو بة  رو أق تب أب  أتا تك ذل تذ ا أخ أيى  ذح أي أيا   ُ(سخخوُرة)}12{ 

مريِخم). ُوقخد ُنقلخوُاً ُأن ُ(هيخرودوس) ُملخك ُاًليهخوُد ُفخيِ ُفلسخطين ُ.. ُوليخس
هيرودوس ُاًلكبير ُبل ُاًبنة، ُكاَن ُقد ُوقع ُفيِ ُحب ُاًبنة ُأخيه ُهيروديِاَ ُوأنه ُيِنوُي
اًلزواًج ُمنهاَ، ُفأعلن ُيِحيى ُأن ُذلخخك ُمنخخاَقض ُللتخخوُراًة، ُوإن ُحصخخل ُفهخخوُ ُزواًج
باَطل، ُوكاَنت ُأما ُهيروديِاَ ُحريِصة ُعلخخى ُأن ُتخخزوج ُاًبنتهخخاَ ُمخخن ُعمهخخاَ ُاًلملخخك،
ووجدت ُأن ُيِحيى ُسيكوُن ُعقبخخة ُأمخخاَما ُهخخذاً ُاًلخخزواًج، ُفزيِنخخت ُاًبنتهخخاَ ُبأحسخخن
زيِنة، ُوأرسخخلتهاَ ُإلخخى ُعمهخخاَ، ُوأوصخختهاَ ُإن ُطلخخب ُمنهخخاَ ُأن ُتتمنخخى ُشخخيئاَ ُ؛ٌ ُأن
دل ُمسخخجوُناَ ُعنخخد تطلخخب ُرأس ُيِحيخخى، ُويِقوُلخخوُن ُإن ُيِحيخخى ُوقتهخخاَ ُكخخاَن ُمعتق

هيرودوس ُولم ُيِكن ُهيرودوس ُيِرغب ُبقتله. ُ
فأجاَدت ُاًلفتاَة ُتمثيل ُاًلدور ُورقصت ُبين ُيِدي ُعمهاَ،وعرضت ُمفاَتنهخخاَ ُحخختى
وقع ُفيِ ُحباَئلهاَ ُوسألهاَ ُعن ُأمنيتهخخاَ ُفقخخاَلت ُ: ُ(رأس ُذلخخك ُاًلخخذي ُيِشخخهر ُبخخيِ

ذض ُدقاَئق ُحتى ُكاَن ُرأس ُيِحيى ُفيِ ُطبق ُأماَما ُهيروديِاَ. وبك) ُولم ُتم
فاَستحقت ُواًستحق ُمعهاَ ُعمهاَ ُوأعوُاًنه ُمن ُبنيِ ُإسراًئيل ُلعنة ُاًلله,. ُأنظر ُ
اًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُلبن ُكثير ُ– ُودراًساَت ُفيِ ُاًلديِاَن ُواًلفرق ُ.. ُواًنظر ُبعض ُ

) ُوفيهماَ ُأن 12ُ-14/3) ُومتى ُ(29-6/17ذلك ُفيِ ُإنجيل ُمرقس ُ(
ببس، ُوهوُ ُأخوُه ُلمه.. ُومن ُ هل هيرودوس ُتزوج ُهيروديِاَ ُاًمرأة ُأخيه ُفي
اًلتناَقض ُاًلوُاًرد ُفيِ ُأناَجيلهم ُفيِ ُوصف ُيِوُحناَ، ُقوُلهم ُعنه ُفيِ ُموُضع؛ٌ ُ(جاَء ُ

) 2/5ُ) ُوفيِ ُمتى ُنفسه ُ(11/18يِوُحناَ ُل ُيِأكل ُول ُيِشرب) ُأنظر ُمتى ُ(
) ُ(يِأكل ُاًلجراًد ُواًلعسل ُاًلبري). ُوسيأتيِ ُمن ُأمثاَل ُذلك 7ُ-1/6ومرقس(

وأوضح ُمنه ُاًلكثير. ُ



اًليهوُد، ُوبقيت ُهيِ ُوأبنهاَ ُفيِ ُمصر ُإلى ُأن ُهلك ُهيرودوس، ُحيخخث
رجعت ُوأقاَمت ُمعه ُفيِ ُاًلناَصرة ُوإليهاَ ُيِنسب ُاًلنصاَرى.. ُ

. ُل ُسبيل)15(كماَ ُيِذكرون ُله ُفيِ ُصغره، ُوقبل ُنبوُته ُكراًماَت
إلى ُإثباَتهاَ ُبإسناَد ُمتصل، ُكماَ ُل ُسبيل ُإلى ُإنكاَرهاَ.. ُلثبوُت ُماَ ُهخخوُ

أعظم ُمنهاَ.. ُكوُلدته ُلغير ُأب ُوكلمه ُفيِ ُاًلمهد.. ُ

() ُأنظر ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُوغيرهاَ. ُ ُ 15ُ



الفصببل الثبباني



دعوة المسيح: 
ولماَ ُبلغ ُعيسى ُبن ُمريِم ُمن ُاًلعمر ُثلثيخخن ُعاَمخخاَ ُنخخزل ُعليخخه

داَ ُللتخخوُراًة..)16(اًلخخوُحيِ ُبكتخخاَب ُاًللخخه ُاًلمسخخمى ُبخخخ ُ(اًلنجيخخل)  ُمصخخدق
داً ُبرسوُل ُيِأتيِ ُمخخن داً ُلصحيحهاَ، ُومبيناَ ُلماَ ُحرفا ُمنهاَ ُومبشر ومؤيِد

بعده ُأسمه ُأحمد ُ… ُ

تنببيقخخاَل ُتعخخاَلى ُ: ُ أب أيببا  أم  أيبب ذر أم أن  ذببب أسببى ا تعي أل  أقا ذذ  تإ أو  }
أن تم ري  أد أي أن  ذي أب أما  تل رقا  ند أص أم ذم  أك ذي أل تإ ته  رل أل ال أسو أر نني  تإ أل  تئي أرا ذس تإ
أد أمبب ذح أأ أه  أم ذسبب تدي ا ذعبب أب ذن  تمبب تتي  ذأ أيبب بل  أسببو أر تب ررا  نش أب أم أو تة  أرا ذو رت ال

رن( تبي أم رر  ذح تس أذا  أه ألوا  أقا تت  أنا ني أب ذل تبا ذم  أه أء أجا رما  أل  ُ(سوُرة) }6أف
اًلصف).

وقاَما ُيِدعوُ ُبنيِ ُإسراًئيل ُإلى ُديِن ُاًلحق، ُفيِ ُمجتمخخع ُدخلخخت
فيه ُاًنحراًفاَت ُكثيرة ُوخراًفاَت ُوأباَطيل، ُوذلك ُبعد ُأن ُطخخاَل ُعلخخى
بحرفوُاً ُشريِعة ُاًلله، ُوتلعبخخوُاً بنيِ ُإسراًئيل ُاًلمد ُفقست ُقلوُبهم، ُو

بنصوُص ُاًلتوُراًة.. ُ

فبعث ُاًلله ُإليهم ُهذاً ُاًلنبيِ ُاًلكريِم ُبماَ ُبعث ُبه ُإخوُاًنه ُاًلنبياَء
بد ُبنخخيِ ُإسخخراًئيل ُإلخخى ُاًلجخخاَدة، ُويِصخخحح ُمخاَ ُدخخخل ُإلخخى من ُقبل ُلير
شريِعتهم ُمن ُتحريِف ُوتبديِل، ُكماَ ُجاَءهم ُبأحكاَما ُشرعية ُجديِخخدة،
برما ُعلى ُاًليهوُد ُفيِ ُشخخريِعة ُموُسخخى ومن ُذلك ُتحليل ُماَ ُكاَن ُقد ُح
عليه ُاًلسلما ُبسبب ُبغيهم ُوعدواًنهم ُ، ُعقوُبة ُمن ُاًلله ُ؛ٌ ُفبعث ُاًلله
إليهم ُهذاً ُاًلنبيِ ُاًلكريِم ُيِضخخع ُعنهخخم ُإصخخرهم ُواًلغلل ُاًلخختيِ ُكخخاَنت

عليهم ُ. ُ

لن نيخخ لب لمخخاَ ُ ذل دقاَ ُ دد لصخ هم لو داً ُعن ُدعوُة ُنبيه ُعيسى: ُ( قاَل ُتعاَلى ُمخبر
مة ليِخخ ذبآَ نم ُ هكخخ هت نئ ذج لو نم ُ هك ني لل لع لما ُ در هح ذذي ُ لل لض ُاً نع لب نم ُ هك لل لل ُ ذح هذل لو ذة ُ لراً نوُ لت لن ُاًل ذم لي ُ لد ليِ

ذن( هعوُ ذطي أ
ل لو له ُ لل هقوُاً ُاًل لت لفاَ نم ُ هك دب لر نن ُ هه50ذم هدو هبخخ نع لفاَ نم ُ هكخخ بب لر لو دبيِ ُ لر له ُ لل لن ُاًل ذإ ُ (
حم( ذقي لت نس هم حط ُ لراً ذص لذاً ُ ))(سوُرة ُآل ُعمراًن).51له

ومعلوُما ُأن ُقطخخب ُرحخخى ُدعخخوُة ُهخخذاً ُاًلنخخبيِ ُاًلكريِخخم ُوأصخخلهاَ
وأهم ُأركاَنهاَ ُهوُ ُاًلتوُحيد ُاًلذي ُبعثت ُبه ُاًلرسل ُكاَفة.

) ُوغيره ُبإسناَد ُحسن ُعن ُواًثلة ُأن ُرسوُل 4/107ُ() ُروى ُاًلماَما ُأحمد ُ(16
اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: ُ(أنزلت ُصحف ُإبراًهيم ُأول ُليلة ُمن ُ
رمضاَن، ُوأنزلت ُاًلتوُراًة ُلست ُمضين ُمن ُرمضاَن، ُوأنزل ُاًلنجيل ُلثلثا ُ
عشرة ُليلة ُخلت ُمن ُرمضاَن، ُوأنزل ُاًلزبوُر ُلثماَن ُعشرة ُخلت ُمن ُ
رمضاَن ُوأنزل ُاًلقرآن ُلربع ُوعشريِن ُخلت ُمن ُرمضاَن) ُأهخ. ُأي ُ: ُبداًيِة ُ

) ُعاَما. ُوقد ُذكر 600ُتنزيِله، ُوكاَن ُذلك ُبعد ُنزول ُاًلنجيل ُبماَ ُيِنيف ُعلى ُ(
) ُسنة ُمن482أبن ُكثير ُفيِ ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُأن ُاًلزبوُر ُأنزل ُعلى ُداًود ُبعد ُ(
داَ. ُ 1050ُإنزاًل ُاًلتوُراًة ُعلى ُموُسى ُوأن ُاًلنجيل ُأنزل ُبعد ُاًلزبوُر ُبخ( ) ُعاَم



نن ذمخ لناَ ُ نل لسخخ نر أ
ل لمخاَ ُ لو كماَ ُقاَل ُتعاَلى ُفيِ ُدعخخوُة ُاًلرسخخل ُعاَمخخة: ُ(

ذن( هدو هبخ نع لفاَ لنخاَ ُ أ
ل لل ُ ذإ له ُ للخخ ذإ لل ُ هه ُ لنخخ أ

ل ذه ُ نيخ لل ذإ ذحيِ ُ هنخوُ لل ُ ذإ مل ُ هسوُ لر نن ُ ذم لك ُ ذل نب ))25لق
.(سوُرة ُاًلنبياَء)

فاَلتوُحيد ُاًلذي ُتحوُيِه ُكلمة ُ(ل ُإله ُإل ُاًللخخه) ُهخخوُ ُأصخخل ُدعخخوُة
بسخخر ُاًللخخه اًلمسيح ُعليه ُاًلسلما ُشأنه ُكشأن ُكاَفخخة ُاًلرسخخل. ُوقخخد ُف
تعاَلى ُهذه ُاًلكلمة ُوبين ُحقيقة ُهخخذه ُاًلخخدعوُة ُعلخخى ُوجخخه ُاًلجمخخاَل
له للخخ هدواً ُاًل هبخخ نع هاً ذن ُ أ

ل دل ُ هسخخوُ لر مة ُ لمخخ أ
ه دل ُ هكخخ ذفخخيِ ُ لنخخاَ ُ نث لع لب ند ُ لقخخ لل لو بقخخوُله ُتعخخاَلى: ُ(

ذه نيخخ لل لع نت ُ لقخخ لح نن ُ لمخخ نم ُ ههخخ نن ذم لو هه ُ للخخ لدى ُاًل له نن ُ لم نم ُ هه نن ذم لف لت ُ هغوُ لطاَ هبوُاً ُاًل ذن لت نج لواً
لن( ذبي دذ لكخخ هم نل هة ُاً لبخخ ذق لعاَ لن ُ لكخخاَ لف ُ ني لك هرواً ُ هظ نن لفاَ ذض ُ نر نل

ل ذفيِ ُاً هرواً ُ ذسي لف هة ُ لل لل لض اًل
))(اًلنحل) ُ.36

بين ُسبحاَنه ُأنهاَ ُاًلعروة ُاًلوُثقى ُاًلتيِ ُعليهاَ ُمداًر ُاًلنجخخاَة، كماَ ُب
فمن ُاًستمسك ُبهاَ ُفاَز ُونجى ُومن ُكفر ُبهخخاَ ُأو ُأعخخرض ُعنهخخاَ ُهلخخك
نن لم لف ديِ ُ لغ نل لن ُاً ذم هد ُ نش بر لن ُاًل لي لب لت ند ُ لق داَ. ُفقاَل ُتعاَلى: ُ( داَ ُمبين وخسر ُخسراًن
لل لقى ُ نث هوُ نلخخ ذة ُاً لو نر هع نل ذبخخاَ لك ُ لسخخ نم لت نس ذد ُاً لقخخ لف ذه ُ لل ذبخخاَل نن ُ ذم نؤ هيِ لو ذت ُ هغوُ لطاَ ذباَل نر ُ هف نك ليِ

حم( ذلي لع حع ُ ذمي لس هه ُ لل لواًل لهاَ ُ لل لما ُ لصاَ ذف نن )) ُ(اًلبقرة)256اً

ذه).. لل ذباَل نن ُ ذم نؤ هيِ لو ذت ُ هغوُ لطاَ ذباَل نر ُ هف نك ليِ نن ُ لم لف  ُفقوُله ُتعاَلى ُفيِ ُاًلبقرة: ُ(

لت) ُ؛ٌ هغوُ لطخخاَ هبخخوُاً ُاًل ذن لت نج لواً له ُ لل هدواً ُاًل هب نع هاً ذن ُ أ
ل  ُوقوُله ُسبحاَنه ُفيِ ُاًلنحل: ُ(

ه ُإل ُاًللخه) ُبركختيِ هوُ ُمعنخى ُاًلتوُحيخد ُاًلخذي ُحخوُته ُوتضخمنته ُ(ل ُإل
اًلنفيِ ُاًلثباَت ُاًلذيِن ُتتكوُن ُمنهماَ.. ُفخ(ل ُإله) ُهوُ ُركن ُاًلنفيِ ُاًلخخذي
يِعنيِ ُاًلبراًءة ُمن ُكل ُماَ ُيِعبد ُمخخن ُدون ُاًللخه ُمخخن ُبشخخر ُأو ُحجخخر ُأو
لع ُمن ُاًلديِاَن ُواًلشراًئع ُواًلمناَهخخج لب هيِت غيره ُ، ُويِتضمن ُاًلكفر ُبكل ُماَ ُ

اًلباَطلة ُاًلتيِ ُماَ ُأنزل ُاًلله ُبهاَ ُمن ُسلطاَن. ُ

و(إل ُاًلله) ُهوُ ُركن ُاًلثبخخاَت ُاًلخخذي ُيِثبخخت ُويِفخخرد ُاًلعبخخاَدة ُللخخه
وحده، ُويِجرد ُاًلطاَعة ُاًلمطلقة ُواًلتشخخريِع ُواًلتحليخخل ُواًلتحريِخخم ُلخخه
وحده ُسبحاَنه ُفل ُيِشاَركه ُفيِ ُشيِء ُمن ُذلك ُل ُحاَكم ُول ُناَئب ُول

قسيس ُأو ُراًهب ُأو ُعاَلم ُأو ُغيره.. ُ

وهخخذاً ُيِعنخخيِ ُاًلخخبراًءة ُمخخن ُألوُهيخخة ُعيسخخى ُاًلخختيِ ُوصخخفه ُبهخخاَ
اًلنصاَرى.. ُفاَلمسيح ُواًحد ُمن ُأولئك ُاًلرسخخل ُاًلكخخراًما ُاًلخخذيِن ُدعخخوُاً
إلى ُهذه ُاًلكلمة ُاًلعظيمة ُكماَ ُفيِ ُقوُل ُاًلله ُتعخخاَلى ُاًلخخذي ُيِخخخاَطب

(وماَ ُأرسلناَ ُمن ُقبلك ُمنبه ُخاَتم ُاًلنبيين ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم:
رسوُل ُإل ُنوُحيِ ُإليه ُأنه ُل ُإله ُإل ُأناَ ُفاَعبخخدون) ُفاَلمسخخيح ُرسخخوُل
من ُاًلرسل ُاًلذيِن ُأرسلوُاً ُقبل ُخاَتم ُاًلنبيين ُواًلمرسلين ُصلى ُاًللخخه
عليه ُوسلم، ُوقد ُذكر ُاًللخخه ُتعخخاَلى ُذلخخك ُفخخيِ ُبيخخاَن ُدعخخوُة ُاًلمسخخيح

وعلى ُلساَنه ُفقاَل: ُ



ذنيِ هذو ذخ لت ذس ُاً لناَ ذلل لت ُ نل هق لت ُ نن أ
ل لء لم ُ ليِ نر لم لن ُ نب لسى ُاً ذعي ليِاَ هه ُ لل لل ُاًل لقاَ نذ ُ ذإ لو )

لمخخاَ لل ُ هقخخوُ أ
ل نن ُ لأ ذليِ ُ هن ُ هكوُ ليِ لماَ ُ لك ُ لن لحاَ نب هس لل ُ لقاَ ذه ُ لل ذن ُاًل هدو نن ُ ذم ذن ُ ني له لل ذإ ليِ ُ دم أ

ه لو
لل لو ذسخخيِ ُ نف لن ذفخخيِ ُ لمخخاَ ُ هم ُ للخخ نع لت هه ُ لتخخ نم ذل لع ند ُ لق لف هه ُ هت نل هق هت ُ نن هك نن ُ ذإ قق ُ لح ذب ذليِ ُ لس ُ ني لل

ذب( هيوُ هغ نل هما ُاً لل لع لت ُ نن أ
ل لك ُ لن ذإ لك ُ ذس نف لن ذفيِ ُ لماَ ُ هم ُ لل نع أ

لل116ل ذإ نم ُ ههخخ لل هت ُ نلخخ هق لمخخاَ ُ (
لمخخاَ دداً ُ ذهي لشخخ نم ُ ذهخخ ني لل لع هت ُ ننخخ هك لو نم ُ هك لب لر لو دبيِ ُ لر له ُ لل هدواً ُاًل هب نع ذن ُاً أ

ل ذه ُ ذب ذنيِ ُ لت نر لم أ
ل لماَ ُ

دل هكخخ للخخى ُ لع لت ُ نن أ
ل لو نم ُ ذه ني لل لع لب ُ ذقي لر لت ُاًل نن أ

ل لت ُ نن هك ذنيِ ُ لت ني لف لوُ لت لماَ ُ لل لف نم ُ ذه ذفي هت ُ نم هد
حد( ذهي لش مء ُ نيِ )) ُ(اًلماَئدة).117لش

وقد ُجاَء ُشيِء ُمن ُهذاً ُفيمخخاَ ُتبقخخى ُفخخيِ ُأنخخاَجيلهم ُاًلمحرفخخة ُففخخيِ
لك) ُ: 4/8ُ) ُولوُقاَ ُ(11-10/(4إنجيل ُمتى ُ ذب ُإله حب؛ٌ ُللر بنه ُمكتوُ  ُ( ُإ

هبد) ُ. هع لت هه ُ لد هه ُوح بيِاَ هجد ُوإ تس

وموُجوُد ُأصرح ُمنه ُفيِ ُإنجيل ُبرناَباَ ُاًلذي ُترفضه ُاًلكنيسة ُلن ُفيه
إبطخخاَل ُصخخريِح ُلشخخركياَتهم ُبخخل ُفيخخه ُصخخراًحة ُذكخخر ُأن ُ" ُآدما ُرأى
91مكتوُباَ ُفوُق ُاًلباَب ُ( ُل ُإله ُإل ُاًلله ُ ُمحمداً ُرسوُل ُاًللخخه ُ) ُ" ُص ُ

اًلفصل ُاًلحاَدي ُواًلربعوُن ُ.

وفيه ُأن ُتلميذ ُاًلمسيح ُلمخخاَ ُبعثهخخم ُمبشخخريِن ُباَلتوُبخخة ُكمخخاَ ُأمرهخخم
يِسوُع ُمبرئين ُكل ُنوُع ُمن ُاًلمرض(حخختى ُثبخخت ُفخخيِ ُاًسخخراًئيل ُكلما

).أن الله أحد ، وأن يسوع نبي اللهيِسوُع ُ

 ُاًلفصخخل ُاًلسخخاَدس ُواًلعشخخرون ُبعخخد ُاًلماَئخخة ُ، ُوفخخي195ِ-194ص
اًلموُضع ُنفسه ُقوُلهم ُللمسيح ُ: ُ( ُيِاَمعلم ُلقد ُأبرأناَ ُعدداً ُل ُيِحصى
من ُاًلمرضى ُوأخرجناَ ُشياَطين ُكثيرة ُكاَنوُاً ُيِعذبوُن ُاًلناَس ُ، ُفقخخاَل
يِسوُع ُ: ُ( ُليغفر ُاًللخخه ُلكخخم ُأيِهخخاَ ُاًلخخخوُة ُلنكخخم ُأخطخخأتم ُإذ ُقلتخخم ُ"
أبرأناَ ُ" ُ، ُوإنماَ ُاًلله ُهوُ ُاًلذي ُفعل ُذلخخك ُكلخخه ُ) ُ.. ُوقخخاَل ُ: ُفخخيِ ُكخخل
عمل ُصاَلح ُقوُلوُاً ُ" ُاًلرب ُصنع ُ" ُوفخخيِ ُكخخل ُعمخخل ُرديخخء ُقوُلخخوُاً ُ"
أخطأت ُ" ُثم ُسألهم ُعماَ ُيِقوُله ُاًسراًئيل ُماَ ُيِصنع ُتلميذه ُمن ُذلك
حه ُأحد ُوأنك ُنخخبيِ ُاًللخخه ُ، فأجاَب ُاًلتلميذ ُ: ُبأنهم ُيِقوُلوُن ُاًنه ُيِوُجد ُإل

فأجاَب ُيِسوُع ُبوُجه ُمتهلل ُ: ُ( ُتباَرك ُاًسم ُاًلله ُاًلقدوس ُ).

اًلفصل ُاًلثاَنيِ ُعشر ُبعد ُاًلماَئتين ُ: ُ( ُأيِهاَ ُاًلرب ُاًللخه285وفيِ ُص ُ
اًلقخخديِر ُاًلغيخخوُر ُ.. ُاًلعخخن ُإلخخى ُاًلبخخد ُكخخل ُمخخن ُيِفسخخد ُإنجيلخخيِ ُاًلخخذي
أعطيتنيِ ُعندماَ ُيِكتبوُن ُأنيِ ُاًبنك ُلنخيِ ُأنخخاَ ُاًلطيخن ُواًلختراًب ُخخاَدما

.)17(خدمك ُ) ُ

تاييده بالمعجزات: -

أخذت ُهذه ُاًلنقوُل ُمن ُ( ُإنجيل ُبرناَباَ ُودراًسخخاَت ُحخخوُل ُوحخخدة ُاًلخخديِن() 17ُ
عند ُموُسى ُوعيسى ُومحمد ُعليهم ُاًلسلما ُ) ُتحقيق ُسيف ُاًلله ُأحمد ُفاَضل

ما ُمنشوُراًت ُداًر ُاًلقلم ُ– ُكوُيِت.1973هخ ُ– 1393ُ– ُاًلطبعة ُاًلولى ُ



بيِد ُاًللخخه ُنخخبيه ُاًلمسخخيح ُعليخخه ُاًلسخخلما ُباَلبينخخاَت ُاًلبخخاَهرة، وقد ُأ
واًلمعجزاًت ُاًلظاَهرة ُاًلداًلة ُعلى ُصدقة ُوصدق ُرساَلته.. ُ

- ُوأول ُهذه ُاًلمعجزاًت ُكماَ ُتقدما ُولدته ُمن ُغير ُأب. ُ

ثم ُكلمه ُفيِ ُاًلمهد ُ..-

 ُولماَ ُبدأ ُدعوُته ُفيِ ُبنيِ ُإسراًئيل ُصاَر ُيِبرئ ُاًلكمه ُواًلبرص-
ويِحيِ ُاًلموُتى ُبإذن ُاًلله. ُ

فقد ُبعث ُفيِ ُزمن ُاًنتشر ُفيه ُاًلطب ُواًلحكمة، ُلخخذلك ُكخخاَنت
بنى ُللحكيخخم ُأن داً ُلهل ُهخخذاً ُاًلفخخن ُ.. ُفخخأ بيِد ُبهاَ ُتعجيز معجزاًته ُاًلتيِ ُأ

دل ُمن ُاًلعمى،إذ ُهوُ ُاًلذي ُولد ُبعمخخاَه ُيِبرئ ُاًلكمه اًلذي ُهوُ ُأسوُأ ُحاَ
أو ُاًلبرص ُواًلمجذوما، ُوكيف ُيِتوُصل ُأحد ُمن ُاًلخلق ُولوُ ُكاَن ُمن، ُ

أعرفهم ُباَلطب ُواًلحكمة ُإلى ُأن ُيِقيم ُاًلميت ُمن ُقبره؟؟ ُ

لل( ذجيخخ نن ذنل لواً لة ُ لراً نوُ لتخخ لواًل لة ُ لمخخ نك ذح نل لواً لب ُ لتخخاَ ذك نل هه ُاً همخخ دل لع هيِ لو قاَل ُتعاَلى: ُ(
دنخخي48ِ لأ نم ُ هكخخ دب لر نن ُ ذمخخ مة ُ ليِخخ ذبآَ نم ُ هك هت نئ ذج ند ُ لق دنيِ ُ أ

ل لل ُ ذئي لراً نس ذإ ذنيِ ُ لب للى ُ ذإ دل ُ هسوُ لر لو (
ذن نذ ذإ ذبخخ دراً ُ نيخخ لط هن ُ هكخخوُ لي لف ذه ُ ذفيخخ هخ ُ هف نن أ

ل لف ذر ُ ني لط ذة ُاًل لئ ني له لك ذن ُ دطي لن ُاًل ذم نم ُ هك لل هق ُ هل نخ أ
ل

لمخخاَ ذب نم ُ هكخخ هئ دب لن أ
ه لو ذه ُ للخخ ذن ُاًل نذ ذإ ذب لتى ُ نوُ لم نل ذييِ ُاً نح أ

ه لو لص ُ لر نب نل
ل لواً له ُ لم نك نل

ل هئ ُاً ذر نب أ
ه لو ذه ُ لل اًل

نم هتخخ نن هك نن ُ ذإ نم ُ هكخخ لل دة ُ ليِخخ لل لك ُ ذلخخ لذ ذفخخيِ ُ لن ُ ذإ نم ُ هك ذت هيخخوُ هب ذفيِ ُ لن ُ هرو ذخ لد لت لماَ ُ لو لن ُ هلوُ هك أ
ن لت

لن( ذني ذم نؤ )) ُ(سوُرة ُآل ُعمراًن).49هم

ذتخخيِ لم نع ذن نر ُ هكخخ نذ لم ُاً ليِ نر لم لن ُ نب لسى ُاً ذعي ليِاَ ُ هه ُ لل لل ُاًل لقاَ نذ ُ ذإ وقاَل ُتعاَلى ُ: ُ(
ذد نهخخ لم نل ذفيِ ُاً لس ُ لناَ هم ُاًل دل لك هت ذس ُ هد هق نل ذح ُاً هرو ذب لك ُ هت ند ليِ أ

ل نذ ُ ذإ لك ُ ذت لد ذل لواً لعلى ُ لو لك ُ ني لل لع
لن ذم هق ُ هل نخ لت نذ ُ ذإ لو لل ُ ذجي نن ذنل لواً لة ُ لراً نوُ لت لواًل لة ُ لم نك ذح نل لواً لب ُ لتاَ ذك نل لك ُاً هت نم لل لع نذ ُ ذإ لو دل ُ نه لك لو
هئ ذر نبخخ هت لو ذنيِ ُ نذ ذإ ذبخخ دراً ُ نيخخ لط هن ُ هكخخوُ لت لف لهاَ ُ ذفي هخ ُ هف نن لت لف ذنيِ ُ نذ ذإ ذب ذر ُ ني لط ذة ُاًل لئ ني له لك ذن ُ دطي اًل
ذنخخيِ لب هت ُ نفخخ لف لك نذ ُ ذإ لو ذنيِ ُ نذ ذإ ذبخ لتى ُ نوُ لمخخ نل هج ُاً ذر نخخخ هت نذ ُ ذإ لو ذنيِ ُ نذ ذإ ذبخ لص ُ لر نب نل

ل لواً له ُ لم نك نل
ل اً

لهخذاً نن ُ ذإ لفخرواً ُمنهخم ُ لك لن ُ لل ُاًلذيِ لقاَ لف ذت ُ لناَ دي لب نل ذباَ نم ُ هه لت نئ ذج نذ ُ ذإ لك ُ نن لع لل ُ ذئي لراً نس ذإ
حر ٌمبين ُ) ُ( نح ذس ))(سوُرة ُاًلماَئدة) ُ.110إل ُ

إيمان الحواريين بالمسيح: 

اًلحوُاًريِخخوُن ُعخخدد ُمخخن ُتلميخخذ ُاًلمسخخيح ُآمنخخوُاً ُبخخه ُوصخخحبوُه
داً ُمن ُاًلمعجخخزاًت ُاًلخختيِ ُأيِخخده ُاًللخخه ُبهخخاَ ُ.. ُوقخخد ُسخخموُاً وشهدواً ُكثير
باَلحوُاًريِين ُمن ُاًلحوُر ُوهوُ ُاًلبياَض ُلصفاَء ُقلوُبهم ُونقاَء ُسريِرتهم..



هت نيخخ لح نو أ
ل نذ ُ ذإ لو قاَل ُتعاَلى: ُ(

ذبخخيِ)18( هنخخوُاً ُ ذم لءاً نن ُ أ
ل لن ُ ديِي ذر لوُاً لحخخ نل للخخى ُاً ذإ ُ ُ 
لن( هموُ ذل نسخخ هم لنخخاَ ُ لن أ

ل ذب ند ُ له نشخخ لواً لنخخاَ ُ لم لءاً هلوُاً ُ لقخخاَ ذليِ ُ هسخخوُ لر ذب لل111لو لقخخاَ نذ ُ ذإ (
لنخاَ ني لل لع لل ُ دز لنخ هيِ نن ُ لأ لك ُ ببخ لر هع ُ ذطي لت نسخ ليِ نل ُ لهخ لم ُ ليِ نر لم لن ُ نب لسى ُاً ذعي ليِاَ ُ لن ُ بيِوُ ذر لوُاً لح نل اً

لن( ذني ذم نؤ هم نم ُ هت نن هك نن ُ ذإ له ُ لل هقوُاً ُاًل لت لل ُاً لقاَ ذء ُ لماَ لس لن ُاًل ذم دة ُ لد ذئ هد112لماَ ذريِ هن هلوُاً ُ لقاَ (
لهخخاَ ني لل لع لن ُ هكخخوُ لن لو لناَ ُ لت نق لد لصخخ ند ُ لقخخ نن ُ أ

ل لم ُ لل نع لن لو لناَ ُ هب هلوُ هق لن ُ ذئ لم نط لت لو لهاَ ُ نن ذم لل ُ هك أ
ن لن نن ُ لأ

لن( ذديِ ذه لشاَ لن ُاًل لنخخا113َذم ني لل لع نل ُ ذز ننخخ أ
ل لنخخاَ ُ لب لر لم ُ هه لل لم ُاًل ليِ نر لم هن ُ نب لسى ُاً ذعي لل ُ لقاَ (

لنخخاَ نق هز نر لواً لك ُ نن ذم دة ُ ليِ لءاً لو لناَ ُ ذر ذخ لءاً لو لناَ ُ ذل لو ذل
ل دداً ُ ذعي لناَ ُ لل هن ُ هكوُ لت ذء ُ لماَ لس لن ُاًل ذم دة ُ لد ذئ لماَ

لن( ذقي ذز لراً هر ُاًل لخي لت ُ نن أ
ل نر114لو هفخخ نك ليِ نن ُ لمخخ لف نم ُ هك ني لل لع لهاَ ُ هل دز لن هم دنيِ ُ ذإ هه ُ لل لل ُاًل لقاَ (

لن( ذمي لل لعخاَ نل لن ُاً ذمخ دداً ُ لحخ أ
ل هه ُ هب دذ لعخ أ

ه لل ُ دباَ ُ لذاً لعخ هه ُ هب دذ لع أ
ه دنيِ ُ ذإ لف نم ُ هك نن ذم هد ُ نع ))115لب

(اًلماَئدة).

اَلى ُأن ُأولئخك ُاًلحخوُاًريِين ُقخد ونحن ُنؤمن ُكماَ ُأخبرناَ ُاًلله ُتع
نصرواً ُاًلمسيح ُونصرواً ُدعوُته ُوآمنوُاً ُبه ُكرسوُل ُمن ُعند ُاًلله ُفلم

بيرواً.. ُ يِبدلوُاً ُأو ُيِغ

هم ههخخ نن ذم لسى ُ ذعي لس ُ لح لأ لماَ ُ لل لف وقد ُأثنى ُاًلله ُتعاَلى ُعليهم ُبقوُله: ُ(
ذه للخخ هر ُاًل لصخخاَ نن أ

ل هن ُ نحخخ لن لن ُ بيِوُ ذر لوُاً لح نل لل ُاً لقاَ ذه ُ لل للى ُاًل ذإ ذري ُ لصاَ نن أ
ل نن ُ لم لل ُ لقاَ لر ُ نف هك نل اً

لن( هموُ ذل نس هم لناَ ُ أ
ل ذب ند ُ له نش لواً ذه ُ لل ذباَل لناَ ُ لم لنخخا52َلءاً نع لب لت لواً لت ُ نلخخ لز نن أ

ل لمخخاَ ُ ذب لناَ ُ لم لءاً لناَ ُ لب لر (
لن( ذديِ ذه لشاَ لع ُاًل لم لناَ ُ نب هت نك لفاَ لل ُ هسوُ لر )) ُ(سوُرة ُآل ُعمراًن).53اًل

لل لقخاَ لمخاَ ُ لك ذه ُ لل لر ُاًل لصاَ نن أ
ل هنوُاً ُ هكوُ هنوُاً ُ لم لءاً لن ُ ذذيِ لل لهاَ ُاً بيِ أ

ل ليِاَ ُ وقاَل ُتعاَلى: ُ(
لن بيِخخوُ ذر لوُاً لح نل لل ُاً لقاَ ذه ُ لل للى ُاًل ذإ ذري ُ لصاَ نن أ

ل نن ُ لم لن ُ ديِي ذر لوُاً لح نل ذل لم ُ ليِ نر لم هن ُ نب لسى ُاً ذعي
حة لفخخ ذئ لطاَ نت ُ لر لفخخ لك لو لل ُ ذئي لراً نسخخ ذإ ذنخخيِ ُ لب نن ُ ذم حة ُ لف ذئ لطاَ نت ُ لن لم لفآَ ذه ُ لل هر ُاًل لصاَ نن أ

ل هن ُ نح لن
لن( ذريِ ذه لظاَ هحوُاً ُ لب نص أ

ل لف نم ُ ذه دو هد لع للى ُ لع هنوُاً ُ لم لءاً لن ُ ذذيِ لل لناَ ُاً ند ليِ أ
ل (سخخوُرة))خخ 14ُلف

.اًلصف)

بين ُاًلنخخبيِ وفيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُيِرويِخخه ُمسخخلم ُفخخيِ ُصخخحيحه ُيِخخب
صخخلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم ُأن ُاًلحخخوُاًريِين ُهخخم ُخاَصخة ُاًتبخخاَع ُاًلرسخخل
وصحاَبتهم. ُفعن ُعبد ُاًلله ُبن ُمسعوُد ُرضخخيِ ُاًللخخه ُعنخخه ُأن ُرسخخوُل
اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: ُ(ماَ ُمن ُنخخبيِ ُبعثخخه ُاًللخخه ُفخخيِ ُأمخخة
قبليِ، ُإل ُكاَن ُلخخه ُمخخن ُأمتخخه ُحوُاًريِخخوُن ُوأصخخحاَب، ُيِأخخخذون ُبسخخنته
ويِقتدون ُبأمره، ُثم ُتخلف ُمن ُبعدهم ُخلوُفا ُيِقوُلوُن ُماَ ُل ُيِعلموُن
ويِفعلوُن ُمخاَ ُل ُيِخؤمرون، ُفمخخن ُجاَهخخدهم ُبيخخده ُفهخخوُ ُمخؤمن، ُومخخن

() ُقيل ُ: ُاًلمراًد ُبهذاً ُاًلوُحيِ، ُوحيِ ُإلهاَما، ُأي: ُأرشدهم ُاًلله ُإليه ُودلهم 18ُ
عليه، ُكماَ ُقيِ ُقوُله ُتعاَلى: ُ(وأوحى ُربك ُإلى ُاًلنحل)، ُ(وأوحيناَ ُإلى ُأما ُ
موُسى ُأن ُأرضعيه، ُفإذاً ُخفت ُعليه ُفألقيه ُفيِ ُاًليم). ُوقيل ُ: ُاًلمراًد ُوحيِ ُ
بوُاًسطة ُاًلرسوُل ُوتوُفيق ُقلوُبهم ُلقبوُل ُاًلحق، ُولهذاً ُاًستجاَبوُاً ُقاَئلين ُ(آمناَ
واًشهد ُبأنناَ ُمسلموُن). ُواًلخلصة ُأنهم ُليسوُاً ُبأنبياَء، ُبل ُمن ُأنصاَر ُوأتباَع ُ
اًلنبياَء. ُ ُ



جاَهدهم ُبلسخخاَنه ُفهخخوُ ُمخخؤمن، ُومخخن ُجاَهخخدهم ُبقلبخخه ُفهخخوُ ُمخخؤمن،
وليس ُوراًء ُذلك ُمن ُاًليِماَن ُحبة ُخردل).

 ُفهذاً ُكله ُيِدل ُعلى ُأن ُاًلحوُاًريِين ُهخخم ُخاَصخخة ُاًلنبيخخاَء ُوأنصخخاَرهم،
برهم ُمخن ُعخاَداًهم وكذلك ُكاَن ُحوُاًريِوُ ُعيسى ُعليه ُاًلسلما، ُلم ُيِضخ
ول ُمن ُخخخاَلفهم ُوخخخذلهم ُمخخن ُاًلمشخخركين ُاًلخخذيِن ُوصخخفوُاً ُعيسخخى
برفوُاً ُاًلكتاَب ُواًلشريِعة ُاًلتيِ ُجخخاَء ُبهخخاَ، ُوبخخدلوُاً ُاًلكلخخم باَللوُهية، ُوح

عن ُموُاًضعه. ُ

 ُ ُبل ُثبت ُأولئخخك ُاًلحوُاًريِخخوُن ُعلخخى ُمخخاَ ُتركهخخم ُعليخخه ُعيسخخى ُعليخخه
اًلسلما ُرغم ُاًلذى ُواًلعذاًب ُواًلقتل ُواًلنشر ُباَلمناَشير. ُ

فعن ُمعاَذ ُبن ُجبل ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُعن ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله
عليه ُوسلم ُقاَل: ُ(خذواً ُاًلعطخخاَء ُمخخاَداًما ُعطخخاَء، ُفخخإذاً ُصخخاَر ُرشخخوُة

على ُاًلديِن ُفل ُتأخذوه، ُولستم ُبتاَركيه ُفيمنعكم ُذلك ُاًلفقر. ُ

أل ُإن ُرحى ُاًلسلما ُداًئرة ُتدور ُمع ُاًلكتاَب ُحيث ُيِدور، ُأل ُإن
اًلسخخلطاَن ُواًلكتخخاَب ُسخخيفترقاَن، ُأل ُفل ُتفخخاَرقوُاً ُاًلكتخخاَب. ُأل ُإنخخه
سيكوُن ُعليكم ُأمخخراًء ُإن ُأطعمتمخوُهم ُأضخخلوُكم، ُوإن ُعصخخيتموُهم

قتلوُكم، ُقاَلوُاً: ُفكيف ُنصنع ُيِاَ ُرسوُل ُاًلله..؟ ُ

 : كما صنع أصحاب عيسى عليه السلم، حملواقاَل
على الخشب، ونشروا بالمناشير، موت في طاعببة اللبه

). ُخير من حياة في معصية الله

هكذاً ُأثنى ُاًلله ُتعاَلى ُورسوُله ُصلى ُاًلله ُعليخخه ُوسخخلم ُعلخخى
اًلحوُاًريِين ُووصفهم ُبأطيب ُاًلصفاَت ُوأجمل ُاًلخلل.. ُ

أماَ ُاًلنصاَرى ُفقد ُأظهروهم ُفيِ ُأنخخاَجيلهم ُعلخخى ُأنهخخم ُأنخخاَس
 ُوتبرؤواً ُمنخخه ُوأنكخخرواً)19(جبناَء ُخذلوُاً ُاًلمسيح ُوهربوُاً ُعند ُاًلحقاَئق

 ُبخل ُوصخخوُروهم ُعلخخى ُأنهخخم ُأغبيخخاَء)20(معرفتهخخم ُبخه ُعنخخد ُاًعتقخخاَله ُ
نميِ ُاًلقلوُب!! هع  ُ)21(وثقيلوُاً ُاًلفهم ُ

) ُ: ُ(فتركه ُاًلتلميذ ُكلهم ُوهربوُاً) ُأهخ. ُوفيِ 26/56ُ() ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُ(19
): ُ(وقاَل ُلهم ُيِسوُع: ُستعثرون ُبأجمعكم) ُأهخ. ُ 14/36ُمرقس ُ(

) ُوفيه ُعن ُبطرس ُوهوُ ُأقرب ُاًلتلميذ 75ُ-26/69() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُ(20
للمسيح ُعندهم: ُ(فأخذ ُيِلعن ُويِحلف، ُقاَل ُإنيِ ُل ُأعرفا ُهذاً ُاًلرجل)أهخ. ُ
يِعنيِ: ُاًلمسيح. ُ ُ

): ُ(لنهم ُلم ُيِفهمخخوُاً ُمخخاَ ُجخخرى6/52() ُأنظر ُعلى ُسبيل ُاًلمثاَل ُمرقس ُ(21
داَ ُ( ):18-7/17على ُاًلرغفة ُبل ُكاَنت ُقلوُبهم ُعميخخاَء) ُأهخخخ. ُوأنظخخر ُفيخخه ُأيِضخخ

داً ُعن ُاًلجميع ُسأله ُتلميخخذه ُعخخن ُاًلمثخخل ُفقخخاَل ُلهخخم: (ولماَ ُدخل ُاًلبيت ُمبتعد
داَ ُل ُفهم ُلكم؟) ُأهخ- ُوفيخخه ُ( ): ُ(فنسخخوُاً ُأن ُيِأخخخذوا21ً-8/14(أهكذاً ُأنتم ُأيِض

داً ُولم ُيِكن ُعندهم ُفيِ ُاًلسفينة ُسوُى ُرغيف ُواًحد.. ُفجعلخخوُاً ُيِتجخخاَدلوُن.. خبز
فقاَل ُلهم ُيِسوُع: ُ(ماَ ُباَلكم ُتتجاَدلوُن ُلنه ُل ُخبز ُعندكم؟ ُألم ُتخخدركوُاً ُحخختى



بهل ُعلخخى ُاًلنصخخاَرى ُأن هتسخخ ول ُشخخك ُأن ُهخخذه ُاًلوصخخاَفا ُاًلخيخخرة ُ
داً ُمن ُاًلعقاَئد ُاًلشركية ُاًلتيِ ُكاَن ُيِنكرهخخاَ ُأولئخخك يِمررواً ُبسببهاَ ُكثير
اًلحوُاًريِوُن.. ُفهم ُبزعم ُاًلنصاَرى ُلثقل ُإفهخخاَمهم ُوغبخخاَوتهم ُوعمخخيِ
قلوُبهم.. ُلم ُيِدركوُاً ُأن ُاًلمسيح ُهوُ ُأبن ُاًلله ُإل ُفيِ ُمراًحل ُمتأخرة

من ُحياَة ُاًلمسيح!! ُ

وتأمل ُسؤاًلهم ُبعد ُبعض ُاًلمعجزاًت ُاًلخختيِ ُظهخخرت ُعلخخى ُيِخخد
داَ اًلمسيح، ُفتراًهم ُمع ُأنهم ُأتباَعه ُوتلمذته ُوخاَصخخته: ُ(خخخاَفوُاً ُخوُفخخ
ن ُتخرى ُهخذاً ُحختى ُاًلريِخح ُواًلبحخر هم ُلبعخض: ُم داً ُوقخاَل ُبعض شديِد

). 4/41ُيِطيعاَنه ُ؟) ُمرقس ُ(

فمع ُأن ُاًلصخل ُفخيِ ُاًلمعجخخزة ُأن ُاًللخه ُيِظهرهخاَ ُعلخخى ُأيِخدي
أنبيخخاَئه ُكخخدليل ُعلخخى ُصخخدقهم ُوصخخدق ُرسخخاَلتهم.. ُإل ُأنهخخم ُفخخيِ
ذرفا ليِعخخ هتعخخرفا ُاًلغاَيِخخة ُمخخن ُوراًئهخخاَ، ُول ُ اًلناَجيل ُيِظهرونهاَ ُمبهمة ُل ُ
من ُيِشهدهاَ ُ؛ٌ ُمن ُهخخذاً ُاًلخخذي ُتحصخخل ُعلخخى ُيِخخديِه…! ُومخخاَ ُذلخخك ُإل
داَ، ُفيجيبخخوُاً ُمخختى ُشخخاَءواً ُ: ُإنخخه ُاًبخخن ليبقخخوُاً ُبخخاَب ُاًلشخخراًك ُمفتوُحخخ

 ُ!! ُ)22(اًلله

داَ. ُ كبرت ُكلمة ُتخرج ُمن ُأفوُاًههم ُإن ُيِقوُلوُن ُإل ُكذب

اًلن ُوتفهمخخوُاً؟ ُألكخخم ُقلخخوُب ُعميخخاَء؟ ُألكخخم ُعيخخوُن ُول ُتبصخخرون ُوأذاًن ُول
داً ُ.. ُ تسمعوُن؟ ُ.. ُألم ُتفهموُاً ُحتى ُاًلن.. ُ؟) ُأهخ ُمختصر

داَ.. ُأنظر ُإنجيل ُلوُقاَ ُ– ُاًلصحاَح بلة ُاًلفهم ُأيِض - ُبل ُقد ُرموُاً ُمريِم ُاًلصديِقة ُبق
اًلثاَنيِ ُعند ُقصة ُفقد ُمريِم ُويِوُسف ُللمسيح ُوهوُ ُاًبن ُاًثنتيِ ُعشرة ُسنة ُثم ُ
وجداًه ُفيِ ُاًلهيكل، ُفأخبراًه ُبأنهماَ ُكاَناَ ُيِبحثاَن ُعنه ُبلهفة ُفقاَل ُلهماَ ُفيِ ُ

) ُ: ُ(ولم ُبحثتماَ ُعنيِ؟ ُألم ُتعلماَ ُأنه ُيِجب ُعليِ ُأن ُأكوُن ُعند 50ُرقم ُ(
أبيِ ُ!!!؟ ُفلم ُيِفهماَ ُماَ ُقاَل ُلهماَ) ُأهخ. ُتأمل ُيِجعلهم ُاًلنصاَرى ُخ ُعند ُأخطر ُ
اًلمساَئل ُخ ُأغبياَء ُل ُيِفهموُن ُ، ُوكيف ُل ُتفهم ُمريِم ُقوُله ُعند ُ(أبيِ)؟ ُوقد ُ

) ُ: ُ(تلديِن32-1/31بشرهاَ ُاًلملك ُبزعمهم ُقبل ُحملهاَ ُبقوُله ُكماَ ُفيِ ُ(لوُقاَ
هيِدعى) ُ، ُوكذاً ُقوُله ُفيِ ُ بيِ ُ داَ ُواًبن ُاًلعل داَ ُفسميه ُيِسوُع ُسيكوُن ُعظيم اًبن

هيِدعى ُ) ُأهخ 35ُاًلموُضع ُنفسه ُرقم ُ( داَ ُواًبن ُاًلله ُ ) ُ: ُ(يِكوُن ُاًلموُلوُد ُقدوس
هه..!! ُ ..فأفق ُيِاَ ُعبد ُاًلصليب ُ.. ُفهذاً ُبداًيِته ُوهذاً ُمنتهاَ

() ُوكذلك ُعند ُقوُلهم ُ: ُ( ُإن ُاًلرواًح ُاًلنجسة ُإذاً ُرأته ُكاَنت ُترتمخخيِ ُعلخخى22
قدميه ُوتصيح ُ" ُأنخخت ُاًبخخن ُاًللخخه" ُفكخخاَن ُيِنهاَهخخاَ ُبشخخدة) ُتراًهخخم ُيِزيِخخدون ُهنخخاَ

) ُفهخخم ُيِبنخخوُن ُأعظخخم ُأركخخاَن12-3/11عباَرة ُ: ُ(عن ُكشف ُأمخخره) ُمرقخخس(
عقيدتهم ُعلى ُأقوُاًل ُاًلشياَطين، ُول ُيِجعلوُن ُنهيِ ُاًلمسيح ُعن ُهذاً ُاًلبخخاَطن،
بيخخة! دل ُللشرك ُ، ُاًلذي ُبعث ُاًلنبياَء ُكاَفة ُلجل ُإبطاَله ُ؛ٌ ُبخخل ُاًلمسخخألة ُأمن إبطاَ
داَ ُلله ُإن مخاَفة ُأن ُيِنكشف ُأمره ُ! ُفيقاَل ُلهم: ُوماَ ُاًلذي ُيِخشاَه ُمن ُكاَن ُاًبن
كشف ُأمره؟ ُأولم ُيِبعثه ُاًلله ُبزعمكم ُكيِ ُيِكشخخف ُويِصخخلب ُفيفخخدي ُاًلنخخاَس

ويِخلصهم ُبذلك..؟؟
داَ ُ، ُولينسبوُاً ُ  ُولكنه ُاًلتناَقض ُواًلترقيع ُاًلذي ُيِبقيِ ُباَب ُاًلشراًك ُمفتوُح
عقيدتهم ُاًلكفريِة ُللمسيح ُمتى ُشاَءواً.. ُ ُ



بل ُجعلوُاً ُمن ُحوُاًريِيه ُوتلمذته ُوخاَصته، ُمخخن ُخخخاَن ُاًلمسخخيح
داَ داَ ُيِسخخرق)23(وأسلمه ُإلى ُأعداًئه ُمقاَبل ُثلثيخخن ُدرهمخخ بسخخراًف وكخخاَن ُ

 ُهخخذاً)24(أموُاًل ُاًلمسيح ُوتلمذته ُاًلباَقين ُوهوُ ُيِهخخوُذاً ُاًلسخخخريِوُطيِ
مع ُأنهم ُيِذكرون ُعن ُاًلمسيح ُأنه ُجعل ُلجميع ُاًلحوُاًريِين ُخخخ ُومنهخخم
داَ ُعلى ُاًلشخياَطين ُوقخدرة ُعلخى ُإبخراًء هذاً ُاًلخاَئن ُاًلساَرق ُخ ُسلطاَن

): ُ( ُودعاَ ُتلميخخذه9-10/1وإشفاَء ُاًلمرضى، ُكماَ ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُ(
داَ ُيِطخخردون ُبخخه ُاًلرواًح ُاًلنجسخخة اًلثنخخيِ ُعشخخر ُفخخأولهم ُسخخلطاَن
نثنخخيِ ويِشفوُن ُاًلناَس ُمن ُكل ُمرض ُوعلة ُوهذه ُأسخخماَء ُاًلرسخخل ُاًل

 ُ:-)25(عشر

 ُ)26(سمعاَن ُاًلذي ُيِقاَل ُله ُبطرس-1

وإندرواًس ُأخوُه. ُ-2

لبدى-3 لز )27(فيعقوُب ُبن ُ

)28(ويِوُحناَ ُأخوُه-4

ببس. ُ-5 ففيل

هس ُ-6 هو هتلماَ لبر و

فتوُماَ. ُ-7

 ُ)29(ومتى ُاًلعشاَر-8

لحلفى ُ-9 فيعقوُب ُبن ُ

هوس-10 لداً لت و
)30(

)31(فسمعاَن ُاًلغيوُر-11

ويِهوُذاً ُاًلسخريِوُطيِ ُذاًك ُاًلذي ُأسلمه. ُ-12

). 16ُ-26/14() ُكماَ ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُ(23
) ُوسيأتيِ. ُ 7ُ-12/6() ُأنظر ُيِوُحناَ ُ(24

دل ُكماَ ُفيِ ُهذاً ُاًلموُضع ُوغيره ُمن25 () ُيِسميِ ُاًلنصاَرى ُ ُتلميذ ُاًلمسيح ُرس
كتبهم. ُ

() ُهوُ ُشمعوُن ُباَطره ُوسمعاَن ُأسمه ُاًلصليِ ُويِزعموُن ُأن ُاًلمسيح ُهوُ 26ُ
) ُومرقس ُ(16/18اًلذي ُلقبه ُببطرس: ُأي: ُصخر، ُباَليوُناَنية ُأنظر ُمتيِ ُ(

) ُقاَلوُاً: ُوهذاً ُاًللقب ُدللة ُعلى ُاًلثباَت ُ، ُومع ُهذاً ُفقد ُنصوُاً ُفيِ 3/16-17ُ
أناَجيلهم ُأنه ُخذل ُاًلمسيح ُوتبرأ ُمنه ُولم ُيِثبت ُ! ُكماَ ُسيأتيِ ُ. ُ ُ

داً ُللسمك ُقتله ُهيرودوس ُسنة 27ُ ما. ُ.. ُ 44ُ() ُوكاَن ُصياَد
داً ُللسمك. ُ 28ُ () ُوكاَن ُصياَد

() ُاًلعشاَر:أي ُاًلموُظف ُاًلمسؤول ُعن ُجمع ُاًلضراًئب ُفيِ ُاًلدولة. ُ 29ُ
() ُويِقاَل ُأن ُأسمه ُلباَوس، ُوأن ُتداًوس ُلقبه. 30ُ

() ُيِلقب ُبخ ُ(اًلقاَنوُي). 31ُ



وتأمل ُكيف ُلم ُيِعدواً ُفيِ ُجملتهخخم ُهنخخاَ ُ( ُبرناَبخخاَ ُ) ُصخخاَحب ُاًلنجيخخل
اًلمشهوُر ُاًلذي ُخاَلفهم ُفيه ُفيِ ُعقاَئدهم ُاًلشركية ُفرفضخخوُه ُ، ُمخخع
أنهم ُيِقرون ُأنه ُمن ُأشهر ُأتباَع ُاًلمسخخيح ُواًلخخدعاَة ُإلخخى ُاًلمسخخيحية
فيِ ُزمنه، ُبل ُوصفوُه ُبأنه ُ( ُكخخاَن ُرجل ُصخخاَلحاَ ُممتلئخخاَ ُمخخن ُاًلخخروح

) ُوذكخخروا11/24ًاًلقدس ُومن ُاًليِماَن ُ) ُكماَ ُفيِ ُأعمخخاَل ُاًلرسخخل ُ(
أن ُاًلروح ُاًلقخخدس ُأرسخخله ُمخخع ُشخخاَول ُ(بخخوُلس) ُموُفخخديِن ُيِبشخخراًن

.) ُوغيرهاَ 5ُ-13/2بكلمة ُاًلله ُبين ُاًليهوُد ُ.. ُأعماَل ُاًلرسل ُ( ُ

داَ هؤلء ُاًلثنيِ ُعشر ُأرسلهم ُيِسوُع ُوأوصاَهم ُقاَل: ُل ُتسلكوُاً ُطريِق
إلى ُاًلوُثنيين ُول ُتدخلوُاً ُمدنية ُللساَمريِين، ُبل ُاًذهبوُاً ُإلى ُاًلخخخراًفا

، ُوأعلنخخوُاً ُفخخيِ ُاًلطريِخخق ُأن ُقخخد ُأقخخترب)32(اًلضاَلة ُمن ُآل ُإسراًئيل
ملكوُت ُاًلسماَواًت. ُ

أشفوُاً ُاًلمرضى ُوأقيموُاً ُاًلموُتى، ُوأبرئخخوُاً ُاًلخخبرص، ُواًطخخردواً
.)33(اًلشياَطين، ُأخذتم ُمجاَناَ ُفمجاَناَ ُأعطوُاً… ُاًلخ)

بصخخية ُيِهبهخخاَ ُإلخخى ُتلميخخذه ُاًلثنخخيِ تأمل! ُوأقيموُاً ُاًلمخخوُتى.. ُخاَ
عشر ُومنهم ُذلك ُاًلخخخاَئن ُاًلسخخاَرق ُاًلخخذي ُأسخخلمه ُلعخخداًئه ُبثلثيخخن

داَ..!! ُ درهم

بية بي ُخاَصخخ وإذاً ُكاَن ُللحوُاًريِين ُاًلقدرة ُعلى ُإحياَء ُاًلموُتى.. ُفأ
أختص ُبهاَ ُاًلمسيح ُإذن ُفيِ ُمعجزاًته ُ؟!.

ومن ُاًلتناَقض ُاًلصريِح ُواًلكثير ُفيِ ُأناَجيلهم، ُأنهم ُذكرواً ُبعخخد
تى ُ( ) ُأن ُجميخع ُتلمخذته ُهخؤلء، ُقخد21-17/14ذلك ُفيِ ُإنجيخل ُم

عجزواً ُعن ُطخخرد ُشخخيطاَن ُمخخن ُجسخخد ُغلما.. ُواًلطريِخخف ُفخخيِ ُهخخذاً
اًلموُضع ُأنهم ُلماَ ُرأواً ُاًلمسيح ُيِطرده ُسألوُه: ُ( ُلماَذاً ُلم ُنسخختطيع

!! ُاًلحق ُأقوُل ُلكم)34(نحن ُأن ُنطرده؟) ُفقاَل ُلهم: ُ( ُلقلة ُإيِماَنكم
: ُإن ُكاَن ُلكم ُمن ُاًليِماَن ُقدر ُحبة ُخردل، ُقلتم ُلهذاً ُاًلجبل: ُأنتقل

داَ ُعند ُقصة ُاًلتينة ُاًلخختيِ)35(من ُهناَ ُألى ُهناَك، ُفينتقل) ُأهخ. وفيه ُأيِض
أمرهاَ ُاًلمسيح ُفيبست، ُفعجخخب ُاًلتلميخخذ ُمخن ُذلخخك. ُفقخخاَل ُلهخخم: ُ(

): ُ(اًلحق ُأقوُل ُلكم ُإن ُكاَن ُلكم ُإيِماَن ُل ُيِداًخله ُريِب.21/18-22
ل ُتفعلوُن ُماَ ُفعلته ُباَلتينة ُفحسب، ُبل ُكنتم ُإذاً ُقلتم ُلهخخذاً ُاًلجبخخل؛ٌ

قم ُفاَهبط ُفيِ ُاًلبحر، ُيِكوُن ُذلك..)أهخ. ُ

ذفصل، ُكلما ُنفيخخس ُيِعلخخق ولبن ُحزما ُرحمه ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُاًل
فيخخه ُعلخخى ُهخخذاً ُاًلتنخخاَقض ُملخصخخه؛ٌ ُأن ُيِقخخاَل: ُ( ُل ُيِخلخخوُ ُاًلتلميخخذ

() ُومن ُهذاً ُاًلنص ُيِظهر ُاًختصاَص ُدعوُة ُاًلمسيح ُببنيِ ُإسراًئيل. ُ 32ُ
). 6ُ-9/1) ُولوُقاَ ُ(13-6/7) ُو ُ(20-3/13() ُوأنظر ُمرقس ُ(33

ببخهم ُبعدما ُإيِماَنهم ُوقساَوة ُقلوُبهم) 16/14ُ() ُوفيِ ُمرقس ُ(34 ): ُ(فوُ
). 6ُ-17/5() ُوأنظر ُلوُقاَ ُ(35



اًلمذكوُرون، ُثم ُهؤلء ُاًلنصاَرى ُبعدهم ُإلى ُاًليخخوُما، ُمخخن ُأن ُيِكوُنخخوُاً
مؤمنين ُباَلمسيح ُعليخخه ُاًلسخخلما، ُأو ُغيخخر ُمخخؤمنين، ُول ُسخخبيل ُإلخخى

قسم ُثاَلث… ُ

فإن ُكاَنوُاً ُمؤمنين، ُفقد ُكذب ُاًلمسيح ُ ُخ ُعلى ُقوُلهم ُخخخ ُفيمخخاَ-
دل، ُوحاَشخخاَه ُمخخن ُاًلكخخذب، ُأو وعدهم ُبه ُفيِ ُهخخذه ُاًلفصخخوُل ُجهخخاَ
كذبت ُأناَجيلهم.ز ُفماَ ُمنهم ُأحد ُقط ُقدر ُأن ُيِأمر ُورقة ُفتيبس،

فكيف ُبتسيير ُجبل، ُأو ُقلعه ُوإلقاَئه ُباَلبحر..؟؟ ُ

 ُوإن ُكاَنوُاً ُغير ُمؤمنين، ُفقد ُصدقوُاً ُفيِ ُهذاً، ُوهم ُبإقراًرهم-
بدق ُكاَفر ُأو هيِص به ُقد ُشهدواً ُعلى ُأنفسهم ُباَلكفر، ُول ُيِجوُز ُأن ُ

هيِؤخذ ُاًلديِن ُعنه..!! ُ بتبع ُأو ُ هيِ
ثم ُيِقاَل؛ٌ ُإذاً ُكاَن ُاًلحوُاًريِوُن ُوهم ُصخخفوُة ُأتبخخاَع ُاًلمسخخيح ُوخاَصخخته.
ليس ُفيِ ُقلوُبهم ُمثقاَل ُحبة ُمن ُخردل ُمخخن ُإيِمخخاَن!! ُوليخخس ُفخخيِ
قلوُبهم ُإيِمخخاَن ُل ُريِخخب ُفيخخه، ُبخل ُإن ُكخخاَن ُفيهخخاَ ُإيِمخخاَن ُفهخخوُ ُإيِمخخاَن
مدخوُل ُباَلريِب ُواًلشك..!! ُفماَ ُباَلك ُبمن ُهم ُدونهم ُمن ُاًلنصخخاَرى
إلى ُهذه ُاًلزمنة ُاًلمتأخرة..؟ ُومعلخخوُما ُأن ُاًليِمخخاَن ُإن ُدخلخخه ُشخخك

وريِب ُأبطله.. ُ

دل ُكمخخاَ ُشخخهد ُعليهخخم ُاًلمسخخيح فإذاً ُكاَن ُإيِمخخاَن ُهخخؤلء ُاًلتلميخخذ ُبخخاَط
بليهم ُقبل ُذلك ُسلطاَن ُطرد ُاًلشخخياَطين ُوأشخخفاَء هيِوُ هناَ..!! ُ ُفكيف ُ

اًلمرضى، ُوإبراًء ُاًلبرص، ُبل ُوإحياَء ُاًلموُتى ُ؟!!

