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  المقدمة
  

ب ومرس��ل الرس��ل عل��یھم الس��الم وھ��و القائ��ل الحم��د � من��زل الكت��
  ١٩آل عمران " إن الدین عند هللا اإلسالم " سبحانھ 

كتاب بأیدیھم ثم یقولون ھذا م�ن فویل للذین یكتبون ال"وقال سبحانھ 
عند هللا لیشتروا بھ ثمنا قلیال فویل لھ�م مم�ا كتب�ت أی�دیھم ووی�ل لھ�م 

  ٧٩البقرة " مما یكسبون 

  :أما بعد 
ف���إن عل���م مقارن���ة األدی���ان عل���م إس���المي أص���یل ق���د ك���ان لإلس���الم 
والمس��لمین فض��ل الس��بق والص��دارة ف��ى االھتم��ام واإللم��ام ب��ھ ف��إن 

إلى جانب دعوتھ إلى التوحید وبیان حقائق الملة كتاب هللا عز وجل 
الحنفیة قد ع�رض بع�ض مق�االت أھ�ل األدی�ان الباطل�ة وب�ین ج�زءاً 
من أراء ذوى النحل الباطل�ة و المل�ل الض�الة ال س�یما م�ا ك�ان منھ�ا 

وقال��ت الیھ��ود عزی��ر اب��ن هللا " منتش��راً ی��وم التنزی��ل فق��ال س��بحانھ 
ك قولھم بأفواھھم یضاھئون قول وقالت النصارى المسیح ابن هللا ذل

  ٣٠التوبة " الذین كفروا من قبل قاتلھم هللا أنى یؤفكون 
   ٧٣المائدة " لقد كفر الذین قالوا إن هللا ثالث ثالثة " وقال سبحانھ 

ق��ل ھ��اتوا " ون��اقش الق��رآن الك��ریم العقائ��د المنحرف��ة وق��ال س��بحانھ 
  "برھانكم إن كنتم صادقین 

س��المیة بالحكم��ة والموعظ��ة الحس��نة وأم��ر وأم��ر بتبلی��غ ال��دعوة اإل
  .بالمجادلة بالتي ھي أحسن 

كم��ا أن علم��اء المس��لمین ق��د نھض��وا إل��ى ھ��ذه المھم��ة وق��اموا بھ��ذا  
الواج��ب خی��ر قی��ام فتص��دوا لمجادل��ة أھ��ل األدی��ان والعقائ��د الباطل��ة 
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ومقارعتھم بالحجج والبراھین الدامغة تألیفاً ومن�اظرةً إذ أدرك�وا أن 
فى مثل ھ�ذا النش�اط إس�ھام جلی�ل ف�ى خدم�ة دی�ن هللا وأن�ھ االنخراط 

منھج دع�وى س�لیم ال غب�ار علی�ھ كم�ا أن االش�تغال بدراس�ة مقارن�ة 
األدیان بالنسبة للمؤمن با� عز وج�ل ل�ھ فوائ�د عظیم�ة م�ن أبرزھ�ا 

وزی�غ  ةخراف�ا علی�ھ س�ائر األدی�ان وأھلھ�ا م�ن أنھ یكشف لھ مدى م�
ی��ز ب��ھ دی��ن اإلس��الم م��ن الح��ق مقارن��ة بم��ا یتم ،وض��الل وتن��اقض

والرشاد والدقة واإلتقان فیزی�د الم�ؤمن یقین�اً وتمس�كاً بدین�ھ إن ش�اء 
  "بالضد تتبین األشیاء "هللا وكما قیل 

  
  :أھمیة دراسة ھذا الموضوع وأسبابھ 

ة م��ن أھ��م وس��ائل نش��ر ودع��وة اإلس��الم ویج��ب عل��ى تأن دراس�� - ١
     .طائفة أن تقوم بھ

لمحرف��ة ف��ى عالمن��ا المعاص��ر تع��د م��ن أن الدیان��ة النص��رانیة ا - ٢
أخطر الدیانات الوضعیة على وجھ األرض وأكثرھا أتباعاً وأقواھا 

ان المس�لمین ف�ى دی�نھم وغ��زوھم ت�دعای�ة وحمل�ة واجرءھ�ا عل�ى افت
 .فكریاً وخاصة فى زمان عم فیھ الجھل

تكالب النصارى ودعاة التنصیر على المسلمین ومھاجمتھم ف�ى  - ٣
ص�لى هللا  اب منازلھم واتھامھم ودینھم ونبیھمعقر دیارھم وعند أبو

بأبش��ع االتھام��ات وس��الكین ف��ى ذل��ك ك��ل المس��الك م��ن  علی��ھ وس��لم
 .  استھزاء وتھییج وتحد واستفزاز

  بأرض  وإذا ما خال الجبان     
  الاطلب الطعان وحده والنز                                             

إثبات أن الطعن یعود إلیھم ومن ك�ان فأردت بیان كذب ما یقولون و
  .بیتھ من زجاج فلیكف عن رمى بیوت الناس بالحجارة
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وص����ار الی����وم النص����ارى كلھ����م  –تس����لیط ألس����نة المنص����رین  - ٤
ھ��م أن الس��یف ل��ن یص��ل معھ��م عل��ى المس��لمین بع��د علم -منص��رین 

  .           الحروب الصلیبیة  لشئ  و اقرأو
ن وإس���المھم عل���ى س��عى النص���ارى إل��ى الفص���ل ب���ین المس��لمی - ٥

مل��ك فرنس��ا ف��ى وثیق��ة  "ل��ویس التاس��ع "الطری��ق ال��ذى خط��ھ لھ��م
محفوظة فى دار الوثائق القومیة فى ب�اریس أن�ھ ال یمك�ن االنتص�ار 
عل���ى المس���لمین م���ن خ���الل ح���رب وإنم���ا یمك���ن االنتص���ار عل���یھم 

 .بواسطة السیاسة بإتباع ما یلى 
م��ل عل��ى وإذا ح��دثت فلیع ،إش��اعة الفرق��ة ب��ین ق��ادة المس��لمین  - أ

توس��یع ش��قتھا م��ا أمك��ن حت��ى یك��ون الخ��الف ع��امالً ف��ى إض��عاف 
  .المسلمین 

 .عدم تمكین البالد اإلسالمیة والعربیة أن یقوم فیھا حكم صالح   - ب
 .الحیلولة دون قیام جیش مؤمن بحق یضحى فى سبیل مبادئھ   - ت
 .العمل على حیلولة دون قیام وحده عربیة فى المنطقة   - ث
یة فى المنطقة العربی�ة تمت�د ب�ین غ�زه العمل على قیام دولة غرب  - ج

 .جنوباً وانطاكیھ شماالً ثم تتجھ شرقاً وتمتد حتى تصل إلى الغرب 
إفس���اد انظم���ة الحك���م ف���ى ال���بالد االس���المیھ بالرش���وه والفس���اد    - ح

ول�و ،أنتھى كالم�ھ لعن�ھ هللا .والنساء حتى تنفصل القاعده عن القمھ 
 .ض الواقع تأملتم ھذه البنود لوجدتموھا مطبقة على أر

نعیش�ھ الی�وم ف�ى ھ�ذه اآلون�ة الت�ى ضیاع الھویة اإلس�المیة مم�ا  - ٦
عتبرھ��ا م��ن أخط��ر المراح��ل ف��ى تنص��یر المس��لمین م��ن غی��ر ال أ

یش���عرون تح����ت ری���ات تحی����ا الھ����الل م���ع الص����لیب والمس����لمون 
والنصارى ید واحدة والقرآن والصلیب ید واحدة ونس�وا ق�ول ربھ�م 

  " رى حتى تتبع ملتھم ولن ترضى عنك الیھود وال النصا"
وال یزال��ون یق��اتلونكم حت��ى ی��ردوكم ع��ن دی��نكم إن " وق��ال س��بحانھ 

  " استطاعوا 
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  "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء" وقال سبحانھ 
فعلین��ا أن ن��تعلم ھ��ذا العل��م لنق��ى أنفس��نا وأھلین��ا م��ن ھ��ذا الخط��ر وال 

  یكون إال بالعلم 
  " ولتستبین سبیل المجرمین  وكذالك نفصل اآلیات" وقال سبحانھ 

  .فعلینا تبیین سبیل ھؤالء من منطلق ھذا العلم
ومن األسباب أیضاً أن غالب من یعلم ھذا العل�م لیس�وا م�ن أھ�ل  - ٧

السنة والجماعة وھم أھل الحق والف�رق الناجی�ة كم�ا أخب�ر الص�ادق 
بھم أن یقوموا بھ�ذا الجھ�اد  فحريُ   صلى هللا علیھ وسلمالمصدوق 
  . د حقاً نعم الجھا
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  المبحث األول
  "مصادر النصرانیة"

  
   :التعریف بكتاب النصارى :أوال

إن الكت���اب ال���ذى یع���رف ف���ى أوس���اط النص���ارى الع���رب بالكت���اب 
تقدس��ھ جمی��ع   " Holgrihu" المق��دس وف��ى اللس��ان االنجلی��زى 

 الباطل من بین ھالنصارى بمللھم وطوائفھم ویعتقدون فیھ أنھ ال یأتی
  .یدیھ وال من خلفھ 

إعل�م أن�ھ ال توج�د إش�ارة إل�ى ھ�ذه التس�میة ف�ى جمی�ع أس�فاره :  قلت
  . وھل نسى ألھ النصارى أن یعطى كتابھ أسماً 

إن�ھ لق�رآن " فنحن المسلمون حینما نقول القرآن الك�ریم الن هللا ق�ال 
  " كریم فى كتاب مكنون ال یمسھ إال المطھرون 

كت�اب المق�دس ومعل�وم أن�ھ ال یص�ح أن ف�أین ال�دلیل عل�ى تس�میتھ بال
أسمى كتابك بما لم تسمیھ أنت ، فمن االول�ى أال یس�مى كتاب�اً ی�دعى 

  .أنھ � إال أن یسمیھ صاحبھ 
  :ینقسم كتاب النصارى إلى قسمین رئیسین ھما : ثانیا

، وكل منھا یحتوى على أسفار وفى كل  والعھد الجدید العھد القدیم
  وتحتوى اإلصحاحات على فقراتسفر یحتوى على إصحاحات 

  :تنبیھات وتعلیقات 
 اس�تیفن" إال عمالً بشریاً محضاً ابتدع�ھ  أن ھذا التقسیم لیس :أوال 

م    لم����ا ق����ام بتجزئ����ة ھ����ذا الكت����اب إل����ى  ١٢٢٦ف����ى "  النفت����ون
ال��ذى ق��ام  س��انیتس ب��اغنینم تبع��ھ  ١٥٢٨إص��حاحات ث��م ف��ى ع��ام 

م ت�م إدراج أرق�ام  ١٥٥١بتقسیم اإلصحاحات إلى فقرات وف�ى ع�ام 
ول م���رة ف���ى نص���وص الكت���اب عل���ى ی���د الطب���اع الفق���رات ھ���ذه أل

وھذه الفكرة كلھا قامت بعد رؤی�تھم للق�رآن "  روبرت سیتفانوس."
  .الكریم 
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وھ��ذا م��ن وس��ائل  لف��ظ آی��اتیطل��ق النص��ارى عل��ى الفق��رات  :ثانی��اً 

قدس���یة تش���بیھاً للمس���لمین  –أى كت���ابھم  –التنص���یر حت���ى یكس���بوه 
ألن االیة كلمھ عربیھ وقال س�بحانھ . م الفقرات آیات باطل وتسمیتھ

یس كذلك فمن أین أتیتم بھ�ا ، وكتابكم ل..........." ما ننسخ من أیة "
م ربن�ا ع�ز وج�ل ، وم�ن تش�بھ بم�ا یة ھى المعجزة كم�ا ھ�و ك�الواأل

  .كالبس ثوبى زور  لیس فیھ
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  الفصل االول

  
  .م وبیان أقسامھ وأسفاره التعریف بالعھد القدی
  :وفیھ ثالث مباحث 

  عقیدة المسلمین فى العھد القدیم :  المبحث االول
  ما ھو العھد القدیم :  المبحث الثانى
  تقسیم أسفار العھد القدیم :  المبحث الثالث
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  "المبحث االول"
  

  "عقیدة المسلمین فى العھد القدیم"
  

ریم بج�الء موق�ف المس�لمین م�ن الت�وراة الت�ى تبین آیات الق�رآن الك�
أنزلھ��ا هللا تب��ارك وتع��الى عل��ى نبی��ھ موس��ى علی��ھ الس��الم إذ یخبرن��ا 
الق�رآن أنھ��ا وح��ى هللا وكتاب��ھ وھدی��ھ  ال��ذى أنزل��ھ ھ��دى ون��ور لبن��ى 

إنا أنزلنا التوراة فیھ�ا ھ�دى ون�ور یحك�م بھ�ا " إسرائیل قال سبحانھ 
   ٤٤المائدة " النبیون الذین أسلموا 

  "من قبل ھدى للناس * وأنزل التوراة واإلنجیل " وقال سبحانھ 
   ٤- ٣ال عمران 

وق��د ذك��ر الق��رآن الك��ریم أن هللا وك��ل إل��ى أھ��ل الكت��اب حف��ظ كت��ابھم 
" بم�ا اس�تحفظوا م�ن كت�اب هللا وك�انوا علی�ھ ش�ھداء " فقال س�بحانھ 

ولك��ن ھ��ل ك��ان بن��و إس��رئیل أمن��ا عل��ى االمان��ة الت��ى  ٤٤المائ��دة 
  ا هللا فى أعناقھم ؟ وضعھ

الق��رآن یخبرن��ا أن الیھ��ود ق��د امت��دت أی��دیھم إل��ى الكت��اب تتالع��ب 
یحرف�ون " بمضامینھ ومعانیھ وحروف�ھ ف�ذكر س�بحانھ وتع�الى أنھ�م 

  ١٣المائدة  "الكلم عن مواضعھ ونسوا حظاً مما ذكروبھ 
كما أخبرنا هللا عز وجل أنھم كتموا بعضاً مم�ا أن�زل هللا عل�یھم وأن 

بع��ث نبی��ھ ومع��ھ بی��ان كثی��ر مم��ا أخف��وه ناھی��ك عم��ا تج��اوزه فل��م هللا 
یأھل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لك�م كثی�راً " یظھره قال سبحانھ 

   ١٥المائة " مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفوا عن كثیر 
ث��م كان��ت أكب��ر مس��اوئھم أنھ��م ك��انوا یكتب��ون كتب��اً م��ن عن��دھم ث��م 

  ینسبونھا إلى هللا عز وجل
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فوی��ل لل��ذین یكتب��ون الكت��اب بأی��دیھم ث��م یقول��ون ھ��ذا م��ن عن��د هللا "  
لیش��تروا ب��ھ ثمن��اً قل��یالً فوی��ل لھ��م مم��ا كتب��ت أی��دیھم ووی��ل لھ��م مم��ا 

  ٧٩البقرة " یكسبون 
وإن منھم لفریقاً یلون السنتھم بالكت�اب لتحس�بوه م�ن " وقال سبحانھ 

من عند  الكتاب وما ھو من الكتاب ویقولون ھو من عند هللا وما ھو
   ٧٨أل عمران " هللا ویقولون على هللا الكذب وھم یعلمون 

إن بن�ى إس�رائیل " ھ�ذا المعتق�د فق�ال  صلى هللا علیھ وس�لم ووضح
  ٢٨٣٢السلسة الصحیحة " كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا التوراة 

إن بن��ى إس��رائیل لم��ا ط��ال عل��یھم االم��د وقس��ت " وق��ال ب��ن عب��اس 
قل��وبھم واس��تحلتھ ن عن��د أنفس��ھم اس��تھوتھ قل��وبھم اخترع��وا كتاب��اً م��

ق یحول بینھم وبین كثیر من شھواتھم حت�ى نب�ذوا السنتھم وكان الح
  "كتاب هللا وراء ظھورھم كأنھم ال یعلمون 

  ٢٦٩٤ والسلسة الصحیحة ٦/٩٥ االیمان رواه البیھقى شعب 
ب�ن اواستقر ھذا المعنى فى نفوس الصحابة والمؤمنین بعدھم فیقول 

م ال��ذى ف تس��ألون أھ��ل الكت��اب ع��ن ش��ئ وكت��ابككی��" ض��اً عب��اس أی
أح�دث تقرؤون�ھ محض�اً  صلى هللا علیھ وس�لمانزل على رسول هللا 

وه وكتب�وا أن أھل الكت�اب ب�دلوا كت�اب هللا وغی�رلم یشب وقد حدثكم 
  "بأیدیھم كتاباً وقالوا ھو من عند هللا لیشتروا بھ ثمناً قلیالً 

   ٧٣٦٣ البخارى
من بالتوراة  التى أنزلت على موسى ، ون�ؤمن ب�أن وعلیھ  فنحن نؤ

ھ�و ت�وراة موس�ى  ل�یس األن العھد الق�دیم ال�ذى ف�ى أی�دى النص�ارى
  .ا قد حرفت وبدلت وكتبت بأیدیھم ألنھ

ا ج�اء وكثیراً ما ن�رى النص�ارى یستش�ھدون عل�ى ص�حة كت�ابھم بم�
ھا توثق األسفارالتى موسى مدعین أن فى القرآن من ثناء على توراة

 ،ا ن��ؤمن ب��التى أنزل��ت عل��ى موس��ى أنن�� فك��ان جوابن��ا ن أی��دیھم ؟ب��ی
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لبرھان على ذل�ك وسیأتى ا ھى توراة موسى لیست التى فى أیدیكمو
  .أنفسھم النصارىب من كت

 وكان موس�ى " ٨ - ٥: ٣٤ولكن أكتفى بعدد واحد فى سفر التثنیة  
  "  ابن مائھ وعشرین سنھ حین مات

فواض�ح  ،موس�ى موت اة لتخبر عننزلت التور فھل تأمل ھذا العدد
  .أن ھناك من یحكى 

  
  "المبحث الثانى"

  
  "ما ھو العھد القدیم"

العھد القدیم كما تق�دم ھ�و الج�زء االول م�ن جزئ�ى كت�اب النص�ارى 
  " .ویمثل ثالث أرباع ھذا الكتاب تقریباً 

  ؟  من أین أخذت ھذه التسمیة
ى بع�ض أس�فاره إشارة إل�ى م�ا ورد ف� سمى ھذا الجزء بالعھد القدیم

  " وقرأ فى مسامع الشعب  العھد وأخذكتاب" ٨ – ٧"  ٢٤خروج 
   :تنبیھات

س�اس كت�اب الیھ�ود بالذكر أن العھ�د الق�دیم ھ�و ف�ى األالجدیر :  أوالً 
المقدس لك�ن النص�ارى ك�ذلك یقدس�ونھ ویطبعون�ھ م�ع كت�ابھم العھ�د 

اً عل�ى الجدید وإن كان الیھود ال یقدسون شیئاً من العھ�د الجدی�د بن�اء
  .عدم إیمانھم برسالة عیسى علیھ السالم 

أن التوراة ھى الخمس�ة أس�فار ف�ى بدای�ة  أنھ ال خالف عندھم:  ثانیاً 
العھد القدیم ، وأحیاناً یطلقون على العھ�د الق�دیم كل�ھ ب�التوراة ولع�ل 

  .ھذا من باب إطالق الجزء على الكل 
  
  
  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٢

  "المبحث الثالث"
  "تقسیم أسفار العھد القدیم"

  :  االسفار الخمسة:الأو
وھذه االسفار ینسبھا الیھود والنصارى إلى موس�ى ویطلق�ون علیھ�ا 

  .التوراة وھى 
  
  سفر الالویین   – ٣سفر الخروج   -٢سفر التكوین     – ١
  سفر التثنیة  -٥عدد  سفر  -٤

  : ملحوظة
فرق��ة الس��امریة الیھودی��ة ال ت��ؤمن بم��ا س��وى  االس��فار الخمس��ة م��ن 

  .ریة توراتھا السام
  : االسفار التاریخیة:  ثانیاً 

وھى أسفار منسوبة لعدد من االنبیاء ال�ذین عاص�روا ھ�ذه المراح�ل 
  :التاریخیة من حیلة بنى إسرائیل وعددھا أثنى عشر  

س�فر ص�موائیل  -٤سفر راع�وث  -٣سقر قضاة  -٢سفر یشوع  -١
س��فر  -٧س��فر المل��وك االول  -٦س��فر ص��موائیل الث��انى  -٥االول  

س��فر أخب��ار االی��ام الث��انى  -٩س��فر أخب��ار االول  -٨ك الث��انى المل��و
  سفر استیر -١٢سفر نحمیا  -١١سفر عزرا  -١٠
  :  اسفار الشعر والحكمة: ثالثاً 

  ر مزامیر سف -٢سفر أیوب  -١: خمسة أسفار وھى 
  .سفر نشید اإلنشاد  -٥ سفر الجامعھ -٤سفر االمثال  -٣

می�ر اداود وس�لیمان ومنھ�ا مزوتنسب ھذه المجموعة فى غالبھا إلى 
  .مجھولة ال یعرف قائلھا 

  
  
  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٣

  : االسفار النبویة:  رابعاً 
  :ھى تتكون من سبعة عشر سفراً وھى و
س��فر  -٥حزقی��ال  -٤مراث��ى أرمی��اء  -٣أرمی��اء  -٢س��فر أش��عیا  -١

 -١١یون�ان  -١٠عوب�دیا  -٩ع�اموس  -٨یؤیل  -٧ھوشع -٦دانیال 
  فیناص-١٤حبقوق   -١٣ناحوم   -١٢میخا 

  .مالخى   -١٧حجى  -١٦زكریا  -١٥ 
وتسمى االسفار الستھ االولى أس�فار االنبی�اء الكب�ار والبقی�ة االنبی�اء 

  .الصغار 
  .وھى  السبعة -یعنى المرفوضة-كریفا واسفار االب.  خامساً 

 -٥یشوع بن سیراخ -٤الحكمة  -٣یھودیت  -٢طوبیا -٢باروخ  -١
  .ى  المكابین الثان -٦المكابین االول  

وھ��ذه االس��فار الی��ؤمن بھ��ا البروتس��تانت ویس��مونھا غی��ر قانونی��ة  
  .وخفیة ومرفوضة كما یرفضھا الیھود أنفسھم 

تس��عة وثالث��ون یك��ون ع��دد االس��فار الت��ى ی��ؤمن بھ��ا البروتس��تانت 
 واربع�ون س�فراًبزیادةواما عند الكاثولی�ك واالرث�وذكس س�تة سفراً 

  . السبعة أسفار
  : ملحوظة

 -أى الس�بعة أس�فار-صریحاً فى ش�أنھا یتخذوا قراراً  االرثوذكس لم
. نھا كما یفعل الكاثولیك ال�ذین یؤمن�ون بھ�ا وھا وینشرنلكنھم یطبعو
األس�فار " كتابم وضعوھا على مضض كما فى مقدمة وواضح أنھ

  .یقول الكاتب. "القانونیة الخمسة
ثانی�ة لم یذكر عزرا وال نحمیا المجموعة الثانیة الكتب القانونی�ة ال" 

 أن ھ�ذه الكت�ب ل�م تظھ�رضمن المجموعة االولى والسبب ف�ى ذل�ك 
الذى جمع المجموعة االولى ، وألن ھذه  إال بعد موت عزرا الكاھن

اعتبرتھ�ا  فق�د الكتب المشار إلیھا قد جمعت بعد موت عزرا الكاھن
  .  الكنیسة المسیحیة االولى كتباً قانونیة ثانیة



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٤

كم�ا یعرف�ھ لن�ا  فى الطبع�ة الكاثولكی�ة المدخل إلى العھد القدیموكذا 
  .علماء النصارى

   ٥٤، صـ ٤٧،صـ  ٢٠انظر صـ 
  

  "الفصل الثانى"
  "إرتباط النصارى بالعھد القدیم"

إن الن��اظر ف��ى واق��ع حی��اة الكنیس��ة النص��رانیة ودعاتھ��ا ف��ى الوق��ت 
الراھن فضالً عن عوام النصارى یج�د أن الص�لة بی�نھم وب�ین كت�ب 

فیھ��ا م��ن االحك��ام والش��رائع ض��ئیلةجداً وأنھ��ا ق��د العھ��د الق��دیم وم��ا 
ھدوا ب���بعض اً فغای���ة م���ا تج���دھم یعمل���ون أن یستش���تالش���ت تمام���

نصوصھا فى مواعظھم العامة وعند قی�امھم بال�دعاء یق�رؤون ش�یئاً 
ونس�تعرض .من سفر مزامی�ر ، أم�ا االلت�زام العلم�ى فع�دیم الوج�ود 
لنص��ارى بم��ا بع��ض االمثل��ة الت��ى تش��ھد عل��ى ت��دنى درج��ة ارتب��اط ا

  :سموه العھد القدیم وعدم التزامھم بما جاء فیھ 
الیوجد فى العھد القدیم أى شئ عن عقائد النص�رانیة الحدیث�ھ :  اوال

الوھیة الروح القدس  التى من أبرزھا ألوھیة المسیح علیھ السالم أو
  .أو موتھ أو قیامتھ  وتجسد المسیح

ق بأى علة كما أنھ یج�وز فى شریعة العھد القدیم یجوز الطال:  ثانیاً 
  لرجل أن یتزوج بمطلقة 

إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بھا فإن لم تجد نعم�ة "  ٢-١: ٢٤التثنیھ 
ودفعھ إل�ى  كتاب طالقفى عینیھ ألن وجد فیھا عیب شئ وكتب لھا 

یدھا وأطلقھا من بیتھ ومتى خرجت من بیتھ ذھبت وصارت لرج�ل 
  "أخر 

د النص��ارى فی��رون أن��ھ ال یج��وز وأم��ا ف��ى ش��ریعة العھ��د الجدی��د عن��
لرجل أخر الزواج بمطلق�ة وإن فع�ل ذل�ك فل�ھ حك�م الزن�ى ، وأیض�اً 

  .یحرم الطالق لغیر علة الزنا 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٥

 إن من طلق امراتھ إال لعلة الزنا یجعلھا تزنى ومن"  ٣٢:  ٥متى 
  "  تزوج مطلقة فإنھ یزنى

  
 وأق��ول لك��م أن م��ن طل��ق امرات��ھ إال بس��بب الزن��ا"  ٩:  ١٩مت��ى 

  " وتزوج بأخرى یزنى والذى یتزوج بمطلقة یزنى
ب��ل إن االعج��ب م��ن ذل��ك كل��ھ أن طائف��ة الكاثولی��ك م��ع وج��ود ھ��ذه  

النص�وص أیض�اً ت��رى أن ال�زوج ال یح�ل أب��داً إال ب�الموت فیمنع��ون 
  .وقوع الطالق بأى حال من االحوال 

لق��د ج��اء تح��ریم حیون��ات كثی��رة ف��ى ش��ریعة العھ��د الق��دیم ث��م :  ثالث��ا
  .س بول العھد الجدید بفتوى عجیبة منباحتھا فى جاءت إ

  االصحاح الحادى عشر كلھ  الالویین سفر نص التحریم
إنى عالم ومتیقن فى الرب یسوع أن "  ١٤/١٤نص االباحھ رومیھ 

  "لیس شئ نجساً بذاتھ إال من یحسب شیئا ًنجس فلھ نجس 
  الختان :  رابعا

  على أنھ حكم أبدى  قد جاءت مشروعیتة فى شریعة العھد القدیم 
یخ��تن ختان��اً ولی��د بیت��ك والمبت��اع بفض��تك "  ١٤- ١٣: ١٧تك��وین 

یختن  وأما الذكر االغلف الذى عھداً  أبدیاً فیكون عھدى عى لحیكم 
" فى لحم غرلتھ فتقط�ع تل�ك ال�نفس م�ن ش�عبھا إن�ھ ق�د نك�ث عھ�دى 

س فی�أتى م�رة دید وبالتحدید فى إحدى رس�ائل ب�ولوأما فى العھد الج
   نسخ الحكم  االبدىى أخر

ھ��ا أن��ا ب��ولس أق��ول لك��م إن��ھ إن اختتن��تم الی��نفعكم "  ٢:  ٥غالطی��ة
  "المسیح شیئاً 

  
  : اوالرد علیھ شبھة
ى العھ�د الق�دیم وتغی�ر حكم�ھ ف�ى تھ مما ك�ان ف�ھذا الذى ذكر: قالوا 

  .إنما ھو ناسخ ومنسوخ وال إشكال فى ذلك العھد الجدید



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٦

  : الرد على ذلك
  م تعترفون بالنسخ فلماذا تنكرون النسخ عند المسلمین أذن أنت:  أوالً 

العھ�د الق�دیم وھ�ذا م�ن ق�ول یس�وع أنھ الیجوز نسخ ش�ئ م�ن : ثانیاً 
   ٢٠: ١٧:  ٥سھ  متى نف
 وال االنبیاء م�ا –الشریعة  – ال تظنوا أنى جئت ألنقص الناموس" 

  " جئت ألنقض بل ألكمل
  .فیكون ھذا النص نسخ بعد ذلك :  قالوا
حك�ام كام النس�خ ،ألن النس�خ یك�ون ف�ى األوھذا من جھلكم بأح:  قلنا

وھ�ذا أیض�اً . ال فى االخبار ، فالخبر الینسخ ألنھ لو نسخ لكان كذباً 
رد عل��ى م��ن ق��ال ب��أن العھ��د الق��دیم نس��خ بالعھ��د الجدی��د فھ��ذا مم��ا 

  .یضحك الثكلى 
  ولو سلمنا لكم قولكم فأین الناسخ لھذا العدد؟

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  "فصل الثالثال"

  
  "الدراسة النقدیة السفار العھد القدیم"



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٧

  
  :وفیھ خمسة مباحث

  
نظ��رة ف��ى ت��اریخ كت��ب العھ��د الق��دیم ونس��بتھا إل��ى :  المبح��ث االول

  .كتبتھا 

  التحریفات والتناقضات واالخطاء فى العھد القدیم :  المبحث الثانى

  .االلھ فى أسفار العھد القدیم :  المبحث الثالث

  .االنبیاء والرسل فى أسفار العھد القدیم :  ابعالمبحث الر

  .الدعارة والفجور فى العھد القدیم :  المبحث الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "المبحث األول"
  "نظرة فى تاریخ العھد القدیم ونسبتھا الى كتبتھا" 

  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٨

إن مما الیختلف فیھ ذوى العق�ول الس�لیمة أن ك�ل كت�اب إنم�ا یس�تمد 
أوال وقبل أى اعتبار من قیمة وفضل  ،ةقیمتھ روحیة كانت أو علمی

من ینسب إلیھ ، وحین ال یثبت نسبة الكتاب إلى م�ن ینس�ب  إلی�ة أو 
تثبت نسبتھ إلى شخصیة ساقطة مجھولة فإن�ھ یفق�د القیم�ة  الروحی�ة 
فوراً وكذلك حتى القیم�ة العلمی�ة إن وج�دت فتك�ون حینئ�ذ كم�ا یق�ال 

  "رمیة من غیر رام "
  بالبحث والتنقیب لما یعرف عند النصارىوعندما یقوم االنسان 

ی���درك الباح���ث أن ھ���ذا العھ���د ق���د خض���ع إل���ى " بالعھ���د الق���دیم"  
التحریفات والتناقضات ، مما جعل علم�اء النص�ارى یق�رون بھ�ذا ، 

   البرھانیة الیسوعیھطبعة  ٣٠مقدمة العھد القدیم صـ: فیقولون 
ب��أنھم  أس��فار العھ��د الق��دیم ھ��ى عم��ل م��ؤلفین ومح��ررین عرف��وا" 

  "ظل عدد كبیر منھم مجھوالً "شعبھم هللا فى وسط  حال
  :قالوا ١٩صـ  N . A . Bومقدمة  

یش��تمل  الكت��اب المق��دس عل��ى كت��ب كثی��رة بعض��ھا لم��ؤلفین غی��ر "
  "معروفین 

فمن ھنا أصبح تناول ھذه االسفار بالنقد والدراسة س�نداً ومتن�اً عل�ى 
 من االم�ور الت�ى وجھ یقتنع بھ كل منصف ومحب للحق إن شاء هللا

تمس إلیھا الحاجة ب�ل یك�اد أن یرتق�ى إل�ى  درج�ة الض�روریات ب�ل 
  .ھو كذلك ، وبا� تعالى التوفیق 

  
  
  
  

  المطلب االول
  "إبطال نسبة االسفار الخمسة إلى موسى صلى هللا علیھ سلم " 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٩

ی���زعم الیھ���ود والنص���ارى أن موس���ى علی���ھ الس���الم كت���ب االس���فار 
م���ع  ف���ى مناظرت���ھ التلیفزیونی���ة ارتالق���س س���ویجیق���ول  ،الخمس���ة

 س��ى كت��ب م��ا یس��مى باالس��فارونح��ن نعتق��د أن مو"لعالم��ة دی��دات ا
فھذه االسفار ھى أھم أجزاء العھد القدیم كلھ ، م�ع أن�ھ ال  " الخمسة

یوجد دلیل على ھذا الزعم الذى ذكره سویجارت ، وسنعرض بإذن 
ھ�ذه االس�فار هللا عز وجل االدلة الجازمة والقاطعة الت�ى تقط�ع ب�أن 

   لم تكن من مكتوبات موسى صلى هللا علیھ وسلم و إلیكم تلكم االدلة
  :أوال 

وكتب موسى ھذه التوراة وسلمھا للكھنة بن�ى "  ٩:  ٣١سفر التثنیة 
  " الوى حامل تابوت عھد الرب ولجمیع شیوخ إسرائیل 

  : وجھ الداللة من النص
 أن تك�ون نھای�ةى ینبغ� فك�انأن موسى كتب التوراة وسلمھا للكھنة 

  .ولكن الذى نراه أنھ جاء بعدھا ثالث إصحاحات  التوراة ھنا
  : فإن قال النصرانى

  لعلھ أكملھا بعد ذلك 
علی��ك أن ت��أتى ب��النص ال��ذى یق��ول أن��ھ إخ��ذھا بع��د ذل��ك و إال : قلن��ا 

  .فعندنا دلیل التسلیم ولم یرد دلیل أنھ أخذھا بعد ذلك 
فم��ات ھن��اك موس��ى عب��د "  ١٠ – ٦ – ٥:  ٣٤س��فر التثنی��ة :  ثانی��اً 

وكان بن مائھ وعش�رین س�نة ح�ین م�ات .... الرب فى أرض موأب 
ولم یق�م بع�د نب�ى ف�ى ...ولم یعرف إنسان قبره إلى ھذا الیوم ........ 

