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 «أنا األول واآلخر» 

 

لىيم  عنبيىا  والمسلىلين ، الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على  مميىا اأ
   .يوعل  نبينا أفضل الصالة وأزك  التسل

د   العقىال  للروىرإ ىلى  الحقيقىل، ولىيى ألىم   ىن  ىد  زنىافلقد كىا  الحىرار لىل  
قحىىرإ عىىن ألىىرار التقليىىد التىىا قعمىىا العقىىرإ، و العقىىرإ فىىا درالىىل المىىس  لمعتقىىد   عيىىدا  

ََاللا إ  َ َ ﴿دونمىىا والروىىرإ ىلىى  الحقيقىىل  َناَءَبا َنللاََأَ لل َ إََبلل ق َجََنَّللاََجَدللاق لل و نَّللاََأَ لل مَّ م  ََ   ءَثللاه 
جن َتاإ هق  (.22)الزخسف:  ﴾مُّ

حراري  ا الصديق مسمى ، والذي نشىسق  فىا ثالثىل كتىز حخىز  خىسين على  فىت  
، وهىر ببيىز  صىسي  ب ىا، لى   يخائيىل ر ىزيهذ  الصخحل، كا   نم  الصديق الدكترر 

 بالبىا  الحىرار فىا واحىد  ىن م2018لىبتمبس  14نا فىا درالات فا الالهرت، فقىد رالىل
)هىل  ثالث  رضرعات، قاركا  لا حسيل االختيار  ينمىا، فاقخقنىا على  الحىرار فىا  رضىر :

إ  ىا يىق اييميىل، وخىالبس ن(، وشسعنا فا الحرار عى؟أم نبرق  ؟ ألرهيتأعلن المسي  عن 
 درالىىىل نق تىىىين ألالىىىيتين ىىىن الحىىىرار انتمينىىىا أو  ار نىىىا االنتمىىىا   ىىىن  يقىىىسب  ىىىن لىىىنل

 يننىىىعال  اعتبارهمىىا « نللاَج روَج  للا»، ونىى :  « نللاَ لجوَج ر لل »)االلىىتدالإ  ىىن  : 
  ن المسي  عن ألرهيت ( ، ىضافل ىل   عض المرضرعات الجانبيل.

  م، وذلىىل لزحمىىل المشىىايل التىىا ال قىىد2019يرليىىر  8و ىىد انق ىىا الحىىرار  يننىىا فىىا 
 ، ختبىارات التخصىيتخىس  العىن التتا ىل ل لدكترر  يخائيلد و ت لل سفين، وقر ف ا زي

س فيى  ، وهىر عىذر  قبىرإ، فىنحن فىا ز ىن الرامبىات أك ىو تا  وقسكيىزا  وهر  ا يستدعا  ن  
  ن اأو ات.

هذا التر ف ايمباري رمعت ىل   جسيات الحرار، فرمدقما حافلل شمرر  ن و عد 
معتمىىىا  صىىىححا  اأخ ىىىا  اي الئيىىىل  مىىىادة علميىىىل  خيىىىدة البىىىال  الجممىىىرر، فقمىىىت  مسا

والنحريىىل، وفىىا أحيىىا   ليلىىل األىىلر يل، ليصىىل الىىن  ىلىى  يىىد القىىار  فىىا أممىىل وىىررة 
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  متنل.

و ىىد و عىىت فىىا الحىىرار  نزلقىىات ونتىىر ات ال يتىىاد يخلىىر  نمىىا حىىرار يبحىى   سىى لل 
عميقىىل فىىا الرمىىدا  ، فسأيىىت أ  أمنىىز القىىار  رايىىل قلىىل التجىىاوزات التىىا و عىىت  ىىن 

 كىل  نممىا لرخىس وديقين، يتىن   -منات وري  قلل ال -سفين، و خاول أنمما  ا زاال ال 
نقلمىىا أاحتسا ىىا  وققىىديسا ، ورأيىىت أ  حىىذف قلىىل النتىىر ات ال يمىىى المىىادة العلميىىل، التىىا 

 كا لل،  ال رقرش وال قزويق.