لددوهاَ، ُهم ُحوُاًريِخخوُ ُاًلمسخخيح  ُوعلى ُكل ُحاَل ُفهذه ُاًلسماَء ُاًلتيِ ُع
وتلمخخذته ُوهخخذه ُبعخخض ُصخخفاَتهم ُعلخخى ُزعخخم ُاًلنصخخاَرى.. ُأمخخاَ ُنحخخن
اًلمسخخلموُن ُفنعتقخخد ُبخخأن ُللمسخخيح ُحخخوُاًريِين ُوأصخخحاَب ُأتقيخخاَء
نصروه،ونصرواً ُدعوُته ُواًحتملوُاً ُفيِ ُسبيلهاَ ُاًلذى ُواًلقتخخل ُواًلبلء ُ،

أماَ ُأسماَؤهم ُفلم ُيِثبت ُعندناَ ُفيِ ُذلك ُخبر ُمرفوُع. ُ

وقد ُجزما ُاًلنصاَرى ُباَن ُاًلحوُاًريِين ُهم ُهؤلء ُاًلمذكوُريِن ُ؛ٌ ُمع
أن ُأناَجبلهم، ُذكرت ُتلميذ ُآخريِن ُللمسيح ُأشخخهرهم ُبرناَبخخاَ، ُإل ُأن

).36(اًلكنيسة ُلم ُتثبته ُمع ُاًلحوُاًريِين

() ُلبرناَباَ ُإنجيل ُمشهوُر ُيِعرفا ُ(بإنجيل ُبرناَباَ) ُل ُتعترفا ُبه ُاًلكنيسة 36ُ
اًليوُما ُلن ُفيه ُماَ ُيِخاَلف ُعقاَئد ُاًلنصاَرى، ُمن ُعدما ُاًلقوُل ُبألوُهية ُاًلمسيح، ُ
ونفيِ ُصلبه ُوإثباَت ُصلب ُيِهوُذاً ُبدل ُعنه ُ، ُوفيه ُاًلتبشير ُصراًحة ُبنبوُة ُخاَتم ُ
اًلنبياَء ُواًلمرسلين ُوتسميته ُباَسمه ُوذكر ُأوصاَفه؛ٌ ُوقد ُقاَما ُاًلشيخ ُرشيد ُ
رضاَ ُبنشره ُبعد ُأن ُترجمه ُعن ُاًلنجليزيِة ُاًلمؤرخ ُخليل ُسعاَدة ُعن ُنسخة ُ

هخ 1326ُصفر 21ُترجمهاَ ُمن ُاًليِطاَلية ُاًلسقف ُلوُنداًل ُوقد ُكاَن ُذلك ُفيِ ُ
ما ُأيِاَما ُاًلحتلل ُاًلنجليزي ُلمصر ُ.. ُ 15/3/1908ُاًلموُاًفق ُ



 ُواًلنصاَرى ُيِنسبوُن ُإلى ُاًلمذكوُريِن ُمن ُاًلباَطل ُو ُاًلشرك ُواًلقوُل ُ
بألوُهية ُاًلمسيح ُوغير ُذلك ُمماَ ُيِستحيل ُأن ُيِنتحله ُخاَصة ُاًلرسل ُ
وحوُاًريِيهم..

): ُ"إن ُكخخل2/17وعلى ُكل ُحاَل ُفقد ُقاَل ُأبن ُجزما ُفيِ ُاًلفصخخل: ُ(
من ُشمعوُن ُباَطرة ُويِوُحناَ ُومخختى ُومرقخخس ُولوُقخخاَ ُوبخخوُلس ُكخخاَنوُاً
مختفيخخن ُمسخختتريِن ُل ُيِظهخخرون ُديِنهخخم ُبخخل ُكخخاَنوُاً ُمظهريِخخن ُلخخديِن
اًليهوُد ُمن ُاًلتزاًما ُاًلسبت ُوغيره ُطوُل ُحيخخاَتهم ُإلخخى ُأن ُظفخخر ُبهخخم

فقتلوُاً ُ..)أهخ. ُ

فخخإذاً ُكخخاَن ُهخخذاً ُحخخاَل ُأشخخهرهم ُوهخخوُ ُ: ُ(شخخمعوُن ُبخخاَطره)
اًلمعروفا ُببطرس: ُأي ُصخر، ُإشاَرة ُإلى ُثباَته!! ُوسيأتيِ ُأنه ُأنكخخر
معرفتخخه ُباَلمسخخيح ُعنخخد ُاًلحقخخاَئق. ُفكيخخف ُبمخخن ُهخخم ُدونخخه ُممخخن

يِزعموُن ُأنهم ُخاَصة ُاًلمسيح ُوتلمذته؟؟.

ُ 

- تكذيب بني إسرائيل للمسيح وسعيهم في قتله: 

ورغم ُهذه ُاًلمعجزاًت ُاًلباَهرة، ُورغم ُأن ُاًلقوُما ُاًلذيِن ُأرسخخل
إليهم ُاًلمسيح ُ ُكاَنوُاً ُيِنتظرونه ُويِستبشرون ُبه ُببشاَرة ُاًلنبياَء ُمخخن
)37(قبلخخه، ُفلمخخاَ ُجخخاَءهم ُوجهخخر ُبخخدعوُته، ُوصخخاَر ُيِنخخاَظر ُاًلفريِسخخيين

واًلكهنخخة ُويِفحمهخخم، ُاًسخختكبر ُأكخخثرهم ُوكخخذبوُه ُوناَصخخبوُه ُاًلعخخداًء،
ورموُه ُباَلسحر ُورموُاً ُأمه ُباَلقباَئح ُوبخخدأواً ُباَلتخخآَمر ُعليخخه، ُوحخخاَولوُاً
داً ُولكن ُاًلله ُتعاَلى ُنجاَة ُمنهخخم، ُولخخم ُيِمكنهخخم ُمخخن ُعبخخده قتله ُمراًر
دنخخاَ لتاَ نه هب لم ُ ليِخخ نر لم للخخى ُ لع نم ُ ذه ذل نوُ لقخخ لو نم ُ ذهخخ ذر نف هك ذب لو ورسخخوُله.. ُقخخاَل ُتعخخاَلى:- ُ(

دماَ( ذظي لل156لع هسخخوُ لر لم ُ ليِخخ نر لم لن ُ نبخخ لسخخى ُاً ذعي لح ُ ذسي لم نل لناَ ُاً نل لت لق لناَ ُ ذإ نم ُ ذه ذل نوُ لق لو (
ذه ذفيخخ هفخخوُاً ُ لل لت نخ لن ُاً ذذيِ لل لن ُاً ذإ لو نم ُ هه لل له ُ دب هش نن ُ ذك لل لو هه ُ هبوُ لل لص لماَ ُ لو هه ُ هلوُ لت لق لماَ ُ لو ذه ُ لل اًل
دنخخاَ( ذقي ليِ هه ُ هلخخوُ لت لق لماَ ُ لو دن ُ لظ لع ُاًل لباَ دت لل ُاً ذإ مم ُ نل ذع نن ُ ذم ذه ُ ذب نم ُ هه لل لماَ ُ هه ُ نن ذم قك ُ لش ذفيِ ُ لل

)) ُ(سوُرة ُاًلنساَء).157

ثم ُاًجتمخخع ُعظمخخاَء ُاًليهخخوُد ُوأحبخخاَرهم ُوتشخخاَورواً ُفخخيِ ُأمخخره،
داَ فرفعوُه ُإلى ُاًلحاَكم ُاًلروماَنيِ ُ"بيلطس ُاًلنبطيِ" ُاًلذي ُكاَن ُحاَكم
بيِنخخوُاً على ُاًليهوُد ُباَسم ُاًلملخخك ُ(قيصخخر) ُيِحرشخخوُن ُعلخخى ُقتلخخه ُ؛ٌ ُوز
داَ ُعلى ُاًليهوُد ُوأنخخه ُيِسخخعى دعوُاًهم ُبأن ُاًلمسيح ُيِريِد ُأن ُيِكوُن ُملك

لتقوُيِض ُاًلحكم ُاًلقاَئم. ُ

ول ُغراًبة ُفيِ ُذلك ُفهخخذه ُطريِقخخة ُاًلمل ُوديِخخدنهمم ُعلخخى ُمخخر
اًلعصوُر ُمع ُاًلنبياَء ُواًلدعاَه ُعندماَ ُيِعجزون ُعخخن ُموُاًجهخخة ُحججهخخم

اًلباَهرة ُبحجج ُمثلهاَ ُ!

() ُاًلفريِسيوُن ُ: ُهم ُاًلرهباَن ُأو ُاًلزهاَد ُاًلمنقطعوُن ُللعباَدة، ُواًلكهنة ُ: ُهم37
خدمة ُاًلهيكل ُأو ُاًلمعبد. ُ ُ ُ



ل ُيِلجخخؤون ُإلخخى ُاًلدليخخخل ُوإنمخخاَ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُفخخيِ ُاًلعجخخز ُملجخخؤهم ُإلخخى
اًلسلطاَن

 ُفأوغزواً ُصخخدر ُاًلحخخاَكم ُعليخخه ُحخختى ُقخخرر ُأن ُيِتخلخخص ُمنخخه ُباَلقتخخل
واًلصلب ُعلى ُطريِقتهم ُاًلتيِ ُكاَنوُاً ُيِفعلوُنهاَ ُفيمخخن ُيِحكمخخوُن ُعليخخه
باَلقتل.. ُوعلم ُنبيِ ُاًلله ُعيسى ُبذلك ُفخخاَختفى ُعخخن ُاًلعيخخن ُودخخخل

أورشليم.

ُ 

 ُإدعاء النصارى أن اليهود أسروه وصلبوه :-

وتروي ُاًلناَجيل ُاًلتيِ ُبأيِدي ُاًلنصاَرى ُاًليوُما ُأن ُاًلمسخخيح ُقخخاَل
داً ُمنكخخم ُسيسخخلمنيِ"  ُ"وهخخوُ)38(لتلمذته: ُ"اًلحق ُأقوُل ُلكم ُإن ُواًحد

 ُوفيهاَ ُبيخخاَن ُأنخخه ُ"يِهخخوُذاً ُاًلسخخخريِوُطيِ" ُوأن ُيِهخخوُذاً)39(يِأكل ُمعيِ"
هذاً، ُاًلذي ُيِزعموُن ُأنه ُكاَن ُمن ُتلمخخذته ُبخخل ُمخخن ُحخخوُاًريِيه ُاًلثنخخيِ
هشرط ُاًلذيِن ُكاَنوُاً ُيِبحثخخوُن ُعخخن ُاًلمسخخيح ُعلخخى ُمكخاَنه لل ُاًل عشر، ُد

وأنه ُاًتفق ُمعهخخم ُإذاً)40(مقاَبل ُدريِهماَت ُمعدودة ُ.. ُ"ثلثوُن ُدرهماَ"

) ُوفيِ ُنفس ُاًلموُضع ُيِصرح ُبأنه 21ُ ُرقم ُ(26() ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح 38ُ
). 21ُ) ُرقم ُ(13يِهوُذاً ُاًلسخريِوُطيِ، ُوكذلك ُفيِ ُإنجيل ُيِوُحناَ ُاًلصحاَح ُ(

) ُ 19ُ) ُرقم ُ(14() ُإنجيل ُمرقس ُاًلصحاَح ُ(39
): ُ"فخخذهب ُأحخخد ُاًلثنخخي16ِ-14) ُرقخخم ُ(26() ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُاًلصخخحاَح ُ(40

عشر ُذاًك ُاًلذي ُيِقاَل ُله ُيِهوُذاً ُاًلسخريِوُطيِ ُإلى ُاًلحباَر ُوقخخاَل ُلهخخم: ُ(مخخاَذاً
تعطوُنيِ ُوأناَ ُأسلمه ُإليكم؟) ُفجعلوُاً ُله ُثلثين ُمن ُاًلفضة) ُأهخ.وهخخذاً ُاًلمبلخخغ

) ُوفخخي21/32ِهوُ ُثمن ُدما ُاًلعبد ُفيِ ُشريِعة ُاًليهوُد، ُكماَ ُفيِ ُ(سفر ُاًلخخخروج ُ
) ُ: ُ(فلماَ ُرأى ُيِهخخوُذاً ُاًلخخذي ُأسخخلمه ُأن6-4-3 ُرقم ُ(27إنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ

قخخد ُحكخخم ُعليخخه، ُنخخدما ُورد ُاًلثلثيخخن ُمخخن ُاًلفضخخة ُإلخخى ُاًلحبخخاَر.. ُثخخم ُشخخنق
برون ُبهذه ُاًلحاَدثة ُاًختفاَءه ُبعد ُاًلمسيح، لضاَع ُاًلناَجيل ُيِبر هو نفسه..)أهخ.ولعل ُ
ليردواً ُاًلرواًيِاَت ُاًلتيِ ُتحكيِ ُأن ُاًلله ُقد ُأوقع ُشبه ُاًلمسيح ُعلى ُهذاً ُاًلخاَئن،
دل ُمن ُاًلمسيح، ُواًلعجيب ُفيِ ُأمر ُهذاً ُاًلتلميخخذ ُأنخخك ُتخخراًه وأنه ُأخذ ُوصلب ُبد
داَ ُإذ ُكخخاَن داَ ُيِعلم ُاًلمسيح ُبخياَنته ُمن ُقبل ُويِخخخبر ُبهخاَ، ُوكخاَن ُأيِضخخاَ ُسخخاَرق خاَئن

-12/6صندوق ُاًلدراًهم ُعنده ُفيختلس ُماَ ُيِلقى ُفقيه)- ُأنظر ُإنجيخخل ُيِوُحنخخاَ ُ(
داَ ُعلخخى ُاًلرواًح7 )؛ٌ ُومع ُهذاً ُفإن ُاًلمسيح ُيِعطبه ُمع ُاًلتلمذة ُكلهم: ُ(سخخلطاَن

)5-10/1اًلنجسة ُليخرجوُهاَ، ُويِشفوُاً ُكل ُمرض ُوكل ُضعف)- ُأنظخخر ُمخختى ُ(
حيخخث ُذكخخر ُذلخخك ُوعخخدد ُأسخخماَء ُاًلثنخخى ُعشخخر ُوفخخيِ ُأخرهخخم ُ: ُ(ويِهخخوُذاً

اًلسخريِوُطيِ ُاًلذي ُأسلمه) ُأ.هخ ُ
بدما ُ– ُ!! ُ بل ُوفيه ُأنه ُأعطاَهم ُسلطاَن ُإحياَء ُاًلموُتى ُ– ُكماَ ُتق

) ُماَ ُملخصه:- ُ(ففيِ ُهذاً ُاًلفصل ُطاَمتخخاَن:2/57قاَل ُاًبن ُحزما ُفيِ ُاًلفصل ُ(
إحداًهماَ ُقخخوُله: ُإنخخه ُأعطخخى ُأولئخخك ُاًلثنخخى ُعشخخر ُوسخخماَهم ُبأسخخماَئهم ُكلهخاَ
سلطاَناَ ُعلى ُاًلرواًح ُاًلنجسة، ُوأن ُيِبرؤواً ُكل ُمرض ُوسمى ُفيهم ُيِهوُذاً ُولم
دل ُعليه ُبعد ُذلك ُاًليهوُد ُحتى ُأخذوه برح ُبأنه ُاًلذي ُد داَ ُبل ُص يِدع ُللشكاَل ُوجه
هيِعطيِ ُاًلبراًء ُمن ُكخخل برب ُاًلله ُتعاَلى ُو هيِق وصلبوُه ُبزعمهم ُ، ُفكيف ُيِجوُز ُأن ُ



ببله ُكعلمة ُيِعرفهم ُبهاَ ُعليه ُمخخن ُبيخخن ُتلمخخذته )41(دخلوُاً ُعليه ُأن ُيِق

 ُإل ُماَ ُيِحكوُنه ُعخخن ُبطخخرس ُمخخن ُأنخخه ُأسخختل)42(وأن ُتلمذته ُخذلوُه
سيفه ُوقطع ُأذن ُعبد ُعظيم ُاًلحباَر، ُفهذاً ُاًلمسيح ُوأمره ُأن ُيِغمد

.)44( ُوأنه ُلمس ُأذن ُاًلعبد ُفبرئ)43(سيفه

لو ُتظخخن ُأنخخيِ ُل ُأسخختطيع ُأن وزعمخخوُاً ُأنخخه ُ ُقخخاَل ُلبطخخرس: ُ(أ
أسخخأل ُأبخخيِ، ُفيمخخدنيِ ُاًلسخخاَعة ُبخخأكثر ُمخخن ُأثنخخيِ ُعشخخر ُفيلقخخاَ ُمخخن

).45(اًلملئكة؟)

 ُثم ُيِزعموُن ُأن ُاًلذيِن ُاًمسكوُه ُساَقوُه ُإلى ُعظيم ُاًلحباَر، ُوقد ُ
داَ، ُإلى ُأن ُ أجتمع ُعنده ُاًلكتبة ُواًلشيوُخ ُوأنهم ُكلموُه ُفظل ُصاَمت
أستحلفه ُعظيم ُاًلحباَر ُ(هل ُأنت ُاًلمسيح ُأبن ُاًلله)؟ ُويِزعموُن ُ
بق ُثياَبه ُ.. ُ أنه ُأجاَبه ُباَليِجاَب، ُفقاَما ُعظيم ُاًلحباَر ُعند ُذلك ُوش
وحكم ُعليه ُباَلموُت.. ُفبصقوُاً ُفيِ ُوجهه ُولطموُه ُومنهم ُمن ُ

.)46(لكمه

وعنخخد ُهخخذاً ُاًلحخخد ُيِزعمخخوُن ُأن ُبطخخرس ُاًلخخذي ُهخخوُ ُأقخخرب
اًلحوُاًريِين ُإلى ُاًلمسيح، ُوهوُ ُاًلوُحيد ُاًلذي ُحاَول ُاًلدفع ُعنخخه ُولحخخق
به ُلماَ ُأسروه، ُيِزعموُن ُأنه ُتبرأ ُمنه ُعندهاَ ُوأنكر ُمعرفته ُبه، ُوأنخخه

اًلمراًض..؟ ُمن ُيِدري ُأنه ُهوُ ُاًلذي ُيِدل ُعليه ُويِكفر ُبعد ُذلك ُ.. ُ؟؟) ُأ.هخ. ُ
داَ، ُوهوُ ُقوُل40-9/38قلت ُ: ُوفيِ ُإنجيل ُمرقس ُ( )؛ٌ ُتناَقض ُفاَضح ُكهذاً ُأيِض

دل ُيِطرد ُاًلشياَطين ُباَسمك ُفأردناَ ُأن ُنمنعه ُلنه ُل بلم، ُرأيِناَ ُرج يِوُحناَ ُ: ُ(يِاَ ُمع
يِتبعناَ) ُفقاَل ُيِسوُع: ُ(ل ُتمنعوُه ُفماَ ُمن ُأحد ُيِجري ُمعجزة ُباَسميِ ُيِسخختطيع

بيِ) ُأ.هخ. ُ هيِسئ ُاًلقوُل ُف بعدهاَ ُأن ُ
فأيِن ُهذاً ُمن ُيِهوُذاً ُاًلخاَئن ُاًلساَرق ُاًلكاَفر ُباَلمسيح ُاًلذي ُأسلمه ُخ ُبزعمهم ُ
خ ُلليهوُد ُوباَعهم ُدمه ُبدراًهم ُمعدودة ُهيِ ُقيمة ُدما ُاًلعبد ُ، ُومع ُذلك ُفهم ُ
داَ ُعلى يِزعموُن ُأن ُاًلمسيح ُأعطاَه ُمن ُقبل ُشأنه ُشأن ُساَئر ُاًلتلميذ ُسلطاَن
اًلرواًح ُاًلنجسة ُوعلى ُإشفاَء ُاًلمرضى ُ.. ُبل ُوإحياَء ُاًلموُتى ُوغير ُذلك ُمن ُ
اًلمعجزاًت ُ؟؟ ُ ُ ُ

-43/(14). ُوأنظر ُمرقس 48ُ) ُرقم ُ(26() ُ ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(41
) ُوغيرهاَ. 44ُ

) ُ(فتركه ُاًلتلميذ ُكلهم 56ُ) ُرقم ُ(26() ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(42
وهربوُاً) ُأ.هخ. ُ ُ

) ُ ُ 11ُ) ُرقم ُ(18() ُأنظر ُإنجيل ُيِوُحناَ ُاًلصحاَح ُ(43
). ُ 51ُ) ُرقم ُ(22() ُلوُقاَ ُ(44

) ُثم ُل ُيِستحيوُن ُأن ُيِزعموُاً 54ُ-53) ُرقم ُ(26() ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(45
أنه ُقبل ُموُته ُ(صرخ ُصرخة ُشديِدة ُوقاَل: ُإلهيِ، ُإلهيِ، ُلماَذاً ُتركتنيِ؟) ُكماَ ُ

) ُ.. ُكماَ ُسيأتيِ ُ، ُفلماَذاً ُلم 47ُ-46 ُرقم ُ(27فيِ ُنفس ُاًلنجيل ُاًلصحاَح ُ
يِمده ُاًلله ُبفياَلقة ُاًلملئكة ُ؟ ُ. ُ ُ

) 68ُ-57) ُمن ُرقم ُ(26() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(46



 ُوأنهم ُبعدهاَ ُساَقوُاً ُاًلمسيح ُإلخخى)47(أخذ ُيِلعن ُويِحلف ُأنه ُل ُيِعرفه
اًلحخخاَكم ُبيلطخخس ُليصخخاَدرق ُعلخخى ُحكمهخخم، ُوأخخخبروه ُأن ُاًلمسخخيح
بدعيِ ُأنه ُملك ُاًليهوُد، ُوأنه ُيِريِد ُبذلك ُاًلخروج ُعلى ُحكم ُاًلقيصخخر، يِ

.. ُوأن ُذلك) 48ُ(ويِنهى ُعن ُدفع ُاًلجزيِة ُله، ُولذلك ُيِجب ُقتله ُوصلبه
 ُوأسلمه ُلهم ُليصلب ُفكللخخوُه ُبإكليخخل ُضخخفروه ُلخخه)49(اًلحاَكم ُجلده

من ُاًلشوُك ُفوُضعوُه ُعلى ُرأسه ُوأخخخذواً ُيِسخخخرون ُمنخخه ُويِنخخاَدونه
(اًلسلما ُعليك ُيِاَ ُملك ُاًليهوُد) ُويِبصقوُن ُعليخخه.. ُويِضخخربوُنه ُبقصخخبه

. ُثم ُخرجوُاً ُبه ُليصلبوُه ُفزعموُاً ُفيِ ُأناَجيلهم ُاًلثلثة) 50ُ(على ُرأسه
دل ُاًسخخمه ُسخخمعاَن)53(ولوُقخخاَ) 52ُ( ُومرقخخس)51(متى  ُأنهخخم ُصخاَدفوُاً ُرج

داَ ُمن ُاًلريِف ُفسخخخروه ُليحمخخل ُاًلصخخليب ُويِمشخخيِ اًلقيريِنيِ ُكاَن ُآتي
خلف ُاًلمسيح ُ.. ُ

دل ُصخخليبه أمخخاَ ُإنجيخخل ُيِوُحنخخاَ ُفزعخخم ُأن ُاًلمسخخيح ُخخخرج ُحخخاَم
!! ُ) ُ 54ُ(بنفسه

فيقاَل ُللنصاَرى ُلبد ُمن ُكاَذب ُمفتر ُمبدل ُفخيِ ُهخذاً ُ!! ُإمخاَ ُأولئخك
اًلثلثة ُأو ُهذاً ُاًلخير..

 ُأماَ ُعندناَ ُنحن ُاًلمسلموُن، ُفكل ُذلك ُمحض ُاًفتراًء ُواًلحخخق ُعنخخدناَ
أنهم ُماَ ُأسرواً ُاًلمسيح ُول ُصلبوُه ُول ُقتلوُه. ُولكنه ُشبه ُلهخخم ُكمخخاَ
لل هسخخوُ لر لم ُ ليِخخ نر لم لن ُ نبخخ لسخخى ُاً ذعي لح ُ ذسخخي لم نل لناَ ُاً نل لت لق لناَ ُ ذإ نم ُ ذه ذل نوُ لق لو قاَل ُتعاَلى: ُ(
ذه ذفيخخ هفخخوُاً ُ لل لت نخ لن ُاً ذذيِ لل لن ُاً ذإ لو نم ُ هه لل له ُ دب هش نن ُ ذك لل لو هه ُ هبوُ لل لص لماَ ُ لو هه ُ هلوُ لت لق لماَ ُ لو ذه ُ لل اًل
دنخخاَ ذقي ليِ هه ُ هلخخوُ لت لق لمخخاَ ُ لو دن ُ لظخخ لع ُاًل لباَ دت لل ُاً ذإ مم ُ نل ذع نن ُ ذم ذه ُ ذب نم ُ هه لل لماَ ُ هه ُ نن ذم قك ُ لش ذفيِ ُ لل

داً ُحكيمخخاَ ُ..( هه ُعزيِخخز لن ُاًللخخ ذه ُوكخخاَ هه ُإليخخ لفعخخه ُاًللخخ لر ))(سخخوُرة157بخخل ُ
اًلنساَء).

دعوى صلب المسيح وعقيدة الفداء: -

) ُوفيه: ُ(فأخذ ُ– ُأي 75ُ-69) ُرقم ُ(26() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(47
بطرس- ُيِلعن ُويِحلف، ُقاَل ُ: ُإنيِ ُل ُأعرفا ُهذاً ُاًلرجل، ُأ.هخ. ُوأنظر ُمرقس

). 27ُ-18/17) ُويِوُحناَ ُ(63-22/55) ُولوُقاَ ُ(14/66-72(
 ُرقم19وماَبعده) ُويِوُحناَ ُاًلصحاَح 11ُ ُ(27() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح 48ُ
) ُ: ُ(قاَلوُاً: ُوجدناَ ُهذاً 3ُ-23/1) ُوفيِ ُلوُقاَ ُ(15-1/(15) ُومرقس 12-16ُ(

اًلرجل ُيِفتن ُأمتناَ، ُويِنهى ُعن ُدفع ُاًلجزيِة ُإلى ُقيصر ُويِزعم ُأنه ُاًلمسيح ُ
اًلملك)أ.هخ. ُ ُ

) ُ 15ُ/رقم 15ُ) ُومرقس ُ(26/رقم 27ُ() ُمتى ُ(49
) ُ 19ُ-15/16) ُومرقس ُ(31-27/رقم ُ(27() ُمتى ُ(50

) 33ُ-32 ُرقم ُ(27() ُاًلصحاَح 51ُ
) 22ُ-21 ُرقم ُ(15() ُاًلصحاَح 52ُ

 26ُ ُرقم 23ُ() ُاًلصحاَح 53ُ
). 17ُ ُرقم ُ(19() ُاًلصحاَح 54ُ



وتزعم ُاًلناَجيل ُاًلتيِ ُبأيِدي ُاًلنصاَرى ُاًليخخوُما، ُأنهخخم ُبعخخد ُذلخخك-
داً) 55ُ(أخخخذوه ُإلخخى ُمكخخاَن ُيِعخخرفا ُباَلجمجمخخة . ُثخخم ُنخخاَولوُه ُخمخخر

ممزوجة ُبمراًرة ُليشربهاَ ُ- ُعلى ُعاَدتهم ُبخخأن ُيِسخخقى ُاًلمحكخخوُما
عليه ُمثل ُذلك ُكيِ ُيِفقد ُاًلحخخس ُفتخخخف ُآلمخخه.. ُفيزعمخخوُن ُأنخخه

ذاًقهاَ!! ُوأبيِ ُأن ُيِشربهاَ.. ُ

بلخخة ُاًلحكخخم ُعليخخه،- فصلبوُه ُبين ُلصين، ُووضعوُاً ُفوُق ُرأسخخه ُع
كتب ُفيهاَ: ُ(هذاً ُيِسوُع ُملك ُاًليهوُد) ُ

بزون ُرؤوسخخهم ُويِقوُلخخوُن: ُيِخخاَ ُأيِهخخاَ (وكاَن ُاًلماَرة ُيِشتموُنه ُوهخخم ُيِهخخ
بلص ُنفسك ُإن ُكنت ُأبن اًلذي ُيِنقض ُاًلهيكل ُويِبنيه ُفيِ ُثلثة ُأيِاَما ُخ
اًللخخه، ُفخخاَنزل ُعخخن ُاًلصخخليب! ُوكخخذلك ُكخخاَن ُاًلحبخخاَر ُيِسخخخرون ُمنخخه

بلص ُغيره ُول ُيِقدر ُأن ُيِخلص ُنفسه" ويِزعموُن ُأن) 56ُ(فيقوُلوُن: ُ"خ
بروه ُمخخن ُثيخخاَبه ُواًقتسخخموُهاَ ُبينهخخم اًلجنخخد ُعخخ
 ُوزعمخخوُاً ُأنخخه ُكخخاَن)57(

بللخخوُاً يِستغيث ُباَلجنوُد ُليسقوُه ُفقاَل ُلهخخم: ُ"أنخخاَ ُعطشخخاَن" ُوأنهخخم ُب
. ُوأنخخه) 58ُ(اًسفنجة ُبخل ُووضعوُهاَ ُعلى ُقضيب ُوقربوُهخخاَ ُمخخن ُفمخخه

قبل ُأن ُيِلفظ ُأنفاَسه ُاًلخيرة، ُصرخ ُصرخة ُشخخديِدة ُقخخاَل: ُ"إيِلخخيِ،
لبقتاَنيِ؟ ُ" ُأي ُ: ُ"إلهيِ، ُإلهيِ ُ، ُلمخخاَذاً ُتركتنخخيِ؟" لش بماَ ُ لل ثخخم)59(إيِليِ، ُ

لفظ ُروحه ُعلى ُماَ ُيِزعمخخوُن، ُوأن ُأحخخد ُاًلجنخخد ُطعنخخه ُبحربخخة ُفخخيِ
) ُ ُ..60(جنبه ُفخرج ُدما ُوماَء

فتأمل ُإلى ُهذاً ُاًلهراًء.. ُواًحمد ُإلهك ُعلى ُنعمخة ُاًلسخلما ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
واًلتوُحيد.. ُواًلعاَفية ُفيِ ُعقلك ُوفهمك. ُ

برفة ُاًلمتهاَفتخخة، فإن ُأعظم ُأصل ُمن ُأصوُل ُهذه ُاًلديِاَنة ُاًلمح
وركنهاَ ُاًلركين ُهيِ ُعقيدة ُاًلفداًء ُاًلخختيِ ُيِزعمخخوُن ُأن ُاًلمسخخيح ُجخخاَء
وصلب ُمن ُأجلهاَ، ُوأنه ُكاَن ُيِعرفا ُأن ُذلك ُسيحصل ُلخخه ُمخخن ُقبخخل
بل ُويِعرفا ُمن ُسيسلمه ُلعداًئه، ُمن ُتلمذته ُكماَ ُتقدما، ُوأن ُذلك

كله ُلتكفير ُخطاَيِاَ ُاًلمؤمنين ُبه. ُ. ُ

ثم ُفيِ ُهذاً ُاًلمقاَما ُاًلحاَسم ُوبين ُيِدي ُأعداًئه ُواًلشاَمتين ُبخخه،
يِفزع ُويِصرخ: ُ"إلهيِ.. ُإلهيِ، ُلمخخاَذاً ُتركتنخخيِ؟". ُأو ُليخخس ُيِزعمخخوُن
أنه ُإنماَ ُجاَء ُلجل ُذلك.. ُفعلما ُيِفزع ُويِزعم ُأن ُاًلله ُقخخد ُتركخخه.؟!!
فأي ُعقوُل ُنخرة ُوأفكاَر ُمتهاَفتة ُتقبل ُمثل ُهذاً ُاًلتناَقض ُاًلصريِح..

هسميِ ُبذلك ُلنه ُتل ُأجرد ُكاَلجمجمة. 55ُ ُ ()
) ُ 42ُ-33) ُرقم ُ(27() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(56

). 23ُ) ُرقم ُ(19) ُويِوُحناَ ُ(34/ ُرقم 33ُ() ُلوُقاَ ُ(57
). 19/29ُ() ُيِوُحناَ ُ(58

) ُ– ُوأنظر ُإنجيل47-46) ُرقم ُ(27() ُبحروفه ُمن ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(59
داَ ُ ). 35ُ-34/(15مرقس ُأيِض

). 35ُ-34/ ُ(19() ُيِوُحناَ 60ُ



ثم ُيِزعموُن ُمع ُهذاً ُكله ُإنخخه ُإلخخه.. ُأو ُنصخخف ُإلخخه ُ.. ُأو ُأبخخن ُاًللخخه!!
..) ُ 61ُ(فلعنة ُاًلله ُعلى ُاًلظاَلمين

 ُول)62( ُورحخخم ُاًللخخه ُعمخخر ُاًلفخخاَروق ُإذ ُيِقخخوُل ُفيهخخم: ُ"أهينخخوُهم
ببه ُإيِاَهخخاَ ُأحخخد ُمخخن تظلموُهم، ُفلقد ُسبوُاً ُاًلله ُعز ُوجل ُمسبة ُماَ ُس

اًلبشر" ُأ.هخ. ُ

ببخخاَد ُاًلصخخناَما، ُمخخع ُاًنهخخم  ُ ُ ُوتاَلله ُلقد ُصدق ُرضيِ ُاًلله ُعنه، ُفخخإن ُع
من ُأكفر ُاًلخلق، ُإل ُأنهم ُكاَنوُاً ُيِأنفوُن ُأن ُيِصفوُاً ُآلهتهم ُاًلتيِ ُكاَنوُاً
يِعبدونهاَ ُمن ُدون ُاًلله ُوهيِ ُمن ُاًلحجاَرة ُونحوُهاَ ُ– ُبمثل ُماَ ُوصف

به ُاًلنصاَرى ُرب ُاًلعاَلمين..

وتاَلله، ُلقد ُكاَن ُاًلله ُفيِ ُقلوُب ُأولئك ُاًلخخوُثنين ُأجخخل ُوأعظخخم
من ُأن ُيِصفوُه ُبهذه ُاًلذلة ُواًلمهاَنة ُ.. ُفمخخاَ ُقخخاَلوُاً ُقخخط ُأن ُأوثخخاَنهم
هيِ ُاًلله.. ُول ُكاَنوُاً ُليقبلوُاً ُأن ُتضرب ُأوثخخاَنهم ُاًلخختيِ ُأشخخركوُهاَ ُمخخع
داَ ُراًما ُأسلفهم ُتحريِخخق ُخليخخل اًلله ُأو ُتصفع ُأو ُيِبصق ُعليهاَ.. ُوقديِم

اًلله ُلماَ ُتعرض ُلهاَ ُباَلكسر ُواًلتسفيه ُواًلتحقير… ُ

داَ ُفخخيِ ُأفكخخاَره ُوأشخخد داً ُوأعظخخم ُاًرتكاَسخخ داً ُلمن ُكخخاَن ُشخخر فبعد
داَ ُفيِ ُعقيدته ُمن ُعباَد ُاًلحجاَرة ُاًلوُثنيين. ُ.!!. اًنتكاَس

وعذر ُاًلنصاَرى ُفيِ ُذلك ُأقبح ُمخخن ُأقخخوُاًل ُوعقاَئخخد ُكخخثير ُمخخن
أولئك ُاًلوُثنيين ُوهوُ ُماَ ُيِسموُنه ُبعقيخخدة ُاًلفخخداًء ُأو ُاًلخلص.. ُومنخخه
لل ُأن ذبخخ لق بلص.. ُوذلك ُأن ُاًبن ُاًلله ُبزعمهخخم ُ تسميتهم ُللمسيح ُباَلمخ
بفخخر ُعنهخخم هيِك هيِبصخخق ُفخخيِ ُوجهخخه ُلجخخل ُأن ُ هيِصفع ُو هيِضرب ُو هيِصلب ُو

بيهم ُوشهوُاًتهم ُساَدريِن.. ُ خطاَيِاَهم، ُومن ُثم ُليبقوُاً ُفيِ ُغ

وذلك ُأن ُاًلعاَلم ُبزعمهم، ُومنذ ُعهد ُوقوُع ُآدما ُفخخيِ ُاًلخطيئخخة
بأكله ُمن ُاًلشجرة ُاًلتيِ ُنهاَه ُاًلله ُعنهاَ ُ؛ٌفإنه ُيِبتعد ُعن ُاًلله ُبسخخبب
تلك ُاًلخطيئة، ُوأن ُكل ُموُلوُد ُمخن ُذريِخة ُآدما ُفخإنه ُيِبتعخخد ُعخخن ُاًللخه

() ُيِقوُل ُاًبخخن ُحخخزما ُفخخيِ ُاًلفصخخل: ُ(يِسخخأل ُاًلنصخخاَرى ُعخخن ُمخخوُت ُاًلمسخخيح61
وصلبه، ُفإن ُقاَلوُاً ُعن ُاًلصلب ُواًلموُت ُإنماَ ُوقع ُعلى ُاًلناَسوُت ُخاَصة. ُقيخخل
لهم: ُفأنتم ُفيِ ُقوُلكم: ُ(ماَت ُاًلمسيح ُوصلب، ُكاَذبوُن، ُلنه ُإنماَ ُماَت ُنصفه

فقط ُوصلب ُنصفه!!) ُأ.هخ. ُ
داَ ُإذاً ُكاَن ُاًلخخذي ُصخخلب ُومخخاَت ُواًسخختغاَثا ُسخخاَعة ُصخخلبه قلت: ُويِقاَل ُلهم ُأيِض

وصاَح ُ"إلهيِ ُلماَذاً ُتركتنيِ" ُهوُ ُجزء ُاًلناَسوُت. ُ
فهل ُدفع ُجزء ُاًللهوُت ُفيه ُعن ُاًلناَسوُت ُحين ُاًستغاَثا ُوصاَح.. ُ-

 ُوإذاً ُكاَن ُفيه ُجزء ُلهوُت ُفماَ ُاًلداًعيِ ُإلى ُأن ُيِستغيث ُباَلله؟؟.. ُ ُ
دل62 بدموُهم ُأو ُتجعلوُاً ُلهم ُسبي () ُأهينوُهم: ُأي ُل ُتكرموُهم ُأو ُتعزوهم ُأو ُتق

بذر ُ أو ُوليِة ُعلى ُأحد ُمن ُاًلمسلمين.. ُأماَ ُاًلهاَنة ُاًلمتضمنة ُللظلم ُ، ُفقد ُح
بين. ُ ُ ُ منهاَ ُبقوُله ُبعد ُذلك ُ"ول ُتظلموُهم" ُكماَ ُهوُ ُب



بسبب ُتلك ُاًلخطيئة، ُوأن ُكل ُموُلوُد ُمن ُذريِة ُآدما ُفإنه ُيِوُلخخد ُوهخخوُ
يِحمل ُخطيئة ُأبيه!! ُ

فزعموُاً ُأن ُاًللخخه ُمخخن ُمحبتخخه ُونعمتخخه ُأرسخخل ُاًبنخخه ُاًلوُحيخخد!!
بكخخن (( ُكخخبرت ُكلمخخة ُتخخخرج ُمخخن ُأفخخوُاًههم ُ)) ُإلخخيِ ُهخخذاً ُاًلعخخاَلم ُليم
أعخخداًءه ُمنخخه ُفيأسخخروه ُويِصخخلبوُه ُويِسخخمرواً ُيِخخديِه ُورجليخخه ُعلخخى
اًلخشب، ُويِلطموُه ُويِبصخخقوُاً ُفخخيِ ُوجهخخه، ُويِسخخخرواً ُمنخخه ُويِضخخعوُاً
على ُرأسه ُإكليل ُمن ُاًلشوُك ُاًستهزاًء ُبه، ُكل ُذلخخك ُليفخخدي ُاًلبشخخر

ويِكفر ُعنهم ُخطيئة ُأبيهم ُوخطاَيِاَهم..

بجخخزوه ُأن فنسبوُاً ُاًلله ُعخخز ُوجخخل ُإلخخى ُغاَيِخخة ُاًلعجخخز، ُحيخخث ُع
بلصهم ُبقدرته، ُإل ُبتسليط ُأعداًئه ُعلى ُنفسخخه ُأوعلخخى ُأبنخخه ُكمخخاَ هيِخ

زعموُاً. ُ

ثخخم ُتناَقضخخوُاً ُفخخيِ ُخاَتمخخة ُاًلمطخخاَفا، ُفجعلخخوُه ُيِفخخزع ُويِصخخرخ
دل: داَ ُعلى ُماَ ُجاَء ُبزعمهم ُمن ُأجله ُ!! ُقخخاَئ ويِصيح ُويِستغيث ُمعترض
"إلهيِ ُلماَذاً ُتركتنيِ..؟" ُواًلقوُما ُيِبصقوُن ُفيِ ُوجهه ُويِلطموُنه ُمخخن

كل ُصوُب، ُويِسخرون ُمنه..!!. ُ

وباَلجملخخة، ُفل ُنعلخخم ُأمخخة ُمخخن ُاًلمخخم ُأهخخاَنت ُوسخخبت ُربهخخاَ
بت ُبه ُهذه ُاًلمة، ُكماَ ُقاَل ُعمر ُرضيِ ُاًللخخه ومعبوُدهاَ ُوإلههاَ ُبماَ ُسب

عنه ُ..

وعقيدتناَ ُنحخخن ُاًلمسخخلموُن ُأن ُاًللخخه ُقخخد ُتخخاَب ُعلخخى ُآدما ُوغفخخر ُلخخه
دل ُعخخن ُأن ُتحملهخخاَ ُذريِتخخه.. معصيته ُتلك، ُفلم ُيِعد ُيِحملهاَ ُهخخوُ؛ٌ ُفضخخ

لوُى( لغخخ لف هه ُ لب لر هما ُ لد لءاً لصى ُ لع لو لب121قاَل ُتعاَلى: ُ( لتخخاَ لف هه ُ ببخخ لر هه ُ لبخخاَ لت نج لم ُاً هثخخ (
لدى( له لو ذه ُ ني لل )) ُ(سوُرة ُطه). 122ُلع

بين ُرسوُلناَ ُاًلكريِم ُ"أن ُاًلموُلوُد ُيِوُلخخد ُعلخخى ُاًلفطخخرة.." وقد ُب
ل ُعلى ُاًلخطيئة ُكمخاَ ُيِزعخخم ُاًلنصخاَرى. ُ"وأن ُاًللخه ُخلخق ُعبخاَده) 63ُ(

 ُوليس ُفيِ ُحمخخأة ُاًلخطيئخخة. ُولسخخناَ ُبحاَجخخة ُفخخيِ ُديِخخن)64(حنفاَء.." ُ
اًلسلما ُاًلعظيم ُإلى ُمن ُيِحمل ُعن ُاًلمة ُخطاَيِاَهاَ، ُأو ُيِتوُسط ُبينهاَ
حب ذريِخخ لق دنيِ ُ ذإ لفخخ دنخخيِ ُ لع ذدي ُ لبخخاَ ذع لك ُ لل أ

ل لسخخ وبين ُربهاَ، ُقخخاَل ُتعخخاَلى: ُ(( ُوإذاً ُ
نم ههخخ لل لع لل ذبخخيِ ُ هنخخوُاً ُ ذم نؤ هي نل لو ذلخخيِ ُ هبوُاً ُ ذجي لت نسخخ لي نل لف ذن ُ لعاَ لد لذاً ُ ذإ ذع ُ لداً لة ُاًل لوُ نع لد هب ُ ذجي أ

ه

لن( هدو هش نر )) ُ(سوُرة ُاًلبقخخرة). ُوأعظخخم ُإنسخخاَن ُفخخيِ ُديِننخخاَ ُهخخو186ُليِ

() ُرواًه ُاًلماَما ُأحمد ُواًلشيخاَن ُ(ماَ ُمن ُموُلوُد ُإل ُيِوُلد ُعلى ُاًلفطرة، 63ُ
فأبوُاًه ُيِهوُداًنه ُويِنصراًنه ُويِمجساَنه) ُوفيِ ُرواًيِة ُلمسلم ُزاًد ُ(ويِشركاَنه) ُ

داَ ُولفظه ُ"أل ُإن ُربيِ 64ُ () ُرواًه ُمسلم ُمن ُحديِث ُعياَض ُبن ُحماَر ُمرفوُع
داً ُ أمرنيِ ُأن ُأعلمكم ُماَ ُجهلتم ُمماَ ُعلمنيِ ُيِوُميِ ُهذاً: ُكل ُماَل ُنحلته ُعبد
حلل، ُوإنيِ ُخلقت ُعباَدي ُحنفاَء ُكلهم ُوإنهم ُأتتهم ُاًلشياَطين ُفاَجتاَلتهم ُعن
برمت ُعليهم ُماَ ُأحللت ُلهم، ُوأمرتهم ُأن ُيِشركوُاً ُبيِ ُماَ ُلم ُأنزل ُ ديِنهم، ُوح
داَ…" ُاًلحديِث ُ به ُسلطاَن



بفر ُخطاَيِاَ ُاًلناَس هيِك اًلنبيِ ُمحمد ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم، ُل ُيِملك ُأن ُ
داً ُعلى أو ُأن ُيِشفع ُفيهاَ ُإل ُأن ُيِأذن ُاًلله ُله ُبذلك.. ُقاَل ُتعاَلى ُمنكر
ذه))، ُوهذاً ُفيمخخاَ ُهخخوُ ذن نذ ذإ ذب لل ُ ذإ هه ُ لد نن ذع هع ُ لف نش ليِ ذذي ُ لل لذاً ُاً نن ُ لم اًلمشركين: ُ(( ُ
دون ُاًلشرك ُ.. ُأمخخاَ ُاًلشخخرك ُفل ُيِغفخخره ُاًللخخه ُتعخخاَلى ُول ُتنفخخع ُفيخخه
هيِشخخرك ُبخخه، شفاَعة ُاًلشاَفعين ُ؛ٌ ُقاَل ُتعاَلى: ُ(( ُإن ُاًلله ُل ُيِغفر ُأن ُ

ويِغفر ُماَ ُدون ُذلك ُلمن ُيِشاَء..)).

هنوُاً لكخخاَ لماَ ُ نم ُ هه نن لع لط ُ ذب لح لل هكوُاً ُ لر نش أ
ل نوُ ُ لل لو بل ُقاَل ُعن ُاًلنبياَء ُأنفسهم ُ: ُ(( ُ

لن))(اًلنعاَما: ُمن ُاًليِة هلوُ لم نع )88ليِ

ماَ ُ تعاَلى، ُ اًلله ُ اًلشراًك ُمع ُ يِشفع ُفيِ ُ أو ُ يِنفع ُ ثم ُفل ُ ومن ُ
هيِشقشق ُبه ُاًلنصاَرى ُمن ُعقيدة ُاًلفداًء ُأو ُاًلخلص ُأو ُغيرهاَ.. ُوقد
بب ُخلقه ُإليه: ُ(( ُليس ُلك ُمخخن ُاًلمخخر ُشخخيِء ُأو قاَل ُاًلله ُتعاَلى ُلح

هيِعذبهم ُبأنهم ُظاَلموُن ُ)). ُ يِتوُب ُعليهم ُأو ُ

وفيِ ُصحيح ُاًلبخاَري ُعن ُأبيِ ُهريِرة ُرضيِ ُاًلله ُعنخخه، ُقخخاَل ُ:
نر ذذ ننخخ أ

ل لو قاَما ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليخخه ُوسخخلم ُحيخخن ُأنخخزل ُعليخخه ُ"
لن( ذبيخخ لر نق نل

ل لك ُاً لت لر ذشي )" ُ(اًلشخخعراًء). ُفقخخاَل: ُيِخخاَ ُمعشخخر ُقريِخخش214لع
داَ، ُيِخخاَ ُعبخخاَس ُبخخن ُعبخخد اًشترواً ُأنفسكم ُل ُأغنيِ ُعنكم ُمن ُاًلله ُشخخيئ
داَ ُويِاَ ُصفية ُعمة ُرسوُل ُاًللخخه ُل اًلمطلب ُل ُأغنيِ ُعنك ُمن ُاًلله ُشيئ
داَ ُ، ُويِاَ ُفاَطمة ُبنت ُمحمد ُسلينيِ ُمن ُماَليِ أغنيِ ُعنك ُمن ُاًلله ُشيئ

ماَ ُشئت ُل ُأغنيِ ُعنك ُمن ُاًلله ُشيئاَ". ُ

حة لر ذز لواً هر ُ ذز لتخخ داً ُفإن ُمن ُأصوُل ُديِنناَ، ُقخخوُله ُتعخخاَلى: ُ(( ُول ُ وأخير
لن لكخخاَ نوُ ُ لل لو حء ُ نيِ لش هه ُ نن ذم نل ُ لم نح هيِ لل ُ لهاَ ُ ذل نم ذح للى ُ ذإ حة ُ لل لق نث هم هع ُ ند لت نن ُ ذإ لو لرى ُ نخ أ

ه لر ُ نز ذو
لبخخى ُ)) ُ(سخخوُرة ُفخخاَطر) ُفل ُذنخخب ُللذريِخخة ُول ُجريِخخرة ُعليهخخم نر هق لذاً ُ

بخطيئه ُأبيهم.. ُ

حة( لنخخ ذهي لر نت ُ لب لسخخ لك لمخخاَ ُ ذب مس ُ نفخخ لن بل ُ هكخخ )) ُ(سخخوُرة38قاَل ُتعخخاَلى: ُ( ُ
اًلمدثر). ُ

لهخاَ) ني لل لع لف لء ُ لسخاَ أ
ل نن ُ لمخ لو ذه ُ ذسخخ نف لن ذل لف دحاَ ُ ذل لصخخاَ لل ُ ذمخ لع نن ُ لمخ وقخخاَل ُسخبحاَنه: ُ(

(سوُرة ُفصلت). ُ

وهذه ُهيِ ُاًلعداًلة ُاًللهية ُاًلتيِ ُاًنحخخرفا ُعنهخخاَ ُاًلنصخخاَرى، ُإلخخى
نحاَتخخاَت ُونخخخاَلت ُأفكخخاَر ُرهبخخاَنهم ُوقساَوسخختهم ُاًلخخذيِن ُاًبتخخدعوُاً
واًخترعوُاً ُلهم ُفكرة ُوعقيدة ُاًلفخخداًء ُاًلخختيِ ُتريِحهخخم ُمخخن ُاًلتكخخاَليف
هصخخلب وتعينهخخم ُعلخخى ُاًفخختراًفا ُاًلثخخاَما ُواًلموُبقخخاَت ُ؛ٌ ُفاَلمسخخيح ُقخخد ُ
هيِكفر ُذنوُبهم ُ.. ُفليغرقوُاً ُإذن ُفيِ ُحمأة ُاًلخطاَيِاَ بزعمهم ُليفديِهم ُو
واًلثاَما.. ُوهذه ُاًلعقيخخدة ُاًلمتهاَفخخة ُهخخيِ ُعنخخد ُاًلنصخخاَرى ُمخخن ُأصخخوُل
ديِنهخخم ُودعخخاَئم ُعقيخخدتهم، ُاًلخختيِ ُل ُيِقبخخل ُإيِمخخاَن ُإل ُبهخخاَ.. ُمخخع ُأنهخخاَ



مخاَلفة ُومناَقضة، ُمناَقضخخة ُصخخريِحة ُلنصخخوُص ُكتبهخخم ُاًلمقدسخخة ُ..
فقد ُجاَء ُفيِ ُ"سفر ُاًلتثنية":- ُ

هيِقتخخل ُاًلولد ُعخخن ُاًلبخخاَء، ُكخخل هيِقتل ُاًلباَء ُعخخن ُاًلولد، ُول ُ "ل ُ
إنساَن ُبخطيئته ُيِقتل"أهخ. ُ

وهذه ُاًلمناَقضة ُمن ُحيث ُتحميلهم ُخطيئة ُآدما ُلذريِته..!! ُ

أماَ ُمن ُحيث ُأن ُعقيدة ُاًلفداًء ُأثمرت ُعند ُاًلنصخخاَرى ُإلغخخاَء ُاًلعمخخل
باَلشريِعة، ُوإسقاَط ُاًلديِنوُنة ُواًلحساَب، ُوهوُ ُاًلمخخر ُاًلخخذي ُاًسخختغله
بخخوُلس ُلخخدعوُته ُاًلرجاَئيخخة ُإلخخى ُاًلتحلخخل ُواًلتحخخرر ُمخخن ُتكخخاَليف
اًلشريِعة ُ، ُكماَ ُسخخيأتيِ.. ُفمناَقضخخة ُهخخذاً، ُلمخخاَ ُفخخيِ ُأنخخاَجيلهم ُكخخثير

داَ.. ُمن ُذلك: ُ أيِض

ماَ ُجاَء ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُمماَ ُيِنسخخب ُإلخخى ُاًلمسخخيح: ُ(ل ُتظنخخوُاً-
أنيِ ُجئت ُلبطل ُاًلشريِعة ُأو ُاًلنبياَء، ُماَ ُجئت ُلبطل ُبل ُلكمل،
اًلحق ُأقوُل ُلكم: ُلن ُيِزول ُحرفا ُأو ُنقطة ُمخخن ُاًلشخخريِعة ُحخختى
يِتم ُكل ُشيِء ُأو ُتزول ُاًلسماَء ُواًلرض، ُفمن ُخاَلف ُوصية ُمخخن
أصغر ُتلك ُاًلوُصاَيِاَ، ُوعلم ُاًلناَس ُأن ُيِفعلخخوُاً ُمثلخخه، ُعخخد ُاًلصخخغير
فيِ ُملكوُت ُاًلسموُاًت، ُوأماَ ُاًلذي ُيِعمل ُبهاَ ُويِعلمهاَ ُفخخذاًك ُيِعخخد

داً ُفيِ ُاًلسموُاًت) ُ( ) 19ُ-5/17كبير

داَ: ُ( ُسخخمعتهم ُأنخخه ُقيخخل ُ" ُلتخخزن" ُأمخخاَ ُأنخخاَ ُفخخأقوُل-  ُوفيه ُأيِضخخ
لكم ُ: ُمن ُنظر ُإلى ُاًمرأة ُبشهوُة ُزنى ُبهاَ ُفيِ ُقلبه، ُفإذاً ُكخخاَنت
عينك ُاًليمنى ُسبب ُعثرة ُلك ُفاَقلعهاَ، ُوألقهاَ ُعنك ُ، ُفلن ُيِهلخخك
عضوُ ُمخخن ُأعضخخاَئك ُخيخخر ُلخخك ُمخخن ُأن ُيِلقخخيِ ُجسخخدك ُكلخخه ُفخخيِ

) 9ُ-18/8) ُوأنظر ُ(29-5/27جهنم،)(

هيِكخخل ُلكخخم- هتداًنوُن، ُو ذديِنوُن ُ هت هتداًنوُاً، ُفكماَ ُ وفيه: ُ(ل ُتديِنوُاً ُلئل ُ
) 2ُ-7/1بماَ ُتكيلوُن) ُ(

وفيه ُ: ُ(ليس ُمن ُيِقوُل ُليِ: ُ(يِاَرب ُ، ُيِخخاَرب) ُيِخخدخل ُملكخخوُت-
اًلخخذي ُفخخيِ ُاًلسخخموُاًت،)65(اًلسموُاًت، ُبل ُمن ُيِعمل ُبمشيئة ُأبخخيِ

() ُاًلمقصوُد ُبإيِراًد ُهذه ُاًلنصوُص، ُبياَن ُتناَقض ُاًلقوُما ُفيِ ُعقيخخدتهم ُوفخخي65ِ
كتبهم ُاًلمقدسة!! ُاًلتيِ ُحرفوُهاَ.. ُول ُيِعنيِ ُإيِراًدناَ ُلهخخذه ُاًلمقتطفخخاَت ُقبوُلنخخاَ
ن ُ، ُواًلمعخروفا ُأن ُأنخاَجيلهم ُتزخخر ُبهخذه ُاًللفظخة بي بكل ُماَ ُتحوُيِه، ُكماَ ُهوُ ُب
(أبيِ ُ) ُومثلهاَ ُاًلبن ُواًلبناَء.. ُوليس ُذلك ُفخيِ ُحخق ُاًلمسخخيح ُوحخخده ُكمخاَ ُهخوُ
داَ، ُأنظخخر ُعلخخى داً ُفيِ ُحق ُغيره ُأيِضخخ اًلمشهوُر ُفيِ ُعقيدتهم، ُبل ُورد ُذلك ُكثير

)10-23/9) ُو(9و8و6و4 ُو6/1) ُو ُ(5/48سخخبيل ُاًلمثخخاَل ُ"إنجيخخل ُمخختى: ُ(
وغيره ُكثير، ُفيقاَل ُللنصاَرى: ُإماَ ُأن ُيِكوُن ُجميخخع ُاًلخلخخق ُعنخخدكم ُأبنخخاَء ُاًللخخه

داَ ُباَلمسيح، ُوهذاً ُماَل ُيِقوُلوُنه. ُ على ُاًلحقيقة ُوليس ُذلك ُمختص
أو ُأنهاَ ُوردت ُفيِ ُاًلناَجيخخل ُبمعنخخى ُاًلخخوُليِ ُأو ُاًلمخخوُلى ُأو ُاًلسخخيد ُأو ُاًلراًعخخيِ
اًلذي ُيِرعى ُعبيده ُاًلمؤمنين ُجميعاَ ُاًلمسيح ُوغيره، ُفيكوُن ُمن ُقبيل ُاًلمعنى



فسوُفا ُيِقوُل ُليِ ُكثير ُمن ُاًلناَس ُفيِ ُذلك ُاًليوُما: ُيِاَرب، ُيِخخاَرب،
لماَ ُباَسمك ُتنبأناَ ُ؟ ُوباَسمك ُطردناَ ُاًلشخخياَطين؟ ُوباَسخخمك ُأتينخخاَ أ

ل

باَلمعجزاًت ُاًلكخخثيرة؟. ُفخخأقوُل ُلهخخم ُعلنيخخة: ُمخخاَ ُعرفتكخخم ُقخخط.
) 24ُ-7/21إليكم ُعنيِ ُأيِهاَ ُاًلفاَسقوُن"أ.هخ. ُ(

داَ: ُ(ثم ُيِقوُل ُ– ُأي ُاًلله- ُللذيِن ُعن ُاًلشماَل: ُ"إليكخخم- وفيه ُأيِض
عنيِ ُأيِهاَ ُاًلملعين ُإلى ُاًلناَر ُاًلبديِخخة ُاًلمعخخدة ُلبليخخس ُوملئكتخخه:
لنيِ ُجعت ُفماَ ُأطعمتموُنيِ، ُوعطشت ُفمخخاَ ُسخخقيتموُنيِ ُوكنخخت
داَ داَ ُوسخخجين داَ ُفماَ ُكسوُتموُنيِ، ُومريِض داَ ُفماَ ُآويِتموُنيِ، ُوعريِاَن غريِب
داَ ُأو داَ: ُيِاَرب، ُمخختى ُرأيِنخخاَك ُجاَئعخخ فماَ ُزرتموُنيِ، ُفيجيبه ُهؤلء ُأيِض
داَ، ُومخخاَ ُأسخخعفناَك؟ داَ ُأو ُسخخجين هعريِاَنخخاَ، ُمريِضخخ داَ ُأو ُ عطشاَن، ُغريِبخخ
فيجيبهم: ُاًلحق ُأقوُل ُلكم؛ٌ ُأيِماَ ُمرة ُلم ُتصنعوُاً ُذلك ُلوُاًحد ُمخخن
هؤلء ُاًلصخخغاَر ُفلخخيِ ُلخخم ُتصخخنعوُه، ُفيخخذهب ُهخخؤلء ُإلخخى ُاًلعخخذاًب

) 46ُ-25/41اًلبدي، ُواًلبراًر ُإلى ُاًلحياَة ُاًلبديِة)أهخ. ُ(

وفيِ ُإنجيل ُلوُقاَ: ُ( ُلماَذاً ُتدعوُننيِ: ُيِاَرب، ُيِاَرب، ُول ُتعملوُن-
بيخخن بى ُويِسمع ُكلمخخيِ ُفيعمخخل ُبخخه، ُأب بماَ ُأقوُل ُ؟ ُكل ُمن ُيِأتيِ ُإل
داَ، ُفحفخخر ُوعمخخق ُاًلحفخخر، ُثخخم لكم ُمن ُيِشبه: ُيِشبه ُرجل ُبنى ُبيتخخ
وضع ُاًلساَس ُعلى ُاًلصخخخر، ُفلمخخاَ ُفاَضخخت ُاًلميخخاَه ُاًنخخدفع ُاًلنهخخر
داَ، على ُذلك ُاًلبيت، ُفلم ُيِقوُ ُعلى ُزعزعته ُلنه ُبنخخيِ ُبنخخاَء ُمحكمخخ
دل ُبنخخى ُبيتخخه ُعلخخى وأماَ ُاًلخخذي ُيِسخخمع ُول ُيِعمخخل، ُفخخإنه ُيِشخخبه ُرج
اًلتراًب ُبغير ُأساَس، ُفأندفع ُاًلنهخخر ُعليخخه، ُفاَنهخخاَر ُلخخوُقته، ُوكخخاَن

داَ) ُأهخ. ُ( ). 49ُ-6/46خراًب ُذلك ُاًلبيت ُجسمي

): ُ(إن ُلم ُتتوُبوُاً ُتهلكخخوُاً ُبخخأجمعكم..)أهخخخ.12/15وفيه ُأيِضاَ ُ(-
وغير ُذلك ُكثير..