  "إسرائیل مثل موسى 
  
  
  

  : فى ھذا النص أموراً من أھمھا بعد التأمل فنالحظ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٢٠

موس�ى ل�م یعل�م ع�ن ان السفر یذكر موت موسى مما یؤك�د أن  – ١ 
ھذه االسفار شئ إذ لیس من المعقول أن تن�زل الت�وراة عل�ى موس�ى 

  .لتخبر عن موتھ فال یقول ھذا عاقل 
نالح��ظ أیض��اً أنھ��ا كتب��ت بع��د م��وت موس��ى بفت��رة طویل��ة ال  – ٢

نعرف مداھا ولكن یجلى بعدھا أن الكاتب والناس نسوا موضع قب�ر 
  .موسى 

ھ�ر ش�عوره نح�و موس�ى ویقارن�ھ ونالحظ أیض�اً أن الكات�ب یظ – ٣
بأنبیاء قد جأو بعد موسى مما یجلى أن ھذا كتب بع�د موس�ى بمئ�ات 

  .السنین 
  : اوالرد علیھ شبھة

لق��د ح��اول الق��س االمریك��ى جیم��ى س��ویجارت ف��ى إیج��اد ح��ل لھ��ذه 
  المشكلة لھذا النص الذى یمحو نسبة االسفار لموسى محواً فقال

أن ی��وحى إل��ى موس��ى كی���ف إن ھ��ذا ل��یس مس��تحیالً عل���ى هللا "  
  "  سیموت وكیف تكون ھیئة جنازتھ

  :الرد على ذلك 
نقول بلى إن هللا قادر عل�ى ك�ل ش�ئ ولك�ن الص�یغة ف�ى كت�ابكم  – ١

وسیموت " فإن الكتاب لم یقل .المقدس ال تنسجم مع كالم القس أبداً 
ول�ن یع�رف " ولم یقل الكت�اب "  فمات موسى" وإنما قال " موسى 

ومؤكداً ذلك بم�ا "  ولم یعرف إنسان قبره" وإنما قال " إنسان قبره 
  " . إلى ھذا الیوم"بعده وھو لفظ 

"  ولم یقیم بعد نبى فى إسرائیل مث�ل موس�ى" أن قول الكاتب  – ٢
لدلیل على أن الكتاب إنم�ا ع�اش بع�د موس�ى وع�ایش أنبی�اء أخ�رین 
بع��ده م��ن بن��ى إس��رائیل فم��ن ث��م ح��ق ل��ھ إج��راء ھ��ذه المقارن��ة ب��ین 

  .  موسى واالنبیاء الذین جأو بعده 
وقد تكررت ھذه الكلمة كثی�راً " إلى یومنا ھذا " أن قول الكاتب  -٣

  .الیمكن أن یفید إال أن الكاتب إنما كتب أحداثاً وقعت فى السابق 
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  :إشكال والرد علیھ 
   فى  والن ھذا السفر قد سبب إشكاالً كبیراً فقد سئل البابا شنودة

، اس�ئلة خاص�ة بالكت�اب المق�دس  "أسئلة الن�اس سنوات مع"كتاب 
   .السؤال الثامن ١٤صـ 

ى وإن ك��ان موس��ى النب��ى ھ��و كاتبھ��ا فكی��ف ذك��ر ف��:  یق��ول الس��ائل
  نسان یكتب خبر وفاتھ بنفسھ ؟اأخرھا خبر وفاتھ ؟ ھل یعقل أن 

  الجواب 
موس�ى كت�ب االس�فار الخمس�ة كلھ�ا م�ا ع�دا خب�ر وفات�ھ :   قال البابا

الفق��رة االخی��رة م��ن س��فر التثنی��ة كتبھ��ا تلمی��ذه وخلیفت��ھ طبع��اً فھ��ذه 
  "یشوع 

  :الرد على ذلك
بالطبع السؤال حرج فكان الجواب مض�حك ، وعل�ى النص�ارى  -١ 

أن یع��ذروا الباب��ا ف��ى ع��دم جواب��ھ الن الس��ؤال ح��رج للغای��ة ، وأم��ا 
  الجواب على كالم البابا فھو یسیر جداً 

"  یع�رف أح�د قب�ره إل�ى االنولم " سیقول  موسى فنقول وھل تلمیذ
  .فھل یعقل لتلمیذ مثل یشوع ومكانتھ من موسى أن ال یعرف قبره 

" ولم یقم بعد نبى فى اسرائیل مثل موس�ى " ھل یشوع سیقول  - ٢
  .ومعلوم أنھ لم یكن بین موسى ویشوع نبى 

وإن ك��ان ھ��ذا ك��الم یش��وع فلم��اذا یوض��ع ف��ى س��فر ی��دعى أن��ھ  - ٣
 قل بما یشتھى علماء النصارى لموسى فھل الوضع واالزاحة والن

ما الدلیل على كالم البابا فى أن ھذا النص من كالم یشوع كم�ا   - ٤
 .یدعى ومعلوم أنھ البد للدعاوى من براھین 

 
 وھؤالء ھم الملوك ال�ذین ملك�وا ف�ى"  ٣١: ٣٦التكوین  سفر:ثانیاً 

  " االرض أدوم قبلما ملك ملك لبنى إسرائیل
  : وجھ الداللة من النص
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ھ��ذا ال��نص دلی��ل عل��ى أن الكات��ب ع��اش بع��د أن ع��رف بن��و فف��ى 
  إسرائیل نظام الملكیة وھذا لم یكن إالبعد وفاة موسى بمدة تزید 

،  ٩١٦ص�ـ  راجع قاموس الكتاب المق�دس. على قرنین من الزمن 
   ٣٤٠إلى  ٣٣٩صـ 
فلما سمع أبرام أن أخاه سبى حبر غلمانھ "  ١٤: ١٤التكوین :  ثالثاً 

  "  وتبعھم إلى دانمائھ وثمانیة  عشر  ان بیتھ ثالثولد المتمرنین
  : وجھ الداللھ من النص 

ل�م تع�رف بھ�ذا "  دان"وھذه المدینة التى ورد ذكر إس�مھا ھن�ا بأن�ھ 
كم�ا ھ�و واض�ح ب�ین . االسم إال بعد عصر موسى ف�ى عھ�د القض�اة 

  .فى سفر القضاة ذاتھ 
دان أب��یھم  ودع��وا إس��م المدین��ة دان باس��م"  ٢٩:  ١٨س��فر القض��اة 

  " أوالً الیشالذى ولد السرائیل ولكن إسم المدینة 
ویؤكد عدم نسبة  االسفار لموسى ما جاء فیھا من ثناء عل�ى :  رابعاً 

موسى باستخدام صیغة الغائب فال یعقل أن یق�ول موس�ى ع�ن نفس�ھ 
  .مثل ھذا 

أكث�ر م��ن  وأم�ا الرج��ل موس�ى فك�ان حلیم��اً ج�داً " ٣: ١٢س�فر ع�دد 
  " لذین على وجھ االرض جمیع الناس ا

بن�ى  موسى رج�ل هللاوھذه ھى البركة التى بارك بھا " ٣٣: ١تثنیة 
ھ�ذا أیض�اً  لفھن�ا أیض�اَ ذك�ر م�وت موس�ى فھ�" اسرائیل قب�ل موت�ھ 

  .كتبھ یشوع كما یدعى البابا شنوده 
  " فى أرض مصر موسى كان عظیماً جداً الرجل "  ٣: ١١الخروج 

  
  

  المطلب الثانى
  " نبیاءیم إلى األاالسفار فى العھد القد إبطال نسبة" 
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ال یملك الیھود والنصارى أى دلی�ل یثب�ت ص�حة نس�بة االس�فار إل�ى 
أصحابھا إذ ھذه الكتب خالیة من االسانید ومنھ�ا مجھ�ول كم�ا یق�ول 
علماء النصارى  أنفسھم وسوف یتضح ھذا عند عرض النص�وص 

  إن شاء هللا عز وجل 
  

  "سفر یشوع "  :أوالً 
لیھود والنصارى ھذا السفر إلى النبى یشوع بن ن�ون وص�ى ینسب ا

موس��ى ولك��ن عن��د الدراس��ة یكش��ف لن��ا الس��فر أن��ھ كت��ب بع��د یش��وع 
  : بسنین فقد جاء فیھ 

  .الطامة الكبرى والمصیبة العظمى وھى موت یشوع نفسھ : اوالً 
عب�د ال�رب اب�ن  مات یش�وع ب�ن ن�ون" ٣٠ – ٢٩:  ٢٤سفر یشوع 

  " ه فى تخم ملكھ مائھ وعشر سنین فدفنو
یذكر السفر احداثاً حصلت بعد موت یشوع منھ�ا تعظ�یم بن�ى :  ثانیاً 

  اسرائیل لیشوع بعد وفاتھ بقاء شیوخھم على العھد فى عصر قضاة 
وعب��د اس��رائیل ال��رب ك��ل أی��ام یش��وع وك��ل أی��ام " ٣١: ٢٤یش��وع 

  "بعد یشوع  الشیوخ الذین طالت أیامھم
 دبی��ر یش��وع وك��ل اس��رائیل إل��ى ث��م رج��ع"  ٣٨:  ١٠یش��وع :  ثالث��اً 

  "وحربھا 
  : وجھ الداللة من النص 

ھذه قریة ولم یطلق علیھا ھذا االسم إال بعد وفاة یشوع "  دبیر "أن 
مم�ا یؤك�د أن كات�ب الس�فر " سفر "یشوع " فقد كان اسمھا فى عھد 

  كتبھ بعد یشوع
  "واسم دبیر قبالً قریة سفر"  ١١/ ١القضاة  
  .شوع بصیغة الغائب والسفر ھكذا یذكر ی 
  " سفر قضاة  : "ثانیاً  

  :مدخل إلى سفر قضاة 
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 یتحدث السفر عن الفترة التى تلت یشوع والتى سبقت الملكیة: أوالً 
  التقلید الیھودى إلى النبى صموئیل أخر قضاة بنى اسرائیل  ھنسب و

  أن أصحاب كتاب االباء الیسوعین لھم رأى أخر : ثانیاً 
 س�فر م�دخل إل�ى ٤٦٥صـ  باء الیسوعینة االالكتاب المقدس طبع 

ب��الرغم م��ن الغم��وض الق��ائم ح��ول ت��ألیف س��فر ":  ونقض��اة یقول��
فإنھ یبقى المرجع الوحید للحقبة الزمنی�ة الفاص�لة ب�ین م�وت ، قضاة

  "  یثیر مشاكل كثیرة یشوع وقیام الملكیة ولكن استعمال 
ب�ین نس�بتھ ویشك أصحاب التفسیر التطبیقى للكت�اب المق�دس : ثالثاً 

  .إلى صموئیل أم ال مما یجعلھم یرجحون 
الكات��ب " :  ونیقول�� ٤٧٣ص��ـ  التفس��یر التطبیق��ى للكت��اب المق��دس

   "صموئیل على الراجح 
  : أقول

ولكن بعد كل ھذا نرى أن الس�فر یح�وى م�ا ی�دل عل�ى أن�ھ كت�ب ف�ى 
  :عھد الملوك فقد جاء فیھ 

  " فى اسرائیل وفى تلك االیام لم یكن ملك "  ٦:  ١٧سفر قضاة 
  " فى تلك االیام لم یكن ملك فى اسرائیل "  ٢٥: ٢١سفر قضاة 

درك عص�ر الملكی�ة ول�یس قاض�یاً یع�یش امما یفھ�م  أن الكات�ب ق�د  
  .فى عصر قضاة 

 "لج�ون ب�اكین" ٧٦ویقول مؤلفوا م�دخل إل�ى الكت�اب المق�دس ص�ـ 
  .وال تعلیق " لسنا نعلم من ھو كاتب السفر " وأخرون قالوا 

   "سفر راعوث "  : لثاً ثا
  :وث عمدخل إلى سفر را

وث المؤابی�ة الت�ى تزوج�ت اس�رائلیاً ث�م ع�ھذا السفر یحكى قص�ة را
  . فولدت لھ عبید جد داود  عزمات عنھا زوجھا ثم تزوجھا بو

   من ھو كاتب السفر ؟ : سؤال
  :الجواب 
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كتب��ھ   ٥٣٨التطبیق��ى للكت��اب المق��دس ص��ـ  یق��ول أص��حاب التفس��یر
   :لماء الالھوت یقولوننخبة من ع

 ویعتقد البعض أنھ صموئیل وإن كان السفر الكاتب غیر معروف" 
  "  فى طیاتھ ما یدل على أنھ كتب بعد وفاتھ

  
ول��م یح��دد  " ٣٢٥ركة ص��ـ تویق��ول أص��حاب الطبع��ة العربی��ة المش��

  "  بعد تاریخ كتابتھا
   "سفر صموئیل االول والثانى " رابعاً 

  سؤال من كاتب السفرین ؟ 
   :الجواب

  ٥٥٠صـأصحاب التفسیر التطبیقى  یقول
 ولكن بھ أیضا ً كتابات بقل�مول االرجح أنھ صموئیل صموئیل األ" 

  " النبیین ناثان وجاد
فم���ا  ٦٣١وج���اؤ أص���حاب التفس���یر عن���د ص���موئیل الث���انى ص���ـ 

وقد راى ال�بعض  الكاتب غیر معروف" استطاعوا أن یخفوا وقالوا 
 تت��ب كم��ا أن الس��فر یحت��وى عل��ى كتب��اأن زاب��ود ب��ن ناث��ان ھ��و الكا

  " دناثان وجا
أن س���فر ص���موئیل االول ی���ذكر م���وت  والطام���ة الكب���رى:  أق���ول

  صموئیل 
ف�اجتمع إس�رائیل ون�دبوه  فمات ص�موئیل"  ١:  ٢٥صموئیل االول 

  "  ودفنوه 
إذا كان مات فمن الذى أكمل السفر االول ومن الذى :  والسؤال ھنا
  كتب الثانى ؟

   واالخبار االول والثانى ،و نحمیا ، فر عزراس:"  خامساً 
  

  یتحدث السفران عن حیاة بنى اسرائیل بعد السبى 
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  سؤال من كاتب السفران ؟
كات�ب س�فر "  ٩٨٧ص�ـ  یقول أصحاب التفسیر التطبیقى : الجواب

  " عزرا ال یذكر ولكن االرجح أنھ عزرا 
  .فكیف یرجحون وھو غیر مذكور بنص كالمھم  

كاتب سفر نحمیا كتب جزء كبیر من الس�فر " الوا ق ١٠١٥وفى صـ
بلغ��ة الم��تكلم دالل��ة عل��ى أن نحمی��ا ھ��و الكات��ب واالرج��ح أن نحمی��ا 

  " كتب السفر بمعاونة عزرا 
ب��أن  ج��رت الع��ادة"  ٧٢٨صـ��ـ أص��حاب الرھبانی��ة الیس��وعیةیق��ول 

ع��زرا ونحمی��ا،الى كات��ب واح��د  تنس��ب مجموع��ة أس��فار االخب��ارو
إن الرأى القائ�ل بتع�دد كت�اب ،محرراالخبار ف اسمھ ویقال لھالیعر

  " ھذه االسفار ال یؤبھ لھ 
 إذا كنا نجھل م�ن" وفى نفس الصفحة قالوا عن سفر االخبار أیضاً 

  "ھو كاتب سفرى االخبار وفى أى وقت انتھى عملھ 
 روای��ة اس��توحاھا م��ن ل��م یح��رر الكات��ب ف��ى الواق��ع" وق��الوا أیض��اً 

ل نق��ل ع��دداً م��ن الوث��ائق الت��ى ب��ین معرفت��ھ لت��اریخ ش��عبھ الق��دیم ب��
یدیھ وصنفھا أحیاناً فى ترتیب یوافق ما یھدف إلیھ مؤلفھ ونقحھا 
إستناداً إلى وثائق أخرى اطلع علیھا أو بحسب نظرتھ إلى التاریخ 

  "  ومعناه
   وال تعلیق 
  .ولكن أقول أین الوحى الذى یفرح بھ النصارى  
  .سبحانك ھذا بھتان عظیم  
  
  
  

  إستیر سفر  : سادساً 
  :مدخل إلى سفر إستیر 
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ھذا السفر یتصور الخیال الیھ�ودى ملك�ة ف�ارس یھودی�ة وذات نف�وذ 
تستخدمھ لصالح الشعب الیھودى ، وھذا السفر لم یذكر فی�ھ اس�م هللا 

  .ابداً 
  من كاتب ھذا السفر ؟  :سؤال 

الكاتب غیر معروف  " ١٠٥٠یقول أصحاب التفسیر التطبیقى صــ 
 "  

أص��حاب الطبع��ة الیس��وعیھ كاتب��اً لھ��ذا الس��فر انظ��ر صـ��ـ  ول��م ی��ذكر
٩٢٧   

   :سفر أیوب :سابعاً 
من المفترض أن یكون ھذا السفر من كتابة النب�ى أی�وب ولك�ن ج�اء 
ف�ى وس��ط الس��فر عل��ى أن كاتب��اً أخ��ر غی�ر أی��وب ق��د ت��دخل فی��ھ فف��ى 

  ٤٠:  ٣١نھایة االصحاح یقول أیوب 
الس�فر حین�ذاك ب�ل اس�تمر  من غیر أن ینتھ�ى"  تمت أقوال أیوب"  

  .بعده أحد عشر إصحاحاً تحدثت عن أیوب 
و ع��اش أی��وب بع��د ھ��ذا مائ��ھ "  ١٧- ١٦: ٤٢وف��ى نھای��ة الس��فر ح 

وأربعین سنة ورأى بنیھ وبنى بنیھ إلى أربعة أجیال ث�م م�ات أی�وب 
  فھل ھذا كالم أیوب ؟" شیخاً 

   ١٠٧٤یقول أصحاب التفسیر التطبیقى صــ 
أن یك���ون أی���وب وی���رى ال���بعض أن���ھ موس���ى أو  الكات���ب یحتم���ل" 

  " سلیمان أو الیھو ، وتاریخ كتابتھ غیر معروف 
  ١٤٨ویقول محرروا قاموس الكتاب المقدس صــ

 وال یمك�ن تع�ین ت�اریخ كتابت�ھویعتقد أن الكاتب من أھل فلسطین " 
عل��ى وج��ھ التحقی��ق وق��د ظ��ن بع��ض الكت��اب أن��ھ كت��ب ف��ى عص��ر 

عد الس�بى إال أن غی�رھم یظن�ون أن�ھ أرمیاء وظن أخرون أنھ كتب ب
كت��ب ف��ى الق��رن الراب��ع قب��ل الم��یالد ویحتم��ل أن��ھ یرج��ع إل��ى االل��ف 

  " الثانیة قبل المیالد 
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فم��ا ال��ذى یخت��اره الق��ارئ م��ن ھ��ذه الت��واریخ ولك��ن عل��ى ك��ل ح��ال 

  .     نخلص بأن الكاتب مجھول كإخوانھ من الكتاب 
  
  

  "المبحث الثانى"
  

  "االخطاء فى العھد القدیمالتحریف والتناقضات و"
  

   :فى التوراة ریفقرآن بوقوع التحإقرار ال: أوالً 
  قال سبحانھ 

ُتْم تـَْعَلُمونَ "   "يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم تـَْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَنـْ
  ٧١آل عمران 

   ٤٦النساء "  ْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرُِّفوَن ا"قال سبحانھ 

ُهْم َيْسـَمُعوَن َكـَالَم اللَّـِه ثُـمَّ ُيَحرُِّفونَـُه ِمـْن بـَْعـِد " وقال سبحانه  َوَقْد َكاَن َفرِيـٌق ِمـنـْ

   ٧٥البقره"  َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

ْم ثُــمَّ يـَُقولُــوَن َهــَذا ِمــْن فـََويْــٌل ِللَّــِذيَن َيْكُتُبــوَن اْلِكَتــاَب بِأَيْــِديهِ " وق��ال س��بحانھ 

ــا  ــا َكَتَبــْت أَيْــِديِهْم َوَويْــٌل َلُهــْم ِممَّ ِعْنــِد اللَّــِه لَِيْشــتَـُروا بِــِه ثََمًنــا َقِلــيًال فـََويْــٌل َلُهــْم ِممَّ

  ٧٩البقره"  َيْكِسُبونَ 

  
  

ول�یس كلھ�ا ألن ھ�ذا أم�ر  –وقبل أن نلج فى بعض صور التحریف 
  وھو : لنصارى دائماً یستوقفنا سؤال یطرحھ ا –یطول 
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 ھ��ل م��ن الممك��ن أن یح��رف أح��د ك��الم هللا ؟ وكی��ف أذن هللا بھ��ذا
  ؟  التحریف

   :الرد على ذلك
فل��و ك��ان  أن كت��اب النص��ارى یتح��دث ع��ن إمكانی��ة تحریف��ھ :أوالً 

الكتاب غیر ممكن للتحریف لما ك�ان أى معن�ى أو فائ�دة ألخ�ر فق�رة 
نِّ���ي أَْش���ھَُد لُِك���لِّ َم���ْن ألَ ١٨"  ١٩:  ١٨/ ٢٢وردت ف���ى رؤی���ا یوحن���ا 

ِة ھَذا اْلِكتَابِ  إِْن َكاَن أََح�ٌد یَِزی�ُد َعلَ�ى ھ�َذا، یَِزی�ُد هللاُ : یَْسَمُع أَْقَواَل نُبُوَّ
َربَاِت اْلَمْكتُوبَةَ فِي ھَذا اْلِكتَابِ  َوإِْن َكاَن أََحٌد یَْحِذُف ِم�ْن ١٩. َعلَْیِھ الضَّ

ِة،   " یَْحِذُف هللاُ نَِصیبَھُ ِمْن ِسْفِر اْلَحیَاةِ  أَْقَواِل ِكتَاِب ھِذِه النُّبُوَّ
فھذه الفقرة تحذر من وقوع تحریف من الكتاب وتتوعد فاعل�ھ ف�دل  

فحینما یوضع حد الس�رقة أو الزن�ا أو . ذلك على أنھ ممكن الحدوث 
  . شرب الخمر یعلم من ذلك أنھ وارد فعل ھذا كلھ ولیس مستحیالً 

   :د التحریف الذى وقع فیھأن الكتاب نفسھ یؤك :ثانیاً 
بِّ َمَعنَ�ا؟ َحقًّ�ا : َكْیَف تَقُولُونَ ٨"  ٨:٨أرمیا  نَْحُن ُحَكَماُء َوَشِریَعةُ ال�رَّ

لَھَا قَلَُم اْلَكتَبَِة اْلَكاِذبُ    "  إِنَّھُ إِلَى اْلَكِذِب َحوَّ
بِّ فَ��الَ تَ��ْذُكُروهُ بَْع��ُد، ألَنَّ ٣٦"  ٣٦ – ٣٣:  ٢٣أرمی��ا ��ا َوْح��ُي ال��رَّ  أَمَّ

ْفتُْم َكالََم اِإللِھ    " َكلَِمةَ ُكلِّ إِْنَساٍن تَُكوُن َوْحیَھُ، إِْذ قَْد َحرَّ
قُوَن لِیَْكتُُموا َرْأیَھُ�ْم َع�ِن ١٥"  ١٦ – ١٥:  ٢٩أشعیاء  َوْیٌل لِلَِّذیَن یَتََعمَّ

، فَتَِص�یُر أَْعَم�الُھُْم فِ�ي الظُّْلَم�ِة، َویَقُولُ�ونَ  بِّ َم�ْن َم�ْن یُْبِص�ُرنَا وَ «: الرَّ
  "  !یَا لَتَْحِریفُِكمْ ١٦. »یَْعِرفُنَا؟

بُّ لَ��ْم یُْرِس��ْلھُْم، : اْلقَ��ائِلُونَ "   ٧-٦:  ١٣حزقی��ال  ، َوال��رَّ بِّ َوْح��ُي ال��رَّ
أَلَ��ْم تَ��َرْوا ُرْؤیَ��ا بَاِطلَ��ةً، َوتََكلَّْم��تُْم بِِعَرافَ��ٍة ٧. َواْنتَظَ��ُروا إِْثبَ��اَت اْلَكلَِم��ةِ 

، َوأَنَ�ا لَ�ْم أَتََكلَّ�ْم؟ َوْحيُ : َكاِذبٍَة، قَائِلِینَ  بِّ الَّ�ِذیَن اْس�تَْبَدلُوا َح�قَّ ٢٥"  ال�رَّ
لِ���ذلَِك ٢٦.......هللاِ بِاْلَك���ِذِب، َواتَّقَ���ْوا َوَعبَ���ُدوا اْلَمْخلُ���وَق ُدوَن اْلَخ���الِقِ 

  "أَْسلََمھُُم هللاُ إِلَى أَْھَواِء اْلھََواِن،
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ُخُذوا ِكتَ�اَب « ٢٩:  ٢٤:  ٣١وبالجملة ما توقعھ موسى سفر التثنیة 
بِّ إِلِھُك�ْم، لِیَُك�وَن ھُنَ�اَك  التَّْوَراِة ھَذا َوَضُعوهُ بَِجانِِب تَ�ابُوِت َعْھ�ِد ال�رَّ

ْلبَةَ ٢٧. َشاِھًدا َعلَْیُكمْ  َدُكْم َوِرقَابَُكُم الصُّ ھَُوَذا َوأَنَ�ا . ألَنِّي أَنَا َعاِرٌف تََمرُّ
، فََك�ْم بِ�اْلَحِريِّ بَْع�َد بَْعُد َحيٌّ َمَعُك�ُم اْلیَ�ْوَم، قَ�ْد ِص�ْرتُْم  بَّ تُقَ�اِوُموَن ال�رَّ

اِْجَمُع��وا إِلَ��يَّ ُك��لَّ ُش��یُوِخ أَْس��بَاِطُكْم َوُعَرفَ��اَءُكْم ألَْنِط��َق فِ��ي ٢٨! َم��ْوتِي
��َماَء َواألَْرضَ  ألَنِّ��ي ٢٩. َمَس��اِمِعِھْم بِھ��ِذِه اْلَكلَِم��اِت، َوأُْش��ِھَد َعلَ��ْیِھِم السَّ

  ْوتِي تَْفِسُدوَن َوتَِزیُغوَن َعِن الطَِّریِق الَِّذي َعاِرٌف أَنَُّكْم بَْعَد مَ 
أَْوَصْیتُُكْم بِِھ، َویُِصیبُُكُم الشَّرُّ فِي آِخِر األَیَّاِم ألَنَُّكْم تَْعَملُوَن الشَّرَّ أََماَم 

بِّ َحتَّى تُِغیظُوهُ بِأَْعَماِل أَْیِدیُكمْ    »الرَّ
  

  "شواھد بعض التحریفات والتبدیالت"
  

َوفِ�ي نِھَایَ�ِة أَْربَِع�یَن َس�نَةً قَ�اَل أَْبَش�الُوُم ٧"  ٧:  ١٥ الث�انى صموائیل 
بِّ «: لِْلَملِكِ    "  َدْعنِي فَأَْذھََب َوأُوفَِي نَْذِري الَِّذي نََذْرتُھُ لِلرَّ

ولكننا نجد فى الطبعة العربیھ المش�تركھ ، وك�ذا الطبع�ة الكاثولیكی�ة 
  ، وكذا الطبعة العربیة المبسطة 

فب��دلت األربع��ین إل��ى أرب��ع " وف��ى نھای��ة أرب��ع س��نوات " ی��ذكرون 
  . وحرفت 

َوَح�َدَث بَْع��َد ھ�ِذِه األُُم��وِر أَنَّ هللاَ ١"  ٢-١:  ٢٢س�فر التك��وین  :ثانی�اً 
: فَقَ��الَ ٢. »ھأَنَ��َذا«: فَقَ��الَ . »!یَ��ا إِْب��َراِھیمُ «: اْم��تََحَن إِْب��َراِھیَم، فَقَ��اَل لَ��ھُ 

  " ي تُِحبُّھُ، إِْسَحاقَ ُخِذ اْبنََك َوِحیَدَك، الَّذِ «
ومن الثابت ال�ذى ال خ�الف فی�ھ ب�ین المل�ل جمیع�اً أن إس�ماعیل ھ�و 
بك��ر إب��راھیم بمعن��ى أن��ھ أول مول��ود رزق ب��ھ وق��د ول��د قب��ل أخی��ھ 

  نص العھد القدیم نفسھ   حسب. إسحاق 
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 ٢٧ – ١٨:  ١٧سفر التكوین 
َوقَاَل ١٨

: فَقَاَل هللاُ ١٩. »!ُش أََماَمكَ لَْیَت إِْسَماِعیَل یَِعی«: إِْبَراِھیُم ِ�ِ 
َوأُقِیُم . بَْل َساَرةُ اْمَرأَتَُك تَلُِد لََك اْبنًا َوتَْدُعو اْسَمھُ إِْسَحاقَ «

ا إِْسَماِعیُل ٢٠. َعْھِدي َمَعھُ َعْھًدا أَبَِدیًّا لِنَْسلِِھ ِمْن بَْعِدهِ  َوأَمَّ
ِمُرهُ َوأَُكثُِّرهُ َكثِیًرا ھَا أَنَا أُبَاِرُكھُ َوأُثْ . فَقَْد َسِمْعُت لََك فِیھِ 

ا ةً َكبِیَرةً . ِجّدً َولِكْن ٢١. اِْثنَْي َعَشَر َرئِیًسا یَلُِد، َوأَْجَعلُھُ أُمَّ
َعْھِدي أُقِیُمھُ َمَع إِْسَحاَق الَِّذي تَلُِدهُ لََك َساَرةُ فِي ھَذا 

نَِة اآلتِیَةِ  ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم ٢٢. »اْلَوْقِت فِي السَّ َمَعھُ فَلَمَّ
 .َصِعَد هللاُ َعْن إِْبَراِھیمَ 

فَأََخ���َذ إِْب���َراِھیُم إِْس���َماِعیَل اْبنَ���ھُ، َوَجِمی���َع ِوْل���َداِن بَْیتِ���ِھ، ٢٣
���تِِھ، ُك���لَّ َذَك���ٍر ِم���ْن أَْھ���ِل بَْی���ِت  َوَجِمی���َع اْلُمْبتَ���اِعیَن بِفِضَّ

َكَما َكلََّمھُ  إِْبَراِھیَم، َوَختََن لَْحَم ُغْرلَتِِھْم فِي ذلَِك اْلیَْوِم َعْینِھِ 
َوَكاَن إِْبَراِھیُم اْبَن تِْسٍع َوتِْسِعیَن َسنَةً ِحیَن ُختَِن فِي ٢٤. هللاُ 

َوَكاَن إِْسَماِعیُل اْبنُھُ اْبَن ثَالََث َعَش�َرةَ َس�نَةً ٢٥لَْحِم ُغْرلَتِِھ، 
فِ�ي ذلِ��َك اْلیَ��ْوِم َعْینِ��ِھ ُخ��تَِن ٢٦. ِح�یَن ُخ��تَِن فِ��ي لَْح��ِم ُغْرلَتِ��ھِ 

َوُكلُّ ِرَجاِل بَْیتِ�ِھ ِوْل�َداِن اْلبَْی�ِت ٢٧. اِھیُم َوإِْسَماِعیُل اْبنُھُ إِْبرَ 
ِة ِمِن اْبِن اْلَغِریِب ُختِنُوا َمَعھُ    "َواْلُمْبتَاِعیَن بِاْلفِضَّ

  
فھل بعد ذلك یقول قائل أن إسحاق ھو األبن الوحید الذى م�ا ول�د إال 

  تاب ؟ ب قول الكسبعد أربعة عشر عاماً بعد إسماعیل ح
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  .أن إسماعیل ھو الذبیح ولیس إسحاقویوضح القرآن الكریم 
َواْمَرأَتُھُ قَائَِمةٌ فََضِحَكْت فَبَشَّْرنَاھَا بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء " قال سبحانھ 

  ھود " )٧١(إِْسَحاَق یَْعقُوَب 
  بعد إسحاق یعقوب فكیف یأمر بذبح إسحاق؟  فإذا بشرھا بأنھ سیأتى

لم�اذا ھ�ذا التحری�ف أن یجعل�وا إس�حاق ھ�و ال�ذبیح دون و :فإن قیل 
  إسماعیل وأن یكون إسحاق ھو الوحید ؟ 

  :الجواب 
أألمر ظاھر كالشمس حتى یقول�وا ب�أن محم�د ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
ھو من نسل إسحاق الذى ھ�و م�ن أنبی�اء بن�ى إس�رائیل فیك�ون خ�اتم 

كان یقولون�ھ  ریدونھ وھذا مایاالنبیاء لیس من نسل العرب وھذا ما 
  . لعرب الیھود ل

أَْو یُ��ْدفَُع اْلِكتَ��اُب لَِم��ْن الَ یَْع��ِرُف ١٢"  ١٢:  ٢٩س��فر أش��عیاء  :ثالث��اً 
  "  »الَ أَْعِرُف اْلِكتَابَةَ « : فَیَقُولُ . »اْقَرْأ ھَذا«: اْلِكتَابَةَ َویُقَاُل لَھُ 

ر كت�ابھم یفالتحریف واضح حتى یصذفوا النص بأى شكل ع�ن تبش�
حتى إن ال�نص نفس�ھ ین�اقض نفس�ھ ف�ال  لى هللا علیھ وسلم بالنبى ص

قالھ�ا  ویقال إلنسان إقراء ھ�ذا ویك�ون الج�واب ال أع�رف الكتاب�ھ فل�
 إال أن ی���تم ن���وره بى هللامجنون���اً ولك���ن ی���أإنس���ان لحس���بھ الن���اس 

  . ب المحرف للنص فیزید الطین بلھ فیضطرب الكات
ا أن التحری�ف ویتضح من ھذا أن أصحاب الطبعة المش�تركھ وج�دو

  واضح فسلموا وأعادوه كما ھو فى حدیث البخارى حینما قال 
  

الطبع�ة "إقراء قال ما أنا بق�ارئ" جبریل للنبى صلى هللا علیھ وسلم 
   ١٢:  ٢٩العربیة المشتركھ إشعیاء 

وكذا الطبعة العربیھ المبسطھ ، وكذا ف�ى الطبع�ة الكاثولیكی�ھ ول�ذلك 
طاعوا أن یفس�روھا فأمروھ�ا ص�ـ أصحاب التفسیر التطبیقى ما أس�ت

١٤١٧  
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ومن صور التحریف أیضاً تلك األحاالت اإلنجیلیة إلى : رابعاً 
من ذلك من ،العھد القدیم وحینما نرجع إلى العھد القدیم ال نجده 

َوأَتَى َوَسَكَن فِي َمِدینٍَة یُقَاُل لَھَا نَاِصَرةُ، ٢٣"   ٢٣/  ٢جاء فى متى 
   »إِنَّھُ َسیُْدَعى نَاِصِریًّا«:بِاألَْنبِیَاءِ لَِكْي یَتِمَّ َما قِیَل 

وال یوجد ذلك فى أسفار األنبیاء أصالً وإنما وضعوا ذلك حتى 
  .یقولوا إن األنبیاء بشروا بھ 

خاتمة اإلصحاح الثانى من سفر الخروج الذى ینتھى  وفى :خامساً 
َونَظََر هللاُ بَنِي ٢٥"  ٢٥:  ٢بصورة فجائیة عند قولھ خروج 

  "  .ْسَرائِیَل َوَعلَِم هللاُ إِ 

  "  یة مبتورألأخر أ"  ١٥٦قال أصحاب الطبعة الیاسوعیھ صـ 

  ولنا أن نسأل من الذى بتره وأین النص المبتور ؟ 

ولكن أصحاب العربیة المشتركھ حاولوا أن یتدركوا أألمر فغیروا 
ولكن " ونظر هللا الى بنى إسرائیل واعترف بھم " النص أصالً 

سطة رأوا أن نص العربیة المشتركة غیر بعربیة المأصحاب ال
بنى إسرائیل وھو یعلم ماذا نظر هللا إلى " متناسق فوضعوا 

  "سیفعل

ففى سفر صموئیل نقص بیان جزاء بنى إسرائیل إن  :سادساً 
 استقاموا على العبادة 

بَّ َوَعبَْدتُُموهُ َوسَ " ١٥ – ١٤: ١٢صموئیل األول  ِمْعتُْم إِِن اتَّقَْیتُُم الرَّ
، َوُكْنتُْم أَْن�تُْم َواْلَملِ�ُك أَْیًض�ا الَّ�ِذي یَْملِ�ُك  بِّ َصْوتَھُ َولَْم تَْعُصوا قَْوَل الرَّ

بِّ إِلِھُكمْ  َوإِْن لَ�ْم تَْس�َمُعوا ١٥}ال یوجد ذكر الجزاء{ . َعلَْیُكْم َوَراَء الرَّ
، تَُكْن یَُد ال بِّ بِّ بَْل َعَصْیتُْم قَْوَل الرَّ بِّ َعلَْیُكمْ َصْوَت الرَّ   " رَّ
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فنجد أن السفر سقط منھ الج�زاء ، ولك�ن یب�دوا أن أص�حاب العربی�ھ 
)  ذل�ك خی�ر( ق�ولھم استدركوا األشكال ووضعوا الجزاء بالمشتركة 

  ولكن أصحاب العربیة المبسطھ لم یعجبھم ذلك ورأوا أن یضعوا 
فل��ن "  ٥٦٤أص��حاب التفس��یر التطبیق��ى ص��ـ "  سیخلص��كم ال��رب" 

وض��عوا نق��ط " ...." أص��حاب الطبع�ة الیس��وعیة " ك��روه یص�یبكم م
  . وال حول وال قوة إال با�. یعنى لم یضیفوا شئ 

،  ٢٤:  ٢٣، وحزقی�ال  ٨: ٥ومثل ھذا تج�ده ف�ى ص�موئیل الث�انى  
، نشید األنش�اد  ٩:  ٢٣، أرمیاء  ٢٣:  ٢٤، اآلمثال  ١٥: ٦زكریا 

  . ولو أحصیناھم لطال المقام ونكتفى بھذا  ٩:  ٧
أن ھن���اك أس���فار ض���ائعة ویش���ھد  وم���ن ص���ور التحری���ف: س���ابعاً 

لِ��ذلَِك ١٤ " ١٤:  ٢١س��فر ع��دد . لض��یاعھا أس��فار العھ��د الق��دیم نفس��ھ
بِّ «یُقَاُل فِي ِكتَاِب  "  َواِھٌب فِي ُسوفَةَ َوأَْوِدیَِة أَْرنُ�ونَ «: »ُحُروِب الرَّ

  . الشاھد أن سفر الحروب ھذا لیس فى كتاب النصارى 
�ْمُس "  ١٣:  ١٠یشوع  أَلَْیَس ھَذا َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر یَاَشَر؟ فََوقَفَ�ِت الشَّ

  ولیس فى الكتاب شئ یسمى یاشر "  فِي َكبِِد السََّماِء َولَْم تَْعَجْل لِْلُغُروبِ 

َوأُُم�وُر َرُحْبَع�اَم األُولَ�ى َواألَِخی�َرةُ، أََم�اِھَي ١٥" أخبار أ ألی�ام الث�انى 
ائِيَمْكتُوبَةٌ فِي أَخْ  و الرَّ   وھذه أألسفار مفقوده " بَاِر َشْمِعیَا النَّبِيِّ َوِعدُّ

  
:  ٤،مل�وك أول   ٢٢:  ٢٦، ٢٩:  ٩أخب�ار ای�ام ... ومثل ذلك كثیر 

  .  ١٤:  ١، یھوذا  ٣٣ – ٣٢
تعلم أن ال�ذى یض�ع ویح�ذف ھ�م علم�اء النص�ارى نق�ف عل�ى  ولكى

�ابُع ِم�ْن َوتَنَبَّ�أَ َع�ْن ھ�ُؤالَِء أَ ١٤"  ١٤:  ١سفر یھوذا  ْیًض�ا أَْخنُ�وُخ السَّ
یِس�یِھ، «:آَدَم قَائِالً  بُّ فِي َربَ�َواِت قِدِّ لِیَْص�نََع َدْینُونَ�ةً ١٥ھَُوَذا قَْد َجاَء الرَّ

�اِرِھْم َعلَ�ى َجِمی�ِع أَْعَم�اِل فُُج�وِرِھُمِ◌  َعلَى اْلَجِمیِع، َویَُعاقَِب َجِمیَع فُجَّ
�ْعبَِة الَّتِ�ي تََكلَّ�َم بِھَ�ا َعلَْی�ِھ الَّتِي فََجُروا بِھَا، َوَعلَى َجِمیِع  اْلَكلَِم�اِت الصَّ

ارٌ    .»ُخطَاةٌ فُجَّ
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  :أقول 
  وھذا السفر موجود بالفعل وأقتباس یھوذا منھ موجود فى أخنوخ

لكن أباء  محررو قاموس الكتاب المقدسكما نقل ذلك  ٩:  ١ 
 الكنیسھ النصرانیة اعتبروه سفراً مزیفاً غیر قانونى ولم یشفع لھ
استشھاد یھوذا واألباء االوئل للكنیسة بھ ، یقول محرر قاموس 

سفر من أسفار غیر قانونیة والكتاب ملئ "   32الكتاب المقدس صـ
بأخبار الرؤى عن المسیا المنتظر والدینونة األخیرة وملكوت 

المجد وقد أقتبس بعض األباء أألوائل فى العصور المسیحیة أألولى 
لكن قادة المسیحین فیما بعد أنكروا ھذا بعض أقوال ھذا السفر و

  " الكتاب ورفضوه 
فنج��د أن عل��ة رفض��ھم للس��فر أن فی��ھ أخب��ار أو كم��ا یق��ول مح��ررو 
قاموس الكت�اب المك�دس مل�ئ بأخب�ار ع�ن المس�یا المنتظ�ر أو النب�ى 

ونح�ن نس�أل . المنتظر ویوم الحساب وغی�ره وم�ا خف�ى ك�ان أعظ�م 
ھ�ذا ك�الم هللا كم�ا تزعم�ون بأى حق یقبل ھذا ویرفض ھ�ذا ؟ أل�یس 

وق��د أوض��حنا ب��البراھین القاطع��ة أن ھ��ذا الكت��اب ل��یس ل��ھ أى ص��لة 
  . بالوحى 

ا َكبَِر اْلَولَُد َجاَءْت بِِھ إِلَى اْبنَِة ١٠"  ١٠:  ٢سفر الخروج  :ثامناً  َولَمَّ
إِنِّ��ي «: َوقَالَ��تْ » ُموَس��ى«فِْرَع��ْوَن فََص��اَر لَھَ��ا اْبنً��ا، َوَدَع��ِت اْس��َمھُ 

  .»تََشْلتُھُ ِمَن اْلَماءِ انْ 

فھنا زعم الكاتب أن المرأة المصریة التى ال تعرف العبرانیة س�متھ 
" بموسى ألنھا إنتشلتھ من الماء وأنھ�ا اش�تقت م�ن الكلم�ة العبرانی�ة 

  " انتشل " أى " مشا 

وھ��ذا ال��زعم بعبرانی��ة إس��م موس��ى یرفض��ھ االب��اء الیس��وعیین ف��ى 
إن إبن��ة فرع��ون ال ت��تكلم العبری��ھ  "تعل��یقھم عل��ى ال��نص إذ یقول��ون 
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" وق�ال محقق�وا العربی�ة المش�تركھ " وفى الواق�ع ھ�ذا إس�م مص�رى 
  " موسى إسم من أصل مصرى 

   لماذا فعلوا ذلك ؟ :والسؤال 

  : الجواب 

كما فعلوا مع إسحاق أرادوا أن یقولوا إن محمداً من نس�ل إس�حاق ، 
فیك�ون لھ�م الح�ق فكذلك أرادوا أن یقولوا إن مصر لھا أصل عبرى 

  . فیھا لعنھم هللا من خبثاء 

وم���ن ص���ور التحری���ف الھام���ة م���ا ص���نعھ المترجم���ون :  تاس���عاً 
النص��ارى للمزم��ور الث��انى والعش��رین لیك��ون نب��ؤة مزعوم��ة ع��ن 

ألَنَّ��ھُ قَ��ْد أََحاطَ��ْت بِ��ي ١٦ " ١٦:  ٢٢ص��لب المس��یح یق��ول المزم��ور 
والش�اھد "  ثَقَبُوا یَ�َديَّ َوِرْجلَ�يَّ . نِيَجَماَعةٌ ِمَن األَْشَراِر اْكتَنَفَتْ . ِكالَبٌ 

ب��ل " ك��أرو " أن��ھ ل��یس ف��ى ال��نص العبران��ى كلم��ة ثقب��وا الت��ى تعن��ى 
الت��ى تعن��ة أألس��د ق��ال محقق��و الترجم��ة " ك��أرى " اس��تخدمت كلم��ة 

  الكلمة العربیة تعنى كاألسد : أوثقوا "  ٦٧٧العربیة المشتركة صـ 

  

بوقوع التحری�ف وذك�رت  وقد اعترفت أصحاب الترجمة الیسوعیة
بحس��ب الترجم��ة الالتینی��ة الش��ائعة ، والكلم��ة " أن ال��نص المح��رف 

وھكذا فلیعج�ب الق�ارئ م�ن " غامضة " العبریة تعنى كاألسد وھى 
  .ھذه التحریفات من قوم ال یخافون هللا فعلیھم لعنة هللا 
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  :شواھد من بعض تناقضات العھد القدیم  :المسألة الثانیة 

ِ لََوَجُدوا فِیِھ اْختَِالفً�ا َكثِی�ًرا" انھ یقول سبح  َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر هللاَّ
   ٨٢النساء" 

فالكتاب الذى یك�ذب بعض�ھ بعض�اً ال یمك�ن اعتب�اره مقدس�اً فإثب�ات 
  . موجھلھ مصنیعة البشر لضعفھ التناقضات و االختالقات ھذه من

بُّ َخالُِق أَْط�َراِف األَْرِض الَ إِلھُ الدَّْھِر الرَّ "  ٢٨:  ٤٠إشعیاء  :اوالً 
  "  .یَِكلُّ َوالَ یَْعیَا

وھ��ذا ح��ق الری��ب فی��ھ أن الخ��الق ال یص��یبھ تع��ب وال كل��ل ولك��ن 
ین���اقض ھ���ذا م���ا ورد ف���ى مواض���ع أخ���رى زعم���ت أن هللا یحت���اج 