علىى  المىىادة كا لىىل فىىا  سىىردقما اأولىى ،  يخائيىىل  و ىىد أبلعىىت الصىىديق الىىدكترر
ال  عدقى   ى  ومائيل، ورمرق  أ  ينبمنا ىذا  ا ومد فيما خلال  أو لىق ا  أو زيىادة، و ىد والن

 تىىا  وبالعىى  عليىى  والىىتقباإ  الحلاقىى  التخصىىيليل، و نحتىى  فىىا ذلىىل اأنشىىس الىىن  ىال  عىىد 
 للمسامعل والتد يق.  نالبا  

ا  ر ي صىىررا   عسفيىىا  أو ألىىل حىىين يىىسى هىىذ  الصىىخحات  ىىار أرى لزا ىىا  علىىا قىىذكيس و
ر لل ىىىسفين، فلىىى  يتىىىن حرارنىىىا  شىىىسو  كتىىىاب  سلىىىرم لىىىيلتمى العىىىذ -وال ىىىد  –فإنىىى  

  حقيىل دينىالخ رات، وىنما كا  نقاشا  مادا  وقبادال  للساى  ىين بىسفين يى  ن كىل  نممىا   
  الحقيقل، ويسع  يثباق   ن خالإ الحجل والبينل.

 :ين او د ارق يت ققسي  الحرار ىل  كت

  ، وهىر  ىا أقشىسف  قىسا قت« ناَ لجوَج ر ل »قاشنا حرإ ن  : اأوإ: ويخت   ن
 .فا هذ  الصخحات ل 

 المتنىاثسات التىىا بسحىت علىى  هىىا  ، و« نلاَج روَج  للا»ال ىانا: ويخىىت   ىن : 
لسىلل هىذ  السنضىاف ىلى  يالحىرار، ف ، ولعلنا نرفق فىا  ا ىل اأيىام ىلى  ىكمىاإ هذا الن 

 كتاب ثال  ، أو لس ما را ا وخا ى.

وىذ أضا  ين يدي القار  التسي  التتاب اأوإ فإنا أشيس ىلى  أ  العنىاوين الجانبيىل 
كمىا  ىد ، ، ليسمل عل  القار  قتبا المرضر  الراحد المتنىاثس هنىا وهنىا  ضافل  ن  بلا 

 ىىا يجىىد  أ ىىا ( ا تبالىىات كىىل  ىىن المتحىىاورين  ىىن كىىالم ا خىىس، و وضىىعت  ىىين  رلىىين )
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مر ىضافات الحقىل ، أريىد  نمىا الشىس  أو التنبيى ، وليسىت  ىن ف[  القار   ين  عترفتين ]

 أول الحرار.

 الىىدكتررهىىذ  الصىىخحات ، فىىإنا أشىىتس الصىىديق  التىىسي  وىذ أضىىا  ىىين يىىدي القىىار 
ا يحبىى  علىى  حىىرار  المىىاقا، لىىائال  اهلل العلىىا القىىديس أ  يرفىىق الجميىىا لمىى  يخائيىىل ر ىىزي

 ويسضا ، والحمد هلل رب العالمين.

 

 سقارمنقذ ال
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 .قحيل بيبل، و عد،  يخائيل الصديق الدكترر

الخيىس  الحرار، واهلل أل إ أ  يلممنا ا  ف شتس لل اهتما ل ، وقخضلل  مساللتا بالب
 ويدلنا علي .

 المممل: اأ رر  ألزم نخسا وىياك   جملل  ن  بل أ  نبدأ  الحرار أود أ

أدب الحرار. أ  نلتزم -

عن التشتيت. ا  أ  نسكز فا  رضر  الحرار  عيد -

أو  اأولىىى أ  ننمىىىا الحىىىرار نق ىىىل نق ىىىل، فىىىال ننتقىىىل ىلىىى  أخىىىسى ىال  عىىىد حسىىى   -
.فائدة  ن ىكماإ الحرار حرإ النق ل ىشباعما  ح ا  والرورإ ىل  نق ل الال

أ  يجيز كل  نا عل  مميا ألئلل ا خس، ولر  قرإ : )ال أعل (. -

ن زا نا  مذ  النقاط ضىسوري فىا قنلىي  الحىرار واأخىذ  ى  ىلى  لىاحل البحى  عىفالت
 الحقيقل.