 ُالصليب ، وبدعة تعظيمه عند النصارى:-

اًلذي ُجاَء ُفيِ ُاًلحديِث ُاًلضعيف: ُ(اًلخلق ُعياَل ُاًلله، ُفأحبهم ُإلى ُاًلله ُأنفعهم
): ُ(رواًه ُأبخخوُ ُيِعلخخى ُواًلخخبزاًر ُوفيخخه8/194لعياَله.) ُقاَل ُفخخيِ ُمجمخخع ُاًلزواًئخخد ُ(

يِوُسف ُاًلصفاَر ُوهوُ ُمتروك) ُأهخ. ُفترجمهخخاَ ُاًلنصخخاَرى ُوحرفوُهخخاَ ُإلخخى ُلفظخخة
(اًلب) ُفيِ ُحق ُاًلمسيح ُوغيره.. ُويِدل ُعلى ُهذاً ُاًلمعنى، ُاًسخختعماَل ُنظخخاَئره

–1/12فيِ ُموُاًضع ُكثيرة ُمن ُكتبهم ُمنهاَ ُماَ ُجخخاَء ُفخخيِ ُإنجيخخل ُيِوُحنخخاَ ُ( ُ 13:(
(أماَ ُاًلذيِن ُقبلوُه ُوهم ُاًلذيِن ُيِؤمنوُن ُباَسخخمه ُفقخخد ُمكنهخخم ُأن ُيِصخخيرواً ُأبنخخاَء
اًلله) ُ، ُويِؤيِده ُاًستعماَلهم ُهذه ُاًللفظة ُبنسبتهاَ ُفيِ ُحق ُاًلكفخخاَر ُإلخخى ُإبليخخس

) ُ: ُ(أنتم ُأولد ُأبيكم ُإبليس..)أهخ. ُفاَلجنيِ ُل ُيِكخخوُن ُأبخخا8/44َكماَ ُفيِ ُيِوُحناَ ُ(
للنسيِ ُعلى ُاًلحقيقة… ُ

داَ ُ.. ُول ُعلى ُاًلمجاَز واًلنصاَرى ُلتناَقضهم ُل ُيِأخذون ُذلك ُعلى ُاًلحقيقة ُمطلق
داَ ُ.. ُبل ُيِنتحلوُنه ُعقيدة ُعلى ُاًلحقيقة ُفيِ ُحق ُاًلمسيح، ُويِبقوُنه ُمجاَزاً مطلق
فيِ ُحق ُغيره.. ُول ُدليل ُعندهم ُعلى ُهذاً ُاًلتفريِق ُإل ُاًلتحكم ُاًلعقليِ ُ
اًلمحض. ُ ُ



داَ ُأغمخخض ُعينيخخه ُعنخخه، كاَن ُبعض ُأئمة ُاًلسخخلما ُإذاً ُرأى ُصخخليب
وقاَل: ُ"ل ُأستطيع ُأن ُأمل ُعينيِ ُممن ُسخخب ُإلهخخه ُومعبخخوُده ُبأقبخخح

 ُ)66(اًلسب ُ".أهخ.

داَ اَد ُهخؤلء ُواًجخب ُشخرع ولهذاً ُقخاَل ُبعخض ُعقلء ُاًلملخوُك: ُ"إن ُجه
دل ُفإنهم ُعاَر ُعلى ُبنيِ ُآدما ُمفسدون ُللعقوُل ُواًلشراًئع" ُأهخ. وعق

ومن ُاًلعجيب ُأنهم ُيِقرؤون ُفيِ ُاًلتخخوُراًة ُ"ملعخخوُن ُمخخن ُتعلخخق
ثم ُهم ُيِعظموُن ُاًلصليب ُ!!) ُ 67ُ(باَلصليب"

 ُولوُ ُكاَن ُلهم ُأدنى ُعقل، ُلكاَن ُاًلولى ُبهم ُأن ُيِحرقوُه ُأو ُيِكسروه
فإنه ُقد ُصلب ُعليه ُإلههم ُومعبوُدهم ُبزعمهم، ُوأهين ُوصفع ُوقتل
داَ، ُلنه ُعلق ُبه ُكمخاَ ُيِقخوُل ُبخخوُلس: ُ"إن فوُقه. ُوصاَر ُبزعمهم ُملعوُن

وتعظيم ُاًلصليب ُمماَ ُاًبتدعوُه ُفيِ ُديِن)68(اًلمسيح ُصاَر ُلعنة ُلجلناَ"
)69(اًلمسيح ُبعده ُبزماَن، ُول ُذكر ُلخخه ُفخخيِ ُأنخخاَجيلهم- ُأي ُبخخاَلتعظيم-

بول ُمخخن ُسخخن)70(وإنماَ ُذكر ُفيِ ُاًلتوُراًة ُباَللعن ُلمن ُتعلق ُبه  ُولعل ُأ
لهخخم ُبدعخخة ُتعظيخخم ُاًلصخخليب"هيلنخخة ُاًلحراًنيخخة ُاًلفندقاَنيخخة" ُأما

. ُ 2ُ() ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُمن ُمصاَئد ُاًلشيطاَن، ُجخ 66ُ
). ُ 21/23ُ() ُسفر ُتثنية ُاًلشتراًع ُ(67

) ُ: ُ"اًلمسيح ُاًفتداًناَ ُمن 3/13ُ() ُأنظر ُرساَلة ُبوُلس ُإلى ُأهل ُغلطية ُ(68
لعنة ُاًلشريِعة ُإذ ُصاَر ُلعنة ُلجلناَ" ُأهخ. ُ ُ

() ُللعلم ُفلم ُيِرد ُحمل ُاًلصليب ُعلى ُلساَن ُاًلمسيح ُفيماَ ُيِنسبوُنه ُله ُمن69
أقوُاًل ُفيِ ُأناَجيلهم، ُإل ُعلى ُمعنى ُومثل ُواًحخد، ُولخم ُيِخرد ُفخيِ ُذلخخك ُاًلمثخل
داً ُأو ُقلدة موُرد ُاًلتعظيم ُأو ُاًلعباَدة ُأو ُاًلتقديِس ُأو ُاًلدعوُة ُإلى ُاًتخاَذه ُشخخعاَر
بتبعنخخيِ بمت ُبدعته ُبينهم.. ُوإنماَ ُقاَل ُفيماَ ُنسخخبوُه ُإليخخه: ُ"مخخن ُأراًد ُأن ُيِ كماَ ُع
فليزهد ُفيِ ُنفسه ُوليحمل ُصليبه ُويِتبعنيِ، ُلن ُاًلذي ُيِريِد ُأن ُيِخلخخص ُحيخخاَته
يِفقدهاَ، ُوأماَ ُاًلذي ُيِفقد ُحياَته ُفيِ ُسخخبيليِ ُوسخخبيل ُاًلبشخخاَرة ُفخخإنه ُيِخلصخخهاَ"

) ُومرقخخس ُ(28-14/25) ُو ُ(27-9/23) ُولوُقخخاَ ُ(28-16/24أنظخخر ُمخختى ُ(
بين ُدعوُة ُإلى ُاًلموُت ُفيِ ُسبيل ُاًلعقيدة ُواًلديِن،8/34-36 ) ُ؛ٌ ُفهذه ُكماَ ُهوُ ُب

واًسترخاَص ُاًلحياَة ُواًلزهد ُبهاَ ُلجل ُاًلديِن، ُولن ُاًلقتل ُفيِ ُذلك ُاًلزماَن ُكاَن
لبد ُفيه ُمن ُاًلصلب ُعلى ُطريِقة ُاًلروماَن ُمع ُمخخن ُيِحكمخخوُن ُعليخخه ُباَلقتخخل ُ؛ٌ
فقد ُأشاَر ُاًلمسيح ُإلى ُاًلموُت ُبقوُله ُ"فليزهد ُفخخيِ ُنفسخخه ُوليحمخخل ُصخخليبه"

) ُ"يِرغب ُعن ُأبيه ُوأمه ُواًمرأته ُوبنيه ُ..بل ُعن ُنفسه28-14/25وفيِ ُلوُقاَ ُ(
داَ.." ُثم ُذكر ُحمل ُاًلصليب، ُفهوُ ُكمخخن ُيِقخخوُل: ُ"مخخن ُأراًد ُاًلجنخخة ُفليحمخخل أيِض
كفنه ُوليزهد ُبدنياَه ُويِتبع ُاًلنبياَء" ُفليس ُفيِ ُهخذاً ُتعظيخم ُللكفخن ُ؛ٌ ُكمخاَ ُأنخه

ليس ُفيِ ُذلك ُتعظيم ُللصليب ُاًلبته ُعند ُمن ُله ُمسكة ُعقل..
 ُفترك ُهؤلء ُاًلبلهاَء ُمراًد ُاًلمسيح ُومطلبه ُمن ُاًلزهد ُفيِ ُاًلدنياَ ُواًتباَع ُ
دعوُته ُودعوُة ُاًلنبياَء، ُوطريِقتهم ُاًلمحفوُفة ُباَلدماَء ُواًلقتل ُواًلمكاَره ُ، ُ
بلقوُاً ُباَلصليب ُحقيقة ُوعظموُه ُواًنحرفوُاً ُإلى ُاًلشرك ُواًلتنديِد ُفحقت ُ وتع
عليهم ُاًللعنة ُإلى ُيِوُما ُاًلديِن. ُ

): ُ(فقد ُورد ُفيِ ُاًلكتاَب: 3/13ُ() ُأنظر ُرساَلة ُبوُلس ُإلى ُأهل ُغلطية ُ(70
بلق ُعلى ُخشبة")أهخ. ُ ُ "ملعوُن ُمن ُع



اًلمخخبراًطوُر ُاًلرومخخاَنيِ ُقسخخطنطين ُاًلخخذي ُكخخاَن ُأول ُإمخخبراًطوُر
روماَنيِ ُيِعتنق ُاًلنصراًنية ُكماَ ُسيأتيِ. ُوذلخخك ُأن ُاًليهخخوُد ُلمخاَ ُصخخلبوُاً
ذلك ُاًلرجل ُاًلذي ُألقيِ ُعليه ُشبه ُاًلمسيح ُثم ُألقوُه ُبخشخخبته ُاًلخختيِ
صلب ُعليهاَ.. ُجعل ُبعض ُأتباَع ُاًلمسيح ُيِأتوُن ُإلى ُمكخخاَنه ُويِبكخخوُن،
داَ فخشيِ ُاًليهوُد ُأن ُيِصير ُلذلك ُاًلمكاَن ُشأناَ ُفجعلوُاً ُمكخاَنه ُمطرحخخ
للقماَمة ُواًلنجاَسة ُلينفرواً ُعنه، ُفلم ُيِزل ُكذلك، ُحخختى ُكخخاَن ُزمخخاَن

) ُسخخنة، ُحيخخث ُعمخخدت ُأمخخه ُهيلنخخة ُإلخخى300قسطنطين، ُأي ُبعد ُ(
ذلك ُاًلمكاَن، ُتبحث ُفيه، ُمعتقدة ُأن ُاًلمسخخيح ُهنخخاَك ُفزعمخخوُاً ُأنهخخاَ

 ُفعظموُهخخاَ)71(وجدت ُاًلخشبه ُاًلخختيِ ُصخخلب ُعليهخخاَ ُذلخخك ُاًلمصخخلوُب
وغشوُهاَ ُباَلذهب، ُومخن ُثخم ُاًتخخذواً ُاًلصخلباَناَت، ُوتخبركوُاً ُبشخكلهاَ،

ببلوُهاَ  ُ.)72(وق

وقد ُزعموُاً ُتعظيخخم ُاًلمسخخيح ُبخخذلك، ُفاَجتهخخدواً ُبحمقهخخم ُفخخيِ ُذمخخه
وتنقصه ُواًلزراًء ُبه ُواًلطعن ُعليه، ُوكاَن ُمقصوُدهم ُبذلك ُاًلتشخخنيع
على ُاًليهوُد ُوتنفير ُاًلنخخاَس ُعنهخخم ُوإغراًءهخخم ُبهخخم، ُفشخخوُهوُاً ُبخخذلك

اًلنصراًنية ُوملؤوهاَ ُباَلشرك ُواًلخزعباَلت..

 ُفإن ُزعموُاً ُأنهم ُإنماَ ُيِعظموُنه ُلنه ُيِرمخز ُإلخى ُخلصخهم ُونجخاَتهم
وعقيدة ُاًلفداًء ُاًلتيِ ُصلب ُمن ُأجلهاَ ُاًلمسيح ُبزعمهم.. ُ

يِقاَل ُلهم: ُفأنتم ُتعظموُن ُكل ُصليب، ُول ُتخصخخوُن ُاًلتعظيخخم
بذلك ُاًلصليب ُاًلول ُبعينه ُ!!

فإن ُقاَلوُاً: ُاًلصليب ُمن ُحيث ُهوُ، ُيِذكر ُباَلصليب ُاًلذي ُصلب ُعليخخه
إلهناَ ُ.

قلناَ: ُفاَليخخد ُاًلخختيِ ُصخخفعته ُولطمتخخه ُوقتلتخخه.. ُأولخخى ُأن ُتعظخخم ُمخخن
اًلصليب!! ُفعظموُاً ُأيِدي ُاًليهوُد ُلمسخخهم ُإيِخخاَه ُوإمسخخاَكهم ُلخخه، ُثخخم

أنقلوُاً ُذلك ُاًلتعظيم ُإلى ُساَئر ُاًليِدي. ُ

هيِشكك ُأبن ُاًلقيم ُفيِ ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُبإمكاَنية ُبقاَء ُخشبة ُعلى ُهيئتهاَ 71ُ ُ ()
) ُعاَما..فلعل ُهيلنة ُأو ُغيرهاَ ُأبتدع 300ُوحاَلهاَ ُبعد ُهذه ُاًلمدة ُكلهاَ ُ(

اًلصليب ُواًدعى ُله ُهذه ُاًلقصة، ُوقد ُزاًد ُاًلنصاَرى ُعلى ُهذه ُاًلقصة ُدعوُى ُ
أن ُذلك ُاًلصليب ُاًلول ُكاَن ُيِشفيِ ُمن ُاًلمراًض ُويِبرئ ُمن ُاًلعاَهاَت. ُول ُ
داَ.. ُ ُ عجب ُمن ُذلك ُفكل ُيِرقع ُفيِ ُهذاً ُاًلديِن ُترقيع

() ُ"وأمرت ُأما ُاًلملك ُهيلنة ُبتلك ُاًلقماَمة ُفأزيِلت، ُوبنيِ ُمكاَنهاَ ُكنيسة 72ُ
هاَئلة ُمزخرفة، ُفهيِ ُاًلمشهوُرة ُاًليوُما ُببيت ُاًلمقدس، ُاًلتيِ ُيِقاَل ُلهاَ ُ
اًلقماَمة ُباَعتباَر ُماَ ُكاَن ُعندهاَ ُ، ُويِسموُنهاَ ُاًلقياَمة ُيِعنوُن ُاًلتيِ ُيِقوُما ُجسد ُ
اًلمسيح ُمنهاَ، ُثم ُأمرت ُهيلنه ُأن ُتوُضع ُقماَمة ُاًلبلد ُوكناَسته ُوقاَذوراًته ُ
على ُاًلصخرة ُاًلتيِ ُهيِ ُقبلة ُاًليهوُد ُفلم ُيِزل ُاًلمر ُكذلك ُحتى ُفتح ُعمر ُبن ُ
اًلخطاَب ُبيت ُاًلمقدس ُفكنس ُعنهاَ ُاًلقماَمة، ُولم ُيِضع ُاًلمسجد ُوراًءهاَ ُ
ولكن ُأماَمهاَ ُحيث ُصلى ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُليلة ُاًلسراًء ُ

).2/92باَلنبياَء ُوهوُ ُاًلقصى" ُأ.هخ. ُمختصراً ُمن ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُلبن ُكثير. ُ(



فإن ُقاَلوُاً: ُمنع ُمن ُذلك ُماَنع ُاًلعداًوة. ُ

قلناَ: ُقد ُزاًلت ُاًلعداًوة ُبينكم ُاًليوُما.. ُثم ُعندكم ُأنه ُهوُ ُاًلذي ُرضخخيِ
بذلك ُواًختاَره ُولوُ ُلم ُيِرض ُبه ُلم ُيِصلوُاً ُإليه، ُولوُ ُشاَء ُلمده ُاًللخخه
داَ ُمن ُاًلملئكة ُكماَ ُتقدما.. ُفعلى ُهذاً ُفينبغخخيِ ُلكخخم بإثنيِ ُعشر ُفيلق
أن ُتشكروهم ُوتحمدوهم ُإذاً ُفعلوُاً ُمرضخخاَته ُواًختيخخاَره ُاًلخخذي ُكخخاَن
بنة سبب ُخلص ُجميع ُاًلمؤمنين ُمن ُاًلجحيم ُعندكم ُ.. ُفماَ ُأعظم ُم
اًليهوُد ُعليكم ُوعلخخى ُآبخخاَئكم؛ٌ ُإذ ُقتلخخوُاً ُإلهكخخم، ُوصخخفعوُه، ُوصخخلبوُه

) ُ. 73ُ(بزعمكم

 ُ ُ ُ ُ ُ ُولقد ُأعجبتنيِ ُكلمة ُفيِ ُشأن ُاًلصلب ُاًلمدعى ُوماَ ُيِتعلخخق ُبخخه
من ُعقيخخدة ُاًلفخخداًء؛ٌ ُلقخخس ُمصخخري ُهخخداًه ُاًللخخه ُفأصخخبح ُمخخن ُدعخخاَة
اًلسلما ُبعد ُأن ُكاَن ُمن ُدعاَة ُاًلنصخخراًنية ُ؛ٌ ُحيخخث ُقخخاَل ُ: ُ( ُإن ُكخخاَن
هيِصخخلب بفر ُذنوُبهم ُأن ُ هيِك داَ ُفلماَذاً ُيِحتاَج ُكيِ ُيِغفر ُللعباَد ُو اًلمسيح ُرب

هيِبصق ُفيِ ُوجهه ُ..!! هيِصفع ُو هيِهاَن ُو و
للخخى لع هفوُاً ُ لر نسخخ أ

ل لن ُ ذذيِ للخخ لي ُاً ذد لبخخاَ ذع ليِخخاَ ُ نل ُ هق  ُوأيِن ُهذاً ُمن ُقوُله ُتعاَلى ُ: ُ( ُ
هه لنخخ ذإ داَ ُ ذميعخخ لج لب ُ هنوُ بذ هر ُاًل ذف نغ ليِ له ُ لل لن ُاًل ذإ ذه ُ لل ذة ُاًل لم نح لر نن ُ ذم هطوُاً ُ لن نق لت نم ُل ُ ذه ذس هف نن أ

ل

هم ُ) ُ(اًلزمر: ذحي لر هر ُاًل هفوُ لغ نل لوُ ُاً )..53هه

حد ُلعبد ُ؟؟ وإن ُكاَن ُعبداً ُخطاَء ُكماَ ُهم ُساَئر ُاًلعبيد ُفكيف ُيِغفر ُعب
حب ُلمذنب ُ؟؟ وهل ُيِغفر ُمذن

 ُفديِن ُاًلمة ُاًلصليبية ُمن ُقبل ُاًلبعثة ُاًلمحمديِة. ُبنحوُ ُثلثماَئة ُ
سنة، ُمبنى ُعلى ُمعاَندة ُاًلعقوُل ُواًلشراًئع، ُوتنقص ُرب ُاًلعاَلمين..
ورميه ُباَلعظاَئم.. ُقاَل ُاًبن ُاًلقيم ُرحمه ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُكتاَبه ُ"إغاَثة

):- 2/290ُاًللهفاَن" ُ(

حل ببخخاَد ُاًلمسخخيح ُلنخخاَ ُسخخؤاً هع لأ

مما إذاً ُمخخاَت ُاًللخخه ُبصخخنع ُقخخوُ
وهل ُأرضخخاَه ُمخخاَ ُنخخاَلوُه ُمنخخه؟
وإن ُسخط ُاًلذي ُفعلخخوُه ُفيخخه
وهخخل ُبقخخيِ ُاًلوُجخخوُد ُبخخاَل ُإلخخه
وهل ُخلت ُاًلطباَق ُاًلسبع ُلماَ
مه وهل ُخلخخت ُاًلعخخوُاًلم ُمخخن ُإلخخ
وكيخخف ُتخلخخت ُاًلملك ُعنخخه
وكيخخخف ُأطخخخاَقت ُاًلخشخخخباَت
حمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخل
وكيف ُدناَ ُاًلحديِد ُإليخخه ُحخختى ُ
وكيخخف ُتمكنخخت ُأيِخخدي ُعخخداًه ُ

هه ُ بوعخخخاَ بمخخخن ُ هد ُجخخخوُاًبه ُم نريِخخخ
أمخخخاَتوُه ُفمخخخاَ ُهخخخذاً ُاًللخخخه؟
هه ُ فبشخخخراًهم ُإذاً ُنخخخاَلوُاً ُرضخخخاَ
بقخخخخوُتهم ُإذاً ُأوهخخخخت ُقخخخخوُاًه ف
سميع ُيِسخختجيب ُلمخخن ُدعخخاَه؟
ثوُى ُتحت ُاًلتراًب ُوقخخد ُعله؟
يِخخدبرهاَ ُوقخخد ُسخخمرت ُيِخخداًه؟
بنصرهم ُوقخخد ُسخخمعوُاً ُبكخخاَه؟
هه اًللخخه ُاًلحخخق ُشخخد ُعلخخى ُقفخخاَ
يِخخخخخخخاَلطه ُويِلحقخخخخخخه ُأذاًه؟
وطخخاَلت ُحيخخث ُقخخد ُصخخفعوُاً
قفخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاَه؟

) ُبتصرفا. ُ 2/287ُ() ُمستفاَد ُمن ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(73



وهل ُعاَد ُاًلمسيح ُإلى ُحيخخاَة ُ
داَ ُلقخخخبر ُضخخخم ُربخخخاَ ويِخخخاَ ُعجبخخخ
مر داَ ُمخخن ُشخخهوُ أقاَما ُهناَك ُتسخخع
داً داً ُصخغير وشق ُاًلفخرج ُموُلخوُد
ويِأكخخل ُثخخم ُيِشخخرب ُثخخم ُيِخخأتيِ
تعاَلى ُاًلله ُعن ُإفك ُاًلنصاَرى

أما ُاًلمحيخخخيِ ُلخخخه ُرب ُسخخخوُاًه
هه وأعجب ُمنه ُبطخخن ُقخخد ُحخخوُاً
لخخدى ُاًلظلمخخاَت ُمخخن ُحيخخض
غخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخذاًه
هه داَ ُللثخخخدي ُفخخخاَ داَ ُفاَتحخخخ ضخخخعيف
هه؟ بلزما ُذاًك ُهخخخل ُهخخخذاً ُإلخخخ
سيسخخأل ُكلهخخم ُعمخخاَ ُاًفخختراًه.

دى بي ُمعنخخ أعبخخاَد ُاًلصخخليب ُبخخأ
وهخخل ُتقضخخيِ ُاًلعقخخوُل ُبغيخخر
كسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر
داَ ُ إذاً ُركب ُاًلله ُ!! ُعليه ُكرهخخ
داَ فذاًك ُاًلمركب ُاًلملعوُن ُحقخخ
داً يِهاَن ُعليخخه ُرب ُاًلخلخخق ُطخخر
فإن ُعظمته ُمن ُأجل ُأن ُقد ُ
داً فهل ُللقبخخخوُر ُسخخخجدت ُطخخخر
فياَعبخخد ُاًلمسخخيح ُأفخخق ُفهخخذاً

هه ُ بظخخم، ُأو ُيِقبخخح ُمخخن ُرمخخاَ هيِع
وإحخخخراًق ُلخخخه ُولمخخخن ُبغخخخاَه ُ
وقخخخد ُشخخدت ُبتسخخمير ُيِخخداًه
فدسخخخخه ُل ُتبسخخخخه ُإذ ُتخخخخراًه
وتعبخخخده؟ ُفإنخخخك ُمخخخن ُعخخخداًه
حخخوُى ُرب ُاًلعبخخاَد ُوقخخد ُعله
لضم ُاًلقبر ُربك ُفخخيِ ُحشخخاَه؟
بخخخخخخداًيِته ُوهخخخخخخذاً ُمنتهخخخخخخاَه

وقد ُشرح ُاًلعلمة ُاًبن ُاًلقيم ُرحمه ُاًلله ُتعاَلى ُذلك ُكلخخه ُفخخيِ
بيخخن ُتنخخاَقض ُاًلنصخخاَرى ُوتهخخاَفتهم ُفخخيِ ُأبخخوُاًب كتاَبه ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُوب
شتى ُ.. ُإلى ُأن ُقاَل: ُ"واًلنصاَرى ُقد ُاًرتكبوُاً ُمخطخخوُريِن ُعظيميخخن

ل ُيِرضى ُبهماَ ُذو ُعقل ُول ُمعرفه:

 ُأحدهماَ: ُاًلغلوُ ُفخخيِ ُاًلمخلخخوُق ُحخختى ُجعلخخوُه ُشخخريِك ُاًلخخخاَلق
داً ُله. ُ داً ُمنه. ُوإلهاَ ُآخر ُمعه. ُو ُأنفوُاً ُأن ُيِكوُن ُعبد وجزء

بل بقص ُاًلخاَلق ُورميه ُباَلعظاَئم ُحيث ُزعموُاً ُأنه ُحخخ واًلثاَنيِ: ُتن
فيِ ُفرج ُاًمرأة ُوأقاَما ُهناَك ُتسعة ُأشهر ُيِتخبط ُبين ُاًلبخخوُل ُواًلخخدما،
وقد ُعلته ُأطباَق ُاًلمشيمة ُواًلرحخخم ُواًلبطخخن، ُثخخم ُخخرج ُمخن ُحيخخث
داً ُيِمص ُاًلثدي، ُولف ُفخيِ ُاًلقمخط، ُوأودع ُاًلسخريِر داَ ُصغر دخل ُرضيع
هيِحمخخل ُعخخل ُاًليِخخدي بوُط، ُو يِبكخخيِ ُويِجخخوُع ُويِعطخخش ُويِبخخوُل ُويِتغخخ

واًلعوُاًتق. ُ

ثم ُصاَر ُإلى ُأن ُلطمت ُاًليهخوُد ُخخخديِه ُوربطخوُاً ُيِخديِه ُوبصخقوُاً
دل داً ُبين ُلصين، ُوألبسوُه ُإكلي فيِ ُوجهه ُوصفعوُاً ُقفاَه، ُوصلبوُه ُجهر
بجرعوُه ُأعظم ُاًللما، ُهخخذاً ُهخخوُ من ُاًلشوُك، ُوسمرواً ُيِديِه ُورجليه ُو



داً بوُ اًللخخخخه ُاًلحخخخخق ُعنخخخخدهم، ُتعخخخخاَلى ُاًللخخخخه ُعخخخخن ُقخخخخوُلهم ُعلخخخخ
) ُ.2/283كبيراً..)أ.هخ.باَختصاَر ُمن ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(

وأنشخخد ُاًلشخخيخ ُشخخهاَب ُاًلخخديِن ُاًلقراًفخخيِ ُفخخيِ ُكتخخاَب ُ"اًلخخرد ُعلخخى
) ُ: 74ُ(اًلنصاَرى" ُلبعض ُمن ُيِرد ُعليهم ُقوُلهم ُبصلب ُاًلمسيح

داَ ُللمسيح ُبيخخن ُاًلنصخخاَرى ُ عجب
أسخخلموُه ُإلخخى ُاًليهخخوُد ُوقخخاَلوُاً
داَ فخخإن ُكخخاَن ُمخخاَ ُتقوُلخخوُن ُحقخخ
حين ُخلى ُأبنه ُرهين ُاًلعاَدي

داَ ُبخخأذاًهم ُ فلئخخن ُكخخاَن ُراًضخخي
داَ ُفخخاَتركوُه ولئن ُكخخاَن ُسخخاَخط

داً ُنسخخخخبوُه ُ وإلخخخخى ُاًللخخخخه ُولخخخخد
إنهخخخخم ُبعخخخخد ُقتلخخخخه ُصخخخخلبوُه
داَ ُفخخخأيِن ُكخخخاَن ُأبخخخوُه؟ وصخخخحيح
أتراًهخخخم ُأرضخخخوُه ُأما ُأغضخخخبوُه
فاَعخخخخذروهم ُلنهخخخخم ُواًفقخخخخوُه
واًعبخخخخخدوهم ُلنهخخخخخم ُغلبخخخخخوُه

 ُوقاَل ُاًبن ُحزما ُرحمه ُاًلله ُتعاَلى: ُ

فيِ ُرده ُعلى ُ"نقفوُر" ُإمبراًطوُر ُاًلروما.. ُ

أتقرن ُيِخخاَ ُمخخخذول ُديِنخخاَ ُمثلثخخاَ
مق ُيِخخديِن ُلغيخخره تخخديِن ُلمخلخخوُ
أنخخخخاَجيلكم ُمصخخخخنوُعة ُقخخخخد
تشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاَبهت
داً بجد هس وعوُد ُصليب ُل ُتزاًلوُن ُ
دل ُبصخخلب ُإلهكخخم تديِنوُن ُتضل
إلى ُملة ُاًلسلما ُتوُحيد ُربنخخاَ ُ
وصخخدق ُرسخخاَلت ُاًلخخذي ُجخخاَء
باَلهدى ُفلم ُتمتهنه ُقخخط ُقخخوُة
آسخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر ُ
دة داً ُوضخخل داَ ُوزور كماَ ُيِفتري ُإفك

بعيداً ُعن ُاًلمعقوُل ُباَدي ُاًلمآَثم ُ
داَ ُليس ُيِخفى ُلعخخاَلم فياَلك ُسخف
كلما ُاًللى ُفيماَ ُأتخخوُاً ُباَلعظخخاَئم ُ
له ُيِاَ ُعقوُل ُاًلهخخاَملت ُاًلسخخوُاًئم
بأيِخخخدي ُيِهخخخوُد ُأرذليخخخن ُألئخخخم ُ
فمخخاَ ُديِخخن ُذي ُديِخخن ُلنخخاَ ُبمقخخاَوما
محمخخد ُاًلتخخيِ ُبخخدفع ُاًلمظخخاَلم
ول ُمكنت ُمن ُجسمه ُيِخخد ُلطخخم
هكم ُكل ُآثخخم على ُوجه ُعيسى ُمن
 ُفياَ ُلضلل ُفخخيِ ُاًلحماَقخخة ُجخخاَثم
سيلقى ُدعاَة ُاًلكفخخر ُحاَلخخة ُنخخاَدما

). ُ 2/100ُ() ُعن ُهاَمش ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُ(74



على ُأنكم ُقد ُقلتم ُهوُ ُربكخخم
أبخخى ُاًللخخه ُأن ُيِخخدعى ُلخخه ُاًبخخن
وصخخاَحب ُولكنخخه ُعبخخد ُنخخبيِ
مكخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرما
داَ ُلجهلكم أيِلطم ُوجه ُاًلرب ُتب

مخخن ُاًلنخخاَس ُمخلخخوُق ُول ُقخخوُل
زاًعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخم ُ
هد ُفقتخخم ُفخخيِ ُظلمكخخم ُكخخل لقخخ
ظخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاَلم.

ُ 

***

داً ُفخخإن ُقصخخة ُاًلصخخلب ُعنخخد ُاًلنصخخاَرى ُيِتخللهخخاَ ُمخخن وأخيخخر
اًلتناَقضاَت ُويِكتنفهاَ ُمن ُاًلغموُض ُماَ ُيِؤكد ُلكل ُعاَقخخل ُأنهخخاَ ُملفقخخة

على ُاًلمسيح.. ُ

فإن ُحاَل ُاًلذيِن ُأسروه ُوشهدواً ُصخخلبه ُ- ُكمخخاَ ُتزعخخم ُأناَجيخخل-
بد ُخبرهم ُدون ُأدنى ُشك، ُفهم ُأعخخداًء اًلنصاَرى ُاًليوُما ُ– ُيِوُجب ُر
اًلمسيح ُمن ُاًلشخخرط ُاًلخخذيِن ُضخخربوُه ُوصخخفعوُه ُواًلحبخخاَر ُاًلخخذيِن
اًسختهزؤواً ُبخه ُونحخوُهم ُممخن ُل ُيِتوُرعخوُن ُعخن ُاًلكخذب ُوقبخوُل
اًلرشوُة ُعلى ُقوُل ُاًلباَطل ُواًلزور ُكمخخاَ ُنصخخت ُأنخخاَجيلهم ُنفسخخهاَ

)75.ُ (

أنهم ُأخخذواً-  ُكماَ ُأن ُاًلناَجيل ُاًلختيِ ُبأيِخدي ُاًلنصخاَرى ُتخدعيِ ُب
دل ُبينماَ ُكاَن ُتلمذته ُقد ُغلبهم ُاًلنعاَس ُوكخخاَن اًلمسيح ُوأسروه ُلي

داَ ُيِصليِ .)76(هوُ ُسهراًن

بدة ُوجيخخزة، ُلخخم- كماَ ُزعموُاً ُأنه ُلم ُيِبق ُفيِ ُخشبة ُاًلصلب ُإلم
 ُوبعخخض)77(يِشخخاَهده ُفيهخخاَ ُممخخن ُآمخخن ُبخخه ُإل ُمريِخخم ُاًلمجدلنيخخة

 ُ.)78(اًلنسوُة، ُتصرح ُاًلناَجيل ُأنهن ُإنماَ ُشاَهدن ُذلك ُ(عن ُبعد)

وأن ُتلميذ ُاًلمسيح ُ"اًلحوُاًريِين" ُكاَنوُاً ُليتلتئذ ُبنخخص ُاًلناَجيخخل-
داَ بيبوُاً ُوهربوُاً ُجميع  ُفلم ُيِحضرواً ُمشهد ُاًلصلب)79(خاَئفين، ُقد ُتغ

اًلمزعوُما. ُ

دل ُمن ُقبوُلهم ُاًلرشوُة ُلجل ُاًلتضليل ُوقوُل ُاًلزور ُفيِ 75ُ () ُوأنظر ُمثاَ
) 15ُ-28/11إنجيل ُمتى(

) ُأن ُاًلمسيح ُكاَن ُفيِ ُليلة ُأسره ُكماَ 47ُ-26/38() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُ(76
يِزعموُن ُمع ُتلمذته، ُوأمرهم ُأن ُيِسهرواً ُويِصلوُاً ُولكنهم ُناَموُاً ُوغلبهم ُ

داَ ُمرقس ُ( داَ ُ.. ُواًنظر ُأيِض ). ُ 43ُ-14/32اًلنعاَس ُجميع
() ُمريِم ُاًلمجدلنية: ُقديِسة ُمسيحية ُيِزعم ُاًلنصاَرى ُأنهاَ ُممن ُرأيِن 77ُ

اًلمسيح ُعند ُقياَمته ُمن ُاًلموُاًت، ُشفاَهاَ ُاًلمسيح ُمن ُمرضهاَ، ُوأجمعوُاً ُعلى
أنهاَ ُاًلمرأة ُاًلزاًنية ُاًلتاَئبة ُاًلتيِ ُمسحت ُقدميِ ُاًلمسيح ُبدموُعهاَ ُوشعر ُ

). ُ ُ 50ُ-7/36رأسهاَ ُودهنتهماَ ُباَلطيب ُ..أنظر ُلوُقاَ ُ(
). ُ 55ُ) ُرقم ُ(27() ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ(78



وأن ُاًلوُحيد ُاًلذي ُتبعه ُفيِ ُباَدئ ُاًلمر، ُقخخد ُأنكخخر ُمعرفتخخه ُبخخه
) 80ُ(قبل ُقصة ُاًلصلب ُاًلمزعوُمة ُوتبرأ ُمنه

داَ ُيِكتنفخخه فأوجب ُذلك ُكله ُأن ُيِكوُن ُخخخبر ُاًلصخخلب ُهخخذاً ُملفقخخ
اًلغموُض ُواًلشك ُواًلريِب.. ُوهوُ ُمعنى ُقخخوُله ُتعخخاَلى ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُ:
نم) ُ(اًلنساَء) ُومعناَه ُكماَ ُقاَل ُأبن ُجخخزما: ُ"أن ُأولئخخك هه لل له ُ دب هش نن ُ ذك لل لو )
بساَق ُاًلذيِن ُدبرواً ُهذاً ُاًلباَطل،وتوُاًطئوُاً ُعليه ُأنهخخم ُكذبخخة، ُوهخخم اًلف

بلدهم ُوكذبوُاً ُعليهم ببهوُاً ُعلى ُمن ُق " ُأ. ُهخ. ُ) ُ 81ُ(ش

رفع المسيح عند المسلمين : -

وعقيدتناَ ُنحن ُاًلمسلمين ُأن ُاًلمسيح ُعليه ُاًلسخخلما ُقخخد ُنجخخاَه
بكن ُأعداًءه ُمنه، ُفل ُهم ُأسروه، ُولهم ُضخخربوُه، هيِم اًلله ُتعاَلى ُفلم ُ
ولهم ُصلبوُه ُول ُقتلوُه.. ُبل ُرفعه ُاًلله ُتعاَلى ُإليه، ُكمخخاَ ُأخخخبر ُفخخيِ
له دب هشخخ نن ُ ذكخخ لل لو هه ُ هبوُ لل لص لماَ ُ لو هه ُ هلوُ لت لق لماَ ُ لو محكم ُاًلتنزيِل؛ٌ ُفقاَل ُسبحاَنه: ُ(
لل ذإ مم ُ نلخخ ذع نن ُ ذمخخ ذه ُ ذبخخ نم ُ هه لل لماَ ُ هه ُ نن ذم قك ُ لش ذفيِ ُ لل ذه ُ ذفي هفوُاً ُ لل لت نخ لن ُاً ذذيِ لل لن ُاً ذإ لو نم ُ هه لل

دناَ( ذقي ليِ هه ُ هلوُ لت لق لماَ ُ لو دن ُ لظ لع ُاًل لباَ دت (سوُرة ُاًلنساَء). ُ))157اً

ليِ للخخ ذإ لك ُ هعخخ ذف لراً لو لك ُ دفيخخ لوُ لت هم دنيِ ُ ذإ لسى ُ ذعي ليِاَ ُ هه ُ لل لل ُاًل لقاَ وقاَل ُتعاَلى: ُ(
هرواً) ُ لف لك لن ُ ذذيِ لل لن ُاً ذم لك ُ هر ده لط هم (آل ُعمراًن). ُلو

بدق ُبخخه ُول ُنشخخك ُطرفخخة ُعيخخن ُأن فهذاً ُعندناَ ُثاَبت ُيِقين ُنصخخ
بيِ ُعبده ُورسوُله ُورفعه ُإليه.. ُ اًلله ُنج

بكن ُأعداًءه ُمنخخه، ُفمخخاَ ُقتلخخوُه ُومخخاَ ُصخخلبوُه، ُولكخخن هيِم وأنه ُلم ُ
داَ ُلخخه.. ُثخخم ُشخخبه ُعليهخخم ُاًليهخخوُد شبه ُلهم.. ُأي ُأنهم ُإنماَ ُقتلوُاً ُشبيه

بلصهم ُ.. دل ُليخ بنه ُصلب ُفع أنهم ُقتلوُه.. ُوشبه ُعليهم ُأحباَرهم ُأ

 ُأماَ ُكيف ُشبه ُلهم ُففيِ ُذلك ُرواًيِخخاَت ُذكرهخخاَ ُأهخخل ُاًلتفسخخير، ُفخخيِ
تفسير ُهخخاَتين ُاًليِخختين.. ُأشخخهرهاَ ُمخخاَ ُذكخخره ُأبخخن ُكخخثير ُفخخيِ ُاًلبداًيِخخة

فرواًيِة ُتذكر ُأن ُاًلمسيح ُطلب ُمخخن ُتلمخخذته ُأن ُيِتطخخوُع) 82ُ(واًلنهاَيِة
أحدهم ُليلقيِ ُاًلله ُعليه ُشبه ُاًلمسخخيح ُويِكخخوُن ُرفيقخخة ُفخخيِ ُاًلجنخخة،

دل ُمن ُاًلمسيح ُ.. ففعل ُذلك ُشاَب ُمنهم، ُفأخذوه ُوصلبوُه ُبد

ورواًيِة ُأخرى ُمفاَدهاَ ُأن ُاًلله ُتعاَلى ُألقى ُشبه ُاًلمسيح ُعلخخى ُذلخخك
اًلخاَئن ُيِهوُذاً ُاًلسخريِوُطيِ، ُفأخذوه، ُوهم ُيِظنوُنه ُعيسى، ُفقتلوُه

) ُقاَل ُفيِ ُقصة ُأسرة ُ: ُ(فتركه ُاًلتلميذ ُكلهم26/56() ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُ(79
وهربوُاً)أ.هخ. ُ ُ ُ

-22/55) ُولوُقاَ ُ(72-14/66) ُومرقس ُ(75-69/من ُرقم 26ُ() ُمتى ُ(80
63ُ (

). 1/123ُ() ُأنظر ُاًلفصل ُفيِ ُاًلملل ُواًلهوُاًء ُواًلنحل ُ(81
) ُوماَ ُبعدهاَ.. 2/91ُ() ُأنظر ُ(82



نن ذكخ لل لو هه ُ هبوُ لل لصخ لمخاَ ُ لو هه ُ هلخوُ لت لق اَ ُ لم لو وصلبوُه، ُورفع ُاًلله ُاًلمسيح ُإليه. ُ( ُ
قك ُ) ُ(سوُرة ُاًلنساَء). لش ذفيِ ُ لل ذه ُ ذفي هفوُاً ُ لل لت نخ لن ُاً ذذيِ لل لن ُاً ذإ لو نم ُ هه لل له ُ دب هش

) ُسخخنة ُعلخخى ُمخخاَ ُذكخخره33وكاَن ُعمر ُعيسى ُلماَ ُرفعه ُاًلله ُإليخخه ُ(
أهل ُاًلتاَريِخ، ُفتكوُن ُمدة ُدعوُته ُلبنيِ ُإسخخراًئيل ُثلثا ُسخخنوُاًت. ُلن

بعثته ُكاَنت ُكماَ ُتقدما، ُفيِ ُاًلثلثين ُمن ُعمره.

ُ 

- دفن المسيح وقيامته عند النصارى: 

ويِزعم ُاًلنصاَرى ُفيِ ُأناَجيلهم ُأن ُاًلمسيح ُبعخخد ُصخخلبه ُومخخوُته
طاَلب ُبجثماَنه ُرجل ُاًسخخمه ُيِوُسخخف، ُفخخأعطيِ ُذلخخك ُاًلجثمخخاَن ُفخخيِ

اًلمساَء ُأي ُبعد ُسوُيِعاَت ُمن ُصلبه.. ُ

فوُضعه ُفيِ ُقبر ُله ُجديِد ُكاَن ُقد ُحفخخره ُفخخيِ ُاًلصخخخر.. ُوأنخخه
بعد ُثلثة ُأيِاَما ُفقد ُمن ُقبره ُرغم ُماَ ُكاَن ُعليه ُمن ُحرس، ُفخخاَجتمع
أحباَر ُاًليهوُد ُوتشاَورواً، ُفرشوُاً ُاًلجنوُد ُواًلحرس ُبماَل ُكثير ُليقوُلوُاً

دل ُفسخخرقوُاً ُجثتخخه ُوهخخم ُنخخاَئموُن  ُويِزعخخم)83(أن ُتلميخخذه ُجخخاَؤواً ُلي
اًلنصاَرى ُأنه ُتراًءى ُلتلمذته ُبعخخد ُذلخخك ُواًجتمخخع ُبهخخم ُوأكخخل ُمعهخخم

داَ داَ ُمشوُيِ  ُوذلك ُماَ ُيِسمى ُعندهم ُباَلقياَمة.. ُ)84(سمك

وأنه ُبعد ُتلك ُاًلقياَمة ُرفع ُإلى ُاًلسماَء، ُهكذاً ُورد ُفيِ ُإنجيخخل
اًنفصخخل ُعنهخخم ُ،وكخخذاً ُفخخيِ ُإنجيخخل) 86ُ(:"وبينماَ ُهخخوُ ُيِبخخاَركهم) 85ُ(لوُقاَ

: ُ"وبعدماَ ُكلمهم ُرفع ُإلى ُاًلسماَء" ُأ.هخ.)87(مرقس

: ُ"وهأنخخذاً)88( ُأماَ ُمتى ُفزعم ُفيِ ُإنجيله ُأن ُاًلمسيح ُقخخاَل ُلتلمخخذته
 ُ.)89(معكم ُطوُاًل ُاًليِاَما، ُإلى ُنهاَيِة ُاًلعاَلم"أ.هخ

فل ُندري ُبأي ُاًلمقاَلتين ُيِأخذ ُاًلنصاَرى ُ..؟!

 ُ ُ ُ ُأماَ ُنحن ُاًلمسلموُن ُفنوُقن ُكمخخاَ ُتقخخدما ُمخخن ُمحكخخم ُاًلتنزيِخخل ُأن
اًلله ُنجاَه ُمن ُأعداًئه ُفلم ُيِقتلوُه ُول ُصلبوُه، ُبل ُرفعخخه ُإليخخه.. ُوأنخخه

). 15ُ-12 ُرقم ُ(28() ُأنظر ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح 83ُ
) 43ُ-42(24() ُلوُقاَ 84ُ

).52-51( 24ُ() ُاًلصحاَح 85ُ
() ُأي ُتلمذته. 86ُ

). 19ُ/(16() ُاًلصحاَح 87ُ
) ُ 20ُ) ُرقم ُ(28() ُاًلصحاَح(88

() ُوفيِ ُهذاً ُاًلموُضع ُاًلمخاَلف ُلماَ ُفيِ ُاًلناَجيل ُاًلخرى، ُيِزعم ُاًلنصاَرى 89ُ
) ُوأنظر 28/19ُأن ُاًلمسيح ُأمر ُتلمذته ُأن ُ(يِذهبوُاً ُويِتلمذواً ُجميع ُاًلمم ُ(

) ُوبهذاً ُاًلموُضع ُيِحتج ُمن ُجعل ُاًلنصراًنية ُديِاَنة ُعاَلمية. ُمع16-16مرقس ُ(
أن ُاًلمسيح ُأرسلهم ُإلى ُبنيِ ُإسراًئيل ُخاَصة ُكماَ ُتقدما ُ، ُواًلنصوُص ُعنه ُ
داَ ُكثير. ُ ُ بأنه ُقد ُأرسل ُإليِ ُبنيِ ُإسراًئيل ُخاَصة ُأيِض



سينزل ُقبل ُيِخخوُما ُاًلقياَمخخة.. ُوسخخيكوُن ُنزولخخه ُعلمخخة ُمخخن ُعلمخخاَت
اًلساَعة ُاًلكبرى.. ُ

لن ذإ لو نم ُ ههخخ لل له ُ دب هشخخ نن ُ ذكخ لل لو هه ُ هبوُ لل لصخ لمخاَ ُ لو هه ُ هلخوُ لت لق لمخاَ ُ لو قاَل ُتعخاَلى: ُ(
دن لظ لع ُاًل لباَ دت لل ُاً ذإ مم ُ نل ذع نن ُ ذم ذه ُ ذب نم ُ هه لل لماَ ُ هه ُ نن ذم قك ُ لش ذفيِ ُ لل ذه ُ ذفي هفوُاً ُ لل لت نخ لن ُاً ذذيِ لل اً

دناَ( ذقي ليِ هه ُ هلوُ لت لق لماَ ُ دمخخاَ(157لو ذكي لح دزاً ُ ذزيِخخ لع هه ُ للخخ لن ُاًل لكاَ لو ذه ُ ني لل ذإ هه ُ لل هه ُاًل لع لف لر نل ُ لب (
ذة158 لمخخ لياَ ذق نل لما ُاً نوُ ليِخخ لو ذه ُ ذت نوُ لمخخ لل ُ نب لق ذه ُ ذب لن ُ لن ذم نؤ هي لل لل ُ ذإ ذب ُ لتاَ ذك نل ذل ُاً نه أ

ل نن ُ ذم نن ُ ذإ لو (
دداً( ذهي لش نم ُ ذه ني لل لع هن ُ هكوُ )) ُ(سوُرة ُاًلنساَء).159ليِ

ذه) ذت نوُ لمخخ لل ُ نبخخ لق ذه ُ ذبخخ لن ُ لن ذم نؤ هيخخ لل لل ُ ذإ ذب ُ لتاَ ذك نل ذل ُاً نه أ
ل نن ُ ذم نن ُ ذإ لو (سخخوُرة ُفقوُله: ُ(

.. ُأي ُبعد ُنزوله ُإلى ُاًلرض ُفيِ ُآخخخر ُاًلزمخخاَن ُقبخخل ُقيخخاَمااًلنساَء). ُ
اًلساَعة، ُفإنه ُيِنزل ُويِقتل ُاًلخنزيِر ُويِكسر ُاًلصخخليب ُويِضخخع ُاًلجزيِخخة

.)90(ول ُيِقبل ُإل ُاًلسلما.. ُويِقتل ُاًلدجاَل

بيِ ُبعخخد ُخخخاَتم ُاًلنبيخخاَء دل.. ُإذ ُل ُنخخب داَ ُمرسخخ ووقتهخخاَ ُل ُيِنخخزل ُنبيخخ
دل ُكماَ ُفيِ داَ ُعد واًلمرسلين ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم، ُولكنه ُيِنزل ُحكم
اًلحديِث ُاًلخخذي ُيِرويِخخه ُأبخخوُ ُهريِخخرة ُرضخخيِ ُاًللخخه ُعنخخه ُقخخاَل: ُسخخمعت
رسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُيِقوُل: ُ"واًلذي ُنفس ُمحمد ُبيده
دل، ُفليكسخخرن داَ ُعخخد داَ ُحكمخخ داَ ُمقسخخط لينزلن ُعيسى ُاًبن ُمريِخخم ُإماَمخخ
بن ُذاًت ُاًلخخبين، ُوليخخذهبن بن ُاًلخنزيِخخر، ُوليصخخلح اًلصخخليب.. ُوليقتلخخ
بن ُعليه ُاًلماَل ُفل ُيِقبله، ُثم ُلئن ُقخخاَما ُعلخخى ُقخخبري اًلشحناَء ُوليعرض

بنه" . ُ)91(فقاَل: ُيِاَ ُمحمد، ُلجيب

وسيأتم ُوقتهاَ ُبخخأمير ُطاَئفخخة ُاًلمسخخلمين ُاًلمجاَهخخدة ُيِوُمهخخاَ؛ٌ ُتكرمخخة
لهذه ُاًلمة.. ُ

فعن ُجاَبر ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُقاَل ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسخخلم:
(ل ُتزاًل ُطاَئفة ُمن ُأمتيِ ُيِقاَتلوُن ُعلخخى ُاًلحخخق ُظخخاَهريِن ُإلخخى ُيِخوُما

اًلقياَمة. ُ

قاَل: ُفيزل ُعيسى ُبن ُمريِم ُعليه ُاًلسخخلما. ُفيقخخوُل ُأميرهخخم: ُتعخاَل
صل ُلناَ، ُفيقوُل: ُل، ُإن ُبعضكم ُعلى ُبعض ُأمراًء ُتكرمه ُاًلله ُلهخخذه

اًلمة ُ). ُرواًه ُمسلم. ُ

داَ ُأن ُاًلمسيح ُسيقاَتل ُعند ُنزوله ُاًلناَس وقد ُجاَء ُاًلنص ُصريِح
هيهلك ُاًلله ُفيِ ُزمخخاَنه على ُاًلسلما ُل ُعلى ُاًلجزيِة ُول ُعلى ُغيرهاَ ُف

() ُيِنزل ُاًلمسيح ُبعد ُظهوُر ُاًلدجاَل ُكماَ ُفيِ ُحديِث ُاًلبخاَري ُومسلم 90ُ
اًلطوُيِل ُعن ُحذيِفة ُفيِ ُسؤاًله ُعن ُاًلفتن ُ.. ُومحل ُاًلشاَهد ُمنه ُقوُله: ُ" ُفماَ
بعد ُاًلدجاَل ُ؟.. ُقاَل ُ: ُعيسى ُاًبن ُمريِم ُ". ُ

) ُبإسناَد ُجيد. 4/1552ُ() ُأخرجه ُأبوُ ُيِعلى ُفيِ ُمسنده ُ(91
وأخرجه ُاًلبخاَري ُومسلم ُوغيرهماَ ُدون ُقوُله ُ"وليصلحن ُذاًت ُاًلبين ُ
وليذهبن ُاًلشحناَء". ُ



اًلملل ُكلهاَ ُإل ُاًلسلما ُ، ُوأنه ُيِمكث ُأربعين ُسنة ُثم ُيِتوُفى ُفيصليِ
عليه ُاًلمسلموُن.. ُ

) ُبإسخخناَد ُصخخحيح ُكمخخا2/406َفروي ُأبوُ ُداًود ُواًلماَما ُأحمخخد ُ(
) ُعخخن ُأبخخيِ ُهريِخخرة ُأن6/384قاَل ُاًلحاَفظ ُاًبن ُحجخخر ُفخخيِ ُاًلفتخخح ُ(

للت لع رسوُل ُاًلله ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم ُقخخاَل: ُ( ُاًلنبيخخاَء ُإخخخوُة ُل
أمهاَتهم ُشتى ُوديِنهم ُواًحد، ُوأناَ ُأولخى ُاًلنخاَس ُبعيسخخى ُاًبخن ُمريِخخم
حل لنه ُليس ُبنيِ ُوبينه ُنبيِ ُوإنه ُناَزل ُفخخإذاً ُرأيِتمخخوُه ُفخخاَعرفوُه؛ٌ ُرجخخ
مربوُع، ُإلى ُاًلحمره ُفيقاَتل ُاًلناَس ُعلى ُاًلسخخلما ُفيخخدق ُاًلصخخليب،
ويِقتل ُاًلخنزيِر ُويِضع ُاًلجزيِة ُويِهلك ُاًلله ُفيِ ُزماَنه ُاًلملخخل ُكلهخخاَ ُإل
اًلسلما ُ، ُويِهلك ُاًلله ُاًلمسيح ُاًلدجاَل، ُوتقع ُاًلمنة ُفيِ ُاًلرض ُحتى
ترتع ُاًلسوُد ُمع ُاًلبل، ُواًلنماَر ُمع ُاًلبقر، ُواًلذئاَب ُمع ُاًلغنم، ُويِلعب
بياَت ُل ُتضرهم، ُفيمكث ُفخيِ ُاًلرض ُأربعيخخن ُسخنة ُثخخم اًلصبياَن ُباَلح

يِتوُفى ُفيصليِ ُعليه ُاًلمسلموُن ُ)

ُ 

بعض أوصاف المسيح عليه السلم:--

 ُ ُ ُ ُ ُجاَء ُفيِ ُاًلحديِث ُاًلساَبق ُ: ُ(وإنه ُناَزل ُفإذاً ُرأيِتموُه ُفخخاَعرفوُه؛ٌ
حل ُمربوُع، ُإلى ُاًلحمره ُ) رج

وعن ُعبد ُاًلله ُبن ُعمر ُرضيِ ُاًللخخه ُعنهمخخاَ ُقخخاَل ُقخخاَل ُرسخخوُل
اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم: ُ"أراًنيِ ُاًلليلة ُفخيِ ُاًلمنخاَما ُعنخد ُاًلكعبخة

درجخخاَل ُتضخخرب)92(فخخإذاً ُرجخخل ُآدما ندما ُاًل أ
ه كأحسخخن ُمخخاَ ُتخخرى ُمخخن ُ

بته داَ ُيِخخديِه)93(ذلم دء، ُواًضخخع هل ُاًلشخخعر، ُيِقطخخر ُرأسخخه ُمخخاَ بين ُمنكبيه ُرج
على ُمنكبيِ ُرجلين، ُوهوُ ُبينهماَ ُيِطوُفا ُباَلبيت، ُفقلت: ُمخخن ُهخخذاً ُ؟

/ ُاًلمختصر. 79ُفقاَلوُاً: ُاًلمسيح ُاًبن ُمريِم."رواًه ُمسلم ُرقم ُ

وعن ُأبيِ ُهريِرة ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُقاَل: ُقاَل ُرسوُل ُاًلله ُصخخلى-
اًلله ُعليه ُوسلم: ُ"حين ُاًسري ُبيِ ُلقيت ُموُسى ُعليه ُاًلسخخلما..
إلى ُقوُله: ُولقيت ُعيسى، ُفنعته ُاًلنبيِ ُصخلى ُاًللخه ُعليخخه ُوسخخلم

لعة ُأحمر نب لر فإذاً ُهوُ ُ
داَ.")94( . ُكأنه ُخرج ُمخخن ُديِمخخاَس، ُيِعنخخيِ ُحماَمخخ
 ُ/ ُاًلمختصر.78رواًه ُمسلم ُرقم ُ

() ُأي ُأسمر ُوليس ُباَلسماَر ُاًلمعروفا ُعند ُاًلعرب ُبل ُسماَر ُتعتريِه 92ُ
حمره ُ؛ٌ ُولعله ُاًلذي ُيِسموُنه ُفيِ ُمصطلح ُأهل ُاًلعصر ُ(باَللوُن ُاًلبرونزي)، ُ
داَ ُبين ُهذاً ُوماَ ُ ذاًك ُاًلذي ُيِكتسب ُمن ُلفح ُاًلشمس، ُوإنماَ ُقلت ُهذاً ُتوُفيق
جاَء ُقبله ُوبعده ُمن ُوصف ُله ُباَلحمرة ُ.. ُ

() ُاًللمه ُماَ ُيِلم ُباَلمنكبين ُمن ُاًلشعر، ُواًلوُفرة ُأقل ُمن ُاًللمة ُوهيِ ُماَ ُل93
يِجاَوز ُاًلذنين. ُ ُ

() ُربعة: ُأي ُبين ُاًلطوُيِل ُواًلقصير، ُوأحمر: ُأي ُأشقر. ُ 94ُ



من أقوال المسيح عليه السلم: -

ذكر ُاًلحاَفظ ُأبن ُكثير ُجملة ُمن ُأخباَره ُفيِ ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُ(
) ُفصاَعداً.. ُمن ُذلك ُقوُله ُعليه ُاًلسلما:2/89

داَ بب ُشخخهوُة ُأورثخخت ُأهلهخخاَ ُحزنخخ - ُ"اًعخخبرواً ُاًلخخدنياَ ُول ُتعمروهخخاَ.. ُور
دل". ُ طوُيِ

وقوُله ُ:"ل ُتنظرواً ُفيِ ُذنوُب ُاًلعباَد ُكخخأنكم ُأربخخاَب، ُواًنظخخرواً-
دى ُومبتلخخى، ُفخخاَرحموُاً فيهاَ ُكأنكم ُعبيد، ُفإنماَ ُاًلناَس ُرجلن ُمعاَف

أهل ُاًلبلء، ُواًحمدواً ُاًلله ُعلى ُاًلعاَفية"..