  . لالستراحة بعد طول العمل والعناء 

�٢"  ١:  ٢سفر التكوین  ابِع ِم�ْن َعَملِ�ِھ الَّ�ِذي َوفَ�َرَغ هللاُ فِ�ي اْلیَ�ْوِم السَّ
  "  فَاْستََراحَ . َعِملَ 

���َماَء "  ١٧:  ٣١س���فر الخ���روج  بُّ السَّ فِ���ي ِس���تَِّة أَیَّ���اٍم َص���نََع ال���رَّ
ابِع اْستََراَح َوتَنَفَّسَ     »َواألَْرَض، َوفِي اْلیَْوِم السَّ

فتعالى هللا عن إفك الیھود والنصارى ، وسبحانھ وتعالى عما یق�ول 
��َماَواِت " واً كبی��راً یق��ول هللا عزوج��ل الظ��المون عل�� َولَقَ��ْد َخلَْقنَ��ا السَّ

نَا ِمْن لُُغوبٍ    "  َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما فِي ِستَِّة أَیَّاٍم َوَما َمسَّ

�َماَواِت َواْألَْرَض بِقَ�اِدٍر َعلَ�ى  "وقال سبحانھ  أََولَ�ْیَس الَّ�ِذي َخلَ�َق السَّ
ُق اْلَعلِیمُ  أَْن یَْخلَُق ِمْثلَھُْم بَلَى   " َوھَُو اْلَخالَّ

  . فااللھ الیصیبھ تعب والكلل  

الَ تَْق��ِدُر أَْن تَ��َرى َوْجِھ��ي، « ٢٠ – ١٩:  ٣٣س��فر الخ��روج  :ثانی��اً 
 ١٩:  ٣٢ونج����د ف����ى التك����وین  »ألَنَّ اِإلْنَس����اَن الَ یََرانِ����ي َویَِع����یشُ 
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ألَنِّ��ي نَظَ��ْرُت هللاَ «: قَ��ائِالً » فَنِیئِی��لَ «فَ��َدَعا یَْعقُ��وُب اْس��َم اْلَمَك��اِن ٣٠"
یَْت نَْفِسي   .»َوْجھًا لَِوْجٍھ، َونُجِّ

لَ��ْیَس هللاُ إِْنَس��انًا فَیَْك��ِذَب، َوالَ اْب��َن إِْنَس��اٍن ١٩"  ١٩:  ٢٣ع��دد  :ثالث��اً 
  " .فَیَْنَدمَ 

نَِصیُح إِْسَرائِیَل الَ یَْكِذُب َوالَ یَْنَدُم، ألَنَّھُ "  ٢٩:  ١٥صموئیل االول 
  . معنى ذلك أن هللا ال یندم .»َسانًا لِیَْنَدمَ لَْیَس إِنْ 

نَ���ِدْمُت َعلَ���ى أَنِّ���ي قَ���ْد َجَعْل���ُت «"  ١٠:  ١٥ولك���ن ص���موئیل االول 
  . فھذا یقول أن االلھ یندم ونعوذ با� من ھذا " َشاُوَل َملًِكا

یصف العھد القدیم أن هللا ال یخفى علیھ خافی�ة أخب�ار أألی�ام  :رابعاً 
  " عینا الرب محیطتان بكل األرض "  ٩:  ١٦أألول 

بِّ ُمَراقِبَتَ��اِن الطَّ��الِِحیَن ٣"  ٣:  ١٥األمث��ال  فِ��ي ُك��لِّ َمَك��اٍن َعْینَ��ا ال��رَّ
الِِحینَ    ولكن "  .َوالصَّ

بُّ اِإلل���ھُ آَدَم َوقَ���اَل لَ���ھُ ٩"  ٩:  ٣س���فر التك���وین  أَْی���َن «: فَنَ���اَدى ال���رَّ
  تھم فأراد الرب تعالى أن وكذا لما بدأ أھل بابل ببناء مدین" .»أَْنَت؟

بُّ لِیَْنظُ�َر ٥"  ٦ – ٥:  ١١تك�وین . یعرف ماذا یص�نعون  فَنَ�َزَل ال�رَّ
بُّ ٦. اْلَمِدینَةَ َواْلبُ�ْرَج اللَّ�َذْیِن َك�اَن بَنُ�و آَدَم یَْبنُونَھَُم�ا ھُ�َوَذا «: َوقَ�اَل ال�رَّ

  " َشْعٌب َواِحٌد َولَِساٌن َواِحٌد لَِجِمیِعِھْم،

. أألس�فار ف�ى مس�ألة ورث�ة ال�ذنب  فى لتناقض أیضاً ومن ا :خامساً 
ُمْفتَقٌِد إِْثَم اآلبَ�اِء فِ�ي األَْبنَ�اِء، َوفِ�ي أَْبنَ�اِء األَْبنَ�اِء، "  ٧:  ٣٤الخروج 

اب��عِ  فھن��ا األبن��اء یع��اقبون بجریم��ة أب��ائھم " .»فِ��ي اْلِجی��ِل الثَّالِ��ِث َوالرَّ
ْبُن الَ یَْحِم�ُل اَال"  ٢٠:  ١٨حزقیال . ولكن سفر حزقیال یكذب ذلك 

 بِ�رُّ اْلبَ�ارِّ َعلَْی�ِھ یَُك�وُن،. ِمْن إِْثِم األَِب، َواألَُب الَ یَْحِمُل ِم�ْن إِْث�ِم االْب�نِ 
یِر َعلَْیِھ یَُكونُ  رِّ   "  َوَشرُّ الشِّ
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ف��ى س��فر حزقی��ال یعن��ى ال��رب عل��ى بن��ى إس��رائیل أنھ��م  :سادس��اً 
 ١١ول حزقی�ال تركوا شریعتھم وعملوا بشرائع األمم المجاورة فیق�

بُّ الَِّذي لَْم تَْسلُُكوا فِي فََرائِِضِھ، َولَ�ْم تَْعَملُ�وا بِأَْحَكاِم�ِھ، "  ١٢: أَنَا الرَّ
ولك�ن ی�نقض ذل�ك ف�ى " .»بَْل َعِمْلتُْم َحَسَب أَْحَكاِم األَُمِم الَِّذیَن َحْولَُكمْ 

ْم تَْعَملُوا َولَْم تَْسلُُكوا فِي فََرائِِضي، َولَ "  ٧:  ٥السفر نفسھ ؟ حزقیال 
  " َحَسَب أَْحَكاِمي، َوالَ َعِمْلتُْم َحَسَب أَْحَكاِم األَُمِم الَّتِي َحَوالَْیُكْم،

  فھل عملوا وفق أحكام األمم المجاورة أم ال ؟  :والسؤال 

والطامة الكب�رى والمص�یبة العظم�ى أن الس�فر نفس�ھ یب�ین لم�اذا ل�م 
  یعملوا باألحكام 

ْی���تُھُْم أَْیًض���ا فَ���َرائَِض َغْی���َر َص���الَِحٍة، َوأَْعطَ ٢٥" ٢٥: ٢٠حزقی���ال 
  "  َوأَْحَكاًما الَ یَْحیَْوَن بِھَا،

  فھل الرب یقول ذلك أیھا العقالء ؟ 

وم�ن التناقض��ات الغربی�ة م�ا ورد ف��ى أخ�ر س�فر ص��موئیل : س�ابعاً 
االول وأول س���فر ص���موئیل الث���انى حی���ث یتح���دثان ع���ن نھ���ایتین 

فَقَ�اَل ٤"  ٥:  ٤:  ٣١یل األول ش�اول فیق�ول ص�موئ للمل�كمختلفتین 
  اْستَلَّ َسْیفََك َواْطَعنِّي بِِھ لِئَالَّ یَأْتَِي ھُؤالَِء «: َشاُوُل لَِحاِمِل ِسالَِحھِ 

  

فَلَ��ْم یََش��أْ َحاِم��ُل ِس��الَِحِھ ألَنَّ��ھُ َخ��اَف . »اْلُغْل��ُف َویَْطَعنُ��ونِي َویُقَبُِّح��ونِي
ا ْیَف َوَسقَ . ِجّدً �ا َرأَى َحاِم�ُل ِس�الَِحِھ أَنَّ�ھُ ٥. طَ َعلَْی�ھِ فَأََخَذ َشاُوُل السَّ َولَمَّ

ولك�ن ل�و " .قَْد َم�اَت َش�اُوُل، َس�قَطَ ھُ�َو أَْیًض�ا َعلَ�ى َس�ْیفِِھ َوَم�اَت َمَع�ھُ 
ألقى ببصره إلى الصفحة التالیة فإنھ واجد أن شاول م�ات بی�د رج�ل 

  من العمالیق ثم أن داود قتلھ انتقاماً لشاول 

   ١٠- ٦:  ١ى أنظر صموئیل الثان



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٠

والس��ؤال ھ��ل قت��ل ش��اول نفس��ھ أم قتل��ھ الرج��ل العم��الیقى وم��ا س��بب 
  ورود الطریقتین معاً فى الكتاب ؟ 

  . والتناقضات كثیره جداً ولو وقفنا علیھا ما انتھینا 

  

  "أغالط العھد القدیم الخرافیة"

   :أن أألرنب من الحیونات المجترة: أوالً 

ألَْرنَُب َواْلَوْبُر، ألَنَّھَا تَْجتَرُّ لِكنَّھَا الَ تَُش�قُّ اْلَجَمُل َوا"  ٧:  ١٤التثنیة 
َواْلِخْنِزی�ُر ألَنَّ�ھُ یَُش�قُّ الظِّْل�َف لِكنَّ�ھُ الَ یَْجتَ�رُّ ٨. ِظْلفًا، فَِھ�َي نَِجَس�ةٌ لَُك�مْ 

ن أألرن���ب ل���یس م���ن ومعل���وم علمی���اً وواقعی���اً أ" .فَھُ���َو نَِج���ٌس لَُك���مْ 
  . " ة الحیوانات المجتر

  :أن الحیة عوقبت بأكل التراب :  ثانیاٍ 

"  یَْلَحُس���وَن التُّ���َراَب َكاْلَحیَّ���ِة، َكَزَواِح���ِف األَْرضِ " ١٧:  ٧میخ���ا  
والمشاھد أن جمیع الحیات تأكل ولم یسجل أبداً أنھا تأكل التراب أو 

  .  تلحسھ 

یذكر س�فر الالوی�ین طی�ور خرافی�ة لھ�ا أرب�ع أرج�ل بعض�ھا  :ثالثاً 
  . ال وجود لھا إال فى الخیال یدب وبعضھا یمشى و

. َوُكلُّ َدبِیِب الطَّْی�ِر اْلَماِش�ي َعلَ�ى أَْربَ�عٍ ٢٠"  ٢٣: ٢٠:  ١١الالویین 
إِالَّ ھ�َذا تَأُْكلُونَ�ھُ ِم�ْن َجِمی�ِع َدبِی�ِب الطَّْی�ِر اْلَماِش�ي ٢١. فَھَُو َمْكُروهٌ لَُك�مْ 

. ثِ��ُب بِِھَم��ا َعلَ��ى األَْرضِ َم��ا لَ��ھُ ُكَراَع��اِن فَ��ْوَق ِرْجلَْی��ِھ یَ : َعلَ��ى أَْربَ��عٍ 
  : ھَذا ِمْنھُ تَأُْكلُونَ ٢٢



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤١

بَا َعلَ���ى أَْجنَاِس���ِھ، َواْلَحْرُج���واُن َعلَ���ى  اْلَج���َراُد َعلَ���ى أَْجنَاِس���ِھ، َوال���دَّ
لِك�ْن َس�ائُِر َدبِی�ِب الطَّْی�ِر الَّ�ِذي لَ�ھُ ٢٣. أَْجنَاِسِھ، َواْلُجْنُدُب َعلَى أَْجنَاِسھِ 

  " .َمْكُروهٌ لَُكمْ أَْربَُع أَْرُجل فَھَُو 

َوَخْی���ٌر لِْلَعْینَ���ْیِن أَْن تَْنظُ���َرا "  ٧:  ١١س���فر الجامع���ة یق���ول  :رابع���اً 
  .  وبالطبع ھذا یؤدى بھالك العینین" .الشَّْمسَ 

ث��م كم��ا ان اش��رب الخم��ر "  ٤٠:  ١٥س��فر المك��ابین الث��انى  :  خامس��اً 
م�اء وحدھا او شرب الماء وحده مض�ر وانم�ا تطی�ب الخم�ر ممزوج�ة بال

  " وتعقب لذة وطربا

إن ب�ل  ،فھل من قائل من الجن أو أألنس أن شرب الماء یضر بالص�حة 
  .األطباء یوصون بكثرة شرب الماء وحده 

یخطئ سفر التك�وین خط�اء ف�احش لغوی�ھ وی�ذكر أن جم�ع :  سادساً 

" ٢٦:  ١دباب��ات تك��وین  .داب��ة
نَْعَم��ُل اِإلْنَس��اَن «: َوقَ��اَل هللاُ ٢٦

ا َكَش��بَِھنَا، فَیَتََس��لَّطُوَن َعلَ��ى َس��َمِك اْلبَْح��ِر َعلَ��ى ُص��وَرتِنَ 
��َماِء َوَعلَ��ى اْلبَھَ��ائِِم، َوَعلَ��ى ُك��لِّ األَْرِض،  َوَعلَ��ى طَْی��ِر السَّ

بَّابَاِت َوَعلَى َجِمیِع    .»الَّتِي تَِدبُّ َعلَى األَْرضِ الدَّ

  :أخبار مضحكة خرافیة:  سابعاً 

َوَوَج��َد لَْح��َي ١٥. ثَ��اُق َع��ْن یََدْی��ھِ فَاْنَح��لَّ اْلوِ "  ١٥ – ١٤:  ١٥قض��اة  
  " ِحَماٍر طَِریًّا، فََمدَّ یََدهُ َوأََخَذهُ َوَضَرَب بِِھ أَْلَف َرُجل

  :مبالغات مضحكة :  ثامناً 

: َوَكاَن طََع�اُم ُس�لَْیَماَن لِْلیَ�ْوِم اْلَواِح�دِ ٢٢"  ٢٣ – ٢٢:  ٤ملوك االول 
نٍَة، ٢٣َدقِی��ق،  ثَالَثِ��یَن ُك��رَّ َس���ِمیٍذ، َوِس��تِّیَن ُك���رَّ  َوَعَش���َرةَ ثِی��َراٍن ُمَس���مَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٢

َوِعْشِریَن ثَْوًرا ِمَن اْلَمَراِعي، َوِمئَةَ َخُروٍف، َما َعَدا األَیَائَِل َوالظِّبَ�اَء 
  "  َواْلیََحاِمیَر َواِإلَوزَّ اْلُمَسمَّن

َوِعْن��َد َحْلقِ��ِھ َرْأَس��ھُ، إِْذ َك��اَن "  ٢٦:  ١٤ص��موئیل الث��انى :  تاس��عاً 
لِقُھُ فِي آِخِر ُكلِّ َسنٍَة، ألَنَّھُ َكاَن یَْثقُُل َعلَْیِھ فَیَْحلِقُھُ، َك�اَن یَ�ِزُن َش�ْعَر یَحْ 

  " َرْأِسِھ ِمئَتَْي َشاقِل بَِوْزِن اْلَملِكِ 

  ذا ؟فھو ما یعادل كیلوین وربع فھل یعقل مثل ھ 

  

فى الكتب  ھد أسماء وصفات وأفعال إلھ النصارىشوا"
  "المسیحیة

  
  :ى حق هللا والممتنعة فى حق البشر عة فنالممت ھ النصارىأفعال ال  - أ

  الذى أُمھ أمتھ-١
ال�رب، فل�یكن بحس�ب قول�ك ھو ذا أنا أمة : فقالت مریم  ٣٨: ١لوقا 
....  

أن أمھ التى ولدتھ ، ھى امتھ التى خلقھ�ا وخل�ق أبائھ�ا ، وأمرھ�ا أن 
  .تلده وترضعھ وتعبده وتسجد لھ 

  المالك راكب السحاب والریاح وأنثى-٢
ھ��و ذا ال��رب راك��ب عل��ى . وح��ى م��ن جھ��ة مص��ر  ١:  ١٩إش��عیا 

سحابة سریعة وقادم إلى مصر فترتج�ف أوث�ان مص�ر م�ن وجھ�ھ ، 
  .ویذوب قلب مصر داخلھا 

رك��ب عل��ى ك��روب وط��ار ورئ��ى عل��ى  ١١:  ٢٢ص��موئیل الث��انى 
  .أجنحة الریح 

  
  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٣

  
  
  

 ١٠طأط��أ الس��ماوات ون��زل وض��باب تح��ت رجل��ھ  ٩:  ١٨مزامی��ر 
الك�روب [ ١١على كروب وطار ، وھف على أجنحة الری�اح  ركب

  ]مالئكة = كلمة عبریھ 
  ألنفھ ریح-٣

أنتص��بت المج��ارى . وب��ریح أنف��ك تراكم��ت المی��اه  ٨:  ١٥خ��روج 
  .كرابیة 

  ......صعد دخان من أنفھ  ٩: ٢٢صموئیل الثانى 
م��ن ... وانكش��فت أس��س المس��كونھ .....  ١٦:  ٢٢ص��موئیل الث��انى 

  .نفھ نسمة ریح أ
  الزاجر بأنفھ-٤

وانكش��فت أس��س المس��كونھمن زج��ر ....  ١٦: ٢٢ص��موئیل الث��انى 
  ...الرب 

  : الطائر-٥
على ك�روب وط�ار ، وھ�ف عل�ى ] الرب[ ركب  ١٠:  ١٨مزامیر 

  ]الكروب أنثى المالئكة بحسب تفسیرھم [ أجنحة الریاح 
أسماء وصفات وأفعال اإللھ المس�یحى  الممتنع�ھ عن�د المس�لمین   - ب

  ق هللا وتجوز للبشرفى ح
  :المجرب -٦

  ...وجربونى ... إن جمیع الرجال الذین رأوا مجدي  ٢٢:  ١٤عدد 
  .إن هللا غیر مجرب بالشرور ، وھو الیجرب أحداً  ١٣/ ١یع 
  .كل واحد یجرب ، إذا انجذب وانخدع فى شھوتھ :  ١٤/  ١یع 

  .....وجربوا هللا العلى وتمردوا علیھ  ٥٦:  ٧٨مزامیر 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٤

فاقتاده ال�روح أربع�ین یوم�اً یج�رب م�ن ... ورجع یسوع  ١: ٤لوقا 
  ....الشیطان 

  
  

فأجاب یوسع وقال ل�ھ لق�د قی�ل ال تج�رب ال�رب  ١٣ – ١٢:  ٤لوقا 
  .إلھك 

  :حال المناطق -٧
ح�زام ع�ریض : المنطق�ة ... [ یحل من�اطق المل�وك  ١٨: ١٢أیوب 

  ]یشد بھ وسط اإلنسان 
  .منطقة األشاء  ویرخى...  ٢١:  ١٢أیوب : الراخى 
ھكذا قال السید الرب فى یوم نزولھ إل�ى  ١٥:  ٣١حزقیال : النازل 
  .....الھاویة 

الس��ماوات ون��زل وض��باب تح��ت ] ل��رب [ طأط��أ  ٩:  ١٨مزامی��ر 
  ..رجلیھ 

  السماوات] لرب [ طأطأ  ٩:  ١٨مزامیر  :المطأطئ -٨
  :الصاعد -٩

  .یصعد یھبط إلى الھاویة و... الرب  ٦:  ٢صموئیل األول 
اآلن أق���وم ، اآلن أص���عد ، اآلن : یق���ول ال���رب  ١٠:  ٣٣إش���عیاء 
  ] ... قشاً [، تلدون قشیشاً ] حشائش[ تحبلون بحشیش ١١أرتفع  

لیس مھماً عند المسیحى صحیح اإلیمان أن یتعبد أو یسأل  أو یفھم [
  ]كیف یحبل المسیحى بحشیش ، وال كیف یلد قشاً : 

  :الجالس -١٠
  ...رأیت الرب جالساً على كرسیھ ... وقال  ١٩: ٢٢ملوك األول 

الرب بالطوفان جل�س ، ویجل�س ال�رب ملك�اً إل�ى  ١٠:  ٢٩مزامیر 
  .األبد



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٥

سنة وفاة عزیا الملك ، رأیت السید جالس�اً عل�ى كرس�ى  ١:  ٦إشعیا
  .عال ومرتفع 

  .وأنت القدوس الجالس بین تسبیحات إسرائیل...  ٢: ٢٢مزامیر 
  ....على كرة األرض وسكانھا الجالس  ٢٢:  ٤٠إشعیا 

  
البرك��ھ والكرام��ة والمج��د ... للج��الس عل��ى الع��رش  ١٣: ٥رومی��ة 

  والسلطان أبد أالبدین
ق�د رأی�ت ال�رب جالس�ا ًعل�ى كرس�یھ وك�ل ...  ١٩: ٢٢ملوك األول 

  .جند السماء وقوف
ث��م رأی��ت عرش��اًعظیماً : (فیم��ا ی��رى الن��ائم ، ف��ى رؤی��اه : یوحن��ا 

  ).والجالس علیھ 
  : لواقفا-١١

ف��رأى حلم��اً ش��اھد فی��ھ س��لما قائم��ة ... أم��ا یعق��وب  ١٠:  ٢٨تك��وین 
ومالئك��ة هللا تص��عد وتن��زل علیھ��ا وال��رب نفس��ھ ... عل��ى األرض 

  . واقف فوقھا 
  :المستریح -١٢

عنم�ا یس�تمع ع��وام المس�یحیین إل��ى ق�ارئ الق�رآن الك��ریم یتل�و آی��ات 
�َماَوا" ربنا فى سورة ق  ِت َواْألَْرَض َوَم�ا بَْینَھَُم�ا فِ�ي َولَقَ�ْد َخلَْقنَ�ا السَّ

نَا ِمْن لُُغوٍب    "ِستَِّة أَیَّاٍم َوَما َمسَّ
  . فإنھم یسلمون تماماً بقول هللا عزوجل 

فإذا ما قلت لھم أن ذلك القول مخالف لما جاء فى الكتب المسیحیة ، 
انتفض��وا وأنك��روا أن هللا عزوج��ل یمك��ن أن یوس��م بالتع��ب ، أو أن��ھ 

لى یمك��ن أن یحت�اج للراح�ة ، ولك��ن الحقیق�ة أن الكت��ب س�بحانھ وتع�ا
  : المسیحیة أوردت ذلك 

  ...فاستراح فى الیوم السابع من جمیع عملھ ...  ٢:٢تكوین 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٦

ألن�ھ فی�ھ اس�تراح م�ن . وبارك هللا الیوم السابع وقدس�ھ  ٣: ٢تكوین 
  ... جمیع عملھ 

ألن ف��ى س��تة أی��ام ص��نع ال��رب الس��ماء وال��رض  ١١:  ٢٠خ��روج 
  ......واستراح فى الیوم السابع . بحر وكل ما فیھا وال
  
  

ف���ى س���تة أی���ام ص���نع الس���ماء واألرض وف���ى ...  ١٧:  ٣١خ���روج 
  .....السابع استراح 

أه ، إن��ى أس��تریح م��ن : یق��ول الس��ید ال��رب الجن��ود  ٢٤:  ١إش��عیاء 
  ....خصمائى 

  :المتنفس -١٣
 ص���نع ال���رب الس���ماء واألرض ، وف���ى الی���وم...  ١٧:  ٣١خ��روج 
وم��ن الم��ؤلم لل��نفس أن ھ��ذه الكلم��ة ھ��ى التعبی��ر .ت��نفس ... الس��ابع 

اللغ�وى ال�ذى ترجم�ھ أب�اء الكنیس�ة إل�ى اللغ�ة العربی�ة ، بینم�ا أص�ل 
  : الكلمة كما جاء فى النسخ اإلنجلیزیة ھو 

(Exodus:31 :17 )-(…the lord made heaven and 
earth, and on the seventh day …. ,…. Was 
refreshed .)  

إنم��ا تعن�ى أن هللا ج��دد نش�اطھ ، وأس��تغفر هللا ) refreshed(وكلم�ة 
وھ��ذا ین��اقض نص��اً آخ��ر ف��ى كت��بھم یتف��ق م��ع ق��رآن . ل��ذلك كثی��راً 

  : المسلمین ، یقول 
إل��ھ ال��دھر ال��رب ، خ��الق أط��راف األرض ال ...  ٢٨:  ٤٠إش��عیاء 

  ...یكل وال یعیا 
  :لباغض ا-١٤

ص�ارت . دكم بغضتھا نفس�ى رؤوس شھوركم وأعیا ١٤: ١إشعیاء 
  ... على ثقالً 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٧

إن��ى أك��ره عظم��ة یعق��وب : یق��ول ال��رب إل��ھ الجن��ود  ٨: ٦ع��اموس 
  . وأبغض قصوره 

فأن�ا أیض�اً أحم�دك ] یقول أیوب لل�رب[ ١٤:  ٤ایوب  :الحامد -١٥
  . ألن یمینك تخلصك 

  
  

وق�د ھیجتن�ى : ..... فق�ال ال�رب للش�یطان  ٣:  ٢أیوب  :البالع -١٦
  .عھ بال سبب علیھ ألبتل

یداك كونتانى ، وصنعتانى ، كلى ]یقول أیوب لربھ [ ٨:  ١٠أیوب 
  أفتبتلعنى . جمیعاً 

قاض���ى األرام���ل هللا ف���ى .....  ٥:  ٦٨مزامی���ر : أب���و الیت���امى-١٧
  . مسكن قدسھ 

وف��ى الغ��د لم��ا خرج��وا م��ن بی��ت :  ١٢/ ١١م��رقس :  الج��ائع -١٨
  .عنیا جاع 

  . دینة فى الصباح أحس بالجوع وبینما ھو راجع الم ١٨:  ٢١متى 
وبعد ھذا رأى یسوع أن كل شئ :  ٢٨/  ١٩یوحنا :  العطشان-١٩

  . أنا عطشان : قد تم ، فلكى یتم الكتاب قال 
یق���ول ال���رب أتخم���ت م���ن ...  ١١:  ١إش���عیاء :  الم���تخم بالش���حوم

  ... محرقات كباش وشحم مسمنات 
  : آكل الخراف والخبز الملتوت -٢٠

أوص بن��ى إس��رائیل وق��ل  ٢ل��م ال��رب موس��ى ق��ائالً وك ١:  ٢٨ع��دد 
...  ٣تحرص��ون أن تقرب��وه ل��ى ف��ى وقت��ھ ... لھ��م قرب��انى طع��امى 

الخروف الواحد  ٤خروفان حولیان صحیحان لكل یوم محرقة دائمھ
وعش��ر  ٥تعمل��ھ ص��باحاً، والخ��روف الث��انى تعمل��ھ ب��ین العش��اءین 

 ٩... ھ االیف��ة م��ن دقی��ق ملت��وت برب��ع الھ��ین م��ن زی��ت ال��رض تقدم��



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٨

وف��ى ی��وم الس��بت خروف��ان حولی��ان ص��حیحان وعش��ران م��ن دقی��ق 
  .ملتوت بزیت تقدمھ مع سكیبھ 

وقل��تم ب��م . لق��د أتعب��تم ال��رب بكالمك��م  ١٧:  ٢مل��وك  :المتع��ب -٢١
بقولكم كل من یفعل الشر فھو صالح فى عین�ى ال�رب وھ�و . أتعبناه 

  ...یسر بھم 
  
  

ادكم بغض�تھا نفس�ى رؤوس ش�ھوركم وأعی� ١٤:  ١إش�عیاء  :المال 
حتى متى یارب تختب�ئ  ٩:  ٨٩مزامیر : المختبئ . مللت حملھا... 

  .كل االختباء 
خ��وف ال��رب نق��ى ثاب��ت إل��ى األب��د  ٩:  ١٩مزامی��ر :  الخ��ائف-٢٢

......  
ھ�و ذا اإلنس�ان ص�ار كواح�د من�ا : وقال الرب اإللھ  ٢٢:  ٣تكوین 

ش��جرة الحی��اة  عارف��اً الخی��ر والش��ر واآلن لعل��ھ یم��د ی��ده ویأخ��ذ م��ن
فأخرجھ الرب اإللھ م�ن جن�ة ع�دن  ٢٣أیضاً ویأكل ویحیا إلى األبد 

النص یعنى أن الرب اإللھ خاف من [ لیعمل األرض التى أخذ منھا 
  ]منافسة اإلنسان لھ فى األبدیھ فأخرجھ من الجنھ 

یص��لى ] س��اجداً [ث��م تق��دم قل��یالً وخ��ر عل��ى وجھ��ھ :  ٣٩/   ٢٦مت��ى
وتضرع ال�رب لرب�ھ : [  ٤٢/  ٢٢لوقا ] ا ًالرب لربھ خوفاً وجزع[

یا أبت�اه ، أن ش�ئت ،وأن تجی�ز ] متجیراً من مثولھ أمام القضاء قائالً 
  . عنى ھذه الكأس ، یا أبتاه ، لیكن ال إرادتى ، بل إرادتك 

كان یصلى بأشد  ٤٤وظھر لھ مالك من السماء یقویھ  ٤٣/  ٢٢لوقا 
  . ألرض لجاجة وصار عرقھ كقطرات دم نازلة على ا

  : الخائف من خلقھ -٢٣
وك��ان أھ��ل األرض جمیع��اً یتكلم��ون أوالً بلس��ان "  ١:  ١١تك��وین 

وإذ ارتحل��وا ش��رقاً وج��دوا س��ھال ف��ى أرض  ٢واح��د ولغ��ة واح��دة 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٤٩

ھی�ا نص�نع طوب�اً : فق�ال بعض�ھم ل�بعض  ٣شنعار فاس�توطنوا ھن�اك 
فاس�تبدلوا الحج�ارة ب�الطوب ، والط�ین بالزف�ت " مشویاً أحسن شئ 

ھیا نشید ألنفسنا  مدینة وبرجاً یبلغ راسة الس�ماء ،فنخل�د : م قالوا ث٤
ون�زل ال�رب لیش�ھد  ٥ .لنا اسماً لئال نتشتت على وجھ األرض كلھ�ا 

إن :فق�ال ال�رب  ٦المدینة والبرج اللذین شرع بنو البشر ف�ى بنائھم�ا 
ك��انوا، كش��عب واح��د ینطق��ون بلغ��ة واح��دة ق��د علم��وا ھ��ذا من��ذ أول 

  ھیا ننزل  ٧تنع إذا علیھم أى شئ عزموا على فعلھ األمر فلن یم
  

وھك�ذا   ٨ "إلیھم ونبلبل لس�انھم ، حت�ى ال یفھ�م بعض�ھم ك�الم بع�ض 
شتتھم ال�رب م�ن ھن�اك عل�ى س�طح األرض كلھ�ا ، فكف�وا ع�ن بن�اء 

ألن ال�رب بلب�ل لس�ان أھ�ل " باب�ل " لذلك  س�میت المدین�ھ  ٩المدینة 
  " ى أرجاء األرض كلھا كل األرض وبالتالى شتتھم من ھناك ف

المخ���وف ح���افظ العھ���د ... ةاآلن ب���ا إلھن���ا  ٣٢:  ٩ن���ح : الخ���وف 
  والرحمة 

وك��ان ال��رب م��ع یھ��وذا فمل��ك الجب��ل  ١٩:  ١قض��اة  :الض��عف -٢٤
  ولكن لم یطرد سكان الوادى ألن لھم مركبات حدید 

  ... إن یصنع ھناك وال قوة واحدة ) یسوع(ولم یقدر  ٥: ٦مرقس 
  . ضعف هللا أقوى من الناس ... ألن  ٢٥:  ١ كورنثوس األول

وإسیر العم�ى ف طری�ق  ١٦:  ٤٢إشعیاء  :المسیر والممشى -٢٥
  لم یعرفوھا فى مسالك لم یدروھا أمشیھم 

من أجل ذل�ك أن�وح وأول�ول أمش�ى حافی�اً  ٨:  ١میخا  :الحافى -٢٦
  وعریاناً 

  : الغیور -٢٧
بَّ اْس���ُمھُ فَإِنَّ���َك الَ تَْس���ُجُد إلِ ١٤ ١٤: ٣٤الخ���روج  ل���ٍھ آَخ���َر، ألَنَّ ال���رَّ

  إِلھٌ َغیُوٌر ھُوَ . َغیُورٌ 
بَّ إِلھََك ھَُو نَاٌر آِكلَةٌ، إِلھٌ َغیُورٌ ٢٤ ٢٤: ٤التثنیة   .ألَنَّ الرَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٠

بُّ ١٣١٣: ٤٢إش��عیاء  یَْھتِ��ُف . َكَرُج��ِل ُح��ُروٍب یُ��ْنِھُض َغْیَرتَ��ھُ . ..ال��رَّ
  َویَْصُرخُ 

بُّ إِلھٌ َغیُ ٢ ٢: ١ناحوم   ....ورٌ اَلرَّ
، ....   ٨: ٣ص��فنیا  بُّ ألَنَّ��ھُ بِنَ��اِر َغْیَرتِ��ي تُْؤَك��ُل ُك��لُّ  .....یَقُ��وُل ال��رَّ
  .األَْرضِ 

  : الجاھل -٢٧
  ]یجھل ما یدور فى ملكوتھ [ ٢٠:  ١٨تكوین 

بَّ ألِ  ٢٣: ١٢الخروج  . لِیَْضِرَب اْلِمْصِریِّینَ  لیالً لیھلك ْجتَازُ سَ نَّ الرَّ
بُّ َع�ِن اْلبَ�اِب فَِحیَن یََرى الدََّم  َعلَى اْلَعتَبَِة اْلُعْلیَا َواْلقَ�ائَِمتَْیِن یَْعبُ�ُر ال�رَّ

  ]یجھل الوقت فاحتاج عالمة [ َوالَ یََدُع اْلُمْھلَِك یَْدُخُل بُیُوتَُكْم لِیَْضِربَ 
َج��اُل الَّ��ِذیَن «: هللاُ إِلَ��ى بَْلَع��اَم َوقَ��الَ  ٩: ٢٢ع��دد َم��ْن ھُ��ْم ھ��ُؤالَِء الرِّ

َجاُل الَِّذیَن ِعْن�َدَك؟«: هللاُ إِلَى بَْلَعاَم َوقَالَ » ِعْنَدَك؟  »َمْن ھُْم ھُؤالَِء الرِّ
  ]یجھل ما یدور فى ملكوتھ" [

َكْی���َف یَْعلَ���ُم هللاُ؟ َوھَ���ْل ِعْن���َد اْلَعلِ���يِّ «: َوقَ���الُوا١١ ١١:  ٧٣مزامی���ر
  َمْعِرفَةٌ؟

  .... ِمَن النَّاسِ  ألَنَّ َجھَالَةَ هللاِ أَْحَكمُ ٢٥ ٢٥:  ١األول  ُكوِرْنثُوسَ 
  :الساخط -٢٨

تُْرِس��ُل َس��َخطََك . َوبَِكْث��َرِة َعظََمتِ��َك تَْھ��ِدُم ُمقَاِوِمی��كَ ٧ ٧: ١٥الخ��روج 
  فَیَأُْكلُھُْم َكاْلقَشِّ 

، إِلَ��ى یَ��ْوِم أَقُ��وُم إِلَ��ى « ٨: ٣ص��فنیا  بُّ لِ��ذلَِك فَ��اْنتَِظُرونِي، یَقُ��وُل ال��رَّ
ْلِب، ألَنَّ ُحْكِمي ھَُو بَِجمْ  ِع األَُم�ِم َوَحْش�ِر اْلَمَمالِ�ِك، ألَُص�بَّ َعلَ�ْیِھْم السَّ

  َسَخِطي
  :الغاضب -٢٩

وق�ال لموس�ى ... إن الرب غضب غضباً شدیدشاً  ١٤: ٣٢الخروج 
َع ُموَس�ى أََم�اَم ١١..... فَاآلَن اْتُرْكنِي لِیَْحَمى َغَضبِي َعلَْیِھمْ ١٠:  فَتََض�رَّ

بِّ إِلِھِھ، َوقَالَ    َعْن ُحُموِّ َغَضبِكَ  اِْرِجعْ  :لھ  الرَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥١

بِّ ١٠ ١٠: ٣٢ع��دد  لَ��ْن یَ��َرى ١١: َوأَْقَس��َم قَ��ائِالً  ...فََحِم��َي َغَض��ُب ال��رَّ
، األَْرَض الَّتِي أَْقَسْمُت ِإلْب�َراِھیَم َوإِْس�َحاَق َویَْعقُ�وَب، ألَنَّھُ�ْم ...النَّاُس 

   لَْم یَتَّبُِعونِي تََماًما،
  
  

����تِ ٨ ٨:  ٢٢ص����موئیل الث����انى  أُُس����ُس . األَْرُض َواْرتََعَش����تْ  فَاْرتَجَّ
ْت، ألَنَّھُ َغِضبَ    السََّماَواِت اْرتََعَدْت َواْرتَجَّ

  .َعلَْیِھْم بَِغَضبِِھ، َویَْرُجفُھُْم بَِغْیِظھِ )الرب(ِحینَئٍِذ یَتََكلَُّم ٥ ٥: ٢مزامیر 
ا،٥٩ ٥٩:  ٧٨ مزامیر   َسِمَع هللاُ فََغِضَب، َوَرَذَل إِْسَرائِیَل ِجّدً
ْیِف َشْعبَھُ، َوَغِضَب َعلَى ِمیَراثِھِ ٦٢ ٦٢: ٧٨مزامیر   َوَدفََع إِلَى السَّ
  َحتَّى َمتَى یَتَّقُِد َكالنَّاِر َغَضبَُك؟......  ٤٦:  ٨٩ مزامیر

ُن َغَضبِي ...َوأَنَا أَْیًضا ١٧ ١٧:  ٢١حزقیال  بُّ تََكلَّْمتُ . َوأَُسكِّ   أَنَا الرَّ
   الَ یَُردُّ َغَضبَھُ هللاُ ١٣] ... یصف أیوب ربھ [ ١٣:  ٩أیوب 
بُّ ٢ ٢: ١ناحوم    َوَحافِظٌ َغَضبَھُ علَى أَْعَدائِھِ  ....اَلرَّ
، إِلَ��ى یَ��ْوِم أَقُ��وُم إِلَ��ى « ٨:  ٣ص��فنیا  بُّ لِ��ذلَِك فَ��اْنتَِظُرونِي، یَقُ��وُل ال��رَّ
ْلِب،    ......ألَُصبَّ َعلَْیِھْم َسَخِطي، ُكلَّ ُحُموِّ َغَضبِي ...السَّ
قَْد قَتَْل�َت فِ�ي ...اُْنظُْر یَا َربُّ َوتَطَلَّْع بَِمْن فََعْلَت ھَكَذا« ٢٠:  ٢مراثى 

  .یَْوِم َغَضبِكَ 
اْلتََحْف��َت ٤٣. أَْن��َت لَ��ْم تَْغفِ��رْ . نَْح��ُن أَْذنَْبنَ��ا َوَعَص��ْینَا« ٤٢:  ٣مراث��ى 

  .... بِاْلَغَضِب َوطََرْدتَنَا
َعلَ�ْیِھْم بَِغَض�بِِھ،  )ال�رب( ِحینَئٍِذ یَ�تََكلَّمُ ٥ ٥:  ٢مزامیر : المغتاظ -٣٠

  َویَْرُجفُھُْم بَِغْیِظھِ 
بُّ أَنَّ��ھُ َعِم��َل اِإلْنَس��اَن فِ��ي ٦ ٦:٦التك��وین : الح��زین -٣١ فََح��ِزَن ال��رَّ

   األَْرضِ 
نَْفِس�ي «:] یقول یس�وع یائس�اً قانط�اً م�ن رحم�ة رب�ھ [ ٣٨/ ٢٦متى 

ا َحتَّى اْلَمْوتِ     َحِزینَةٌ ِجّدً
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 ٥٢

بُّ أَنَّھُ َعِم�َل اِإلْنَس�اَن فِ�ي ٦ ٦:  ٦التكوین : المتأسف -٣٢ فََحِزَن الرَّ
 .األَْرِض، َوتَأَسََّف فِي قَْلبِھِ 