 ولنبدأ  مرضرعنا اأوإ: هل أعلن المسي  علي  السالم عن ألرهيت  أم نبرق ؟
قنتمىا ىلى  النسز فا أرض فلس ين ولد بخل مميل أم يمرديل لنل ..  2000 بل 

 ،  تى  ال خىل فىا لحلىل والدقى  كسىائس أبخىاإ ذا  الز ىا ،  ىل وكىل ز ىاألسة كسيمىل .. 
عىت هىذا ف لقمت  أ   ثديما فستت، أرضعت  حليبما ، وزانت    د ما وحسن خلقما .. لقىد ر

  حنرها وحنانما. اأول الرليد  نذ أيا   
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 عتىادث  رمال  ، وكبست  ع  التحديات فا  جتمىا  لىن ا ا  وكبس الرليد، ووار يال  

 . .، وقجاوز الشسائا ، وااللتمتار  المقدلات اأنبيا عل  كساهيل المصلحين و تل 

عمىىل الشىىاب يسىىر  علىى  ىوىىال   جتمعىى   نىىرر  ىىن اهلل ووحىىا أوحىىا  ىليىى  .. لتىىن 
س  نىىر ايفسىىاد والمخسىىدين كىىانرا لىى  ولدعرقىى   المسوىىاد، فلىى  قىىنج   ممىىل الت ييىىس، والىىتم

 ىلسائيل فا  سيسة الضالإ.

ل ل  يمنا أ  يتر  يسر  أو عيس  أحد أه  رماالت هذا التركز، فالتل لتن ذل
  ى لم  أويشمد ل   الخضل والعلمل،  ل ثمل  ليارا   ىن البشىس اليىرم يعتقىدو    لرهيتى ، و

م  ىن ولىا العىزأأ ل  قليل يعتقدو    ن  كا  نبيا   ن أعل  أنبيا  اهلل قعال ، وأن  واحد  ن 
 السلل.

ا هىىيىىل والنبىىرة قتمىىن حقيقىىل كينرنىىل هىىذا اينسىىا  العلىىي ، فىى ين و ىىين دعىىرى األره
 الحقيقل؟

رهيىل المسلمين والمسىيحيين يسىتندو  فىا دعىراه  النبىرة أو األ  ن ال ريز أ  كال  
   عىل ودرمل حجيتما عند ا خىس .. لتىن  ىا لى  ح  أهميتماىل  أدلل  ختلخل  تخاوقل فا 

اس  ىيال ، .. فمىر أوىدا النى اق  ..  ا ادعىا  لنخسى هر  ا  ال  المسي  عن ذ يخائيل  دكترر
 وأعلمم   نخس  ، لذا لنتس  مانبا   ا  ال  الناس عن   ن  عد.

 ول  دأ  س اإ منا ل: هل أعلن المسي  عن نبرق  أم ألرهيت ؟ و ت ؟ وكيف؟ 

 علىى  رلىائل عىىدة،  حيىى  ال ا  أنتلىس ىما تىىل ، وأرمىر أ  يتىىر  بسحنىىا لقدلىل  خس ىى
 ، فتتناثس  ن  ين أيدينا الحقيقل التا ننشدها.اأدللينا قتزاح  عل

  سحبا  ت  دكترر، وأهال  ولمال .
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.نعمل رب المجد يسر  المسي و لالم، الدكترر  نقذ السقار

ختالف ال يخسدا  أي  حبل .أشتس  عل   برإ دعرقا للحرار ، فالمنا شل واال

وط الحىىرار ف نىىا أ بلمىىا ، ولىى لتزم  مىىا ، ولتىىن لىىتتر  المقد ىىل أ ىىا  خصىىر  شىىس
.ت القاد ل  مشيئل السب البريلل ىل  حد  ا ، ونلتزم النق ل  نق تما فا المسال

ل  دأ عل   سكل اهلل القديس ل  كل المجد .