): ُ"يِاَ ُمعشخخر ُاًلحخخوُاًريِين ُاًجعلخخوُاً ُكنخخوُزكم ُفخخي2/90ِوقوُله ُ(-
بن ُقلب ُاًلرجل ُحيث ُكنزه"أ.هخ. ُمن ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِخخة. اًلسماَء، ُفإ

)95ُ (

وقخخوُله: ُ"يِخخاَ ُعلمخخاَء ُاًلسخخوُء ُجعلتخخم ُاًلخخدنياَ ُعلخخى ُرؤوسخخكم،-
واًلخرة ُتحت ُأقداًمكم، ُقوُلكم ُشفاَء، ُوعملكم ُداًء. ُمثلكم ُمثل

). 2/91ُشجرة ُاًلدفلى، ُتعجب ُمن ُرآهاَ، ُوتقتل ُمن ُأكلهاَ"(

وروى ُمسلم ُفيِ ُصحيحه ُعن ُأبخخيِ ُهريِخخرة ُرضخخيِ ُاًللخخه ُعنخخه-
قاَل ُ: ُقاَل ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم: ُ"رأى ُعيسى ُبخخن
لت؟ ُقاَل: ُكل، ُواًلذي ُل نق دل ُيِسرق ُفقاَل ُله ُعيسى: ُسر مريِم ُرج

إله ُإل ُهوُ. ُ

بذبت ُنفسيِ" ُاًلمختصر ُرقم ُ( )1620فقاَل ُعيسى: ُآمنت ُباَلله، ُوك

وقاَل ُمكحوُل: ُ(اًلتقيِ ُيِحيى ُوعيسى، ُفصاَفحه ُعيسخخى ُوهخخوُ-
داَ ُكأنخخك يِضحك ُفقاَل ُله ُيِحيى: ُيِاَ ُاًبن ُخاَلخخة، ُمخخاَليِ ُأراًك ُضخخاَحك
داَ ُكأنخخك ُيِئسخخت.؟ ذمنخخت؟ ُفقخخاَل ُلخخه ُعيسخخى: ُمخخاَليِ ُأراًك ُعاَبسخخ أ
بيِ ُأبشخخكماَ ُبصخاَحبة) ُاًلبداًيِخخة فأوحى ُاًلله ُإليهماَ ُ: ُأن ُأحبكمخخاَ ُإلخخ

) 2/91ُواًلنهاَيِة ُ(

) ُأن ُرسخخوُل ُاًللخخه4/136وقد ُروى ُأبوُ ُداًود ُواًلمخخاَما ُأحمخخد ُ(
صلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: ُ(ماَ ُحدثكم ُأهل ُاًلكتاَب ُفل ُتصخخدقوُهم
داَ ُلخخم ول ُتكذبوُهم، ُوقوُلوُاً: ُآمناَ ُباَلله ُوكتبه ُورسله، ُفخخإن ُكخخاَن ُحقخخ

دل ُلم ُتصدقوُهم) ُ تكذبوُهم ُوإن ُكاَن ُباَط

داَ..) ُ وقد ُرواًه ُاًلبخاَري ُدون ُزيِاَدة: ُ(فإن ُكاَن ُحق

وهذاً ُفيماَ ُليس ُفيِ ُشرعناَ ُتصديِق ُأو ُتكذيِب ُله. ُ

). 21ُ-6/20) ُومتى ُ(12/34() ُوأنظر ُإنجيل ُلوُقاَ ُ(95



أماَ ُماَ ُورد ُرده ُوتكخخذيِبه ُفخخيِ ُشخخرعناَ ُكخخدعوُى ُألوُهيخخة ُاًلمسخخيح ُأو
بوُته ُلله.. ُونحخخوُه ُمخخن ُعقاَئخخد ُاًلكفخخر ُواًلشخخرك ُواًلضخخلل ُفباَطخخل بن

مردود. ُ

داَ ُلشخخرعناَ، ُفل ُحخخرج ُمخخن ُرواًيِتخخه، ُوإن ُكخخاَن ُفخخيِ ومخخاَ ُكخخاَن ُموُاًفقخخ
شرعناَ ُماَ ُيِغنيِ ُعنه.. ُوهذه ُأمثلة ُممخخاَ ُيِنسخخب ُإلخخى ُاًلمسخخيح ُمخخن

ذلك ُ..

)ُ ُقوُله: ُ"قد ُسمعتم ُأنه ُقيل:28-5/27جاَء ُفيِ ُإنجيل ُمتى (
(ل ُتزن) ُأماَ ُأناَ ُفأقوُل ُلكم: ُمن ُنظر ُإلخخى ُاًمخخرأة ُبشخخهوُة ُزنخخى

بهاَ ُفيِ ُقلبه"أهخ. ُ

وفيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُرواًه ُاًلبخخخاَري ُومسخخلم ُعخخن ُأبخخيِ ُهريِخخرة-
قاَل ُاًلصخاَدق ُاًلمصخدوق ُصخلى ُاًللخه ُعليخه ُوسخلم ُ: ُ(.. ُاًلعينخاَن
زناَهماَ ُاًلنظر ُ.. ُإلى ُقوُله: ُواًلقلب ُيِهوُى ُويِتمنى ُويِصخخدق ُذلخخك

اًلفرج ُويِكذبه ُ).

)ُ َُأقخخوُل ُلكخخم ُيِاَأحبخخاَبيِ ُ، ُل ُتخخخاَفوُا6ً-12/4وفخخيِ ُلوُقخخا "ُ :ُ (
داَ ُبعد ُذلك، اًلذيِن ُيِقتلوُن ُاًلجسد ُثم ُل ُيِستطيعوُن ُأن ُيِفعلوُاً ُشيئ
بين ُلكم ُمن ُتخاَفوُن: ُخاَفوُاً ُمن ُله ُاًلقدرة ُبعخخد ُاًلقتخخل ولكننيِ ُأب

أن ُيِلقيِ ُفيِ ُجهنم"أهخ. ُ

ذن)- نوُ لشخخ نخ لواً لس ُ لنخخاَ لشخخوُاً ُاًل نخ لت لل ُ لف وهذاً ُموُاًفخخق ُلقخخوُله ُتعلخخى ُ: ُ(
نن لأ بق ُ لحخخ أ

ل هه ُ لل لفخخاَل نم ُ هه لن نوُ لشخخ نخ لت أ
ل (سوُرة ُاًلماَئدة). ُولقوُله ُسخخبحاَنه: ُ(

لن) ُ(سوُرة ُاًلتوُبة). ُ ذني ذم نؤ هم نم ُ هت نن هك نن ُ ذإ هه ُ نوُ لش نخ لت

)ُ ل ُتظنوُاً ُأنيِ ُجئت ُلحمل ُاًلسخخلما36-10/34وفيِ ُمتى"ُ :(
داَ: ُلفرق ُبيخخن ُاًلمخخرء داَ ُبل ُسيف إلى ُاًلرض، ُماَ ُجئت ُلحمل ُسلم
وأبيه، ُواًلبنت ُوأمهاَ ُواًلكنة ُوحماَتهاَ، ُفيكوُن ُأعداًء ُاًلنساَن ُأهل

بيته" ُ

):" ُأتظنوُن ُأنخخيِ ُجئخخت ُلحخخل ُاًلسخخلما ُفخخي53ِ-12/51وفيِ ُلوُقاَ ُ(
اًلرض؟ ُأقوُل ُلكم ُ: ُل ُبل ُاًلنقساَما، ُفيكوُن ُبعد ُاًليوُما ُخمسة ُفخخيِ
بيت ُواًحد ُمنقسمين ُثلثة ُمنهخخم ُعلخخى ُاًثنيخخن ُواًثنخخاَن ُعلخخى ُثلثخخة..

اًلخ" ُ

لل ذئي لراً نسخخ ذإ ذنخخيِ ُ لب نن ُ ذمخخ حة ُ لفخخ ذئ لطاَ نت ُ لن لم لفخخآَ -وهذاً ُموُاًفخخق ُلقخخوُله ُتعخخاَلى: ُ(
هحوُاً لب نصخخ أ

ل لف نم ُ ذه دو هد لعخخ للخخى ُ لع هنخخوُاً ُ لم لءاً لن ُ ذذيِ للخخ لناَ ُاً ند ليِخخ أ
ل لف حة ُ لفخخ ذئ لطاَ نت ُ لر لفخخ لك لو

لن( ذريِ ذه )) ُ(سوُرة ُاًلصف).14لظاَ

لمخخاَ ذد ُ نعخخ لب نن ُ ذمخخ لل ُ ذإ لب ُ لتخخاَ ذك نل هتخخوُاً ُاً أو
ه لن ُ ذذيِ للخخ لق ُاً لر لفخخ لت لماَ ُ لو  ُوقوُله ُسبحاَنه: ُ(

هة( لن دي لب نل هم ُاً هه نت لء .(سوُرة ُاًلبينة))) 4ُلجاَ



وموُاًفق ُلوُصف ُاًلملئكة ُللنبيِ ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم ُكمخخاَ ُفخخيِ
لق بر ة ُ( ُفخخ حق ُبيخن ُاًلنخاَس ُ) ُوفخيِ ُرواًيِ نر حديِث ُاًلبخاَري: ُ( ُومحمد ُف
بين ُاًلناَس ُ) ُومن ُأسماَء ُاًلقرآن ُاًلفرقخخاَن،وسخخميِ ُيِخخوُما ُبخخدر ُيِخخوُما

اًقتتل ُاًلجمعاَن ُاًلباَء ُواًلبناَء ُعلى ُاًلديِن ُبيوُما ُاًلفرقاَن.

)ُ َمخخاَ ُمخخن ُخخخاَدما ُيِسخختطيع ُأن ُيِعمخخل16/13وفخخيِ ُلوُقخخا"ُ :(
لسيديِن، ُلنه ُإماَ ُأن ُيِبغخخض ُأحخخدهماَ ُويِحخخب ُاًلخخخر..) ُوزاًد ُفخخيِ

:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 6/24ُمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختى ُ( )خخخخخخخخخخخ ُ
( ُوإماَ ُأن ُيِلزما ُأحدهماَ ُويِزدري ُاًلخر ُ.. ُ) ُأهخ. ُ

وهذاً ُمثل ُللعبد ُاًلمشرك ُاًلذي ُتتناَزعه ُأواًمر ُأسياَده ُ.. ُ

هء لكاَ لر هشخخ ذه ُ ذفيخخ دل ُ هج لر دل ُ لث لم هه ُ لل لب ُاًل لر لض وهوُ ُموُاًفق ُلقوُله ُتعاَلى: ُ(
نل لبخخ ذه ُ للخخ ذل هد ُ نمخخ لح نل دل ُاً لث لم ذن ُ ليِاَ ذوُ لت نسخخ ليِ نل ُ له مل ُ هج لر ذل دماَ ُ لل لس دل ُ هج لر لو لن ُ هسوُ ذك لشاَ لت هم

لن( هموُ لل نع ليِ لل ُ نم ُ هه هر لث نك أ
))(سوُرة ُاًلزمر). 29ُل

)ُ لماَذاً ُتنظر ُإلى ُاًلقذى42-6/41) ُولوُقاَ ُ(7/3وفيِ ُمتى"ُ :(
اًلذي ُفيِ ُعين ُأخيك ُ؟ ُواًلخشبة ُاًلتيِ ُفيِ ُعينك ُأفل ُتأبه ُلهاَ ُ؟..

"أهخ. ُ

وُ ُنعيخم- وفيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُيِرويِه ُاًبن ُحباَن ُفخيِ ُصخحيحه ُوأب
هدكم4/99فيِ ُاًلحلية ُ( هر ُاًحخ هيِبصخخ داَ: ُ( ُ ) ُعخخن ُأبخيِ ُهريِخخرة ُمرفوُعخ

داَ ُ). لع ُفخخيِ ُعينخخه ُمعترضخخ ذجخخذ اًلقذاًة ُفخخيِ ُعيخخن ُأخيخخه، ُويِنسخخى ُاًل
) ُوكخخذلك ُأحمخخد ُفخخي592ِورواًه ُاًلبخخخاَري ُفخخيِ ُاًلدب ُاًلمفخخرد ُ(

داَ ُعند ُكليهماَ ُعلى ُأبيِ ُهريِرة ُ. ُ (اًلزهد) ُلكن ُموُقوُف

)ُ ُإذاً ُتصخخدقت ُفل ُيِنفخخخ ُأماَمخخك ُفخخي4ِ-6/2وفخخيِ ُمخختى "ُ :(
اًلبوُق، ُكماَ ُيِفعخخل ُاًلمخخراًؤون ُفخخيِ ُاًلمجخخاَمع ُواًلشخخوُاًرع، ُليعظخخم
اًلناَس ُشأنهم، ُاًلحق ُأقوُل ُلكم ُأنهم ُأخخخذواً ُأجرهخخم، ُأمخخاَ ُأنخخت،
فإذاً ُتصدقت، ُفل ُتعلم ُشماَلك ُماَ ُتفعل ُيِمينك، ُلتكوُن ُصخخدقتك

فيِ ُاًلخفية ُ"أهخ. ُ

وأول ُهذاً ُموُاًفق ُلماَ ُرواًه ُمسلم ُفيِ ُاًلثلثة ُاًلخخذيِن ُهخخم ُأول-
من ُتسعر ُفيهم ُجهنم ُيِوُما ُاًلقياَمة ُوفيهم ُرجل ُوسع ُاًللخخه ُعليخخه
وأعطاَه ُمن ُأصناَفا ُاًلماَل ُكله ُ، ُفأتيِ ُبه ُفعرفه ُنعمه ُفعرفهاَ ُ،
فقاَل ُ: ُماَ ُعملت ُفيهاَ ُ؟ ُفقاَل ُ: ُماَ ُتركت ُمخخن ُسخخبيل ُتحخخب ُأن
يِنفق ُفيهاَ ُإل ُأنفقت ُفيهاَ ُلك ُ، ُفيقاَل ُ: ُكخخذبت ُ، ُولكنخخك ُفعلخخت

ليقاَل ُ: ُهوُ ُجوُاًد ُ، ُفقد ُقيل ُ.. ُ)

وأمخخاَ ُآخخخره ُفموُاًفخخق ُلمخخاَ ُرواًه ُاًلبخخخاَري ُومسخخلم ُعخخن ُأبخخيِ-
هريِرة ُأن ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُذكر ُسخخبعة ُيِظلهخخم ُاًللخخه



فيِ ُظله ُيِوُما ُل ُظل ُإل ُظله.. ُوفيهخخم: ُ( ُرجخخل ُتصخخدق ُبصخخدقة،
فأخفاَهاَ ُحتى ُل ُتعلم ُشماَله ُماَ ُتنفق ُيِمينه..) ُ

هاً ُ.. ُ وأخير

فإن ُديِنناَ ُوماَ ُجاَء ُبه ُموُسى ُوعيسى ُمن ُاًلديِن ُاًلحق ُ؛ٌ ُليخرج ُمن
مشكاَة ُواًحدة ُ..

 ُ ُ ُ ُ.. ُولوُ ُلم ُتعبث ُأيِدي ُاًلتحريِف ُواًلتبديِل ُفيِ ُكتبهم ُ؛ٌ ُأو ُقخخل ُلخخوُ
أن ُاًلنجيل ُاًلذي ُجاَء ُبه ُعيسى ُبين ُأيِدي ُاًلنصاَرى ُاًليوُما ُكمخخاَ ُهخخوُ ُ

؛ٌ ُلوُجدته ُيِخرج ُكله ُمع ُقرآنناَ ُمن ُمشكاَة ُواًحدة ُ..

وقديِماَ ُشهد ُاًلنجاَشيِ ُبهذاً ُقبل ُأن ُيِسلم ُوهوُ ُعلى ُنصراًنيته ُيِخخوُما
لجعفر: ُهل ُمعخخك ُممخخاَ ُجخخاَء ُبخخه ُ–أي ُاًلنخخبيِ ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخهقاَل ُ

بيِ ُ. ُفقخخرأ ُعليخخه وسلم ُ– ُمن ُشيِء ُ؟ ُقاَل: ُنعم ُ. ُقاَل ُ: ُفاَقرأه ُعلخخ
داً ُمن ُ"كهيعص" ُ– ُوفيهاَ ُقصة ُولدة ُمريِخخم ُللمسخخيح ُ ُ– ُفبكخخى صدر
واًلله ُاًلنجاَشيِ ُحتى ُأخضل ُلحيته ُوبكخخت ُأسخخاَقفته ُحخختى ُأخضخخلوُاً

مصاَحفهم، ُحين ُسمعوُاً ُماَ ُتليِ ُعليهم.

إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من ُثم ُقاَل ُاًلنجاَشيِ: ُ
)96( ُ ُ.مشكاة واحدة

أنظر ُذلك ُكاَمل ُفيِ ُخبر ُهجرة ُاًلحبشخخة ُاًلخخذي ُيِرويِخخه ُاًلمخخاَما ُأحمخخد ُ(() 96ُ
) ُعن ُأما ُسلمة.. ُ 1/201ُ



الفصل الثالث
-



عهود الضطهاد وأثرها في تحريف المسيحية: -

ل ُشك ُأن ُاًلناَظر ُفيِ ُأحوُاًل ُاًلنصاَرى ُاًليخخوُما ُوكيخخف ُاًرتمخخوُاً ُعلخخى
أقخخداًما ُاًليهخخوُد ُيِنصخخرونهم ُويِخخخدموُنهم ُويِثبتخخوُن ُأركخخاَن ُدولتهخخم ُ؛ٌ
ليعجب ُأشد ُاًلعجب ُمخخن ُسخخفاَهة ُعقخخوُلهم ُوخفخخة ُأحلمهخخم ُإذاً ُمخخاَ
طاَلع ُتاَريِخ ُاًلنصراًنية ُوماَ ُتخلله ُمن ُعهوُد ُاًضطهاَد ُطوُيِلة ُماَرسهاَ

ضدهم ُاًليهوُد ُ..

فقد ُبدأ ُاًضطهاَد ُاًليهوُد ُلتباَع ُاًلمسيح ُفيِ ُحياَته ُواًزداًد ُبعخخد ُرفعخخه
عليه ُاًلسلما. ُ

فبدأ ُذلك ُفيِ ُعهد ُ"طيباَروس" ُاًلمبراًطوُر ُاًلرومخخاَنيِ ُاًلخخذي-
عاَصر ُاًلمسيح ُعليه ُاًلسلما، ُوقد ُحكم ُمن ُاًلفترة ُاًلوُاًقعخخة ُبيخن

) ُوجاَء ُبعده ُقيصراًن ُكاَناَ ُأشد ُقسوُة ُعلى ُاًلمسيحيين14-37(
ُ :

ما) ُواًلخخذي68-54أحدهماَ ُ: ُاًلمبراًطوُر ُاًلروماَنيِ ُ" ُنيرون" ُ(-
، ُوقخخد ُتفنخخن ُفخخيِ ُتعخخذيِبهم ُفكخخاَن)97(اًتهمهم ُبإحراًق ُمديِنة ُروماَ

يِلبسهم ُجلوُد ُاًلحيوُاًناَت، ُويِرميهم ُللكلب ُتمزقهم ُوكاَن ُيِحكخخم
عليهم ُباَلقتل ُاًلجماَعيِ.. ُ

بوُج117-53واًلثخخاَنيِ: ُاًلمخخبراًطوُر ُ"تراًجخخاَن" ُ"- هتخخ ما" ُاًلخخذي ُ
داً ُفيِ ُاًلفترة ُ" ما" ُوقد ُأمر ُولته ُفيِ ُاًلقخخاَليم117-98إمبراًطوُر

داَ. ُ اًلتاَبعة ُله ُبتعذيِب ُاًلنصاَرى ُوإعداًما ُكل ُمن ُكاَن ُمسيحي

وبعخخد ُمخخوُت ُتراًجخخاَن ُتنفخخس ُاًلمسخخيحيوُن ُاًلصخخعداًء، ُوكخخاَنت-
معاَملة ُاًلباَطرة ُاًلذيِن ُخلفوُه ُفيِ ُاًلحكم ُحسنه، ُحتى ُجاَء؛ٌ ُ

دا251َ-249اًلمبراًطوُر ُ"ديِكيوُس" ُ(- ما) ُاًلذي ُأصدر ُمرسخخوُم
باَضطهاَد ُكل ُمن ُهوُ ُمسيحيِ، ُوكاَن ُيِأمر ُمن ُقبض ُعليه ُبتهمة
داَ ُإلى ُاًلهيكل ُاًلوُثنيِ، ُفإذاً ُرفض، ُكخخاَن اًلمسيحية ُأن ُيِقدما ُقرباَن

هوُ ُاًلذبيحة ُاًلمقدمة ُللهيكل. ُ

ما) ُأراًد ُاًلقبخخاَط ُفخخي305ِ-284ثم ُفيِ ُعهخخد ُ(دقلخخديِاَنوُس) ُ(-
مصر ُاًلتحخخرر ُمخخن ُقيصخخر ُاًلرومخخاَن ُوأغللخخه، ُفطخخاَلبوُاً ُباَلحريِخخة،
بمخخرواً ُأحخخدهم، ُمنشخخقين ُبخخذلك ُعخخن ُاًلمبراًطوُريِخخة، ُفجخخاَء وأ
برق ُكناَئسهم، ُوكتبهم، ُوأعمل دقلديِاَنوُس، ُبقوُته ُإلى ُمصر، ُفح

) ُألف ُقبطيِ، ُفكاَنت300فيهم ُاًلقتل ُحتى ُقيل ُأنه ُقتل ُمنهم ُ(
كاَرثخخة ُعليهخخم ُلدرجخخة ُأن ُاًلقبخخاَط ُاًتخخخذواً ُبداًيِخخة ُحكخخم ُهخخذاً

اًلمبراًطوُر ُللتأريِخ ُاًلقبطيِ. ُ

ذهم ُبحرق ُروماَ ُعاَما97 هت داَ ُأن ُنيرون ُاًلقيصر ُكاَن ُقد ُأ () ُاًلمشهوُر ُتاَريِخي
ما ُ، ُفقاَما ُبدوره ُبإلصاَق ُاًلتهمة ُباَلمسيحيين. ُ 64ُ



ما ُقاَما ُ"ذونوُاًس ُاًلحميري" ُبمذبحة ُللنصخخاَرى527وفيِ ُعاَما ُ-
فيِ ُنجراًن ُبعد ُأن ُأحس ُبأن ُشوُكتهم ُبدأت ُتقخخوُى ُ، ُفقخخد ُكخخاَن
أكثرهم ُمن ُاًلتجاَر ُاًلغنياَء ُوكخخاَنوُاً ُعلخخى ُاًلمخخذهب ُاًلنسخخطوُري،
داَ ُفيِ ُمعركة ُاًلخدود، ُويِقاَل ُأن فقيل ُأنه ُقتل ُمنهم ُعشريِن ُألف
هذه ُاًلحاَدثة ُهيِ ُاًلتيِ ُذكرهاَ ُاًلله ُتعخخاَلى ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُمخخن ُخخخبر
أصخخحاَب ُاًلخخخدود ُ؛ٌ ُفخخإن ُيِكخخن ُاًلمخخر ُكخخذلك ُيِكخخوُن ُهخخؤلء ُمخخن
اًلموُحديِن، ُوعلى ُكل ُحاَل ُفقد ُكاَن ُهذاً ُفيِ ُوقخخت ُمتخخأخر ُعخخن
عهوُد ُاًلضطهاَد ُاًلعاَمة ُللنصاَرى ُ، ُفقد ُكاَن ُلهم ُآنذاًك ُوجوُدهم
اًلرسميِ ُفيِ ُاًلمبراًطوُريِة ُاًلروماَنيخخة ُواًلحبشخخة ُوغيرهخخاَ، ُفلمخخاَ
دل، علم ُكل ُمن ُقيصر ُاًلروما ُونجاَشخخيِ ُاًلحبشخخة ُباَلحخخاَدثا ُتراًسخخ
واًتفقخخاَ ُعلخخى ُاًلثخخأر ُلنصخخاَرى ُنجخخراًن ُوباَلفعخخل ُاًنتصخخر ُجيخخش
اًلنجاَشيِ ُبقياَدة ُأريِاَط، ُوسيطر ُعلى ُاًليمن ُومخخن ُبعخخده ُأبرهخخة

اًلشرما. ُ

وقد ُأضطر ُاًلمسيحيوُن ُفيِ ُعهوُد ُاًلضطهاَد ُاًلمظلمة ُهذه ُ،-
إلى ُأن ُيِستخفوُاً ُويِفخخرواً ُ، ُممخخاَ ُجعلهخخم ُيِفقخخدون ُبعخخض ُكتبهخخم

وأحرق ُاًلبعض ُاًلخر..

فكاَن ُلهذاً ُاًلثر ُاًلوُاًضح ُفيِ ُتحريِف ُكتبهخخم ُوضخخياَع ُأصخخوُلهاَ.. ُفلخخم
يِعد ُاًلنجيل ُاًلخخذي ُذكخخر ُاًللخخه ُتعخخاَلى ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُأنخخه ُأنزلخخه ُعلخخى

عيسى ُموُجوُداً ُ.. ُ

أشهر أناجيل النصارى ومؤلفوها:-

لفظة ُ(إنجيل) ُليست ُعربية، ُبل ُعبريِة ُ– ُوقيل ُيِوُناَنيخخة ُ– ُومعناَهخخاَ
داَ ُلماَ ُبيخخن ُيِخخديِه اًلبشاَرة.. ُوقد ُأنزله ُاًلله ُعلى ُعبده ُاًلمسيح ُمصدق

داً ُبرسوُل ُمن ُبعده ُاًسمه ُأحمد.. ُ من ُاًلتوُراًة ُومبشر

هل هسوُ لر دنيِ ُ ذإ لل ُ ذئي لراً نس ذإ ذنيِ ُ لب ليِاَ لم ُ ليِ نر لم هن ُ نب لسى ُاً ذعي لل ُ لقاَ نذ ُ ذإ لو قاَل ُتعاَلى ُ: ُ(
ذتيِ نأ ليِخخ مل ُ هسخخوُ لر ذب دراً ُ دش لب هم لو ذة ُ لراً نوُ لت لن ُاًل ذم لي ُ لد ليِ لن ُ ني لب لماَ ُ ذل دقاَ ُ دد لص هم نم ُ هك ني لل ذإ ذه ُ لل اًل
حن( ذبيخخ هم حر ُ نح ذس لذاً ُ له هلوُاً ُ لقاَ ذت ُ لناَ دي لب نل ذباَ نم ُ هه لء لجاَ لماَ ُ لل لف هد ُ لم نح أ

ل هه ُ هم نس ذدي ُاً نع لب نن ُ ذم
)) ُ(سوُرة ُاًلصف). 6ُ

هه لن هدو ذجخخ ليِ ذذي ُ للخخ ليِ ُاً دمخخ نل
ه ليِ ُاً ذب لن لل ُاًل هسوُ لر لن ُاًل هعوُ ذب لت ليِ لن ُ ذذيِ لل وقاَل ُسبحاَنه: ُ(اً

نم هه لهخخاَ نن ليِ لو ذفا ُ هرو نع لم نل ذبخخاَ نم ُ هه هر هم أ
ن ليِخخ ذل ُ ذجيخخ نن ذنل لواً ذة ُ لراً نوُ لت ذفيِ ُاًل نم ُ هه لد نن ذع دباَ ُ هتوُ نك لم



لث) ُ(سخوُرة ذئ لبخاَ لخ نل هم ُاً ذهخ ني لل لع هما ُ در لحخ هيِ لو ذت ُ لبخاَ دي لط هم ُاًل هه لل بل ُ ذح هيِ لو ذر ُ لك نن هم نل ذن ُاً لع
اًلعراًفا) ُ

فقد ُحوُى ُاًلنجيل ُاًلذي ُأنزله ُاًلله ُعلى ُعيسى ُهذه ُاًلبشاَرة
، ُكماَ ُحوُى ُأوصاَفا ُخاَتم ُاًلنبياَء ُواًلمرسخخلين ُاًلخخذي ُبشخخر ُبخخه ُكمخخاَ

ذكرت ُفيِ ُهذه ُاًليِاَت ُ.. ُ

) ُوغيخره ُبإسخناَد2/614وفيِ ُاًلحديِث ُاًلخذي ُيِرويِخه ُاًلحخاَكم ُ(
حسن ُعن ُعاَئشة ُرضيِ ُاًلله ُعنهاَ ُ(أن ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليخخه
وسلم ُمكتوُب ُفيِ ُاًلنجيل، ُل ُفظ ُول ُغليظ ُول ُسخاَب ُباَلسخخوُاًق،

ول ُيِجزي ُباَلسيئة ُمثلهاَ ُبل ُيِعفوُ ُويِصفح)

ولكن ُهل ُبقيِ ُمن ُهذه ُاًلبشاَرة ُاًليوُما ُشيِء..؟!

ل ُشخخك ُأن ُهنخخاَك ُعبخخاَراًت ُمبثوُثخخة ُفخخيِ ُطيخخاَت ُاًلناَجيخخل
اًلموُجخوُدة ُبيخن ُأيِخدي ُاًلنصخاَرى ُتشخير ُإلخى ُهخذه ُاًلبشخاَرة ُيِؤولهخاَ

اًلنصاَرى ُعلى ُغير ُهذاً ُاًلوُجه. ُ

فقد ُوردت ُلفظة ُ(اًلمحنمياَ) ُفخخيِ ُأنخخاَجيلهم ُباَللغخخة ُاًلراًميخخة،
تشير ُإلى ُاًلنبيِ ُمحمد ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم، ُواًلخختيِ ُترجموُهخخاَ
باَليوُناَنية ُإلى ُ(اًلباَرقريِط) ُثم ُترجمخخت ُهخخذه ُاًللفظخخة ُبخخدورهاَ ُإلخخى
داَ ُروح ُاًلحق. ُ داَ، ُوأحياَن اًلعربية، ُإلى ُ(اًلمعزي) ُتاَرة ُو ُ(اًلمؤيِد) ُأحياَن

وطبعخخاَت ُاًلناَجيخخل ُوترجماَتهخخاَ ُاًلمختلفخخة ُتخخدور ُحخخوُل ُهخخذه
اًلمعاَنيِ ُول ُتتعداًهاَ.. ُوجميعهخخاَ ُتتلكخخم ُعخخن ُرسخخوُل ُيِخخأتيِ ُمخخن ُبعخخد
اًلمسيح ُتكوُن ُرساَلته ُعاَمة ُومهيمنة ُإلى ُيِوُما ُاًلقياَمة، ُوأنخخه ُيِخخديِن
اًلعاَلم ُويِحاَسبهم ُعلى ُاًلخطاَيِاَ ُويِنتصر ُعليهم، ُوأنخخه ُل ُيِتكلخخم ُمخخن

عنده، ُبل ُيِتكلم ُبماَ ُيِسمع ُ(إن ُهوُ ُإل ُوحيِ ُيِوُحى)

) ُعلى ُسبيل ُاًلمثاَل ُممخخاَ ُيِنسخخب4/6/17ففيِ ُإنجيل ُيِوُحناَ ُ(-
داً ُيِكوُن ُمعكخخم)98(إلى ُاًلمسيح: ُ(أناَ ُأسأل ُاًلب ُ  ُفيهب ُلكم ُمؤيِد

للبد ُروح ُاًلحق) ُأهخ. ُ

داَ: ُ(- ): ُ(إنخخه ُخيخخر ُلكخخم ُأن ُأمضخخيِ، ُفخخإن ُلخخم8-15/7وفيه ُأيِض
أمض ُل ُيِأتيكم ُاًلمؤيِد ُأماَ ُإذاً ُذهبخخت ُفأرسخخله ُإليكخخم ُوهخخوُ ُمخختى

جاَء ُأخزى ُاًلعاَلم ُعلى ُاًلخطيئة ُواًلبر ُواًلديِنوُنة) ُ..

): ُ(متى ُجاَء ُهخخوُ ُأي ُروح ُاًلحخخق ُأرشخخدكم14-16/13 ُوفيه ُ(-
إلى ُاًلحق ُكله ُلنخخه ُل ُيِتكلخخم ُمخخن ُعنخخده ُبخخل ُيِتكلخخم ُبمخخاَ ُيِسخخمع
ويِخبركم ُبماَ ُسيحدثا، ُسيمجدنيِ ُلنه ُيِأخذ ُمماَ ُلخخيِ ُويِطلعكخخم

عليه).

).64() ُتقدما ُاًلتعليق ُعلى ُهذاً ُاًنظر ُاًلهاَمش ُرقم ُ(98



): ُ(قلخخت ُلكخخم ُهخخذه ُاًلشخخياَء ُوأنخخاَ ُمقيخخم27-14/25 ُوفيخخه ُ(-
عندكم ُولكن ُاًلمؤيِخخد ُ.. ُهخخوُ ُيِعلمكخخم ُجميخخع ُاًلشخخياَء، ُويِخخذكركم

جميع ُماَ ُقلته ُلكم، ُاًلسلما ُاًستوُدعكم ُوسلميِ ُأعطيكم). ُ

قخخاَل ُاًلقاَضخخيِ ُعيخخاَض ُفخخيِ ُاًلشخخفاَ ُفخخيِ ُاًلتعريِخخف ُبحقخخوُق
): ُ(معنى ُاًلباَرقليط: ُروح ُاًلحق، ُوقاَل ُثعلخخب:1/234اًلمصطفى ُ(

هوُ ُاًلذي ُيِفرق ُبين ُاًلحق ُواًلباَطل)أهخ. ُ

وفيِ ُسفر ُاًلرؤيِاَ ُليوُحناَ، ُذكر ُلقخخب ُرسخخوُل ُاًللخخه ُصخخلى ُاًللخخه
عليه ُوسلم ُاًلذي ُشهره ُاًلناَس ُبه ُقبل ُبعثته، ُفيِ ُأكثر ُمن ُموُضخخع

): ُ(اًلميخخن ُاًلصخخاَدق ُرأس ُخليقخخة3/14اًنظر ُعلى ُسبيل ُاًلمثخخاَل: ُ(
اًلله) ُوهوُ ُيِتحدثا ُعمن ُيِأتيِ ُفيِ ُاًلمستقبل ُبعد ُاًلمسيح، ُوذكر ُبعد

داَ ُمن ُشماَئله ُاًلتيِ ُهيِ ُنخخاَدرة ُاًلوُجخخوُد ُبيخخن3/18ذلك ُبقليل ُ( ) ُشيئ
داَ ُتلبسخخخهاَ ُ.. ُوإثمخخخد ُتكحخخخل ُبخخخه داَ ُبيضخخخ اًلنصخخخاَرى ُكقخخخوُله: ُ(وثياَبخخخ

 ُ.)99(عينيك ُ..)أهخ ُ

داً ُفيهاَ ُرغخخم وغير ُذلك ُمماَ ُيِراًه ُاًلناَظر ُفيِ ُكتبهم، ُول ُيِزاًل ُموُجوُد
اًلتحريِف ُواًلتبديِل. ُ

ذرناباكماَ ُأن ُهناَك ُإنجيل ُيِعرفا ُ أب  ُوهوُ ُكماَ ُورد ُفيِ ُسخخفربإنجيل 
أعماَل ُاًلرسل ُمن ُأشخهر ُوأنشخط ُأتبخاَع ُاًلمسخيح. ُإل ُأن ُاًلكنيسخة
اًليوُما ُل ُتعترفا ُبهذاً ُاًلنجيل ُلنه ُيِصرح ُبتلك ُاًلبشاَرة ُبوُضخخوُح ُبخخل
ويِسميِ ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُفيهاَ ُباَسخخمه ُول ُيِقخخر ُبألوُهيخخة

اًلمسيح ُول ُبصلبه ُ. ُ

أماَ ُاًلناَجيل ُاًلربعة ُاًلمتداًولة ُبأيِخخدي ُاًلنصخخاَرى ُاًليخخوُما ُوهخخيِ:
"إنجيخخل ُمخختى، ُوإنجيخخل ُمرقخخس، ُوإنجيخخل ُلوُقخخاَ، ُوإنجيخخل ُيِوُحنخخاَ".
داَ ُل ُيِدعوُن ُأنهاَ ُمنزلة ُمن ُعند ُاًلله، ُول ُيِخخدعوُن ُأن فاَلنصاَرى ُجميع
اًلمسيح ُهوُ ُاًلذي ُجاَء ُبهاَ ُأو ُكتبهاَ. ُبل ُكلهم؛ٌ ُأولهم ُعخخن ُآخرهخخم ُل
يِختلفوُن ُبأنهاَ ُتوُاًريِخ ُألفهاَ ُرجاَل ُبعد ُاًلمسيح ُفيِ ُأزمنة ُمختلفة. ُ

ه ُعلخخى ُعبخده فمن ُاًلمقطوُع ُبه ُأن ُاًلنجيخل ُاًلخذي ُأنزلخه ُاًلل
ورسوُله ُعيسى ُغير ُهذه ُاًلموُجوُدة ُلدى ُاًلنصاَرى ُاًليوُما. ُ

داً، ُفكيخخف ُصخخاَرت ُأربعخخة دل ُواًحخخد فاَلله ُعز ُوجل ُقد ُأنزل ُإنجي
وبينهخخاَ ُاًختلفا ُواًضخخح ُوتنخخاَقض ُصخخريِح ُيِلحظخخه ُكخخل ُمخخن ُقلبهخخاَ

ثبت ُفيِ ُاًلسنة ُتفضيل ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُللباَس ُاًلبياَض ُ() 99ُ
واًلحض ُعليه ُففيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُيِرويِه ُأبوُ ُداًود ُواًلترمذي ُوغيرهماَ ُ: ُ
( ُاًلبسوُاً ُمن ُثياَبكم ُاًلبياَض ُفإنهاَ ُمن ُخير ُثياَبكم ُوكفنوُاً ُفيهاَ ُموُتاَكم ُ) ُ، ُ
كماَ ُثبت ُاًكتحاَله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُباَلثمد ُواًلحض ُعليه ُوفيِ ُاًلحديِث ُ
اًلذي ُيِرويِه ُاًلطبراًنيِ ُفيِ ُاًلكبير: ُ( ُعليكم ُباَلثمد ُفإنه ُمنبتة ُللشعر ُمذهبة ُ
للقذى ُ) ُوفيِ ُرواًيِة ُ( ُفإنه ُيِجلوُ ُاًلبصر ُ) ُ.



وطاَلعهاَ ُ.. ُفل ُشك ُأن ُذلك ُاًلنجيل ُاًلصيل ُقد ُضاَع ُوفقد ُوأهمله
اًلنصاَرى، ُوأن ُهذه ُاًلربعة ُاًلمنتحلة ُواًلمكتوُبة ُبعد ُاًلمسخخيح ُبمخخدد
مختلفخخة ُمخخاَ ُهخخيِ ُإل ُقصخخص ُوتاَريِخخخ ُلحخخداًثا ُمتفرقخخة، ُمخخن ُموُلخخد
اًلمسيح ُ ُإلى ُصلبه ُكماَ ُيِزعموُن ُ.. ُوقد ُطخخرأ ُعليهخخاَ ُمخخن ُاًلترجمخخة
واًلنسخخخ ُواًلزيِخخاَدة ُواًلنقخخص ُواًلتحريِخخف ُواًلتبخخديِل، ُمخخاَ ُأظهخخر ُفيهخخاَ
داَ ُفخخيِ ُكخخثير ُمخن ُاًلموُاًضخخع ُل ُبخد ُفيخخه ُمخخن داَ ُمضخخحك داَ ُواًختلفخخ تناَقض

اًلكذب!!

وقد ُكاَنت ُهذه ُاًلناَجيخخل ُفخخيِ ُبخخاَدئ ُاًلمخخر ُأكخخثر ُمخخن ُأربعخخة،
فيذكر ُبعض ُاًلمؤرخين ُأنهاَ ُبلغت ُاًلماَئة ُولكن ُاًلكنيسة ُرفضت ُمخخاَ
يِخاَلف ُأهوُاًءهاَ ُوأقرت ُهذه ُاًلربعة ُاًلمعروفة ُاًليوُما ُعلخخى ُمخخاَ ُهخخيِ
عليه ُمن ُاًنقطاَع ُاًلسند، ُوجهاَلة ُاًلمؤلف ُاًلحقيقيِ ُأو ُاًلمترجم ُلهاَ،

وهذه ُنبذة ُعن ُكل ُواًحد ُمن ُهذه ُاًلربعة: ُ

 ُ:إنجيل متى- 1ُ

ه ُاًسخخم ُآخخر ُهخوُ ُ"لوي" ُ ُهوُ ُتاَريِخ ُألفه ُ"متى ُاًللواًنخيِ" وقيخل ُ؛ٌ ُل
). ُويِخخدعيِ ُاًلنصخخاَرى ُأنخخه ُكخخاَن5/27) ُولوُقخخاَ ُ(2/14اًنظر ُمرقس ُ(
داً ُللمسخخيح داً ُ؛ٌ ُأي ُمخخن ُجبخخاَة ُاًلضخخراًئب) 100ُ ُ(تلميخخذ وقخخد ُكخخاَن ُعشخخاَر

 ُ، ُوبعخخد ُرفخخع ُاًلمسخخيح)101(للدولة ُاًلروماَنية ُفيِ ُعهخخد ُ(طيبخخاَروس)
اًعتبر ُمتى ُأشهر ُاًلمبشريِن ُباَلمسيحية، ُوجاَل ُفيِ ُاًلبلداًن، ُويِروي
مؤرخوُ ُاًلمسيحية ُأن ُاًلموُطن ُاًلساَس ُلتبشيره ُكاَن ُفيِ ُاًلحبشة،
وقد ُقيل ُأنه ُقخخاَما ُبكتاَبخخة ُتخخاَريِخه ُهخخذاً ُبعخخد ُتسخخع ُسخخنين ُمخخن ُرفخخع
اًلمسيح، ُوهخخذاً ُقخخوُل ُمخخن ُاًلقخخوُاًل ُوإل ُففخخيِ ُتحديِخخد ُتاَريِخخخ ُتخخأليفه

، ُولكنهم ُيِعتخخبرونه ُأول)102(خلفا ُمعروفا ُعند ُمؤرخيِ ُاًلمسيحية ُ
كتبهم ُفخخيِ ُاًلتخخأليف ُواًلرتبخخة. ُويِقوُلخخوُن ُبخخأنه ُكتبخخه ُفخخيِ ُبلخخد ُيِهخخوُذاً

() ُذكر ُاًبن ُكثير ُأن ُأصحاَب ُاًلناَجيل ُاًلربعة: ُ(منهم ُاًثناَن ُممن ُأدرك 100ُ
اًلمسيح ُورآه ُوهماَ ُمتى ُويِوُحناَ، ُومنهم ُاًثناَن ُمن ُأصحاَب ُأصحاَبه ُوهماَ ُ

) ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة.2/100مرقس ُولوُقاَ) ُأهخ.(
كاَن ُاًليهوُد ُيِحتقرون ُتلك ُاًلوُظيفة ُلظلم ُصاَحبهاَ ُوخضوُعه ُلدولة ُ() 101ُ

): ُ(ومضى ُيِسوُع ُفرأى ُفي13ِ-9 ُرقم ُ(9أجنبية، ُوفيِ ُإنجيل ُمتى ُاًلصحاَح ُ
داَ ُفيِ ُبيت ُاًلجباَيِة ُاًسمه ُمتى، ُفقاَل ُله: ُ(اًتبعنيِ) ُفقاَما ُ دل ُجاَلس طريِقه ُرج
فتبعه، ُوبينماَ ُهوُ ُفيِ ُاًلبيت ُعلى ُاًلطعاَما ُ.. ُقاَل ُاًلفريِسيوُن ُلتلميذه ُ: ُ
( ُلماَذاً ُيِأكل ُمعلمكم ُمع ُاًلعشاَريِن ُواًلخاَطئين؟ ُ) ُفسمع ُيِسوُع ُكلمهم ُ
فقاَل: ُ( ُليس ُاًلصحاَء ُبمحتاَجين ُإلى ُطبيب ُبل ُاًلمرضى ُ)أهخ. ُوفيِ ُ

) ُزاًد: ُ( ُماَ ُجئت ُلدعوُ ُاًلبراًر، ُبل ُاًلخاَطئين ُ) ُأهخ. ُوكذلك 2/17ُمرقس ُ(
).32-5/27فيِ ُلوُقاَ ُ(

() ُجاَء ُفيِ ُاًلتعريِف ُبإنجيل ُمتى ُفيِ ُطبعة ُاًلمطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد 102ُ
 ُأن ُاًلكثير ُمن ُاًلمؤلفين 31ُاًلجديِد ُ(منشوُراًت ُداًر ُاًلمشرق ُ– ُبيروت) ُص
) ُوربماَ ُقبلهاَ 90ُ) ُواًلسنة ُ(80يِجعلوُن ُتاَريِخ ُاًلنجيل ُاًلول ُبين ُاًلسنة ُ(

بقليل ُ) ُأهخ. ُ



اًلسخريِوُطيِ ُباَلشاَما، ُواًتفقوُاً ُعلى ُأنخخه ُكتخخب ُباَلعبراًنيخخة، ُولكنهخخم
لم ُيِتفقوُاً ُعلى ُأول ُمخخن ُترجمخخه ُلليوُناَنيخخة ُوتاَريِخخخ ُهخخذه ُاًلترجمخخة،
وليس ُعنخخدهم ُاًليخخوُما ُاًلصخخل ُاًلعخخبراًنيِ ُاًلمخخترجم ُعنخخه، ُحخختى ُتتخخم

اًلمقاَرنة ُإن ُطلب ُاًلتوُفيق ُأو ُاًلتحقيق ُ..!

فتأمخخل ُاًلخطخخر ُاًلعظيخخم ُفخخيِ ُجهاَلخخة ُاًلمخخترجم ُاًلول ُلخطخخر
راًه ُثقخة ُ؟ ُأما ُكخذاًب ُأما ُيِهخوُدي ُحاَقخد وثيقة ُفيِ ُديِاَنة ُاًلقوُما ُهل ُت

من ُأعداًء ُاًلمسيح ُ؟

وأي ُقيمة ُعلمية ُلوُثيقة ُتقخخوُما ُعليهخخاَ ُعقيخخدة ُديِاَنخخة ُكاَملخخة ُل
يِعرفا ُأصلهاَ ُول ُمترجمهاَ ُ؟

دل ُفيِ ُاًلحبشة ُسنة ُ ما ُبعد ُأن ُأمضى ُقراًبة62 ُوقد ُماَت ُمتى ُمقتوُ
ثلثا ُوعشريِن ُسنة ُداًعية ُللمسيحية ُفيهاَ. ُ

داً ُفاَلنصخخاَرى ُل ُيِعرفخخوُن ُاًسخخم ُصخخاَحب ُهخخذاً ُاًلنجيخخل وأخيخخر
معرفة ُدقيقة، ُبل ُيِضطربوُن ُفيه ُفتاَرة ُيِسخخموُنه ُ(مخختى) ُكمخخاَ ُفخخيِ

) ُ، ُوأقصخخى ُمخخا5/27َ)، ُوتاَرة ُ(لوي) ُكماَ ُفيِ ُلوُقخخاَ ُ(9/10إنجيله ُ(
نلفى) ُ( لح ) ُ..2/14نسبوُه ُففيِ ُمرقس ُحيث ُقاَلوُاً: ُ(لوي ُبن ُ

 ُ ُ ُ ُوقخخد ُاًعخخترفا ُاًلبخخوُاًن ُاًلمقخخدماَت ُلهخخذاً ُاًلنجيخخل ُفخخيِ ُاًلطبعخخة
: ُ( ُل31اًلكاَثوُليكيخخة ُللعهخخد ُاًلجديِخخد، ُبهخخذاً ُاًلضخخطراًب ُفقخخاَل ُص ُ

نعرفا ُاًسم ُاًلمؤلف ُمعرفة ُدقيقة ُ)!! ُفتأمل. ُ

للفه لؤ وكل ُماَ ُقاَله ُفيِ ُاًلتعريِف ُبشخصه، ُهوُ ُماَ ُاًسخختنبطاَه ُمخخن ُمخخ
هاً ُعلخخى ُاًلشخخريِعة هذاً ُحيث ُقاَل: ُ(متى ُهخخوُ ُاًلنجيلخخيِ ُاًلكخخثر ُتشخديِد
واًلكتاَب ُاًلمقدس ُواًلعاَداًت ُاًليهوُديِخخة، ُفهخخوُ ُيِتبنخخى ُاًلركخخاَن ُاًلثلثخخة
اًلكخخبرى ُاًلخختيِ ُتقخخوُما ُعليهخخاَ ُاًلتقخخوُى ُاًليهوُديِخخة ُ( ُاًلصخخدقة ُواًلصخخلة

.30واًلصوُما ُ) ُأهخ ُص

– إنجيل مرقس : 2

وهوُ ُتاَريِخ ُكتبه ُ(مرقخخس ُاًلهخخاَرونيِ) ُيِهخخوُدي ُاًلصخخل ُعاَشخخت
أسرته ُفيِ ُاًلقدس ُ(أورشليم) ُوقت ُظهوُر ُاًلمسيح ُعليخخه ُاًلسخخلما،
داَ ُحتى ُقتخخل وقد ُتنقل ُبين ُاًلبلداًن ُواًستقر ُفيِ ُمصر ُواًتخذهاَ ُموُطن

 ُسخخنة ُمخخن22ما ُقيل ُأنه ُألف ُإنجيله ُبعد 92ُعلى ُيِد ُاًلوُثنيين ُسنة ُ
. ُ)104( ُحيث ُكتبه ُباَليوُناَنية ُفيِ ُأنطاَكية)103(رفع ُاًلمسيح

() ُجاَء ُفيِ ُمقدمة ُإنجيل ُمرقس ُفيِ ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد ُاًلجديِد 103ُ
 ُ(إن ُاًلكتاَب ُألف ُفيِ ُرومة ُبعد153(منشوُراًت ُداًر ُاًلمشرق ُ– ُبيروت) ُص ُ

ما)أهخ، ُوفيِ ُاًلموُضع ُنفسه ُقوُلهم: ُ(فماَ ُمن 64ُاًضطهاَد ُنيرون ُاًلسنة ُ
) ُأهخ. ُ 70ُ-65شيِء ُيِحوُل ُدون ُاًلقوُل ُأن ُاًلنجيل ُاًلثاَنيِ ُألف ُبين ُاًلسنة ُ(

() ُوهوُ ُعلى ُاًلرجح ُمن ُأصل ُروماَنيِ، ُوأماَ ُإنجيل ُمتى ُوإنجيل ُلوُقاَ 104ُ
داَ ُإلى ُبيئاَت ُأخرى، ُوقد ُوضعاَ ُ فل ُتنعكس ُفيهماَ ُاًلبيئاَت ُنفسهاَ ُلنهماَ ُموُجه



داً ُلشخخمعوُن ولم ُيِكن ُمن ُتلميخخذ ُاًلمسخخيح، ُوإنمخخاَ ُكخخاَن ُتلميخخذ
 ُاًلذي ُيِزعموُن ُأنه ُكاَن ُمن ُتلميخخذ ُاًلمسخخيح ُوقخخد ُتقخخدما)105(باَطرة

من ُنقوُل ُأناَجيلهم ُأنه ُتخخبرأ ُمخخن ُاًلمسخخيح ُوأنكخخر ُمعرفتخخه ُبخخه ُعنخخد
اًعتقاَل ُاًلمسيح ُبزعمهم. ُ

وهخخذاً ُاًلنجيخخل ُهنخخاَك ُخلفا ُبيخخن ُاًلمخخؤرخين ُحخخوُل ُكخخاَتبه
اًلحقيقيِ ُهل ُهوُ ُمرقس ُأما ُأستاَذه ُ؛ٌ ُفقيل ُأن ُشمعوُن ُهخخوُ ُاًلخخذي
ألفه ُووضع ُاًسم ُتلميذه ُعليه، ُواًلبعض ُيِزعم ُبأن ُمرقس ُكتبه ُبعد
دل داَ ُبكاَتبه ُمنهماَ، ُفضخخ موُت ُأستاَذه، ُول ُأحد ُيِستطيع ُأن ُيِجزما ُيِقين

عن ُأن ُيِنسبه ُإلى ُاًلمسيح ُ!! ُ

-  إنجيل لوقا : 3

اًختلف ُفيِ ُمعرفة ُشخصية ُلوُقاَ ُواًضع ُهخخذاً ُاًلنجيخخل ُمعرفخخة
بوُر ُإيِطخخاَليِ، ُوقخخد دقيقة، ُفقيل ُهوُ ُطبيب ُأنطاَكيِ، ُوقيخخل ُهخخوُ ُمصخخ
كتبه ُباَليوُناَنية ُفيِ ُبلده ُإقاَيِة، ُبعد ُتخخأليف ُمرقخخس ُلتخخاَريِخه، ُفقيخخل

 ُوقد ُقتل ُفيِ ُزمن ُنيرون، ُولوُقخخاَ)106(64 ُوقيل 63ُ ُوقيل 53ُسنة ُ
داً داً ُللمسيح ُول ُمن ُتلميذ ُتلمذته ُ.. ُبل ُكاَن ُتلميذ هذاً ُلم ُيِكن ُتلميذ
لبوُلس ُاًليهوُدي ُاًلذي ُتنصر ُوأفسد ُاًلديِاَنة ُاًلمسيحية ُكماَ ُسيأتيِ ُ.

وقد ُأتى ُلوُقاَ ُفيِ ُإنجيله ُهذاً ُبزيِاَداًت ُكثيرة ُعماَ ُذكخخره ُمخختى
ومرقس ُبشكل ُواًضح ُيِرتخخاَب ُلخخه ُاًلقخخاَرئ ُ؛ٌ ُومخخع ُهخخذاً ُفقخخد ُجعخخل

ضمن ُاًلناَجيل ُاًلزاًئية ُفيِ ُتصنيفهم. ُ

الناجيل الزائية: 

ويِعنوُن ُبهاَ ُاًلناَجيل ُاًلمتشاَبهة ُ.. ُفهذه ُاًلناَجيل ُاًلثلثة ُاًلخختيِ
تقدمت ُيِسميهاَ ُاًلنصاَرى ُباَلناَجيل ُاًلزاًئية، ُلنهاَ ُمتشاَبهة ُبزعهخخم،
بحيث ُيِمكن ُوضع ُنصوُصهاَ ُفيِ ُثلثة ُأعمدة ُمتوُاًزيِة ُتسخخاَعد ُعلخخى
اًلمقاَرنة ُبينهاَ ُ.. ُبخلفا ُاًلنجيل ُاًلراًبع ُ(يِوُحناَ) ُفخخإنهم ُيِقخخرون ُبخخأنه
اًنفرد ُعنهاَ ُبمخاَلفاَت ُكثيرة ُ.. ُوأنه ُجاَء ُبعدهاَ ُواًلثلثا ُكتبخخت ُقبلخخه

جاَءت ُبمدد ُمتقاَربة. ُ

داَ ُكمخخاَ أماَ ُنحن ُفنعتقخخد ُأن ُاًلخلفا ُواًضخخح ُظخخاَهر ُبينهخخاَ ُجميعخخ
تقدما ُمنه ُأمثلة ُوسيأتيِ ُغيره ُاًلكثير…

-  إنجيل يوحنا: 4

بعد ُإنجيل ُمرقس ُبخمسة ُعشر ُإلى ُعشريِن ُسنة ُأهخ. ُ
() ُهوُ ُبطرس. 105ُ

) ُاًنظر ُمقدمة ُإنجيل ُلوُقاَ ُاًلطبعة 90ُ-80() ُوقيل ُبين ُاًلسنوُاًت ُ(106
. ُ 227ُاًلكاَثوُليكية ُ(منشوُراًت ُداًر ُاًلمشرق ُ– ُبيروت) ُص ُ



لدى) ُاًلصخياَد، ُأحخخد لبخ تزعم ُاًلكنيسة ُأن ُكاَتبه ُهوُ ُ(يِوُحنخخاَ ُبخن ُز
تلمذة ُاًلمسيح ُعليه ُاًلسلما. ُوقد ُقرر ُجمهخخوُر ُكخخبير ُمخخن ُمحققخخيِ
اًلنصراًنية ُمنذ ُاًلقرن ُاًلثاَنيِ ُاًلميلدي ُبخخأن ُهخخذاً ُاًلمصخخنف ُل ُيِمكخخن
نسبته ُإلى ُيِوُحناَ ُبن ُزبدى ُاًلصخخياَد ُتلميخخذ ُاًلمسخخيح، ُواًعخخترفوُاً ُبخخأنه

من ُإعداًد ُطاَلب ُمن ُطلبة ُمدرسة ُاًلسكندريِة. ُ

وجخخاَء ُفخخيِ ُداًئخخرة ُاًلمعخخاَرفا ُاًلبريِطاَنيخخة ُاًلخختيِ ُاًشخخترك ُفيهخخاَ
خمسماَئة ُمن ُعلماَء ُاًلنصاَرى ُماَ ُنصه: ُ" ُأماَ ُإنجيخل ُيِوُحنخاَ ُفخخإنه ُل
مريِخخة ُول ُشخخك ُكتخخاَب ُمخخزور، ُأراًد ُصخخاَحبه ُمضخخاَدة ُاًثنيخخن ُمخخن
اًلحوُاًريِين ُوهماَ ُاًلقديِساَن ُ"يِوُحناَ ُومتى" ُوقد ُاًدعخخى ُهخخذاً ُاًلكخخاَتب
بور ُفيِ ُمتن ُاًلكتاَب ُأنه ُاًلحوُاًري ُاًلذي ُيِحبخخه ُاًلمسخخيح ُفأخخخذت اًلمز
اًلكنيسة ُهذه ُاًلجملة ُعلى ُعلتهاَ ُوجزمت ُبخخأن ُاًلكخخاَتب ُهخخوُ ُيِوُحنخخاَ
داَ، ُمخخع ُأن ُصخخاَحبه ُغيخخر اًلحوُاًري، ُووضعت ُاًسمه ُعلى ُاًلكتخخاَب ُنصخخ

داَ) ُأهخ. ُ يِوُحناَ ُيِقين

برح ُبألوُهية ُاًلمسيح ُزيِخخاَدة لص هت وقد ُاًنفرد ُهذاً ُاًلكتاَب ُبفقراًت ُ
على ُماَ ُفيِ ُاًلكتب ُاًلخرى، ُواًلعجيب ُفيِ ُاًلمر ُأن ُاًلكنيسة ُتعتمد
عليهاَ ُفيِ ُمعتقدهاَ ُاًلمخاَلف ُلصوُل ُاًلديِاَنة ُاًلتيِ ُأنزلهخاَ ُاًللخه ُعلخخى
عيسى، ُمع ُعلمهاَ ُاًليقينيِ ُبعدما ُصحة ُنسبة ُهذاً ُاًلنجيل ُإلى ُيِوُحناَ

.

 ُجاَء ُفيِ ُمقدمة ُإنجيخخل ُيِوُحنخخاَ ُ: ُ(وليخخس ُلنخخاَ ُأن ُنسخختبعد ُاًسخختبعاَداً
داَ، ُاًلفخختراًض ُاًلقاَئخخل ُبخأن ُيِوُحنخخاَ ُاًلرسخخوُل ُهخخوُ ُاًلخخذي ُأنشخخأه، مطلق
ولكن معظم النقبباد ل يثبتبون هببذا الحتمببال فبعضبهم
يتركون تسمية المؤلببف فيصببفونه بببأنه مسببيحي كتببب
باليونانيببة فببي أواخببر القببرن الول فببي كنيسببة مببن
كنببائس آسببية وبعضببهم يببذكرون بيوحنببا القببديم ..
وبعضهم يضيفون أن المؤلف كان علببى اتصببال بتلميببذ

. ُ)107() ُأهخمرتبط بيوحنا الرسول

وقد ُنصوُاً ُبأنه ُكتب ُباَليوُناَنية ُفيِ ُبلد ُأستية ُ(وهخخيِ ُبلخخد ُبيخخن
داً ُحخخوُل داَ ُكخخبير هراًة ُوغزنة ُفيِ ُأفغاَنستاَن ُاًليخخوُما) ُواًختلفخخوُاً ُاًختلفخخ

ما98ما ُوبعضخخهم ُيِخخذكر ُسخخنة 65ُتاَريِخ ُتدويِنه ُفبعضهم ُيِذكر ُتاَريِخ ُ
ف ُهخذاً وبعضهم ُيِذكر ُأواًسط ُاًلقخرن ُاًلثخاَنيِ ُ.. ُواًلخلصخة ُأن ُمؤل
داَ ُلمة ُتأخذ ُأركاَن ُديِنهاَ ُعخخن ُمجهخخوُل ُ؛ٌ ُربمخاَ اًلنجيل ُمجهوُل، ُفعجب
كاَن ُمن ُأعداًء ُاًلمسيح ُوكتخخب ُكتخخاَبه ُهخخذاً ُعاَبثخخاَ ُبهخخذه ُاًلديِاَنخخة ُمخخع

اًلعاَبثين ُ!

اًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُ(منشوُراًت ُداًر ُاًلمشرق ُ– ُإنجيل ُيِوُحناَ ُ() 107ُ
 ُ 349ُبيروت) ُص ُ



-  والخلصة : 

أن ُهذه ُاًلتوُاًريِخ ُهيِ ُقطب ُاًلرحى ُللديِاَنة ُاًلمسخخيحية ُاًليخخوُما
وهيِ ُجميعهاَ ُتخخدور ُحخخوُل ُشخخخص ُاًلمسخخيح ُوتخخاَريِخه، ُوتاَريِخخخ ُأمخخة
مريِخخم، ُويِحيخخى ُاًلخخذي ُيِسخخموُنه ُ(يِوُحنخخاَ ُاًلمعمخخداًن) ُوواًلخخده ُزكريِخخاَ
وغيرهم ُ؛ٌ ُنقلوُاً ُمن ُذلك ُماَ ُتبقى ُفخخيِ ُذاًكرتهخخم ُأو ُمخخاَ ُبلغهخخم ُمخخن
اًلخباَر ُفيِ ُأزماَن ُتصنيفهاَ ُبعد ُرفع ُاًلمسخخيح، ُوهخخيِ ُتشخختمل ُعلخخى
اًلعقاَئد ُاًلدخيلة ُعلى ُاًلمسيحية؛ٌ ُكدعوُى ُألوُهية ُاًلمسخخيح، ُوعقيخخدة
اًلصلب ُواًلفداًء، ُوتزخخخر ُباَلتناَقضخخاَت ُواًلترهخخاَت ُاًلخختيِ ُتقخخدما ُبيخخاَن

أمثلة ُمنهاَ. ُ

ول ُتخلوُاً ُمن ُبعض ُاًلخباَر ُاًلصحيحة ُاًلموُاًفقخخة ُلمخخاَ ُجخخاَء ُبخخه
اًلقرآن ُ؛ٌولكن ُذلك ُفيهاَ ُقليل ُممزوج ُبباَطلهم ُاًلعريِض. ُ

واًلجديِر ُباَلذكر ُأنه ُلم ُيِكن ُهناَك ُقبل ُبداًيِة ُاًلقرن ُاًلثاَنيِ ُمن ُيِعتبر
هذه ُاًلناَجيل ُلهاَ ُمن ُاًلشخخأن ُمخخاَ ُللكتخخاَب ُاًلمقخخدس، ُول ُكخخاَن ُقبخخل

داَ ُيِعرفه ُويِتداًوله ُاًلنخخاَس ُوإنمخخاَ ُعخخرفا150سنة ُ داَ ُمنهاَ ُمكتوُب ما ُشيئ
.)108(ذلك ُفيِ ُاًلنصف ُاًلثاَنيِ ُمن ُاًلقرن ُاًلثاَنيِ ُ

) ُعن ُهذه ُاًلناَجيخخل:152ويِقوُل ُجوُن ُلوُريِمر ُفيِ ُتاَريِخ ُاًلكنيسة ُ(
(لم ُيِصل ُإلى ُاًلن ُمعرفة ُواًفيخخة ُعخخن ُاًلكيفيخخة ُاًلخختيِ ُاًعتخخبرت ُبهخخاَ

اًلكتب ُاًلمقدسة ُكتب ُقاَنوُنية) ُأهخ. ُ

داَ ُقاَنوُنية ُفخخيِ أقوُل: ُبلى ُقد ُوصل ُ!! ُفسيأتيِ ُأنهاَ ُإنماَ ُأصبحت ُكتب
عهد ُقسطنطين ُحيث ُفرضهاَ ُفرضاَ ُبماَ ُتحخخوُيِه ُمخخن ُعقاَئخخد ُاًلكفخخر

بقوُة ُسلطاَنه ُكماَ ُسيأتيِ.

ومعلوُما ُأن ُهذه ُاًلربعة ُليسخخت ُهخيِ ُأنخاَجيلهم ُاًلوُحيخدة؛ٌ ُبخل
كإنجيببلاًلتاَريِخ ُيِحدثناَ ُعن ُوجوُد ُأناَجيل ُأخرى ُلبعض ُطخخوُاًئفهم، ُ

يعقوب وإنجيل تومببا وإنجيببل بطببرس وإنجيببل فيلبببس
، ُولكن ُتلخخك ُاًلربعخخة ُهخخيِ ُاًلشخخهر ُعنخخدهم ُاًليخخوُما،وإنجيل برنابا

لموُاًفقتهخخاَ ُلهخخوُاًء ُوهيِ ُاًلتيِ ُفرضهاَ ُملخخوُكهم ُواًرتضخختهاَ ُكناَئسخخهم
اًلحباَر ُواًلرهباَن ُوقد ُاًستبعدواً ُمخخاَ ُسخخوُاًهاَ ُبخخدعوُى ُاًحتوُاًئهخخاَ ُعلخخى
عقاَئد ُوأفكاَر ُغريِبة ُوخاَرجة ُعن ُاًلفكخاَر ُاًلختيِ ُأقرتهخاَ ُاًلكنيسخة ُ..
كماَ ُفعلوُ ُمع ُ(إنجيل ُبرناَباَ ُاًلمشهوُر) ُإذ ُأن ُاًلكنيسة ُاًستبعدته ُولم
تعترفا ُبه ُلن ُفيه ُماَ ُيِخاَلف ُعقاَئد ُاًلنصاَرى ُمخاَلفة ُصريِحة ُ؛ٌ ُمن

 ُمن ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد3اًنظر ُ(اًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد) ُص() 108ُ
اًلجديِد. ُ



حيث ُعدما ُقوُله ُبألوُهيخخة ُاًلمسخخيح ُ، ُوفيخخه ُاًلتبشخخير ُصخخراًحة ُبنبخخوُة
خاَتم ُاًلنبياَء ُواًلمرسلين ُوذكر ُأوصاَفه..

 ُوقد ُثبت ُلدى ُاًلعلماَء ُاًلمحققين ُاًنقطاَع ُاًلسند ُفيِ ُتلك ُاًلناَجيخخل
إلخخى ُعيسخخى ُعليخخه ُاًلسخخلما ُوكخخذلك ُإلخخى ُتلمخخذته ُأو ُحخختى ُتلمخخذة
تلمخخذته ُ، ُكمخخاَ ُثبتخخت ُعنخخدهم ُجهاَلخخة ُبعخخض ُكتاَبهخخاَ، ُوجهاَلخخة ُبعخخض
مترجميهخخاَ، ُواًلجهاَلخخة ُواًلضخخطراًب ُفخخيِ ُتحديِخخد ُتوُاًريِخخخ ُكتاَبتهخخاَ ُ..

وجهاَلة ُاًلصل ُاًلمترجم ُمنهاَ. ُ

فليت ُشعري ُكيف ُيِقوُما ُديِن ُويِبنى ُعلى ُهذه ُاًلجهاَلت ُاًلتيِ
هيِ ُظلماَت ُبعضهاَ ُفوُق ُبعض…؟؟

واًلحمد ُلله ُعلى ُنعمة ُاًلتوُحيد ُواًلسلما ُواًلقرآن… ُ

بولس وأثره في تحريف النصرانية

داَ ُفخخيِ ُضخخياَع ُأصخخوُل ُكتخخب لخخم ُيِكخخن ُاًلضخخطهاَد ُوحخخده ُسخخبب
داَ ُاًعتناَق ُبعض اًلمسيحيين ُوتحريِف ُديِاَنتهم ُبل ُساَهم ُفيِ ُذلك ُأيِض

اًليهوُد ُلهاَ ُممن ُكاَن ُلهم ُأعظم ُاًلثر ُفيِ ُتحريِفهاَ. ُ

ومن ُأشهر ُهؤلء ُفيِ ُتاَريِخ ُاًلمسيحية: ُ

بولس: 

اًلشهير ُبخ(بوُلس ُاًلقديِس) ُوهذاً ُاًسمه ُاًلروماَنيِ ُأمخخاَ ُاًسخخمه
اًلعبراًنيِ ُاًلصليِ ُفهوُ ُ(شخخاَءول). ُولخخد ُبعخخد ُموُلخخد ُاًلمسخخيح ُبقراًبخخة
عشر ُسنين، ُوختن ُفيِ ُاًليوُما ُاًلثخاَمن ُعلخخى ُطريِقخة ُاًليهخوُد، ُوكخخاَن
موُلده ُفيِ ُطرطوُس ُاًلتيِ ُكاَنت ُتنتشر ُفيهاَ ُبذلك ُاًلخخوُقت ُاًلثقاَفخخة
داَ ُعلخخى داَ ُمتعصخخب اًليوُناَنية ُومداًرسخخهاَ ُاًلفلسخخفية. ُوكخخاَن ُأبخخوُه ُيِهوُديِخخ

 ُوكاَن ُمن ُأتباَع ُاًلدولة ُاًلروماَنية. ُ)109(مذهب ُاًلفريِسيين

) 23/6ُ() ُأعماَل ُاًلرسل ُ(109



وهكذاً ُنشأ ُبوُلس ُنشأة ُيِهوُديِخة ُمشخوُبة ُبثقاَفخة ُيِوُناَنيخة ُفخيِ
داَ. ُفشب ُيِضخخطهد ُاًلمسخخيحيين داَ ُروماَني اًلوُقت ُاًلذي ُكاَن ُفيه ُموُاًطن
داً، ُويِتعقبهخخم ُويِلحقهخخم ُويِقتلهخخم، ُويِخخبرر داً ُشخخديِد اًلواًئخخل ُاًضخخطهاَد
داً ُقخخوُلهم ُأن ُيِسخخوُع اًلنصاَرى ُعداًءة ُهذاً ُلهم ُ( ُبخخأنه ُكخخاَن ُيِعخخد ُكفخخر

 ُويِخخذكرون ُحكاَيِخخة ُاًنقلبخخه)110(اًلناَصري ُهوُ ُاًلمسخخيح ُاًبخخن ُاًللخخه)أهخخخ
داَ ُإلخخى ُدمشخخق فجأة ُإلى ُاًلنصراًنية ُبقصة ُملخصهاَ ُأنه ُكخخاَن ُمتوُجهخخ
ليسجن ُاًلمسيحيين ُاًلذيِن ُفيهخخاَ ُ.. ُإذ ُنخخوُر ُمخخن ُاًلسخخماَء ُقخخد ُسخخطع
داَ ُيِنخخاَديِه ُيِقخخوُل: ُ(شخخاَءول، حوُله ُفسخخقط ُإلخخى ُاًلرض ُوسخخمع ُهاَتفخخ
ن ُأنخت؟ ُفأجخاَبه ُاًلصخوُت: ُأنخاَ شاَءول، ُلخم ُتضخطهدنيِ؟ ُفقخاَل: ُم

. ُويِقوُلخخوُن ُأنخخه ُصخخاَر ُبعخخد ُذلخخك ُمخخن)111(يِسوُع ُاًلخخذي ُتضخخطهده!!)
أنشط ُدعاَة ُاًلمسيحية ُوأنه ُراًفق ُبرناَباَ ُأحد ُأنشط ُأتبخخاَع ُاًلمسخخيح
داً ُوفخاَرقه ُ.. ُ(أعمخاَل ُاًلرسخخل داَ ُشخخديِد مخدة، ُثخخم ُاًختلخف ُمعخه ُخلفخ

15/39.(

 ُورساَئله ُتدل ُعلى ُأنه ُاًنتحخخل ُاًلعقيخخدة ُاًلكفريِخخة ُاًلخختيِ ُتقخخوُل ُبخخأن
اًلمسيح ُهوُ ُاًبن ُاًلله، ُقبل ُأن ُيِكوُن ُذلك ُقخخد ُعخخرفا ُفخخيِ ُاًلنصخخاَرى

واًنتشر. ُ

فيرى ُاًلمؤرخوُن ُأنه ُهوُ ُاًلخخذي ُاًبتخخدع ُهخخذه ُاًلطاَمخخة ُاًلكفريِخخة
وناَدى ُبفكرة ُاًلناَسوُت ُواًللهوُت، ُوهخخيِ ُفكخخرة ُفلسخخفية ُاًلصخخل ُل
شك ُأن ُلفلسفة ُاًليوُناَن ُاًلتيِ ُنشأ ُفيهخخاَ ُبخخوُلس ُفخخيِ ُذلخخك ُاًلزمخخاَن
داَ ُآخخر داَ ُوشخخق داَ ُإلهيخ داً ُفخخيِ ُاًنتحاَلهخاَ ُ؛ٌ ُفخخاَدعى ُبخأن ُللمسخخيح ُشخق أثخر

داَ. ُ إنساَني

يِقخخوُل ُاًبخخن ُاًلقيخخم ُفخخيِ ُإغاَثخخة ُاًللهفخخاَن: ُ"إن ُاًلنصخخاَرى ُبعخخد
داَ ُبيخخن ُديِخخن ُاًلمسخخيح ُوديِخخن اًلمسيح، ُتخخأثرواً ُباَلفلسخخفة ُوركبخخوُاً ُديِنخخ
اًلفلسخخفة ُعبخخاَد ُاًلصخخناَما، ُوراًمخخوُاً ُبخخذلك ُأن ُيِتلطفخخوُاً ُللمخخم ُحخختى
يِدخلوُهم ُفيِ ُاًلنصراًنية. ُفنقلخوُهم ُمخن ُعبخاَدة ُاًلصخناَما ُاًلمجسخدة
إلى ُعباَدة ُاًلصوُر ُاًلتيِ ُل ُظل ُلهاَ، ُونقلوُهم ُمن ُاًلسجوُد ُللشخخمس

، ُونقلخخوُهم ُمخخن ُاًلقخخوُل ُباَتحخخاَد)112(إلى ُاًلسجوُد ُإلى ُجهة ُاًلمشرق

() ُاًنظر ُترجمة ُبوُلس ُفيِ ُمقدمة ُ(رساَئل ُاًلقديِس ُبوُلس) ُاًلمطبوُعة 110ُ
ضمن ُاًلعهد ُاًلجديِد ُفيِ ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُ(منشوُراًت ُداًر ُاًلمشرق ُ– ُ

. 576ُبيروت) ُص ُ
) 6ُ-3() ُاًنظر ُ(أعماَل ُاًلرسل) ُاًلصحاَح ُاًلتاَسع ُ(111

() ُاًبتدع ُاًلنصاَرى ُبعد ُاًلمسيح ُاًلصلة ُإلى ُاًلشرق ُ"مطلع ُاًلشمس" 112ُ
مع ُعلمهم ُأن ُاًلمسيح ُلم ُيِكن ُيِصليِ ُإل ُإلى ُصخرة ُبيت ُاًلمقدس، ُوكذلك ُ
جميع ُاًلنبياَء، ُبعد ُموُسى، ُوكذلك ُمحمد ُخاَتم ُاًلنبياَء ُصلى ُإليهاَ ُبعد ُهجرته
داً ُثم ُحوُل ُإلى ُاًلكعبة ُاًلتيِ ُبناَهاَ ُ إلى ُاًلمديِنة ُستة ُعشر ُأو ُسبعة ُعشر ُشهر

) ُوقد ُنقل ُمؤرخوُ ُاًلنصاَرى ُأن ُهذاً 2/101ُإبراًهيم. ُ(اًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة) ُ(
اًلتبديِل، ُحدثا ُمنهم ُبعد ُاًلمسيح ُبنحوُ ُثلثماَئة ُسنة، ُ(إغاَثة ُاًللهفاَن) ُ(



اًلعاَقل ُواًلمعقوُل ُواًلعقل ُإلى ُاًلقخخوُل ُباَتحخخاَد ُاًلب ُواًلبخخن ُواًلخخروح
). 2/270ُاًلقدس. ُأهخ ُ(

دل6/100أماَ ُاًبن ُكثير ُفيذكر ُفيِ ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِخخة ُ( ): ُ"أن ُرج
كاَن ُقد ُآمخخن ُباَلمسخخيح ُوصخخدقه) 113ُ(من ُأهل ُدمشق ُيِقاَل ُله ُضيناَ

داَ ُمخخن ُاًلكنيسخخة داَ ُفيِ ُمغاَرة ُداًخل ُاًلباَب ُاًلشرقيِ ُقريِبخخ وكاَن ُمختفي
داَ داَ ُمبغضخخ داَ ُغاَشم داَ ُمن ُبوُلس ُاًليهوُدي ُاًلذي ُكاَن ُظاَلم بلبة ُخوُف اًلمص
للمسيح، ُوكاَن ُبخخوُلس ُقخخد ُحلخخق ُرأس ُأخيخخه ُحيخخن ُآمخخن ُباَلمسخخيح
وطاَفا ُبه ُفيِ ُاًلبلد ُثم ُرجمخخه ُحخختى ُمخخاَت، ُولمخخاَ ُسخخمع ُبخخوُلس ُأن
اًلمسيح ُقد ُتوُجه ُنحوُ ُدمشق ُجهز ُبغاَله ُوخرج ُليقتله، ُفتلقاَه ُعنخخد
كوُكباَ.. ُفلماَ ُواًجهه ُأصحاَب ُاًلمسيح ُجاَء ُإليه ُملك ُفضخخرب ُوجهخخه
بطرفا ُجناَحه ُفأعمخخاَه، ُفلمخخاَ ُرأى ُذلخخك ُوقخخع ُفخخيِ ُنفسخخه ُتصخخديِق
اًلمسيح ُفجاَء ُإليه ُواًعتذر ُمماَ ُصنع ُ،وآمن ُبخخه ُفقبخخل ُمنخخه ُ،وسخخأله
أن ُيِمسح ُعينيه ُليرد ُعليه ُبصره ُفقاَل: ُاًذهب ُإلى ُحنيناَ ُعندك ُفيِ
طرفا ُاًلسوُق ُاًلمستطيل ُمن ُاًلمشرق ُفهوُ ُيِدعوُ ُلك، ُفجخخاَء ُإليخخه
فدعاَ ُفرد ُعليه ُبصره ُوحسن ُإيِماَن ُبوُلس ُباَلمسيح ُعليخخه ُاًلسخخلما
أنخخه ُعبخخد ُاًللخخه ُورسخخوُله ُوبنيخخت ُلخخه ُكنيسخخة، ُفهخخيِ ُكنيسخخة ُبخخوُلس
اًلمشهوُرة ُبدمشق ُمن ُزمن ُفتحهاَ ُاًلصحاَبة ُرضيِ ُاًلله ُعنهم ُحتى

خربت ُ.. ُأهخ ُ

فأنت ُترى ُأن ُاًبن ُكخخثير ُيِخخذكر ُفخخيِ ُهخخذاً ُاًلموُضخخع ُأن ُبخخوُلس
حسن ُإيِماَنه ُباَلمسيح ُعلى ُطريِقة ُأهل ُاًلتوُحيد ُ! ُوفيِ ُهخخذاً ُنظخخر،
ومخاَلفة ُلكثير ُمن ُاًلمراًجع ُاًلتيِ ُتحدثت ُعن ُبخخوُلس ُهخخذاً ُ، ُوعلخخى
كل ُحاَل ُفهذه ُاًلقصة ُاًلتيِ ُذكرهاَ ُاًبن ُكثير ُهخخيِ ُمثخخل ُكخخثير ُغيرهخخاَ
مماَ ُيِروى ُعن ُأهل ُاًلكتاَب ُل ُسبيل ُإلى ُتوُثيقهاَ ُأو ُإثبخخاَت ُسخخندهاَ.
فنحن ُل ُنسلم ُبهاَ، ُولسناَ ُممن ُيِقبل ُأو ُيِتعصب ُلخبر ُأو ُنص ُعلخخى
علتة ُلمجخخرد ُأن ُرواًه ُمخخؤرخ ُإسخخلميِ ُكل، ُفمخخاَ ُهخخذاً ُمخخن ُاًلمنهخخج
اًلعلميِ ُفيِ ُشيِء ُفكم ُقد ُأدخل ُأهل ُاًلتاَريِخخخ ُفخخيِ ُتخخوُاًريِخهم ُمخخن
قصص ُوحكاَيِاَت ُورواًيِاَت ُاًلمجاَهيخخل ُبخخل ُواًلمجروحيخخن ُفل ُنسخخلم
للتوُاًريِخ ُبكل ُماَ ُفيهاَ ُهكذاً ُدون ُتمحيص، ُفمعلوُما ُأن ُمؤرخينخخاَ ُقخخد
تسخخاَهلوُاً ُفخخيِ ُاًلسخخرد ُاًلتخخاَريِخيِ، ُولخخم ُيِتعخخاَملوُاً ُمعخخه ُكمخخاَ ُتعاَمخخل
اًلمحدثوُن ُفيِ ُتشددهم ُفيِ ُقبوُل ُاًلرواًيِخخة، ُمخخع ُأحخخاَديِث ُاًلرسخخوُل

صلى ُاًلله ُعليه ُوسلم. ُ

واًلشاَهد ُأن ُقصة ُلقاَء ُبوُلس ُباَلمسيح ُل ُنظنهاَ ُتثبت ُبحاَل ُ،
ولوُ ُثبتت ُلكاَن ُاًلنصاَرى ُأولى ُباَلفرح ُبهاَ ُوبإيِراًدهاَ ُفخخيِ ُأسخخفاَرهم

2/285ُ ُ .(
ننياَ، ُواًلقصة ُهناَك ُقد ُأدخلوُاً ُفيهاَ 19ُ-9/10() ُفيِ ُأعماَل ُاًلرسل ُ(113 لن لح ُ (

شركياَتهم ُكاَلمعتاَد. ُ ُ



وتخخوُاًريِخهم ُمخخن ُاًبخخن ُكخخثير ُأو ُغيخخره ُمخخن ُاًلمخخؤرخين ُاًلمسخخلمين ُ؛ٌ
فباَستثناَء ُقصة ُاًلنوُر ُاًلساَطع ُواًلهاَتف ُاًلمزعوُما ُاًلذي ُسخخمعه ُفخخيِ
طريِقه ُإلى ُدمشق ُفيِ ُخخخبر ُدخخخوُله ُإلخخى ُاًلنصخخراًنية، ُلخخم ُيِتعخخرض
اًلنصاَرى ُمن ُقريِب ُول ُبعيخخد ُلمخخاَ ُذكخخره ُاًبخخن ُكخخثير ُهنخخاَ ُمخخن ُلقخخاَئه
باَلمسيح ُ؛ٌمع ُأنهخخم ُأوردواً ُقصخخة ُلقخخاَء ُبخخوُلس ُبحنينخخاَ، ُورده ُبصخخره
عليه ُبعخد ُذهخخاَبه ُبسخبب ُاًلنخخوُر ُاًلسخاَطع ُكمخاَ ُيِزعمخوُن ُفخخيِ ُسخخفر

)، ُوقخخد ُذكخخرواً ُهنخخاَك ُأن ُحنينخخاَ ُهخخذاً ُهخخو19ُ-9/10أعماَل ُاًلرسل ُ(
اًلذي ُرأى ُاًلمسيح ُلكخخن ُرؤيِخخة ُمنخخاَما ُوليخخس ُحقيقخخة، ُوأن ُاًلمسخخيح
دعاَه ُفيِ ُتلك ُاًلرؤيِة ُللذهاَب ُإلى ُبوُلس ُورد ُبصخخره ُعليخخه. ُوليخخس
فيِ ُشيِء ُمن ُذلك ُأن ُبخخوُلس ُلقخخيِ ُاًلمسخخيح ُأو ُقخخاَبله؛ٌ ُفاَلنصخخاَرى
أنفسهم ُلم ُيِدعوُاً ُذلخخك ُومعلخخوُما ُأنخخه ُلخخوُ ُكخخاَن ُلخخذلك ُأصخخل، ُلكخخاَن
داَ ُوأنهخخم ُل ُيِملكخخوُن ُمخخاَ اًلنصاَرى ُأولى ُمن ُيِوُرده ُويِفرح ُبه ُخصوُص
يِستدلوُن ُبه ُعلى ُأن ُبوُلس ُمن ُتلمذة ُاًلمسيح ُإل ُحكاَيِخخة ُاًلهخخاَتف
اًلمتقدمة، ُفلوُ ُثبت ُعنخخدهم ُمخخاَ ُذكخخره ُاًبخخن ُكخخثير، ُلطخخاَرواً ُبخخه ُكخخل
داً ُ، ُبخخل ُإن ُبخخوُلس مطير، ُولماَ ُأهملوُاً ُاًلستدلل ُبه ُعلخخى ُذلخخك ُأبخخد
دل نفسه ُكاَن ُأولى ُباَلستدلل ُبخخذلك ُلخخوُ ُصخخح ُ؛ٌ ُفخخإنه ُلخخم ُيِخخوُرد ُدلي
داً ُعلى ُكوُنه ُمن ُجملة ُاًلرسل ُ(تلميذ ُاًلمسخخيح) ُفخخيِ ُرسخخاَلته واًحد
داً ُعلى ُمن ُكذبه ُفخخيِ ُذلخخك؛ٌ ُ ُإل ُمخخاَ ُزعمخخه ُمخخن إلى ُأهل ُغلطية ُرد

صحبه ُقصيرة ُلبعض ُتلمذة ُاًلمسيح. ُ ُ

وأولى ُمن ُذلك ُفيِ ُاًلرد ُوعدما ُاًلقبوُل، ُماَ ُذكر ُفخخيِ ُاًلحكاَيِخخة
اًلتيِ ُأوردهاَ ُاًبن ُكثير ُمن ُأن ُبوُلس ُحسخخن ُإيِمخخاَنه ُباَلمسخخيح ُعلخخى
طريِقة ُأهل ُاًلتوُحيد ُ؛ٌ ُفهذاً ُمماَ ُل ُسبيل ُإلى ُإثباَته ُأو ُقبوُله ُبحخخاَل
عندناَ، ُول ُحتى ُعنخخد ُاًلنصخخاَرى ُإذ ُلخخوُ ُكخخاَن ُكخخذلك ُلرمخخاَه ُاًلنصخخاَرى
بظمخخوُاً ُرسخخاَئله، ُبخخل ُلخخذموُه بظمخخوُه ُأوع بقخخوُس ُاًلعخخداًوة، ُولمخخاَ ُع
برقوُاً ُكتبه ُوطاَردو ُأتباَعه، ُكماَ ُفعلوُاً بفروه ُ، ُولح وأقصوُه ُولعنوُه ُوك
بكخخل ُمخخن ُسخخلك ُذلخخك ُاًلمسخخلك، ُوسخختأتيِ ُأمثلخخة ُمنهخخم، ُواًلوُاًقخخع
بظمخخوُنه اًلمعلوُما ُمن ُحاَل ُاًلنصاَرى ُمخخع ُبخخوُلس ُغيخخر ُذلخخك، ُفهخخم ُيِع

داَ ُفخخوُق ُتعظيخخم ُاًلنبيخخاَء  ُويِتعخخاَملوُن ُمخخع ُآثخخاَره ُورسخخاَئله،)114(تعظيم
كتعخخاَملهم ُمخخع ُأنخخاَجيلهم ُآنفخخة ُاًلخخذكر، ُمخخن ُاًلتقخخديِس ُواًلجلل

واًلتعظيم. ُ

ثم ُهم ُيِذكرون ُعلى ُلساَنه ُوفيِ ُدعوُته، ُفخخيِ ُتلخخك ُاًلرسخخاَئل
واًلكتخخب ُاًلمنسخخوُبة ُإليخخه ُعظخخاَئم ُشخخركهم ُواًفخختراًئهم ُعلخخى ُاًللخخه،
يِوُردونه ُعلى ُسبيل ُاًلمدح ُواًلثناَء ُل ُعلى ُسبيل ُاًلذما ُواًلنكاَر ُ، ُول
شك ُأن ُاًلرساَئل ُاًلمكتوُبة ُاًلمنسوُبة ُإليه ُهيِ ُمخخن ُأعظخخم ُأسخخباَب
فساَد ُاًلمسيحية، ُفقد ُأدخلت ُإليهاَ ُاًلتثليث، ُوأحلت ُاًلخمر، ُودعخخت

) ُوغيرهاَ. ُ 1/113ُ() ُاًنظر ُاًلفصل، ُلبن ُحزما ُ(114



إلى ُإهماَل ُوترك ُاًلختاَن، ُوخرجت ُعن ُشريِعة ُموُسخخى ُاًلخختيِ ُهخخيِ
شريِعة ُعيسى.. ُوماَ ُوصل ُاًلنصاَرى ُمخخن ُتلخخك ُاًلرسخخاَئل ُوألحقخخوُه

)115(بكتاَبهم ُاًلمقدس ُثلثة ُعشر ُرساَلة ُسيأتيِ ُذكرهاَ

هقبض ُعليه ُفيِ ُأورشليم، ُوسخخيق ُإلخخى بده، ُو وقد ُثاَر ُاًليهوُد ُض
ما ُحيخخث ُصخخلب ُوقطخخع ُرأسخخه ُباَلسخخيف ُ،64روماَ ُفيِ ُحوُاًليِ ُسنة ُ

داً ُفيِ ُاًبتداًع ُاًلرهباَنيخخة ُواًلعخخزوفا فماَت ُولم ُيِتزوج ُ؛ٌفكاَن ُلذلك ُأثر
عن ُاًلزواًج ُعند ُرؤساَء ُاًلنصاَرى. ُ

هسخخميِ ُبهخخا11/26َوفخخيِ ُأعمخخاَل ُاًلرسخخل ُ( بول ُمخخرة ُ ) ُأن ُأ
اًلنصاَرى ُباَلمسيحيين ُكخخاَن ُفخخيِ ُأنطاَكيخخة ُبعخخد ُدخخخوُل ُبخخوُلس ُإلخخى

اًلنصراًنية. ُ

واًلسؤاًل ُاًلذي ُل ُيِستطيع ُاًلنصاَرى ُاًلجاَبة ُعليه ُهوُ: ُعلى ُيِد
من ُتعلم ُوتتلمذ ُبوُلس ُهخخذاً ُأصخخوُل ُاًلمسخخيحية ُ؛ٌحختى ُيِصخخير ُبهخخذه

اًلمرتبة ُعندهم ُ؟ ُ

فهم ُيِقرون ُبأنه ُلم ُيِلزما ُاًلمسخخيح ُ!! ُول ُتتلمخخذ ُعلخخى ُيِخخديِه ُ!
ول ُحتى ُعلى ُأيِخخدي ُتلمخخذته ُ،إل ُمخخاَ ُيِخخذكر ُمخخن ُأنخخه ُصخخحب ُبرناَبخخاَ
،وهذه ُاًلصحبة ُحجة ُعليهم ُ؛ٌلنهم ُيِقرون ُبأن ُبرناَبخخاَ ُاًختلخخف ُمعخخه،
وفاَرقه ُعلى ُإثخخر ُذلخخك ُاًلختلفا. ُويِترجخخح ُلخخديِناَ ُأن ُذلخخك ُاًلختلفا
مرجعخه ُإلخى ُشخذوذاًت ُبخوُلس ُوآراًئخه ُاًلشخركية ُاًلختيِ ُخخاَلف ُبهخاَ
صراًحة ُديِن ُاًلمسيح. ُويِدل ُعلى ُذلك ُإشاَراًت ُبخخوُلس ُنفسخخه ُإلخخى
شيِء ُمن ُذلك ُاًلخلفا ُفيِ ُرساَلته ُإلى ُأهخل ُغلطيخة ُ؛ٌحيخث ُاًتهخم
برناَباَ ُبمداًهنة ُومراًءاًة ُأهل ُاًلختاَن ُاًلعاَملين ُبشريِعة ُموُسخخى ُفخخيِ
دعوُته ُإلى ُاًلعمل ُباَلشريِعة ُ، ُوعدما ُمؤاًكلته ُأو ُمجاَلسته ُللخخوُثنيين

): ُ( ُفوُقع ُبينهماَ ُخلفا15/39) ُ. ُوفيِ ُأعماَل ُاًلرسل ُ(2/11-14(
شديِد ُحتى ُفاَرق ُأحدهماَ ُاًلخر؛ٌ ُفاَستصحب ُبرناَباَ ُمرقخخس ُوأبحخخر

إلى ُقبرس، ُوأماَ ُبوُلس ُفاَختاَر ُسيل ُومضى ُ)أهخ.

 ُوكذلك ُاًلمر ُباَلنسبة ُلبطرس ُأو ُصخر، ُوهخخوُ ُعنخخدهم ُمخخن ُأقخخرب
اًلتلميذ ُوأحظاَهم ُعند ُاًلمسيح. ُفإنه ُقد ُخاَلفه ُفيِ ُأهخخم ُاًلمسخخاَئل
اًلتيِ ُأفسد ُفيهخخاَ ُبخخوُلس ُاًلنصخخراًنية ُ– ُكمخخاَ ُسخخيأتيِ ُ– ُوهخخيِ ُدعخخوُته
للستغناَء ُبعقيدة ُاًلفداًء ُواًلخلص ُعخخن ُاًلتمسخخك ُبشخخريِعة ُموُسخخى
واًلعمل ُبهاَ؛ٌ ُفإن ُبوُلس ُنفسه ُيِخخذكر ُفخخيِ ُرسخخاَلته ُلهخخل ُغلطيخخة ُ(

() ُلم ُيِكن ُهناَك ُقبل ُبداًيِة ُاًلقرن ُاًلثاَنيِ ُمن ُيِعتبر ُهذه ُاًلرساَئل 115ُ
داَ ُمن ُذلك ُقبل ُسنة ُ داً ُمقدسة ُ،ول ُكاَن ُشيئ ما ُيِتداًوله ُاًلناَس ُأو 150ُأسفاَر

يِعرفوُنه، ُولكن ُبوُلس ُلماَ ُكتب ُرساَئله ُكاَن ُيِوُصيِ ُبتلوتهاَ ُوتداًولهاَ ُبين ُ
) ُورساَلته ُإلى 5/27ُاًلكناَئس، ُكماَ ُفيِ ُرساَلته ُلهل ُتساَلوُنيقيِ ُاًلولى ُ(

) ُفكاَن ُاًلمر ُكذلك ُ، ُحتى ُاًشتهرت ُوعرفت ُبين ُاًلناَس4/16أهل ُقوُلسيِ ُ(
فيِ ُاًلنصف ُاًلثاَنيِ ُمن ُاًلقرن ُاًلثاَنيِ. ُ ُ



) ُأن ُبطرس ُقدما ُإلى ُأنطاَكية، ُوأن ُبوُلس ُواًجهه ُهنخخاَك2/11-14
وغضب ُعليه ُوخاَلفه ُفخخيِ ُهخخذه ُاًلمسخخألة، ُوهخخيِ ُاًللخختزاًما ُبشخخريِعة
موُسى، ُلن ُبطرس ُلم ُيِكخخن ُيِؤاًكخخل ُاًلمسخخيحيين ُاًلخخذيِن ُهخخم ُمخخن
أصل ُوثنيِ ُلعدما ُاًلتزاًمهم ُباَلختاَن ُواًلشريِعة. ُوفيهخخاَ ُأنخخه ُكخخاَن ُقخخد
داَ، ُقخخاَل: ُ(ولخخم أقاَما ُعنده ُقبل ُذلك ُفيِ ُأورشليم ُخمسة ُعشر ُيِوُمخخ

)1/19أر ُغيره ُمن ُاًلرسل ُسوُى ُيِعقوُب ُأخيِ ُاًلرب!!) ُأهخ ُ(

داً  ُفلم ُيِكن ُلقاَؤه ُإذن ُلمن ُلقيه ُمن ُتلميذ ُاًلمسيح ُ؛ٌإل ُلقاَء ُمحدود
اًتسم ُباَلخلفا ُواًلموُاًجهة ُفيِ ُأخطر ُمساَئل ُاًلديِن!

وإن ُاًلداًرس ُلسيرة ُهذاً ُاًلرجخخل، ُليعجخخب ُمخخن ُاًلخخذي ُيِخخؤهله
ويِمكنه ُمن ُاًلمجاَهرة ُبمخاَلفة ُبطرس، ُاًلذي ُهخخوُ ُبزعخخم ُاًلنصخخاَرى
أقرب ُاًلناَس ُإلى ُاًلمسيح ُفيِ ُأخطر ُمسخاَئل ُاًلخخديِن ُ!! ُومخخاَ ُاًلخخذي
يِؤهله ُإلى ُموُاًجهته ُفيِ ُذلك ُ؛ٌواًلغضب ُعليه ُغيخخر ُسخخلطاَنه ُوقخخوُته
داَ ُمخخن ُرعاَيِخخاَ ُاًلدولخخة ُاًلحاَكمخخة. داَ ُروماَنيخخ اًلتيِ ُتنبع ُمن ُكخخوُنه ُموُاًطنخخ
دل ُباَضخخطهاَد ُاًلنصخخاَرى ُمخخن ُقبخخل ُعظيخخم بوُ وكوُنه ُكاَن ُقبل ُذلك ُمخخخ

داَ ُ(9/2اًلحباَر ُكماَ ُفيِ ُسفر ُأعماَل ُاًلرسل ُ( ) ُاًلخخذي ُورد ُفيخخه ُأيِضخخ
) ُأنه ُحاَول ُاًلنضماَما ُإلى ُاًلتلميذ ُ(وأنهم ُكاَنوُاً ُكلهم ُيِخاَفوُنه9/27

غير ُمصدقين ُأن ُتلميذ) ُأهخ ُ

داَ ُأن ُبوُلس ُهوُ ُاًلذي ُحوُل ُاًلديِاَنة ُاًلنصخخراًنية، واًلمعروفا ُأيِض
من ُرساَلة ُخاَصة ُباَليهوُد، ُإلى ُرساَلة ُعاَلمية ُخاَطب ُبهخخاَ ُاًلخخوُثنيين
وغيرهم ُ؛ٌ ُكماَ ُهوُ ُواًضح ُجليِ ُفيِ ُرساَئله ُ؛ٌ ُوسهلهاَ ُعليهم ُبتقليلخخه
من ُشأن ُاًللتزاًما ُباَلشراًئع ُبل ُوإلغاَئهاَ ُوجعلهاَ ُلعنه ُ… ُواًستن ُبخخه

بعد ُذلك ُمن ُجاَء ُبعده ُمن ُدعاَة ُاًلنصراًنية. ُ

وقد ُخاَلف ُبذلك ُمخاَلفة ُصريِحة ُماَ ُيِنسب ُإلى ُاًلمسيح ُفخخيِ
أناَجيلهم ُمن ُوصاَيِاَ ُموُجهة ُإلى ُحوُاًريِيه ُاًلثنى ُعشر ُ(اًلرسل) ُ

) ُوقخخد ُتقخخدما: ُ(ل ُتسخخلكوُا9ً-10/1كقوُله ُفخخيِ ُإنجيخخل ُمخختى ُ(
داَ ُإلى ُاًلوُثنيين، ُول ُتدخلوُاً ُمديِنة ُللساَمريِين، ُبل ُاًذهبخخوُاً ُإلخخى طريِق

اًلخراًفا ُاًلضاَلة ُمن ُآل ُإسراًئيل)أهخ

وبعد ُهذاً ُكله، ُفلست ُبمباَلغ ُإن ُقلت ُأن ُبوُلس ُهذاً ُكاَن ُمن
ومن ُأواًئل ُاًلخخدعاَة ُإليخخه ُفخخيِ ُتاَريِخخخ ُاًشهر ُدعاَة ُاًلرجاَء ُفيِ ُاًلعاَلم

 ُ؛ٌ ُوقد ُكاَن ُذلك ُمن ُأكبر ُاًلمعخخاَول ُاًلخختيِ ُأفسخخد ُبهخخاَ)116(اًلنصراًنية ُ

() ُاًلمرجئة: ُفرقة ُمن ُاًلفرق ُاًلسلمية ُاًلمنحرفة ُعن ُطريِقة ُأهل 116ُ
اًلسنة ُواًلجماَعة، ُوقد ُظهر ُاًلرجاَء ُفيِ ُتاَريِخ ُاًلسلما ُخ ُوهوُ ُفصل ُاًلعماَل ُ
وإرجاَءهاَ ُعن ُمسمى ُاًليِماَن ُوتعريِفه ُخ ُفيِ ُأواًخر ُاًلقرن ُاًلهجري ُاًلول، ُ
وبدأ ُكرد ُفعل ُعكسيِ ُعلى ُاًلخوُاًرج ُاًلمكفريِن ُللمسلمين ُباَلكباَئر، ُواًنتهى ُ
اًلرجاَء ُفيِ ُزماَنناَ ُبأهله ُإلى ُاًلتقليل ُمن ُأهمية ُاًلعمل ُبل ُواًلستهتاَر ُبه ُأو ُ



داَ ُيِركخز ُعلخخى هذه ُاًلديِاَنخة ُ،إذ ُأنخك ُتخراًه ُفخخيِ ُجميخخع ُرسخاَئله ُتقريِبخ
اًلتقليل ُمن ُقيمة ُاًلعمل ُبشخخريِعة ُموُسخخى ُاًلخختيِ ُهخخيِ ُمخخن ُشخخريِعة
عيسى ُعليهماَ ُاًلسلما؛ٌ ُكاَلختاَن، ُفتراًه ُيِدعوُ ُإلى ُإعفخخاَء ُاًلنصخخاَرى
داَ، ُكماَ ُيِبيح من ُأصحاَب ُاًلصوُل ُاًلوُثنية ُمنه ُبل ُوعدما ُلزومه ُمطلق
أكل ُماَ ُذبح ُعلى ُاًلوثاَن، ُويِبيع ُشخخرب ُاًلخمخخر، ُكمخخاَ ُسخخيأتيِ ُأمثلخخة

من ُذلك ُعند ُاًلكلما ُعلى ُرساَئله. ُ

وذلك ُلنخخه ُيِخخرى ُأن ُ( ُدعخخاَة ُاًلعمخخل ُبأحكخخاَما ُاًلشخخريِعة ُلعنخخوُاً
داَ ُ). جميع

 ُويِقخخوُل: ُ( ُإن ُاًلمسخخيح ُأنقخخذناَ ُمخخن ُلعنخخة ُاًلشخخريِعة، ُإذ ُصخخاَر ُلعنخخة
لجلناَ، ُفقد ُورد ُفيِ ُاًلكتاَب ُ"ملعوُن ُمن ُعلق ُعلى ُخشبه" ُ) ُأهخ. ُ

فاَليِماَن ُباَلمسيح ُيِكفيهخخم ُ!! ُعخخن ُاًلعمخخل ُبأحكخخاَما ُاًلشخخريِعة
داً ُعنخخد ُاًللخخه ُلن ُاًلبخخاَر ُباَليِمخخاَن ُيِحيخخاَ ُ) ُاًنظخخر بر ُأحد ( ُواًلشريِعة ُل ُتب

) ُ. 13ُ-3/10) ُو ُ(17-2/16رساَلته ُإلى ُأهل ُغلطية ُ(

وتراًه ُإذاً ُذكر ُاًلعمل ُباَلشريِعة ُيِذكره ُعلى ُسبيل ُاًلتعجيز ُواًلتنفير
داً ُ؛ٌ كقوُله ُفيِ ُاًلرساَلة ُنفسهاَ: ُ( ُإن ُاًلمسيح ُقد ُحررناَ ُلنكوُن ُأحراًر

داً ُول ُتعوُدواً ُإلى ُنير ُاًلعبوُديِة فهاَ ُأناَ ُبوُلس ُأقوُل ُلكم) 117ُ ُ(فاَثبتوُاً ُإذ
داَ، ُوأشخخهد ُمخخرة ُأخخخرى ُلكخخل إذاً ُاًختتنتم ُفلن ُيِفيدكم ُاًلمسخخيح ُشخخيئ
مختتن ُبأنه ُملزما ُأن ُيِعمل ُباَلشخخريِعة ُجمعخخاَء، ُلقخخد ُاًنقطعتخخم ُعخخن
اًلمسيح ُيِاَ ُأيِهاَ ُاًلذيِن ُيِلتمسوُن ُاًلبر ُمخخن ُاًلشخخريِعة ُوسخخقطتم ُعخخن

اًلنعمة ُ..) ُأهخ. ُ ُتأمل ُ!!

ول ُغراًبة ُفيِ ُذلك ُفإن ُاًلرجاَء ُبدعة ُيِهوُديِة ُأخبر ُاًلله ُتعخخاَلى
دة لد هدو نع لم دماَ ُ ليِاَ أ

ل لل ُ ذإ هر ُ لناَ لناَ ُاًل لس لم لت نن ُ لل هلوُاً ُ لقاَ لو عنهاَ ُفيِ ُكتاَبه ُحيث ُقاَل: ُ( ُ
ُ .(

إلغاَؤه ُكركن ُمن ُأركاَن ُاًليِماَن، ُمماَ ُدفع ُاًلناَس ُإلى ُاًلستهاَنة ُبشعاَئر ُ
برأهم ُعلى ُاًلمعاَصيِ ُواًلخطاَيِاَ ُبل ُوسهل ُلهم ُاًلكفر ُ اًلسلما ُوفراًئضه ُ؛ٌ ُوج
اًلبوُاًح ُبدعوُى ُأنه ُكفر ُدون ُكفر ُ، ُوجذور ُهذه ُاًلعقيدة ُاًلفاَسدة ُوأصوُلهاَ ُ
يِهوُديِة ُ، ُفأنت ُترى ُهناَ ُأن ُبوُلس ُقد ُسبق ُإليهاَ ُ؛ٌ ُكيف ُل ُوأجداًده ُهم ُاًلذيِن
قاَلوُاً ُ( ُلن ُتمسناَ ُاًلناَر ُإل ُأيِاَماَ ُمعدودة ُ) ُفجعلوُاً ُاًلشرك ُاًلكبر ُاًلذي ُهوُ ُ
عباَدة ُاًلعجل ُكفراً ُدون ُكفر ُغير ُمخلد ُفيِ ُاًلناَر ُ!!

داً ُ: ُأي ُمخخن ُاًلخختزاًما ُاًلشخخريِعة ُ. ُونيخخر ُاًلعبوُديِخخة ُ: ُأي ُاًلتمسخخك117 () ُأحخخراًر
بأحكاَما ُشريِعة ُموُسى. ُوقد ُعلق ُاًلبوُاًن ُاًلمعلقاَن ُهناَ ُفيِ ُهخخاَمش ُاًلطبعخخة
اًلكاَثوُليكيخخة ُللعهخخد ُاًلجديِخخد ُبقخخوُلهم: ُ"ل ُيِسخختطيع ُاًلمسخخيحيِ ُأن ُيِجمخخع ُبيخخن
اًلتمسك ُبأحكخخاَما ُشخخريِعة ُموُسخخى ُواًليِمخخاَن ُبخخأن ُاًلخلص ُيِأتينخخاَ ُمخخن ُاًلسخخيد

اًلمسيح، ُفل ُبد ُله ُمن ُاًختياَر ُأحد ُاًلمريِن" ُأهخ ُ
قلت: ُباَلطبع ُل ُبد ُمن ُذلك ُلستحاَلة ُاًجتماَع ُاًلنقيضين، ُفإماَ ُعمل ُوديِنوُنة، ُ
وإماَ ُخلص ُوفداًء ُباَليِماَن ُباَلمسيح ُوحده ُعندهم ُ… ُفأفق ُيِاَ ُعبد ُاًلصليب ُ
…!.فهذاً ُبداًيِته ُوهذاً ُمنتهاَه ُ.



دة ُعبخاَدتهم داَ ُم فزعموُاً ُأنهم ُلن ُيِدخلوُاً ُاًلناَر ُإل ُأربعيخن ُيِوُمخ
داَ بوُنوُاً ُمن ُشأن ُاًلكفر ُواًلشرك ُوجعلخخوُه ُذنبخخ للعجل ُ؛ٌفتأمل ُكيف ُه

داً ُأصغراً.  ُ)(كساَئر ُاًلذنوُب ُأي ُكفر

رفببق رقع الديانة المسببيحية ول ررف بولس ور وهكذا ح
را من الباحثين – كمببا فيها الشيء الكثير، لدرجة أن عدد
ذكر مايكل هارت صاحب كتبباب المائببة الوائببل – يببرون
أن مؤسس الديانة المسيحية بشكلها وتركيبتها الحاليببة

هو بولس وليس المسيح …!

وعلى ُكل ُحاَل ُفخخبراًءة ُاًلمسخخيح ُمخخن ُهخخذاً ُاًلباَطخخل ُاًلعريِخخض
عندناَ ُنحن ُاًلمسلمين ُثاَبتة ُبيقين، ُإذ ُكله ُمناَقض ُلماَ ُبعث ُبخخه ُهخخوُ
وغيره ُمخخن ُأنبيخخاَء ُاًللخخه ُورسخخله ُمخخن ُعقيخخدة ُاًلتوُحيخخد ُوغيرهخخاَ ُمخخن

اًلشراًئع. ُ

بيميخخن ُعلخخى ُهخخذه ُاًلديِاَنخخة ُ؛ٌ ولكن ُاًلحباَر ُواًلقسيسين ُواًلرهباَن ُاًلق
فعلوُاً ُفيِ ُديِنه ُوشريِعته ُوكتاَبه ُماَ ُلم ُيِفعله ُأعداًء ُاًلمسخخيحية ُفخخيِ

عهوُد ُاًلضطهاَد ُ..

ذه للخخ ذد ُاًل نن ذع نن ُ ذم لذاً ُ له لن ُ هلوُ هقوُ ليِ لم ُ هث نم ُ ذه ذديِ نيِ أ
ل ذب لب ُ لتاَ ذك نل لن ُاً هبوُ هت نك ليِ لن ُ ذذيِ لل ذل حل ُ نيِ لوُ لف ُ )

لمخخاَ ذم نم ُ ههخخ لل حل ُ نيِخخ لو لو نم ُ ذه ذديِ نيِ أ
ل نت ُ لب لت لك لماَ ُ ذم نم ُ هه لل حل ُ نيِ لوُ لف دل ُ ذلي لق داَ ُ لمن لث ذه ُ ذب هرواً ُ لت نش لي ذل

لن ُ) ُ(اًلبقرة: هبوُ ذس نك ) 79ُليِ

بوُنخخوُن ُأمخخر)(  ُكماَ ُيِفعل ُمن ُورثوُاً ُعنهم ُهذه ُاًلبدعة ُفيِ ُكل ُزماَن، ُحيخخث ُيِه
داً ُأصغر ُأو ُكفخخراً ُدون ُكفخخر ُ؛ٌ ُوإذاً اًلكفر ُاًلكبر ُاًلبوُاًح، ُويِسهلوُنه ُبوُصفه ُكفر
عرفت ُماَ ُتقدما ُفلن ُتعجب ُبعده ُإذاً ُنظرت ُفيِ ُكلما ُعلماَء ُاًلمسلمين ُفخخيِ

اًلمرجئة ُووصف ُبعضهم ُلهم ُبأنهم ُ"يِهوُد ُاًلقبلة ُ!!". ُ



لمحة شاملة عن أسفار العهد الجديد 

التاريخية والتعليمية
داً ُ… ُ : )118(فالعهد الجديدوأخير

يِنقسم ُعند ُاًلنصاَرى ُإلى ُقسمين، ُهماَ: ُ

: ُالسفار التاريخية.1

وتشمل ُأناَجيلهم ُاًلربعة ُاًلمتقدمة. ُ-

ورساَلة ُأعماَل ُاًلرسل ُاًلمنسوُبة ُللوُقاَ.-

: ُوتشمل: ُالسفار التعليمية.2

برهخخم ُإلخخى ُهخخذه ُاًلتسخخمية ُوسخخنهاَ ُلهخخم ُهخخو118ُ () ُيِخخرى ُاًلبعخخض ُأن ُاًلخخذي ُج
(بوُلس) ُاًلذي ُاًعتبر ُأن ُبشاَرة ُاًلمسيح ُجاَءت ُبعهد ُجديِد، ُمماَ ُأدى ُبهم ُإلى
أن ُيِطلقوُاً ُعباَرة ُ(اًلعهد ُاًلقديِم) ُعلى ُاًلمجموُعة ُاًلتيِ ُكخخاَنوُاً ُيِسخخموُنهاَ ُفخخيِ
اًلماَضخخيِ ُباَلشخخريِعة ُواًلنبيخخاَء، ُواًلخختيِ ُكخخاَنوُاً ُيِخخرون ُأن ُفيهخخاَ ُأحكخخاَما ُاًلعهخخد
اًلموُسوُي ُاًلقديِم ُاًلذي ُجدده ُاًلمسيح ُواًنظر ُإشاَراًت ُإلى ُهذاً ُاًلمعنخخى ُفخخيِ

)، ُواًنظخخر15-3/4كلما ُبخخوُلس ُفخخيِ ُرسخخاَلته ُاًلثاَنيخخة ُإلخخى ُأهخخل ُقخخوُرنس ُ(
(اًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد) ُمن ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية. ُ ُ

وعليه ُفاَلعهد ُاًلقديِم ُهوُ ُماَ ُبأيِدي ُاًليهوُد ُمخخن ُكتخخب ُيِقدسخخوُنهاَ ُيِزعمخخوُن ُأن
منهخخاَ ُاًلتخخوُراًة ُاًلخختيِ ُأنزلخخت ُعلخخى ُموُسخخى ُ، ُوهخخيِ ُاًلشخخريِعة ُاًلخختيِ ُيِعتمخخدهاَ

داَ ُ، ُويِنقسخخم ُاًلعهخخد ُاًلقخخديِم ُإلخى ُثلثخخة ُأقسخاَما ُ: ُ - ُاًلشخخريِعة1اًلنصخخاَرى ُأيِضخخ
( ُاًلتوُراًة ُاًلمحرفة ُ) ُوتشمل ُخمسة ُأسفاَر ُ( ُمن ُسفر ُاًلتكخخوُيِن ُإلخخى ُسخخفر

- ُاًلكتخخوُبيم ُ؛ٌ ُاًلكتخخب3- ُاًلنخخبييم ُ؛ٌ ُاًلنبيخخاَء ُاًلولخخوُن ُواًلخخخرون ُ. 2ُاًلتثنيخخة ُ) ُ. ُ
اًلتاَريِخية ُواًلشعريِة ُواًلمحفوُظاَت ُ..

 ُوكل ُاًلعهديِن ُاًلجديِد ُواًلقديِم ُيِجمعهاَ ُاًلنصاَرى ُويِطبعهاَ ُتحت ُعنوُاًن ُ
(اًلكتاَب ُاًلمقدس) ُ،أماَ ُاًليهوُد ُفهم ُباَلطبع ُل ُيِعترفوُن ُبشيِء ُمماَ ُيِسميه ُ
داَ اًلنصاَرى ُباَلعهد ُاًلجديِد، ُوإنماَ ُيِتشبثوُن ُفقط ُباَلعهد ُاًلقديِم ُاًلذي ُثبت ُعلمي
أن ُاًلجزء ُاًلمهم ُمنه ُاًلمعروفا ُ(بتوُراًة ُموُسى) ُقد ُدخله ُاًلتغيير ُواًلتبديِل، ُ
وأن ُاًلشطر ُاًلكبر ُمنه ُقد ُتم ُتدويِنه ُفيِ ُاًلفترة ُبين ُ(عزراً) ُواًلفتح ُ

):6-34/5اًلروماَنيِ، ُومماَ ُيِدل ُعلى ُذلك ُماَ ُورد ُفيِ ُسفر ُاًلتثنية ُ(اًلصحاَح ُ
(فماَت ُموُسى ُ.. ُولم ُيِعرفا ُإنساَن ُقبره ُإلى ُهذاً ُاًليوُما ُ..) ُفهذاً ُكلما ُ
مكتوُب ُموُضوُع ُمجموُع ُبعد ُموُت ُموُسى ُواًلمعروفا ُأن ُفكرة ُجمع ُأجزاًء ُ
اًلعهد ُاًلقديِم ُظهرت ُعند ُاًليهوُد ُأثناَء ُاًلسبيِ ُاًلباَبليِ ُوذلك ُبعد ُأن ُفقدواً ُماَ ُ
كاَن ُبأيِديِهم ُمن ُتوُراًة ُموُسى.. ُفعندماَ ُوقعت ُباَبل ُتحت ُحكم ُفاَرس ُفيِ ُ

ق.ما) ُورأى ُاًليهوُد ُكتاَب ُاًلفرس ُاًلمقدس ُاًلذي ُيِجمع 560ُحدود ُعاَما ُ(
داَ ُ عقاَئد ُ(زراًدشت) ُتشوُقوُاً ُإلى ُجمع ُأسفاَرهم ُفيِ ُكتاَب ُيِكوُن ُمقدس
عندهم ُفخرجوُاً ُمن ُذلك ُبماَ ُأصبح ُيِسمى ُباَلعهد ُاًلقديِم، ُوكاَنت ُاًلبداًيِة ُ
على ُيِد ُ(عزراً) ُفيِ ُاًلقرن ُاًلخاَمس ُقبل ُاًلميلد، ُوتطلب ُجمعه ُعلى ُ
صوُرته ُاًليوُما ُنحوُ ُألف ُسنة ُ.. ُومماَ ُيِدل ُعلى ُذلك ُأن ُاًلكتاَب ُيِضم ُبين ُ
داً ُمتأخرة ُعن ُعصر ُعزراً، ُكسفر ُداًنياَل ُاًلذي ُكتب ُحوُاًليِ ُ( دفتيه ُأسفاَر

ق.ما)…165



ثلثة ُعشر ُرساَلة ُمنسوُبة ُلبوُلس. ُ-

وسبعة ُرساَئل ُيِسموُنهاَ ُاًلرساَئل ُاًلعاَمة: ُ-

ثلثا ُتنسب ُليوُحناَ. ُ

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُورساَلتاَن ُتنسباَن ُلبطرس.

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُورساَلة ُليعقوُب ُاًلصغير ُ.

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُورساَلة ُليهوُداً ُأخوُ ُيِعقوُب ُاًلصغير. ُ

كماَ ُتشمل ُ: ُ

اًلرساَلة ُإلى ُاًلعبراًنيين.-

ورؤيِاَ ُيِوُحناَ. ُ-

داً ُمختلفخخة ُاًلحجخخم فيكوُن ُمجموُع ُذلك ُكله ُسخخبعة ُوعشخخريِن ُسخخفر
بعضهاَ ُقد ُل ُيِتجاَوز ُورقة ُواًحدة ُ.

 ُوإليك ُبياَن ُذلك ُ.. ُ

: ُفقخخد ُتقخخدما ُاًلكلما ُعلخخى ُأنخخاَجيلهمالسفار التاريخيةأماَ ُ
اًلربعة ُ.