أَْب��تَِھُج، أَْقِس��ُم «: َهللاُ قَ��ْد تََكلَّ��َم بِقُْدِس��ھِ ٧ ٧:  ١٠٨مزامی��ر : المب��تھج -٣٣
  َشِكیمَ 
���َماَواِت یَْض���َحكُ ٤ ٤:  ٢مزامی���ر : الض���احك -٣٤ ���اِكُن فِ���ي السَّ . اَلسَّ

بُّ    .یَْستَْھِزُئ بِِھمْ  الرَّ
  : النائم المتیقظ -٣٥

، الَ تَْس�ُكتْ ٢٢ ٢٢:  ٣٥مزامی�ر  یَ��ا َس�یُِّد، الَ تَْبتَِع��ْد . قَ��ْد َرأَْی�َت یَ��ا َربُّ
  . اْستَْیقِْظ َواْنتَبِْھ إِلَى ُحْكِمي، یَا إِلِھي َوَسیِِّدي إِلَى َدْعَوايَ ٢٣. َعنِّي

بُّ ٦٥ ٦٥:  ٧٨مزامیر    َكنَائٍِم، َكَجبَّاٍر ُمَعیٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ  فَاْستَْیقَظَ الرَّ
؟ اْنتَبِھْ  ]تنام[ لَِماَذا تَتََغافَى! اِْستَْیقِظْ ٢٣ ٢٣:  ٤٤مزامیز    !یَا َربُّ
، ألَنَّ�ھُ قَ�ِد اْس�تَْیقَظَ ١٣ ١٣:  ٢زكریا  بِّ اَم ال�رَّ اُْسُكتُوا یَ�ا ُك�لَّ اْلبََش�ِر قُ�دَّ

  .»ِمْن َمْسَكِن قُْدِسھِ 
   ]یقول داود لربھ[صا والعكاز صاحب الع-٣٦

فِ��ي َواِدي ِظ��لِّ اْلَم��ْوِت الَ أََخ��اُف  أَْیًض��ا إَِذا ِس��ْرتُ ٤ ٤:  ٢٣مزامی��ر 
ا، ألَنََّك أَْنَت َمِعي یَانِنِي. َشّرً   َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ھَُما یَُعزِّ

  ]یقول داود لربھ[صاحب البھائم -٣٧
 .....َواْنتََخْس��ُت فِ��ي ُكْلیَتَ��يَّ ألَنَّ��ھُ تََمْرَم��َر قَْلبِ��ي، ٢١ ٢١:  ٧٣مزامی��ر

   ِصْرُت َكبَِھیٍم ِعْنَدكَ 
  :ساكن الضباب -٣٨

بُّ إِنَّ��ھُ یَْس��ُكُن «: ِحینَئِ��ٍذ تََكلَّ��َم ُس��لَْیَمانُ ١٢ ١٢:  ٨المل��وك اوال  قَ��اَل ال��رَّ
بَابِ    .فِي الضَّ

  الباحث عن سكن -٣٩
بِّ إِلَ�ى نَاثَ�ا  ٤:  ٧صموئیل الثانى  اِْذھَ�ْب «٥: َن قَ�ائِالً َك�اَن َك�الَُم ال�رَّ

بُّ : َوقُ��ْل لَِعْب��ِدي َداُودَ  أَأَْن��َت تَْبنِ��ي لِ��ي بَْیتً��ا لُِس��ْكنَاَي؟ : ھَك��َذا قَ��اَل ال��رَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٣

ألَنِّي لَْم أَْسُكْن فِي بَْی�ٍت ُمْن�ُذ یَ�ْوَم أَْص�َعْدُت بَنِ�ي إِْس�َرائِیَل ِم�ْن ِمْص�َر ٦
   َوفِي َمْسَكنٍ  باءإِلَى ھَذا اْلیَْوِم، بَْل ُكْنُت أَِسیُر فِي خَ 

یَّ�ِة َمبِی�َت ُمَس�افِِریَن، فَ�أَْتُرَك َش�ْعبِي ٢ ٢:  ٩إرمیا  یَا لَْیَت لِ�ي فِ�ي اْلبَرِّ
یَقُ��وُل  ....َوأَْنطَلِ��َق ِم��ْن ِعْن��ِدِھْم، ألَنَّھُ��ْم َجِمیًع��ا ُزنَ��اةٌ، َجَماَع��ةُ َخ��ائِنِینَ 

بُّ     .الرَّ

  
  

َحقًّ�ا َعلَ�ى األَْرِض؟ ھُ�َوَذا  ألَنَّھُ ھَْل یَْسُكُن هللاُ ٢٧ ٢٧:  ٨ملوك االول 
�َماَواِت الَ تََس�ُعَك، فََك�ْم بِاألَقَ�لِّ ھ�َذا اْلبَْی�ُت الَّ�ِذي  السََّماَواُت َوَسَماُء السَّ

  بَنَْیُت؟
لَ�ْیَس َم�ْن یَْبُس�طُ بَْع�ُد  ...َخْیَمتِ�ي َخِربَ�ْت، قال الرب  ٢٠:   ١٠إرمیا 

  . َخْیَمتِي َویُقِیُم ُشقَقِي
أن��ھ ك��ان یس��كن ف��ى مدین��ة ت��دعى ] م��ا یس��وع فق��الأ[ ٢٣/  ٢مت��ى 

  .فى بیت لحم " ناصرة"
  :مطلق زوجتھ -٤٠

بُّ ١ ١:  ٥٠إش��عیاء  ُك��ُم الَّتِ��ي «: ھَك��َذا قَ��اَل ال��رَّ أَْی��َن ِكتَ��اُب طَ��الَِق أُمِّ
طَلَّْقتُھَ��ا، أَْو َم��ْن ھُ��َو ِم��ْن ُغَرَم��ائِي الَّ��ِذي بِْعتُ��ھُ إِیَّ��اُكْم؟ ھُ��َوَذا ِم��ْن أَْج��ِل 

ُكمْ آثَا   .ِمُكْم قَْد بُْعتُْم، َوِمْن أَْجِل ُذنُوبُِكْم طُلِّقَْت أُمُّ
  رب الجنود -٤١

َحيٌّ أَنَا، یَقُوُل اْلَملُِك َربُّ اْلُجنُوِد اْسُمھُ، َكتَابُوٍر بَْیَن ١٨١٨:  ٤٦إرمیا
ت�ابور جب�ل ف�ى الجلی�ل یس�مى [  . اْلِجبَاِل، َوَكَكْرَمل ِعْنَد اْلبَْحِر یَأْتِي

  ]، والكرمل جبل آخر ) الطور(
  المالك لخزنة آالت الزجر -٤٢

بُّ ِخَزانَتَھُ، َوأَْخَرَج آالَِت ِرْجِزهِ ٢٥ ٢٥:  ٥٠إرمیا    فَتََح الرَّ
  :المتخلف عن الجیوش -٤٣



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٤

أَلَْیَس أَْنَت یَا َهللاُ الَِّذي َرفَْضتَنَا، َوالَ تَْخ�ُرُج یَ�ا ١١ ١١:  ١٠٨مزامیر 
  َهللاُ َمَع ُجیُوِشنَا؟

  :النجار-٤٤
��ھُ تُ��ْدَعى َم��ْریََم، ٥٥ ٥٥:  ١٣مت��ى  ��اِر؟ أَلَْیَس��ْت أُمُّ أَلَ��ْیَس ھ��َذا اْب��َن النَّجَّ

  ھم َوإِْخَوتُھُ 
  
  
  

  :  الكناس-٤٥
َوأَُكنُِّسھَا بِِمْكنََسِة  ...َوأَْجَعلُھَا ِمیَراثًا لِْلقُْنفُِذ، ٢٣ ٢٣:  ١٤إشعیاء 

  .»اْلھَالَِك، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 

  :لحالق ا-٤٦

بَّ ١٨ ١٨:  ٧إشعیاء  فِي ذلَِك ٢٠ ...َویَُكوُن فِي ذلَِك اْلیَْوِم أَنَّ الرَّ
یِّدُ  بُِموَسى ُمْستَأَْجَرٍة فِي َعْبِر النَّْھِر، بَِملِِك  )الرب(اْلیَْوِم یَْحلُِق السَّ

ْجلَْیِن، َوتَْنِزُع اللِّْحیَةَ أَْیًضا ْأَس َوَشْعَر الرِّ وَر، الرَّ   .أَشُّ

  :قسم األراضى م-٤٧

أَلَْیَس أَْنَت یَا َهللاُ الَِّذي َرفَْضتَنَا، َوالَ تَْخُرُج یَا ١١ ٧:  ١٠٨مزامیر 
  َهللاُ َمَع ُجیُوِشنَا

  :مقیس المساحات -٤٨

  َوأَقِیُس َواِدَي ُسكُّوتَ  ....: َهللاُ قَْد تََكلََّم بِقُْدِسھِ ٧ ٧:  ١٠٨مزامیر 

تَْنَسانِي ُكلَّ النِّْسیَاِن؟ إِلَى َمتَى  إِلَى َمتَى یَا َربُّ ١ ١:  ١٣مزامیر 
  تَْحُجُب َوْجھََك َعنِّي



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٥

لِذلَِك ھأَنََذا أَْنَساُكْم نِْسیَانًا، َوأَْرفُُضُكْم ِمْن أََماِم  ٣٩:  ٢٣إرمیا 
   َوْجِھي، أَْنتُْم َواْلَمِدینَةَ الَّتِي أَْعطَْیتُُكْم َوآبَاَءُكْم إِیَّاھَا

َع هللاُ أَنِینَھُْم، فَتََذكََّر هللاُ ِمیثَاقَھُ َمَع إِْبَراِھیَم فََسمِ ٢٤ ٢٤:  ٢الخروج 
  َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ 

 ینْستَْعبِدُ المأَنِیَن بَنِي إِْسَرائِیَل َ أصغیت إلى  ٥:   ٦الخروج 
  ، َوتََذكَّْرُت َعْھِديناْلِمْصِریُّ

  ) ٥٢طھ (الیضل ربى وال ینسى : ....... سبحانھ وتعالى 
  

 :لمحتاج لمن یذكره ا-٤٩
أَنِّ��ي أَْذُك��ُر ِمیثَ��اقِي الَّ��ِذي بَْینِ��ي َوبَْی��نَُكْم َوبَ��ْیَن ُك��لِّ ١٥ ١٥:  ٩التك��وین 

فَالَ تَُكوُن أَْیًضا اْلِمیَاهُ طُوفَانً�ا لِتُْھلِ�َك ُك�لَّ ِذي . نَْفٍس َحیٍَّة فِي ُكلِّ َجَسدٍ 
��َحاِب، أُ ١٦. َجَس��دٍ  ْبِص��ُرھَا ألَْذُك��َر ِمیثَاقً��ا فََمتَ��ى َكانَ��ِت اْلقَ��ْوُس فِ��ي السَّ

  .»أَبَِدیًّا بَْیَن هللاِ َوبَْیَن ُكلِّ نَْفٍس َحیٍَّة فِي ُكلِّ َجَسٍد َعلَى األَْرضِ 
َویَُكوُن لَُكُم الدَُّم َعالََمةً َعلَ�ى اْلبُیُ�وِت الَّتِ�ي أَْن�تُْم ١٣ ١٣:  ١٢الخروج 

َم َوأَْعبُُر َعْنُكْم، فَالَ  یَُكوُن َعلَ�ْیُكْم َض�ْربَةٌ لِْلھَ�الَِك ِح�یَن فِیھَا، فَأََرى الدَّ
  .أَْضِرُب أَْرَض ِمْصرَ 
  : الناھى عن الرشوة 

بَّ إِلھَُك�ْم ھُ�َو إِل�ھُ اآللِھَ�ِة َوَربُّ األَْربَ�اِب، ١٧ ١٧:  ١٠التثنیة  ألَنَّ ال�رَّ
  .یَْقبَُل َرْشَوةً  اِإللھُ اْلَعِظیُم اْلَجبَّاُر اْلَمِھیُب الَِّذي الَ یَأُْخُذ بِاْلُوُجوِه َوالَ 

بَّ إِلھَُكْم ھَُو إِلھُ اآللِھَِة َوَربُّ األَْربَاِب، اِإللھُ اْلَعِظیُم اْلَجبَّاُر ١٧ ألَنَّ الرَّ
   .اْلَمِھیُب الَِّذي الَ یَأُْخُذ بِاْلُوُجوِه َوالَ یَْقبَُل َرْشَوةً 

  : العاجز عن اختیار أنبیائھ 
ا َشا١ ١:  ٢٧ین التكو َخ إِْسَحاُق َوَكلَّْت َعْینَاهُ َعِن َوَحَدَث لَمَّ

: فَقَاَل لَھُ . »یَا اْبنِي«: النَّظَِر، أَنَّھُ َدَعا ِعیُسَو اْبنَھُ األَْكبََر َوقَاَل لَھُ 
 ....إِنَّنِي قَْد ِشْخُت َولَْسُت أَْعِرُف یَْوَم َوفَاتِي«: فَقَالَ ٢. »ھأَنََذا«



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٦

ھِ ١١ َوَذا ِعیُسو أَِخي َرُجٌل أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل ھُ «: فَقَاَل یَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ
نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْینَْیِھ َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى ١٢. أَْملَسُ  ُربََّما یَُجسُّ

َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِیَاَب ِعیُسو اْبنِھَا األَْكبَِر ١٥ .... »نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً 
تِي َكانَْت ِعْنَدھَا فِي اْلبَْیِت َوأَْلبََسْت یَْعقُوَب اْبنَھَا اْلفَاِخَرةَ الَّ 
 .....،األَْصَغرَ 

» َمْن أَْن�َت یَ�ا اْبنِ�ي؟. ھأَنََذا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«: فََدَخَل إِلَى أَبِیِھ َوقَالَ ١٨
قُ�ِم . ْمتَنِ�يقَ�ْد فََعْل�ُت َكَم�ا َكلَّ . أَنَ�ا ِعیُس�و بِْك�ُركَ «: فَقَاَل یَْعقُوُب ألَبِی�ھِ ١٩

  : فَقَاَل إِْسَحاُق الْبنِھِ ٢٠. »اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْیِدي لَِكْي تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ 
  
بَّ إِلھَ�َك قَ��ْد «: فَقَ�الَ » َم�ا ھ�َذا الَّ�ِذي أَْس�َرْعَت لِتَِج�َد یَ�ا اْبنِ�ي؟« إِنَّ ال�رَّ

��َر لِ��ي ْش��ِعَرتَْیِن َكیَ��َدْي ِعیُس��و َولَ��ْم یَْعِرْف��ھُ ألَنَّ یََدْی��ِھ َكانَتَ��ا مُ ٢٣....»یَسَّ
وھو ال�ذى ق�ال ف�ى ی�ك  –مشعراً  –كیف یكون ذلك [. أَِخیِھ، فَبَاَرَكھُ 

فَِعْنَدَما َسِمَع ِعیُسو َك�الََم أَبِی�ِھ َص�َرَخ ٣٤ ]أنھ رجل أملس ؟ ١١/  ٢٧
ا، َوقَاَل ألَبِیھِ  ةً ِجّدً . »أَبِ�يبَاِرْكنِي أَنَا أَْیًضا یَ�ا «: َصْرَخةً َعِظیَمةً َوُمرَّ

بمعن��ى أن نب��وة .[ »قَ��ْد َج��اَء أَُخ��وَك بَِمْك��ٍر َوأََخ��َذ بََرَكتَ��كَ «: فَقَ��الَ ٣٥
  ]یعقوب علیھ السالم كانت خداعاً وغصباً من أخیھ عیسو

   : الذى لم یغفر -٥٠
  .أَْنَت لَْم تَْغفِرْ . نَْحُن أَْذنَْبنَا َوَعَصْینَا« ٤٢:  ٣مراثى 

   : الذى لم یشفق -٥١
  اَلَِّذي لَْم یُْشفِْق َعلَى اْبنِِھ، بَْل بََذلَھُ ألَْجلِنَا أَْجَمِعینَ   ٣٢:  ٨رومیة 
َذبَْح�َت . قَْد قَتَْلَت فِي یَْوِم َغَضبِكَ . ......اُْنظُْر یَا َربُّ  ٢٠:  ٢مراثى 

  َولَْم تَْشفِقْ 
  قَتَْلَت َولَْم تَْشفِقْ . اْلتََحْفَت بِاْلَغَضِب َوطََرْدتَنَا  ٤٣:  ٣مراثى 

اْلَماِش���ي َعلَ���ى  َ.........   ٨: ٩أی���وب : الماش���ي عل���ى البح���ر -٥٢
  ......أََعالِي اْلبَْحرِ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٧

بُّ لَھُ�ْم قَُض�اةً، َك�اَن  ١٨:  ٢قضاة : المصاحب -٥٣ َوِحینََما أَقَاَم ال�رَّ
بُّ َمَع اْلقَاِضي، َوَخلََّصھُْم ِمْن یَِد أَْعَدائِِھمْ    الرَّ

  :فخذ لیعقوب المصارع المھزوم ، كاسر ُحّق ال-٥٤
فَبَقَِي یَْعقُوُب َوْحَدهُ، َوَصاَرَعھُ إِْنَساٌن َحتَّى طُلُ�وِع  ٢٤:  ٣٢التكوین 

ا َرأَى أَنَّھُ الَ یَْقِدُر َعلَْیِھ، َضَرَب ُحقَّ فَْخِذِه، فَاْنَخلََع ُح�قُّ ٢٥. اْلفَْجرِ  َولَمَّ
ْقنِ�ي، ألَنَّ��ھُ قَ��ْد طَلَ��َع أَْطلِ «: َوقَ��الَ ٢٦. فَْخ�ِذ یَْعقُ��وَب فِ��ي ُمَص�اَرَعتِِھ َمَع��ھُ 

  َوبَاَرَكھُ ھُنَاكَ  .....»الَ أُْطلِقَُك إِْن لَْم تُبَاِرْكنِي«: فَقَالَ . »اْلفَْجرُ 
  : الضعیف -٥٥

بُّ َم�َع یَھُ�وَذا فََملَ�َك اْلَجبَ�َل، َولِك�ْن لَ�ْم یُْط�َرْد  ١٩:  ١قضاة  َوَكاَن ال�رَّ
اُن اْلَواِدي ألَنَّ لَھُْم َمْرَكبَاتِ     .َحِدیدٍ  ُسكَّ

ةً َواِح��َدةً، َغْی��َر أَنَّ��ھُ ٥ ٥:  ٦م��رقس َولَ��ْم یَْق��ِدْر أَْن یَْص��نََع ھُنَ��اَك َوالَ قُ��وَّ
  .َوَضَع یََدْیِھ َعلَى َمْرَضى قَلِیلِیَن فََشفَاھُمْ 

  :رافع رایة وصفارة -٥٦
بَاِب  ١٨:  ٧إشعیاء  بَّ یَْص�فُِر لِل�ذُّ الَّ�ِذي َویَُكوُن فِي ذلَِك اْلیَْوِم أَنَّ ال�رَّ

��وَر،  فَتَ��أْتِي ١٩فِ��ي أَْقَص��ى تُ��َرِع ِمْص��َر، َولِلنَّْح��ِل الَّ��ِذي فِ��ي أَْرِض أَشُّ
  .....َوتَِحلُّ َجِمیُعھَا

فَیَْرفَُع َرایَةً لِألَُمِم ِمْن بَِعیٍد، َویَْصفُِر لَھُ�ْم ِم�ْن أَْقَص�ى  ٢٦:  ٥إشعیاء 
  ...األَْرضِ 

  :الفاضح -٥٧
بُّ  ھَك�َذا ١١:  ١٢صموئیل الثانى   �رَّ : قَ�اَل ال�رَّ ھأَنَ�َذا أُقِ�یُم َعلَْی�َك الشَّ

ِمْن بَْیتِ�َك، َوآُخ�ُذ نَِس�اَءَك أََم�اَم َعْینَْی�َك َوأُْعِط�یِھنَّ لِقَِریبِ�َك، فَیَْض�طَجُع 
�رِّ َوأَنَ�ا أَْفَع�ُل ١٢ .َمَع نَِسائَِك فِي َعْیِن ھِذِه الشَّْمسِ  ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ

  .»قُدَّاَم َجِمیِع إِْسَرائِیَل َوقُدَّاَم الشَّْمسِ ھَذا األَْمَر 
بُّ أَنَّ��ھُ َعِم��َل اِإلْنَس��اَن فِ��ي  ٦:  ٦تك��وین :المتأس��ف -٥٨ فََح��ِزَن ال��رَّ

  .األَْرِض، َوتَأَسََّف فِي قَْلبِھِ 
  : المھان والمحتقر -٥٩



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٨

بُّ لُِموَسى ١١:  ١٤عدد    ْعبُ َحتَّى َمتَى یُِھینُنِي ھَذا الشَّ «: َوقَاَل الرَّ
َوَجِمی�ُع الَّ�ِذیَن . لَْن یَ�َرْوا األَْرَض الَّتِ�ي َحلَْف�ُت آلبَ�ائِِھمْ  ٢٤:  ١٤عدد 

  .أَھَانُونِي الَ یََرْونَھَا
َواآلَن الَ یُفَ�اِرُق   : قال الرب ل�داود ١٢ – ١٠:  ١٢صموئیل الثانى 

ْیُف بَْیتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذتَ    اْمَرأَةَ أُوِریَّا اْلِحثِّيّ  السَّ
  
  

  : الحزین -٦٠
�َف ٦ ٦: ٦تكوین  بُّ أَنَّ�ھُ َعِم�َل اِإلْنَس�اَن فِ�ي األَْرِض، َوتَأَسَّ فََحِزَن الرَّ

بُّ ٧. فِ��ي قَْلبِ��ھِ  أَْمُح��و َع��ْن َوْج��ِھ األَْرِض اِإلْنَس��اَن الَّ��ِذي «: فَقَ��اَل ال��رَّ
بَّابَاٍت َوطُیُوِر السََّماِء، ألَنِّي َحِزْن�ُت أَنِّ�ي َخلَْقتُھُ، اِإلْنَساَن َمَع بَھَائَِم َودَ 

  َعِمْلتُھُمْ 
بَّ قَْد َزاَد ُحْزنًا َعلَى : قَْد قُْلتَ ٣ ٣:  ٤٥إرمیا  َوْیٌل لِي ألَنَّ الرَّ

  .قَْد ُغِشَي َعلَيَّ في تَنَھُِّدي، َولَْم أَِجْد َراَحةً . أَلَِمي

وَس الَّ��ِذي بِ��ِھ ُختِْم��تُْم لِیَ��ْوِم َوالَ تُْحِزنُ��وا ُروَح هللاِ  ٣٠:  ٤أفس��س  اْلقُ��دُّ
  اْلفَِداءِ 

  :المتوعد نفسھ بالویل -٦١
َض��ْربَتِي ! َوْی��ٌل لِ��ي ِم��ْن أَْج��ِل َس��ْحقِي:  یق��ول ال��رب ١٩:  ١٠إرمی��ا 

فَاءِ    .»إِنََّما ھِذِه ُمِصیبَةٌ فَأَْحتَِملُھَا«: فَقُْلتُ ! َعِدیَمةُ الشِّ
��ْیِف، َكُخَصاَص��ِة  ألَنِّ��ي! َوْی��ٌل لِ��ي١ ١:  ٧میخ��ا  ِص��ْرُت َكَجنَ��ى الصَّ

  .اْلقِطَاِف، الَ ُعْنقُوَد لِألَْكِل َوالَ بَاُكوَرةَ تِینٍَة اْشتَھَْتھَا نَْفِسي
  :النّداب -٦٢

  الندب ، والرثاء ...  َعلَى اْلِجبَاِل أَْرفَعُ ١٠: یقول الرب  ٩:  ٩إرمیا 
لُوا َواْدُع��وا النَّاِدبَ��اِت تَ��: ھَك��َذا قَ��اَل َربُّ اْلُجنُ��ودِ «  ١٦:  ٩إرمی��ا  أَمَّ

ألَنَّ ١٩. ..َویُْسِرْعَن َویَْرفَْعَن َعلَْینَا َمْرثَاةً، فَتَْذِرَف أَْعیُنُنَا ُدُموًع�ا ١٨...



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٥٩

بَ�ِل اْس�َمْعَن أَیَّتُھَ�ا النَِّس�اُء َكلَِم�ةَ ٢٠ ....َصْوَت ِرثَایٍَة ُسِمَع ِمْن ِص�ْھیَْونَ 
 ، بِّ ثَایَةَ، َواْلَمْرأَةُ َصاِحبَتَھَا النَّْدبَ َوَعلِّْمَن بَنَاتِ  ....الرَّ ألن فیھا !ُكنَّ الرِّ

  رضاى 
بُّ لِلشَّْیطَانِ ٣ ٤: ٢أیوب : الھائج -٦٣ یَتَّقِي هللاَ  ...َرُجٌل  ...فَقَاَل الرَّ
  َوقَْد ھَیَّْجتَنِي ...
   

  
  :المستخدم روث البھائم -٦٤

حیوان�ات الت�ى ھاأنا أعاقب أوالدك�م ، وأنث�ر روث ال ٣:   ٢مالخى 
  تقدمونھا لى على وجوھكم 

تتف��ق النص��وص عل��ى ن��دم ال��رب المس��یحى ، إال نص��اً  :الن��ادم -٦٥
  : واحداً أضعھ آخرھا 

بُّ فِي قَْلبِ�ھِ  ٢٢ – ٢٠:  ٨تكوین  الَ أَُع�وُد أَْلَع�ُن األَْرَض «: َوقَاَل الرَّ
  َوالَ أَُعوُد أَْیًضا أُِمیُت ُكلَّ َحيٍّ  ...

بُّ َعلَى الشَّرِّ الَِّذي قَاَل إِنَّھُ یَْفَعلُھُ بَِشْعبِھِ فَنَ  ١٤:  ٣٢خروج    ِدَم الرَّ
بِّ إِلَى َصُموئِیَل قَائِالً  ١٠:  ١٥صموئیل االول  نَ�ِدْمُت َعلَ�ى أَنِّ�ي «١١: َوَكاَن َكالَُم الرَّ

  قَْد َجَعْلُت َشاُوَل َملًِكا، ألَنَّھُ َرَجَع ِمْن َوَرائِي َولَْم یُقِْم َكالَِمي
َوأَْیًضا نَِصیُح إِْسَرائِیَل الَ یَْكِذُب َوالَ یَْن�َدُم،  ٢٩: ١٥صموئیل االول 

   »ألَنَّھُ لَْیَس إِْنَسانًا لِیَْنَدمَ 

بُّ نَِدَم ألَنَّھُ َملََّك َشاُوَل َعلَى .......   ٣٥ :١٥صموئیل االول  َوالرَّ
  .إِْسَرائِیلَ 

یََدهُ َعلَى أُوُرَشلِیَم َوبََسطَ اْلَمالَُك ١٦ ١٦:  ٢٤صموئیل الثانى 
، َوقَاَل لِْلَمالَِك اْلُمْھلِِك الشَّْعبَ  بُّ َعِن الشَّرِّ ! َكفَى«: لِیُْھلَِكھَا، فَنَِدَم الرَّ

  »اآلَن ُردَّ یََدكَ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٦٠

قصة آخاب لما تواضع للرب فندم الرب  ٢٢و ٢١ملوك االول 
ب على إغوائھ آخاب ثم ندم الرب ثانیة على أنھ فعل الشر بإبن آخا

  أیضاً 
یَا لَْیَت َرْأِسي َماٌء، َوَعْینَيَّ یَْنبُوُع ُدُموٍع، فَأَْبِكَي نَھَاًرا ١ ١: ٩إرمیا 

بُّ . ..... َولَْیالً قَْتلَى بِْنِت َشْعبِي   یَقُوُل الرَّ
بُّ ٦ ٦: ١٥إرمیا  فَأَُم�دُّ . إِلَ�ى اْل�َوَراِء ِس�ْرتِ . أَْنِت تََرْكتِنِ�ي، یَقُ�وُل ال�رَّ

ت��م تع��دیلھا ف��ى النس��خة [ .َملِْل��ُت ِم��َن النََّداَم��ةِ . َوأُْھلُِك��كِ یَ��ِدي َعلَْی��ِك 
  ]مللت العفو عنك : العربیة المشتركة 

  

ٍة ٧ ٧:  ١٨إرمیا  فَتَْرجُع ٨َواْلھَْدِم َواِإلْھالَِك،  ...تَاَرةً أَتََكلَُّم َعلَى أُمَّ
ةُ  ھَا، فَأَْنَدُم َعِن الشَّرِّ الَّذِ ...تِْلَك األُمَّ . ي قََصْدُت أَْن أَْصنََعھُ بِھَاَعْن َشرِّ

ٍة ٩ ، ١٠بِاْلبِنَاِء َواْلَغْرِس،  ...َوتَاَرةً أَتََكلَُّم َعلَى أُمَّ فَتَْفَعُل الشَّرَّ فِي َعْینَيَّ
  .فَالَ تَْسَمُع لَِصْوتِي، فَأَْنَدُم َعِن اْلَخْیِر الَِّذي قُْلُت إِنِّي أُْحِسُن إِلَْیھَا بِھِ 

لَّھُْم یَْسَمُعوَن َویَْرِجُعوَن ُكلُّ َواِحٍد َعْن طَِریقِھِ لَعَ ٣ ٣:  ٢٦إرمیا 
یِر، فَأَْنَدَم َعِن الشَّرِّ الَِّذي قََصْدُت أَْن أَْصنََعھُ بِِھْم، ِمْن أَْجِل َشرِّ  رِّ الشِّ

  .أَْعَمالِِھمْ 

فَاآلَن أَْصلُِحوا طُُرقَُكْم َوأَْعَمالَُكْم، َواْسَمُعوا ١٣ ١٣:  ٢٦إرمیا 
بُّ َعِن الشَّرِّ الَِّذي تََكلََّم بِِھ َعلَْیُكمْ لَِصوْ  بِّ إِلِھُكْم، فَیَْنَدَم الرَّ   ِت الرَّ

ھَْل قَْتالً قَتَلَھُ َحَزقِیَّا َملُِك یَھُوَذا َوُكلُّ یَھُوَذا؟ أَلَْم ١٩ ١٩:  ٢٦إرمیا 
بُّ َعِن الشَّرِّ ا ، فَنَِدَم الرَّ بِّ بَّ َوطَلََب َوْجھَ الرَّ لَِّذي تََكلََّم بِِھ یََخِف الرَّ

  َعلَْیِھمْ 

بُّ لَھُْم قَُضاةً، ١٨ ١٨:  ٢قضاة  ، َوَخلََّصھُْم ِمْن یَِد ...َوِحینََما أَقَاَم الرَّ
بَّ نَِدَم ِمْن أَْجِل أَنِینِِھمْ ...أَْعَدائِِھْم    ، ألَنَّ الرَّ

  .َرْحَمتِھِ  لَھُْم َعْھَدهُ، َونَِدَم َحَسَب َكْثَرةِ  الربَوَذَكرَ ٤٥ ٤٥: ١٠٦مزامیر



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٦١

بُّ َعلَى ھَذا٣ ٣:   ٧عاموس  بُّ السید قَاَل » الَ یَُكونُ «. فَنَِدَم الرَّ   .الرَّ

بُّ َعلَى ھَذا٦ ٦:  ٧عاموس  قَاَل » فَھَُو أَْیًضا الَ یَُكونُ «. فَنَِدَم الرَّ
بُّ  یُِّد الرَّ   السَّ

  وِّ َغَضبِِھ فَالَ نَْھلِكَ لََعلَّ هللاَ یَُعوُد َویَْنَدُم َویَْرجُع َعْن ُحمُ ٩ ٩:  ٣یونان  

  .لَْیَس هللاُ إِْنَسانًا فَیَْكِذَب، َوالَ اْبَن إِْنَساٍن فَیَْنَدمَ ١٩ ١٩:  ٢٣عدد 

   
  

یَا لَْیَت َرْأِسي َماٌء، َوَعْینَيَّ یَْنبُوُع ١ ١:  ٩إرمیا : المتمني -٦٦
بُّ . ..... ُدُموٍع، فَأَْبِكَي نَھَاًرا َولَْیالً قَْتلَى بِْنِت َشْعبِي   یَقُوُل الرَّ

  : المستنصح -٦٧

. اْسَمْع َكالَِمي. أَِمْل أُُذنَْیَك إِلَيَّ  .... ]یقول داود لربھ [  ٦: ١٧مزامیر
  َمیِّْز َمَراِحَمَك، یَا ُمَخلَِّص اْلُمتَِّكلِیَن َعلَْیَك، بِیَِمینَِك ِمَن اْلُمقَاِوِمینَ ٧

] .... قلبھ قال الرب فى [ ٢١:  ٨تكوین :  المصحح لخطئھ -٦٨
  َوالَ أَُعوُد أَْیًضا أُِمیُت ُكلَّ َحيٍّ 

َضا٢١ ٢١:  ٨تكوین  :المتنسم -٦٩ بُّ َرائَِحةَ الرِّ   .... فَتَنَسََّم الرَّ

بُّ فِي قَْلبِھِ .....  ٢١:  ٨تكوین  :المتحدث نفسھ -٧٠ الَ «: َوقَاَل الرَّ
  أَُعوُد أَْلَعُن األَْرَض أَْیًضا ِمْن أَْجِل اِإلْنَسانِ 

  ..... اَلسَّاِكُن فِي السََّماَواِت یَْضَحكُ ٤ ٤: ٢مزامیر : الضاحك -٧١

] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٣٩:  ٨٩مزامیر  :المغتاظ -٧٢
  رفضھ من غیظك ... خذلت الملك الذى 

] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٣٩:  ٨٩مزامیر  :الخاذل -٧٣
  ...لكنك خذلت الملك الذى مسحتھ 
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  :ح الماس-٧٤

وجدت داود عبدى ، ] یخاطب هللا نبیھ داوود[ ٢١:  ٨٩مزامیر  
  .وبزیتى المقدس مسحتھ 

لكنك خذلت  ]یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٣٩:  ٨٩مزامیر 
 ...الملك الذى مسحتھ 

َصانُِع النَّْعِش َواْلَجبَّاِر ٩]یصف أیوب ربھ[ ٩: ٩أیوب:الثریا-٧٥
  َوالثَُّریَّا

  : الصخرة -٧٦

؟ َوَمْن ھَُو ٣٢ ٣٢:  ٢٢الثانى  صموئیل بِّ ألَنَّھُ َمْن ھَُو إِلھٌ َغْیُر الرَّ
  َصْخَرةٌ َغْیُر إِلِھنَا؟

بِّ : فََصلَّْت َحنَّةُ َوقَالَتْ ١ ١:  ٢صموئیل األول  . اْرتَفََع قَْرنِي بِالرَّ
ِسيُّ قِ ٤ .... .َولَْیَس َصْخَرةٌ ِمْثَل إِلِھنَا ...اتََّسَع فَِمي َعلَى أَْعَدائِي، 

َعفَاُء تََمْنطَقُوا بِاْلبَأْسِ    .اْلَجبَابَِرِة اْنَحطََمْت، َوالضُّ

  َویُْمِرُحھَا ِمْثَل ِعْجل٦ ٦:  ٢٩مزامیر  :رح الم-٧٧

] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤٣:  ٨٩مزامیر : المعلي -٧٨
ْحَت و، خُصوِمھِ یَِمیَن  أعلَیتَ    ھِ ِدیِ أَْعَ◌ا ُكلَ فَرَّ

  : المختفى -٧٩

، لَِماَذا تَْختَفِي فِي ١ :قال داود النبي لربھ  ١:  ١٠میر مزا یَا َربُّ
یِق؟   أَْزِمنَِة الضِّ

ُكلُّ ُمْبِغِضيَّ یُِحبُّوَن . َوَمْن یُْخِطُئ َعنِّي یَُضرُّ نَْفَسھُ ٣٦ ٣٦:  ٨أمثال 
  .»اْلَمْوتَ 
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]  یخاطب داوود الرب المسیحى [٤٤:  ٨٩مزامیر : الراد -٨٠
  ْیفِھِ َرَدْدَت َحدَّ سَ 

] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤٤:  ٨٩مزامیر : الھازم -٨١
  َولَْم تَْنُصْرهُ فِي اْلقِتَالِ ... 