لق  نمىا حرارنا ، والنق ل التا ل ن  عنرا « هل أعلن المسي  عن نبرق  أم ألرهيت ؟»
نبىىىا ، ونحىىىن أنىىى  أنىىىت  المسىىىلمر  قعتقىىىدو  فىىىا يسىىىر  المسىىىي  أنتىىى  ل الىىىسب  مشىىىيئ

 عتقاد. نع  ؛ فيسر  نبا.المسيحير  نرافقت  فا هذا اال

ختالف الذي لنبنا علي  حرارنا؟!االأين ، ىذ  

أك س  ن كرن  نبيا  ؟ هر ختالف هر : هل يسر  المسي  نبا فقط أماال

 ) كمىا ذككىست ةالمسيحير  نرافقت  الىسأي أ  يسىر  قن بىق عليى  وىخات النبىرفنحن 
فىا   ىل أك ىس  ىن ذلىل ، فمىر اهلل اللىاهس ،فا التتاب المقىدس ( ، ولتنى  لىيى  جىسد نبىا

الجسد .

نبيلا َ هللَ،َبعلاَملاَم ل َ ربلا َبال»فالرحا المقدس يقرإ عل  لسا   رلى السلىرإ: 
كل َ ج هثلاًََم مناَفيَمذهَ ليامَ ل يل ةَفليَ بنللَ  لذلَدع للَاايماً،َبأن  عَجط قَمثي ةَ،

( . 2- 1:  1)عز «   ذلَبلَ يضاًَأم َ  عا مينَي ش

المسىي   لىتعالن  فىاالتعال  اهلل  التلمىل على  فى  اأنبيىا  و ىين افالخسا المائل  ين 
يسر ، كالخسا  ين أ  نعسف شيئا  عن اهلل ، و ين أ  نسا  ونسمع  ونلمس .
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.َاَسليع  يقام ماَجيخب جناَبم»إ : امعن  النبرة  د عّسفما أشعيا  النبا  نخس  فقف

،َتقبالتأ م نلاَبا م ل  ب جناَفنجع َأ يهاَا  بناَجنعل  َء  ههلاَ،َ جَ ماميَ لج يات؟َ
« جننظل َمعلاًََفن تفل َ،ج فع   َ ي  ًَ جَشل  ًََ ،فنع  َ نك َء ه،َ ب ج َبارهياتَفيماَبعاَ 

، هللايعلىن وىخات ..  فالنبا الصادا يمدف ىل  ىعال  ا قيات، ( 2٣ - 22:  41)أشعيا  
ف الناس  اهلل و إرادق  وعمل  .ببيعل اهلل ، حسز  سسة  شيئت  ، فمر يكعّس  

ل تىار  ،  ىفالنبا هر  ن يتتل   ما يكرح     ىلي   ن اهلل ، ف  رال  ليسىت  ىن  نىات أف
 ن  صدر ألم   ت يس .

، أعتقىىد أنىىل  لسىىا قل قن بىىق علىى  شىىخ  المسىىي  ، فمىىر كلمىىل اهللفتىىل اأووىىاف ا
قتخق  عا عزيزي الشيخ عل  ذلل .

 يىىلنجيىىل فىىا ذاقىى  ، فت نىى  ىنجفالمسىىي  هىىر الىىرحا فىىا ذاقىى  ، هىىر السلىىالل ، هىىر اي
يمشا عل  أ دام .

وأيضىىا  نحىىن نتخىىق  عتىى  أ  يسىىر  المسىىي  هىىر ىنسىىا  ، لىى  ببيعىىل ووىىخات ىنسىىانيل 
قحىىد  مىىذا النالىىرت ) الجسىىد التنىى  لىىيى  جىىسد ىنسىىا  ،  ىىل الالهىىرت حىىل وكا لىىل ، و
مسىي  فيسر  ال، ( 9:  2كرلرلا ) «  فإنلَفيلَيح َم َم  َ  الم تَد اياًَ» البشسي (

، ولتن  أيضا  هر اهلل اللاهس فا الجسد . لهر ىنسا  ، ونبا ، ورئيى التمن

ل ات النبىىرة وال بيعىىل اينسىىانيىذ  نحىىن  تخقىىر  أ  يسىىر  المسىىي  قن بىىق عليىى  وىىخ
التا لل .