 ُفهوُ ُتاَريِخ ُيِذكر ُاًلحداًثا ُاًلتيِ ُجخخرتسفر أعمال الرسل ُوأماَ ُ
للرسل ُ؛ٌاًلذيِن ُهم ُعلى ُحد ُزعم ُاًلنصخخاَرى ُتلميخخذ ُاًلمسخخيح ُاًلخخذيِن
أرسلهم ُللدعوُة ُإلى ُاًلنصراًنية، ُفهذاً ُاًلتاَريِخ ُيِتكلم ُعخخن ُدعخخوُتهم ُ،
وماَ ُجرى ُلهم ُمن ُأحداًثا ُبعد ُاًلمسيح ُ، ُويِتوُسع ُفخخيِ ُاًلكلما ُعلخخى

، ُوقد ُاًختلف ُاًلنصاَرى ُفيِ ُمؤلف ُهذاً ُاًلسفر، ُوإن ُكخخاَن)119(بوُلس
أكثرهم ُيِرجحوُن ُأنه ُللوُقاَ ُصخخاَحب ُاًلنجيخخل ُاًلثخخاَلث ُويِخخذكرون ُأنخخه

ما ُفخخيِ ُوقخخت ُيِنقخخص ُأو ُيِزيِخخد80كتبه ُبعد ُإنجيله ُفخخيِ ُحخخدود ُسخخنة ُ
عشر ُسنوُاًت، ُوكاَن ُاًلنصاَرى ُفيِ ُاًلبدء ُيِستشهدون ُبه ُويِقرؤونه ُ،
ولكنهم ُلم ُيِلحقوُه ُبكتاَبهم ُاًلمقدس ُإل ُفيِ ُأواًخخخر ُاًلقخخرن ُاًلثخخاَنيِ؛ٌ
داَ ُ(إيِريِنخخاَوس) داً ُمقدسخخ حيث ُكاَن ُأول ُمن ُألحقه ُبه، ُواًعتبره ُسخخفر

أسقف ُليوُن. ُ

: ُفهخخخيِ ُمجموُعخخخة ُاًلرسخخخاَئلالسببفار التعليميببةوأمخخخاَ ُ
واًلخطخخب ُاًلخختيِ ُكخخاَن ُيِرسخخلهاَ ُأو ُيِلقيهخخاَ ُمعلمخخوُاً ُاًلمسخخيحية ُأثنخخاَء

دعوُتهم ُوتنقلتهم… ُ

 ُقد ُعلمت ُأن ُبوُلس ُليس ُمن ُتلميذ ُاًلمسيح ُول ُهوُ ُمعدود ُفيِ ُ()119
أناَجيلهم ُاًلمحرفة ُهذه ُفيِ ُاًلثنيِ ُعشر، ُومع ُهذاً ُفهم ُيِعدونه ُمن ُجملة ُ
اًلرسل. ُ



* ُأماَ ُاًلثلثة ُعشر ُرساَلة ُاًلخختيِ ُكتبهخخاَ ُبخخوُلس، ُفقخخد ُكخخاَنت ُمكتوُبخخة
كلهاَ ُباَليوُناَنيخخة، ُوهخخيِ ُتتفخخاَوت ُبخخاَلحجم ُأكبرهخخاَ ُرسخخاَلته ُإلخخى ُأهخخل

روماَ، ُوقد ُجمعت ُرساَئله ُفيِ ُمجموُعاَت ُكاَلتاَليِ: ُ

 ُوهيِ:الرسائل الكبرى.1

:  الرسالة إلى أهل رومة-

ومعلوُما ُأن ُتفسير ُماَرتن ُلوُثر ُلهذه ُاًلرساَلة ُأدى ُإلى ُنشأة ُاًلمذهب ُ ُ ُ ُ
اًلبروتستاَنتيِ، ُولعل ُمن ُأهم ُاًلسباَب ُفيِ ُذلك ُأن ُهذه ُاًلرساَلة ُشأنهاَ ُشأن
رساَلته ُإلى ُأهل ُغلطيخخة ُواًلثاَنيخخة ُلهخخل ُقخخوُرنتس، ُفيهخخاَ ُاًلخخرد ُعلخخى ُأنصخخاَر
اًلحفاَظ ُعلى ُاًلشريِعة ُوعباَداًتهاَ ُوتكاَليفهاَ، ُفقد ُأعلن ُبخوُلس ُفخيِ ُكخل ُهخخذه
هيِغنيِ ُعن ُاًلختاَن ُوعن ُاًلعمخخل ُبأحكخخاَما اًلرساَئل ُاًلثلثا؛ٌ ُأن ُاًليِماَن ُباَلمسيح ُ

البر الذي يأتي منشريِعة ُموُسى، ُأو ُكماَ ُقاَل ُفيِ ُرساَلته ُلهل ُرومة: ُ(
داَ ُلفكاَر ُلوُثر ُاًلنفتاَحية!!. ُاليمان من غير أعمال  ُ) ُفكاَن ُهذاً ُمناَسب

 والثانية لهل قورنتس )120(والرسالتان الولى-

 ُ)121(والرسالة إلى أهل غلطية-

 ُقوُرنتس: ُمن ُاًشهر ُاًلمدن ُاًليوُناَنية، ُكاَنت ُمقر ُاًلحاَكم ُاًلروماَنيِ ُ()120
داً ُفيِ ُاًلسكاَن، ُفكاَنت ُ فيِ ُاًلقرن ُاًلميلدي ُاًلول، ُوأكثر ُاًلمدن ُاًليوُناَنية ُعدد
تعج ُباَلرذاًئل ُواًلهياَكل ُاًلكثيرة ُللوثاَن ُاًلمختلفة، ُحتى ُبلغت ُبهم ُاًلوُقاَحة ُ
دل ُلله ُاًلدعاَرة ُيِقوُما ُبخدمته ُألف ُبغنيِ، ُأقاَما ُبوُلس ُفيهاَ ُ أن ُجعلوُاً ُهيك
عاَملين ُيِدعوُ ُإلى ُديِنه ُوأنشأ ُفيهاَ ُكنيسة ُكبيرة ُواًعتقل ُثم ُأطلق ُسراًحة ُ
ففاَرقهاَ ُإلى ُسوُريِة ُبعد ُأن ُاًتبع ُدعوُته ُطاَئفة ُمن ُأهلهاَ ُولكنهم ُلم ُيِقلعوُاً ُ
عن ُرذاًئلهم ُوأشهر ُذلك ُاًلزناَ. ُومعاَشرة ُاًلرجل ُلمرأة ُأبيه، ُولم ُيِكوُنوُاً ُ
بيِة ُأقرب ُإلى ُاًلباَحية، ُفكتب ُإليهم ُ يِتناَهوُن ُعن ُذلك ُاًلمنكر، ُوناَدواً ُبحر
بوُلس ُرساَلته ُاًلولى ُهذه ُيِنهاَهم ُفيهاَ ُعن ُأشياَء ُمن ُتلك ُاًلموُر، ُويِجيب ُ
فيهاَ ُعلى ُبعض ُأسئلتهم ُحوُل ُاًلزواًج ُواًلتبتل ُواًلذباَئح ُللوثاَن ُاًلتيِ ُأباَح ُلهم
أكلهاَ، ُوأغرب ُماَ ُفيِ ُرساَلته ُهذه ُفتوُاًه ُبضرورة ُاًلحجاَب ُللمرأة ُاًنظر ُذلك

) ُوقد ُكتب ُبوُلس ُأربع ُرساَئل ُإلى ُأهل ُقوُرنتس ُفقدت 16ُ-11/2فيِ ُ(
اًلولى ُواًلثاَلثة ُولم ُيِبق ُمنهاَ ُإل ُاًلثاَنية ُوتسمى ُاًلن ُاًلولى، ُواًلراًبعة ُ
وتسمى ُاًلثاَنية. ُ ُ

 ُ ُغلطية ُوليِة ُفيِ ُوسط ُآسياَ ُاًلصغرى ُ(تركياَ) ُاًليوُما ُأهم ُمدنهاَ ُ()121
أنقرة ُوكاَنت ُفيِ ُذلك ُاًلوُقت ُإحدى ُوليِاَت ُاًلمبراًطوُريِة ُاًلروماَنية، ُوكاَن ُ
أهلهاَ ُيِديِنوُن ُباَلوُثنية، ُفتأثر ُبعضهم ُبدعوُة ُبوُلس، ُثم ُجاَءهم ُمن ُيِنكر ُعلى ُ
بوُلس ُبعض ُباَطلة، ُفدعوُهم ُإلى ُاًلختاَن، ُواًلعمل ُبشريِعة ُموُسى ُونبهوُهم ُ
إلى ُأن ُبوُلس ُليس ُبرسوُل ُمن ُرسل ُاًلمسيح ُوأن ُتعاَليمه ُتخاَلف ُتعاَليم ُ
دل ُإثباَت ُأنه ُمن ُ اًلمسيح ُوحوُاًريِيه؛ٌ ُفكتب ُإليهم ُبوُلس ُبرساَلته ُهذه ُمحاَو
رسل ُاًلمسيح ُدون ُأن ُيِوُرد ُأي ُدليل ُعلى ُذلك ُ،وداًفع ُعن ُدعوُته ُاًلوُثنيين ُ
إلى ُاًليِماَن ُباَلمسيح ُمن ُغير ُأن ُيِفرض ُعليهم ُاًلختاَن ُأو ُاًلعمل ُبأحكاَما ُ
شريِعة ُموُسى، ُولما ُبطرس ُفيِ ُإنطاَكية ُعلى ُمجاَراًة ُأنصاَر ُاًلختاَن ُ

ببخ ُأهل ُغلطية ُووصفهم ُباَلغبياَء، ُوذكرهم ُبأنهم 21ُ-2/11واًلشريِعة ُ( ) ُوو
ناَلوُاً ُاًلنعمة ُباَليِماَن ُمن ُغير ُاًلختاَن ُواًلعمل ُباَلشريِعة، ُفماَ ُباَلهم ُيِصغوُن ُ



داً ُفخخيِرسائل السر.2  ُوهيِ ُاًلتيِ ُكتبهاَ ُبخخوُلس ُإذ ُكخخاَن ُأسخخير
رومة ُيِنتظر ُمحاَكمته: ُ

 ُ)122(الرسالة إلى أهل إفسس-

 ُ)123(الرسالة إلى أهل فليبي-

الرسالة إلى أهل قولسي -

)124(الرسالة إلى فيلمون-

)125(الرسالتان الولى والثانية إلى أهل تسالونيقي.3

) ُوبين ُرساَلته ُهذه ُورساَلته ُإلى ُأهل ُرومة 5ُ-3/1إلى ُأقوُاًل ُاًلكذاًبين ُ(
تشاَبه ُففيِ ُكل ُاًلرساَلتين ُيِركز ُبوُلس ُعلى ُأنه ُل ُحاَجة ُللمسيحيين ُإلى ُ
اًلختاَن ُأو ُاًلحفاَظ ُعلى ُشريِعة ُموُسى ُليناَلوُاً ُاًلخلص، ُوهذاً ُهوُ ُاًلغرض ُ
اًلول ُلرساَلته ُإلى ُأهل ُغلطية، ُفيِ ُحين ُأن ُاًلغرض ُاًلول ُلرساَلته ُإلى ُ
اًلروماَنيين ُهوُ ُاًلبر ُاًلذي ُيِأتيِ ُمن ُاًليِماَن ُبغير ُاًلعماَل ُفإن ُجميع ُاًلناَس ُ
عنده ُخاَطئوُن ُوهم ُيِناَلوُن ُاًلبر ُإذاً ُآمنوُاً ُباَلمسيح!! ُول ُفرق ُفيِ ُذلك ُبين ُ
اًليهوُد ُواًلوُثنيين ُلنهم ُكلهم ُأخطأواً ُبخطيئة ُآدما ُاًلولى ُواًلخلص ُيِأتيِ ُمن ُ
اًلسيد ُاًلمسيح ُاًلذي ُصلب ُبزعمهم ُليفتديِهم ُويِكفر ُعن ُخطيئة ُأبيهم ُ
وخطاَيِاَهم. ُ

 ُرساَلتاَه ُإلى ُأهل ُإفسس ُوأهل ُقوُلسيِ ُوكلهماَ ُمن ُمدن ُآسياَ ُ()122
اًلصغرى ُ(تركياَ ُحاَلياَ) ُشديِدتيِ ُاًلشبه ُببعضهماَ ُفهوُ ُيِؤكد ُفيهماَ ُماَ ُطنطن ُ
عليه ُفيماَ ُتقدما ُمن ُرساَئله ُاًلكبرى ُمن ُأن ُاًلمسيح ُجاَء ُليخلص ُاًلناَس ُ
داً ُأو ُوثنيين، ُوأن ُاًلخلص ُل ُ أجمعين ُمن ُاًلخطيئة ُاًلصلية، ُسوُاًء ُكاَنوُاً ُيِهوُد
يِأتيِ ُمن ُاًلختاَن ُواًلعمل ُبأحكاَما ُشريِعة ُموُسى ُبل ُمن ُاًليِماَن ُباَلمسيح ُ
وهذاً ُهوُ ُبيت ُاًلقصيد ُعنده. ُ

 ُفيلبيِ: ُمديِنة ُفيِ ُجنوُب ُمقدونية ُباَلقرب ُمن ُشاَطئ ُاًلبحر، ُوكاَنت ُ()123
فيِ ُزمن ُبوُلس ُمستعمرة ُروماَنية، ُوهيِ ُأول ُمديِنة ُأوروبية ُدخلهاَ ُبوُلس ُ
ودعاَ ُفيهاَ ُإلى ُديِنه. ُ ُ

داَ،()124  ُفيلموُن: ُأحد ُنصاَرى ُمديِنة ُقوُلسيِ، ُتنصر ُعلى ُيِد ُبوُلس ُوكاَن ُغني
دل ُ له ُأملك ُوعبيد. ُفهرب ُأحد ُعبيده ُواًسمه ُ"أونيسمس" ُبعدماَ ُسرق ُماَ
لسيده، ُوجاَء ُإلى ُرومة ُواًتفق ُأنه ُصاَدفا ُبوُلس ُوتنصر ُعلى ُيِديِه. ُوكاَنت ُ
اًلقوُاًنين ُاًلروماَنية ُتعاَقب ُاًلعبد ُاًلفاَر ُعقوُبة ُشديِدة ُ… ُفكتب ُبوُلس ُإلى ُ

) ُيِشفع ُفيهاَ 62ُ-61فيلموُن ُرساَلته ُهذه ُوهوُ ُمسجوُن ُفيِ ُرومة، ُسنة ُ(
لذلك ُاًلعبد ُاًلفاَر، ُويِسأل ُفيلموُن ُأن ُيِعيده ُإليه ُويِعفوُ ُعنه ُويِحسن ُ
معاَملته. ُ

 ُتساَلوُنيقيِ: ُتدعى ُفيِ ُأيِاَمناَ ُساَلوُنيك ُوهيِ ُعلى ُاًلحدود ُبين ُاًليوُناَن()125
وماَكاَن ُيِسمى ُبيوُغسلفياَ. ُوكاَن ُأكثر ُتاَبعيِ ُديِن ُبوُلس ُفيهاَ ُمن ُاًلوُثنيين ُ
دل ُمن ُاًليهوُد ُ،ورساَلتاَه ُإلى ُأهلهاَ ُهماَ ُأول ُرساَئل ُكتبهاَ ُمن ُرساَئله ُ وقلي
داً ُفيجب ُأن ُ بين ُلهم ُفيِ ُاًلولى ُأن ُمجيِء ُاًلمسيح ُقد ُاًقترب ُجد كلهاَ، ُب
يِتأهبوُاً ُلذلك ُباَليِماَن ُبه!! ُثم ُلماَ ُبلغه ُأنهم ُاًضطربوُاً ُواًرتاَعوُاً ُواًنتشر ُ
بينهم ُأن ُمجيِء ُاًلمسيح ُقد ُحاَن!! ُبعث ُبرساَلته ُاًلثاَنية ُيِحذرهم ُمن ُهذاً ُ
اًلرأي ُاًلذي ُكاَن ُهوُ ُاًلسبب ُفيِ ُإثاَرته ُ!! ُويِبين ُفيهاَ ُأن ُمجيِء ُاًلمسيح ُلم ُ



 ُكتبهاَ ُإلى ُأفراًد ُوهيِ: ُ)126(الرسائل الرعائية.4

 ُ)127(الرسالتان الولى والثانية إلى طيموتاوس-

)128(الرسالة إلى طيطس-

داَ ُيِضخخموُنهاَ ُإلخخى ويِلحقوُن ُبذلك ُرساَلته ُإلى ُفيلمخخوُن ُ،وأحياَنخخ
رساَئله ُفيِ ُاًلسر ُوقد ُتقدمت ُ.

 ُ ُ ُ ُوإضاَفة ُإلى ُرساَئل ُبوُلس، ُألحق ُاًلنصاَرى ُباَلرساَئل ُاًلتعليميخخة
بالرسببائل العامببة أوكمخخخاَ ُتقخخخدما ُسخخخبع ُرسخخخاَئل ُأسخخخموُهاَ ُ

: ُإذ ُكلمة ُكاَثوُليكيِ ُتعنيِ ُباَليوُناَنية ُ: ُ"عاَما" ُوسخخميتالكاثوليكية
داَ بصخخوُاً ُبهخخاَ ُمديِنخخة ُواًحخخدة ُأو ُشخصخخ كذلك ُلن ُاًلذيِن ُكتبوُهاَ ُلخخم ُيِخ

 ُنسخخبوُهاَ ُإلخخى ُيِوُحنخخاَ ُبخخن ُزبخخدي)129(واًحخخداً، ُوهخخيِ: ُثلثا ُرسخخاَئل

يِحن ُ!! ُوأنه ُل ُيِأتيِ ُإل ُبعد ُأن ُتحدثا ُبعض ُاًلموُر ُمن ُآيِاَت ُومعجزاًت ُ
وأعاَجيب ُيِأتيِ ُبهاَ ُاًبن ُاًلهلك ُاًلذي ُسيجلس ُفيِ ُاًلهيكل ُويِزعم ُأنه ُإله ُ
(إشاَرة ُمنه ُإلى ُاًلمسيح ُاًلدجاَل). ُ

 ُاًطلق ُهذاً ُاًلسم ُفيِ ُاًلقرن ُاًلساَبع ُعشر ُعلى ُثلثا ُرساَئل ُكتبهاَ ُ()126
بوُلس ُفيِ ُاًلسنوُاًت ُاًلخيرة ُمن ُحياَته ُإلى ُاًثنين ُمن ُمعاَونيه ُهماَ ُ
داَ ُ طيموُتاَوس ُوطيطس ُكاَناَ ُيِديِراًن ُشؤون ُاًلكناَئس، ُويِجمع ُبينهاَ ُجميع
نصحه ُلمعاَونيه، ُوإرشاَدهم ُإلى ُاًلخلق ُاًلتيِ ُيِدعوُهم ُإلى ُاًلتحليِ ُبهاَ، ُكيِ ُ
يِحسناَ ُاًلقياَما ُبوُاًجبهماَ ُفيِ ُرعاَيِة ُاًلكناَئس، ُوحثهم ُعلى ُموُاًجهة ُأصحاَب ُ
اًلبدع ُواًلراًء ُاًلمخاَلفة ُلهم ُ..( ُأي ُلمعتقداًت ُبوُلس ُاًلضاَلة ُاًلتيِ ُكاَن ُيِدعوُ ُ
إليهاَ ُ). ُ

 ُاًسم ُعلم ُيِوُناَنيِ ُمركب ُمعناَه ُخاَئف ُاًلله ُأو ُتقيِ ُاًلله، ُوقد ُورد ُهذاً ُ()127
اًلسم ُغير ُمرة ُفيِ ُأعماَل ُاًلرسل ُواًلرساَئل ُاًلخرى، ُوكاَنت ُأمه ُوجدته ُ
داَ ُلمه ُ داَ، ُلذلك ُفإنه ُلم ُيِختن، ُوتهوُد ُتبع داَ ُوثني يِهوُديِتاَن، ُولكن ُأباَه ُكاَن ُيِوُناَني
وجدته، ُثم ُتنصرتاَ ُفتبعهماَ ُعلى ُذلك ُثم ُاًختتن ُمجاَراًة ُلليهوُد ُفيِ ُبلدته، ُ

داَ ُله ُ(روما ُ ) ُعهد ُإليه ُبرعاَيِة ُكنيسة ُأفسس 16/21ُوتبع ُبوُلس ُوصاَر ُمعاَون
داَ ُبضعف ُفيِ ُ اًلتيِ ُأنشأهاَ، ُوعنيِ ُبهاَ ُعناَيِة ُخاَصة، ُوكاَن ُطيموُتاَوس ُمصاَب
معدته ُفنصحه ُبوُلس ُفيِ ُرساَلته ُاًلولى ُبأن ُيِشرب ُاًلخمر ُ!! ُمن ُأجل ُ

). ُ 5/23ُمعدته ُوأمراًضه، ُأنظرهاَ ُ(
 ُهوُ ُشخصية ُيِوُناَنية ُل ُيِعرفا ُاًلنصاَرى ُعنهاَ ُإل ُاًلقليل، ُإذ ُلم ُيِرد ُ()128

ذكره ُفيِ ُأعماَل ُاًلرسل، ُوكل ُماَ ُيِذكرونه ُفيِ ُترجمته ُإنه ُتنصر ُعلى ُيِد ُ
داَ، ُوبعد ُتنصره ُأقره ُ بوُلس، ُوكاَن ُواًلداًه ُمن ُاًلوُثنيين، ُولذلك ُلم ُيِكن ُمختوُن
بوُلس ُعلى ُذلك ُولم ُيِختنه ُعلى ُطريِقته ُمع ُاًلوُثنيين، ُذكره ُبوُلس ُفيِ ُ

) ُوذكر ُبأنه ُلم ُيِلزمه ُباَلختاَن، ُوكاَن ُمن ُمعاَونيِ 2/3ُرساَلته ُلهل ُغلطية ُ(
بوُلس ُوراًفقه ُفيِ ُبعض ُأسفاَره، ُوقضى ُساَئر ُحياَته ُفيِ ُجزيِرة ُ
(أقريِطش) ُكماَ ُكاَنت ُتسمى، ُوهيِ ُاًليوُما ُ(كريِت) ُوماَت ُفيهاَ. ُ ُ

 ُ ُاًلولى ُيِقوُلوُن: ُأنه ُكتبهاَ ُفيِ ُمديِنة ُأفسس ُفيِ ُآسخخياَ ُاًلصخخغرى ُفخخيِ()129
أواًخر ُاًلقرن ُاًلميلدي ُاًلول، ُبعث ُبهاَ ُإلى ُجماَعاَت ُاًلنصاَرى ُاًلمقيمين ُفخخيِ
آسياَ ُاًلصغرى، ُكيِ ُيِحذرهم ُمن ُاًلبدع ُواًلراًء ُاًلفاَسدة ُاًلتيِ ُأخذت ُتنتشخخر!!
ويِقصد ُبذلك ُاًلراًء ُاًلتيِ ُتنكر ُشركياَتهم ُوتبرأ ُمن ُعقيدة ُبنوُة ُاًلمسيح ُعلى



اًلحوُاًري ُ- ُفيماَ ُيِزعموُن ُ– ُورساَلتاَن ُلبطخخرس ُاًلخخذي ُتقخخدما ُذكخخره
. ُ)130(فيِ ُاًلحوُاًريِين ُفيماَ ُزعموُاً

، ُوليخخس ُيِعقخخوُب ُبخخن ُزبخخديورسببالة يعقببوب الصببغير
. ُ)131(اًلصياَد

.)132(، ُأخوُ ُيِعقوُب ُاًلصغيرورسالة ليهوذا

 الرسالة إلى العبرانيين: وأماَ

وجه ُاًلخصوُص ُ؛ٌ ُأنظر ُعلى ُسبيل ُاًلمثاَل ُقوُله: ُ"من ُهخخوُ ُاًلكخخذاًب؟! ُإن ُلخخم
يِكن ُذاًك ُاًلذي ُيِنكر ُأن ُيِسوُع ُهوُ ُاًلمسيح؟ ُهذاً ُهخخوُ ُاًلمسخخيح ُاًلخخدجاَل ُاًلخخذي
يِنكر ُاًلب ُواًلبن، ُمن ُيِنكر ُاًلبن ُلم ُيِحظ ُبخخاَلب، ُ…" ُإلخخى ُقخخوُله: ُ"هخخذاً ُمخخاَ
أردت ُأن ُأكتب ُبه ُإليكم، ُوقصدي ُأولئخخك ُاًلخخذيِن ُيِبغخخوُن ُإضخخللكم!!" ُأ ُهخخخ ُ(

2/22-26ُ .(
داَ ُممن ُأنكر ُعقيدتهم ُاًلشركية ُفيِ ُاًلمسخخيح واًلثاَنية ُرساَلة ُقصيرة ُتحذر ُأيِض

دبههم ُباَلمسيح ُاًلدجاَل، ُيِقوُلوُن ُأنهاَ ُكتبت ُقبل ُاًلولى. ُ وتش
داَ ُ، ُيِقوُلوُن ُأنهاَ ُكتبت ُقبل ُاًلرسخخاَلتين ُاًلسخخاَبقتين ُبعخخث واًلثاَلثة: ُقصيرة ُأيِض
هيِس، ُوعليه ُفهم ُمخطئوُن ُبضمهاَ ُإلخخى ُاًلرسخخاَئل ُاًلعاَمخخة ُ؛ٌ بهاَ ُإلى ُتلميذه ُغاَ

لنهاَ ُرساَلة ُشخصية ُ.
وهاَتاَن ُاًلرساَلتاَن ُ(اًلثاَنية ُواًلثاَلثة) ُجرى ُحوُلهماَ ُخلفا؛ٌ ُولم ُتقبل ُأن ُتضماَ ُ
داَ. ُاًنظر ُ إلى ُاًلعهد ُاًلجديِد ُإل ُفيِ ُوقت ُمتأخر ُفيِ ُاًلقرن ُاًلراًبع ُتقريِب
.5اًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُص

 ُتنقل ُبطرس ُفيِ ُاًلبلد ُودعاَ ُإلى ُاًلنصراًنية ُحخختى ُصخخلبه ُ(نيخخرون) ُمخخاَ()130
داَ، ُليكخخوُن ُرأسخخه ُمكخخاَن ُرجلخخي67ِ-64بين ُسنة ُ ما ُفاَختخخاَر ُأن ُيِصخخلب ُمنكسخخ

دل ُأن ُيِصخخلب ُعلخخى ُاًلهيئخخة ُاًلخختيِ ُنسخخبوُهاَ اًلمسيح ُخ ُبزعمهم ُخخخ ُلنخخه ُليخخس ُأه
لمعلمه ُ… ُرساَلته ُاًلولى: ُكتبهاَ ُمن ُرومه، ُوقد ُرمز ُإليهخخاَ ُبباَبخخل ُلكخخثرة ُمخخاَ
فيهاَ ُمن ُفساَد، ُفقد ُكاَن ُيِضرب ُاًلمثل ُبفساَد ُباَبل ُفيِ ُذلك ُاًلوُقت، ُواًنظخخر

 ُفصاَعداً) ُيِقاَل ُأنه ُكتبهاَ ُقبل ُقتله ُبقليل ُ"وبعث ُبهاَ ُإلخخى17/5سفر ُاًلرؤيِاَ ُ(
اًلنصاَرى ُاًلمقيمين ُفيِ ُبلد ُآسياَ ُاًلصغرى ُاًلذيِن ُكاَن ُأكخخثرهم ُمخخن ُاًلخخوُثنيين
قبل ُأن ُيِتحضرواً ُ؛ٌفأوصخخاَهم ُفيهخخاَ ُباَلصخخبر ُوتحمخخل ُاًلضخخطهاَد ُودفخخع ُاًلشخخر

كمببا أوصبباهم بالطاعببة للسببلطات الحاكمببةبخخخاَلخير ُل ُباَلشخخخر. ُ
): ُ(اًخضعوُاً ُلكخل ُنظخاَما ُبشخري ُمخن ُأجخل17-2/13 ُاًنظر ُقوُله ُ(الوثنية!!

ربناَ ُاًلملك ُعلى ُأنه ُاًلسخخلطاَن ُاًلكخخبر ُ…) ُإلخخى ُقخخوُله: ُ(اًتقخخوُاً ُاًللخخه ُعظمخخوُاً
اًلملخخك) ُأهخخ ُوقخخد ُقخاَل ُاًلبخخوُاًن ُاًلمعلقخاَن ُعلخى ُاًلطبعخخة ُاًلكاَثوُليكيخخة ُللعهخخد

"911اًلجديِد، ُص دعا القديس بطرس المسببيحيين إلببى تعظيببم: ُ
) ُأهخ. ُفتأمل ُكمالملك مع أنه وثني !! لن كل سلطة هي من الله

يِشبه ُهذاً ُأقاَويِل ُعلماَء ُاًلسوُء ُومرجته ُاًلعصر ُفخخيِ ُطخخوُاًغيت ُهخخذاً ُاًلزمخخاَن،
لتعرفا ُعمن ُيِأخذون ُ!! ُتشاَبهت ُقلوُبهم.

داَ ُ… ُفرغخم ُورود ُاًسخمه ُفخيِ  ُأماَ ُاًلرسخاَلة ُاًلثاَنيخة ُاًلمنسخوُبة ُلبطخرس ُأيِضخ
مطلعهاَ: ُ"إل ُأن ُجماَعة ُمن ُاًلنقاَد ُيِخخذهبوُن ُإلخخى ُأنهخخاَ ُليسخخت ُمخخن ُبطخخرس،
وممن ُرأى ُهذاً ُاًلرأي ُأناَس ُمخخن ُعلمخخاَء ُاًلنصخخاَرى ُاًلول، ُوقخخاَلوُاً ُقخخد ُيِكخخوُن
اًلكاَتب ُأحد ُتلميذ ُبطرس ُ،وأنه ُعخخبر ُفيهخخاَ ُعمخخاَ ُسخخمعه ُمنخخه ُ!!) ُأهخخخ ُاًنظخخر



فهيِ ُرساَلة ُمختلف ُفيِ ُكتاَبتهاَ، ُوعلماَء ُاًلنصاَرى ُفيِ ُعصرناَ
يِرجحوُن ُأنهاَ ُلبوُلس، ُومنهم ُمن ُيِذهب ُإلى ُقوُل ُبعخخض ُاًلقخخدمين
بلس ُاًلخخذي من ُأن ُكاَتبهاَ ُأحد ُتلمذة ُبوُلس، ُويِقوُلوُن: ُ"قد ُيِكوُن ُأب

) ُ" ُاًنظر ُمقدمتهاَ ُفي18/24ِورد ُاًسمه ُفيِ ُكتاَب ُأعماَل ُاًلرسل ُ(
 ُ.854اًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُ

. 919ُمقدمتهاَ ُفيِ ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد ُاًلجديِد ُص ُ
ويِرجحوُن ُأنهاَ ُكتبت ُفيِ ُأواًخر ُاًلقرن ُاًلميلدي ُاًلول، ُوهيِ ُرساَلة ُوعظ ُ
داَ ُ يِحذر ُفيهاَ ُكاَتبهاَ ُمن ُ(اًلعلماَء ُاًلذيِن ُوصفهم ُباَلكذاًبين ُاًلذي ُيِحدثوُن ُبدع

) ُواًنظر ُاًلنزاًع ُفيِ ُقبوُل 2ُ-2/1مهلكة ُويِنكرون ُاًلرب ُاًلذي ُاًفتداًهم) ُأ ُهخ ُ(
ضمهاَ ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد ُفيِ ُاًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُ

. ُ ُ 5ُص
 ُ ُوهذه ُاًلرساَلة ُتحتوُي ُعلى ُموُاًعظ ُفقط، ُحتى ُقاَل ُبعض ُ()131

اًلمعاَصريِن: ُ( ُولعلهاَ ُاًلرساَلة ُاًلوُحيدة ُاًلتيِ ُلم ُتتلفهاَ ُأيِدي ُبوُلس ُوأتباَعه ُ)
أهخ، ُيِقصد ُباَلتحريِف ُوإدخاَل ُعقيدتهم ُاًلشركية ُفيهاَ ُ؛ٌ ُوأنى ُهذاً ُ؟؟ ُوحيِ ُ
تستفتح ُبقوُله: ُ(من ُيِعقوُب ُعبد ُاًلله ُوعبد ُاًلرب ُيِسوُع ُاًلمسيح) ُوكذاً ُ

) ُولعل ُقصد ُأولئك 2/1ُقوُله: ُ(واًليِماَن ُبربناَ ُيِسوُع ُاًلمسيح) ُأهخ ُ(
اًلمعاَصريِن، ُأنهم ُلم ُيِمدواً ُأيِديِهم ُإلى ُماَ ُحوُته ُمن ُاًلتأكيد ُعلى ُاًلعمل ُ
باَلشريِعة ُ؛ٌ ُفإن ُهذه ُاًلرساَلة ُعلى ُصغرهاَ، ُتتميز ُمن ُبين ُساَئر ُاًلرساَئل ُ
بميزة ُهاَمة؛ٌ ُأل ُوهيِ ُاًلتركيز ُعلى ُأهمية ُاًلعمل ُوربطه ُباَليِماَن، ُوترد ُعلى ُ
من ُيِفصلوُن ُاًلعمل ُعن ُاًليِماَن، ُأو ُيِقللوُن ُمن ُأهميته، ُأو ُيِجعلوُن ُاًليِماَن ُ
داَ ُ.. ُممن ُنستطيع ُأن ُنصطلح ُعلى ُ باَلمسيح ُوحده ُدون ُاًلعمل ُكاَفي
تسميتهم ُ"بمرجئة ُاًلنصاَرى" ُوعلى ُرأس ُهؤلء ُبوُلس ُكماَ ُتقدما ُ. ُففيِ ُ

دل ُ( ): ُ(أن ُاًليِماَن ُمن ُغير ُأعماَل ُشيِء ُعقيم) 2/20ُهذه ُاًلرساَلة ُتقرأ ُمث
داَ ُفيِ ُ( ): ُ(فكماَ ُأن ُاًلجسد ُبل ُروح ُميت ُفكذلك ُاًليِماَن ُبل 2/26ُوأيِض

أعماَل ُميت)أهخ. ُوهذاً ُكله ُمناَقض ُلقاَويِل ُبوُلس ُوموُاًفق ُلماَ ُيِنسبوُنه ُ
بب27-7/21للمسيح ُفيِ ُإنجيل ُمتى ُ( بب، ُر ): ُ(ل ُيِكفيِ ُللنساَن ُأن ُيِقوُل: ُر

هيِتم ُمشيئة ُاًلب ُاًلسماَوي) ُأهخ، ُوهوُ ُمناَقض ُلعقيدة ُ ! ُبل ُيِجب ُعليه ُأن ُ
اًلفداًء ُاًلتيِ ُيِدعيِ ُاًلنصاَرى ُأن ُاًلمسيح ُصلب ُمن ُأجلهاَ. ُ

 ُوقد ُزعخم ُبعضخهم ُأنخه ُأحخد ُاًلثنخيِ ُعشخر، ُوأن ُاًسخمه ُتخداًوس، ُوقخد()132
تضخخمنت ُهخخذه ُاًلرسخخاَلة ُمخخوُاًعظ ُمختلفخخة، ُولخخم ُتخخخل ُكغيرهخخاَ ُمخخن ُاًلعقاَئخخد

): ُ(يِتسلل ُإليكم ُأناَس ُمناَفقوُن ُيِجعلوُن ُنعمة4اًلكفريِة، ُكقوُله ُتحت ُرقم ُ(
داَ، ُويِنكرون ُسيدناَ ُوربناَ ُيِسوُع ُاًلمسيح)! ُأهخ. ُ إلهناَ ُفسق

وقد ُعلمت ُفيماَ ُتقدما ُأنهم ُيِقصدون ُبقخخوُلهم: ُنعمخة ُإلهنخاَ، ُجميخخع ُعقاَئخخدهم
اًلشركية ُاًلتيِ ُتتمثل ُبأن ُاًلمسيح ُاًبن ُاًلله ُأرسله ُاًلله ُليصلب ُويِفدي ُاًلبشر
ويِخلصهم ُمن ُخطاَيِاَهم، ُومن ُثم ُفل ُداًعخخيِ ُللعمخخل ُ؛ٌ ُبخخل ُاًلمتعلخخق ُبأعمخخاَل

اًلشريِعة ُملعوُن ُلنه ُيِرفض ُنعمة ُاًلمخلص ُ!!. ُ
وهذه ُاًلرساَلة ُلم ُتضم ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد ُوتعتبر ُمن ُاًلكتاَب ُاًلمقدس ُعند ُ
اًلنصاَرى ُإل ُفيِ ُاًلقرن ُاًلراًبع ُاًلميلدي. ُ(اًنظر ُاًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد)، ُ



 ُوهذه ُاًلرساَلة ُكاَنت ُموُضوُع ُلشد ُاًلمناَزعاَت ُفيِ ُاًلكنيسة ُ؛ٌحيث
داً ُلمدة ُطوُيِلة ُولم ُتضخخم ُإلخخى ُمجموُعخخة ُاًلعهخخد داً ُشديِد هأنكرت ُإنكاَر

.)133(اًلجديِد ُإل ُفيِ ُاًلقرن ُاًلراًبع ُاًلميلدي

): ُوأما سفر الرؤيا، أو (رؤيا يوحنا ُ

فهخخيِ ُرؤيِخخاَ ُيِنسخخبهاَ ُأكخخثر ُاًلنصخخاَرى ُإلخخى ُيِوُحنخخاَ ُأحخخد ُتلمخخذة
اًلمسيح ُاًلثنيِ ُعشر ُفيِ ُزعمهم، ُذاًك ُاًلذي ُيِنسبوُن ُإليخخه ُاًلرواًيِخخة
اًلراًبعة ُللنجيل ُ… ُفيزعموُن ُأنه ُرأى ُهذه ُاًلرؤيِاَ ُيِقظة، ُفكاَتبهخخاَ ُل
داَ ُلماَ ُرآهاَ، ُبل ُقد ُجاَء ُفخخيِ ُمطلعهخخاَ: ُ(كنخت ُفخيِ يِقوُل ُأنه ُكاَن ُناَئم

 ُلجخل ُكلما ُاًللخه ُوشخخهاَدة ُيِسخوُع، ُفخاَختطفنيِ)134(جزيِرة ُبطمخس
). 10ُ-1/9اًلروح ُ… ُاًلخ) ُ(

ما ُأيِخخاَما95ويِزعموُن ُأنهاَ ُكتبت ُفخخيِ ُزمخخن ُيِقخخرب ُمخخن ُسخخنة ُ
اًضطهاَد ُاًلقيصر ُ(دوميسياَنوُس) ُللنصاَرى، ُواًلبعض ُيِخخرى ُأن ُعخخدة

فصوُل ُمنهاَ ُكتبت ُأيِاَما ُنيرون. ُ

ومقصوُد ُكاَتبهاَ ُ؛ٌ ُكماَ ُهخخوُ ُظخخاَهر ُأن ُيِشخخد ُعزاًئخخم ُاًلنصخخاَرى،
ويِدعوُهم ُإلى ُاًلثباَت ُعلى ُديِنهم ُوعدما ُاًلتأثر ُباَضطهاَد ُ(اًلقياَصخخرة
لهم)، ُواًلذيِن ُكاَنوُاً ُيِلزموُن ُاًلناَس ُاًلسجوُد ُلهخخم ُواًلذبخخح ُلوثخخاَنهم،
وتضخخمنت ُرسخخاَئل ُمخخن ُاًلمسخخيح ُبزعمهخخم ُإلخخى ُاًلكنخخاَئس ُاًلسخخبعة
اًلشهيرة ُفيِ ُذلك ُاًلزماَن ُ.. ُول ُتخلوُ ُباَلطبع ُكساَئر ُرسخخاَئلهم ُمخخن
منة ك ُمخن ُعقاَئخدهم ُاًلمتض نسبة ُاًللوُهية ُإلخى ُاًلمسخيح ُوغيخر ُذل

للكفر ُاًلبوُاًح. ُ

داَ ُلشخخد ُاًلمناَزعخخاَت، ُحيخخث ُأنكخخرت  ُ ُ ُ ُوهذه ُاًلرؤيِاَ ُكخخاَنت ُموُضخخوُع
داً ُمخخدة ُطوُيِلخخة، ُإلخخى ُاًلقخخرن داً ُشخخديِد صحة ُنسبتهاَ ُإلى ُيِوُحنخخاَ ُإنكخخاَر
اًلراًبع ُحيث ُكاَن ُظهوُر ُهذاً ُاًلتأليف ُاًلكاَمل ُللعهد ُاًلجديِد ُورسخخاَئله

اًلموُجوُدة ُاًليوُما ُبين ُأيِدي ُاًلنصاَرى ُ، ُوإقراًر ُاًلكناَئس ُله ُ…

. ُ 5ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية، ُص
 ُويِرجحوُن ُأنهاَ ُكتبت ُفيِ ُإيِطاَلية ُوبعثت ُإلى ُنصاَرى ُمن ُأصل ُعبراًنيِ()133

(يِهوُدي) ُتعرضوُاً ُللضطهاَد ُواًلتشكيك ُفيِ ُاًلعقيخخدة ُاًلنصخخراًنية، ُوربمخخاَ ُاًرتخخد
ببتهم ُعلى ُإيِماَنهم ُباَلمسيح!! ُويِبين ُأنخخه هيِث بعضهم ُعنهاَ، ُفكتب ُإليهم ُصاَحبهاَ ُ
أفضل ُمن ُاًلديِن ُاًليهوُدي ُاًلذي ُكاَنوُاً ُعليه، ُولذلك ُنراًه ُيِستشهد ُبكخخثير ُمخخن

أسفاَر ُاًلعهد ُاًلقديِم ُ…
رصر!!  را تن را يهنئون مجوسي  ورحم الله بعض السلف لما رأى ناس
فقال: على أي شيء يهنئونه؟؟ إنما تحول في النارة عن 
زاوية إلى زاوية أخرى فيها !!  

 ُوهيِ ُجزيِرة ُتجاَه ُاًلبحر ُعند ُمديِنة ُأفسس ُ(أزمير ُفيِ ُأيِاَمناَ) ُوكاَنت()134
اًلحكوُمة ُاًلروماَنية ُتنفيِ ُإليهاَ ُمن ُل ُترضى ُعنهم، ُفيزعموُن ُأن ُكاَتبهاَ ُكاَن ُ
منفياَ ُفيهاَ ُلجل ُدعوُته ُللنصراًنية ُوأنه ُكتب ُهذه ُاًلرؤيِاَ ُفيهاَ… ُ



ويِغلب ُعلى ُظن ُاًلباَحثين ُاًلمعاَصريِن. ُأنهاَ ُمن ُوضع ُبخخوُلس
أو ُبعض ُأتباَعه ُ، ُوكماَ ُوهوُ ُشأن ُكتب ُأهل ُاًلكتاَب، ُفإنهخخاَ ُل ُتخلخخوُ،
من ُبعض ُاًلخباَر ُاًلتيِ ُيِتوُاًرثهاَ ُويِتناَقلهاَ ُاًلنصاَرى ُعن ُبعضهم، ُمماَ
كاَنوُاً ُيِتوُقعوُن ُويِنتظرون ُحصوُل ُبعضه ُبعد ُاًلمسيح ُوبعضه ُاًلخخخر

فيِ ُآخر ُاًلزماَن ُمن ُفتن ُوملحم ُوأخباَر… ُ

 ُأن ُفيِ ُشخخيِء ُكخخثير ُمخخن)135(ويِرى ُبعض ُاًلكتاَب ُاًلمعاَصريِن
ذلك ُإشاَراًت ُإلى ُخاَتم ُاًلنبياَء ُواًلمرسلين ُمحمد ُصلى ُاًللخخه ُعليخخه
داَ ُوقخخد ُورد ُفخخيِ وسلم ُوبعثته ُودعوُته ُوجهاَده ُومعجزاًتخخه ُ؛ٌ ُخصوُصخخ
طياَتهاَ، ُلقبه ُاًلذي ُشهره ُبه ُاًلنخخاَس ُقبخخل ُبعثتخخه ُ(اًلصخخاَدق ُاًلميخخن)

) ُكماَ ُأن ُفيهخخاَ ُإشخخاَراًت ُإلخخى19/11) ُو ُ(3/14اًنظر ُسفر ُاًلرؤيِاَ ُ(
بعض ُشماَئله ُاًلتيِ ُل ُيِتعاَطاَهاَ ُاًلنصاَرى. ُكلبس ُاًلبياَض ُواًلكتحخخاَل

) ُكماَ ُجخخاَء ُفخخيِ ُوصخف ُسخخيفه ُاًلمرهخخف19/14) ُو ُ(3/18باَلثمد ُ(
) ُو19/14اًلذي ُيِضرب ُبه ُاًلوُثنيين ُبأنه ُ(يِخرج ُمن ُفيه) ُكماَ ُفخخيِ ُ(

) ُ.. ُفلعله ُفرقاَن ُاًلقرآن ُ… ُفإنهاَ ُمعجزة ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله19/21(
عليه ُوسلم ُاًلتيِ ُقهر ُوحكم ُوساَس ُبهاَ ُاًلناَس.. ُ

داَ ُللكعبة ُاًلمشرفة، بل ُويِرى ُأولئك ُاًلمعاَصرون ُأن ُفيهاَ ُوصف
): ُ(طوُلهخخاَ ُوعرضخخهاَ ُوعلوُهخخاَ ُسخخوُاًء ُ..) ُأهخخخ21/16كماَ ُفيِ ُقوُله ُ(

: ُ(اًلمديِنخخة ُمكعبخخة)!457وجاَء ُفيِ ُتفسير ُاًلرؤيِاَ ُلحناَ، ُهاَمش ُص ُ
، ُقخخاَل: ُ(مكعبخخة488وكخخذاً ُفخخيِ ُتفسخخير ُحزقيخخاَل ُ/فكخخري ُص ُ

اًلشكل)!!. ُ

) ُفخخيِ ُوصخخف ُمديِنخخة21/24وقخخاَل ُبعخخد ُذلخخك ُفخخيِ ُاًلرؤيِخخاَ ُ(
اًلصاَدق ُاًلمين: ُ(ستمشيِ ُاًلمم ُفيِ ُنوُرهاَ، ُويِأتيهخخاَ ُملخخوُك ُاًلرض
ه ُل ُليخل ُفيهخاَ، ُسختحمل بكنوُزهم، ُل ُتقفل ُأبوُاًبهاَ ُطوُاًل ُاًليخوُما ُلن

إليهاَ ُكنوُز ُاًلمم!! ُوأبهتهاَ، ُول ُيِدخلهاَ ُشيِء ُنجس!) ُأهخ.

 ُفتأمل ُهذاً ُمع ُأوصاَفا ُاًلبيت ُاًلحراًما ُفخخيِ ُاًلقخخرآن ُكقخخوُله ُتعخخاَلى:
ذفخيِ نن ُ دذ لأ لو مء) ُوقخوُله: ُ( نيِ لشخ دل ُ هكخ هت ُ لراً لمخ لث ذه ُ نيخ لل ذإ لبخخى ُ نج هيِ دنخاَ ُ ذم لءاً دمخاَ ُ لر لح )
قج لفخخ دل ُ هكخخ نن ُ ذمخ لن ُ ذتي أ

ن ليِخ مر ُ ذم لضخاَ دل ُ هكخخ للخخى ُ لع لو دل ُ لجخخاَ ذر لك ُ هتوُ أ
ن ليِخخ دج ُ لح نل ذباَ ذس ُ لناَ اًل

لد ذج نس لم نل هبوُاً ُاً لر نق ليِ لل ُ لف حس ُ لج لن لن ُ هكوُ ذر نش هم نل لماَ ُاً لن ذإ مق) ُوقوُله ُسبحاَنه: ُ( ذمي لع
لذاً) ُونحوُه. ُ له نم ُ ذه ذم لعاَ لد ُ نع لب لما ُ لراً لح نل اً

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُوفيِ ُخاَتمة ُاًلوُصف ُاًلذي ُجخخاَء ُفخخيِ ُاًلرؤيِخخاَ ُإشخخاَرة ُإلخخى ُمخخاَء
اَء22/17زمزما ُحيخث ُقخاَل ُ( ) ُ(ومخن ُكخاَن ُلخه ُاًلرغبخة ُفليسختق ُم

داَ) ُأهخ. ُوقاَل ُفيِ ُتفسير ُحزقياَل ُص : ُ(عند ُمدخل463اًلحياَة ُمجاَن

 ُاًنظر ُكتاَب ُ(اًلمسيح ُاًلدجاَل، ُقخخراًءة ُسياَسخخية ُفخخيِ ُأصخخوُل ُاًلخخديِاَناَت)()135
لسعيد ُأيِوُب. ُ



اًلبيت ُمياَه ُتخرج) ُتأمخخل ُفخخإن ُزمخخزما ُتلقخخاَء ُبخخاَب ُاًلخخبيت ُاًلحخخراًما..
وقاَل ُفيِ ُاًلتفسير ُفيِ ُوصف ُتلك ُاًلمياَه: ُ( ُ… ُفيهاَ ُشفاَء) ُأهخ.

136 ُوفيِ ُاًلحديِث ُاًلصحيح ُفيِ ُصفة ُماَء ُزمزما ُأنه: ُ(شخخفاَء ُسخخقم)

… ُفتأمل…

وشهد شاهد من أهلها: 

وبعد ُفهذاً ُملخص ُماَ ُحخخوُاًه ُكتخخاَبهم ُاًلمقخخدس ُاًلخخذي ُيِخخدعوُنه
.. ُولم ُيِجخخر ُاًلتعاَمخخل ُمخخع ُكخخثير ُمخخن ُتلخخك ُاًلسخخفاَر ُ(باَلعهد ُاًلجديِد)

داً ُمقدسخخة ُإل ُفخخيِ ُأواًخخخر ُاًلقخخرن ُاًلثخخاَنيِ واًلرساَئل ُعلى ُأنهاَ ُأسفاَر
،أماَ ُقبل ُذلك ُفقخخد ُكخخاَن ُاًلنصخخاَرى ُحخخاَلهم ُكحخخاَل ُاًليهخخوُد ُيِعتخخبرون
كتاَبهم ُاًلمقدس ُاًلوُحيد ُهوُ ُاًلعهد ُاًلقديِم، ُاًلذي ُيِسموُنه ُ(اًلشخخريِعة
واًلنبيخخاَء) ُوذلخخك ُبسخخبب ُفقخخدهم ُاًلنجيخخل ُاًلخخذي ُأنزلخخه ُاًللخخه ُعلخخى

اًلمسيح. ُ

داَ ُفيِ ُكثير ُمن ُاًلرسخخاَئل ُاًلخختيِ ُيِضخخمهاَ ( ُوقد ُبقيِ ُاًلنزاًع ُقاَئم
اًلعهد ُاًلجديِد ُاًليوُما ُإلى ُماَ ُبعخخد ُاًلقخخرن ُاًلثخخاَنيِ ُاًلميلدي ُكاَلرسخخاَلة
داً إلى ُاًلعبراًنيين ُواًلرؤيِاَ، ُفقد ُأنكر ُصحة ُنسبتهاَ ُإلى ُأصحاَبهاَ ُإنكاَر
داً ُمدة ُطوُيِلة، ُكماَ ُلخخم ُتقبخخل ُمخن ُجهخة ُأخخخرى ُرسخخاَلتاَ ُيِوُحنخخاَ شديِد
اًلثاَنية ُواًلثاَلثة، ُإل ُببطء ُوكذاً ُرساَلة ُبطرس ُاًلثاَنية ُورساَلة ُيِهخخوُذاً

(…

وكذلك ُكاَنت ُهناَك ُمؤلفاَت ُكثيرة ُغيخخر ُهخخذه ُاًلخختيِ ُعخخددناَهاَ،
جرت ُاًلعاَدة ُأن ُيِستشخخهد ُبهخاَ ُقبخخل ُاًلقخخرن ُاًلراًبخخع ُعلخخى ُأنهخخاَ ُمخن
داَ ُعلى ُتلك ُاًلحاَل، ُبل ُأخرجت ُفيِ اًلكتاَب ُاًلمقدس ُ.. ُولم ُتبق ُزمن
آخر ُاًلمر ُمنه، ُوذلك ُماَ ُجرى ُلمؤلف ُهرماَس ُوعنوُاًنه ُ(اًلراًعيِ) ُ،
وللديِخخداًكيِ، ُورسخخاَلة ُأكليمنخخخس ُاًلولخخى، ُورسخخاَلة ُبرناَبخخاَ ُورؤيِخخاَ
بطرس، ُوكاَنت ُهناَك ُأناَجيل ُأخرى ُمنسوُبة ُإلى ُغير ُاًلربعخخة ُكمخخاَ
تقدما، ُكماَ ُكاَن ُهناَك ُأعماَل ُرسخخل ُورؤى ُغيخخر ُرؤيِخخاَ ُيِوُحنخخاَ ُ.. ُوقخخد
رفضت ُاًلكنيسة ُذلك ُكله ُلمخاَلفة ُكثير ُمنخخه ُاًلعقاَئخخد ُاًلخختيِ ُأقرتهخخاَ
اًلكنيسة ُ!! ُمماَ ُجعل ُاًلكنيسة ُتستبعده، ُول ُتضخخمه ُإلخخى ُمجموُعخخة
اًلعهد ُاًلجديِد، ُاًلذي ُلم ُيِكتمل ُويِقر ُعلى ُهذاً ُاًلنحوُ، ُفيضخخم ُبعضخخه
إلى ُبعض ُباَلصوُرة ُاًلحاَلية ُاًلمعروفة ُبأيِدي ُاًلنصاَرى، ُويِطلق ُعليه

. ُ)137(اًسم ُاًلعهد ُاًلجديِد ُإل ُفيِ ُاًلقرن ُاًلراًبع ُاًلميلدي

 ُجزء ُمن ُحديِث ُرواًه ُاًلبزاًر ُواًلطبراًنيِ ُفيِ ُاًلصغير ُعن ُأبيِ ُذر ُ()136
داَ. ُ مرفوُع

 ُمستفاَد ُمن ُ(اًلمدخل ُإلى ُاًلعهد ُاًلجديِد) ُللبوُاًن ُصبحيِ ُحموُي ُ()137
. ُ 5ُ-1ويِوُسف ُقوُشاَقجيِ، ُفيِ ُاًلطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد ُاًلجديِد ُمن ُص ُ



داَ، ُأن داَ ُووثاَئقيخخ واًلذي ُيِقلخخل ُمخخن ُقيمخخة ُهخخذه ُاًلسخخفاَر ُتاَريِخيخخ
دل اًلنصخخاَرى ُأنفسخخهم ُيِقخخرون ُويِعخخترفوُن ُبخخأنهم ُل ُيِملكخخوُن ُأصخخ

داً ُلشيِء ُمنهاَ! داَ ُواًحد مخطوُط

قاَل ُاًلبوُاًن ُاًلمحققاَن ُللطبعة ُاًلكاَثوُليكية ُللعهد ُاًلجديِد ُفخخيِ
: ُ(ليس ُفيِ ُهخذه ُاًلكتخب ُاًلخخط، ُكتخاَب ُواًحخد ُبخخط6اًلمدخل ُص

:7اًلمؤلف ُنفسه، ُبل ُهيِ ُنسخ، ُأو ُنسخ ُاًلنسخ..) ُإلى ُقخخوُلهم ُص
(إن ُنسخ ُاًلعهد ُاًلجديِد ُاًلتيِ ُوصلت ُإليناَ ُليسخخت ُكلهخخاَ ُواًحخخدة، ُبخخل
يِمكن ُاًلمرء ُأن ُيِرى ُفيهاَ ُفخخوُاًرق ُمختلفخخة ُاًلهميخخة، ُولكخخن ُعخخددهاَ
داً ُ.. ُهناَك ُطاَئفة ُمن ُاًلفوُاًرق ُل ُتتناَول ُسوُى ُبعض ُقوُاًعخخد كثير ُجد

، ولكن هناك فببوارقاًلصرفا ُواًلنحوُ ُواًللفاَظ ُأو ُترتيب ُاًلكلما
أخبببرى بيبببن الكتبببب الخبببط تتنببباول معنبببى فقبببرات

رمتها ..!! بر

..فإن نص العهد الجديد قد نسببخ ثببم نسببخ طببوال
قرون كثيرة بيد نسبباخ صببلحهم للعمببل متفبباوت، ومببا
من واحد منهم معصوم من مختلف الخطاء التي تحول
دون أن تتصف أية نسببخة كببانت، مهمببا بببذل فيهببا مببن
الجهد، بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه، يضاف
را، عببن حسببن إلى ذلك أن بعببض النسبباخ، حبباولوا أحيانبب
نية !! أن يصوبوا مببا جبباء فببي مثببالهم، وبببدا لهببم أنببه
ي التعببير يحتوي على أخطاء واضحة !! أو قلبة دقبة ف

وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاداللهوتي!! 
تكون كلها خطأ!!

ثم ُيِضاَفا ُإلى ُذلك ُكله ُأن ُاًلسخختعماَل ُلكخخثير ُمخخن ُاًلفقخخراًت
داَ ُكخخثيرة فيِ ُاًلعهد ُاًلجديِد ُفيِ ُأثناَء ُإقاَمة ُشعاَئر ُاًلعباَدة، ُأدى ُأحياَنخخ
إلى ُإدخاَل ُزخاَرفا!! ُغاَيِتهاَ ُتجميل ُاًلطقس، ُأو ُإلى ُاًلتوُفيخخق ُبيخخن

نصوُص ُمختلفة ُساَعدت ُعلى ُاًلتلوة ُبصوُت ُعاَل. ُ

ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل علببى
فكببان النببصمر القرون تراكم بعضه على بعضه الخر، 

رل بمختلببف الذي وصل آخر المر، إلى عهد الطباعة مثق
)!! أهب. ألوان التبديل

أقوُل ُ: ُفهذه ُشهاَدة ُاًلقسيسين ُواًلرهباَن..!! ُ

أفماَ ُآن ُلك ُيِاَ ُعبد ُاًلصليب ُأن ُتنتبه ُمن ُغفوُتك ُ؟؟

 ُفهذاً ُبداًيِته ُوهذاً ُمنتهاَه ُ!!



فخخإن ُكنخخت ُل ُتخخدري ُفتلخخك ُمصخخيبة ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُوإن ُكنخخت ُتخخدري
فاَلمصيبة ُأعظم ُ



الفصل الرابع

عهود الرخاء في النصرانية
عهببود الرخبباء فببي النصببرانية كببانت هببي الخببرى

 ُظلت ُعهخخوُد ُاًلضخخطهاَد ُعلخخى ُاًلنصخخاَرىعهود تحريف وتبديل:
داَ ُ،وبقيخخت ُاًلخخدعوُة ُإلخخى ُاًلنصخخراًنية ُضخخعيفة تشتد ُتاَرة، ُوتخف ُأحياَن

داَ ُإلى ُأن ُجاَء ُ  ُأو ُاًلكخخبرعهد قسببطنطين الولمستخفية ُغاَلب
. ُ)138(ما337 ُإلى ُسنة 306ُاًلذي ُحكم ُمن ُسنة ُ

ما ُفكخخاَن ُأول312وقد ُاًعتنق ُقسطنطين ُاًلنصراًنية ُفيِ ُعاَما ُ
من ُتنصر ُمخخن ُملخخوُك ُاًلخخروما. ُفلمخخاَ ُأعلخخن ُقسخخطنطين ُنصخخراًنيته،
ظهرت ُاًلنصراًنية، ُوبدأت ُباَلنتشاَر ُبقوُة، ُفكخاَن ُلخه ُدور ُهخاَما ُفخخيِ
تحوُيِلهاَ ُمن ُفرقة ُديِنية ُمضطهدة، ُإلخخى ُديِاَنخخة ُمسخخيطرة ُومهيمنخخة

 ُ ُكخخاَن ُأبخخوُ ُقسخخطنطين ُواًسخخمه ُقسخخطنطينوُس ُرغخخم ُأصخخوُله ُاًلوُثنيخخة()138
داَ ُللنصاَرى ُفخرج ُإلى ُناَحية ُاًلجزيِرة ُواًلرهاَ، ُفتزوج ُمخخن داَ ُللصناَما ُمحب مبغض
بعض ُقراًهاَ ُباَمرأة ُأعجب ُبجماَلهاَ ُيِقاَل ُلهاَ ُ(هيلنة) ُكاَنت ُقد ُتنصرت ُعلخخى
يِد ُأسقف ُاًلرهاَ ُوتعلمت ُقراًءة ُاًلكتخخب، ُفوُلخخدت ُلخخه ُقسخخطنطين ُهخخذاً ُسخخنة

ما ُفيِ ُمديِنة ُتيسوُس ُفيِ ُماَ ُكاَن ُيِعرفا ُفيِ ُزماَنناَ ُبيوُغسخخلفياَ، ُفتعلخخم280
حكمخخة ُاًليوُنخخاَن، ُثخخم ُتخخوُلى ُحكخخم ُاًلمبراًطوُريِخخة ُاًلروماَنيخخة ُبعخخد ُمخخوُت ُأبيخخه

قسطنطين. ُ
 ُواًلماَئة ُاًلواًئل ُلماَيِكل ُهاَرت. 204ُاًنظر ُهداًيِة ُاًلحياَرى ُلبن ُاًلقيم ُص ُ



"مرسوم ميلن"فيِ ُأوروباَ ُ.. ُفكخخاَن ُمخخن ُأول ُأعمخخاَله ُإصخخداًر ُ
داَ ُبه.. ُ داَ ُمسموُح داَ ُشرعي اًلذي ُأصبحت ُاًلنصراًنية ُبموُجبه ُديِن

داَ ُعلى ُإعخخاَدة ُأملك ُاًلكنيسخخة ُاًلخختيِ وقد ُقضى ُاًلمرسوُما ُأيِض
كاَن ُقد ُصاَدرهاَ ُاًلبخخاَطرة ُأيِخخاَما ُاًضخخطهاَد ُاًلنصخخراًنية، ُكمخخاَ ُقخخرر ُأن
يِجعل ُيِوُما ُاًلحد ُيِوُما ُعباَدة ُوراًحة ُمخخن ُاًلعمخخاَل ُ؛ٌ ُوقخخد ُكخخاَن ُذلخخك
داَ ُمن ُقبل ُفيِ ُاًلمبراًطوُريِة ُاًلروماَنيخخة ُاًلخختيِ ُكخخاَنت ُلوُثنيتهخخاَ معروف

وُماSundayتقخخدس ُاًلشخخمس ُفيمخخاَ ُتقدسخخه ُوكخخاَن ُيِخخوُما ُاًلحخخد ُ( ُ  ُ) ُيِ
اًلشمس ُعندهم ُيِوُما ُراًحة، ُفلماَ ُتنصر ُقسطنطين، ُنقل ُذلك ُمعخخه
داَ، ُبخخاَلتوُجه ُإلخخى إلى ُاًلنصراًنية ُ!!وقد ُتقدما ُأنهم ُغيرواً ُقبلتهم ُأيِضخخ
اًلمشرق، ُبعد ُأن ُكخخاَنوُاً ُيِتوُجهخخوُن ُإلخخى ُبيخخت ُاًلمقخخدس ُفخخيِ ُزمخخن
اًلمسيح. ُوقد ُراًفق ُمرسوُما ُميلن ُاًتجاَه ُآخر ُنحوُ ُاًضطهاَد ُاًليهوُد،
اًلذي ُظل ُساَري ُاًلمفعوُل ُفيِ ُأوروباَ ُلعدة ُقرون ُتلخخت ُ،وقخخد ُبخخاَلغ
اًليهخخوُد ُفخخيِ ُتضخخخيم ُذلخخك ُواًسخختغلله ُفخخيِ ُزماَننخخاَ ُحخختى ُأظهخخروه
وأشهروه ُوطاَلبوُاً ُبتعوُيِضاَت ُطاَئلة ُعليه؛ٌ ُوغطخخوُاً ُبخخه ُعلخخى ُعهخخوُد
اًضخخطهاَدهم ُللنصخخاَرى ُوغيرهخخم ُ،حخختى ُاًنطلخخى ُذلخخك ُعلخخى ُأكخخثر
بوجوُاً ُله ُ؛ٌوطاَلبوُاً ُبتعخخوُيِض ُاًليهخخوُد ُعنخخه اًلنصاَرى ُفتاَبعوُهم ُعليه ُور
بلطهم ونسوُاً ُلسفههم ُماَ ُفعله ُاًليهوُد ُبهم ُوبغيرهم ُفخخيِ ُعهخخوُد ُتسخخ

وإفساَدهم ُفيِ ُاًلرض. ُ

هبديء ُفيِ ُعهد ُقسخخطنطين ُببنخخاَء ُعخخدة ُكنخخاَئس ُشخخهيرة وقد ُ
مثل ُكنيسة ُاًلمهد ُفيِ ُبيت ُلحم ُ.. ُوكنيسخخة ُاًلقماَمخخة ُفخخيِ ُاًلقخخدس

. ُ)139(واًلتيِ ُيِسميهاَ ُاًلنصاَرى ُ"اًلقياَمة"

وقد ُأعاَد ُقسطنطين ُبناَء ُمديِنخخة ُبيزنطخخة، ُووسخخعهاَ ُوسخخماَهاَ
اًلقسخخطنطينية ُوجعلهخخاَ ُعاَصخخمة ُلخخه، ُفأصخخبحت ُمخخن ُأعظخخم ُمخخدن
اًلعاَلم ُ،وبقيت ُعاَصمة ُاًلنصف ُاًلشخخرقيِ ُللمبراًطوُريِخخة ُاًلروماَنيخخة

ما ُعنخخدماَ ُسخخقطت ُعلخخى ُأيِخخدي ُجحاَفخخل ُاًلفتخخح1453حخختى ُعخخاَما ُ
وذلك ُمخخاَ ُبشخخر ُبخخه، ُاًلسلميِ ُفيِ ُمنتصف ُاًلقرن ُاًلتاَسع ُمن ُاًلهجرة

اًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُقبل ُأكثر ُمن ُثماَنماَئة ُعاَما ُمن ُوقخخوُعه ُ؛ٌ ُفوُقخخع
كماَ ُأخبر ُبه ُاًلصاَدق ُاًلمصدوق، ُفعن ُعبد ُاًلله ُبن ُعمخخرو ُبخن ُاًلعخاَص، ُقخاَل:
هسخخئل ُرسخخوُل بينماَ ُنحن ُحوُل ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسخخلم ُنكتخخب، ُإذ ُ
دل ُأقسطنطينية ُأو ُرومية ُ؟ هتفتح ُأو اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُ؛ٌأي ُاًلمديِنتين ُ

دل ُ( ُيِعنخخيِ فقاَل ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم: ُمديِنخخة ُهرقخخل ُتفتخخح ُأو
 ُ). 2/176ُ ُرواًه ُاًلماَما ُأحمد ُفيِ ُمسنده ُ()140(قسطنطينية ُ) ُ

 ُتقدما ُذكر ُخبر ُبناَء ُهذه ُاًلكنيسة ُوسبب ُتسميتهاَ ُباَلقماَمة: ُعند ُ()139
اًلكلما ُعلى ُاًلصليب ُوتعظيم ُاًلنصاَرى ُله.. ُ ُ

 ُاًلقسخخطنطينية: ُتسخخمى ُاًليخخوُما ُاًسخخطنبوُل ُوقخخد ُفتحهخخاَ ُمحمخخد ُاًلفاَتخخح()140
هخ ُأماَ ُرومية، ُفهيِ ُروماَ ُعاَصمة ُإيِطاَلياَ ُاًليوُما، ُولتفتحن857اًلعثماَنيِ ُسنة ُ

ولوُ ُبعد ُحين، ُذلك ُماَ ُبشر ُبه ُاًلصاَدق ُاًلمصدوق. ُ ُ ُ



هيِعمد ُإل ُوهوُ ُعلى ُفخخراًش ُاًلمخخوُت، وقد ُاًختاَر ُقسطنطين ُأل ُ
مع ُأنه ُكاَن ُقد ُاًعتنق ُاًلنصخخراًنية ُقبخخل ُذلخخك ُبكخخثير. ُوكخخاَن ُيِوُصخخف

باَلقسوُة ُإلى ُحد ُكبير. ُ

ما. ُوقخخد ُوصخخفه326فقد ُأعدما ُاًبنه ُاًلكبر، ُوزوجته ُفيِ ُعخخاَما ُ
(هندرليك ُفاَن ُلوُن) ُفيِ ُ(قصة ُاًلجنس ُاًلبشري) ُبقوُله: ُ( ُلقد ُكاَن

داً ُغليظ ُاًلقلب ُل ُيِرحم ُ). وغد

وقاَل ُغيره ُعنه: ُ(لقد ُفك ُاًلقيوُد ُوساَوى ُبين ُاًلنصراًنية ُواًلوُثنية). ُ

فاَلجديِر ُباَلذكر ُأن ُعهد ُقسطنطين ُهذاً ُومخخاَ ُتله ُمخخن ُعهخخوُد
اًلرخاَء ُعلخخى ُاًلنصخخراًنية ُلخم ُتكخخن ُأرأفا ُباَلنصخخراًنية ُفخيِ ُاًلتحريِخف
واًلتبديِل ُ؛ٌ ُمن ُعهوُد ُاًلضطهاَد ُاًلسخخاَبقة. ُفقخد ُسخخاَهم ُقسخخطنطين

نفسه ُفيِ ُتحريِف ُوتبديِل ُوتشوُيِه ُهذه ُاًلديِاَنة.