  : فاحص الكلى والقلوب -٨٢

َجِمیُع اْلَكنَائِِس أَنِّي أَنَا فَاِحُص اْلُكلَى  فتعلم ...  ٢٣:  ٢رؤیا 
  َواْلقُلُوِب،

تٌِر، َولَْسَت بَاِرًدا َوالَ ھَكَذا ألَنََّك فَا١٦ ١٦:  ٣رؤیا : متقئ -٨٣
ا، أَنَا ُمْزِمٌع أَْن أَتَقَیَّأََك ِمْن فَِمي   َحاّرً

  : متنازع مع الشیطان -٨٤

، ٦ ٦: ١أیوب  بِّ َوَكاَن َذاَت یَْوٍم أَنَّھُ َجاَء بَنُو هللاِ لِیَْمثُلُوا أََماَم الرَّ
ْیطَاُن أَْیًضا فِي َوْسِطِھمْ    .َوَجاَء الشَّ

بُّ لِلشَّْیطَانِ فَ ٨ ٨:  ١أیوب  ھَْل َجَعْلَت قَْلبََك َعلَى َعْبِدي «: قَاَل الرَّ
  َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْستَقِیٌم، یَتَّقِي هللاَ . أَیُّوَب؟ ألَنَّھُ لَْیَس ِمْثلُھُ فِي األَْرضِ 

بَّ َوقَالَ ٩َویَِحیُد َعِن الشَّرِّ  ْیطَاُن الرَّ انًا یَتَّقِي «: فَأََجاَب الشَّ ھَْل َمجَّ
أَلَْیَس أَنََّك َسیَّْجَت َحْولَھُ َوَحْوَل بَْیتِِھ َوَحْوَل ُكلِّ َما لَھُ ١٠وُب هللاَ؟ أَیُّ

. ِمْن ُكلِّ نَاِحیٍَة؟ بَاَرْكَت أَْعَماَل یََدْیِھ فَاْنتََشَرْت َمَواِشیِھ فِي األَْرضِ 
ُف َولِكِن اْبِسْط یََدَك اآلَن َوَمسَّ ُكلَّ َما لَھُ، فَإِنَّھُ فِي َوجْ ١١ ِھَك یَُجدِّ

بُّ لِلشَّْیطَانِ ١٢َعلَْیكَ  ھَُوَذا ُكلُّ َما لَھُ فِي یَِدَك، َوإِنََّما إِلَیِھ الَ «: فَقَاَل الرَّ
بِّ . »تَُمدَّ یََدكَ  ْیطَاُن ِمْن أََماِم َوْجِھ الرَّ  .ثمَّ َخَرَج الشَّ

بُّ لِلشَّْیطَانِ ٣ ٣:  ٢أیوب  َعلَى َعْبِدي ھَْل َجَعْلَت قَْلبََك «: فَقَاَل الرَّ
َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْستَقِیٌم یَتَّقِي هللاَ . أَیُّوَب؟ ألَنَّھُ لَْیَس ِمْثلُھُ فِي األَْرضِ 
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ٌك بَِكَمالِِھ، َوقَْد ھَیَّْجتَنِي َعلَْیھِ . َویَِحیُد َعِن الشَّرِّ  َوإِلَى اآلَن ھَُو ُمتََمسِّ
  ألَْبتَلَِعھُ بِالَ َسبَبٍ 

بَّ َوقَالَ فَأََجاَب ال٤ ٤:  ٢أیوب  ْیطَاُن الرَّ ِجْلٌد بِِجْلٍد، َوُكلُّ َما «: شَّ
َولِكْن اْبِسِط اآلَن یََدَك َوَمسَّ َعْظَمھُ ٥. لِِإلْنَساِن یُْعِطیِھ ألَْجِل نَْفِسھِ 

ُف َعلَْیكَ    َولَْحَمھُ، فَإِنَّھُ فِي َوْجِھَك یَُجدِّ

بُّ لِلشَّْیطَانِ ٦: ٢أیوب  .»ِدَك، َولِكِن اْحفَْظ نَْفَسھُ ھَاھَُو فِي یَ «: فَقَاَل الرَّ

  

  

، َوَضَرَب أَیُّوَب ٧ ٧:  ٢أیوب  بِّ ْیطَاُن ِمْن َحْضَرِة الرَّ فََخَرَج الشَّ
  .بِقُْرٍح َرِديٍء ِمْن بَاِطِن قََدِمِھ إِلَى ھَاَمتِھِ 

  شواھد أسماء وصفات وأفعال اإللھ الرب فى الكتب المسیحیة
المسیحى الممتنعھ عند المسلمین  أسماء وصفات وأفعال اإللھ) ب 

  : فى حق هللا ویؤثم علیھا البشر 

  : الضال -٨٥

بَّ قَْد أَْضلَْلُت ٩ ٩:  ١٤حزقیال  فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ
، َوَسأَُمدُّ یَِدي َعلَْیِھ َوأُبِیُدهُ ِمْن َوْسِط َشْعبِي إِْسَرائِ    .یلَ ذلَِك النَّبِيَّ

َوأَْعطَْیتُھُْم أَْیًضا فََرائَِض َغْیَر َصالَِحٍة، َوأَْحَكاًما ٢٥ ٢٥:  ٢٠حزقیال 
ْستُھُْم بَِعطَایَاھُْم إِْذ أََجاُزوا فِي النَّاِر ُكلَّ فَاتِحِ ٢٦الَ یَْحیَْوَن بِھَا،  َونَجَّ

بُّ    .َرْحٍم، ألُبِیَدھُْم، َحتَّى یَْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّ

فَأَْطُرُدُكْم ِمْن ھِذِه األَْرِض إِلَى أَْرٍض لَْم تَْعِرفُوھَا ١٣ ١٣: ١٦إرمیا 
أَْنتُْم َوالَ آبَاُؤُكْم، فَتَْعبُُدوَن ھُنَاَك آلِھَةً أُْخَرى نَھَاًرا َولَْیالً َحْیُث الَ 

  .أُْعِطیُكْم نِْعَمةً 
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  : المضل -٨٦

الَلِ  َوألَْجِل ھَذا َسیُْرِسُل إِلَْیِھمُ ١١ ١١:  ٢تسالونیكى    هللاُ َعَمَل الضَّ

بِّ ١٣ ١٣:  ٢٨إشعیاء  لَِكْي  .... أَْمًرا َعلَى أَْمرٍ : فََكاَن لَھُْم قَْوُل الرَّ
  .یَْذھَبُوا َویَْسقُطُوا إِلَى اْلَوَراِء َویَْنَكِسُروا َویَُصاُدوا فَیُْؤَخُذوا

بُّ ٢٠ ٢٠:  ٢٢ملوك األول  َعَد َمْن یُْغِوي أَْخآَب فَیَصْ : فَقَاَل الرَّ
بِّ ٢١ ... َویَْسقُطَ فِي َراُموَت ِجْلَعادَ  وُح َوَوقََف أََماَم الرَّ ثُمَّ َخَرَج الرُّ

  . إِنََّك تُْغِویِھ َوتَْقتَِدُر، فَاْخُرْج َواْفَعْل ھَكَذا: فَقَالَ  .... أَنَا أُْغِویھِ : َوقَالَ 

  

ِضلُّھُْم فِي یَْنِزُع ُعقُوَل ُرَؤَساِء َشْعِب األَْرِض، َویُ ٢٤ ٢٤:  ١٢أیوب 
  تِیٍھ بِالَ طَِریق

  لَِماَذا أَْضلَْلتَنَا یَا َربُّ َعْن طُُرقِكَ ١٧ ١٧:  ٦٣إشعیاء 

بَّ قَْد أَْضلَْلُت ٩ ٩:  ١٤حزقیال  فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ
،   ذلَِك النَّبِيَّ

  : الضار المضر  -٨٧

  ُكلُّ ُمْبِغِضيَّ یُِحبُّوَن اْلَمْوتَ . ُئ َعنِّي یَُضرُّ نَْفَسھُ َوَمْن یُْخطِ  ٣٦:  ٨أمثال 

ُق اْلقَُضاةَ ١٧ ١٧:  ١٢أیوب  یَُحلُّ ١٨. یَْذھَُب بِاْلُمِشیِریَن أَْسَرى، َویَُحمِّ
یَْذھَُب بِاْلَكھَنَِة أَْسَرى، ١٩. َمنَاِطَق اْلُملُوِك، َویَُشدُّ أَْحقَاَءھُْم بِِوثَاق

یُوخِ ٢٠. ِویَاءَ َویَْقلُِب األَقْ  یُْلقِي ٢١. یَْقطَُع َكالََم األَُمنَاِء، َویَْنِزُع َذْوَق الشُّ
َرفَاِء، َویُْرِخي ِمْنطَقَةَ األَِشدَّاءِ  یَْكِشُف اْلَعَمائَِق ِمَن ٢٢. ھََوانًا َعلَى الشُّ

. یُبِیُدھَا یَُكثُِّر األَُمَم ثُمَّ ٢٣. الظَّالَِم، َویُْخِرُج ِظلَّ اْلَمْوِت إِلَى النُّورِ 
ُع لِألَُمِم ثُمَّ یُْجلِیھَا   .یَُوسِّ

  .فِي الظَّالَِم َولَْیَس نُوٌر، َویَُرنُِّحھُْم ِمْثَل السَّْكَرانِ  یَتَلَمَُّسونَ  ٢٥: ١٢أیوب 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٦٦

 ]یخاطب داوود الرب المسیحى [٤٥:  ٨٩مزامیر :  الكاسر-٨٩
  ...كَسرَت َصولجاَن َمجِدهِ 

ُق یَ ١٧:  ١٢ أیوب:الُمَحمِّق -٩٠ ْذھَُب بِاْلُمِشیِریَن أَْسَرى، َویَُحمِّ
  اْلقَُضاةَ 

 ] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤٥:  ٨٩مزامیر : الُملقي -٩١
  إِلَى األَْرضِ  عرَشھُ َوأَْلقَْیَت 

بُّ یُْفقُِر َویُْغنِي٧ ٧: ٢صموئیل األول  : المفقر -٩٢   .... الرَّ

  

  

 ] رب المسیحى یخاطب داوود ال[ ٤٥:  ٨٩مزامیر : المقصر -٩٣
ْرَت أَیَّاَم َشبَابِھِ ٤٥   .... قَصَّ

] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤٦:  ٨٩مزامیر : المغطي -٩٤
  َغطَّْیتَھُ بِاْلِخْزيِ ...

  : ساقى الخمر -٩٥

بِّ َكأًْسا َوَخْمُرھَا ُمْختَِمَرةٌ ٨ ٨:  ٧٥مزامیر   ...ألَنَّ فِي یَِد الرَّ
ھُ، یَْشَربُھُ ُكلُّ أَْشَراِر األَْرضِ لِكْن . َوھَُو یَْسُكُب ِمْنھَا   .َعَكُرھَا یََمصُّ

  : شارب الخمر -٩٦

بِّ َكأًْسا َوَخْمُرھَا ُمْختَِمَرةٌ ٨ ٨:  ٧٥مزامیر  َمآلنةٌ . ألَنَّ فِي یَِد الرَّ
  َوھَُو یَْسُكُب ِمْنھَا. َشَرابًا َمْمُزوًجا

  

  : السكران -٩٧
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بُّ ٦٥ ٦٥:  ٧٨مزامیر    . َكنَائٍِم، َكَجبَّاٍر ُمَعیٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ  فَاْستَْیقَظَ الرَّ

ْكَرانِ .....  ٢٥:  ١٢أیوب     َویَُرنُِّحھُْم ِمْثَل السَّ

  :  المسئ-٩٨

بِّ َوقَالَ  )إیلیا(َوَصَرخَ ٢٠ ٢٠:  ١٧ملوك األول  أَیُّھَا «: إِلَى الرَّ
بُّ إِلِھي، أَأَْیًضا إِلَى األَْرَملَِة الَّتِي أَنَا نَاِزلٌ  ِعْنَدھَا قَْد أََسأَْت  الرَّ

  بِإَِماتَتَِك اْبنَھَا

بِّ ١١ ١١:  ١١عدد    .... لَِماَذا أََسأَْت إِلَى َعْبِدكَ «: فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ

بِّ لُموَسى  فقال ٢٢:  ٥خروج    ؟َشْعبَِك یَاَربُّ لَِماَذا أََسأَْت إِلَى : لرَّ

  : الشتام  -٩٩

ا َرأَى َكثِیِریَن ٧ ٧:  ٣متى   یَأْتُوَن إِلَى َمْعُموِدیَّتِِھ، قَاَل  ... فَلَمَّ
  یَاأَْوالََد األَفَاِعي«:لَھُمْ 

فَأََجاَب ٢٦» !یَا َسیُِّد، أَِعنِّي«:فَأَتَْت َوَسَجَدْت لَھُ قَائِلَةً ٢٥ ٢٥:  ١٥متى 
  لَْیَس َحَسنًا أَْن یُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِیَن َویُْطَرَح لِْلِكالَب«:َوقَالَ 

  یا شیطان : لبطرس كبیر الحواریین  قال ٢٣:  ١٦متى 

أَیُّھَا ١٩ ..! أَیُّھَا اْلُجھَّاُل َواْلُعْمیَانُ ١٧... َوْیٌل لَُكْم أَیُّھَا ١٦ ١٦:  ٢٣متى 
َوْیٌل  ... ! أَیُّھَا اْلقَاَدةُ اْلُعْمیَانُ ٢٤... َوْیٌل لَُكْم ٢٣. ..! اْلُجھَّاُل َواْلُعْمیَانُ 

ِمْن َداِخل َمْملُوَءةٌ ...َوْیٌل لَُكْم ٢٧ ...یِسيُّ األَْعَمىأَیُّھَا اْلفَرِّ ٢٦ ...لَُكْم 
  أَیُّھَا اْلَحیَّاُت أَْوالََد األَفَاِعي٣٣ ... َوْیٌل لَُكْم ٢٩. ِریَاًء َوإِْثًما

َب أَنَّھُ لَْم یَْغتَِسْل ٣٨ ٣٨: ١١لوقا  ا َرأَى ذلَِك تََعجَّ یِسيُّ فَلَمَّ ا اْلفَرِّ َوأَمَّ
الً قَْبلَ  بُّ ٣٩. اْلَغَداءِ  أَوَّ یِسیُّوَن تُنَقُّوَن «:فَقَاَل لَھُ الرَّ أَْنتُُم اآلَن أَیُّھَا اْلفَرِّ

ا بَاِطنُُكْم فََمْملُوٌء اْختِطَافًا َوُخْبثًا   .َخاِرَج اْلَكأِْس َواْلقَْصَعِة، َوأَمَّ

  دَّاِخلَ یَا أَْغبِیَاُء، أَلَْیَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع ال٤٠ ٤٠:  ١١لوقا
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  َمَحبَِّة الوَ  العدل...فإنكم تتعدونَوْیٌل لَُكْم قال لھ الرب ال٤٢:  ١١لوقا 

یِسیُّوَن اْلُمَراُؤونَ ٤٤ ٤٤:  ١١لوقا  ألَنَُّكْم ! َوْیٌل لَُكْم أَیُّھَا اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ
  لَُمونَ ِمْثُل اْلقُبُوِر اْلُمْختَفِیَِة، َوالَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَْیھَا الَ یَعْ 

یَاُمَعلُِّم، «: فَأَجاَب َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسیِّیَن َوقاَل لَھُ ٤٥ ٤٥:  ١١لوقا 
  ِحیَن تَقُوُل ھَذا تَْشتُُمنَا

  الویل لكم أیضاً : قال الرب  ٤٦:  ١١لوقا 

  ھِذِه اللَّْیلَةَ تُْطلَُب نَْفُسَك ِمْنكَ !یَاَغبِيُّ ) : للغنى(فقال هللا  ٢٠: ١٢لوقا 

  

فَقَاَل ٣٢. »ِھیُروُدَس یُِریُد أَْن یَْقتُلَكَ : .... قالول لھ  ٣١:  ١٣لوقا 
  ....  اْمُضوا َوقُولُوا لِھَذا الثَّْعلَبِ «: لَھُمُ 

  َواْلبَِطیئَا اْلقُلُِب فِي اِإلیَمانِ القلیلى الفھم أَیُّھَا اْلَغبِیَّاِن  ٢٥:  ٢٤لوقا 

یھون المسیحیین . [ َرأَةُ َما لِي َولَِك یَا امْ ] ینادى أمھ[ ٤:  ٢یوحنا 
من ھذا السلوك المشین من الذى ھو الرب مع أمھ ،قائلین أن ھذا 

وشتماً ، فنأتى لھم بشاھد من العھد  اللفظ كان دارجاً ولیس سباً 
َما لِي َولَُكْم یَا «: فَقَاَل اْلَملِكُ ١٠ ١٠:  ١٦صموئیل الثانى : القدیم 

بَّ قَاَل لَھُ َدُعوهُ یَُسبَّ ألَ ! بَنِي َصُرویَةَ    ...ُسبَّ َداُودَ : نَّ الرَّ

بُھُ ١٩ ١٩:  ٣رؤیا    ... إِنِّي ُكلُّ َمْن أُِحبُّھُ أَُوبُِّخھُ َوأَُؤدِّ

  :سباب األنبیاء والمالئكتھ - ١٠٠

َما لِي َولَُكْم یَا بَنِي «: فَقَاَل اْلَملِكُ ١٠ ١٠:  ١٦صموئیل الثانى 
بَّ ! َصُرویَةَ  لَِماَذا : َوَمْن یَقُولُ . ُسبَّ َداُودَ : قَاَل لَھُ  َدُعوهُ یَُسبَّ ألَنَّ الرَّ

ھَُوَذا اْبنِي «: َوقَاَل َداُوُد ألَبِیَشاَي َولَِجِمیِع َعبِیِدهِ ١١» تَْفَعُل ھَكَذا؟
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؟  الَِّذي َخَرَج ِمْن أَْحَشائِي یَْطلُُب نَْفِسي، فََكْم بِاْلَحِريِّ اآلَن بَْنیَاِمینِيٌّ
بَّ قَاَل لَھُ  َدُعوهُ یَُسبَّ ألَنَّ    ]دعوه یشتم : فى نسخة الحیاة [ .الرَّ

  .ھَُوَذا َعبِیُدهُ الَ یَأْتَِمنُھُْم، َوإِلَى َمالَئَِكتِِھ یَْنِسُب َحَماقَةً ١٨ ١٨:  ٤أیوب 

بُّ یَْستَْھِزُئ بِِھمْ  ٤:  ٢مزامیر : المستھزئ 101-   .الرَّ

  : الشریر102-

بُّ َعلَى ا١٤ ١٤: ٣٢خروج    .لشَّرِّ الَِّذي قَاَل إِنَّھُ یَْفَعلُھُ بَِشْعبِھِ فَنَِدَم الرَّ

ھَْل َرأَْیَت َكْیَف اتََّضَع أَْخآُب أََماِمي؟ فَِمْن أَْجِل  ٢٩: ٢١ملوك أول 
أَنَّھُ قَِد اتََّضَع أََماِمي الَ أَْجلُِب الشَّرَّ فِي أَیَّاِمِھ، بَْل فِي أَیَّاِم اْبنِِھ أَْجلُِب 

  ھِ الشَّرَّ َعلَى بَْیتِ 

بُّ تََكلََّم َعلَْیَك بَِشرا... َواآلَن ھَُوَذا  ٢٣:  ٢٢ملوك أول    لرَّ

بُّ  ١١:  ١٢صموئیل الثانى  ھأَنََذا أُقِیُم َعلَْیَك الشَّرَّ : )لداود( قَاَل الرَّ
  .... ِمْن بَْیتِكَ 

َوبََسطَ اْلَمالَُك یََدهُ َعلَى أُوُرَشلِیَم ١٦ ١٦:  ٢٤صموئیل الثانى 
، َوقَاَل لِْلَمالَِك اْلُمْھلِِك الشَّْعبَ لِیُْھلَِكھَ  بُّ َعِن الشَّرِّ   . َكفَى«: ا، فَنَِدَم الرَّ

بَّ إِلھَ : فَیَقُولُونَ ٢٢ ٢٢:  ٧أخبار الثانى  ِمْن أَْجِل أَنَّھُْم تََرُكوا الرَّ
آبَائِِھِم الَِّذي أَْخَرَجھُْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َوتََمسَُّكوا بِآلِھٍَة أُْخَرى 

  َسَجُدوا لَھَا َوَعبَُدوھَا، لِذلَِك َجلََب َعلَْیِھْم ُكلَّ ھَذا الشَّرّ وَ 

ٍة ٧ ٧:  ١٨إرمیا  فَأَْنَدُم َعِن الشَّرِّ الَِّذي قََصْدُت  ... تَاَرةً أَتََكلَُّم َعلَى أُمَّ
  .أَْن أَْصنََعھُ بِھَا

بِّ إِلِھُكْم، فَیَْنَدمَ ١٣:  ٢٦ إرمیا بُّ َعِن الشَّرِّ  َواْسَمُعوا لَِصْوِت الرَّ الرَّ
  .الَِّذي تََكلََّم بِِھ َعلَْیُكمْ 

بُّ َعِن الشَّرِّ الَِّذي تََكلََّم بِِھ َعلَْیِھمْ ...   ١٩:  ٢٦إرمیا    . فَنَِدَم الرَّ
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فَأَْنَدَم َعِن ) ھكذا تكلم الرب لیھویاقیم ملك یھوذا ( ٣:  ٢٦إرمیا 
   . ِھْم، ِمْن أَْجِل َشرِّ أَْعَمالِِھمْ الشَّرِّ الَِّذي قََصْدُت أَْن أَْصنََعھُ بِ 

  .َخالُِق الظُّْلَمِة، َصانُِع السَّالَِم َوَخالُِق الشَّرِّ  ٧َ:  ٤٥إشعیاء 

ب 103-   : المَخرِّ

أَْخِرُب اْلِجبَاَل َواآلَكاَم َوأَُجفُِّف ُكلَّ ُعْشبِھَا، ١٥ ١٥:  ٤٢إشعیاء 
َوأَُسیُِّر اْلُعْمَي فِي طَِریق لَْم ١٦َجاَم، َوأَْجَعُل األَْنھَاَر یَبًَسا َوأُنَشُِّف اآل

   .ھِذِه األُُموُر أَْفَعلُھَا َوالَ أَْتُرُكھُمْ . .. یَْعِرفُوھَا

ھََدْمَت ُكلَّ ٤٠] یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤١:  ٨٩مزامیر 
  ُجْدَرانِھِ 

َجَعْلَت ُحُصونَھُ  ]یخاطب داوود الرب المسیحى [ ٤١:  ٨٩مزامیر 
  .َخَرابًا

تُْرِسُل َسَخطََك . َوبَِكْثَرِة َعظََمتَِك تَْھِدُم ُمقَاِوِمیكَ ٧ ٧:  ١٥خروج 
،   فَیَأُْكلُھُْم َكاْلقَشِّ

ٍة ] الرب یخاطب ارمیا[  ٧:  ١٨إرمیا  بِاْلقَْلِع  ...أَتََكلَُّم َعلَى أُمَّ
  ثم أندم...َواْلھَْدِم َواِإلْھالَكِ 

  : الراشى 104-

لِ فََدَعا كُ ٥ ٥:  ١٦لوقا   َكْم : لَّ َواِحٍد ِمْن َمْدیُونِي َسیِِّدِه، َوقَاَل لِألَوَّ
ُخْذ َصكََّك َواْجلِْس : فَقَاَل لَھُ . ِمئَةُ بَثِّ َزْیتٍ : فَقَالَ ٦َعلَْیَك لَِسیِِّدي؟ 

ِمئَةُ : َوأَْنَت َكْم َعلَْیَك؟ فَقَالَ : ثُمَّ قَاَل آلَخرَ ٧. َعاِجالً َواْكتُْب َخْمِسینَ 
یُِّد َوِكیَل ٨. ُخْذ َصكََّك َواْكتُْب ثََمانِینَ : فَقَاَل لَھُ . ُكرِّ قَْمحٍ  فََمَدَح السَّ

الظُّْلِم إِْذ بِِحْكَمٍة فََعَل، ألَنَّ أَْبنَاَء ھَذا الدَّْھِر أَْحَكُم ِمْن أَْبنَاِء النُّوِر فِي 
  .ِجیلِِھمْ 
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  : السارق 105-

، إِلَى یَْوِم أَقُوُم إِلَى لِذلَِك فَاْنتَِظُرونِي، یَقُوُل الرَّ  ٨:  ٣صفنیا  بُّ
  ... السَّْلبِ 

  :سارق المواشى 106-

  .فَقَْد َسلََب هللاُ َمَواِشَي أَبِیُكَما َوأَْعطَانِي٩ ٩:  ٣١تكوین 

) یسوع(أرسل ... ٢٩:  ١٩،لوقا  ٢:  ١١، مرقس  ٢:  ٢١متى 
َماَمُكَما، َوِحیَن اِْذھَبَا إِلَى اْلقَْریَِة الَّتِي أَ «:قَائِالً : أثنین من تالمیذه 

. تَْدُخالَنِھَا تَِجَداِن َجْحًشا َمْربُوطًا لَْم یَْجلِْس َعلَْیِھ أََحٌد ِمَن النَّاِس قَطُّ 
الَهُ َوْأتِیَا بِھِ  الَنِِھ؟ فَقُوالَ لَھُ ھَكَذا: َوإِْن َسأَلَُكَما أََحدٌ ٣١. فَحُّ إِنَّ : لَِماَذا تَحُّ

بَّ ُمْحتَاٌج إِلَْیھِ    . الرَّ

  َوَوَجَد یَُسوُع َجْحًشا فََجلََس َعلَْیِھ َكَما ھَُو َمْكتُوبٌ ١٤ ١٤:  ١٢نا یوح

  

  : اآلمر بسرقة ذھب المصریین 107-

الیھود أتباع موسى عند (قال هللا لبنى إسرائیل  ٢١:  ٣خروج 
الَ تَْمُضوَن : حین تمضون من أرض فرعون ): المسیحیین 

َرأٍَة ِمْن َجاَرتِھَا َوِمْن نَِزیلَِة بَْیتِھَا أَْمتَِعةَ بَْل تَْطلُُب ُكلُّ امْ ٢٢. فَاِرِغینَ 
ٍة َوأَْمتَِعةَ َذھٍَب َوثِیَابًا، َوتََضُعونَھَا َعلَى بَنِیُكْم َوبَنَاتُِكمْ  فَتْسلِبُوَن . فِضَّ

  .اْلِمْصِریِّینَ 

أَیَْسلُُب اِإلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَُّكْم ٨ ٨:  ٣مالخى : المسروق 108-
  .بَِم َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ : فَقُْلتُمْ . ونِيَسلَْبتُمُ 

ھَُوَذا یَُمرُّ َعلَيَّ ] یصف أیوب ربھ[ ١٣:  ٩أیوب :الخطاف 109-
هُ ١٢ ....َوالَ أََراهُ،    إَِذا َخطََف فََمْن یَُردُّ
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  :العنصري 110-

الرب یأمر كل أجنبي إذا لقى یھودیاً أن یسجد لھ على األرض 
  .لحس غبار نعلھ وی

بُّ ٢٢ ٢٣ – ٢٢/  ٤٩إشعیاء  یُِّد الرَّ ھَا إِنِّي أَْرفَُع «: ھَكَذا قَاَل السَّ
ُعوِب أُقِیُم َرایَتِي، فَیَأْتُوَن بِأَْوالَِدِك فِي  إِلَى األَُمِم یَِدي َوإِلَى الشُّ

ُك َحاِضنِیِك َویَُكوُن اْلُملُو٢٣. األَْحَضاِن، َوبَنَاتُِك َعلَى األَْكتَاِف یُْحَمْلنَ 
بِاْلُوُجوِه إِلَى األَْرِض یَْسُجُدوَن لَِك، َویَْلَحُسوَن . َوَسیَِّداتُھُْم ُمْرِضَعاتِكِ 

بُّ الَِّذي الَ یَْخَزى ُمْنتَِظُروهُ   .»ُغبَاَر ِرْجلَْیِك، فَتَْعلَِمیَن أَنِّي أَنَا الرَّ

  :ویصف غیر الیھود بالكالب 111-

لَْیَس َحَسنًا أَْن یُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِیَن «:الَ فَأََجاَب َوقَ ٢٦ ٢٦:  ١٥متى 
  .»َویُْطَرَح لِْلِكالَب

َدِعي اْلبَنِیَن «:قَاَل لَھَاَواْرتََمْت َعلَى قََدَمْیِھ َولِكنَّھُ َ  ٢٧:  ٧مراثى 
الً یَْشبَُعوَن، ألَنَّھُ لَْیَس َحَسنًا أَْن یُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِیَن َویُْطَرَح لِْلكِ     الَبأَوَّ

  : المتجسس 112-

بُّ ُموَسى قَائِالً ١ ١: ١٣عدد  أَْرِسْل ِرَجاالً لِیَتََجسَُّسوا «٢: ثُمَّ َكلََّم الرَّ
فَأَْرَسلَھُْم ُموَسى ٣ .... أَْرَض َكْنَعاَن الَّتِي أَنَا ُمْعِطیھَا لِبَنِي إِْسَرائِیلَ 

بِّ  یَِّة فَاَراَن َحَسَب قَْوِل الرَّ   ... ِمْن بَرِّ

  : لخداع المخادع  ا113-

، َحقًّا إِنََّك ِخَداًعا َخاَدْعَت «: فَقُْلتُ ١٠ ١٠:  ٤إرمیا  بُّ آِه، یَا َسیُِّد الرَّ
ْیُف النَّْفسَ : ھَذا الشَّْعَب َوأُوُرَشلِیَم، قَائِالً     یَُكوُن لَُكْم َسالٌَم َوقَْد بَلََغ السَّ

بَّاِر َوالثَُّریَّا َصانُِع النَّْعِش َواْلجَ ٩] یصف أیوب ربھ[ ٩:  ٩أیوب 
  . َوَمَخاِدِع اْلَجنُوبِ 
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َصانُِع ٩] یصف أیوب ربھ[ ٩:  ٩أیوب :   صانع النعش114-
  ... النَّْعشِ 

  : مبرم العھود 115-

   أَْن أُْعِطیَھُْم أَْرَض َكْنَعانَ : َوأَْیًضا أَقَْمُت َمَعھُْم َعْھِدي٤ ٤: ٦خروج 

  .هُ، َونَِدَم َحَسَب َكْثَرِة َرْحَمتِھِ َوَذَكَر لَھُْم َعْھدَ ٤٥ ٤٥:  ١٠٦مزامیر 

  .َعْھِدي الَِّذي قَطَْعتُھُ َمَع ُكلِّ األَْسبَاطِ  .... ١٠:  ١١زكریا 

  :المنافق ناقض العھد 116-

َمَع الطَّاِھِر تَُكوُن طَاِھًرا، َوَمَع األَْعَوِج ٢٧ ٢٧:  ٢٢صموئیل الثانى 
  .  تَُكوُن ُمْلتَِویًا

الطَّاِھِر تَُكوُن طَاِھًرا، َوَمَع األَْعَوِج تَُكوُن  َمعَ ٢٦ ٢٦:  ١٨مزامیر 
  .ُمْلتَِویًا

ھذا ھو أسم عصى [» نِْعَمةَ «فَأََخْذُت َعَصاَي ١٠ ١٠:  ١١زكریا 
. َوقََصْفتُھَا ألَْنقَُض َعْھِدي الَِّذي قَطَْعتُھُ َمَع ُكلِّ األَْسبَاطِ  ]الرب 

لَِم أََذلُّ اْلَغنَِم اْلُمْنتَِظُروَن لِي أَنَّھَا َوھَكَذا عَ . فَنُقَِض فِي ذلَِك اْلیَْومِ ١١
بِّ    .َكلَِمةُ الرَّ

نَقَْضَت َعْھَد ٣٩] یخاطب داود الرب المسیحى[ ٤٠:  ٨٩مزامیر
  . َعْبِدكَ 

  :الكذاب كیف الیكذب117-

  . لَْیَس هللاُ إِْنَسانًا فَیَْكِذَب، َوالَ اْبَن إِْنَساٍن فَیَْنَدمَ ١٩ ١٩:  ٢٣عدد 
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َوأَْیًضا نَِصیُح إِْسَرائِیَل الَ یَْكِذُب َوالَ یَْنَدُم، ٢٩:  ١٥أوال  صموئیل
   ألَنَّھُ لَْیَس إِْنَسانًا لِیَْنَدمَ 

ةً َحلَْفُت بِقُْدِسي، أَنِّي الَ أَْكِذُب لَِداُودَ ٣٥ ٣٥:  ٨٩مزامیر  وھل [ :َمرَّ
  ]ھو معتاد الكذب؟

بُّ ُروَح َكِذٍب فِي  َواآلَن ھَُوَذا قَْد َجَعلَ ٢٣ ٢٣: ٢٢ملوك أوال  الرَّ
  . أَْفَواِه َجِمیِع أَْنبِیَائَِك ھُؤالَءِ 

اْذھَْب إِلَى ...َفَقَاَل لَھُ إِْخَوتُھُ ٣. ..َوَكاَن ِعیُد اْلیَھُوِد، ٢ ٢:  ٧یوحنا 
أَْظِھْر  َ.... اْلیَھُوِدیَِّة، لَِكْي یََرى تَالَِمیُذَك أَْیًضا أَْعَمالََك الَّتِي تَْعَمُل،

فَقَاَل لَھُْم ٦. ألَنَّ إِْخَوتَھُ أَْیًضا لَْم یَُكونُوا یُْؤِمنُوَن بِھِ ٥. »َك لِْلَعالَمِ نَْفسَ 
 .»ألَنَّ َوْقتِي لَْم یُْكَمْل بَْعدُ  .... اِْصَعُدوا أَْنتُْم إِلَى ھَذا اْلِعیدِ ٨...یَُسوعُ 

ا َكاَن إِْخَوتُھُ قَْد َصِعُدوا، ِحینَئٍِذ َصِعَد ھَُو أَ ...    ْیًضا إِلَى اْلِعیدِ َولَمَّ

  :مخلف الوعد 118-

ْؤیَا أَْستَْعلُِن لَھُ  ٦: ١٢عدد  ، فَبِالرُّ بِّ فِي اْلُحْلِم . إِْن َكاَن ِمْنُكْم نَبِيٌّ لِلرَّ
ا َعْبِدي ُموَسى فَلَْیَس ھَكَذا، بَْل ھَُو أَِمیٌن فِي ُكلِّ بَْیتِي٧. أَُكلُِّمھُ  . َوأَمَّ

  .أَتََكلَُّم َمَعھُ، الَ بِاألَْلَغازِ  فًَما إِلَى فٍَم َوَعیَانًا٨

كان ھذا وعد الرب أن ال یستعلن لألنبیاء إال فى الحلم ، مستثنیاً [
نبیھ موسى فقط أن یكلمھ مباشرة ولیس فى الحلم ، ولكن ما حدث 

  ]كان غیر ذلك

اِت األَُولِ  ١٠:  ٣صموئیل اول  َصُموئِیُل، «: َوَدَعا َكاْلَمرَّ
  .  تََكلَّْم ألَنَّ َعْبَدَك َساِمعٌ «: َل َصُموئِیلُ فَقَا. »َصُموئِیلُ 

بُّ إِلھُ إِْسَرائِیَل الَِّذي تََكلََّم بِفَِمِھ إِلَى  ١٥:  ٨ملوك أول  ُمبَاَرٌك الرَّ
   . َداُوَد أَبِي

  :الكذب الرب وصدق الشیطان 119-
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ا ثََمُر الشََّجَرِة الَّتِي فِي َوَسِط اْلَجنَّةِ ٣ ٣:  ٣تكوین  الَ : فَقَاَل هللاُ  َوأَمَّ
اهُ لِئَالَّ تَُموتَا ! لَْن تَُموتَا«: فَقَالَِت اْلَحیَّةُ لِْلَمْرأَةِ ٤. »تَأُْكالَ ِمْنھُ َوالَ تََمسَّ

بَِل هللاُ َعالٌِم أَنَّھُ یَْوَم تَأُْكالَِن ِمْنھُ تَْنفَتُِح أَْعیُنُُكَما َوتَُكونَاِن َكا�ِ ٥
  رّ َعاِرفَْیِن اْلَخْیَر َوالشَّ 

لو أكملتھا تموتا فكان ذلك كذبا ألنھم لم یموتا ، وقال : قال الرب [
  ] الشیطان لو أكملتما لن تموتا فصدق الشیطان ألنھم لم یموتا 

  :المتآمر 120-

بِّ ١١ ١١: ٣٣مزامیر  ا ُمَؤاَمَرةُ الرَّ فَإِلَى األَبَِد  ]ضد سكان بابل(أَمَّ
  .فََدْورٍ  أَْفَكاُر قَْلبِِھ إِلَى َدْورٍ . تَْثبُتُ 

ِعْنَد َحَراَرتِِھْم أُِعدُّ لَھُْم َشَرابًا َوأُْسِكُرھُْم، لَِكْي ٣٩ ٣٩:  ٥١إرمیا 
بُّ  متآمراً [.یَْفَرُحوا َویَنَاُموا نَْوًما أَبَِدیًّا، َوالَ یَْستَْیقِظُوا، یَقُوُل الرَّ

ْبِح َوَكِكبَاٍش َمَع أَْعتِ ٤٠ ]وماكراً  لُھُْم َكِخَراٍف لِلذَّ   .َدةٍ أُنَزِّ

غ    :الُمَمرِّ

ْغتَ ...  ]یخاطب داود الرب المسیحى[ ٤٠:  ٨٩مزامیر تَاَجھُ  َمرَّ
  .فِي التَُّرابِ 

  ) :لعن الحیّة والمرآة واألرض والتینة ( اللعان 121-

بُّ اِإللھُ لِْلَحیَّةِ ١٤ ١٤:  ٣تكوین  ألَنَِّك فََعْلِت ھَذا، َمْلُعونَةٌ «: فَقَاَل الرَّ
یَّةِ أَْنِت ِمْن َجِمی َعلَى بَْطنِِك تَْسَعْیَن . ِع اْلبَھَائِِم َوِمْن َجِمیِع ُوُحوِش اْلبَرِّ

 . َوتَُرابًا تَأُْكلِیَن ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِكِ 

ألَنََّك َسِمْعَت لِقَْوِل اْمَرأَتَِك َوأََكْلَت ِمَن «: َوقَاَل آلَدمَ ١٧ ١٧:  ٣تكوین 
. الَ تَأُْكْل ِمْنھَا، َمْلُعونَةٌ األَْرُض بَِسبَبِكَ : الشََّجَرِة الَّتِي أَْوَصْیتَُك قَائِالً 

   . بِالتََّعِب تَأُْكُل ِمْنھَا ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِكَ 
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بُّ فِي قَْلبِھِ   ٢٢ – ٢٠:  ٨تكوین    الَ أَُعوُد أَْلَعُن األَْرضَ «: َوقَاَل الرَّ

ْبِح إِْذ َكاَن َراِجًعا إِلَى الْ ١٨ ١٨:  ٢١متى  َمِدینَِة َجاَع، َوفِي الصُّ
فَنَظََر َشَجَرةَ تِیٍن َعلَى الطَِّریِق، َوَجاَء إِلَْیھَا فَلَْم یَِجْد فِیھَا َشْیئًا إِالَّ ١٩

  .»!الَ یَُكْن ِمْنِك ثََمٌر بَْعُد إِلَى األَبَدِ «:فَقَاَل لَھَا. َوَرقًا فَقَطْ 

بُّ سأبید إبادة ،   ١٣:  ٨إرمیا  اْلَجْفنَِة، َوالَ  الَ ِعنََب فِي. یَقُوُل الرَّ
  تِیَن فِي التِّینَةِ 

  :الملعون 122-

َوإَِذا َكاَن َعلَى إِْنَساٍن َخِطیَّةٌ َحقُّھَا اْلَمْوُت، فَقُتَِل  ٢٢/  ٢١التثنیھ 
فَالَ تَبِْت ُجثَّتُھُ َعلَى اْلَخَشبَِة، بَْل تَْدفِنُھُ فِي ذلَِك ٢٣َوَعلَّْقتَھُ َعلَى َخَشبٍَة، 

ْس أَْرَضَك الَّتِي یُْعِطیَك . اْلُمَعلََّق َمْلُعوٌن ِمَن هللاِ  اْلیَْوِم، ألَنَّ  فَالَ تُنَجِّ
بُّ إِلھَُك نَِصیبًا   .الرَّ

َرنَا بالفِداءاَْلَمِسیُح إِنَّ ١٣ ١٣:  ٣غالطیھ  ، )الشَِّریَعةِ لَْعنَِة (ِمْن  َحرَّ
وٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َمْلعُ «: قَْدُكتِبَ ألَنَّھُ  ِعَوضاَ َعنَّا)َصاَر لَْعنَةً (إِْذ 

  .»َخَشبَةٍ 

  :الُمعّري وكاشف اإلستاه 123-

بُّ ٣ ٣:  ٢٠ إشعیاء ى «: فَقَاَل الرَّ َكَما َمَشى َعْبِدي إَِشْعیَاُء ُمَعّرً
ھَكَذا ٤َوَحافِیًا ثَالََث ِسنِیٍن، آیَةً َوأُْعُجوبَةً َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكوَش، 

وَر َسبْ  یُوَخ، ُعَراةً یَُسوُق َملُِك أَشُّ َي ِمْصَر َوَجالََء ُكوَش، اْلفِْتیَاَن َوالشُّ
  ھى العورة الخلفیة  اإلستاه[.َوُحفَاةً َوَمْكُشوفِي األَْستَاِه ِخْزیًا لِِمْصرَ 

  

 -من اإلدبار –للرجل والمرأة ،وفى شرع المسلمین تعرف بالدبر 
  ] أى التى فى الخلف 
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بُّ ١٦ ١٦:  ٣إشعیاء  ِمْن أَْجِل أَنَّ بَنَاِت ِصْھیَْوَن «: َوقَاَل الرَّ
 ، یَتََشاَمْخَن، َویَْمِشیَن َمْمُدوَداِت األَْعنَاِق، َوَغاِمَزاٍت بُِعیُونِِھنَّ

 ، ، َویَُخْشِخْشَن بِأَْرُجلِِھنَّ یُِّد ھَاَمةَ ١٧َوَخاِطَراٍت فِي َمْشیِِھنَّ یُْصلُِع السَّ
بُّ َعْورَ  ي الرَّ   .تَھُنَّ بَنَاِت ِصْھیَْوَن، َویَُعرِّ

بُّ  ٢٢:  ٢٣حزقیال  یُِّد الرَّ : ألَْجِل ذلَِك یَا أُھُولِیبَةُ، ھَكَذا قَاَل السَّ
َویَْتُرُكونَِك ...  َویَْنِزُعوَن َعْنِك ثِیَابَكِ  :ھأَنََذا أُھَیُِّج َعلَْیِك ُعشَّاقَكِ 

  ... ُعْریَانَةً َوَعاِریَةً 

أَنَا أَْیًضا أَْرفَُع َذْیلَْیِك َعلَى فَ ... ألَْجِل َعظََمِة إِْثِمِك  ٢٢:  ١٣إرمیا 
  .َوْجِھِك فَیَُرى ِخْزیُكِ 

ھأَنََذا َعلَْیِك، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد، فَأَْكِشُف أَْذیَالَِك إِلَى  ٤:  ٣ناحوم 
  فَْوِق َوْجِھِك، َوأُِري األَُمَم َعْوَرتَكِ 

ُكْم َحاِكُموا، ألَنَّھَا لَْیسَ ٢ ٢:  ٢ھوشع  لِئَالَّ ٣...ِت اْمَرأَتِي َحاِكُموا أُمَّ
َدھَا ُعْریَانَةً    َواآلَن أَْكِشُف َعْوَرتَھَا أََماَم ُعیُوِن ُمِحبِّیھَا... أَُجرِّ

  . أَْمِشي َحافِیًا َوُعْریَانًا. ِمْن أَْجِل ذلَِك أَنُوُح َوأَُوْلِولُ ٨ ٨: ١میخا 

ِر اْلِوالَیَِة َوَجَمُعوا فَأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي یَُسوَع إِلَى َدا٢٧ ٢٧:  ٢٧متى 
ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ ِرَداًء قِْرِمِزیًّا٢٨َعلَْیِھ ُكلَّ اْلَكتِیبَِة،    . فََعرَّ

ق��ال ال��رب ١١:  ١٢ص��موئیل الث��انى :الق��واد اآلم��ر بالزن��ا 124-
َوآُخُذ نَِساَءَك أََم�اَم َعْینَْی�َك َوأُْعِط�یِھنَّ لِقَِریبِ�َك، فَیَْض�طَجُع  ) ...لداود(

  .نَِسائَِك فِي َعْیِن ھِذِه الشَّْمسِ َمَع 

بُّ  ٢٢:  ٢٣حزقی��ال  ��یُِّد ال��رَّ : ألَْج��ِل ذلِ��َك یَ��ا أُھُولِیبَ��ةُ، ھَك��َذا قَ��اَل السَّ
  آآلَن یَْزنُوَن ِزنًا َمَعھَا: ... ھأَنََذا أُھَیُِّج َعلَْیِك ُعشَّاقَكِ 
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انِیَِة اْلَحَسنَِة اْلَجَم�٤ ٤:  ٣ناحوم  �ْحِر ِمْن أَْجِل ِزنَى الزَّ اِل َص�اِحبَِة السِّ
ھأَنَ��َذا َعلَْی��ِك، یَقُ��وُل َربُّ «٥. اْلبَائَِع��ِة أَُمًم��ا بِِزنَاھَ��ا، َوقَبَائِ��َل بِِس��ْحِرھَا

  . اْلُجنُودِ 

بُّ  ١٧: ٧عاموس    .  اْمَرأَتَُك تَْزنِي فِي اْلَمِدینَةِ : ھَكَذا قَاَل الرَّ

،  ١٠:  ٨ارمی��ا  بِّ ذلَِك أُْعِط��ي نَِس��اَءھُْم لِ��... قَ��ْد َرفَُض��وا َكلَِم��ةَ ال��رَّ
  ... آلَخِرینَ 

إِْن لَ�ْم تَْس�َمْع لَِص�ْوِت : خاطب الرب بن�ى إس�رائیل  ١٥:  ٢٨التثنیة 
بِّ إِلِھكَ    تَْخطُُب اْمَرأَةً َوَرُجٌل آَخُر یَْضطَجع َمَعھَا: ...  الرَّ

ُك��ْم ٢ ٢:  ٢ھوش��ع   ...ا لَِك��ْي تَْع��ِزَل ِزنَاھَ��ا َع��ْن َوْجِھھَ�� ...َح��اِكُموا أُمَّ
َدھَا ُعْریَانَةً ٣   .اَوالَ أَْرَحُم أَْوالََدھَا ألَنَّھُْم أَْوالَُد ِزنً .... لِئَالَّ أَُجرِّ

بُّ لِھُوَشعَ  ٢:  ١ھوشع  اْذھَْب ُخْذ لِنَْفِسَك اْمَرأَةَ ِزنًى «: قَاَل الرَّ
  َوأَْوالََد ِزنًى

بُّ لِ  ١: ٣ھوشع  ِب اْمَرأَةً َحبِیبَةَ اْذھَْب أَْیًضا أَْحبِ «: ھوشعَوقَاَل الرَّ
  ..... َصاِحٍب َوَزانِیَةً 

ْیُف بَْیتََك إِلَى  )یا داود(َواآلنَ ١٠ ١٠:  ١٢صموئیل  الَ یُفَاِرُق السَّ
لِتَُكوَن لََك  )بالزنا(األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ أُوِریَّا اْلِحثِّيِّ 

بُّ ١١. اْمَرأَةً    ....ٍھَكَذا قَاَل الرَّ

  ھَا أَنَا أُْلقِیھَا فِي فَِراٍش، َوالَِّذیَن یَْزنُوَن َمَعھَا٢٢ ٢٢:  ٢رؤیا 

لِألَْجنَبِيِّ تُْقِرُض بِِربًا، َولِكْن ٢٠ ٢٠: ٢٣التثنیة : اآلمر بالربا 125-
  ...  ألَِخیَك الَ تُْقِرْض بِِربًا

  : اآلمر بخبز الخراء 
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. أُْكُل َكْعًكا ِمَن الشَِّعیرِ َوتَ ١٢:قال الرب لحزقیال  ١٢:   ٤حزقیال 
قَْد .  ... .»َعلَى اْلُخْرِء الَِّذي یَْخُرُج ِمَن اِإلْنَساِن تَْخبُِزهُ أََماَم ُعیُونِِھمْ 

  .»َجَعْلُت لََك ِخْثَي اْلبَقَِر بََدَل ُخْرِء اِإلْنَساِن، فَتَْصنَُع ُخْبَزَك َعلَْیھِ 

] اطب هللا نبیھ داودیخ[ ٣٣:  ٨٩مزامیر  :الُمعاقب بالعصا 126-
  .....أُعاقُِب َمعصیتَھُم بالعصا 

  :ألُمَحطِّم 127-

أَُحطِّم ُخصوَمھُ ِمْن أماِمِھ ] یخاطب هللا نبیھ داود[ ٢٤:  ٨٩مزامیر 
  .وأضِرُب الذین یُبِغضونَھُ 

  : الُمَسلِّط 128-

 یََدهُ، أَُسلِّطُ  َعلَى اْلبَْحرِ ]   یخاطب هللا نبیھ داود[٢٦:  ٨٩مزامیر 
   . َوَعلَى األَْنھَاِر یَِمینَھُ 

  : المفترس 129-

  .فَإِنِّي أَنَا أَْفتَِرُس َوأَْمِضي َوآُخُذ َوالَ ُمْنقِذٌ ....  ١٤:  ٥ھوشع  

بِّ ألَنَّھُ ھَُو اْفتََرَس فَیَْشفِینَا، ھ◌َ  ١:  ٦ھوشع  لُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ
  .َضَرَب فَیَْجبُِرنَا

ا َرأَى٢٥ ١٣: ٣٢تكوین :الضارب 130- أَنَّھُ الَ یَْقِدُر  )هللا(َولَمَّ
فَاْنَخلََع ) فخذ یعقوب(ُحقَّ فَْخِذِه،  )هللا(، َضَربَ )على یعقوب(َعلَْیھِ 
....  