نسىانيل لن قا ا   ىل  نق ل الخالف وها : هل أعلن المسي  عن النبىرة وال بيعىل اي
كذلل ؟ للميأم ال بيعل السماويل اي ؟فقط

ة شىىخ   ىىن أ ىىراإ فمىى  ودعنىىا أ ىىرإ لىىل أنىى   ىىن المسىىتحيل  ن قيىىا  أ  نىى  ن  نبىىر
ل السىماوي فمىا  الىل  ال بيعىل ،فاأ راإ ليست كافيل نمائيا  يثبات نبرة هذا الشخ  ،فقط
خس!! لميل لشخ  اي
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خسىم  نّدعرا النبرة ، هل نصىد م  فقىط أنمى   ىالرا عىن افالت يسو  عل   س التاريخ 

أنم  أنبيا ؟!

ىذ  ، كيف ن بت ألرهيل يسر ؟

ا عىىىن  جيئىىى  والتىىى لوالنبىىىرات القديمىىىايما ىىىل : حصىىىيلل أعمالىىى  وأ رالىىى  وقعاليمىىى  
فىىال يمتىىن أ  نصىىد   فقىىط أ رالىى  ، وال أ  نصىىد   فقىىط أعمالىى  ، قحققىىت فىىا شخصىى 

حت  وى  كانت فسيدة  ن نرعما ال يست يا نبا عادي أ  يعملما .

 ل نصد    ن حصيلل مما أ رال  وأعمال  .

لز  نل وب، أن  اهلل  ن ف  المسي  نخس   -يا دكترر  نقذ  -فحت  لر كنت لمعَت 
  كمىا فعىل رالىاأ  قخعىل عبادق  ، لى  قتىن لتصىد   ،  ىل أخشى   ىا هىر ألىرأ  ىن هىذا ، 

اليمرد  ع .

 كىل ل حصىيل حت  ن بت ألرهيت  ،  ل ا  ) أنا اهلل ( لخليا  ليست كافي: ىذ   رإ المسي  
 ا ذكسق   ن  بل .

كيف أعلن يسر  عن ألرهيت  . :وهذ  ىما تا عل  ل الل

 فالسد كالتالا : ؟ ت  أعلن :ل اللأ ا  خصر  

، يهلل لىس دااهلل النابق ، وكلمل  اهلل ، أي أن  ن ق اهلل العا ل وعقل المسي  هر كلمل
لمتى  فىا  ىتتل   ت نخصىاإ  ىين اهلل وكلمتى  ، فىاهللاأزلا   زليل اهلل ، وأ دي    ديل اهلل ، وال 

هىرقا ، المسي  هر كلمل اهلل ، ىذ  فالمسي  فا مرهس  الال  ىاأزإ وىل  اأ د ، وحي  
أ دي .و أي أزلا ،لس دي

:  8ا يرحنى)  «  حقَ  حقَ ا وَ ك :َاب َ نَيك نَ ب  مي َ ناَمائن»فالمسي  يقرإ: 
٥8). 
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نلا َ رنَمجانيَ ن َ يهاَ روَأناَذ هكَبا مجاَ  ذلَمانَ ليَأج»ويقرإ أيضا  : 

 .(٥:  1٧ )يرحنا« اب َم نَ  عا  

ا  أعلىىن ألرهيتىى  أنبيىىو أ ىىدي أيضىىا  ،و ،فالمسىىي  أزلىىا  رمىىرد  بىىل ق لىىيى العىىال 
 ا ما   جىا  مجيئ  ،  ل ى  ى ىساهي   ىد فىس  عنىد ا رأى  ىالرحا  ىديوالعمد القدي  ، فتنب 
.(٥٦ : 8يرحنا ) « ف حجَ ب م َ ب  مي َهه  َبأنَي ىَي ميَ،َف  ى»: المسي  فا الجسد