مجمع نيقية :

ويِصف ُبعض ُاًلمعاَصريِن ُذلك ُاًلعهد؛ٌ ُباَلدور ُاًلهاَما ُاًلذي ُلعبخخه
 ُلمعاَلجة )مجمع ُنيقية( قسطنطين ُفيِ ُتاَريِخ ُاًلكنيسة ُحين ُأنشأ ُ

ما ُأي ُبعخخد325اًلنقساَما ُاًلداًخليِ!! ُفيِ ُاًلكنيسة، ُوذلك ُفخخيِ ُعخخاَما ُ
اًلمسيح ُبثلثماَئة ُسنة ُوقبخخل ُاًلبعثخخة ُاًلمحمديِخخة ُبمثخخل ُذلخخك ُ، ُوقخخد
عمل ُهذاً ُاًلمجمع ُعلى ُإنشاَء(عقيدة ُنيقية) ُاًلتيِ ُأصبحت ُفيماَ ُبعد

(اًلمذهب ُاًلرثوُذكسيِ) ُللكنسية.. ُ

ففيِ ُهذاً ُاًلمجمخخع ُاًجتمخخع ُاًلسخخاَقطة ُواًلبطاَرقخخة ُمخخن ُشخختى
اًلديِاَر ُثلثا ُمراًت ُفيِ ُزمن ُقسطنطين، ُوعخخدة ُمخخراًت ُبعخخد ُذلخخك،

، ُوهخخيِ ُفخيِ ُحقيقتهخاَ ُاًلخياَنخة ُاًلختيِ)141(بالمانةوقررواً ُماَ ُسموُه ُ
داَ ُمنهخخم ُمخخن برحوُاً ُفيهاَ ُبتثليثهم، ُولعن ُكل ُمن ُيِخاَلفهم، ُخصوُصخخ ص
كخخاَنوُاً ُيِقوُلخخوُن ُبعقيخخدة ُاًلتوُحيخخد؛ٌ ُويِخخبرؤون ُمخخن ُألوُهيخخة ُعيسخخى
ويِقوُلوُن ُبأنه ُعبد ُاًلله ُورسوُله. ُوذلخك ُأن ُاًلغخخاَلب ُعلخخى ُاًلنصخاَرى
فيِ ُذلك ُاًلزماَن ُ؛ٌكاَن ُنعت ُعيسى ُعليخخه ُاًلسخخلما ُباَللوُهيخخة، ُوهخخيِ

بوجهاَ ُبوُلس ُوأتباَعه. ُ اًلعقيدة ُاًلكفريِة ُاًلتيِ ُر

 ُإن ُشئت ُأن ُتتعرفا ُعلى ُمحتوُاًهاَ، ُفاَرجع ُإلى ُاًلبداًيِة ُواًلنهاَيِة ُ(()141
) ُلبن ُكثير ُحيث ُقاَل: ُ(يِسموُنهاَ ُاًلماَنة ُوهيِ ُفيِ ُاًلحقيقة ُأكبر 2/102ُ

اًلكفر ُواًلخياَنة ُ،وجميع ُاًلملكية ُواًلنسطوُريِة ُأصحاَب ُنسطوُروس. ُأهل ُ
اًلمجمع ُاًلثاَنيِ ُواًليعقوُبية ُأصحاَب ُيِعقوُب ُاًلبراًدعيِ ُأصحاَب ُاًلمجمع ُ
اًلثاَلث، ُيِعتقدون ُهذه ُاًلعقيدة ُويِختلفوُن ُفيِ ُتفسيرهاَ ُ؛ٌ ُوهاَ ُأناَ ُأحكيهاَ، ُ
وحاَكيِ ُاًلكفر ُليس ُبكاَفر ُ… ُثم ُساَقهاَ..) ُ



وكاَنت ُطاَئفة ُقليلة ُمن ُاًلنصاَرى ُتقوُل ُأنه ُرسوُل ُاًلله ُفقط
وليس ُبإله ُول ُاًبن ُإله، ُبخخل ُهخخوُ ُوأمخخه ُمخلوُقخخاَن، ُواًلخخروح ُاًلقخخدس

مخلوُق. ُ

آريوس :

 ُ ُ ُ ُ ُوممن ُأظهر ُهذه ُاًلمقاَلة ُوصدع ُبهاَ ُبقوُة ُوشخخجاَعة ُفخخيِ
هيِلقب ُبرشيد ُقخخوُمه ُ، زمن ُقسطنطين: ُ( ُأريِوُس ُبن ُاًصفاَنوُس ُ)، ُ
وهخخوُ ُأكخخبر ُتلمخخذة ُ( ُمخخاَربطرس) ُبطريِخخك ُاًلسخخكندريِة، ُوخريِخخج
اَفا، ُوخخاَلف داَ ُل ُيِخ داَ ُشخجاَع اًلمدرسخة ُاًللهوُتيخة، ُكخاَن ُداًعيخة ُقوُيِخ
داً ُ؛ٌ ُفكاَن ُيِحاَرب ُمقاَلة ُألوُهية ُاًلمسخخيح ُبكخخل ُمخاَ ُأوتخخيِ أستاَذه ُكثير
من ُقوُة ُ؛ٌ ُوآراًئه ُهذه ُهيِ ُماَ ُيِسميه ُاًلنصاَرى ُبخخخ(بدعخخة ُآريِخخوُس) ُ،

برده ُمن ُكهنوُته. ُ فسخطه ُأستاَذه ُوج

ولماَ ُماَت ُبطرس ُرجع ُآريِوُس ُعن ُإظهاَر ُاًلمخاَلفة ُفخخأدخله
داَ، ُولكخخن ُمجمخخع بيره ُقسخخ (أشل) ُأو ُ(إسكندروس) ُإلى ُاًلكنيسة ُوص
ه، ُولكنخه ُاًختفخى اًلساَقطة ُقرر ُنفيخه ُ؛ٌ ُفنفخاَه ُاًلقيصخر ُوأمخر ُبقتل

وظهر ُبعد ُموُت ُاًلقيصر. ُ

داَ ُفخخيِ ُاًلسخخكندريِة، قاَل ُاًبن ُحزما ُعن ُآريِوُس: ُ(كخخاَن ُقسيسخخ
ومن ُقوُله: ُاًلتوُحيد ُاًلمجرد ُوأن ُعيسى ُعليه ُاًلسلما ُعبد ُمخلخخوُق،

 ُفكخخاَنت)142(وأنه ُكلمة ُاًلله ُاًلتيِ ُبهاَ ُخلق ُاًلسخخموُاًت ُواًلرض) ُأهخخخ
داَ ُفخخيِ ُظهخخوُر ُاًلمجمخخع ُاًلخخذي ُأنشخخأه داَ ُرئيسي دعوُة ُآريِوُس ُهذه ُسبب

قسطنطين. ُ

حيخخث ُدعخخاَه ُبداًيِخخة ُإلخخى ُمنخخاَظرة ُبطخخرك ُاًلسخخكندريِة ُ…
فاَستحسن ُقسطنطين ُمقاَلة ُاًلبطرك، ُودعاَ ُإلخخى ُتكفيخخر ُآريِخخوُس،

) ُوفيِ ُاًلجوُاًب ُاًلصحيح ُلمن ُبدل ُديِن ُاًلمسيح ُلشيخ1/109 ُ ُاًلفصل ُ(()142
اًلسلما ُاًبن ُتيمية: ُ(قخخاَل ُمخخاَنيوُس: ُإن ُآريِخخوُس ُلخخم ُيِقخخل ُإن ُاًلمسخخيح ُخلخخق
اًلشخخياَء ُولكخخن ُقخخاَل: ُبخخه ُخلقخخت ُاًلشخخياَء، ُلنخخه ُكلمخخة ُاًللخخه ُاًلخختيِ ُخلخخق ُبهخخاَ
اًلسموُاًت ُواًلرض، ُوإنمخخاَ ُخلخخق ُاًللخخه ُاًلشخخياَء ُبكلمتخخه، ُولخخم ُتخلخخق ُاًلشخخياَء
كلمته)أهخ. ُواًلصوُاًب: ُأن ُاًلمسيح ُيِقاَل ُله ُكلمة ُاًلله ُمن ُحيث ُأن ُاًللخخه ُقخخاَل
له: ُكن ُفكخخاَن ُمخخن ُغيخخر ُأب ُ.. ُفهخخذه ُهخخيِ ُكلمخخة ُاًللخخه ُاًلخختيِ ُخلخخق ُاًللخخه ُبهخخاَ
اًلسموُاًت ُواًلرض ُكماَ ُخلق ُاًلمسيح ُ"كن ُفيكوُن" ُوليست ُكلمة ُاًللخخه ُاًلخختيِ
خلق ُاًلله ُبهاَ ُاًلشياَء ُهيِ ُاًلمسيح ُنفسه ُ، ُوكلما ُآريِوُس ُغير ُواًضح ُوتوُضيح
ماَنيوُس ُله ُيِحتاَج ُإلى ُتوُضيح، ُوهذاً ُاًلغموُض ُواًلشخخكاَل ُهخخوُ ُسخخبب ُتلخخبيس
بطريِك ُاًلسكندريِة ُفيِ ُمناَظرته ُمع ُآريِوُس ُفيِ ُحضرة ُقسخخطنطين؛ٌ ُحيخخث
داً ُعلى ُمقاَلة ُآريِوُس: ُ(إن ُكاَن ُاًلبن ُمخلوُق) ُكماَ ُتقوُل ُ،لكنه ُاًلكلمة قاَل ُرد
داَ، ُأولخخى ُمخخن اًلتيِ ُخلقت ُاًلشخخياَء، ُفعبخخاَدة ُاًلبخخن ُاًلخخخاَلق، ُوإن ُكخخاَن ُمخلوُقخخ

داَ!) عباَدة ُاًلب ُاًلذي ُلم ُيِخلق ُوإن ُلم ُيِكن ُمخلوُق
تعاَلى ُاًلله ُعن ُتخليطهم ُوكفرهم ُ… ُواًنظر ُهذه ُاًلمناَظرة ُوغيرهاَ ُفيِ ُ

. 2ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُمن ُمصاَيِد ُاًلشيطاَن ُج



ودعوُة ُجميع ُاًلبطاَركة ُواًلساَقطة ُلمجمخخع ُعخخاَما ُلتكفيخخره ُوتكفيخخر
كل ُمن ُيِقوُل ُبمقاَلته، ُوليشرحوُاً ُفيِ ُهذاً ُاًلمجمع ُاًلديِن ُ،ويِتفقخخوُاً

على ُمقاَلة ُواًحدة ُفيِ ُديِنهم ُ؛ٌيِوُضحوُهاَ ُويِعلنوُهاَ ُللناَس.

داَ ُمختلفيِ ُاًلراًء ُواًلهوُاًء ُفخخي2048ِ ُفاَجتمع ُلديِه ُ( داَ ُوبطرك ) ُأسقف
داَ ُمخخن ُذلخخك ُاًلقخخوُل ُفخخيِ ُاًلمسخخيح ُوأمخخه؛ٌ أصوُل ُاًلنصراًنية ُ، ُخصوُص
فعجخخب ُقسخخطنطين ُلهخخم ُولختلفهخخم ُ؛ٌ ُثخخم ُاًنتصخخر ُللخخرأي ُاًلقاَئخخل
بره ُ.. ُوهوُ ُرأي ُبوُلس ُوكخخاَن ُعخخدد ُأتبخخاَعه ُمخخن بألوُهية ُاًلمسيح ُوأق

داَ.. 318ُأولئك ُاًلساَقفة ُ( ) ُأسقف

فهذاً ُاًلمبراًطوُر ُاًلذي ُل ُيِعرفا ُأصخخوُل ُهخخذه ُاًلديِاَنخخة ُيِتخخدخل
 ُ..)143(بسلطاَنه ُلينصر ُهذه ُاًلمقاَلة ُاًلقرب ُإلى ُوثنية ُقوُمه ُاًلولى

ثم ُيِجمع ُاًلساَقفة ُاًلذيِن ُقاَلوُاً ُبهذه ُاًلمقاَلة ُفيِ ُداًر ُخاَصة، ُويِقوُل
لهم: ُ( ُقد ُسلطتكم ُاًليوُما ُعلى ُمملكتيِ ُلتصنعوُاً ُماَ ُيِنبغيِ ُلكم ُأن
تصنعوُه ُمماَ ُفيه ُقوُاًما ُاًلديِن ُ!! ُوصخخلح ُاًلمخخؤمنين!) ُفبخخاَركوُاً ُ ُلخخه،

بلدوه ُسيفه ُ؛ٌ ُوقاَلوُاً ُله: ُ(أظهر ُديِن ُاًلنصراًنية ُوذب ُعنه). ُ وق

وعلى ُأثر ُذلخخك ُأمخخر ُبخخإحراًق ُكخخل ُاًلكتخخب ُاًلخختيِ ُتخخخاَلف ُرأي
اًلمجمع ُاًلخير، ُواًضطهاَد ُاًلمخاَلفين ُممن ُيِقوُلخخوُن ُبقخخوُل ُآريِخخوُس

وأمثاَله ُولعنهم.. ُ

) ُ: ُ(ثخخم ُبعخخد2/101قخخاَل ُاًبخخن ُكخخثير ُفخخيِ ُاًلبداًيِخخة ُواًلنهاَيِخخة ُ(
اًلمسيح ُبثلثماَئة ُسخخنة ُحخدثت ُاًلطاَمخة ُاًلعظمخخى ُواًلبليخخة ُاًلكخخبرى،
حيث ُاًختلفت ُاًلبتاَركة ُاًلربعة ُوجميع ُاًلساَقفة ُواًلقساَوسخخة ُ، ُفخخيِ
اًلمسيح ُعلى ُأقوُاًل ُل ُتنحصر ُول ُتنضبط، ُواًجتمعوُاً ُوتحاَكموُاً ُإلى
اًلملك ُقسطنطين ُوهم ُاًلمجمع ُاًلول، ُفصاَر ُاًلملك ُإلى ُقوُل ُأكثر

 ُودحخخض ُمخخن)144(فرقة ُاًتفقت ُمن ُتلك ُاًلمقاَلت ُفسموُاً ُاًلملئكخخة
عداًهم ُوأبعدهم ُوتفردت ُاًلفرقخة ُاًلمتاَبعخخة ُلعبخخد ُاًللخه ُبخن ُآريِخوُس
اًلذي ُثبت ُعلى ُأن ُعيسى ُعبد ُمن ُعباَد ُاًلله، ُورسوُل ُمخخن ُرسخخله،
فسخخكنوُاً ُاًلخخبراًري ُواًلبخخوُاًدي، ُوبنخخوُاً ُاًلصخخوُاًمع ُواًلخخديِاَراًت ُوقنعخخوُاً
باَلعيش ُاًلزهيد، ُولم ُيِخاَلطوُاً ُأولئك ُاًلملل ُواًلنحل، ُوبنوُاً ُاًلكنخخاَئس
اًلهاَئلة ُوعمدواً ُإلى ُماَ ُكاَن ُمن ُبناَء ُاًليوُناَن ُفحوُلوُاً ُمحاَريِبهخخاَ ُإلخخى

اًلشرق ُوقد ُكاَنت ُإلى ُاًلشماَل ُإلى ُاًلجدي) ُأهخ. ُ

فتأمل ُكيف ُفرض ُاًلمجمخخع ُبقخخوُة ُقسخخطنطين ُتلخخك ُاًلعقيخخدة
بفرواً ُكل ُمخخن ُيِقخخوُل ُبغيرهخخاَ، ُولعنخخوُه ُ.. اًلكفريِة ُعلى ُاًلنصاَرى، ُوك

داَ، ُخخخاَلفهم318فاَلذيِن ُقاَلوُاً ُبهذه ُاًلعقيخخدة ُاًلكفريِخخة ُهخخم ُ( ) ُأسخخقف

 ُهم ُاًليوُناَن ُفاَلثقاَفة ُاًليوُناَنية ُتقوُما ُعلى ُتعدد ُاًللهة ُ.. ُومن ُهناَ ُكاَن ُ()143
لهاَ ُأثر ُعلى ُاًستساَغة ُهؤلء ُلعقيدة ُاًلتثليث. ُ ُ

 ُهم ُاًلملكاَنية، ُكماَ ُسيأتيِ… ُ()144



) ُأسخخقف، ُوإن ُلخخم ُيِكوُنخخوُاً ُمتفقيخخن ُفيمخخاَ ُبينهخخم ُعلخخى1700نحوُ ُ(
) ُأسخخقف ُكخخاَنوُا700ًمذهب ُواًحد ُ؛ٌ ُولكن ُقد ُقيل ُأن ُمنهم ُقراًبة ُ(

داَ ُمنه ُفخخيِ ُرفخخض ُألوُهيخخة ُاًلمسخخيح، ُوهخخوُ يِرون ُرأي ُآريِوُس ُأو ُقريِب
أكبر ُعدد ُناَلته ُنحلة ُمن ُنحل ُاًلنصراًنية ُآنذاًك، ُومع ُهذاً ُفقد ُنصخخر

قسطنطين ُماَواًفق ُهوُاًه ُمماَ ُكاَن ُقريِباَ ُمن ُوثنية ُأجداًده. ُ

داً ُ.. ُحيث ُكاَنوُاً ُيِجتمعوُن ُفيهاَ ُعلى وقد ُتكررت ُاًلمجاَمع ُكثير
مقاَلة ُمن ُمقاَلتهم ُاًلكفريِة ُ.. ُويِنفضوُن ُعلى ُلعن ُمن ُخاَلفهم.. ُ

): ُ(وكل ُمجخخاَمعهم2/276قاَل ُاًبن ُاًلقيم ُفيِ ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(
كاَنت ُتجتمع ُعلى ُاًلضلل ُوتفترق ُعلى ُاًللعن، ُفل ُيِنفض ُمجمع ُإل

وهم ُماَ ُبين ُلعن ُوملعوُن)أهخ.

قلخخت: ُول ُغراًبخخة ُفخخيِ ُهخخذاً ُ.. ُفقخخد ُحلخخت ُعليهخخم ُاًللعنخخة
واًستحقوُهاَ ُولزمتهم ُإلى ُيِوُما ُاًلقياَمة ُبلعنهم ُاًلمسيح ُحيث ُزعموُاً
أنه ُصلب ُ.. ُوقد ُتقرر ُفيِ ُكتبهم ُكماَ ُتقدما ُأنه ُ(ملعوُن ُمخخن ُتعلخخق
باَلصليب) ُوقد ُقاَل ُإبليسهم ُبوُلس: ُ( ُأن ُاًلمسيح ُاًفتداًناَ ُمن ُلعنخخة

اًلشريِعة ُإذ ُصاَر ُلعنة ُلجلناَ). ُ

وقد ُصح ُعندناَ ُنحن ُاًلمسلمين ُفيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُيِرويِخخه ُأبخخوُ
داًود ُعن ُأبيِ ُاًلدرداًء ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُقاَل: ُقاَل ُرسوُل ُاًللخخه ُصخخلى
داَ، ُصخخعدت ُاًللعنخخة ُإلخخى اًلله ُعليخخه ُوسخخلم: ُ(إن ُاًلعبخخد ُإذاً ُلعخخن ُشخخيئ
اًلسماَء، ُفتغلق ُأبوُاًب ُاًلسماَء ُدونهاَ، ُثم ُتهبط ُإلى ُاًلرض، ُفتغلخخق
داَ، ُرجعخت دل، ُفإذاً ُلخم ُتجخد ُمسخاَغ داَ ُوشماَ أبوُاًبهاَ ُدونهاَ، ُثم ُتأخذ ُيِمين

دل ُلذلك، ُوإل ُرجعت ُإلى ُقاَئلهاَ..). ُ هلعن، ُفإن ُكاَن ُأه إلى ُاًلذي ُ

ول ُنشك ُنحخخن ُاًلمسخخلموُن ُطرفخخة ُعيخخن، ُأن ُاًللخخه ُقخخد ُسخخلم
دل عبده ُورسوُله ُاًلمسيح ُمن ُلعناَتهم، ُوأنه ُعليخخه ُاًلسخخلما ُليخخس ُأه
لتلك ُاًللعناَت ُ؛ٌ ُومن ُثم ُفقد ُصخخدق ُخخخبر ُنبينخخاَ ُاًلصخخاَدق ُاًلمصخخدوق
فيِ ُهؤلء ُ.. ُحيث ُرجعت ُلعناَتهم ُعليهم، ُفهم ُيِجتمعوُن ُويِنفضخوُن
على ُاًللعنخخة ُكمخخاَ ُرأيِخخت!! ُول ُتخخزاًل ُلعنخخاَتهم ُتحخخوُر ُوتخختردد ُعليهخخم
وعلى ُرؤوسهم ُإلى ُيِوُما ُاًلقياَمة ُ؛ٌ ُإل ُمن ُتاَب ُمنهخخم ُوآمخخن ُوبخخرئ

من ُشركه ُوباَطله.

وقد ُاًعترفا ُبعض ُعلماَئهم ُبحلوُل ُاًللعنة ُعليهم ُكماَ ُفيِ ُخخخبر ُزيِخخد
بن ُعمرو ُبن ُنفيل ُلماَ ُخرج ُإلى ُاًلشاَما ُيِسأل ُعن ُاًلخخديِن ُ.. ُفلقخخيِ
داَ ُمن ُاًلنصاَرى، ُفسأله ُعن ُديِنهم ُفقخخاَل ُلخخه: ُلخخن ُتكخخوُن ُعلخخى عاَلم
ديِنناَ ُحتى ُتأخذ ُبنصيبك ُمن ُلعنة ُاًلله: ُفقخخاَل ُرحمخخه ُاًللخخه ُلرجاَحخخة
داً داَ ُأبخخد عقله: ُماَ ُأفر ُإل ُمن ُلعنة ُاًلله، ُول ُأحمل ُمن ُلعنة ُاًللخخه ُشخخيئ
بناَ ُأستطيع، ُفهل ُتدلنيِ ُعلى ُغيره؟ ُقاَل: ُماَ ُأعلمخخه ُإل ُأن ُيِكخخوُن وأ
داَ ُول داَ ُقاَل: ُوماَ ُاًلحنيخف؟ ُقخاَل: ُديِخن ُإبراًهيخخم ُلخم ُيِكخن ُيِهوُديِخ حنيف



داَ ُول ُيِعبد ُإل ُاًلله، ُفلمخخاَ ُرأى ُزيِخخد ُقخخوُله ُفخخيِ ُإبراًهيخخم ُعليخخه نصراًني
اًلسلما ُخرج؛ٌ ُفلماَ ُبرز ُرفع ُيِديِه ُفقخخاَل: ُاًللهخخم ُأنخخيِ ُأشخخهدك ُإنخخيِ
دل ُفيِ ُصحيح ُاًلبخاَري، ُكتخخاَب على ُديِن ُإبراًهيم ُ.. ُواًنظر ُاًلخبر ُكاَم

مناَقب ُاًلنصاَر. ُ

قاَل ُاًبن ُاًلقيم ُرحمه ُاًلله ُتعاَلى ُ؛ٌ ُبعد ُأن ُسرد ُأخباَر ُمجاَمع ُ
بدد ُعشرة ُمن ُتلخخك تباَركة ُوأساَقفة ُاًلنصاَرى ُعلى ُمر ُاًلعصوُر، ُوع
داً، ُقخخاَل: ُ( ُفهخخذه ُعشخخرة اًلمجاَمع ُاًلتيِ ُاًختلفخخوُاً ُفيهخخاَ ُاًختلفخخاَ ُكخخثير
مجاَمع ُمن ُمجاَمعهم ُمشهوُرة ُاًشتملت ُعلى ُأكثر ُمن ُأربعة ُعشر
داَ ُمن ُاًلبتاَركة ُواًلساَقفة ُواًلرهباَن، ُكلهم ُماَ ُبين ُلعن ُوملعوُن. ألف
فهذه ُحاَل ُاًلمتقدمين ُمنهم ُ، ُمع ُقرب ُزماَنهم ُمخن ُأيِخخاَما ُاًلمسخخيح،
ووجوُد ُأخباَره ُفيهم، ُواًلدولة ُدولتهم، ُواًلكلمة ُكلمتهم، ُوعلمخخاَؤهم
إذ ُذاًك ُأوفر ُماَ ُكاَنوُاً ُ،واًهتماَمهم ُفيِ ُديِنهم ُكماَ ُترى ُ؛ٌ ُوهم ُحياَرى
تاَئهوُن ُضاَلوُن ُمضلوُن، ُل ُيِثبت ُلهم ُقدما ُول ُيِستقر ُلهم ُقوُل ُفخخيِ
برح ُبخخاَلكفر ُواًلتخخبري حل ُمنهم ُقد ُاًتخذ ُإلهخخه ُهخخوُاًه، ُوصخخ إلههم، ُبل ُك
برقت ُبهم ُفيِ ُنبيهم ُوإلههم ُاًلقاَويِخخل، ُوهخخم ممن ُاًتبع ُسوُاًه، ُقد ُتف
نن لعخخ بلوُاً ُ لض لو دراً ُ ذثي لك بلوُاً ُ لض أ

ل لو هل ُ نب لق نن ُ ذم بلوُاً ُ لض ند ُ لق كماَ ُقاَل ُاًلله ُتعاَلى: ُ" ُ
ذل" ُ( ذبي لس ذء ُاًل لوُاً ) ُسوُرة ُاًلماَئدة. 77ُلس

فلوُ ُسألت ُأهل ُاًلبيت ُاًلوُاًحد ُعن ُديِنهم ُومعتقدهم ُفيِ ُربهم
ه ُبجخوُاًب، ُواًبنخه ُبجخوُاًب ونخبيهم، ُلجاَبخك ُاًلرجخل ُبجخوُاًب، ُواًمرأت
واًلخاَدما ُبجوُاًب، ُفماَ ُظنك ُفيِ ُعصرناَ ُهذاً، ُوهم ُنخاَلخخة ُاًلماَضخخين،
وزباَلة ُاًلغاَبريِن، ُونفاَيِة ُاًلمتحيريِن ُ؟ ُوقد ُطاَل ُعليهخم ُاًلمخد ُوبعخد

). 2/281ُعهدهم ُباَلمسيح ُوديِنه ُ؟ ُ) ُأهخ ُمن ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(



لمحة عن أشهر الفرق القديمة في النصرانية
قد ُأخبر ُخاَتم ُاًلنبياَء ُواًلمرسخخلين ُوهخخوُ ُاًلصخخاَدق ُاًلمصخخدوق،

، ُفهم ُكخخذلك، ُإل)145(أن ُاًلنصاَرى ُاًفترقت ُإلى ُثنتين ُوسبعين ُفرقة
أن ُأشهرهم ُثلثة ُفرق ُهم: ُاًلملكاَنية، ُواًلنسطوُريِة، ُواًليعقوُبية. ُ

أما الملكانية: .1

فقيل ُسموُاً ُكذلك ُلنهم ُأيِدواً ُاًلقراًر ُاًلذي ُنصره ُقسطنطين
فيِ ُاًلمجمخع ُاًلخخذي ُجمعخه، ُوقيخخل ُلنهخخم ُأيِخخدواً ُاًلقراًراًلخخذي ُاًتخخذه

ما ُضخخد ُبدعخخة ُأوطيخخخاَ ُاًلموُنوُفيزيِخخة،451مجمخخع ُخلكدونيخخة ُعخخاَما ُ
اًلقاَئلخخة ُبطبيعخخة ُواًحخخدة ُللمسخخيح، ُفلقبهخخم ُمخخخاَلفوُهم ُبخخاَلملكيين

لوُقوُفهم ُفيِ ُصف ُمرقياَنوُس ُاًلذي ُكاَن ُيِعاَضد ُاًلمجمع. ُ

وكل ُاًلقوُلين ُمخخؤداًه ُأن ُهخخذه ُاًلفرقخخة ُتخخاَبعت ُاًلقخخوُل ُاًلخخذي ُنصخخره
اًلملوُك ُفنسبوُاً ُإلى ُذلك. ُ

): ُ(هخخوُ ُمخخذهب ُجميخخع1/110قخخاَل ُاًبخخن ُحخخزما ُفخخيِ ُاًلفصخخل ُ(
ملوُك ُاًلنصخخاَرى ُحاَشخخاَ ُاًلحبشخخة ُواًلنوُيِخخة، ُوقخخوُلهم ُأن ُاًللخخه ُتعخخاَلى
عباَرة ُعن ُثلثة ُأشياَء: ُأب ُواًبن ُوروح ُقدس، ُوأن ُعيسى ُإله ُتخخاَما
كله ُوإنساَن ُتاَما ُكله ُليس ُأحدهماَ ُغير ُاًلخر. ُوأن ُاًلنساَن ُمنه ُهوُ

اًلذي ُصلب ُوقتل، ُوأن ُاًلله ُمنه ُلم ُيِنله ُشيِء ُمن ُذلك. ُ

وأن ُمريِخخم ُولخخدت ُاًللخخه ُواًلنسخخاَن ُ) ُأهخخخ ُ. ُتعخخاَلى ُاًللخخه ُعخخن
كفرهم ُعلوُاً ُكبيراً. ُ

 ُ: ُ(واًلملكاَنيخخة ُتزعخخم ُأن)146(قخخاَل ُشخخيخ ُاًلسخخلما ُاًبخخن ُتيميخخة
داً ُله ُأقنوُمخخاَن، ُوقيخخل ُأقنخخوُما داً ُواًحد اًللهوُت ُواًلناَسوُت ُصاَراً ُجوُهر

 ُ. ُ)147(واًحد ُله ُجوُهراًن)أهخ

فقد ُصرحوُاً ُبإثباَت ُاًلتثليث. ُولذلك ُزعم ُاًلبعض ُأن ُقوُل ُاًلله
مة" ُ( لثخخ لل لث هث ُ ذل لثخخاَ له ُ لل لن ُاًل ذإ هلوُاً ُ لقاَ لن ُ ذذيِ لل لر ُاً لف لك ند ُ لق لل ) ُاًلماَئخخدة ُ؛73ٌتعاَلى ُ" ُ

إنماَ ُهوُ ُفيِ ُاًلملكاَنيخخة ُخاَصخخة.. ُوكنيسخختهم ُتسخخمى ُكنيسخخة ُاًلخخروما
وطاَئفتهم ُمنتشرة ُفيِ ُسوُريِة ُومصر ُواًلردن ُوفلسخخطين ُويِتكلخخم

معظمهم ُاًلعربية. ُ

قاَل ُاًبن ُتيمية: ُ"هم ُأهل ُاًلشماَل ُمن ُاًلشاَما ُواًلروما" ُأهخ.

 ُومنهخخم ُكاَثوُليخخك ُيِعخخترفوُن ُبرئاَسخخة ُبخخاَب ُرومخخاَ، ُويِسخخموُن ُاًلخخروما
اًلكاَثوُليك. ُ

داَ..()145  ُ ُجزء ُمن ُحديِث ُصحيح ُرواًه ُاًبن ُماَجة ُعن ُعوُفا ُبن ُماَلك ُمرفوُع
 ُفيِ ُكتاَبه ُاًلرد ُعلى ُاًلطوُاًئف ُاًلملحدة ُاًلمعروفا ُباَلتسعينية. ُ ُ()146

 ُيِريِدون ُباَلجوُهر ُذاًت ُاًلله ُواًلقاَنيم ُاًلصفاَت ُكاَلوُجوُد ُواًلحياَة ُواًلعلم()147
وسموُهاَ ُاًلب ُواًلبن ُواًلروح ُاًلقدس. ُ ُ



النسطورية: .2

فرقة ُنشأت ُفيِ ُزمن ُدولة ُاًلمسخخلمين ُفخخيِ ُعهخخد ُاًلمخخأموُن،
وهم ُقليل ُويِنسبوُن ُإلى ُ( ُنسطوُر ُاًلحكيم ُ) ُاًلذي ُكخخاَن ُيِقخخوُل: ُإن
اًلله ُتعاَلى ُواًحد ُذو ُأقخخاَنيم ُثلثخخة: ُاًلوُجخخوُد ُواًلعلخخم ُواًلحيخخاَة، ُوهخخذه
اًلقاَنيم ُليست ُزاًئدة ُعلى ُاًلذاًت ُول ُهيِ ُهوُ، ُوأن ُاًلكلمخخة ُاًتحخخدت
باَلجسخخد ُل ُعلخخى ُسخخبيل ُاًلمخختزاًج ُكمخخاَ ُقخخاَلت ُاًلملكاَنيخخة، ُول ُعلخخى
طريِق ُاًلظهوُر ُكماَ ُقاَلت ُاًليعقوُبية؛ٌ ُلكن ُكإشخخراًقة ُاًلشخخمس ُفخخيِ

كوُة ُعلى ُبلوُرة، ُوكظهوُر ُاًلنقش ُفيِ ُاًلشمع ُإذاً ُطبع ُباَلخاَتم. ُ

وقاَلوُاً ُإن ُمريِم ُلم ُتلد ُاًلله، ُوإنماَ ُولدت ُاًلنساَن، ُوأن ُاًللخخه
تعاَلى ُلم ُيِلد ُاًلنساَن ُوإنماَ ُولد ُاًلله. ُوقاَلوُاً ُإن ُاًلقتخخل ُوقخخع ُعلخخى
اًلمسيح ُعخخن ُجهخخة ُناَسخخوُته ُل ُمخخن ُجهخخة ُلهخخوُته ُلن ُاًللخخه ُل ُتحلخخه

. ُ)148(اًللما

وهخخذه ُاًلفرقخخة ُغاَلبخخة ُعلخخى ُاًلموُصخخل ُواًلعخخراًق ُوفخخاَرس ُ..
ونسطوُر ُهوُ ُاًلذي ُاًعترض ُعلى ُتسمية ُمريِم ُاًلعذراًء ُبوُاًلدة ُاًلله،
داَ ُباَلقسطنطينية ُفخخاَجتمع ُمجمخخع ُاًلبطاَرقخخة ُوردواً وقد ُكاَن ُبطريِرك

داَ ُهوُ ُيِسوُع ُاًلمسيح ُ. ُ قوُله ُولعنوُه، ُوقررواً ُأن ُمريِم ُولدت ُإله

): ُ(قخخاَلت2/92وقخخاَل ُاًبخخن ُكخخثير ُفخخيِ ُاًلبداًيِخخة ُواًلنهاَيِخخة ُ(
اًلنسطوُريِة ُ؛ٌ ُكاَن ُفيناَ ُاًبن ُاًلله ُماَ ُشاَء ُثم ُرفعه ُاًلله ُإليه) ُأهخ ُ..

 ُومن ُأقوُاًلهم ُ: ُأن ُاًللهخخوُت ُواًلناَسخخوُت ُجخخوُهراًن ُأقنوُمخخاَن ُوإنمخخاَ
اًتحداً ُفيِ ُاًلمشيئة.

اليعقوبية: .3

قاَل ُاًبن ُتيمية: ُ(هم ُشر ُاًلصناَفا ُاًلثلثة) ُأهخ

ويِدور ُمذهبهم ُعلخخى ُاًلقخخوُل ُبخخأن ُاًلمسخخيح ُهخخوُ ُاًللخخه، ُوقخخاَلوُاً
داَ؛ٌ داَ ُودمخخ باَلقخخاَنيم ُاًلثلثخة ُ، ُإل ُأنهخخم ُقخخاَلوُاً ُإن ُاًلكلمخخة ُاًنقلبخخت ُلحمخخ
فصاَر ُاًلله ُهخوُ ُاًلمسخيح ُوهخوُ ُاًلظخخاَهر ُبجسخده ُبخل ُهخخوُ ُهخخوُ. ُفهخم
يِقوُلوُن ُباَتحاَد ُاًلله ُباَلنساَن ُفيِ ُطبيعة ُواًحدة ُهيِ ُاًلمسيح ُ؛ٌفخخاَلله

 ُتأمل ُمحاَولت ُاًلترقيع ُلعقاَئدهم ُاًلشركية ُاًلتيِ ُل ُترتقع ُ، ُإذ ُيِقاَل ُ()148
لهم ُ: ُإن ُكاَن ُاًلقتل ُوقع ُعلى ُجزء ُاًلناَسوُت، ُفهل ُدفع ُجزء ُاًللهوُت ُعن ُ

): ُ( ُيِقاَل ُلعباَد 2/297ُاًلناَسوُت ُ؟ ُ ُويِقوُل ُاًبن ُاًلقيم ُفيِ ُإغاَثة ُاًللهفاَن ُ(
اًلصليب: ُل ُيِخلوُ ُأن ُيِكوُن ُاًلمصلوُب ُاًلناَسوُت ُوحده ُأو ُمع ُاًللهوُت ُ؟ ُفإن ُ
كاَن ُاًلمصلوُب ُهوُ ُاًلناَسوُت ُوحده، ُفقد ُفاَرقته ُاًلكلمة، ُوبطل ُاًتحاَدهاَ ُبه، ُ
داً ُمن ُاًلجساَد، ُوليس ُبإله، ُول ُفيه ُشيِء ُمن ُاًللهية ُ وكاَن ُاًلمصلوُب ُجسد
داَ، ُفقد ُ واًلربوُبية ُاًلبتة، ُوإن ُقلتم: ُإن ُاًلصلب ُعلى ُاًللهوُت ُواًلناَسوُت ُمع
أقررتم ُبصلب ُاًلله ُوقتله ُوموُته، ُوقدرة ُاًلخلق ُعلى ُأذاًه، ُوهذاً ُأبطل ُ
اًلباَطل ُوأمحل ُاًلمحاَل)أهخ.



خ ُتعاَلى ُعن ُعظيم ُكفرهم ُخ ُماَت ُوصلب ُوقتل، ُوبقيِ ُاًلعاَلم ُثلثخخة
أيِاَما ُبل ُمدبر، ُثم ُقاَما ُورجع ُكماَ ُكاَن. ُ

وهكذاً ُجمعوُاً ُبين ُاًلخاَلق ُواًلمخلوُق ُ؛ٌأو ُكماَ ُقاَل ُبعخض ُأهخخل
اًلعلم ُ" ُجمعوُاً ُبيخخن ُاًلقخخديِم ُواًلمحخخدثا، ُوهخخوُ ُمحخخاَل ُكخخاَلجمع ُبيخخن
اًلقاَعد ُواًلقاَئم ُأو ُاًلحاَر ُواًلباَرد". ُوذكر ُبعضهم ُأن ُاًلقخخرآن ُعنخخاَهم
لم". ُ ليِ نر لم هن ُ نب هح ُاً ذسي لم نل لوُ ُاً هه له ُ لل لن ُاًل ذإ هلوُاً ُ لقاَ لن ُ ذذيِ لل لر ُاً لف لك ند ُ لق لل فيِ ُقوُله: ُ" ُ

فهم ُيِزعموُن ُأن ُاًللهوُت ُواًلناَسوُت ُاًتحداً ُواًمتزجاَ ُكخخاَمتزاًج
اًلماَء ُواًلخمر، ُفهماَ ُجوُهر ُواًحد ُوأقنوُما ُواًحد ُوطبيعة ُواًحدة. ُ

قاَل ُاًبن ُكثير: ُ(قاَلت ُاًليعقوُبية: ُكاَن ُفيناَ ُاًلله ُماَ ُشاَء ُثم ُصعد ُإلى
اًلسماَء) ُأهخ. ُعاَش ُاًليعاَقبة ُفيِ ُمصر ُواًلسوُداًن ُواًلنوُبة ُواًلحبشة.

وجميخخع ُهخخذه ُاًلطوُاًئخخف ُاًلثلثخخة ُقخخاَلوُاً ُأن ُاًللخخه ُجخخوُهر ُواًحخخد
وأقاَنيم ُثلثة، ُوأحد ُاًلقاَنيم ُعنخخدهم ُاًلب ُواًلخخخر ُاًلبخخن ُواًلخخخر
روح ُاًلقدس ُ.. ُوبعضهم ُيِقخخوُل ُأن ُاًلقخخاَنيم ُخخخوُاًص ُ.. ُوبعضخخهم

يِقوُل: ُصفاَت ُ..وبعضهم ُيِقوُل: ُأشخاَص ُ.. ُ

ومن ُهذاً ُتعلم ُأنه ُليس ُبمصيب ُمن ُزعم ُبأن ُمراًد ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ
مة" ُاًلملكاَنية ُخاَصة. ُ لث لل لث هث ُ ذل لثاَ له ُ لل لن ُاًل ذإ هلوُاً ُ لقاَ لن ُ ذذيِ لل لر ُاً لف لك ند ُ لق لل قوُله: ُ" ُ

ذه" ُاًلنسخخطوُريِة للخخ هن ُاًل نبخخ هح ُاً ذسخخي لم نل لرى ُاً لصخخاَ لن ذت ُاًل لل لقخخاَ لو وفخخيِ ُقخخوُله: ُ" ُ
خاَصة. ُ

لم" ليِخخ نر لم هن ُ نبخخ هح ُاً ذسي لم نل لوُ ُاً هه له ُ لل لن ُاًل ذإ هلوُاً ُ لقاَ لن ُ ذذيِ لل لر ُاً لف لك ند ُ لق لل وفيِ ُقوُله ُ" ُ
اًليعقوُبية ُخاَصة. ُ

وقاَل ُشيخ ُاًلسلما ُفيِ ُاًلتسعينية: ُ"فزعخخم ُبعخخض ُاًلنخخاَس ُأن
اًلذيِن ُقاَلوُاً ُهوُ ُاًلمسيح ُاًبن ُمريِم ُاًلخخذيِن ُقخخاَلوُاً ُاًتحخخداً ُحخختى ُصخخاَراً
داً، ُواًلذيِن ُقاَلوُاً ُهماَ ُجوُهر ُواًحد ُلخخه ُطبيعتخخاَن، ُفيقوُلخخوُن داَ ُواًحد شيئ

هوُ ُولده ُبمنزلة ُاًلشعاَع ُاًلمتوُلد ُعن ُاًلشمس.

 ُواًلذيِن ُقاَلوُاً ُبجوُهريِن ُوطبيعتين ُوأقنوُمين ُمع ُاًلرب ُقخخاَلوُاً ُثخخاَلث
ثلثة. ُ

وهذاً ُاًلذي ُقاَله ُهؤلء ُليس ُبشخخيِء؛ٌ ُفخخإن ُاًللخخه ُأخخخبر ُأن ُاًلنصخخاَرى
يِقوُلوُن ُأنه ُثاَلث ُثلثة ُوأنهم ُيِقوُلوُن ُإنخخه ُاًبخخن ُاًللخخه ُوقخخاَل ُلهخخم: ُل
تقوُلوُاً ُثلثة، ُمع ُإخباَره ُأن ُاًلنصاَرى ُاًفترقوُاً ُوألقى ُبينهخخم ُاًلعخخداًوة
نم هه لق لثخخاَ ذمي لناَ ُ نذ لخخخ أ

ل لرى ُ لصخخاَ لن لنخخاَ ُ ذإ هلوُاً ُ لقخخاَ لن ُ ذذيِ للخخ لن ُاً ذمخخ لو واًلبغضاَء ُبقوُله: ُ" ُ
ذما نوُ ليِ للى ُ ذإ لء ُ لضاَ نغ لب نل لواً لة ُ لو لداً لع نل هم ُاً هه لن ني لب لناَ ُ نيِ لر نغ أ

ل لف ذه ُ ذب هرواً ُ دك هذ لماَ ُ ذم ظظاَ ُ لح هسوُاً ُ لن لف
ذة" ُ( لم لياَ ذق نل ) ُاًلماَئدة. 14ُاً



داَ ُفهذه ُاًلقوُاًل ُل ُتنطبق ُعلى ُماَ ُذكر  ُفخخإن)149(وقاَل: ُ" ُوأيِض
داَ ُإنمخخاَ داً ُ؛ٌيِقوُلخخوُن ُأيِضخخ داَ ُواًحخخد اًلذيِن ُيِقوُلوُن ُأنهماَ ُاًتحداً ُوصاَراً ُشخخيئ
اًتحد ُاًلكلمة ُاًلتيِ ُهيِ ُاًلبن، ُواًلذيِن ُيِقوُلوُن ُهمخخاَ ُجخخوُهر ُواًحخخد ُلخخه
طبيعتاَن، ُيِقوُلوُن ُإن ُاًلمسيح ُإله ُوإنخخه ُاًللخخه، ُواًلخخذيِن ُيِقوُلخخوُن ُإنخخه
داَ حل ُفيه ُيِقوُلوُن ُخلق ُفيه ُاًلكلمة ُاًلتيِ ُهيِ ُاًلبن ُوهخخيِ ُاًللخخه ُأيِضخخ

بوُجه ُآخر". ُ

وقخخاَل: ُ" ُوعلخخى ُهخخذاً ُفتكخخوُن ُكخخل ُآيِخخة ُممخخاَ ُذكخخره ُاًللخخه ُعخخن
داَ ُبتثليخخث ُاًلقخخاَنيم، ُوباَلتحخخاَد اًلقوُاًل ُتعم ُجميع ُطوُاًئفهم ُوتعم ُأيِض
واًلحلوُل، ُفتعم ُأصناَفهم ُوأصناَفا ُكفرهخخم، ُليخخس ُيِختخخص ُكخخل ُآيِخخة

بصنف، ُكماَ ُقاَل ُمن ُيِزعم ُذلك. ُ

ول ُتختص ُآيِة ُبتثليث ُاًلقاَنيم، ُوآيِة ُباَلحلوُل ُواًلتحاَد، ُبل ُهخخوُ
سبحاَنه ُذكر ُفيِ ُكل ُآيِة ُكفرهم ُاًلمشترك. ُ

ولكخخن ُوصخخف ُكفرهخخم ُبثلثا ُصخخفاَت ُوكخخل ُصخخفة ُتسخختلزما
اًلخرى: ُأنهم ُيِقوُلوُن ُاًلمسخخيح ُهخخوُ ُاًللخخه، ُويِقوُلخخوُن ُهخخوُ ُاًبخخن ُاًللخخه،
ويِقوُلوُن ُإن ُاًلله ُثاَلث ُثلثة، ُحيث ُاًتخذواً ُاًلمسيح ُوأمه ُإلهين ُمخخن
دون ُاًلله، ُهذاً ُباَلتحاَد، ُوهذاً ُباَلحلوُل ُ،وتبين ُبذلك ُإثباَت ُثلثا ُآلهة
منفصلة ُغير ُاًلقاَنيم، ُوهخخذاً ُيِتضخخمن ُجميخخع ُكفخخر ُاًلنصخخاَرى، ُوذلخخك
أنهم ُيِقوُلوُن: ُاًلله ُجخخوُهر ُواًحخخد ُلخخه ُثلثخخة ُاًقخخاَنيم، ُوهخخذه ُاًلقخخاَنيم

داَ". ُأهخ. ُ داَ، ُوتاَرة ُصفاَت ُوخوُاًص يِجعلوُنهاَ ُتاَرة ُجوُاًهر ُوأشخاَص

ومن ُهذاً ُكله ُيِتبين ُلك ُأن ُاًلنصخخاَرى ُعلخخى ُاًختلفا ُمنخخاَهجهم
هيِعبخخدون، ُوعبخخاَداًتهم ُتفيخخد ُأنهخخم يِعتقخخدون ُأن ُفخخيِ ُاًللهخخوُت ُثلثخخة ُ

متغاَيِرون، ُوأن ُاًتحدواً ُفيِ ُاًلجوُهر ُواًلقدما ُواًلصفاَت. ُ

داَ ُأقخخاَنيم ُلشخيِء بتخخاَبهم ُيِحخخاَولوُن ُأن ُيِجعلخوُهم ُجميعخ ولكخن ُك
واًحد، ُأي ُأنهم ُيِحخخاَولوُن ُاًلجمخخع ُبيخخن ُاًلتثليخخث ُواًلوُحداًنيخخة ُبصخخوُرة

بعيدة ُعن ُاًلفهاَما ُواًلوُاًقع. ُ

قاَل ُشيخ ُاًلسلما ُرحمه ُاًلله: ُ(.. ُومخخن ُهنخاَ ُقيخل: ُاًلنصخاَرى،
غلطوُاً ُفيِ ُأول ُمسألة ُمن ُاًلحساَب ُاًلذي ُيِعلمخه ُكخخل ُأحخخد!! ُوهخخوُ

قوُلهم ُاًلوُاًحد ُثلثة ُ!!)أهخ.