ُم َعالََمةً َعلَى اْلبُیُوِت الَّتِي أَْنتُْم ١٣ ١٣:  ١٢خروج  َویَُكوُن لَُكُم الدَّ
َم َوأَْعبُُر َعْنُكْم، فَالَ  یَُكوُن َعلَْیُكْم َضْربَةٌ لِْلھَالَِك ِحیَن فِیھَا، فَأََرى الدَّ

  .أَْضِرُب أَْرَض ِمْصرَ 
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َوَضَرَب أَْھَل بَْیتََشْمَس ألَنَّھُْم نَظَُروا إِلَى ١٩ ١٩: ٦صموئیل أول
بِّ  َوَضَرَب ِمَن الشَّْعِب َخْمِسیَن أَْلَف َرُجل َوَسْبِعیَن . تَابُوِت الرَّ

بَّ َضَرَب الشَّْعَب َضْربَةً َعِظیَمةً فَنَاَح الشَّْعُب ألَنَّ ا. َرُجالً    .لرَّ

بُّ أََماَمَك لَِضْرِب ....   ٢٤:  ٥صموئیل ثانى  إِْذ َذاَك یَْخُرُج الرَّ
  . َمَحلَِّة اْلفِلِْسِطینِیِّینَ 

، َوَضَربَ ٧ ٧:  ٢أیوب  بِّ ْیطَاُن ِمْن َحْضَرِة الرَّ  )هللا( فََخَرَج الشَّ
  .بَاِطِن قََدِمِھ إِلَى ھَاَمتِھِ أَیُّوَب بِقُْرٍح َرِديٍء ِمْن 

بِّ ألَنَّھُ ھَُو اْفتََرَس فَیَْشفِینَا، َضَرَب ١:  ٦ھوشع  ھَلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ
  .فَیَْجبُِرنَا

أضِرُب الذین ] .... یخاطب هللا نبیھ داود[ ٢٤:  ٨٩مزامیر 
  یُبِغضونَھُ 

بَِضَربَاٍت وَ ... أُعاقُِب ] یخاطب هللا نبیھ داود[ ٣٣:  ٨٩مزامیر 
  . إِْثَمھُمْ 

  .َعلَى َرْأِسھِ  )الرب یسوع(َوَضَربُوهُ  ٣٠/  ٢٧متى 

اْلَعْبُد الَِّذي یَْعلَُم إَِراَدةَ َسیِِّدِه َوالَ یَْستَِعدُّ َوالَ یَْفَعُل  ٤٧/  ١٢لوقا 
ا َولِكنَّ الَِّذي الَ یَْعلَُم، َویَْفَعُل مَ ٤٨. بَحَسِب إَِراَدتِِھ، فَیُْضَرُب َكثِیًرا
  .یَْستَِحقُّ َضَربَاٍت، یُْضَرُب قَلِیالً 

  : الحاض على القتل 131-

أما اآلن، فمن عنده مال فلیأخذه، أو :قال یسوع  ٣٦:  ٢٢لوقا 
 فقال .ثوبھ ویشتر سیفا عنده، فلیبــــــع ومن ال سیف. كیس فلیحملھ

 كفىلھم 

  : لألرواح النجسة  المطیع132-
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  قتل ألفى خنزیر بال سبب 

َوَكاَن ھُنَاَك ِعْن�َد اْلِجبَ�اِل قَِطی�ٌع َكبِی�ٌر ِم�َن اْلَخنَ�اِزیِر ١١١١:  ٥مرقس 
��یَاِطیِن قَ��ائِلِینَ ١٢یَْرَع��ى،  أَْرِس��ْلنَا إِلَ��ى اْلَخنَ��اِزیِر «:فَطَلَ��َب إِلَْی��ِھ ُك��لُّ الشَّ

  ِجَسةُ فََخَرَجِت األَْرَواُح النَّ . فَأَِذَن لَھُْم یَُسوُع لِْلَوْقتِ ١٣. »لِنَْدُخَل فِیھَا

. َوَدَخلَْت فِي اْلَخنَاِزیِر، فَاْن�َدفََع اْلقَِطی�ُع ِم�ْن َعلَ�ى اْلُج�ْرِف إِلَ�ى اْلبَْح�رِ 
  َوَكاَن نَْحَو أَْلفَْینِ 

  : الذابح 133-

َع��َذاَراَي  ...  اُْنظُ��ْر یَ��ا َربُّ َوتَطَلَّ��ْع بَِم��ْن فََعْل��َت ھَك��َذا ٢٠:  ٢مراث��ى
   َذبَْحَت َولَْم تَْشفِقْ . ْد قَتَْلَت فِي یَْوِم َغَضبِكَ قَ . َوُشبَّانِي َسقَطُوا بِالسَّْیفِ 

��ا أَْع��َدائِي٢٧: ق��ال یس��وع  ٢٧:  ١٩لوق��ا  فَ��أْتُوا بِِھ��ْم إِلَ��ى ھُنَ��ا  ....  أَمَّ
  .َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي

  :القاتل 134-

فَقُْل��ُت ٢٣:) یق��ول هللا لفرع��ون عل��ى لس��ان موس��ى ( ٢٣:  ٤خ��روج 
 .»ھَا أَنَا أَْقتُُل اْبنََك اْلبِْكرَ . لِیَْعبَُدنِي، فَأَبَْیَت أَْن تُْطلِقَھُ  أَْطلِِق اْبنِي: لَكَ 

أَْھ���َل بَْیتََش���ْمَس ألَنَّھُ���ْم ) ال���رب(َوَض���َرَب ١٩ ١٩:  ٦ص���موئیل اول 
بِّ    َوَضَرَب ِمَن الشَّْعِب َخْمِسیَن أَْلَف َرُجل . نَظَُروا إِلَى تَابُوِت الرَّ

  

���ْعَب َض���ْربَةً فَ . َوَس��ْبِعیَن َرُج���الً  بَّ َض���َرَب الشَّ ���ْعُب ألَنَّ ال��رَّ نَ���اَح الشَّ
  . َعِظیَمة

بُّ َوبَ��أً فِ��ي إِْس��َرائِیَل، فََس��قَطَ ِم��ْن ١٤ ١٤:  ٢١أخب��ار أول  فََجَع��َل ال��رَّ
  .إِْسَرائِیَل َسْبُعوَن أَْلَف َرُجل
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ُك�ُل النَِّس�اُء اُْنظُْر یَا َربُّ َوتَطَلَّْع بَِمْن فََعْل�َت ھَك�َذا؟ أَتَأْ  ٢٠:  ٢مراثى 
؟  ��یِِّد اْلَك��اِھُن َوالنَّبِ��يُّ ، أَْطفَ��اَل اْلَحَض��انَِة؟ أَیُْقتَ��ُل فِ��ي َمْق��ِدِس السَّ ثََم��َرھُنَّ

����یُوخُ ٢١ ����ْبیَاُن َوالشُّ ����َواِرِع الصِّ . اْض����طََجَعْت َعلَ����ى األَْرِض فِ����ي الشَّ
َذبَْح�َت . َغَض�بِكَ  قَ�ْد قَتَْل�َت فِ�ي یَ�ْومِ . َعَذاَراَي َوُشبَّانِي َسقَطُوا بِالسَّْیفِ 

  .َولَْم تَْشفِقْ 

اْلتََحْف���َت ٤٣. أَْن���َت لَ���ْم تَْغفِ���رْ . نَْح���ُن أَْذنَْبنَ���ا َوَعَص���ْینَا ٤٢:  ٣مراث���ى 
  .قَتَْلَت َولَْم تَْشفِقْ . بِاْلَغَضِب َوطََرْدتَنَا

  ...وسأقتل أبنتءھا حتفاً  ٢٣:  ٢رؤیا 

  :القاتل بالسیف 35`1-

، َحقًّ�ا إِنَّ�َك ِخ�َداًعا َخاَدْع�َت آ«: فَقُْلتُ ١٠ ١٠:  ٤إرمیا  بُّ ِه، یَا َسیُِّد الرَّ
ْیُف النَّْفسَ : ھَذا الشَّْعَب َوأُوُرَشلِیَم، قَائِالً     یَُكوُن لَُكْم َسالٌَم َوقَْد بَلََغ السَّ

بُّ  ١٧:  ٧ع��اموس  َوبَنُ���وَك َوبَنَاتُ���َك یَْس���قُطُوَن  ... : ھَك���َذا قَ���اَل ال���رَّ
  .  بِالسَّْیفِ 

�ْیفِ ....  اُْنظُْر یَا َربُّ  ٢٠:  ٢مراثى  . َعَذاَراَي َوُش�بَّانِي َس�قَطُوا بِالسَّ
  .َذبَْحَت َولَْم تَْشفِقْ . قَْد قَتَْلَت فِي یَْوِم َغَضبِكَ 

�ْیِف َش�ْعبَھُ، ٦٢ ...َسِمَع هللاُ فََغِضبَ ٥٩ ٥٩:  ٧٨مزامیر  َوَدفَ�َع إِلَ�ى السَّ
  .َوَغِضَب َعلَى ِمیَراثِھِ 

یُفَاِرُق  لَنْ  لَِذلِكَ :  قال الرب لداود ١٢ – ١٠:  ١٢صموئیل الثانى 
ْیُف بَْیتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي وَ  اْمَرأَةَ أُوِریَّا  اْغتََصْبتَ السَّ

  . اْلِحثِّيِّ 

الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َعلَى : قال یسوع  ٣٤:  ١٠متى 
  .ألُْلقَِي َسالًَما بَْل َسْیفًا َما ِجْئتُ . األَْرضِ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٨٣

أما اآلن، فمن عنده مال فلیأخذه، أو :قال یسوع  ٣٦:  ٢٢لوقا 
 فقال .ثوبھ ویشتر سیفا عنده، فلیبــــــع ومن ال سیف. كیس فلیحملھ

 كفىلھم 

  : اإلرھابى136-

  :یقول اإللھ المسیحي فى كتابھم ــــ 

َر ھِذِه اللَّْیلَةَ، َوأَْضِرُب أَْجتَاُز فِي أَْرِض ِمصْ  ١٢:  ١٢الخروج 
َوأَْصنَُع أَْحَكاًما بُِكلِّ . ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر ِمَن النَّاِس َواْلبَھَائِمِ 

بُّ . آلِھَِة اْلِمْصِریِّینَ    .أَنَا الرَّ

   ٢٠ – ١٠:  ٢٠وقد وصى نبیھ موسى فى التثنیة ــــ 
ْلِح، ِحیَن تَْقُرُب ِمْن َمِدینٍَة لَِكْي تُحَ «١٠ فَإِْن ١١اِربَھَا اْستَْدِعھَا إِلَى الصُّ

ْعِب اْلَمْوُجوِد فِیھَا یَُكوُن لََك  ْلِح َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّ أََجابَْتَك إِلَى الصُّ
َوإِْن لَْم تَُسالِْمَك، بَْل َعِملَْت َمَعَك َحْربًا، ١٢. لِلتَّْسِخیِر َویُْستَْعبَُد لَكَ 

بُّ إِلھَُك إِلَى یَِدَك فَاْضِرْب َجِمیَع َوإِ ١٣. فََحاِصْرھَا َذا َدفََعھَا الرَّ
ا النَِّساُء َواألَْطفَاُل َواْلبَھَائُِم َوُكلُّ َما فِي ١٤. ُذُكوِرھَا بَِحدِّ السَّْیفِ  َوأَمَّ

لَّتِي اْلَمِدینَِة، ُكلُّ َغنِیَمتِھَا، فَتَْغتَنُِمھَا لِنَْفِسَك، َوتَأُْكُل َغنِیَمةَ أَْعَدائَِك ا
بُّ إِلھُكَ  ا الَّتِي ١٥. أَْعطَاَك الرَّ ھَكَذا تَْفَعُل بَِجِمیِع اْلُمُدِن اْلبَِعیَدِة ِمْنَك ِجّدً

ُعوِب الَّتِي ١٦. لَْیَسْت ِمْن ُمُدِن ھُؤالَِء األَُمِم ھُنَا ا ُمُدُن ھُؤالَِء الشُّ َوأَمَّ
بُّ إِلھَُك نَِصیبًا فَالَ تَْستَْبِق ِمنْ  ا، یُْعِطیَك الرَّ ُمھَا ١٧ھَا نََسَمةً مَّ بَْل تَُحرِّ

یِّیَن : تَْحِریًما یِّیَن َواْلِحوِّ اْلِحثِّیِّیَن َواألَُموِریِّیَن َواْلَكْنَعانِیِّیَن َواْلفِِرزِّ
بُّ إِلھَُك،  لَِكْي الَ یَُعلُِّموُكْم أَْن تَْعَملُوا ١٨َواْلیَبُوِسیِّیَن، َكَما أََمَرَك الرَّ

بِّ َحَسَب َجِمیِع أَ  ْرَجاِسِھِم الَّتِي َعِملُوا آللِھَتِِھْم، فَتُْخِطئُوا إِلَى الرَّ
إَِذا َحاَصْرَت َمِدینَةً أَیَّاًما َكثِیَرةً ُمَحاِربًا إِیَّاھَا لِتَأُْخَذھَا، فَالَ «١٩ .إِلِھُكمْ 

ألَنَّھُ ھَْل . ھُ فَالَ تَْقطَعْ . إِنََّك ِمْنھُ تَأُْكلُ . تُْتلِْف َشَجَرھَا بَِوْضِع فَأٍْس َعلَْیھِ 
اَمَك فِي اْلِحَصاِر؟  ا الشََّجُر ٢٠َشَجَرةُ اْلَحْقِل إِْنَساٌن َحتَّى یَْذھََب قُدَّ َوأَمَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٨٤

الَِّذي تَْعِرُف أَنَّھُ لَْیَس َشَجًرا یُْؤَكُل ِمْنھُ، فَإِیَّاهُ تُْتلُِف َوتَْقطَُع َوتَْبنِي 
  . َعَك َحْربًا َحتَّى تَْسقُطَ ِحْصنًا َعلَى اْلَمِدینَِة الَّتِي تَْعَمُل مَ 

   ٥:  ١:  ٧الفھم اإلرھابى فى سفر التثنیة  ویتواصلــــ 
بُّ إِلھَُك إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْیھَا «١ َمتَى أَتَى بَِك الرَّ

اِشیِّیَن اْلِحثِّیِّیَن َواْلِجْرجَ : لِتَْمتَلَِكھَا، َوطََرَد ُشُعوبًا َكثِیَرةً ِمْن أََماِمكَ 
یِّیَن َواْلیَبُوِسیِّیَن، َسْبَع  یِّیَن َواْلِحوِّ َواألَُموِریِّیَن َواْلَكْنَعانِیِّیَن َواْلفِِرزِّ

بُّ إِلھَُك أََماَمَك، َوَضَرْبتَھُْم، ٢ُشُعوٍب أَْكثََر َوأَْعظََم ِمْنَك،  َوَدفََعھُُم الرَّ
ُمھُمْ  . َوالَ تَُصاِھْرھُمْ ٣ا، َوالَ تُْشفِْق َعلَْیِھْم، الَ تَْقطَْع لَھُْم َعْھدً . فَإِنََّك تَُحرِّ

ألَنَّھُ یَُردُّ اْبنََك ِمْن َوَرائِي ٤. ْبنَتََك الَ تُْعِط الْبنِِھ، َوبِنْتھُ الَ تَأُْخْذ الْبنِكَ 
بِّ َعلَْیُكْم َویُْھلُِكُكْم َسِریًعا . فَیَْعبُُد آلِھَةً أُْخَرى، فَیَْحَمى َغَضُب الرَّ

ُروَن أَْنَصابَھُْم، : َكَذا تَْفَعلُوَن بِِھمْ َولِكْن ھ٥ تَْھِدُموَن َمَذابَِحھُْم، َوتَُكسِّ
  .َوتُقَطُِّعوَن َسَواِریَھُْم، َوتُْحِرقُوَن تََماثِیلَھُْم بِالنَّارِ 

  َوأَْرَسَل هللاُ َمالًَكا َعلَى أُوُرَشلِیَم ِإلْھالَِكھَا١٥ ١٥:  ٢١أخبار أول 

فَاْذھَِب اآلَن َوھَاِجْم ] الرب لشاؤول قال[  ٣:  ١٥صموئیل أول 
الَ تَْعُف َعْن أََحٍد ِمْنھُْم بَِل اْقتُْلھُْم َجِمیعاً . َعَمالِیَق َواْقِض َعلَى ُكلِّ َمالَھُ 

عاً، بَقَراً َوَغنَماً، ِجَماالً َوَحِمیراً    .»ِرَجاالً َونَِساًء، َوأَْطفَاالً َوُرضَّ

  :ذا الفھم اإلرھابى لإللھ المسیحي ــــ ولم یخلوا العھد الجدید من ھ

، َصِعَد یَُسوُع إِلَى ١٤:  ٢یوحنا   َوإِِذ اْقتََرَب ِعیُد اْلفِْصِح اْلیَھُوِديُّ
  أُوُرَشلِیَم،
یَاِرفَةَ  فََوَجَد فِي َجالِِسیَن إِلَى  اْلھَْیَكِل بَاَعةَ اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َواْلَحَماِم، َوالصَّ
  َمَوائِِدِھْم،

َمَع اْلَغنَِم  َل َسْوطاً ِمْن ِحبَاٍل، َوطََرَدھُْم َجِمیعاً ِمَن اْلھَْیَكِل،فََجدَ 
یَاِرفَِة َوقَلَبَ   َمنَاِضَدھُْم، َواْلبَقَِر، َوبَْعثََر نُقُوَد الصَّ
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 ٨٥

ا أَْعَدائِي أُولئَِك الَِّذیَن لَْم یُِریُدوا أَْن : قال یسوع ٢٧: ١٩لوقا   َوأَمَّ
  أَْحِضُروھُْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِميفَ  أَْملَِك َعلَْیِھْم،

بُّ یَِسیُر أََماَمھُْم نَھَاًرا  ٢١:  ١٣خروج  :أإللھ النار137- َوَكاَن الرَّ
فِي َعُموِد َسَحاٍب لِیَْھِدیَھُْم فِي الطَِّریِق، َولَْیالً فِي َعُموِد نَاٍر لِیُِضيَء 

  .لَِكْي یَْمُشوا نَھَاًرا َولَْیالً . لَھُمْ 

بَّ إِلھََك ھَُو نَاٌر آِكلَةٌ ٢٤ ٢٤: ٤تثنیة    ....ألَنَّ الرَّ

 ِجْئُت ألُْلقَِي َعلَى األَْرِض نَاراً، فَلََكْم أََودُّ أَْن تَُكوَن قَدِ  ٤٩:  ١٢لوقا 
 اْشتََعلَْت؟

  

  :الحاض على تشتیت األسره 138-

  .دٍ َوالَ تَُسلُِّموا فِي الطَِّریِق َعلَى أَحَ ...  ٤:  ١٠لوقا 

. الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َعلَى األَْرضِ  ٣٦ -  ٣٤:  ١٠متى 
َق اِإلْنَساَن ِضدَّ ٣٥. َما ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما بَْل َسْیفًا فَإِنِّي ِجْئُت ألُفَرِّ

ھَا، َواْلَكنَّةَ ِضدَّ َحَماتِھَا اِإلْنَساِن أَھُْل  َوأَْعَداءُ ٣٦. أَبِیِھ، َواالْبنَةَ ِضدَّ أُمِّ
  .بَْیتِھِ 

ھُ َوَزْوَجتَھُ  ٢٦:  ١٤لوقا   إِْن َجاَء إِلَيَّ أََحٌد، َولَْم یُْبِغْض أَبَاهُ َوأُمَّ
أَْن یَُكوَن تِْلِمیذاً  َوأَْوالََدهُ َوإِْخَوتَھُ وأََخَواتِِھ، بَْل نَْفَسھُ أَْیضاً، فَالَ یُْمِكنُھُ 

  .لِي

  : التارك ألبنائھ 139-

  بَنِيَّ َخَرُجوا َعنِّي..... قال الرب   ١٧:  ١٠إرمیا 

  :الغافل عن الظلم 140-
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 ٨٦

َوهللاُ الَ یَْنتَبِھُ إِلَى  .....ِمَن اْلَوَجِع أُنَاٌس یَئِنُّوَن، ١٢ ١٢:  ٢٤أیوب 
  .الظُّْلمِ 

َوَال َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّا  : "ویقول المولى عزوجل فى كتابنا الكریم 

  ابراھیم " )٤٢(الظَّاِلُموَن ِإنََّما يـَُؤخُِّرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصاُر يـَْعَمُل 

  .... أَْرَسَل ِسھَاًما فََشتَّتَھُمْ ١٥ ١٥:  ٢٢صموئیل الثانى :الُمشتت141-

بُّ أَْرَز لُْبنَانَ ....  ٥:  ٢٩مزامیر :الُمَكسِّر 142- ُر الرَّ   ....  َویَُكسِّ

  بَْرقًا فَأَْزَعَجھُمْ ....  ١٥:  ٢٢وئیل صم :المزعج 143-

  

   :اآلمر بعبادة األصنام 144-

بُّ  ٣٩:  ٢٠حزقیال  یُِّد الرَّ ا أَْنتُْم یَا بَْیَت إِْسَرائِیَل، فَھَكَذا قَاَل السَّ : أَمَّ
ُسوا َوبَْعُد إِْن لَْم تَْسَمُعوا لِي فَالَ تُنَ . اْذھَبُوا اْعبُُدوا ُكلُّ إِْنَساٍن أَْصنَاَمھُ  جِّ

وَس بَْعُد بَِعطَایَاُكْم َوبِأَْصنَاِمُكمْ  ھذا النص یشیر إلى . [  اْسِمي اْلقُدُّ
یإس الرب من شعب إسرائیل ، فلم یجد بداً یقول لم اعبدوا األصنام 

  ]ماشئتم ، لكن المھم أالتنسبوا ذلك لي 

* * * *  

  

ف��ى الكت��ب  أخ��رى  ألس��ماء وص��فات وأفع��ال ال��ھ النص��ارى ش��واھد
  حیةالمسی

شواھد أسماء وصفات وأفعال اإللھ المسیحى الجسدیة الممتنعة ) ث 
  :عند المسلمین بمفھومھا المسیحى فى حق هللا 

  :مولود 
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ْت أَیَّاُمھَا ]فى الحظیرة[َوبَْینََما ھَُما ھُنَاكَ ٦ ٦/  ٢لوقا    لِتَلِدَ  ]حملھا[تَمَّ

  ] ھالذى ھو اإلل[فََولََدِت اْبنَھَا اْلبِْكَر ٧ ٧/  ٢لوقا 

ا ُولَِد یَُسوُع فِي بَْیِت لَْحمِ ٢١/  ١متى    ... َولَمَّ

وِح ٦ : ٦/  ٣یوحنا  اَْلَمْولُوُد ِم�َن اْلَجَس�ِد َجَس�ٌد ھُ�َو، َواْلَمْولُ�وُد ِم�َن ال�رُّ
  .ھَُو ُروحٌ 

  ]١/  ٢متى [ــــ فكما نّص متى على والدتھ 

  ] ١٤/  ٣الرؤیا[ــــ نص یوحنا على خلقھ 

  ]١٥/  ١كولوسي [لقھ ــــ نص بولس على خ

  ] ٦/  ٣یوحنا [نص یوحنا على أنھ مولود جسدى  ــــ

بدق�ة ف�ى لفاف�ة قم�اش ، خش�یة علی�ھ م�ن  –اإللھ –وضغتھ [ وقمطتھ 
  ] لفحة ھواء

ال�ذى ھ�و [ .َوأَْضَجَعْتھُ فِي اْلِمْذَوِد، إِْذ لَْم یَُكْن لَھَُما َمْوِضٌع فِي اْلَمْن�ِزلِ 
  ]اإللھ 

َي یَُسوعَ ٢١ ٢١/  ٢قال لوقا  بِيَّ ُسمِّ ْت ثََمانِیَةُ أَیَّاٍم لِیَْختِنُوا الصَّ ا تَمَّ    َولَمَّ

ورغ��م أن ھ��ذا ال��نص فی��ھ ك��ذب ، ل��ن یس��وع ل��م یك��ن یس��وعاً قب��ل أن 
  یعمده یوحنا ، إال أنھإقرار بأن یسوع مولود ، وال یلیق بالكنیسة أن 

  

عن�د أبنائھ�ا  تنكر والدتھ وتؤلھا فتفسد استقامة الفھم للمع�انى اللفظی�ھ
  .، فأصبحوا أسارى لفھم الكنیسة المغلوط



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٨٨

ا ِوالََدةُ یَُسوَع اْلَمِسیِح فََكانَْت ھَكَذا١٨:  ١٨/  ١وقال عنھ متى  ا : أَمَّ لَمَّ
ھُ َمْخطُوبَةً لِیُوُسَف، قَْبَل أَْن یَْجتَِمَعا، ُوِجَدْت ُحْبلَ�ى ِم�َن  َكانَْت َمْریَُم أُمُّ

وِح اْلقُُدسِ    .الرُّ

أَنَّ�ھُ ُولِ�َد لَُك�ُم اْلیَ�ْوَم فِ�ي َمِدینَ�ِة َداُوَد ُمَخلِّ�ٌص ١١ ١١/  ٢عنھ لوقا وقال 
بُّ (ھَُو اْلَمِسیُح    .)الرَّ

كم�ا ) المعل�م: (ال�واردة ھن�ا أن�ھ بمعن�ى ) ال�رب: (وإذا لم نفھ�م كلم�ة 
كان ذلك فى لغة قوم عیسى الذین ُولِد بینھم ، فإن النص یكون فاسداً 

، وأن المولودجاء لمھمة مح�دودة ھ�ى ) ال یولد) (اإللھ) (الرب(ألن 
خالص قوم�ھ م�ن ذن�وبھم ، وهللا ف�ى س�مائھ غی�ر مح�دود الق�درة وال 

 . محدود المشیئة 

  

  :المختون 

َي یَُس�وَع، ٢١ ٢١/  ٢لوقا  �بِيَّ ُس�مِّ �ْت ثََمانِیَ�ةُ أَیَّ�اٍم لِیَْختِنُ�وا الصَّ ا تَمَّ َولَمَّ
  . َكَما تََسمَّى ِمَن اْلَمالَكِ 

  :لھ نفس 

. ُرُؤوُس ُش����ھُوِرُكْم َوأَْعیَ����اُدُكْم بََغَض����ْتھَا نَْفِس����ي١٤ ١٤:  ١إش����عیاء 
  ... َصاَرْت َعلَيَّ ثِْقالً 

  :لھ قلب یصوت كالناى 

بُّ فِي قَْلبِھِ ...  ٢١:  ٨تكوین  الَ أَُعوُد أَْلَعُن األَْرَض أَْیًض�ا «: قَاَل الرَّ
یٌر ُمْنُذ َحَداثَتِھِ ِمْن أَْجِل اِإلْنَساِن، ألَنَّ تََصوُّ    .َر قَْلِب اِإلْنَساِن ِشرِّ

  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٨٩

ُت قَْلبِ���ي لُِم���وآَب ٣٦ ٣٦:  ٤٨إرمی���ا  ، َكنَ���ايٍ ِم���ْن أَْج���ِل ذلِ���َك یَُص���وِّ
ُت قَْلبِي لِِرَجاِل قِیَر َحاِرَس  ، ألَنَّ الثَّ�ْرَوةَ الَّتِ�ي اْكتََس�بُوھَا َكنَايٍ َویَُصوِّ

  .قَْد بَاَدتْ 

  : لھ وجھ 

بَّ َوقَالَ فَأَ ٩ ٩:  ١ایوب  ْیطَاُن الرَّ اْبِسْط یََدَك اآلَن ... :َجاَب الشَّ
ُف َعلَْیكَ  بُّ ١٢. »َوَمسَّ ُكلَّ َما لَھُ، فَإِنَّھُ فِي َوْجِھَك یَُجدِّ فَقَاَل الرَّ

ثمَّ . »ھَُوَذا ُكلُّ َما لَھُ فِي یَِدَك، َوإِنََّما إِلَیِھ الَ تَُمدَّ یََدكَ «: لِلشَّْیطَانِ 
بِّ َخَرَج الشَّ   .ْیطَاُن ِمْن أََماِم َوْجِھ الرَّ

بَّ َوقَ��الَ ٤ ٤:  ٢أی��وب  ��ْیطَاُن ال��رَّ َولِك��ْن اْبِس��ِط اآلَن ٥... : فَأََج��اَب الشَّ
ُف َعلَْیكَ   .»یََدَك َوَمسَّ َعْظَمھُ َولَْحَمھُ، فَإِنَّھُ فِي َوْجِھَك یَُجدِّ

  

  :لھ فم فیھ نار وجمر 

  . َجْمٌر اْشتََعلَْت ِمْنھُ . فَِمِھ أََكلَتْ  َونَاٌر ِمنْ ...  ٩:  ٢٢صموئیل الثانى 

   أُِریِھِم اْلقَفَا الَ اْلَوْجھَ فِي یَْوِم ُمِصیبَتِِھمْ ....  ١٧:  ١٨إرمیا : لھ قفا 

  :لھ عینان مفتوحتان 

  ...عیوننا بالدموع تَفِیَض لوَ  ...: قواتھَكَذا قَاَل َربُّ الْ ١٦:  ٩إرمیا 

  ....   لشَّرَّ فِي َعْینَيَّ فَتَْفَعُل ا١٠ ١٠:  ١٨إرمیا 

  . اَآلَن َعْینَاَي تَُكونَاِن َمْفتُوَحتَْینِ ١٥ ١٥:  ٧أخبار الثانى 

لِتَُكوَن َعْینَ�اَك َمْفتُ�وَحتَْیِن َعلَ�ى ھ�َذا اْلبَْی�ِت لَ�ْیالً ٢٩ ٢٩:  ٨ملوك اول 
  ... َونَھَاًرا



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٠

ِع َعْب��ِدَك لِتَُك��وَن َعْینَ��اَك َمْفتُ��وَحتَْیِن نَْح��َو ٥٢ ٥٢:  ٨مل��وك اول  تََض��رُّ
ِع َشْعبِكَ    ....  َوتََضرُّ

  ... ھَذا یَقُولُھُ اْبُن هللاِ، الَِّذي لَھُ َعْینَاِن َكلَِھیِب نَارٍ  ٨:  ٢رؤیا 

  :لھ أذنان 

فََس��ِمَع هللاُ أَنِی��نَھُْم، فَتَ��َذكََّر هللاُ ِمیثَاقَ��ھُ َم��َع إِْب��َراِھیَم ٢٤ ٢٤:  ٢خ��روج 
   .َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ 

بُّ «: ثُ��مَّ َكلَّ��َم هللاُ ُموَس��ى َوقَ��اَل لَ��ھُ ٢ ٢:  ٦وج خ��ر ك��ذلك  ... .أَنَ��ا ال��رَّ
  ....  أَنِیَن بَنِي إِْسَرائِیَل الَِّذیَن یَْستَْعبُِدھُُم اْلِمْصِریُّونَ  أَْصَغْیُت إلى

فَتُْصِغَي إِلَْیِھْم فِي ُكلِّ ] ... یخاطب سلیمان ربھ [ ٥٢:  ٨ملوك اول 
  .  َما یَْدُعونَكَ 

أُُذنَ�اَي ُمْص�ِغیَتَْیِن إِلَ�ى ... اآلن ] یق�ول ال�رب[  ١٥:  ٧أخبار الث�انى 
  .َصالَِة ھَذا اْلَمَكانِ 

َوُص��َراِخي َدَخ��َل  .... إِلَ��ى إِلِھ��ي َص��َرْختُ  ٧:  ٢٢ص��موئیل الث��انى 
  .أُُذنَْیھِ 

  ....تمیل أذنك لحق الیتیم ....  ١٤:  ١٠مزامیر 

اْس���َمْع . أَِم���ْل أُُذنَْی���َك إِلَ���يَّ ....  ]یق���ول داود لرب���ھ [ ٦:  ١٧مزامی���ر 
  ... .َكالَِمي

ِم��ْن ص��وت الن��دب ُس��ِمَع  ١٨: الق��وات ھَك��َذا قَ��اَل َربُّ  ١٦:  ٩إرمی��ا 
  ....  ِصْھیَْونَ 

، فَالَ تَْسَمُع لَِصْوتِي١٠ ١٠:  ١٨إرمیا    ...  فَتَْفَعُل الشَّرَّ فِي َعْینَيَّ

  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩١

  :لھ صوت ماء ورعد وجمر ونار 

��ْرِق ٢٢:  ٤٣حزقی��ال  َوإَِذا بَِمْج��ِد إِل��ِھ إِْس��َرائِیَل َج��اَء ِم��ْن طَِری��ِق الشَّ
  .، َواألَْرُض أََضاَءْت ِمْن َمْجِدهِ َوَصْوتُھُ َكَصْوِت ِمیَاٍه َكثِیَرةٍ 

��َماَواِت، َواْلَعلِ��يُّ أَْعطَ��ى ١٣ ١٣:  ١٨مزامی��ر  بُّ ِم��َن السَّ أَْرَع��َد ال��رَّ
  .َصْوتَھُ، بََرًدا َوَجْمَر نَارٍ 

بُّ ٥   ٩ -  ٥:  ٢٩مزامیر  �ُر ال�رَّ �ُر األَْرِز، َویَُكسِّ بِّ ُمَكسِّ َصْوُت الرَّ
لُْبنَ��اَن َوِس��ْریُوَن ِمْث��َل فَِری��ِر اْلبَقَ��ِر . َویُْمِرُحھَ��ا ِمْث��َل ِعْج��ل٦أَْرَز لُْبنَ��اَن 

بِّ یَْق��َدُح لُھُ��َب نَ��ارٍ ٧. اْلَوْحِش��يِّ  بِّ یَُزْل��ِزُل ٨. َص��ْوُت ال��رَّ َص��ْوُت ال��رَّ
یَّ���ةَ الْ  بُّ بَِریَّ���ةَ قَ���اِدشَ . بَرِّ بِّ یَُولِّ���ُد اِإلیَّ���َل، ٩ . یَُزْل���ِزُل ال���رَّ َص���ْوُت ال���رَّ

  .َویَْكِشُف اْلُوُعورَ 

  .یَْصنَُع َعظَائَِم الَ نُْدِرُكھَا. َهللاُ یُْرِعُد بَِصْوتِِھ َعَجبًا٥ ٥:  ٣٧أیوب 

  :لھ أحساء تحن وترن كعود ولھا زفیر 

َك تَِرنُّ أَْحَشائِي َكُعوٍد ِمْن أَْجِل ُم�وآَب َوبَْطنِ�ي لِذلِ ١١ ١١:  ١٦إشعیاء 
  ]مدینة الكرك حالیاً [.ِمْن أَْجِل قِیَر َحاِرسَ 