َمللنَدللعاَ  لل َ   للماج ت»المقىىدس  ىىاإ علىى  لسىىا  اأنبيىىا   ىىديما :  أيضىىا الىىرحا
  ميللاهَفلليَثلل و؟َمللنَثبلل َدميللحَ طلل   ََنلل؟و؟َمللنَدمللحَ  لل يتَفلليَ فنتيللل؟َمللنَدلل ََّج

.(4:  ٣0اأ  اإ )  «بنلَ نَأ ف ؟ ماَ س َجَ؟؟َماَ سمل له 

دي   ىفىا لرهيتى  عنىد دخرلى  ىلى  عالمنىا فقىط ،  ىل أعلنمىا ك يىسا  أفالمسي  ل  يعلىن 
.  خم  القدوسو،  ليتممما فا شخص  ،اأ راإ حت   جيئ و لتمست النبراتاو ،اأيام

الذي ليتر  نق ل نقاشنا. دعنا أخت   قرإ المسي و

َ  يللا َ،َ  با يلل جَ نللاَ ل لل » ىىسات عديىىدة : و المسىىي  يقىىرإ عىىن نخسىى  فىىا  راضىىا
الحىىاف  و فمىىاذا نتر ىىا  ىىن اليمىىردي الخىىاه ، ( 1٣:  22رايىىا )  « ر لل جَ  نهايلل َ،َ لجوج

شسيعت  ؟!و ميدا  لتتا  

 اأوإ»: نىىىذهز ىلىىى  الىىىرحا المقىىىدس فىىىا العمىىىد القىىىدي  حتىىى  نعىىىسف  ىىىاذا قعنىىىا 
 َ.َ نلاَمل س  ئي َ  ذلَدأ هلل:َ نلاَجَ سمحَ يَياَيعق و»يقرإ السب ) يمر  ( : ، «ا خسو

.( 12:  48أشعيا  ) «  ر  جَ لجو

لق ال يك  ،هر لقز خا  فقط  اهلل ) يمر  (« ر ل جَ لجو»نجد  رضر  أ  لقز ف
 .ا  الحق تحدث عنمالنو ،« ناَم »أيضا  لخلل و عل  ييس  ،

وهنا أيضا   اذا  ن المختسض أ  يخم  المسل  ؟!
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لررة الحديد  يل ) فا التحديد و عزيزي الشيخ ، فالقس  ، نذهز ىل  القس   لنعسف

للي َ َ﴿: يقرإ  (٣ ََأ  
ََشلليق و للَ َب كإلل ل  ََجمإ نإ

َبللاط  ََج  ق  إ
ََج  ظَّللام  لل إ

ََج رق   وإ َجَّ للَ َ لق فمىىن الىىذي ، ﴾مإ
 ؟! قتحدث عن  ا يل

ل  كل المجد.، هر اهلل وحد   ت كيد ال

 َ نل َه   »ي، فيقرإ  حمد رلرإ ايلالم : أأيضا  اأحادي  النبريل قرافق هذا الس
 تىاب الىذكسك –وحي   سىل  ) َ«ي  ر  َف يسَبعا َشَ ن جَي ،ف يسَاب كَشَ لجو

.أخذ المضجا (و اب  ا يقاإ عند النرم  –األت خار و التر لو الدعا و

خس . ال  ،ا خس هر اهلل وحد و   عل  أ  اأوإرفالجميا  تخق

  لىو ،« ر ل جَ نلاَ لجو» :ىذ  الس اإ هنا :  ن يا قكسى هذا الذي يست يا أ  يقىرإ
  ل  سات عديدة ؟! ،واحدة سةيقلما  

ل  كل المجد . ، خلصاو ىلماو ىن  يسر  المسي  ، ر ا

أنتلس رد  عل   ا بسحت  .و التقديس دكترر  نقذ ،و لل  نا كل المحبل

شتسا  .
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 . يخائيل قحيل بيبل دكترر

أققبل اعتذار  عن  خالختما فىا رلىالتل أشتس لل قخضلل  قبرإ شسوط الحرار، و
د على  اأول ، فاأوليات والخراقي  عادة قختلف عن ييسها، وهذا لىن يمنعنىا  ىن الت كيى

ا   نىدور فىىأننىا لىندرس اأدلىىل واحىدا  واحىدا ، ولىىن ن ىادر دلىيال  ىلىى  الىذي يليى  ىال  عىىد أ
ال أميىد ألعىاب حلقل  خسيل، أو ننج  فا الروىرإ ىلى  شىا   ىا  خصروى ، وذلىل أنىا 

رإ ىلىى  الرثىىز )ال ريىىل والعىىالا وال الثىىا والزانىىل(، وال أحبمىىا..  ىىل أ شىىا المرينىىا للروىى
 الحقيقل .. ولست  ستعجال  عل  شا .