لمحة عن طوائف النصرانية وفرقها الحديثة

 ُأي ُعلى ُوجه ُاًلتخصيص ُواًلتنصيص. ُ ُ()149



أماَ ُأهم ُاًلفرق ُواًلطوُاًئف ُاًلنصراًنية ُاًلمتبقية ُاًليوُما ُفهيِ: ُ

رل: الكاثوليك:  * أو

وتسخخمى ُكنيسخختهم ُباَلكنيسخخة ُاًلغربيخخة ُلمتخخداًد ُنفوُذهخخاَ ُإلخخى
اًلغخخرب ُاًللتينخخيِ ُاًلخخذيِن ُيِسخخكنوُن ُبلد ُإيِطاَليخخاَ ُوبلجيكيخخاَ ُوفرنسخخاَ
واًلبرتغاَل ُوإيِرلنداً ُويِوُجد ُلهم ُأتباَع ُفيِ ُأمريِكاَ ُاًلشماَلية ُواًلجنوُبية
وأفريِقيخخاَ ُوآسخخياَ، ُويِخخدعوُن ُأن ُمؤسخخس ُفرقتهخخم ُ(بطخخرس) ُكخخبير
اًلحخخوُاًريِين ُ،ويِخخدعوُن ُأن ُبخخاَبوُاًت ُرومخخاَ ُخلفخخاَؤه، ُولخخذلك ُيِسخخموُن
كنيسخختهم ُباَلبطرسخخية ُأو ُاًللتينيخخة، ُلنهخخاَ ُتخخدعى ُإمخخاَما ُاًلكنخخاَئس

ومعلمتهاَ، ُلنهاَ ُوحدهاَ ُاًلتيِ ُتنشر ُاًلنصراًنية ُفيِ ُاًلعاَلم. ُ

وتتبع ُاًلكنيسة ُاًلكاَثوُليكيخخة ُفخخيِ ُرومخخاَ ُاًلنظخخاَما ُاًلبخخاَبوُي، ُوهخخوُ
: ُأنهاَ ُأباَحتومن بدع الكاثوليكية ومحدثاتهامجمع ُاًلكناَئس. ُ

أكل ُلحم ُاًلمخنوُق، ُوأباَحت ُللرهباَن ُأكل ُلحم ُاًلخنزيِر. ُ

وتعتقد ُاًلمساَواًة ُاًلكاَملخخة ُبيخخن ُاًللخخه ُاًلب ُ!! ُواًللخخه ُاًلبخخن!!
وتقوُل ُأن ُاًلمسيح ُطبيعتين ُبعد ُاًلتحخخاَد ُإحخخداًهاَ ُلهوُتيخخة ُواًلخخخرى
ناَسوُتية، ُوهيِ ُاًلكنيسة ُاًلتيِ ُاًعتاَدت ُإصداًر ُصكوُك ُاًلغفراًن، ُوقخخد
كاَن ُأصل ُهذه ُاًلبدعة ُأن ُيِدفع ُمبلغ ُمن ُاًلماَل ُللكنيسخخة ُللحصخخوُل
على ُإعفاَء ُمن ُاًلشتراًك ُفيِ ُاًلحروب ُاًلصليبية؛ٌ ُثم ُأصبحت ُفيمخخاَ
بعخخد ُوسخخيلة ُلكخخل ُأمخخوُاًل ُاًلنخخاَس ُباَلباَطخخل ُمخخن ُقبخخل ُاًلقسيسخخين

واًلرهباَن ُبدعوُى ُغفراًن ُاًلذنوُب. ُ

خ ُويِتبع ُللكنيسة ُاًلكاَثوُليكية ُطوُاًئف ُأخرى ُوإن ُلم ُتكن ُكاَعتقاَدهخخاَ
فيِ ُطبيعة ُاًلمسيح ُوهم: ُ

تقدما ُاًلكلما ُعليهاَ ُوأنهاَ ُنسخخبة ُإلخخى ُنسخخطوُر،النسطورية: .1
داَ ُللقسطنطينية ُلمدة ُأربع ُسخخنين ُقبخخل ُخلعخخه اًلذي ُكاَن ُبطريِرك
ونفيه ُإلى ُمصر، ُوكاَن ُيِرى ُأن ُمريِم ُأما ُاًلمسخخيح ُلخخم ُتلخخد ُاًللخخه
بل ُولدت ُاًلنساَن ُفقط، ُثم ُاًتحد ُاًلنساَن ُبعخخد ُولدتخخه ُبخخاَلقنوُما
اًلثاَنيِ ُوهوُ ُاًلبن، ُوليس ُذلخخك ُاًلتحخخاَد ُحقيقخخيِ ُبخخل ُمجخخاَزي ُلن

اًلله ُمنحه ُاًلمحبة، ُفهوُ ُاًتحاَد ُفيِ ُاًلمشيئة ُعنده. ُ

وكاَتبه ُعلى ُأثر ُذلك ُ(كيرلس) ُبطريِرك ُاًلسكندريِة، ُويِوُحنخخاَ
بطريِرك ُإنطاَكياَ ُليعدل ُعن ُرأيِه، ُلكنه ُلخخم ُيِسخختجب ُلهخخم، ُفاَنعقخخد

ما) ُوقرر ُلعنه ُوطرده ُوإثبخخاَت ُأن ُمريِخخم ُاًلعخخذراًء431مجمع ُسنة ُ(
ولدت ُاًلنساَن ُاًلله. ُ

. المارونية: 2

مقرهاَ ُلبناَن ُنسبة ُإلى ُاًلقديِس ُمخخاَرون ُاًلخخذي ُأعلخخن ُسخخنة ُ(
ما) ُأن ُاًلمسيح ُذو ُطبيعتين ُولكنه ُذو ُإراًدة ُواًحخخدة ُأو ُمشخخيئة667



هيِقبخخل ُقخخوُله، ُفخخاَجتمع ُاًلمجمخخع ُاًلسخخاَدس ُبمديِنخخة واًحخخدة، ُولخخم ُ
ما) ُوقخخرر ُرفخخض ُنحلخخة ُمخخاَرون، ُولعنخخه680اًلقسخخطنطينية ُسخخنة ُ(

وتكفيخخر ُكخخل ُمخخن ُيِخخذهب ُإليهخخاَ، ُوقخخد ُنزلخخت ُبأتبخخاَعه ُاًلمحخخن
واًلضطهاَداًت، ُفلم ُيِجدواً ُأماَمهم ُإل ُاًلفراًر ُواًلعتصاَما ُبمدن ُجبل
لبناَن ُ،وقد ُتحاَيِلت ُاًلكنيسة ُاًلكاَثوُليكية ُوقربتهم ُإليهاَ، ُفأعلنوُاً ُلهخخاَ

ما ُعلخخى ُأن ُيِبقخخوُاً ُعلخخى ُرأيِهخخم،1182اًلطاَعة ُواًلتحاَد ُمعهاَ ُسخخنة ُ
ولهم ُبطريِركهم ُاًلخاَص ُبهم، ُوإن ُكاَن ُيِقر ُباَلريِاَسة ُلباَباَ ُروماَ ُ…

السريان: .2

طوُاًئف ُمن ُاًلنصاَرى ُيِقوُلوُن ُأن ُاًلمسيح ُذو ُطبيعخخة ُواًحخخدة،
لكنهخخم ُيِعخخترفوُن ُبرئاَسخخة ُاًلكنيسخخة ُاًلكاَثوُليكيخخة ُعليهخخم، ُوأن ُلهخخم

رأيِهم ُوبطريِركهم ُاًلخاَص ُلهم. ُ

را: الرثوذكس:  * ثاني

وتسمى ُكنيستهم ُباَلكنيسة ُاًلشخخرقية ُأو ُاًليوُناَنيخخة ُأو ُكنيسخخة
اًلخخروما ُاًلشخخرقيين ُلن ُأتباَعهخخاَ ُكخخاَنوُاً ُمخخن ُشخخرق ُأوروبخخاَ ُوروسخخياَ

واًلبلقاَن ُواًليوُناَن. ُ

مقرهاَ ُاًلصليِ ُكاَن ُاًلقسطنطينية، ُبعد ُاًنفصاَلهاَ ُعن ُكنيسخخة
ما ُ.. ُوترتيبهاَ ُيِتبخخع ُنظخخاَما ُاًلكليخخروس: ُفيبخخدأ ُمخخن1054روماَ ُسنة ُ

اًلبطريِرك ُويِليه ُفيِ ُاًلرتبة ُاًلمطاَرنة. ُثم ُاًلساَقفة، ُثم ُاًلقماَمصة،
وهم ُقسس ُممتاَزون، ُيِليهم ُاًلقسس ُاًلعاَديِوُن. ُ

لم ُتقبل ُكنيستهم ُأكل ُلحم ُاًلمخنخخوُق، ُورفضخخت ُإباَحخخة ُأكخخل-
لحم ُاًلدما ُللرهباَن. ُ

أصرت ُعلى ُأن ُروح ُاًلقدس ُنشأ ُعن ُاًلله ُاًلب ُفقط.-

 ُوقاَلت ُبأفضلية ُاًلله ُاًلب ُعن ُاًلله ُاًلبن.-

 ُوترى ُأن ُاًلمسيح ُله ُطبيعة ُواًحدة ُومشيئة ُواًحدة. ُ-

خخخ ُوهنخخاَك ُطوُاًئخخف ُأخخخرى ُتتبخخع ُاًلمخخذهب ُاًلرثوُذكسخخيِ ُوإن ُكخخاَنت
كناَئسهاَ ُمستقلة: ُ

الكنسية المصرية: .1

رئيس ُهذه ُاًلكنيسخخة ُهخوُ ُبطريِخخرك ُاًلقبخط ُاًلمقيخخم ُباَلقخاَهرة
داَ ُ( ُبخخاَب ُاًلسخخكندريِة) ُورئيخخس ُاًلفريِقييخخن ُاًلنصخخاَرى، ويِدعى ُحاَليخخ
ويِتبعخخوُن ُفخخيِ ُهخخذه ُاًلريِاَسخخة ُسخخكاَن ُاًلحبشخخة، ُفهخخم ُخاَضخخعوُن

داَ ُيِسوُسهم. ُ لبطريِرك ُاًلكنيسة ُاًلقبطية ُوهوُ ُيِعين ُلهم ُأسقف



 ُاًجتمخخع)150(وتعتقد ُهذه ُاًلكنيسة ُأن ُللمسخخيح ُطبيعخخة ُواًحخخدة
فيهاَ ُاًللهوُت ُباَلناَسوُت، ُواًنعقد ُلهذه ُاًلغاَيِة ُمجمع ُأفسس ُاًلثخخاَنيِ
خلل ُاًلنصخخف ُاًلول ُمخخن ُاًلقخخرن ُاًلخخخاَمس ُاًلميلدي، ُوأعلخخن ُهخخذاً
اًلخخرأي، ُإل ُأن ُاًلكنيسخخة ُاًلباَبوُيِخخة ُرفضخخته ُووصخخفته ُبخخأنه ُمجمخخع

اًللصوُص. ُ

ما ُوتقرر ُفيخخه ُأن451واًنعقد ُبعد ُذلك ُمجمع ُخليكدونية ُسنة ُ
اًلمسيح ُفيه ُطبيعتاَن ُل ُطبيعة ُواًحدة، ُوأن ُاًللوُهية ُطبيعة ُوحخخدهاَ
واًلناَسوُت ُطبيعة ُوحده ُاًلتقياَ ُفيِ ُاًلمسيح، ُوبذلك ُرفخخض ُاًلمجمخخع
اًلخير ُرأي ُاًلكنيسة ُاًلمصريِة ُبل ُلعن ُهخخذاً ُاًلمجمخخع ُ(ديِسخخقوُرس)
بطريِرك ُاًلسكندريِة ُمماَ ُجعل ُاًلقباَط ُاًلمصريِين ُلماَ ُسخخمعوُاً ُبمخخاَ
نزل ُبرئيس ُكنيسخختهم، ُيِجتمعخخوُن ُعلخخى ُعخخدما ُاًلعخختراًفا ُبقخخراًراًت
ذلك ُاًلمجمع، ُبل ُثاَرواً ُضخخده ُورفضخخوُاً ُتعييخخن ُبطريِخخرك ُعلخخى ُغيخخر
مخخذهبهم ُوكخخاَن ُقخخراًر ُمجمخخع ُخليكدونيخخة ُهخخذاً ُهخخوُ ُسخخبب ُاًنفصخخاَل

اًلكنيسة ُاًلمصريِة ُعن ُاًلكنسية ُاًلغربية. ُ

وقد ُظهر ُللمذهب ُاًلقبطيِ ُاًلمصري ُداًعية ُقوُي ُفخخيِ ُوسخخط
) ُاًلخخذي ُجخخاَليعقوب البببراذعياًلقرن ُاًلساَدس ُاًلميلدي ُهخخوُ ُ(

داَ ُإلى ُاًعتناَق ُاًلمذهب ُاًلقبطيِ ُاًلمصري. ُ اًلبلد ُاًلروماَنية، ُداًعي

الرمن: .2

طوُاًئف ُمن ُاًلنصخخاَرى ُمخخوُطنهم ُاًلصخخليِ ُأرمينيخخاَ، ُوإن ُكخخاَنوُاً
يِنتشرون ُفيِ ُمصر ُواًلردن ُوبلد ُاًلشرق ُاًلوسط، ُويِعتقدون ُ ُفيِ
اًلمسيح ُاًعتقاَداًت ُاًلكنيسة ُاًلقبطية، ُوهخخيِ ُأن ُاًلمسخخيح ُذو ُطبيعخخة
واًحدة ُومشيئة ُواًحدة، ُولكن ُطقوُسهم ُاًلديِنية ُوتقاَليدهم ُمختلفة،
كمخخاَ ُأن ُلهخم ُبطاَركخخة ُمسخختقلين، ُفهخخم ُل ُيِنخخدمجوُن ُمخع ُاًلكنخخاَئس

اًلخرى. ُ

را: البروتستانت:   "وتعنيِ ُاًلصلح ُاًلديِنيِ" ُ* ثالث

يِنتشرون ُفيِ ُألماَنياَ ُوإنكلخختراً ُواًلخخداًنمرك ُوفرنسخخاَ ُوإيِطاَليخخاَ
وإسباَنياَ ُوبلجيكاَ، ُوهوُلنداً ُوسوُيِسراً ُواًلنرويِج ُوأمريِكخخاَ ُاًلشخخماَلية،
وتسمى ُكنيستهم ُ"اًلكنيسة ُاًلنجيليخخة" ُبمعنخخى ُأن ُأتباَعهخخاَ ُيِتبعخخوُن
اًلنجيل ُويِفهموُنه ُبأنفسهم ُدون ُاًلخضوُع ُلحد ُمن ُرجاَل ُاًلخخديِن ُأو
طاَئفة ُأخرى، ُوخخخاَلفوُاً ُبخخذلك ُاًلكنخخاَئس ُاًلخخخرى ُاًلخختيِ ُتعتخخبر ُفهخخم

داَ ُعلى ُرجاَل ُاًلكنيسة. ُ اًلنجيل ُوقف

 ُيِوُاًفقهم ُعلى ُهذاً ُاًلسريِاَن ُكماَ ُتقدما ُ ُ()150



يِقوُلوُن ُباَستحاَلة ُتحوُل ُاًلخبز ُواًلخمر ُفيِ ُعيخخد ُاًلفصخخح ُإلخخى
جسد ُاًلمسخخيح ُودمخخه، ُويِطخخاَلبوُن ُبإبطخخاَل ُصخخكوُك ُاًلغفخخراًن ُلعخخدما

وجوُد ُأصل ُلذلك ُفيِ ُاًلنجيل. ُ

ما) ُوكاَن ُمن1546-1483 ُ()151(مارتن لوثرزعيمهم ُاًلول ُ
داً ُعلى ُمن ُنظر ُفيِ ُفلسفة ُأرسطوُ، ُوكخاَن ُيِلقيخه أشد ُاًلناَس ُإنكاَر
باَلخنزيِر ُاًلخخدنس ُاًلكخخذاًب ُ.. ُوكخاَن ُمخاَرتن ُلخوُثر ُيِخخرى ُبخأن ُإرضخاَء
اًلرب ُإنماَ ُيِناَل ُباَليِماَن ُفقط، ُول ُدخل ُللطاَعخخاَت ُواًلعبخخاَداًت ُفخخيِ

داَ ُبخخذلك ُلرجخخاَء؛ٌ ُ ُذلك وذلك ُليزيِل ُكهنوُت ُرجاَل ُاًلكنيسة ُوهيمنتهم، ُمكرسخخ
داَ ُلبوُلس. داً ُمتحمس . ُبوُلس ُوتحريِفاَته. ُفقد ُكاَن ُلوُثر ُنصير

وكاَن ُمن ُأعماَله ُترجمخخة ُ(كتخاَبهم ُاًلمقخدس) ُإلخى ُاًللغخة ُاًللماَنيخخة
ليمكن ُكل ُأحد ُمن ُقراًءته ُدون ُاًلرجوُع ُإلى ُرجاَل ُاًلديِن. ُ

داَ ُفرفخخض، ُفخخأعلن ُأنخخه ُكخخاَفر طلب ُمنه ُاًلتبري ُمن ُآراًئه ُعلنخخ
ما ُوأن ُكتبخخه ُمحرمخخة.1521خاَرج ُعن ُاًلقاَنوُن ُفيِ ُمجمع ُورمخخس ُ

داً وحكم ُبأن ُيِحرق ُلخخوُثر ُعلخخى ُاًلخخخاَزوق، ُولكخخن ُآراًؤه ُلقيخخت ُتأيِيخخد
داَ ُمن ُبعض ُاًلمخخراًء ُاًللمخخاَن، ُممخخاَ ُنجخخاَه داَ ُفيِ ُألماَنياَ، ُخصوُص واًسع

من ُتلك ُاًلعقوُباَت. ُ

واًلبروتستاَنت ُكاَلكاَثوُليك ُفيِ ُقخخوُلهم ُأن ُللمسخخيح ُطبيعخختين
بعد ُاًلتحاَد ُإحداًهماَ ُلهوُتية ُواًلخرى ُناَسوُتية. ُ

وباَلجملة ُفاَلبروتستاَنت ُلم ُيِبطلوُاً ُفخخيِ ُإصخخلحهم ُاًلمزعخخوُما
دل ُمن ُأصوُل ُاًلنصراًنية ُاًلشركية، ُكاَلقوُل ُبألوُهية ُعيسخخى ُوأنخخه أص
اًبن ُاًلله ُوأنه ُصلب ُمن ُأجل ُعقيدة ُاًلفداًء ُواًلخلص، ُوأن ُاًليِمخخاَن

مفا ُدون ُاًلعمل ُبأحكاَما ُاًلشريِعة ُ.. ُاًلخ. ُ بذلك ُكاَ

بل ُإنهخخم ُفقخخط ُمنعخخوُاً ُمخخن ُاًلغلخخوُ ُباَلرؤسخخاَء ُفخخيِ ُسخخلطتهم،
فحركتهخخم ُكخخاَنت ُدعخخوُة ُلصخخلح ُاًلكنيسخخة، ُل ُلصخخلح ُاًلنصخخراًنية

وإرجاَعهاَ ُإلى ُأصوُلهاَ ُاًلصحيحة ُكماَ ُجاَء ُبهاَ ُاًلمسيح. ُ

ما ُفيِ ُألماَنياَ. ُدرس ُاًللهوُت، ُوبعد ُأن ُناَل ُاًلدكتوُراًه 1483ُ ُولد ُعاَما ُ()151
ما ُحيث ُألصق ُعلى ُباَب 1517ُصاَر ُيِدرسه، ُأنتقد ُاًلكنيسة ُفيِ ُبداًيِة ُعاَما ُ
) ُومن ُأهمهاَ ُصكوُك ُاًلغفراًن 95ُاًلكنيسة ُفيِ ُ(وتنبرغ) ُاًلحتجاَجاَت ُاًلخ ُ(

اًلتيِ ُتبيعهاَ ُاًلكنيسة، ُوكاَن ُمن ُنتاَئج ُدعوُته ُاًلصلحية!! ُإنشاَء ُاًلمذهب ُ
داَ ُفيِ ُاًلكنيسة، ُ داً ُهاَم اًلبروتستاَنتيِ ُ. ُوكاَن ُللصلح ُاًلديِنيِ ُاًلذي ُناَدى ُبه ُدور

 ُكاَنت ُهناَك ُكنيسة ُرسمية ُواًحدة ُمعترفا ُبهاَ ُوهيِ 1517ُفقبل ُعاَما ُ
اًلكنيسة ُاًلروماَنية ُاًلكاَثوُليكية، ُوكاَن ُكل ُمن ُيِخرج ُعلى ُاًلكنيسة ُيِعاَقب ُ
داً ُ.. ُوبعد ُذلك ُتجرأ ُاًلناَس ُعلى ُاًلكنيسة، ُوتعددت ُاًلكناَئس. ُ لكوُنه ُكاَفر
وكاَن ُلوُثر ُيِكره ُاًليهوُد ُبشكل ُفظيع، ُولعل ُلكتاَباَته ُشديِدة ُاًللهجة ُضد ُ
اًليهوُد، ُأثر ُفيِ ُتمهيد ُاًلطريِق ُلعصر ُهتلر ُفيِ ُألماَنياَ ُأواًئل ُاًلقرن ُاًلعشريِن.



لخخذلك ُبقيخخت ُموُضخخوُعاَت ُرئيسخخية ُوضخخخمة ُلخخم ُيِتطخخرق ُلهخخاَ
إصلحهم ُاًلديِنيِ ُاًلمزعوُما، ُمن ُقريِب ُأو ُبعيد ُ؛ٌ ُأهمهاَ: ُ

ِعقيدة ُاًلتثليث، ُوماَ ُتضمنته ُقراًراًت ُاًلمجخخاَمع ُاًلسخخاَبقة ُفخخي
داَ ُقراًراًت ُمجمخخع ُنيقيخخة ُسخخنة ُ ما ُوقخخراًراًت325اًلعقيدة، ُخصوُص

ما)، ُففيِ ُاًلول ُتقخخررت ُعقيخخدة381مجمع ُاًلقسطنطينة ُسنة ُ(
اًلتثليث ُوألوُهية ُاًلمسيح ُعندهم، ُوفيِ ُاًلثاَنيِ ُقررواً ُألوُهية ُروح

داً ُكبيراً. ُ اًلقدس، ُتعاَلى ُاًلله ُعماَ ُيِقوُلوُن ُعلوُ

عقيدة ُصلب ُاًلمسخخيح، ُللتكفيخخر ُعخخن ُخطاَيِخخاَ ُاًلبشخخر ُ(عقيخخدة
اًلفداًء). ُ

اًلبحخخث ُعخخن ُإنجيخخل ُاًلمسخخيح ُنفسخخه ُبمعنخخى ُاًلقتصخخاَر ُعلخخى
داَ تعاَليم ُاًلمسيح ُاًلصلية، ُواًستبعاَد ُاًلدخيل ُعلخخى ُذلخخك، ُخصوُصخخ

ماَ ُيِتعلق ُباَلعقيدة. ُ

مراًجعخخة ُبشخخاَرة ُاًلمسخخيح ُبخخاَلنبيِ ُاًلمخخيِ ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه
داَ ُللرسخل، ُواًلبحخث ُعخن ُذلخخك وسلم ُ؛ٌ ُاًلذي ُيِأتيِ ُمن ُبعده ُخاَتم

فيِ ُتعاَليم ُاًلمسيح ُاًلصلية. ُ

إذ ُكل ُمن ُاًدعى ُاًلسعيِ ُفيِ ُاًصلح ُاًلنصراًنية ُأو ُكنيستهاَ؛ٌ ُدون ُأن
يِطرق ُهذه ُاًلصخخوُل ُاًلمهمخخة ُفخخيِ ُاًلديِاَنخخة ُاًلنصخخراًنية ُ؛ٌ ُفهخخوُ ُضخخاَل

واًهم ُفيِ ُإصلحه ُ، ُودعوُاًه ُمحض ُزيِف ُوضلل.. ُ



خاتمةال
 ُ ُ ُ ُ ُ ُوعلى ُكل ُحاَل ُفإن ُاًلمسيحية ُلم ُتعدما ُفيِ ُتاَريِخهاَ ُمن ُدعاَة
حاَولوُاً ُاًلعتراًض ُعلى ُبعض ُجوُاًنب ُاًلعقيدة ُاًلنصخخراًنية ُواًلتعخخرض

إلى ُبعض ُتلكم ُاًلصوُل ُاًلخطيرة ُ، ُمنهم: ُ

داَ ُفخخيِ ُاًلسخخكندريِة ُفخخيِ ُبداًيِخخةآريوس- : ُتقدما ُأنه ُكاَن ُقسيس
اًلقرن ُاًلراًبع ُاًلميلدي، ُوهوُ ُاًلذي ُأعلن ُأن ُاًلله ُوحده ُهخخوُ ُاًللخخه
اًلوحد، ُأماَ ُاًلمسيح ُواًلروح ُاًلقدس ُفهماَ ُمخلوُقاَن، ُوقخخد ُحكخخم

عليه ُمجمع ُنيفيه ُباَلكفر، ُوقرر ُقتله ُونفيه، ُولعن ُأتباَعه.. ُ

: ُتأثر ُبآَراًء ُآريِوُس. ُرقخخى ُكرسخخيِ ُاًلبطريِركيخخةمقدونيوس-
داَ ُللقسطنطينية.. ُ باَلقسطنطينية ُبعد ُبوُلس ُفكاَن ُأسقف

 ُ ُ ُوكاَن ُيِقوُل ُأن ُعيسى ُعبد ُمخلخخوُق ُوإنسخخاَن ُنخخبيِ؛ٌ ُرسخخوُل ُاًللخخه
)152(كساَئر ُاًلنبيخخاَء ُعليهخخم ُاًلسخخلما، ُوأن ُعيسخخى ُهخخوُ ُروح ُاًلقخخدس

وكلمخخة ُاًللخخه ُوأن ُروح ُاًلقخخدس ُواًلكلمخخة ُمخلوُقتخخاَن، ُ ُعقخخد ُمجمخخع
ما ُمن ُأجله ُوقرر ُحرماَنه ُوطرده ُوعزله. 381ُاًلقسطنطينية ُسنة ُ

داَ ُكل ُمن: ُ- وكاَن ُعلى ُرأي ُآريِوُس ُبعدما ُألوُهية ُاًلمسيح ُأيِض

أسببقف مقدونيببة، واسببقف فلسببطين، وكنيسببة
أسيوط. 

: ُاًلخخذي ُأعلخخن ُأن ُاًللخخه ُل ُيِخخدركه ُاًلفهخخم، ُوهخخوُأوريجانوس-
أعلى ُمن ُأن ُتكوُن ُأوصاَفه ُشبيهة ُباَلنسخخاَن، ُوأن ُاًللخخه ُل ُيِجخخزأ
ول ُيِجسخخد ُول ُيِحصخخر، ُفحكخخم ُعليخخه ُباَلحرمخخاَن، ُوحرقخخت ُكتبخخه

وطرد ُهوُ ُوأتباَعه. ُ

 ُ): ُفخخيِ ُاًلقخخرن ُاًلثخخاَلثترتليبباناًلفيلسخخوُفا ُاًلنصخخراًنيِ ُ( ُ-
بنخخاَ ُبريِئخخوُن ُممخخن ُاًبتخخدعوُاً ُمسخخيحية اًلميلدي ُ، ُأعلخخن ُقخخوُله: ُ( ُإ
رواًقية ُأو ُإفلطوُنية ُجدلية؛ٌ ُبعد ُاًلمسيح ُواًلنجيل ُلسخخناَ ُبحاَجخخة

إلى ُشيِء). ُ

: ُكخخاَن ُيِنكخخر ُألوُهيخخة ُاًلمسخخيح ُويِقخخرر ُأنالسقف نسطور-
اًلمسيح ُإنساَن ُكساَئر ُاًلناَس ُمملوُء ُباَلبركة. ُ

: ُفخخيِ ُإسخخباَنياَ ُجخخاَهر ُبوُحداًنيخخة ُاًللخخه، ُوإنكخخاَرسببرفيتوس-
داَ ُسنة ُ( )ما. 1553ُاًلثاَلوُثا، ُفقررواً ُإحراًقه ُحي

وغيرهم ُ..

 ُاًلصحيح ُأن ُروح ُاًلقدس ُهوُ ُاًلملك ُجبراًئيل، ُوهوُ ُمخلوُق، ُأماَ ُكلمة ُ()152
اًلله ُفقوُله ُتعاَلى: ُ"كن ُفيكوُن" ُاًلتيِ ُخلق ُسبحاَنه ُبهاَ ُاًلمسيح ُمن ُغير ُأب ُ
فاَلمسيح ُمخلوُق، ُأماَ ُكلما ُاًلله ُفهوُ ُمنه ُسبحاَنه، ُولذلك ُفهوُ ُغير ُمخلوُق. ُ ُ



إل ُأن ُعشاَق ُاًلشرك ُواًلزور ُواًلبهتاَن ُواًلتثليث، ُلحقخخوُاً ُكخخل
من ُحاَول ُاًلعتراًض ُعلى ُشيِء ُمن ُشركهم ُوكفرهم ُوبهتاَنهم. ُ

وكتموُاً ُكل ُنفس ُحاَول ُاًلقتراًب ُمن ُاًلتوُحيخخد ُواًلخخبراًءة ُمخخن
اًلشرك ُواًلتنديِد. ُوشهرواً ُبهم ُفيِ ُاًلمجتمعاَت ُاًلنصراًنية ُعلى ُمخخر
داَ ُمنهخخم ُعلخخى ُطمخخس اًلتاَريِخ، ُوكفروهم ُولعنوُهم ُوقتلخخوُهم. ُحرصخخ
معخخاَلم ُاًلتوُحيخخد، ُوصخخبغ ُاًلنصخخراًنية ُوإبقاَئهخخاَ ُفخخيِ ُديِخخاَجير ُاًلشخخرك

واًلتثليث ُواًلتنديِد. ُ

وقخخد ُوصخخف ُاًللخخه ُتعخخاَلى ُحخخاَل ُهخخؤلء ُومخخن ُتخخاَبعهم ُبقخخوُله
لح ذسخخي لم نل لواً ذه ُ للخخ ذن ُاًل هدو نن ُ ذم دباَ ُ لباَ نر أ

ل نم ُ هه لن لباَ نه هر لو نم ُ هه لر لباَ نح أ
ل هذواً ُ لخ لت سبحاَنه: ُ"اً

لماَ لع هه ُ لن لحاَ نب هس لوُ ُ هه لل ُ ذإ له ُ لل ذإ لل ُ دداً ُ ذح لواً دهاَ ُ لل ذإ هدواً ُ هب نع لي ذل لل ُ ذإ هرواً ُ ذم أ
ه لماَ ُ لو لم ُ ليِ نر لم لن ُ نب اً

لن" ُ( هكوُ ذر نش ) ُاًلتوُبة. 31ُهيِ

وقد ُروى ُاًلماَما ُأحمد ُواًلترمذي ُواًبن ُجريِر ُفيِ ُتفسير ُهخخذه ُاًليِخخة
من ُطرق ُيِقوُي ُبعضهاَ ُبعض ُأن ُعدي ُبن ُحاَتم ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُلماَ
بر ُإلى ُاًلشاَما ُوكاَن بلغته ُدعوُة ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُف
بن أسرت ُأخته ُوجماَعة ُمن ُقخخوُمه ُ؛ٌ ُثخخم ُمخخ

ه بصر ُفيِ ُاًلجاَهلية ُف قد ُتن
رسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُعلخخى ُأختخخه ُوأعطاَهخخاَ، ُفرجعخخت
بغبته ُفيِ ُاًلسلما ُوفيِ ُاًلقدوما ُعلى ُرسوُل ُاًلله ُصلى إلى ُأخيهاَ ُفر
داَ ُفخخيِ ُقخخوُمه اًلله ُعليه ُوسلم ُ؛ٌ ُفقدما ُعدي ُإلى ُاًلمديِنة ُوكاَن ُرئيس
طيِخخء ُ، ُوأبخخوُه ُحخخاَتم ُاًلطخخاَئيِ ُاًلمشخخهوُر ُبخخاَلكرما، ُفتحخخدثا ُاًلنخخاَس
بقدومه ُفدخل ُعلى ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُوفخخيِ ُعنخخق
عدي ُصليب ُمن ُفضة، ُوهوُ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُيِقرأ ُهخخذه ُاًليِخخة
ذه ُ) ُقخخاَل ُعخخدي: للخخ ذن ُاًل هدو نن ُ ذمخخ دبخخاَ ُ لباَ نر أ

ل نم ُ هه لن لبخخاَ نه هر لو نم ُ هه لر لبخخاَ نح أ
ل هذواً ُ لخخخ لت ( ُاً

فقلت؛ٌ ُإنهم ُلم ُيِعبدوهم ُ. ُفقاَل: ُ"بلى ُإنهم ُحرمخوُاً ُعليهخم ُاًلحلل
وأحلوُاً ُلهم ُاًلحراًما ُفاَتبعوُهم؛ٌ ُوذلك ُعباَدتهم ُإيِاَهم" ُ،وقاَل ُرسخخوُل
اًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم: ُ"يِاَ ُعدي ُماَ ُتقوُل ُ؟ ُأيِضخخرك ُأن ُيِقخخاَل
داَ ُأكبر ُمن ُاًلله ُ؟ ُماَ ُيِضرك ُ؟ ُأيِضخخرك ُأن اًلله ُأكبر؟ ُفهل ُتعلم ُشيئ
داَ ُغير ُاًلله ُ؟ ُثم ُدعاَه ُإلى ُاًلسلما يِقاَل ُل ُإله ُإل ُاًلله، ُفهل ُتعلم ُإله
فأسلم ُوشهد ُشهاَدة ُاًلحق. ُقاَل: ُفلقد ُرأيِخخت ُوجهخخه ُاًستبشخخر ُثخخم

حب ُعليهم ُ، ُواًلنصاَرى ُضاَلوُن". ُ قاَل: ُ"إن ُاًليهوُد ُمغضوُ

وهكذاً ُورد ُعن ُحذيِفة ُبن ُاًليماَن ُوعبخخد ُاًللخخه ُبخخن ُعبخخاَس ُوغيرهمخخاَ
فيِ ُتفسير ُ"اًتخذواً ُأحباَرهم ُورهباَنهم ُ… ُاًليِة" ُإنهم ُاًتبعوُهم ُفيماَ

حللوُاً ُوحرموُاً ُوشرعوُاً.

 ُوقخد ُرأيِخت ُفيمخاَ ُتقخخدما ُأمثلخخة ُكخثيرة ُممخاَ ُفعلخخه ُأحبخخاَر ُاًلنصخاَرى
وبطاَرقتهم ُورهباَنهم ُوقساَوستهم ُفيِ ُهذه ُاًلديِاَنخخة ُمخخن ُاًلتعريِخخف
واًلترقيع ُ، ُوماَ ُأدخلوُاً ُفيهاَ ُمن ُاًلشرك ُواًلتثليث ُ.. ُوكيف ُاًستحقوُاً



بذلك ُلعنة ُاًلله ُهم ُومن ُتخاَبعهم ُعلخخى ُاًفخختراًئهم ُعلخخى ُاًللخخه ُوعلخخى
عبده ُورسوُله ُاًلمسيح ُ؛ٌ ُمن ُاًلشرك ُاًلصراًح ُواًلكفر ُواًلبوُاًح. ُ

ُ ُ ُ 

الخلصا الحقيقي في التوحيد الذي جاء به السلم

داً ُ… وأخير

 ُفقد ُجاَء ُاًلسخخلما ُاًلبشخخريِة ُبخخاَلخلص ُاًلحقيقخخيِ ُاًلمتمثخخل ُبعقيخخدة
اًلتوُحيد. ُ

بزه ُاًلخاَلق ُعن ُاًلصاَحبة ُواًلشبيه ُواًلند ُواًلوُاًلد ُواًلوُلد. ُ فن

جاَءهم ُباَلتوُحيد ُاًلخخذي ُهخخوُ ُديِخخن ُكاَفخخة ُاًلنبيخخاَء ُمخخن ُلخخدن ُآدما
داً ُبهوُد ُوصاَلح ُوشعيب ُوموُسى ُوعيسخخى ُوغيرهخخم ُإلخخى ونوُح ُمرور

خاَتمهم ُعليه ُاًلصلة ُواًلسلما. ُ

لم ذهيخخ لراً نب ذإ للخخى ُ لع لل ُ ذز ننخخ أ
ه لمخخاَ ُ لو لنخخاَ ُ ني لل لع لل ُ ذز ننخخ أ

ه لمخاَ ُ لو ذه ُ لل ذبخاَل لنخخاَ ُ لم لءاً نل ُ هق "
لسخخى ذعي لو لسى ُ هموُ ليِ ُ ذت أو

ه لماَ ُ لو ذط ُ لباَ نس نل
ل لواً لب ُ هقوُ نع ليِ لو لق ُ لحاَ نس ذإ لو لل ُ ذعي لماَ نس ذإ لو

لن( هموُ ذل نسخخ هم هه ُ للخخ هن ُ نحخخ لن لو نم ُ ههخخ نن ذم مد ُ لحخخ أ
ل لن ُ نيخخ لب هق ُ در لف هن لل ُ نم ُ ذه دب لر نن ُ ذم لن ُ بيوُ ذب لن لواًل

لن84 ذمخخ ذة ُ لر ذخ نل ذفيِ ُاً لوُ ُ هه لو هه ُ نن ذم لل ُ لب نق هيِ نن ُ لل لف دناَ ُ ذديِ ذما ُ لل نس ذنل لر ُاً ني لغ ذغ ُ لت نب ليِ نن ُ لم لو (
لن( ذريِ ذس لخاَ نل )" ُ(آل ُعمراًن). 85ُاً

جاَء ُاًلسلما ُبهذاً ُاًلتوُحيد ُاًلصاَفيِ ُ؛ٌ ُفيِ ُوقت ُكخخاَن ُاًلنصخخاَرى
قد ُمسخوُاً ُديِنهم ُوبدلوُه ُوحرموُه ُ.. ُولم ُيِبق ُمماَ ُجاَء ُبه ُاًلمسخخيح
ببشة ُكماَ ُتلوُح ُبقاَيِاَ ُاًلوُشم همغ عليه ُاًلسلما ُإل ُرسوُما ُوأطلل ُتلوُح ُ
فيِ ُظاَهر ُاًليد، ُقد ُسفت ُعليهاَ ُسوُاًفيِ ُاًلجهل ُواًلتبديِل ُواًلتحريِف

واًلتثليث. ُ

وليس ُأدل ُعلى ُهذه ُاًلحاَل، ُمماَ ُجاَء ُفيِ ُخخخبر ُقصخخة ُإسخخلما
سلماَن ُاًلفاَرسيِ ُاًلطوُيِلة ُواًلتيِ ُرواًهاَ ُاًلماَما ُأحمد ُفخخيِ ُمسخخنده ُ(

) ُوفيهاَ ُحكاَيِة ُتنقله ُبين ُبقاَيِاَ ُمن ُرهباَن ُأهل ُاًلكتخخاَب5/441-444
فيِ ُبقاَع ُمتفرقة، ُكل ُيِدله ُعند ُموُته ُعلى ُواًحد، ُفيِ ُبقعخخة ُبعيخخدة
عنه، ُيِعرفه ُول ُيِعرفا ُغيره ُممن ُيِظنهم ُعلخخى ُديِخخن ُاًلمسخخيح ُفخخيِ
داَ ُل ُيِتجاَوز ُأصخخاَبع ُاًليخخد ُاًلوُاًحخخدة ُ، ذلك ُاًلزماَن؛ٌ ُوكاَن ُعددهم ُجميع
حتى ُقاَل ُله ُبعضهم ُلماَ ُحضرته ُاًلوُفاَة ُ: ُ( ُأي ُبنيِ ُواًلله ُمخخاَ ُأعلخخم



داً ُاًليوُما ُعلى ُماَ ُكنت ُعليه ُ، ُلقخخد ُهلخخك ُاًلنخخاَس ُوبخخدلوُاً، ُوتركخخوُاً أحد
دل ُباَلموُصل ُوهوُ ُفلن، ُفهوُ ُعلى ُماَ ُكنت أكثر ُماَ ُكاَنوُاً ُعليه، ُإل ُرج
عليه؛ٌ ُ ُفاَلحق ُبه ُ) ُإلى ُأن ُكاَن ُعند ُآخرهم ُوحضره ُاًلمخخوُت ُفقخخاَل
له ُسلماَن: ُ( ُإنيِ ُكنت ُمع ُفلن ُفأوصى ُبيِ ُإلى ُفلن ُوأوصى ُبخخيِ
فلن ُإلى ُفلن ُثم ُأوصى ُبيِ ُفلن ُإليك ُفإلى ُمن ُتوُصيِ ُبيِ ُ؟ ُوماَ
تأمرنيِ ُ؟ ُفقاَل ُله: ُ( ُأي ُبنيِ ُماَ ُأعلمه ُأصبح ُعلى ُماَ ُكناَ ُعليه ُأحد
من ُاًلناَس ُآمرك ُأن ُتأتيه، ُولكنه ُقد ُأظلك ُزماَن ُنبيِ ُهخخوُ ُمبعخخوُثا
داً ُإلى ُأرض ُبين ُحربخختين بديِن ُإبراًهيم؛ٌ ُيِخرج ُبأرض ُاًلعرب، ُمهاَجر
بينهماَ ُنخل، ُبه ُعلماَت ُل ُتخفى؛ٌ ُيِأكخخل ُاًلهديِخخة ُول ُيِأكخخل ُاًلصخخدقة،
بين ُكتبه ُخاَتم ُاًلنبوُة، ُفإن ُاًستطعت ُأن ُتلحخخق ُبتلخخك ُاًلبلد ُفاَفعخخل

…) ُإلى ُآخر ُقصة ُسلماَن ُاًلفاَرسيِ ُ.

وقد ُبشر ُاًلله ُتعاَلى ُفيِ ُكتاَبه ُوعلى ُلساَن ُنخخبيه ُصخخلى ُاًللخخه
عليه ُوسلم ُمن ُآمن ُمن ُاًلنصاَرى ُبعقيخخدة ُاًلتوُحيخخد ُاًلخختيِ ُجخخاَء ُبهخخاَ
اًلسلما ُ؛ٌوصدق ُبخاَتم ُاًلنبياَء ُواًلمرسلين ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُ؛ٌ

أن ُيِؤتى ُأجره ُمرتين. ُ

ذه ذبخخ نم ُ ههخخ ذه ُ ذلخخ نب لق نن ُ ذمخخ لب ُ لتخخاَ ذك نل هم ُاً هه لنخخاَ ني لت لءاً لن ُ ذذيِ للخخ فقخخاَل ُتعخخاَلى: ُ"اً
لن( هنوُ ذم نؤ لنخخا52َهيِ ذإ لنخخاَ ُ دب لر نن ُ ذمخخ بق ُ لح نل هه ُاً لن ذإ ذه ُ ذب لناَ ُ لم لءاً هلوُاً ُ لقاَ نم ُ ذه ني لل لع للى ُ نت هيِ لذاً ُ ذإ لو (

لن( ذمي ذل نس هم ذه ُ ذل نب لق نن ُ ذم لناَ ُ هروا53ًهك لب لصخخ لمخخاَ ُ ذب ذن ُ ني لت لر لم نم ُ هه لر نج أ
ل لن ُ نوُ لت نؤ هيِ لك ُ ذئ لل أو

ه (
لن" ُ(اًلقصص). ُ هقوُ ذف نن هيِ نم ُ هه لناَ نق لز لر لماَ ُ ذم لو لة ُ لئ دي لس ذة ُاًل لن لس لح نل ذباَ لن ُ هءو لر ند ليِ لو

وفيِ ُاًلصحيح ُعن ُأبيِ ُموُسى ُاًلشعري ُرضيِ ُاًلله ُعنه ُقاَل:
قاَل ُرسوُل ُاًلله ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم: ُ" ُثلثخخة ُيِؤتخخوُن ُأجرهخخم
مرتين ُرجل ُمن ُأهل ُاًلكتاَب ُآمن ُبنبيه ُثم ُآمخخن ُبخخيِ ُ….. ُاًلحخخديِث

ُ ."

وروى ُاًلماَما ُأحمد ُعخخن ُاًلقاَسخخم ُبخخن ُأبخخيِ ُأماَمخخة ُقخخاَل: ُإنخخيِ
لتحت ُراًحلة ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُيِخخوُما ُاًلفتخخح، ُفقخخاَل
دل، ُوقاَل ُفيماَ ُقاَل: ُ"من ُأسلم ُمن ُأهل ُاًلكتاَب ُفله داَ ُجمي دل ُحسن قوُ

أجره ُمرتين، ُوله ُماَ ُلناَ ُوعليه ُماَ ُعليناَ ُ…. ُاًلحديِث". ُ

وفيِ ُصحيح ُاًلبخاَري ُعن ُعباَدة ُبن ُاًلصاَمت ُعن ُاًلنبيِ ُصلى
اًلله ُعليه ُوسلم ُقاَل: ُ" ُمن ُشهد ُأن ُل ُإله ُإل ُاًلله ُوحده ُل ُشخخريِك
داً ُعبخخده ُورسخخوُله، ُوأن ُعيسخخى ُعبخخد ُاًللخخه ُورسخخوُله، له ُوأن ُمحمخخد
وكلمته ُألقاَهاَ ُإلى ُمريِم ُوروح ُمنه، ُواًلجنة ُحق ُواًلناَر ُحخخق ُأدخلخخه
اًلله ُاًلجنة ُعلى ُماَ ُكاَن ُمن ُاًلعمل ُ" ُوزاًد ُفخخيِ ُرواًيِخخة ُعخخن ُجنخخاَدة:

( ُمن ُأبوُاًب ُاًلجنة ُاًلثماَنية ُأيِهاَ ُشاَء ُ). ُ

فآَمنت ُطاَئفة ُمنهم ُودخلت ُاًلسلما ُوتاَبعت ُبشخخاَرة ُووصخخية
نبيِ ُاًلله ُعيسى ُعليه ُاًلسلما، ُفكاَن ُمنهم ُصحاَبة ُللنبيِ ُصلى ُاًللخخه



عليه ُوسخلم ُأجلء ُكسخلماَن ُاًلفاَرسخيِ، ُوعخدي ُبخن ُحخاَتم ُاًلطخاَئيِ
واًلنجاَشيِ ُوغيرهم ُ.. ُوكاَن ُمنهم ُاًلتاَبعوُن ُواًلمجاَهدون ُواًلشهداًء.

وكفرت ُطاَئفة، ُوأصرت ُعلى ُاًلبقاَء ُعلى ُماَ ُهخخيِ ُعليخخه ُمخخن
اًلشرك ُواًلتثليث، ُفمن ُعاَنخخد ُواًسخختكبر ُمخخن ُهخخؤلء، ُوأبخخى ُاًلنخخزول
داَ ُلهخخل ُاًلكفخخر تحخخت ُحكخخم ُاًلسخخلما ُأوحخخاَرب ُأهلخخه ُأو ُكخخاَن ُعوُنخخ
عليهم،كاَنت ُلخه ُجحاَفخخل ُاًلسخخلما ُباَلمرصخخاَد ُعلخخى ُمخخر ُاًلعصخوُر ُ..
فأزاًلوُاً ُحكم ُاًلروماَن ُفيِ ُبلد ُاًلشاَما، ُومضت ُجحاَفلهم ُتفتح ُاًلبلد
داَ ُحتى ُفتحخخوُاً ُإسخخباَنياَ، ُواًرتفعخخت ُراًيِخخاَت ُاًلخلفخخة ُعلخخى داَ ُوغرب شرق
حصوُنهاَ ُ،ونكست ُراًيِاَت ُاًلصليب ُواًرتفعخخت ُراًيِخخاَت ُاًلتوُحيخخد ُعلخخى
قلعهاَ ُوقصوُرهاَ، ُحتى ُوصلت ُجحاَفل ُاًلمسلمين ُإلى ُنهخخر ُاًلراًيِخخن

بفرنساَ. ُ

لل ُممن ُأصر ُعلخخى ُاًلبقخخاَء ُعلخخى ُديِنخخه ُاًلخخدخوُل ُتحخخت ذب لق ومن ُ
حكم ُاًلسلما ُ؛ٌكاَنت ُله ُذمة ُاًللخخه ُوذمخخة ُرسخخوُله ُصخخلى ُاًللخخه ُعليخخه

داً. ُ وسلم ُاًلذي ُأوصى ُفيِ ُكثير ُمن ُأحاَديِثه ُبأهل ُاًلذمة ُخير

حتى ُنعخخم ُهخخؤلء ُفخخيِ ُظخخل ُحكخخم ُاًلسخخلما ُبخخأمن ُوأمخخاَن ُلخخم
يِحلموُاً ُبمثله ُفيِ ُظخخل ُأي ُحكخخم ُآخخخر، ُول ُعاَيِشخخوُه ُمخخن ُقبخخل، ُول
حخختى ُفخخيِ ُحكخخم ُقسخخطنطين ُاًلخخذي ُكخخاَن ُأول ُمخخن ُأظهخخر ُديِخخاَنتهم
وجعلهخخاَ ُديِخخن ُاًلدولخخة ُوفخخرض ُأناَجيلهخخاَ ُوعقاَئخخدهاَ ُاًلشخخركية ُبقخخوُة
سلطاَنه ُ..! ُإذ ُقد ُتقدما ُأنه ُكاَن ُيِنكل ُويِقتل ُكل ُمخاَلف ُلماَ ُقرره
بقوُته ُفيِ ُمجاَمعه ُوإن ُكاَن ُمن ُأكبر ُقساَوسخختهم ُ.. ُوهخخذاً ُمخخاَ ُلخخم
يِتعرض ُلمثله ُاًلنصاَرى ُفيِ ُظل ُحكم ُاًلسلما ُاًلخخذي ُأقرهخخم ُعلخخى
ديِنهم ُبشرط ُدفعهم ُاًلجزيِة ُونزولهم ُتحت ُأحكاَما ُدولة ُاًلسلما. ُ

يِقخخوُل ُفيكتخخوُر ُسخخحاَب ُفخخيِ ُكتخخاَبه ُ(مخخن ُيِحمخخيِ ُاًلمسخخيحيين
 ُفصخخاَعداً: ُ( ُل ُشخخك ُأن ُاًلمسخخيحيين ُاًلمخضخخرمين26اًلعخخرب) ُص

اًلذي ُعاَصرواً ُاًلفتح ُاًلسلميِ ُهم ُأكثر ُمن ُلمس ُاًلمر ُبوُضوُح، ُإذ
داً ُوصخفه اًنتقلوُاً ُفجأة ُمن ُسلطاَن ُدولة ُكاَنت ُتضخطهدهم ُاًضخطهاَد
بعض ُاًلمؤرخين ُاًلعصريِين ُفيِ ُأوروبخخاَ ُبخخأنه ُل ُيِشخخبه ُحخختى ُأعمخخاَل
اًلبهاَئم، ُإلى ُسلطاَن ُدولة ُحاَفظت ُلهم ُعلى ُأديِاَرهم ُوبيعهم، ُكماَ
خيرتهم ُبين ُاًعتناَق ُاًلسلما ُ،واًلبقاَء ُعلخخى ُديِنهخخم ُبشخخرط ُاًلخخدخوُل
فخخيِ ُذمخخة ُاًلمسخخلمين، ُأي ُبشخخرط ُاًلنضخخماَما ُإلخخى ُدولخخة ُاًلسخخلما
ورفض ُاًلقتاَل ُمع ُأعداًئهاَ، ُوكاَن ُ( ُألكيروس ُاًلكنيسخخة ُاًلمصخخريِة ُ)
داَ ُفيِ ُاًلصحاَري ُهرباَ ُمن ُاًلمذاًبح ُاًلبيزنطية. ُفلماَ ُجاَء ُاًلفتخخح متخفي

داَ بيِتهخخاَ ُاًلكاَملخخة ُعلنخخ بر اًلسلميِ ُعاَدت ُاًلكنيسة ُاًلمصريِة ُإلى ُح
)153(،

 ُفقد ُأخبر ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُوسلم ُصحاَبته ُبأنهم ُسيفتحوُن ُمصر؛ٌ()153
داً، ُكماَ ُفيِ ُاًلحديِث ُاًلذي ُرواًه ُمسلم ُعن ُأبخخيِ ُذر ُقخخاَل: وأوصاَهم ُبأهلهاَ ُخير
قاَل ُرسوُل ُاًلله ُصلى ُاًللخخه ُعليخخه ُوسخخلم: ُ" ُإنكخخم ُسخختفتحوُن ُمصخخر ُ؛ٌ ُوهخخيِ



داَ ُلهخخم ُشخخيِء ولقد ُكاَن ُفيِ ُاًلسلما ُمتسع ُللنصاَرى ُلم ُيِكخخن ُمتاَحخخ
منه ُفيِ ُدولة ُبيزنطية. ُ

وتمتعخخت ُاًلمخخذاًهب ُاًلمسخخيحية ُاًلعربيخخة ُعلخخى ُاًختلفهخخاَ ُبعخخد
ظهوُر ُاًلسلما؛ٌ ُباَلحريِة ُاًلتيِ ُكخخاَنت ُتقاَتخخل ُمخن ُأجلهخخاَ ُتحخخت ُحكخخم
بيزنطخخة، ُووقخخت ُكخخاَنت ُجميخخع ُاًلخخدول ُل ُترضخخى ُبخخديِن ُآخخخر ُداًخخخل

 ُأهخ. ُ)154(تخوُمهاَ

داَ ُلموُاًجهخخة ُاًلمسخخلمين ُكتخخب داَ ُضخم وعندماَ ُجمع ُهرقل ُجيش
أبوُ ُعبيدة ُإلى ُعماَل ُاًلمدن ُاًلمفتوُحة ُفيِ ُاًلشاَما ُيِخخأمرهم ُبخخرد ُمخخاَ
جبوُه ُمن ُاًلجزيِة ُمن ُأهلهاَ ُوكتب ُإلى ُاًلناَس: ُ"إنمخخاَ ُرددنخخاَ ُعليكخخم
أموُاًلكم ُلنه ُبلغناَ ُماَ ُجمخخع ُلنخخاَ ُمخخن ُاًلجمخخوُع ُوأنكخخم ُاًشخخترطتم ُأن
نمنعكم ُونحن ُل ُنقدر ُعلى ُذلك ُاًلن ُوقد ُرددناَ ُماَ ُأخذناَ ُمنكم". ُ

إنه ُديِنناَ ُديِن ُعظيخخم، ُكفلخخت ُشخخراًئعه ُاًلعداًلخخة ُلرعاَيِخخاَ ُدولتخخه
اًلخاَضعين ُلحكاَمهاَ، ُول ُتتبدل ُتلك ُاًلشخخراًئع، ُول ُتتغيخخر ُعخخداًلتهاَ ُ..
بل ُهيِ ُمحفوُظة ُبحفظ ُاًلذكر ُاًلخخذي ُتكفخخل ُاًللخخه ُبحفظخخه ُإلخخى ُأن
يِخرثا ُسخبحاَنه ُاًلرض ُومخن ُعليهخاَ؛ٌ ُرغخخم ُاًلسخخاَليب ُواًلمماَرسخاَت
اَرى ُاًلصخليبيوُن ُاًلمسخلمين ُ، ُعنخدماَ اًلمقاَبلة ُاًلتيِ ُعاَمل ُبهخاَ ُاًلنص
غزواً ُبلدناَ، ُأو ُعندماَ ُصاَرت ُلهم ُاًلدولخخة ُواًلصخخوُلة ُفخخيِ ُبعخخض ُبلد

اًلمسلمين. ُ

ما)15/1/1099فيوُما ُاًستوُلى ُاًلصليبيوُن ُعلى ُبيت ُاًلمقدس ُفيِ ُ(
) ُألف ُمسلم، ُولم ُيِرحموُاً ُاًلشيوُخ ُول ُاًلطفخخاَل ُول70ذبحوُ ُنحوُ ُ(

 ُأيِاَما، ُولخخم ُتنتخخه ُإل ُبعخخد ُأن ُأعيخخاَهم3اًلنساَء ُفيِ ُمذبحة ُاًستمرت ُ
اًلجهاَد ُمن ُاًلقتل، ُحيث ُحطموُاً ُرؤوس ُاًلصخخبياَن ُعلخخى ُاًلجخخدراًن،
وألقوُاً ُباَلطفاَل ُاًلرضع ُمن ُأسوُاًر ُاًلحصوُن ُوشوُواً ُاًلرجخخاَل ُعلخخى
بون ُفخخيِ ُتوُاًريِخخخ اًلنخخاَر ُوبقخخرواً ُبطخخوُن ُاًلحوُاًمخخل ُ.. ُوهخخذاً ُكلخخه ُمخخد

اًلنصاَرى ُأنفسهم ُ؛ٌ ُفضل ُعن ُتوُاًريِخ ُاًلمسلمين ُ. ُ

وأماَ ُصلح ُاًلديِن ُفإنه ُلماَ ُاًستعاَد ُبيت ُاًلمقدس ُمخخن ُأيِخخديِهم
) ُسخخنة ُمخخن ُهخخذه ُاًلمجخخزرة؛ٌ ُلخخم ُيِعخخاَملهم ُباَلمثخخل، ُولمخخا90َبعخخد ُ(

أرض ُيِسمى ُفيهاَ ُاًلقيراًط، ُفإذاً ُفتحتموُهاَ ُفأحسنوُاً ُإلى ُأهلهاَ ُفإن ُلهم ُذمة
داً ُ" ُ داَ ُ" ُأو ُقاَل ُ" ُذمة ُوصهر ورحم

واًلقيراًط: ُجزء ُمن ُأجزاًء ُاًلدرهم ُواًلديِناَر ُكاَن ُأهل ُمصر ُيِسخختعملوُنه ُزمخخن
اًلفتح ُ. ُ

واًلذمة: ُاًلحرمة ُواًلحق. ُ
واًلرحم: ُلكوُن ُهاَجر ُأما ُإسماَعيل ُمنهم. ُ

أماَ ُاًلصهر: ُفلكوُن ُماَريِة ُاًلقبطية ُأما ُإبراًهيم ُاًبن ُاًلنبيِ ُصلى ُاًلله ُعليه ُ
وسلم، ُمنهم ُ. ُ

دل ُعن ُكتاَب ُ"اًلمسيح ُاًلدجاَل" ُلسعيد ُأيِوُب ُهاَمش ُص ُ()154 . ُ 74ُ ُنق



بمنهخخم ُعلخخى ُحيخخاَتهم ُ،وكخخاَنوُاً هسلمت ُله ُاًلحاَمية ُاًلنصراًنية ُهنخخاَك؛ٌ ُأ
) ُألف، ُوأعطاَهم ُمهلة ُللخروج ُفيِ ُسلما ُولم ُيِقتل100أكثر ُمن ُ(

أحداً ُمنهم، ُول ُفعل ُمثلماَ ُفعل ُ(ريِكاَردوس) ُاًلنجليزي ُاًلذي ُقتخخل
 ُآلفا ُسخخلموُاً ُأنفسخخهم ُإليخخه؛ٌ ُبعخخد ُأن3أمخخاَما ُمعسخخكر ُاًلمسخخلمين ُ

قطع ُعلى ُنفسه ُاًلعهد ُبحقن ُدماَئهم ُ!!

داَ ُمخخع ُاًلمسخخلمين، ُففخخيِ ُاًلنخخدلس وهكذاً ُكاَنت ُعهوُدهم ُدومخخ
عقد ُاًلمسلموُن ُفيِ ُغرناَطة ُمعاَهدة ُاًلتسليم ُمن ُاًلملكين ُ(فرديِناَ
وإزاًبيل) ُلكنهماَ ُنقضاَ ُاًلعهد ُ؛ٌ ُوقتل ُمن ُاًلمسلمين ُمخخاَ ُيِقخخرب ُمخخن

ثلثة ُمليِين!! ُ

وماَ ُمحاَكم ُاًلتفتيش ُاًلتيِ ُجرت ُبعد ُذلك ُعلخخى ُسخخمع ُوبصخخر
اًلعاَلم ُكله ُلمسلميِ ُاًلندلس ُبخاَفية ُعلى ُأحد؛ٌ ُويِكفيِ ُكيِ ُيِعخخرفا
اًلمرء ُاًلفرق ُفيِ ُاًلتعاَمل ُبينناَ ُوبينهم؛ٌ ُأن ُيِعلم ُأن ُاًلملكخخة ُإيِخخزاًبيل

بيخخر ُجميخخع ُاًلندلسخخيين ُبيخخن1502قد ُأصدرت ُعاَما ُ( داَ ُيِخ ما) ُمرسوُم
اًلتنصير ُأو ُاًلرحيل ُ!! ُومن ُلخخم ُيِخرض ُبهخذاً ُأوبخذاًك ُ؛ٌ ُنخاَل ُمصخخيره

اًلمحتوُما ُاًلذي ُسمعت ُبه ُاًلدنياَ ُكلهاَ ُولم ُيِخف ُعلى ُأحد. ُ

أماَ ُفيِ ُعصرناَ ُاًلحديِث ُفماَ ُأظن ُأن ُاًلمجخخاَزر ُاًلخختيِ ُاًرتكبهخخاَ
عباَد ُاًلصليب ُفيِ ُجميع ُأنحاَء ُاًلمعموُرة ُقد ُغاَبت ُعن ُذاًكخخرة ُأهخخل
داَ، ُفخخبرغم ُتخلخخيِ اًلعصر، ُفاَلعهد ُبمجاَزر ُصبراً ُوشاَتيل ُماَ ُزاًل ُقريِبخخ
أكثر ُأهل ُذلك ُاًلمخيم ُعن ُديِنهخخم ُوتحللهخخم ُمخخن ُإسخخلمهم ُإل ُمخخن
اًلهوُيِة ُواًلسماَء ُخ ُإل ُمن ُرحم ُاًلله ُوقليل ُماَهم ُخخخ؛ٌ ُفقخخد ُكخخاَن ُذبخخح
اًلنساَء ُواًلشيوُخ ُواًلطفاَل ُاًلرضع ُيِتم ُعلى ُأساَس ُأنهم ُقد ُشخخموُاً
راًئحة ُاًلسلما ُفيِ ُيِوُما ُمن ُاًليِاَما!! ُبخخدليل ُنجخخاَة ُكخخل ُمخخن ُاًنتسخخب
إلى ُعباَد ُاًلصليب ُمن ُاًلعاَملين ُفخخيِ ُاًلمستشخخفياَت ُأو ُاًلغاَثخخة ُفخخيِ
ذلخخك ُاًلمخيخخم ُ،واًستئصخخاَل ُشخخأفه ُمخخن ُسخخوُاًهم ُمخخن ُاًلمنتسخخبين

للسلما. ُ

أماَ ُفيِ ُاًلبوُسخخنة ُواًلهرسخخك ُوكوُسخخوُفاَ ُواًلفلخخبين ُوأندونيسخخياَ
فيِ ُجزر ُاًلملوُك ُوغيرهاَ ُ.. ُفل ُتسل ُعن ُاًلمذاًبخخح ُواًلمجخخاَزر ُاًلخختيِ
تمت ُعلى ُأساَس ُحقد ُعباَد ُاًلصليب ُعلى ُديِخخن ُاًلمسخخلمين، ُ ُولخخم
يِراًعخخوُاً ُفخخيِ ُذلخخك ُأدنخخى ُآداًب ُاًلحخخروب ُواًلعهخخوُد ُواًلخلق، ُولخخم

دل ُأو ُاًمرأة ُأو ُشيخاَ.. يِستثنوُاً ُطف

 ُ ُ ُ ُ ُ ُوفيِ ُاًلوُقت ُاًلذي ُتشن ُفيه ُحكوُماَت ُاًلغرب ُاًلصليبيِ ُاًلكخخاَفر
اًلغخخاَرة ُعلخخى ُاًلمجاَهخخديِن ُاًلمسخخلمين ُفخخيِ ُكخخل ُمكخخاَن، ُوتصخخفهم
باَلرهاَب ُوتتهمهم ُبقتل ُاًلمدنيين ُونحوُ ُذلك ُمن ُاًلوصخخاَفا ُواًلتهخخم
اًلتيِ ُيِحاَولوُن ُبهاَ ُتشوُيِه ُجهاَد ُاًلمسلمين ُوديِنهخخم ُ؛ٌ ُنخخرى ُقيخخاَداًتهم
اًلصليبية ُاًلحاَقدة ُفيِ ُغرب ُحقوُق ُاًلنساَن ُبخخل ُواًلحيخخوُاًن!! ُتتخخآَمر



مع ُاًلقاَئمين ُعلى ُتلخخك ُاًلمذاًبخخح ُفخخيِ ُكخخل ُمكخخاَن ُوتمخخدهم ُبخخاَلعوُن
واًلدعم ُواًلتأيِيد ُوماَ ُحصل ُفيِ ُاًلبوُسخخنة ُواًلهرسخخك ُفخخيِ ُاًلسخخنوُاًت

اًلقريِبة ُاًلماَضية ُأكبر ُشاَهد ُعلى ُذلك ُ.. ُ

داَ ُ…. ختاَم

فإن ُاًلمسيح ُبن ُمريِم ُعليه ُاًلسلما، ُماَ ُعرفا ُهخخذه ُاًلناَجيخخل
اًلتيِ ُبيخن ُأيِخدي ُاًلنصخاَرى ُاًليخوُما ُول ُكتبهخاَ ُول ُحختى ُقرأهخاَ ُ؛ٌ ُوهخخم
داَ ُمخخاَ ُاًدعخخى ُاًللوُهيخخة ُفخخيِ ُيِخخوُما ُمخخن داً ُ.. ُوهوُ ُيِقينخخ يِعرفوُن ُذلك ُجيد

اًليِاَما ُ؛ٌ ُبل ُقد ُأنكر ُعلى ُمن ُنسبه ُإلى ُذلك ُأشد ُاًلنكاَر. ُ

وإنماَ ُاًلذي ُسيدعيهاَ ُفيِ ُقاَبل ُاًليِاَما ُ(هوُ ُاًلمسيح ُاًلدجاَل)..

 ُواًلنصاَرى ُوكذاً ُاًليهوُد ُيِنتظرون ُنزول ُاًلمسيح ُقبل ُيِوُما ُاًلقياَمخخة ُ؛ٌ
داَ. ُ ونحن ُاًلمسلموُن ُننتظر ُذلك ُأيِض

واًلفرق ُبينناَ ُوبينهم ُأنناَ ُننتظر ُاًلمسيح ُاًبخخن ُمريِخخم ُعبخخد ُاًللخخه
ورسخخوُله؛ٌ ُأمخخاَ ُاًلنصخخاَرى ُفخخإنهم ُيِنتظخخرون ُاًلمسخخيح ُاًلخخذي ُيِخخدعيِ
اًللوُهية ُويِدعوُنهاَ ُهم ُله ُ؛ٌوليس ُذلك ُإل ُ(اًلمسخخيح ُاًلخخدجاَل) ُاًلخخذي
داَ ُعندماَ سيتبعه ُكثير ُمن ُاًلخلق ُمن ُيِهوُد ُونصاَرى ُوغيرهم، ُخصوُص
يِرونخخه ُيِحيخخيِ ُاًلمخخوُتى ُويِخخأتيِ ُبغيخخر ُذلخخك ُمخخن ُخخخوُاًرق ُاًلعخخاَداًت،
داً ُمخخن ُاًلشخخهوُاًت، ُويِحخخق ُاًللخخه ُاًلحخخق ُفخخيِ ُخاَتمخخة ويِصخخطحب ُكخخثير
اًلمطاَفا؛ٌ ُفيقتله ُاًلمسيح ُنبيِ ُاًلله ُليبطل ُبذلك ُعقيدتهم ُاًلكفريِخخة،

، ُليعلن ُبذلك ُبراًءته ُمماَ ُاًفتراًه)155(ويِقتل ُاًلخنزيِر ُويِكسر ُاًلصليب
ن عباَد ُاًلصليب ُعليه ُوعلى ُديِن ُاًلله ُمن ُعقيدة ُاًلتثليث ُوغيرهخاَ ُم
داَ عقاَئد ُاًلشرك ُواًلضلل. ُوسيمكث ُفيِ ُاًلمخخة ُأربعيخخن ُسخخنة ُحكمخخ
دل، ُإذ ُنبيناَ ُهخخوُ ُخخخاَتم ُاًلنبيخخاَء ُواًلمرسخخلين ُصخخلوُاًت داَ ُرسوُ دل ُل ُنبي عد

اًلله ُوسلما ُعليهم ُأجمعين ُ؛ٌ ُول ُنبيِ ُبعده ُ. ُ

ويِوُمهاَ ُلن ُيِقبل ُاًلمسخخيح ُجزيِخخة ُمخخن ُأحخخد ُ؛ٌ ُأي ُأنخخه ُلخخن ُيِقخخر
هيِخيخخرون داَ ُعلى ُاًلعقيدة ُاًلشركية، ُفبعخخد ُأن ُكخخاَنوُاً ُ داَ ُول ُيِهوُديِ نصراًني
بيرهخخم ُإل ُبيخخن ُاًلسخخلما بين ُاًلجزيِة ُأو ُاًلسلما ُأو ُاًلقتخخاَل.. ُفلخخن ُيِخ
واًلقتاَل، ُليحق ُاًلله ُاًلحق ُبكلماَته ُولوُ ُكره ُاًلمبلطخخوُن، ُواًللخخه ُمتخخم

نوُره ُولوُ ُكره ُاًلمشركوُن؛ٌ ُفاَنتظرواً ُإناَ ُمنتظرون. ُ

ولتعلمن ُنبأه ُبعد ُحين ُ…

) ُوغيرهماَ. 94ُ-1/93) ُومسلم ُ(3448 ُاًنظر ُاًلبخاَري ُ(()155
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