؟ ألَنِّ��ي ٢٠ ٢٠:  ٣١إرمی��ا  ، أَْو َولَ��ٌد ُمِس��رٌّ ھَ��ْل أَْف��َرایُِم اْب��ٌن َعِزی��ٌز لَ��َديَّ
. ذلِ�َك َحنَّ�ْت أَْحَش�ائِي إِلَْی�ھِ ِم�ْن أَْج�ِل . ُكلََّما تََكلَّْمُت بِ�ِھ أَْذُك�ُرهُ بَْع�ُد ِذْك�ًرا

بُّ    .َرْحَمةً أَْرَحُمھُ، یَقُوُل الرَّ

���َماَواِت َواْنظُ���ْر ِم���ْن َمْس���َكِن قُْدِس���َك  ١٥:  ٦٣إش���عیا  تَطَلَّ���ْع ِم���َن السَّ
أَْی��َن َغْیَرتُ��َك َوَجبَُروتُ��َك؟ َزفِی��ُر أَْحَش��ائَِك َوَمَراِحُم��َك نَْح��ِوي : َوَمْج��ِدكَ 
  .اْمتَنََعتْ 

  :تلوى ألماً الرب ی

  :ِأحشاء الرب تؤلمھ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٢

قَْلبِ��ى !لََش��دَّ َم��ا أَتََع��دَّبُ ! لََش��دَّ َم��ا أَتََع��دَّبُ ] ق��ال ال��رب[ ١٩:  ٤إرمی��ا 
ى أَلَماً  ْمَت .یَتَلَوَّ   .فَُؤاِدي یَئنُّ فِى َداِخلِي فَالَ أَْستَِطیُع الصَّ

. َراُن قَْلبِيتُوِجُعنِي ُجدْ ! أَْحَشائِي، أَْحَشائِي١٩] وفى ترجمة الفاندیك [
  .یَئِنُّ فِيَّ قَْلبِي

  جدران قلبى توجعنى . أمعائى . أمعائى ] وفى الترجمھ الیسوعیة [

  قلبى یئن بین جدرانھ . أحشائى . أحشائى ] وفى العربیة المشتركة [

  : الرب یدعو على نفسھ بالویل 

 .ویل لي من أجل سحقى ...قال الرب  ١٧:  ١٠ار 

  

  :الرب جراحھ ال تُشفى 

  .ضربتى عدیمة الشفاء ... قال الرب  ١٧: ١٠ار 

  :لھ ذراع وید 

، أَْن�َت قَ�ِد اْبتَ�َدْأَت تُ�ِري َعْب�َدَك َعظََمتَ�َك ٢٤ ٢٤:  ٣تثنیة  بُّ یَا َسیُِّد الرَّ
ِدیَدةَ    ...َویََدَك الشَّ

اْلَمَش��قَّةَ َواْلَغ��مَّ  .... . قَ��ْد َرأَْی��تَ ١٤: (ال��ذى یق��ول  ١٤:  ١٠مزامی��ر 
  .... َي بِیَِدكَ لِتَُجازِ 

بِّ َكأًْسا َوَخْمُرھَا ُمْختَِمَرةٌ ٨ ٨:  ٧٥مزامیر  َوھَُو . .... ألَنَّ فِي یَِد الرَّ
  . یَْسُكُب ِمْنھَا

. الَّ��ِذي تَْثبُ��ُت یَ��ِدي َمَع��ھُ ٢١]یخاط��ب هللا نبی��ھ داود[ ٢٢:  ٨٩مزامی��ر 
ُدهُ    .أَْیًضا ِذَراِعي تَُشدِّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٣

�ْیطَانُ ٩ ٩:  ١أیوب  بَّ َوقَ�الَ  فَأََجاَب الشَّ َولِك�ِن اْبِس�ْط یَ�َدَك ١١ ...: ال�رَّ
  ...  اآلنَ 

بَّ َوقَ�الَ ٤ ٤:  ٢ایوب  �ْیطَاُن ال�رَّ َولِك�ْن اْبِس�ِط اآلَن ٥....  :فَأََج�اَب الشَّ
  .... یََدكَ 

نَتَانِي َوَصنََعتَانِي] یخاطب أیوب ربھ[ ٨:  ١٠أیوب    ..... یََداَك َكوَّ

  :لھ یمین ویسار 

بِّ «: َوقَ��الَ ١٩ ١٩:  ٢٢مل��وك أول  قَ��ْد َرأَْی��ُت : فَاْس��َمْع إًِذا َك��الََم ال��رَّ
�َماِء ُوقُ�وٌف لََدْی�ِھ َع�ْن یَِمینِ�ِھ  بَّ َجالًِسا َعلَى ُكْرِسیِِّھ، َوُكلُّ ُجْن�ِد السَّ الرَّ

  .َوَعْن یََساِرهِ 

، یَا ُمَخلَِّص اْلُمتَِّكلِ�یَن َعلَْی�َك، ] .... یقول داود لربھ[ ٦:  ١٧مزامیر 
  ....  ِمینِكَ بِیَ 

فَأَنَا أَْیًضا أَْحَمُدَك ألَنَّ ١٤] یقول أیوب للرب[ ١٤:  ٤٠أیوب 
 .یَِمینََك تَُخلُِّصكَ 

  : لھ أمام وخلف 

  .....فتضرع موسى أمام الرب اإللھھ : ....  ١٥:  ٣٢خروج 

بُّ یَِسیُر أََماَمھُْم نَھَاًرا٢١ ٢١:  ١٣خروج    . َوَكاَن الرَّ

بُّ أََماَم��َك لَِض��ْرِب ....  ٢٤:  ٥ص��موئیل الث��انى  إِْذ َذاَك یَْخ��ُرُج ال��رَّ
  . َمَحلَِّة اْلفِلِْسِطینِیِّینَ 

  

بِّ ٦ ٦:  ١ایوب    ...  َوَكاَن َذاَت یَْوٍم أَنَّھُ َجاَء بَنُو هللاِ لِیَْمثُلُوا أََماَم الرَّ

بِّ .....  ١٣:  ١أیوب  ْیطَاُن ِمْن أََماِم َوْجِھ الرَّ  .ثمَّ َخَرَج الشَّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٤

اتََّض��َع أَْخ��آُب أََم��اِمي؟ فَِم��ْن أَْج��ِل أَنَّ��ھُ قَ��ِد .....  ٢٩: ٢١ل��وك أول م
   اتََّضَع أََماِمي الَ أَْجلُِب الشَّرَّ فِي أَیَّاِمھِ 

بِّ َوقَ�الَ ٢١ ٢١:  ٢٢ملوك أول  وُح َوَوقََف أََماَم ال�رَّ أَنَ�ا : ثُمَّ َخَرَج الرُّ
  .... .أُْغِویھِ 

نَ��َذا أَْنَس��اُكْم نِْس��یَانًا، َوأَْرفُُض��ُكْم ِم��ْن أََم��اِم لِ��ذلَِك ھأَ ٣٩ ٣٩:  ٢٣إرمی��ا 
  ....  َوْجِھي

��ا َمَض��ْوا بِ��ھِ ٢٦ ٢٦:  ٢٣لوق��ا  أَْمَس��ُكوا ِس��ْمَعاَن،  )ال��رب یس��وع(َولَمَّ
�لِیَب لِیَْحِملَ�ھُ  َرُجالً قَْیَرَوانِیًّا َكاَن آتِیًا ِمَن اْلَحْق�ِل، َوَوَض�ُعوا َعلَْی�ِھ الصَّ

  .َخْلَف یَُسوعَ 

  .....فخررت أمام رجلّى یسوع ألسجد لھ :  ١٠:  ١٩ؤیا ر

وف���ى ... واقف���ون أم���ام الع���رش ،وأم���ام الخ���روف ....  ٩:  ٧رؤی���ا 
  . أیدیھم سعف النخل 

  :لھ رجلین كأنھما من نحاس 

طَأْطَأَ السََّماَواِت َونََزَل، َوَضبَاٌب تَْح�َت ١٠ ١٠:  ٢٢صموئیل الثانى 
  .ِرْجلَْیھِ 

ِرْجالَهُ ِمْث�ُل النَُّح�اِس .... َھَذا یَقُولُھُ اْبُن هللاِ، الَِّذي ....  ١٨ك  ٢رؤیا 
  . النَّقِيِّ 

  :لھ رایة 

فَیَْرفَ��ُع َرایَ��ةً لِألَُم��ِم ِم��ْن بَِعی��ٍد، َویَْص��فُِر لَھُ��ْم ِم��ْن ٢٦ ٢٦:  ٥إش��عیاء 
  .أَْقَصى األَْرِض، فَإَِذا ھُْم بِاْلَعَجلَِة یَأْتُوَن َسِریًعا

  :عصاتان  لھ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٥

ْیُت ]ُمثَّن�ى عص�ى[أََخْذُت لِنَْفِسي َعَصَوْینِ ف....  ٧:  ١١ا زكری ، فََس�مَّ
ْیُت األُْخَرى » نِْعَمةَ «اْلَواِحَدةَ  فى تفسیر ھذا النص " ... [ِحبَاالً "َوَسمَّ

خلط شدید فى الكتب االھوتیة ، وآخر ما تص�لوا إلی�ھ ، أن هللا جع�ل 
لم��ا ل��م یفل��ح أدى الص��الح م��ع األس��باط ، ف" هللا"زكری��ا ی��ؤدى دور 

  ] .الشریر" هللا"معھم دور 

ف���ى النس���خة (ُم���وآُب ِمْرَحَض��تِيْ ٩ ٩: ١٠٨مزامی��ر : ل��ھ مرخض���ة 
  )وعاء أغتسل فیھ : الیسوعیة 

إِْف�َرایُِم ُخ�وَذةُ . لِ�ي ِجْلَع�اُد، لِ�ي َمنَسَّ�ى٨ ٩:  ١٠٨مزامی�ر : لھ خوذة 
  .َرْأِسي

  .َرُح نَْعلِيَعلَى أَُدوَم أَطْ ....  ١٠:  ١٠٨مزامیر :لھ نعل 

. ...َوأَنَا أَْیًضا أَُصفُِّق َكفِّ�ي َعلَ�ى َكفِّ�ي ١٧ ١٧:  ٢١حزقیال : یصفق 
بُّ تََكلَّْمتُ    . أَنَا الرَّ

م��ن یرج��ع للنس��خة الیس��وعیة الب��د وأن تنتاب��ھ الحی��رة : إس��الم أب��و (
الختالف النصوص اختالفاً جذریاً كأنھ كتاب�اً آخ�ر ، فل�زم التنوی�ھ ، 

یق فیھ�ا عل�ى الفخ�ذ ول�یس عل�ى الك�ف ، وال ن�درى وقد ج�اء التص�ف
  )كیف یكون كذلك 

  : الصارخ 

بُّ َكاْلَجبَّاِر یَْخُرجُ ١٣ ١٣:  ٤٢إشعیاء  یَْھتُِف َویَْصُرُخ َویَْقَوى . ...الرَّ
  .َعلَى أَْعَدائِھِ 

  ... ُكلِِّھ أَْصُرخُ  ... ِمْن أَْجِل ذلَِك ٣١ ٣١:  ٤٨إرمیا 

َكاْلَوالَِدِة ] یقول الرب ... [ ١٣:  ٤٢إشعیاء :الصائح كالوالدة
  . أَِصیحُ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٦

  : النائح المَولِول 

  ... ِمْن أَْجِل ذلَِك أَنُوُح َوأَُوْلِولُ ٨ ٨:  ١میخا 

یَا لَْیَت َرْأِسي َماٌء، َوَعْینَيَّ یَْنبُوُع ُدُموٍع، فَأَْبِكَي نَھَاًرا ١ ١:  ٩إرمیا 
  لرب یقول ا... .َولَْیالً قَْتلَى بِْنِت َشْعبِي

، إِنَّھُ بَاِطلٌ ٣٠ ٣٠:  ٤٨إرمیا  بُّ أََكاِذیبُھُ . أَنَا َعَرْفُت َسَخطَھُ، یَقُوُل الرَّ
  ....  ِمْن أَْجِل ذلَِك أَُوْلِوُل َعلَى ُموآبَ ٣١. فََعلَْت بَاِطالً 

   : البّكاء 

  . َعلَى اْلِجبَاِل أَْرفَُع بَُكاءً ١٠: یقول الرب  ٩:  ٩إرمیا 

بُّ لِذلِ  ١٥:  ١٤إرمیا  : َوتَقُوُل لَھُْم ھِذِه اْلَكلَِم�ةَ ١٧ :....َك ھَكَذا قَاَل الرَّ
  .... لِتَْذِرْف َعْینَاَي ُدُموًعا لَْیالً َونَھَاًرا َوالَ تَُكفَّا

  ....  أَْبِكي َعلَْیِك بَُكاَء یَْعِزیَر، یَا َجْفنَةَ َسْبَمةَ   ٣٢:  ٤٨إرمیا 

ل�ھ ] قیق مریم ومرتاعندما مات ش. [ وبكى یسوع  ٣٥:  ١١یوحنا 
ا َجاَء إِلَى َوطَنِ�ِھ ٥٤ ٥٤:  ١٣متى : أخوة  أَلَ�ْیَس ٥٥ : ... قَ�الُوا... ََولَمَّ

�ھُ تُ�ْدَعى َم�ْریََم، َوإِْخَوتُ�ھُ یَْعقُ�وَب َویُوِس�ي  �اِر؟ أَلَْیَس�ْت أُمُّ ھَذا اْبَن النَّجَّ
  . ؟ َوِسْمَعاَن َویَھُوَذا

  

  فى الكتب المسیحیة شواھد أسماء وصفات وأفعال اإللھ الرب

شواھد أسماء وصفات وأفعال اإلل�ھ المس�یحى الحیونی�ة الت�ى ال ) ج 
  :تلیق با� وال بالبشر 

،ل�ھ س�بع ق�رون ] مسالم تربى فى البیت [نطاح ، دجن ( : ألخروف 
  ) ،وسبع عیون 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٧

 بِ�كَ ٥. أَْنَت ھَُو َملِِكي یَ�ا َهللاُ، فَ�أُْمْر بَِخ�الَِص یَْعقُ�وبَ ٤ ٤:  ٤٤مزامیر 
  .بِاْسِمَك نَُدوُس اْلقَائِِمیَن َعلَْینَا. نَْنطَُح ُمَضایِقِینَا

ْبِح، َولَ�ْم أَْعلَ��ْم ١٩ ١٩:  ١١إرمی�ا  َوأَنَ�ا َكَخ��ُروِف َداِج�ٍن یَُس�اُق إِلَ��ى ال�ذَّ
�ُروا َعلَ�يَّ أَْفَك�اًرا، قَ�ائِلِینَ  �َجَرةَ بِثََمِرھَ�ا، َونَْقطَْع�ھُ «: أَنَّھُْم فَكَّ لِنُْھلِ�ِك الشَّ

  .»ْن أَْرِض األَْحیَاِء، فَالَ یُْذَكَر بَْعُد اْسُمھُ مِ 

فإلنس��ان ك��م ھ��و أفض��ل م��ن الخ��روف إذا یح��ل فع��ل  ١٢:  ١٢مت��ى 
  . الخیر فى السبوت 

ْبِح، َوِمْث��َل َخ��ُروٍف  ٣٢:  ٨إعم��ال الرس��ل  ِمْث��َل َش��اٍة ِس��یَق إِلَ��ى ال��ذَّ
هُ    .  َصاِمٍت أََماَم الَِّذي یَُجزُّ

�یُوِخ َخ��ُروٌف قَ�ائٌِم َكأَنَّ��ھُ َم�ْذبُوٌح، لَ��ھُ َوفِ�....   ٦:  ٥رؤی�ا  ي َوَس��ِط الشُّ
َس��ْبَعةُ قُ��ُروٍن َوَس��ْبُع أَْع��یٍُن، ِھ��َي َس��ْبَعةُ أَْرَواِح هللاِ اْلُمْرَس��لَةُ إِلَ��ى ُك��لِّ 

  .األَْرضِ 

لِْلَج��الِِس َعلَ��ى اْلَع��ْرِش َولِْلَخ��ُروِف اْلبََرَك��ةُ َواْلَكَراَم��ةُ  ١٣:  ٥رؤی��ا 
ْلطَاُن إِلَى أَبَِد اآلبِِدینَ  َواْلَمْجدُ    . َوالسُّ

َواقِفُوَن أََماَم اْلَعْرِش َوأََماَم اْلَخُروِف، ُمتََسْربِلِیَن بِثِیَاٍب ...  ٩: ٧رؤیا 
  .  بِیٍض َوفِي أَْیِدیِھْم َسَعُف النَّْخلِ 

  

بُّ َس�یَُحاِربُوَن اْلَخ�ُروَف، َواْلَخ�ُروُف یَْغلِ�بُھُْم، ألَنَّ�ھُ رَ  ١٤:  ١٧رؤیا 
  .األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوكِ 

ألَنَّ ُع�ْرَس اْلَخ�ُروِف قَ�ْد ! لِنَْفَرْح َونَتَھَلَّْل َونُْعِطِھ اْلَمْجدَ ٧ ٧: ١٩رؤیا 
  .َجاَء، َواْمَرأَتُھُ ھَیَّأَْت نَْفَسھَا



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٨

بَّ هللاَ اْلقَ�اِدَر َعلَ�ى ُك�لِّ ٢٢ ٢٢:  ٢١رؤیا   َولَْم أََر فِیھَا ھَ�ْیَكالً، ألَنَّ ال�رَّ
  .َشْيٍء، ھَُو َواْلَخُروُف ھَْیَكلُھَا

  :ھو مثل حمامة 

���ا اْعتََم���َد یَُس���وُع َص���ِعَد لِْلَوْق���ِت ِم���َن اْلَم���اِء، َوإَِذا ١٦ ١٦:  ٣مت���ى  فَلَمَّ
   السََّماَواُت قَِد اْنفَتََحْت لَھُ، فََرأَى ُروَح هللاِ نَاِزالً ِمْثَل َحَماَمٍة َوآتِیًا َعلَْیھِ 

  :ھو مثل دجاجة 

ٍة أََرْدُت أَْن ... یَا أُوُرَشلِیمُ ] یقول الرب یسوع [ ٣٧:  ٢٣تى م َكْم َم�رَّ
   أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما تَْجَمُع الدََّجاَجةُ فَِراَخھَا تَْحَت َجنَاَحْیھَا، َولَْم تُِریُدوا

بُّ ٤٠ ٤٠:  ٤٨إرمیا : ھو مثل نسر  ھَا ھَُو یَِطی�ُر : ألَنَّھُ ھَكَذا قَاَل الرَّ
  . ْسٍر، َویَْبُسطُ َجنَاَحْیِھ َعلَىَكنَ 

   :لھ جناحان 

  . بِِظلِّ َجنَاَحْیَك اْستُْرنِي...  ٨:  ١٧مزامیر 

 –ھ��ذه الكلم��ة .[  ِس��الَهْ . أَْحتَِم��ي بِِس��ْتِر َجنَاَحْی��كَ ...  ٤:  ٦١مزامی��ر 
المعنى لھا فى أى تفس�یرن، لك�ن النس�خ جمیع�اً تح�افظ عل�ى  –ساله 

خة الیسوعیة بخط صغیر للغایة ، إال أنھا ل�م وجودھا ، وجعلتھا النس
تفسرھا ولم تحذفھاً، وكأن فیھا لغزاً أو تعنى سراً ال یعلم�ھ غی�ر م�ن 

  راجعوه وطبعوه واعتمدوه للتوزیع ، وقال مؤلف تفسیر الكتاب 

ربما تعنى توقف الموسیقى مع استمرار الترنیم " ساله "المقدس أن 
موسیقى ، ومن یفھ�م یبلغن�ا وج�زاه ، أو توقف الترنیم مع استمرار ال

  ]هللا خیراً 

  : ھو مثل لبوة 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ٩٩

قُھُْم . َوأَُشقُّ َشَغاَف قَْلبِِھْم، َوآُكلُھُْم ھُنَاَك َكلَْبَوةٍ  ٨:  ١٣ھوشع  یَُمزِّ
یَّةِ   .َوْحُش اْلبَرِّ

  : ھومثل الجندب 

انُھَا َكاْلجُ ٢٢ ٢٢:  ٤٠إشعیاء  . ْن�ُدبِ اْلَج�الُِس َعلَ�ى ُك�َرِة األَْرِض َوُس�كَّ
  .الَِّذي یَْنُشُر السََّماَواِت َكَسَراِدَق، َویَْبُسطُھَا َكَخْیَمٍة لِلسََّكنِ 

  : ھو مثل األسد 

  .... ألَنِّي ألَْفَرایَِم َكاألََسِد،١٤ ١٤:  ٥ھوشع 

  .....فَأَُكوُن لَھُْم َكأََسدٍ  ٧:  ١٣ھوشع 

  . ءَ ھَُو لِي ُدبٌّ َكاِمٌن، أََسٌد فِي َمَخابِى١٠ ١٠: ٣مراثى

، َولِبَْی��ِت یَھُ��وَذا .... ألَنِّ��ي ١٤ ١٤:  ٥ھوش��ع : ھ��و مث��ل ش��بل األس��د 
  ... .َكِشْبِل األََسدِ 

أَْرُص���ُد َعلَ���ى . فَ���أَُكوُن لَھُ���ْم َكأََس���دٍ  ٧:  ١٣ھوش���ع : ھ���و مث���ل نم���ر 
  .الطَِّریِق َكنَِمرٍ 

بَّة ومثل ُدب    : ھو مثل دُّ

....  َوأَُش��قُّ َش��َغاَف قَْل��بِِھمْ  أَْص��ِدُمھُْم َكُدبَّ��ٍة ُمْثِك��ل،٨ ٨:  ١٣ھوش��ع  
  ) یقول الرب(

  ...  ھَُو لِي ُدبٌّ َكاِمنٌ ١٠ ١٠:  ٣مراثى 

  : ھو مفترس 

بِّ ألَنَّھُ ھَُو اْفتََرَس فَیَْش�فِینَا، َض�َرَب ١١:  ٦ھوشع  ھَلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ
  فَیَْجبُِرنَا



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠٠

 "وح��ش البری��ة"وك��ـ ...  ٨:  ١٣ھوش��ع : ھ��و مث��ل وح��ش البری��ھ 
  .أمزفكم 

  " ...العث"فأنا إلفرایم كـ ...  ١٢:  ٥ھوشع : ھو مثل العث  

  " السوس" لبیت یھوذا كـ.. فأنا .. ١٢:  ٥ھوشع : ھو مثل السوس 

  ...  أَْصنَُع نَِحیبًا َكبَنَاِت آَوى...  ٨:  ١میخا  : لھ نحیب كالذئب 

 ] یقصد نواحاً [ َونَْوًحا ....أَْصنَُع ....  ٨:  ١میخا : لھ نواح كالنعام 
 .َكِرَعاِل النََّعامِ 

 

  

  : لھ زئیر  

بُّ : َوقُ��ْل لَھُ��مْ  ٣٠:  ٢٥: إرمی��ا  َوِم��ْن َمْس��َكِن قُْدِس��ِھ یُْطلِ��ُق  ... ال��رَّ
  .. َصْوتَھُ، یَْزأَُر َزئِیًرا

  : لھ أذیال 

��یَِّد َجالًِس��ا َعلَ��ى ُكْرِس��يٍّ َع��ال َوُمْرتَفِ��ٍع، ...  ١:  ٦إش��عیاء  َرأَْی��ُت السَّ
  .َوأَْذیَالُھُ تَْمألُ اْلھَْیَكلَ 

وألن ال��رب المس��یحى ك��ان إنس��اناً ك��امالً ، فیس��رى علی��ھ م��ا یس��رى 
  :على اإلنسان 

  ھو یموت

  :ھو ِرمَّة ودود 

مَّة ، وابن آدم الدود ٨:  ٢٥أیوب    .فكم بالحرّى اإلنسان الرِّ

  :قفا وأخیرا إلھ النصارى لھ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠١

  " ا الَ اْلَوْجھَ أُِریِھِم اْلقَفَ .... " ١٧:  ١٨آرمیا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  "العھد الجدید وارتباط النصارى بھ"

یقر النصارى بأن أألناجیل كتبت على ید تالمیذ المسیح وتالمی�ذھم 
  فكیف أصبحت كتابات بعض البشر مقدسة ؟ 

م  ١٨٧٠ – ١٨٦٩تبنت الكنیس�ة ف�ى مجم�ع الفاتیك�ان المنعق�د ع�ام 
 كتب�ت بإلھ�ام م�ن" لمق�دس بعھدی�ھ قرارا یق�ول ھ�ن أس�فار الكت�اب ا

   "الروح القدس مؤلفھا هللا وأعطیت ھكذا للكنیسة 

  :تنبیھ 

ت فق�الوا إن�ا فحتى یخرج النصارى من التغیر الكثیر داخل الترجما
ف��ى مث��ل المس��لمون بم��ا یعتقدون��ھ ف��ى الق��رآن الن��ؤمن ب��الوحى الحر

تب��ون ولك��ن ن��ؤمن ب��ان األناجی��ل نزل��ت عل��ى كاتبیھ��ا م��ن هللا فھ��م یك
  .بإلھام من هللا مسوقین بالروح القدس



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠٢

النصاریعتقدون أن العھد الجدی�د وح�ى  إذن فنخلص من ھذا أن"  
ون أن��ھ وح��ى ب��المعنى ال ب��الحرف ھك��ذا یعتق��د أنھ��م ام��ن هللا كم��

  "زعموا

  

  

  

  

  

  "إبطال دعوى األلھام لكتبة العھد الجدید"

ب��ل س��جلت  إن اح��داً م��ن كت��اب العھ��د الجدی��د ل��م ی��دع لنفس��ھ أأللھ��ام
كتاب��اتھم  إعتراف��ات ب��ان ھ��ذا العم��ل جھ��د بش��رى خ��الص ل��م یقص��د 

  . كاتبوه أن یسجلوا من خاللھ كتباً مقدسة 

إِْذ ١"  ٤ -١:  ١فھا ھو لوقا فى مقدمة إنجیلھ یقول لوقا : اوالً 
ٍة فِي األُُموِر اْلُمتَیَقَّنَِة ِعْنَدنَ  َكَما ٢ا، َكاَن َكثِیُروَن قَْد أََخُذوا بِتَأْلِیِف قِصَّ

َرأَْیُت أَنَا ٣َسلََّمھَا إِلَْینَا الَِّذیَن َكانُوا ُمْنُذ اْلبَْدِء ُمَعایِنِیَن َوُخدَّاًما لِْلَكلَِمِة، 
ِل بِتَْدقِیق، أَْن أَْكتَُب َعلَى  أَْیًضا إِْذ قَْد تَتَبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن األَوَّ

ةَ اْلَكالَِم الَِّذي ٤ُوفِیلُُس، التََّوالِي إِلَْیَك أَیُّھَا اْلَعِزیُز ثَا لِتَْعِرَف ِصحَّ
  " .ُعلِّْمَت بِھِ 

  :فیفھم من ھذه المقدمة عدة أمور 

خطاب شخصى إلى صاحب لھ یسمى  - لوقا–أن إنجیلھ  -١
  . ثاوقیلس

  "  رأیت أنا ایضاً " قولھ لأنھ دونھ بدافع شخصى  -٢



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠٣

قد تتبعت كل شئ  إذ" أن لھ مراجع نقل عنھا بتدقیق قولھ   -٣
 " دقیق بت

 .  غیره قد كتبوا  وأن كثیرین -٤

اًمن أأللھام الذى یدعیھ النصارى أن لوقا لم یذكر شیئاً مطلق -٥
تھم التالمیذ غیر عارفین بإلھامیة ذواوإذا كان الحواریین و

 . وبعضھم فكیف عرف النصارى ما جھلھ أصحاب الشأن 

  

  

  . رسائل شخصیة ال عالقة لھا بااللھام المزعوم:  ثانیاً 

  "  یَُسلُِّم َعلَْیِك أَْوالَُد أُْختِِك اْلُمْختَاَرةِ ١٣"  ١٣لة یوحنا الثانیة رسا

َولِكنَّنِي أَْرُجو أَْن أََراَك َعْن قَِریٍب ١٤" ١٥، ١٤رسالة یوحنا الثالثة 
اِء َسلِّْم َعلَى األَِحبَّ . یَُسلُِّم َعلَْیَك األَِحبَّاءُ . َسالٌَم لَكَ ١٥. فَنَتََكلََّم فًَما لِفَمٍ 

  "  بِأَْسَمائِِھمْ 

َوَسأَِجيُء إِلَْیُكْم َمتَى اْجتَْزُت ٥"  ٩-٥:  ١٦كورنثوس االولى 
َوُربََّما أَْمُكُث ِعْنَدُكْم أَْو أَُشتِّي ٦. بَِمِكُدونِیَّةَ، ألَنِّي أَْجتَاُز بَِمِكُدونِیَّةَ 

ُت أُِریُد اآلَن أَْن ألَنِّي لَسْ ٧. أَْیًضا لَِكْي تَُشیُِّعونِي إِلَى َحْیثَُما أَْذھَبُ 
بُّ    . أََراُكْم فِي اْلُعبُوِر، ألَنِّي أَْرُجو أَْن أَْمُكَث ِعْنَدُكْم َزَمانًا إِْن أَِذَن الرَّ

ألَنَّھُ قَِد اْنفَتََح لِي بَاٌب ٩َولِكنَّنِي أَْمُكُث فِي أَفَُسَس إِلَى یَْوِم اْلَخْمِسیَن، 
اٌل، َویُوَجُد ُمَعانُِدو   "  َن َكثِیُرونَ َعِظیٌم فَعَّ

: َوأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ ١٥"  ٢١ – ١٥: ١٦كورنثوس االولى 
أَْنتُْم تَْعِرفُوَن بَْیَت اْستِفَانَاَس أَنَّھُْم بَاُكوَرةُ أََخائِیَةَ، َوقَْد َرتَّبُوا أَْنفَُسھُْم 

یِسیَن،  ا لِِمْثِل ھُؤالَِء، َوُكلِّ َمْن َكْي تَْخَضُعوا أَْنتُْم أَْیضً ١٦لِِخْدَمِة اْلقِدِّ



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠٤

ثُمَّ إِنِّي أَْفَرُح بَِمِجيِء اْستِفَانَاَس َوفُْرتُونَاتُوَس ١٧. یَْعَمُل َمَعھُْم َویَْتَعبُ 
إِْذ أََراُحوا ُروِحي ١٨َوأََخائِیُكوَس، ألَنَّ نُْقَصانَُكْم، ھُؤالَِء قَْد َجبَُروهُ، 

 .ءِ فَاْعِرفُوا ِمْثَل ھُؤالَ . َوُروَحُكمْ 
بِّ َكثِی��ًرا أَِك��یالَ . تَُس��لُِّم َعلَ��ْیُكْم َكنَ��ائُِس أَِس��یَّا١٩ یَُس��لُِّم َعلَ��ْیُكْم فِ��ي ال��رَّ

یَُس���لُِّم َعلَ���ْیُكُم اِإلْخ���َوةُ ٢٠. َوبِِریْس���ِكالَّ َم���َع اْلَكنِیَس���ِة الَّتِ���ي فِ���ي بَْیتِِھَم���ا
  "  .َسةٍ بِقُْبلٍَة ُمقَدَّ َسلُِّموا بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض . أَْجَمُعونَ 

إِنِّ���ي أَْش���ُكُر هللاَ الَّ���ِذي أَْعبُ���ُدهُ ِم���ْن ٣"  ٥-٣:  ١تیموث���اوس الثانی���ة 
أَْج��َداِدي بَِض��ِمیٍر طَ��اِھٍر، َكَم��ا أَْذُك��ُرَك بِ��الَ اْنقِطَ��اٍع فِ��ي طَلِبَ��اتِي لَ��ْیالً 

إِْذ ٥ُمْش��تَاقًا أَْن أََراَك، َذاِك��ًرا ُدُموَع��َك لَِك��ْي أَْمتَلِ��َئ فََرًح��ا، ٤َونَھَ��اًرا، 
تَِك  الً فِ�ي َج�دَّ یَ�اِء الَّ�ِذي فِی�َك، الَّ�ِذي َس�َكَن أَوَّ أَتََذكَُّر اِإلیَم�اَن اْلَع�ِدیَم الرِّ

��َك أَْفنِیِك��ي، َولِكنِّ��ي ُم��وقٌِن أَنَّ��ھُ فِی��َك أَْیًض��ا ��بَِب ٦. لَ��ْوئِیَس َوأُمِّ فَلِھ��َذا السَّ
ُرَك أَْن تُْضِرَم أَْیًضا َمْوِھبَةَ هللاِ الَّتِي  ،أَُذكِّ   " فِیَك بَِوْضِع یََديَّ

ألَنَّ ١٠بَ��اِدْر أَْن تَِج��يَء إِلَ��يَّ َس��ِریًعا، ٩ ١٤- ٩:  ٤تیموث��اوس الثانی��ة
ِدیَماَس قَ�ْد تََرَكنِ�ي إِْذ أََح�بَّ اْلَع�الََم اْلَحاِض�َر َوَذھَ�َب إِلَ�ى تََس�الُونِیِكي، 

. لُوقَا َوْحَدهُ َمِع�ي١١. َوِكِریْسِكیَس إِلَى َغالَِطیَّةَ، َوتِیطَُس إِلَى َدْلَماِطیَّةَ 
�ا تِیِخ�یُكُس فَقَ�ْد ١٢. ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمَعَك ألَنَّھُ نَافٌِع لِي لِْلِخْدَم�ةِ  أَمَّ

َداَء الَِّذي تََرْكتُھُ فِي تَُرواَس ِعْنَد َكاْربَُس، ١٣. أَْرَسْلتُھُ إِلَى أَفَُسسَ    اَلرِّ

قُ��وقَ أَْحِض��ْرهُ َمتَ��ى ِجْئ��َت، َواْلُكتُ��َب أَ  إِْس��َكْنَدُر ١٤. ْیًض��ا َوالَ ِس��یََّما الرُّ
اُس أَْظھََر لِي ُشُروًرا َكثِیَرةً  بُّ َحَسَب أَْعَمالِھِ . النَّحَّ   "  .لِیَُجاِزِه الرَّ

َسلِّْم َعلَى فِِرْسَكا َوأَِكیالَ َوبَْیِت ١٩"  ٢٢ – ١٩:  ٤تیموثاوس الثانیة
ا تُُروفِیُمُس فَتََرْكتُھُ . وِرْنثُوسَ أََراْستُُس بَقَِي فِي كُ ٢٠. أُنِیِسیفُوُرسَ  َوأَمَّ

تَاءِ ٢١. فِي ِمیلِیتَُس َمِریًضا یَُسلُِّم َعلَْیَك . بَاِدْر أَْن تَِجيَء قَْبَل الشِّ
بُّ ٢٢. أَْفبُولُُس َوبُوِدیُس َولِینُُس َوَكالََفِ◌ِدیَّةُ َواِإلْخَوةُ َجِمیًعا اَلرَّ

  " .نِّْعَمةُ َمَعُكمْ اَل. یَُسوُع اْلَمِسیُح َمَع ُروِحكَ 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٠٥

أُوِصي إِلَْیُكْم بِأُْختِنَا فِیبِي، الَّتِي ِھَي ١"  ٢١ – ١:  ١٦رومیة 
بِّ َكَما یَِحقُّ ٢َخاِدَمةُ اْلَكنِیَسِة الَّتِي فِي َكْنَخِریَا،  َكْي تَْقبَلُوھَا فِي الرَّ

یِسیَن، َوتَقُوُموا لَھَا فِي أَيِّ َشْيٍء اْحتَاَجْتھُ ِمنْ  ُكْم، ألَنَّھَا َصاَرْت لِْلقِدِّ
َسلُِّموا َعلَى بِِریْسِكالَّ َوأَِكیالَ اْلَعاِملَْیِن .ُمَساِعَدةً لَِكثِیِریَن َولِي أَنَا أَْیًضا

اللََّذْیِن َوَضَعا ُعنُقَْیِھَما ِمْن أَْجِل َحیَاتِي، ٤َمِعي فِي اْلَمِسیِح یَُسوَع، 
َما بَْل أَْیًضا َجِمیُع َكنَائِِس األَُمِم، اللََّذْیِن لَْسُت أَنَا َوْحِدي أَْشُكُرھُ 

َسلُِّموا َعلَى أَبَْینِتُوَس َحبِیبِي، الَِّذي . َوَعلَى اْلَكنِیَسِة الَّتِي فِي بَْیتِِھَما٥
َسلُِّموا َعلَى َمْریََم الَّتِي تَِعبَْت ألَْجلِنَا ٦. ھَُو بَاُكوَرةُ أََخائِیَةَ لِْلَمِسیحِ 

، اْلَمأُْسوَرْیِن َمِعي، َسلُِّموا ٧. َكثِیًرا َعلَى أَْنَدُرونُِكوَس َویُونِیَاَس نَِسیبَيَّ
ُسِل، َوقَْد َكانَا فِي اْلَمِسیِح قَْبلِي َسلُِّموا ٨. اللََّذْیِن ھَُما َمْشھُوَراِن بَْیَن الرُّ

بِّ  َعنَا َسلُِّموا َعلَى أُوْربَانُوَس اْلَعاِمِل مَ ٩. َعلَى أَْمبِلِیَاَس َحبِیبِي فِي الرَّ
َسلُِّموا َعلَى أَبَلَِّس اْلُمَزكَّى ١٠. فِي اْلَمِسیِح، َوَعلَى إِْستَاِخیَس َحبِیبِي

َسلُِّموا ١١. َسلُِّموا َعلَى الَِّذیَن ھُْم ِمْن أَْھِل أَِرْستُوبُولُوسَ . فِي اْلَمِسیحِ 
وَس  َسلُِّموا َعلَى الَِّذیَن ھُْم ِمْن أَْھلِ . َعلَى ِھیُروِدیُوَن نَِسیبِي نَْرِكیسُّ

بِّ  َسلُِّموا َعلَى تَِریفَْینَا َوتَِریفُوَسا التَّاِعبَتَْیِن فِي ١٢. اْلَكائِنِیَن فِي الرَّ
بِّ  بِّ . الرَّ . َسلُِّموا َعلَى بَْرِسیَس اْلَمْحبُوبَِة الَّتِي تَِعبَْت َكثِیًرا فِي الرَّ

، َوعَ ١٣ بِّ يَسلُِّموا َعلَى ُروفَُس اْلُمْختَاِر فِي الرَّ ِھ أُمِّ   َسلُِّموا ١٤. لَى أُمِّ

َعلَى أَِسیْنِكِریتَُس، فِلِیُغوَن، ھَْرَماَس، بَْتُروبَاَس، َوھَْرِمیَس، َوَعلَى 
َسلُِّموا َعلَى فِیلُولُوُغَس َوُجولِیَا، َونِیِریُوَس ١٥. اِإلْخَوِة الَِّذیَن َمَعھُمْ 

  َسلُِّموا ١٦. یِسیَن الَِّذیَن َمَعھُمْ َوأُْختِِھ، َوأُولُْمبَاَس، َوَعلَى َجِمیِع اْلقِدِّ 

َكنَائُِس اْلَمِسیِح تَُسلُِّم . بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض بِقُْبلٍَة ُمقَدََّسةٍ 
َوأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ أَْن تُالَِحظُوا الَِّذیَن یَْصنَُعوَن .َعلَْیُكمْ 

قَاقَاِت َواْلَعثََراِت، ِخالَفًا لِلتَّ  . ْعلِیِم الَِّذي تََعلَّْمتُُموهُ، َوأَْعِرُضوا َعْنھُمْ الشِّ
. ألَنَّ ِمْثَل ھُؤالَِء الَ یَْخِدُموَن َربَّنَا یَُسوَع اْلَمِسیَح بَْل بُطُونَھُمْ ١٨

لََماءِ  ألَنَّ ١٩. َوبِاْلَكالَِم الطَّیِِّب َواألَْقَواِل اْلَحَسنَِة یَْخَدُعوَن قُلُوَب السُّ
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ْت إِلَى اْلَجِمیعِ، فَأَْفَرُح أَنَا بُِكْم، َوأُِریُد أَْن تَُكونُوا ُحَكَماَء طَاَعتَُكْم َذاعَ 
ْیطَاَن تَْحَت أَْرُجلُِكْم ٢٠. لِْلَخْیِر َوبَُسطَاَء لِلشَّرِّ  َوإِلھُ السَّالَِم َسیَْسَحُق الشَّ

لَْیُكْم تِیُموثَاُوُس یَُسلُِّم عَ .آِمینَ . نِْعَمةُ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیِح َمَعُكمْ . َسِریًعا
  ".اْلَعاِمُل َمِعي، َولُوِكیُوُس َویَاُسوُن َوُسوِسیبَاْتُرُس أَْنِسبَائِي

ِحینََما أُْرِسُل إِلَْیَك أَْرتِیَماَس أَْو تِیِخیُكَس، ١٢"  ١٥- ١٢:  ٣تیطس 
. َي ھُنَاكَ بَاِدْر أَْن تَأْتَِي إِلَيَّ إِلَى نِیُكوبُولِیَس، ألَنِّي َعَزْمُت أَْن أَُشتِّ 

َجھِّْز ِزینَاَس النَّاُموِسيَّ َوأَبُلُّوَس بِاْجتِھَاٍد لِلسَّفَِر َحتَّى الَ یُْعِوَزھَُما ١٣
َوْلیَتََعلَّْم َمْن لَنَا أَْیًضا أَْن یَُماِرُسوا أَْعَماالً َحَسنَةً لِْلَحاَجاِت ١٤. َشْيءٌ 

ُروِریَِّة، َحتَّى الَ یَُكونُوا بِالَ ثََمرٍ  یَُسلُِّم َعلَْیَك الَِّذیَن َمِعي ١٥. الضَّ
. اَلنِّْعَمةُ َمَع َجِمیِعُكمْ . َسلِّْم َعلَى الَِّذیَن یُِحبُّونَنَا فِي اِإلیَمانِ . َجِمیًعا
  "  .آِمینَ 

إِْذ َكاَن ُمْشتَاقًا إِلَى َجِمیِعُكْم َوَمْغُموًما، ٢٦"  ٢٨ – ٢٦:  ٢فلیبى 
فَإِنَّھُ َمِرَض قَِریبًا ِمَن اْلَمْوِت، لِكنَّ ٢٧. ِریًضاألَنَُّكْم َسِمْعتُْم أَنَّھُ َكاَن مَ 

  َولَْیَس إِیَّاهُ َوْحَدهُ بَْل إِیَّاَي أَْیًضا لِئَالَّ یَُكوَن لِي ُحْزٌن َعلَى . هللاَ َرِحَمھُ 

فَأَْرَسْلتُھُ إِلَْیُكْم بِأَْوفَِر ُسْرَعٍة، َحتَّى إَِذا َرأَْیتُُموهُ تَْفَرُحوَن ٢٨. ُحْزنٍ 
  " .ْیًضا َوأَُكوُن أَنَا أَقَلَّ ُحْزنًاأَ 

بِّ ٢٥"  ١٢:  ٧كورنثوس  ا اْلَعَذاَرى، فَلَْیَس ِعْنِدي أَْمٌر ِمَن الرَّ َوأَمَّ
بُّ أَْن یَُكوَن أَِمینًا ، َولِكنَّنِي أُْعِطي َرْأیًا َكَمْن َرِحَمھُ الرَّ   "  .فِیِھنَّ

لَى َسبِیِل األَْمِر، بَْل لَْسُت أَقُوُل عَ ٨"  ١٠- ٨:  ٨كورنثوس الثانیة 
فَإِنَُّكْم تَْعِرفُوَن ٩. بِاْجتِھَاِد آَخِریَن، ُمْختَبًِرا إِْخالََص َمَحبَّتُِكْم أَْیًضا

، لَِكْي  نِْعَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیِح، أَنَّھُ ِمْن أَْجلُِكُم اْفتَقََر َوھَُو َغنِيٌّ
ي َرْأیًا فِي ھَذا أَْیًضا، ألَنَّ ھَذا یَْنفَُعُكْم أَْنتُُم أُْعطِ ١٠. تَْستَْغنُوا أَْنتُْم بِفَْقِرهِ 

الَِّذیَن َسبَْقتُْم فَاْبتََدْأتُْم ُمْنُذ اْلَعاِم اْلَماِضي، لَْیَس أَْن تَْفَعلُوا فَقَْط بَْل أَْن 
  " .تُِریُدوا أَْیًضا
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أَنِّي الَ یَظُنَّ أََحٌد : أَقُوُل أَْیًضا١٦"  ١٨-  ١٦:  ١١كورنثوس الثانیة 
، ألَْفتَِخَر أَنَا أَْیًضا قَلِیالً . َغبِيٌّ  الَِّذي أَتََكلَُّم ١٧. َوإِالَّ فَاْقبَلُونِي َولَْو َكَغبِيٍّ

، بَْل َكأَنَّھُ فِي َغبَاَوٍة، فِي َجَساَرِة  بِّ بِِھ لَْسُت أَتََكلَُّم بِِھ بَِحَسِب الرَّ
تَِخُروَن َحَسَب اْلَجَسِد، أَْفتَِخُر أَنَا بَِما أَنَّ َكثِیِریَن یَفْ ١٨. االْفتَِخاِر ھِذهِ 

  "  .أَْیًضا

بَْل أَْنتُْم ! لَْیتَُكْم تَْحتَِملُوَن َغبَاَوتِي قَلِیالً ١ " ١: ١١كورنثوس الثانیة 
  " .ُمْحتَِملِيَّ 

َولِكْن بِأَْكثَِر َجَساَرٍة َكتَْبُت إِلَْیُكْم ُجْزئِیًّا أَیُّھَا ١٥"  ١٥  – ١٥رومیة  
ٍر لَُكْم، بَِسبَِب النِّْعَمِة الَّتِي ُوِھبَْت لِي ِمَن هللاِ اِإلْخوَ    " ةُ، َكُمَذكِّ

ا اْبتََدأَ یَُسوُع َكاَن لَھُ نَْحُو ثَالَثِیَن َسنَةً، َوھَُو ٢٣"  ٢٣:  ٣لوقا  َولَمَّ
  " َعلَى َما َكاَن یُظَنُّ اْبَن یُوُسَف، ْبِن ھَالِي

  فھل ھذا وحى؟ 

  

  

  "والرسائل إلى الحواریینإبطال نسبة أألناجیل "

تعود أسفار العھد الجدید السبعة والعشرین الى ثمانیة مؤلف ، ولن 
نتوقف طویالً مع توثیق نسبة بعض األسفار ألن كتبتھا لیسوا من 
تالمیذ المسیح وعلیھ فال یھمنا إن كان كاتب انجیلى مرقس ولوقا 

ایة القرن ھما مرقس ولوقا أو أیاً من النصارى الذین عاشوا فى نھ
المیالدى االول إذ أى من ھؤالء لیس بمعصوم وال ملھم وال یملك 

ومثلھ نضع فى رسائل بولس عدو المسیح ،ثناء واحد من المسیح 
  .  الذى ادعى الرسالة والعصمة وھو لم یلق المسیح قط 

  "إنجیل متى ":أوالً 
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وھو أول أنجیل یطالعك فى العھد الجدید ویتكون من ثمانیة 
  . اصحاحاً تحكى عن حیاة المسیح ومواعظة  وعشرین

اعتقادالكنیسھ أن كاتب اإلنجیل ھو متى أحد التالمیذ اإلثنى عشر 
وتزعم أن ھذا الكتاب قد الھمھ الروح ،الذین اصطفاھم المسیح 

  . القدس 

والمالحظ إلنجیل متى یجد أن األدلة قائمة على أن الكاتب لھذا  
أذ فى أإلنجیل أموراً كثیرة تدل أإلنجیل لیس من تالمیذ المسیح 

   :على أن كاتبھ لیس متى الحوارى منھا

 إن متى اعتمد فى إنجیلھ على إنجیل مرقس فقد نقل من مرقس - ١
یقول . و االثنى عشر  فقرة من فقرات مرقس الستمائھ ٦٠٠

فیلیبس أستاذ علم الالھوت فى الكنیسة االنجلیزیھ فى مقدمتة  
وكان  ل مرقسى كان یقتبس من إنجین القدیس متأ" إلنجیل متى 
  "   صور أحسن وأفضل �الوصول إلى ت ینقحھ محاوالً 

  "  المدخل إلى األنجیل" ویضیف القس عزیز فى 

أن عتماد متى على مرقس  حقیقة معروفة لدى جمیع الدارسین " 
فاذا كان متى ھو التلمیذ كاتب أألنجیل فكیف ینقل عن مرقس الذى 

ت أیام دعوة المسیح كیف ألحد التالمیذ كان عمره عشر سنوا
األثنى عشر أن ینقل عنھ ؟ ھل ینقاللشاھد المعاین لالحداث عن 

  الغائب الذى لم یشھد ھا ؟  

  : قلت 

 " ٩:  ٩ویصبح شك القس فھیم عزیز یقین حینما نرى فى متى 
َمَكاِن  َوفِیَما یَُسوُع ُمْجتَاٌز ِمْن ھُنَاَك، َرأَى إِْنَسانًا َجالًِسا ِعْندَ ٩

  "  فَقَاَم َوتَبَِعھُ . »اْتبَْعنِي«:فَقَاَل لَھُ . اْلِجبَایَِة، اْسُمھُ َمتَّى
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وما كان "  رأنى" "تبعتھ "  قال لى" ولو كان متى ھو الكاتب لقال 
یستخدم صیغة الغائب فدل ذلك على أن متى لیس ھو كاتب 

  .األنجیل

  

   

  نجیل إلى متى ؟نسبة اإل من أنكر ھل من علماء النصارى: سؤال 

قد ذكرنا القس فیلبس والقس فھیم عزیز إنكارھم المقنع ، ولكن 
ھناك من صرح بذلك  یقول المفسر جون فنتوس فى تفسیر إلنجیل 

إن ربط شخصیتھ كمؤلف بھذا " عن كاتب متى  ١٣٦متى صـ 
  "  التلمیذ أنما ھى بالتاكید محض خیال

أما  " ٣٥ى صـ إلنجیل متمقدموا الرھبانیة الیسوعیة یقول 
بابیس أیقف ھیرا بولس فى "   ل ال یذكر عنھ شئالمؤلف فاإلنجی

النصف االول من القرن الثانى ینسبھ الى الرسول متى راوى 
اورجانس وھیر ونیمس وابیافسوس یرون ذلك " وكثیر من األباء 

الرأى ولكن الباحث فى اإلنجیل الیثبت ھذه األراء دون أن یبطلھا 
ال نعرف أسم المؤلف معرفة ھ حاسم فلذا قلنا مع ذلك على وج

دقیقة یحسم بنا أن نكتفى ببعض المالمح المرسومھ فى اإلنجیل 
  " نفسھ 

فالخالصة أن إنجیل متى لیس لھ أى صلة بما قالوا أنھ متى " 
  " تلمیذ المسیح 
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  "ثانیاً إنجیل مرقس"

ب إلى مرقس ھو ثانى أألناجیل التى تطالعنا فى العھد الجدید وینس
  . ویتكون الكتاب من ستة عشر إصحاحاً 

  من ھو مرقس ؟ 

 و تناقل المحققون ما رددتھ المصادر النصرانیة فى ترجمة مرقس
ما جاء فى قاموس الكتاب المقدس عنھ فھو الملقب  التى یجمعھا

بمرقس وأسمھ یوحنا وقد رافق مرقس برنابا وبولس فى حلیتھما ثم 
انھ  "یوسیبوس"ویذكر المؤرخ ،ة بولس فارقھما ثم عاد لمرافق

اول من نادى برسالة اإلنجیل فى اإلسكندریة وأنھ قتل فیھا وقال 
قال بطرس قرماج فى "  ٨٥٣اصحاب قاموس الكتاب المقدس صـ 

 عن مرقس انھ كان ینكر" كتابھ مروج االخبار فى تراجم أألبرار 
   "ھیة المسیح وأول

   .جیل ھو مرقسمة دلیل یقول أن كاتب اإلنولیس ث

  :ملحوظھ 

خاتمھ أخرى  تضیفمحذوفھ وقد أٌ  ٢٠ – ٩:  ١٦خاتمة اإلنجیل 
صـ محرروا الرھبانیة الیسوعیھ  رى ، یقولامن علماء النص

من ؟  وھناك سؤال لم یلق جواباً كیف كانت خاتمة الكتاب"  ١٢٤
 قد ٢٠- ٩:  ١٦المسلم بھ على العموم أن الخاتمة كما ھى األن 
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 ٨ألیھ ل كتاب من توقف فجائىالفیف ما فى نھایة اضیفت لتخ
  " ولكننا النعترف أبداً ھل فقدت خاتمة الكتاب أألصلیھ

  : ال تعلیق 

  

  

ما  ٢٠- ٩من "  ٨٦ربیھ المشتركھ صـ وقال أصحاب الطبعھ الع
  "جاء فى األیات الیرد فى أقدم المخطوطات 

اتمة قالوا المخطوطات غیر ثابتھ فیما یتعلق بخ ١٧٧صـ  وفى
  .إنجیل مرقس

        أھذا ھو وحیكم أیھا النصارى؟؟؟

  :إنجیل لوقا :ثالثاً 
ھو ثالث األناجی�ل وأطولھ�ا ویتك�ون م�ن أربع�ة وعش�رین إص�حاحاً 
یتحدث اإلصحاحان األوالن عن النبي یحى ووالدة المسیح ثم تكمل 

  .بقیة األصحاحات سیرة المسیح إلى القیامة بعد الصلب 
  :تاریخ كتابتھ 

م وق��د اعتم��د  ٨٠ – ٥٣تل��ف المص��ادر ف��ى تحدی��د زمنھ��ا ب��ین تخ
الكاتب فى مص�ادره عل�ى م�رقس فنق�ل عن�ھ ثالثمائ�ھ وخمس�ین م�ن 
فقراتھ التي بلغت ستمائھ وإحدى وستین فقرة كم�ا نق�ل ع�ن مت�ى أو 

  .عن مصدر أخر مشترك بینھ ویتن متى 
  :من ھو لوقا 

ت�ذكر المص�ادر  وتنس�ب الكنیس�ة ھ�ذا األنجی�ل إل�ى الق�دیس لوق�ا وال
فق�ون عل�ى أن�ھ ل�یس م�ن ولك�نھم یت" رجمت�ھ النصرانیة الكثیر عن ت

  :كما ھو واضح من مقدمتھ إذ یقول  تالمیذ المسیح
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 ١١٢

  
إذ كان كثیرون قد أخذوا بت�ألیف قص�ة م�ن األم�ور "  ٢- ١/ ١لوقا 

المتیقن��ة عن��دنا كم��ا س��لمھا إلین��ا ال��ذى ك��انوا من��ذ الب��دء مع��اینین 
كم�����ا أن  ن�����ى ذل�����ك أن�����ھ م�����ا ع�����این ش�����ئمع" للكلم�����ة وخ�����داماً 

على أنھ لم یك�ن یھودی�اً وأن�ھ رفی�ق ب�ولس  رالنصرانیة تتفقالمصاد
وغیرھ�ا ، وأن�ھ كت�ب إنجیل�ھ م�ن  ١٤/ ٤المذكور كما فى كولوس�ى 

أكت��ب عل��ى الت��والى "  ٣- ١/ ١أج��ل ص��دیقھ ث��اوفیلس إذ ق��ال لوق��ا 
  " لتعرف صحة الكالم الذى علمت بھ أیھا العزیز ثاوفیلسإلیك 

واختلف فى شخصیة ثاوفیلس ومھنتھ كما اختلف فى شخص�یة لوق�ا 
  ھل رومانیاً أم انطاكیاً وقیل غیر ذلك كما اختلف فى مھنتھ قیل 

ولكن مع ذلك فمح�ررو ق�اموس الكت�اب المق�دس  اطبیباًوقیل مصور
لكن��ھ عل��ى غی��ر ح��ال مثق��ف وھوكات��ب قص��ص "یقول��ون  ٨٢٢صـ�ـ

رج��ل كات��ب قص��ص ُجع��ل ، وإن تعج��ب فعج��ب ق��ولھم ھ�ذا "م�اھر 
  . كالمھ وحیا

  :أھمھا:  مالحظات على إنجیل لوقا
أن مقدمت�ھ تتح�دث ع�ن رس��الة طابعھ�ا شخص�ى وأنھ�ا تعتم��د  :أوالً 

عل��ى إجتھ��اد ال إلھ��ام فی��ھ وال وح��ى كم��ا ذكرذل��ك كثی��رمن علم��اء 
  .النصارى 

زمین ب��أن لوق��ا ل��م یكت��ب األص��حاحان كم��ا أن المتحقق��ین ج��ا :ثانی��اً 
  ١/١أعمال الرسل  ھذا اإلنجیل ألنھ یقول فى والن مناال
الكالم األول أنش�أتھ یاث�اوفیلس ع�ن جمی�ع م�ا أبت�داء یس�وع أى " 

  "معجزاتھ بدلیل تكمل النص 
 ال عن أعمالھواإلصحاحان األوالن إنما یتكلمان عن والدة المسیح 

.  
إن الغموض یل�ف شخص�یة لوق�ا فھ�و غی�ر مع�روف البل�د وال  :ثالثاً 

الجھة التى كتب لھا إنجیلھ تحدیداً وال تاریخ كتابتھ ولك�ن المھنة وال
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 ١١٣

تلمی�ذ ب�ولس وأن�ھ ل�م یل�ق  ف فقط عند علم�اء النص�ارى أن�ھ المعرو
 .المسیح

 فكی��ف أیھ��ا العق��الء یص��ح االحتج��اج بم��ن ھ��ذا حال��ھ وكی��ف یجع��ل 
 . كالمھ مقدساً 

 
  

  إنجیل یوحنا: رابعاً 
د النص�ارى ألن ھ�ذا ھورابع األنجیل وھو أكثر اآلناجی�ل أھمی�ة عن�

اإلنجیل كت�ب إلثب�ات الھ�وت المس�یح ویتك�ون م�ن واح�د وعش�رین 
إصحاحاً تتحدث بنمط مختلف عن األناجیل الثالثة ویرى المحققون 

م وقیل بعد ذلك ، وأختلف فى مكان  ٩٨ – ٦٨بتھ جرت بین اأن كت
  .كتابتھ 

  من ھو یوحنا ؟
ان�ت م�ن ك لومھس�ا یقولون أنھ یوحنا الصیاد وھو صیاد سمك وأمھ

مح��ررو ق��اموس الكت��اب أنھ��ا أخ��ت  القریب��ات إل��ى المس��یح وی��رجح
  .مریم 

  :سبب تألیف الكتاب 
  یتحدث مولف الكتاب عن سبب تألیفھ لألنجیل فیقول یوحنا 

أما ھذه فقد كتبت لتؤمنوا أن یسوع ھ�و المس�یح أب�ن "  ٣١/  ٢٠
  " هللا

رو ق��اموس ویؤك��د ذل��ك مح��ر ،لھ��ذا فق��ط ھكتب�� فھ��و یعت��رف أن��ھ ق��د 
إل�ى كتاب�ة  ك�ان ال�داعى األخ�ر" یقول�ون  ١١٠الكتاب المق�دس ص�ـ 

اإلنجیل الراب�ع تثب�ت الكنیس�ة األول�ى  ف�ى اإلیم�ان بحقیق�ة الھ�وت 
لتى كان فسادھا انذاك قد المسیح وناسوتھ ودحض البدع المضلة ا

  " ثبات الھوت المسیحولھذا كانت غایتھ إ.... تسرب إلى الكنیسة 
   اإلنجیل معارضة شدیدة لإلقرار بقانونیتھ فاندفعوقد لقى ھذا 
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 ١١٤

وق�د أنك�ر " فى  قاموس الكتاب المقدس یدافع عنھ یق�ول  ،بوست/ د
قانونی��ة ھ��ذا اإلنجی��ل لتص��ریحھ الواض��ح بالھ��وت  بع��ض الكف��ار

ك�الغریق ال�ذى یری�د أن ، وواض�ح الغ�یظ م�ن ب�ین الس�طور"المسیح
  .یتعلق بقشة وھیھات

  
  
  

  :لى یوحنا بطالن نسبة اإلنجیل إ
ینس�ب إل�ى یوحن�ا ھ�ذا اإلنجی�ل " تقول دائرة المعارف الفرنس�یة - ١

وثالث��ة أس��فار أخ��رى م��ن العھ��د الجدی��د ولك��ن البح��وث الحدیث��ة م��ن 
  . التسلم بذلكوسائل األدیان 

أما إنجیل یوحنا فإنھ ال مریة " تقول دائرة المعارف البریطانیة  - ٢
 . كتاب مزوروالشك 

ج��اء ف��ى  ،األنجی��ل كتاب��ھ ھ��ذا أن��ى ل��ھ ،أن یوحن��ا رج��ل ع��امى - ٣
فلما رأوا مجاھرت بط�رس ویوحن�ا ووج�دوا " ٤/١٣أعمال الرسل 

 "تعجبوا  إنسانان عدیما العلم وعامیانأنھما 
قد جاء فى خاتم�ة اإلنجی�ل م�ا یؤك�د بط�الن نس�بتھ إل�ى یوحن�ا ،  - ٤

ھذا ھو التلمی�ذ ال�ذى یش�ھد بھ�ذا وكت�ب ھ�ذا ونعل�م " ٢١/٢٤یوحنا
ینف��ى أن یوحن��ا كاتب��ھ وینف��ى إلھام��ھ وھ��ذه فھ��و " أن ش��ھادتھ ح��ق 

ونعل�م أن " الفقرة تتحدث عن یوحنا بص�یغة الغائ�ب وكم�ا أن قول�ھ 
ویقول . ال تأتى من وحى أبداً إذ الوحى ال یقول ھذا "  حق شھادتھ

 تش��كالن إض��افة" اص��حاب الرھبانی��ة الیس��وعیھ ع��ن ھ��ذه الفق��رة 
 " یعترف بھا جمیع المفسرین

م عل��ى ی��د  ٤٤أن یوحن��ا م��ات ش��نقاً س��نة  أن الم��ؤرخین ذك��روا - ٥
وھ���ذا اإلنجی���ل ق���الوا أن���ھ كت���ب ف���ى نھای���ة الق���رن  غریب���اس األول

 .المیالدى األول أو أوائل الثانى 
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 ١١٥

  من كاتب إنجیل یوحنا ؟
إذا ل��م یك��ن یوحن��ا ھ��و الكات��ب لإلنجی��ل فم��ن ھ��و الكات��ب الحقیق��ى ؟ 

 ال صعبھذا السؤ" یجیب القس فھیم عزیز فى مدخلھ إلى اإلنجیل 
 راسة واسعة غالباً ماتنتھى بالعبارة ال یعل�موالجواب عنھ یتطلب د

  " إال هللا وحده من الذى كتب ھذا اإلنجیل
  
ومن المشكالت التى تواجھ ھذا اإلنجیل أیضاً قص�ة الم�رأة الزانی�ة  

" والت��ى یق��ول عنھ��ا م��دخل الرھبانی��ة الیس��وعیھ  ١١-٨/١یوحن��ا 
  " جھول فأدخلت فى زمن الحقإجماع على أنھا من مرجع م ھناك

فیق�ول ك�اتبوا مقدم�ة ، وكما قالت فى اإلصحاح األخیر من اإلنجیل 
یظھ�ر ھ�ذا الفص�ل األخی�ر ال�وارد بع�د خاتم�ة " الرھبانیة الیس�وعیة

بمظھ��ر الملح��ق والت��زال مس��ألة مص��دره موض��وع  ٣١- ٣٠/ ٢٠
  "نقاش وقد یكون ھذا الفصل تكملة أضافھا بعض تالمیذ یوحنا 

  :مة الخات
 –وھكذا نصل إلى نتیجھ واضحة وضوح الشمس فى رابعة النھ�ار 

وھى أن نسبة األناجیل األربعة إلى تالمی�ذ  – إال من أعمى هللا قلبھ
كم��ا ق��ال الم��ؤرخ مونث��ت ف��ى كتاب��ھ ت��اریخ  ،ص��عبة المس��یح مس��ألة

إن نسبة األناجیل إلى تالمیذ المسیح " قال  ١٥٦الكتاب المقدس صـ
ل األن�واع أم�ا الی�وم فإن�ھ ینظ�ر إل�ى األناجی�ل تثیر ص�عوبات م�ن ك�

  "وشھد شاھد من أھلھا " لة المؤلف نھا كتب مجھوأجملة كما لو
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 ١١٦

  
  
  
  
  
  

  رسائل العھد الجدید: خامساً 
س��فر أعم��ال { یلح��ق باألناجی��ل األربع��ة ع��دد م��ن الرس��ائل وھ��ى 

رس��التا  –رس��الة یعق��وب  –رس��ائل ب��ولس األربع��ة عش��ر  –الرس��ل 
رؤی��ا یوحن��ا  –رس��ائل یھ��وذا  –س��ائل یوحن��ا ال��ثالث ر –بط��رس 

  }الالھوتى 
  أعمال الرسل :أوالً 

ویتكون ھذا السفر من ثمان وعشرین إصحاحاً تتحدث عن األعمال 
  .التى قام بھا المحواریون والرسل الذى نزل علیھم الروح القدس 

  من كاتب السفر ؟
تاحیتھ أعم�ال ینسب السفر إلى لوقا مؤلف اإلنجیل حیث جاء فى افت

ول أنشأتھ یا تاوفیلس عن الجمی�ع م�ا ابت�داء الكالم األ"  ١/١الرسل 
  "یسوع 

  :والجواب عن ذلك
أن صاحب ھذا السفر لیس لوقا ألن لوق�ا ف�ى إنجیل�ھ ل�م یب�داء : أوالً 

  .المسیح  بمعجزات
لة الص�عود إل�ى ال الرس�ل ف�ى مس�أأن إنجیل لوقا یناقض اعم: ثانیاً 

  م من إنجیل لوقا أن صعود المسیح للسماء السماء ، وإذ یفھ
ولكن ف�ى اعم�ال الرس�ل  ١٥ – ١٣/  ٢٤كان فى القیامة انظر لوقا 

یتح��دث ع��ن ظھ��ور المس��یح بع��د القیام��ة اربع��ین یوم��اً ، وھ��ذا  ١/٣
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 ١١٧

یؤك��د ك��ذب الق��ول ب��أن كات��ب الس��فر واإلنجی��ل واح��د ، فلیخبرون��ا 
  .بكاتب السفر 

  رسائل بولس: ثانیاً 
رس�ائل إل�ى ب�ولس ، إال رس�الة العب�رانین فق�د قی�ل إن وتنسب ھذه ال

ویق��ول  ٥٩٩ص��احبھا برناب��ا إنظ��ر ق��اموس الكت��اب المق��دس ص��ـ 
ال شك أن األدل�ة الت�ى ت�نقض ص�حة " أصحاب الرھبانیة الیسوعیة 

واإلھت�داء إل�ى إس�م الكات�ب ... نسبة الرس�الة إل�ى ب�ولس ھ�ى كثی�رة 
أخ�ر األم�ر م�ن التس�لیم  على نحو أفضل  فال سبیل إلى  طلبھ فال بد

  " نجھل إسم الكاتببأننا 
 نحن ببس�اطة ال نع�رف" ویقول مؤلفو المدخل إلى الكتاب المقدس  

فبالرغم أن الرسالة تحمل تحیات ح�ارة ف�ى ختامھ�ا لكنھ�ا ال  الكاتب
وأم��ا الق��ول ب��وحى ھ��ذه الرس��ائل فھ��ذا " تحم��ل عنوان��اً م��ن مق��دمتھا 

نا ھذا فى مبحث بطالن الھامیة یدعیھ من أعمى هللا بصره وقد فصل
  .الكتاب المقدس

  :الكاثولیكیھ ورؤیا یوحنا الالھوتى  الرسائل :ثالثاً 
وھ��ذه الرس��ائل س��بع رس��ائل ث��الث منھ��ا لیوحن��ا وثنت��ان لبط��رس 

  .وواحدة لكل من یھوذا ویعقوب ثم  رؤیا یوحنا الالھوتى 
  .وھذه الرسائل غیر معلوم نسبتھا كعادة الكتاب 

  ١٧٦ – ١٧٤س الكتاب المقدس صــ انظر قامو
  ٣٣١ – ٣٢٩تاریخ الكنیسھ یوسابیوس القیصرى صـ 

  ٩تفسیر العھد الجدید سفر الرؤیا ولیم باركلى صـ 
  ٦٤علم الالھوت النظامى جیمس أنس صـ 

  ٢٧٠٦التفسیر التطبیقى صـ 
  
  
  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١١٨

  
  
  
  
  
  
  

  ؟أین إنجیل المسیح
الیفھم كم��ا ع البش��ر وت��وإذا كان��ت ھ��ذه األناجی��ل والرس��ائل م��ن ص��ن

دلة القاطعة ، كما أن أص�حابھا المعل�ومین والمجھ�ولین ل�م أثبتنا باأل
ی��دعوا ألنفس��ھم أنھ��م یس��جلون كلم��ة هللا حت��ى أن ب��ولس نفس��ھ وھ��و 

ق��ال ذل��ك راج��ع بح��ث ابط��ال إلھامی��ة الكت��اب ،  مؤس��س النص��رانیة
فكیف أصبحت ھذه الكتب مقدسة وإلھی�ة وأی�ن اإلنجی�ل ال�ذى أنزل�ھ 

  والذى یؤمن بھ المسلمون ؟ ى بن مریمعیسمسیح ال هللا على
  اإلنجیل الصحیح ھو إنجیل المسیح أین ھو ؟

 ال��ذى أنزل��ھ هللا علی��ھ و تس��أل المحقق��ون ط��ویالً ع��ن إنجی��ل المس��یح
الذى یؤمن بھ المسلمون والذى ت�ذكره األناجی�ل كثی�را ، ولك�ن عن�د 
 السؤال نجد صمت مطبق من علماء النصارى وتجاھل لوج�ود ھ�ذا

  .اإلنجیل 
 اس�ئلة الن�اس" كت�اب البابا شنوده سؤال حرج وھ�و ف�ى  وقد  ُسئل 

  ٧١سؤال  ١٠٧صـ"  أسئلة خاصة بالكتاب المقدس
  :یقول السائل 

ق�د كم�ل الزم�ان واقت�رب " قال السید المسیح فى بدء بشارة م�رقس 
  ١٥: ١مرقس "  فتوبوا وأمنوا باإلنجیلملكوت هللا 

  بشر بھ المسیح ؟یإنجیل  اكھن ما ھذا اإلنجیل وھل كان
  :الجواب
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 ١١٩

كلمة إنجیل تعن�ى أح�د البش�ائر األرب�ع الت�ى كتبھ�ا مت�ى   :قال البابا 
" ھ بش�رى مفرح�" ن�ى أیض�اً مج�ردة عب�ارة مرقس لوق�ا یوحن�ا وتع

ال��ذى أراد المس��یح أن ی��ؤمن ب��ھ الن��اس ھ��و ھ��ذه البش��ارة المفرح��ة 
قاً اإلیمان بشرى الخالص أو بشرى اقترب الملكوت ولم یقصد مطل

  ....ببشارة مكتوبة كأحد األناجیل األربعة 
  ه. أ" عناھا اللغوى ولیس اإلصطالحى فتوجد كلمة إنجیل بم" 
  

  :الرد على كالم البابا شنوده
ك��ان م��ع  ن��ذكر النص��وص الت��ى تتح��دث ع��ن إنجی��ل حقیق��ى: أوالً 

  .لنعلم تدلیس البابا على النصارى لمسیحا
لون عجب أنكم تنتقإنى أ" بولس یقول  ٨-٦/  ١رسالة غالطیة  - ١

..... عمة المسیح إلى إنجیل أخر ھكذا سریعاً عن الذى دعاكم بن
  " یحولوا إنجیل المسیح  یوجد قوم یریدون أن

  بولس یتحدث ھنا عن إنجیل حقیقى یتركھ الناس إلى أخر مزور 
بل نتحمل " یقول بولس  ١٤- ١٢/  ٩رسالة كورنثوس األولى  - ٢

فھذا نص صریح  " ائقا إلنجیل المسیح ل عكل شئ لئال نجع
 إلنجیل المسیح

یقول بطرس أیھ�ا الرج�ال األخ�وة أن�تم "  ٧/  ١٥أعمال الرسل  - ٣
تعلمون أنھ منذ أیام قدیمة أختار هللا بیننا أنھ بفمى یسمع األم�م كلم�ة 

 فاألنجیل كالم مكتوب". اإلنجیل ویؤمنون 
ی�ل ف�ى ك�ل الحق أقول لكم حیثما  یك�رز بھ�ذا األنج ٢٦/١٣متى - ٤

وھذا إس�م إش�ارة للقری�ب ی�دل عل�ى أن "العالم یخبر أیضا بما فعلتھ 
 .ھناك إنجیل حقیقى 

من یھلك نفسھ من أجلى ومن أجل األنجی�ل فھ�و " ٨/٣٥مرقس  - ٥
 "یخلصھا 

  



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٢٠

  
والمالحظ أن ھذه النصوص تتحدث عن أنجی�ل واح�د ول�یس أربع�ة 

سماً آخ�ر أو السبعین التى رفضتھا الكنیسة وكما أطلقت النصوص إ
  .على وحى هللا الذى أوتیة المسیح وھو كلمھ هللا

جموع ازدحم��ت علی��ھ عن��د ش��اطئ البحی��رة لتس��مع من��ھ األنجی��ل ف��ال
وإذا ك��ان الجم��ع ی��زدحم علی��ھ " ٥/١ال��ذى ین��زل علی��ھ م��ن هللا لوق��ا 

  .وھذا واضح" لیسمع كلمھ هللا
ع�د اجتم�ع كثی�رون حت�ي ل�م ی"  ٢:٢وحین دخل كفر ناحوم م�رقس 

وبحس��ب نس��خة " ال م��ا ح��ول الب��اب فك��ان یخ��اطبھم بالكلم��ةیس��ع و
بحس�ب نس�خة العربی�ة و" فألقى إل�یھم كلم�ھ هللا"الرھبانیة الیسوعیة 

احس���ت "  ولك���ن طبع���ة فان���دیك" عظھم بك���الم هللاف���و" المش���تركة 
حت�ى ال  "هللا"فح�ذفت لفظ�ة بالحرج فى جملة كلمھ هللا أو كالم هللا 

تنسف كالم الباب نسفاً فى دعواه  فھذه النصوص ،تسبب لھم إشكاال
أن األنجیل بمعنى البشرى أو الخالص ، وینسف كالمھ أیض�اً ذك�ر 

  .النصوص التى تحدثت عن وحى هللا إلى المسیح منھا قولھ
وق�د رددن�ا عل�ى ش�بھة " أنا أتكلم بما رأیت عند أب�ى " ٨/٣٨یوحناً 

كت�ابى إطالق إسم اب�ن هللا ولفظ�ة أب�ى ف�ي الكت�اب المق�دس كم�ا ف�ى 
  "یة المسیحالجواب الصحیح لمن زعم صلب والوھ"
  "الشبھة الحادیة عشر 

قول��ھ مثبت��اً ن��زول ال��وحى علی��ھ بم��ا أس��ماه وص��یة هللا الت��ى وك��ذا 
  .إعطاھا هللا إیاه

ألن���ى ال أتكل���م م���ن نفس���ى لك���ن األب ال���ذى " ٥٠-١٢/٤٩یوحن���ا 
أرس��لنى ھ��و اعط��انى وص��یة م��اذا أق��ول وبم��اذا أتكل��م وأن��ا أعل��م أن 
وصیتة ھى حیاة أبدایة فما أتكلم أنابة فكما ق�ال ل�ى األب ھك�ذا تكل�م 

وإذا أردت أن تعل��م الوص��یة الت��ى ج��اء بھ��ا المس��یح م��ن عن��د رب��ھ " 
یق��ول المس��یح إن أول ك��ل "  ١٢/٢٨یح��دثك بھ��ا م��رقس ، م��رقس 



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٢١

فقال لھ الكاتب جیداً یامعلم بالحق .... الرب الھنارب واحد ،الوصایا
 ١٥١انظر سورة األنعام اآلیھ " د ولیس أخر سواهقلت آلنھ هللا واح

فق��ال  ال��رب األح��دال��رب إلھن��ا ھ��و " وف��ى نس��خة العربی��ة المش��تركة 
وف��ى ھ��ذه الفق��رة بی��ان "ال إل��ھ س��واه ب��الحق قل��ت ألن��ھ هللا الكات��ب

اواضح جلى أن ھناك من كان یكتب أقوال المسیح فتبین ب�ذلك أن�ھ 
مكتوب فھذا یوضح كذب كان ھناك بین یدى المسیح إنجیل حقیقى 

  .على عوام النصارى سھ وتدلی االباب
وأیض���اً یوحن���ا المعم���دان یس���مى األنجی���ل ال���ذى ك���ان م���ع المس���یح 

كما أن المسیح یثبت ف�ى مواض�ع آخ�رى  ٣٤-٣/٣١بالشھادة یوحنا 
ن���ھ ی���وحى إلی���ھ كس���ائر األنبی���اء وأن التالمی���ذ أمن���وا ب���ھ كرس���ول أ

 ١٧/٦من هللا فیق�ول یوحن�ا  وصدقوا أن ما یقولھ لھم إنما ھو بوحى
  یقول المسیح٨-
وقد حفظوا كالمك واألن علموا أن كل ما اعطیتنى ھو من عندك  "

الن الك��الم ال��ذى اعطیتن��ى عن��دك ق��د اعطی��تھم وھ��م قبل��وا وعلم��وا 
  ."یقینا أنى خرجت من عندك وآمنوا آنك أرسلتنى

ل�ى ولذا لما جاءتھ أمھ وأخواتھ ووقفوا ببابھ أعرض ع�نھم وأقب�ل ع
تالمی��ذه ال��ذین یس��معون من��ھ ك��الم هللا ویعمل��ون ب��ھ فیق��ول ف��ى لوق��ا 

 أم�ى واخ�وتى ھ�م ال�ذین یس�معون كلم�ة :فأجاب وقال لھ�م "  ٢١:٨
  "هللا ویعملون بھا 

فھذه الفقرة تبین ان أنجیل المسیح لیس مجرد بشارة ب�الخالص كم�ا 
: ذون��ھ ویق��ول أیض��اً باب��ا ب��ل ھ��و عم��ل ینص��اعون إلی��ھ وینفیق��ول ال
ال��ذى ال یحبن��ى ال یحف��ظ كالم��ى والك��الم ال��ذى "  ٢٤: ١٤یوحن��ا 

واألنجی�ل ال�ذى ك�ان م�ع " تسمعونھ لیس لى بل لالب الذى ارسلنى 
  المسیح سیحاسب الناس بحسبھ یوم القیامة فیقول

من رذلنى ولم یقب�ل كالم�ى فل�ة م�ن یدین�ھ الك�الم "٤٩-٤٨/ ١٢یوحنا  
  "ىنى لم اتكلم من نفسالذى تكلمت ھو یدینھ فى الیوم األخیر ال



 من القداسة فى شئ لیسى

 ١٢٢

  .فكل ماذكرناه یجذم بان ھناك أنجیل كان مع المسیح 
ق���ول الباب���ا تؤخ���ذ كلم���ة إنجی���ل عل���ى المعن���ى اللغ���وى ال : ثانی���اً 

االصطالحى ھذا ھو الجھل المرك�ب الن�ھ ل�م یق�ل اح�د ف�ى ال�دنیا ال 
 قیق��ة م��ن األن��س وال م��ن الج��ن أن الحقیق��ة اللغوی��ة مقدم��ھ عل��ى الح

 الحقیق���ة ونك���ل علم��اء االص���ول وھ��ذا إجم���اع یقول�� الش��رعیة ب��ل
الشرعیة تق�دم عل�ى الحقیق�ة اللغوی�ة ب�ل حت�ى اھ�ل اللغ�ھ ال یق�دمون 
الحقیقة اللغویة على الشرعیة فھ�ذا الك�الم ال�ذى قال�ھ الباب�ا ل�م یخل�ق 

  هللا لھ اھالً وصدق ربى إذ یقول فى البابا شنوده وأمثالھ
  ٨النحل " ویخلق ماال تعملون "

  "وجحدوابھا واستقیقنتھا انفسھم ظلماً وعلوا " سبحانھ وقال
  ١٤القصص 

س��لمون؟ ف��إذا ق��ال النص��ارى لن��ا ای��ن االنجی��ل ال��ذى تدعون��ھ ایھ��ا الم
سطور كتابكم فعلیكم انتم ان تأتونا بھ أیھ�ا نقول ھو ذا المذكور بین 

  .الجاحدون 
  
  
  

 "والحمد � الذى تتم الصالحات بنعمتھ "