م أهىل أعلىن المسىي  عىن نبرقى  »قذكيسك  أ  عنىرا  حرارنىا: أود  الحلتا اأول : 
   قالحل .كبيس فسا، ف رمر أ ، و ين العنرانين«هل المسي  نبا أم ىل ؟»وليى ، «ألرهيت ؟

فقىىد نجىىد عالمىىا  نحسيىىسا  يقىىدم نخسىى  للجممىىرر علىى  أنىى  بالىىز علىى  فحسىىز، وذلىىل 
رخىسين لقراضعا   ن ، و د نجد بالبا  فا كليل ال ىز أو فىا  سحلىل الىدكتررا  يقىدم نخسى  

    بىلعل  أن  دكترر، وأظن أ  منا ت  فعل ذلل  بل التخسج، كما ويمتن أ  أكر  فعلتكى
رخىسين حصرلا عل  الدكتررا  .. فتالنا ل  يتن  د وار دكتررا   عد.. لتن   ىدم نخسى  ل

 عل  أن  دكترر... فمذا ىعالن  عن نخس .

وهنا لست أل إ: هل المسي  نبا أم ىل ؟ فمذا لىيى  رضىرعا على  اأ ىل فىا هىذا 
ل عىن حقيقىنخس  لرخسين   ىض النلىس المسي  الجز   ن الحرار، وىنما أل إ: كيف  دم 

يسر  ) ن  سي  ، ىل ( أم كتز: اهذا ايعال ، هل كتز فا )التارت( الخا     : )يسر  
  ن  سي ، نبا(، هذا  ا أ ح  عن ؟ هل أعلن عن نبرق  أم عن ألرهيت ؟ ا

علن عىىن لس مىىا يتىىر  ىلمىىا ، ويعلىىن عىىن نبرقىى  خرفىىا   ىىن القتىىل، ولس مىىا يتىىر  نبيىىا ، فىىي
 ضحا ... أرمر أ  يتر  هذا وا عن ىعالن ، وليى عن حقيقت ألرهيت  كذ ا ، ف نا أ ح  
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 ل  بىىل ىىدأ منىىا ت   تقسيىىس أ  المسىىي  نبىىا وىلىى  فىىا نخىىى الر ىىت، وهىىذا كمىىا أخبسقكىى
    ل  ليض سنا لجرا  ، وى عادنا عن  رضر ليل خارج عن  رضر  حرارنا، ولتن ذكسك 

 ىل أك ىس  ىن ذلىل ،  ،لىيى  جىسد نبىا) :التىا قممنىاالحرار، ول نقل لل  عىض كلماقىل 
لتنى  و،  لرئىيى التمنىو نبىا ،و فيسىر  المسىي  هىر ىنسىا  ،..  فمر اهلل اللاهس فا الجسد

 (.أيضا  هر اهلل اللاهس فا الجسد

، فىإ  وهنا نختلف مدا ، فبحسز رأيا، المسي  نبا، وكرنى  نبيىا  يعنىا أنى  لىيى ىلمىا  
 . تسادفتين وال  تجانستينالنبرة واألرهيل ليستا 

ألرهيىل ا - و حسىز رأيىا -وكذلل حين أا ن أن  ىنسا ، فلن أا ن    ىلمىا  ، أنى  
ب واينسىىىانيل ضىىىدا  ال يجتمعىىىا ، ودليلىىىا عليىىى   ىىىن العقىىىل والتجس ىىىل البشىىىسيل، والتتىىىا

 المقدس.

د العىد) « مان لانَفينل جالَ بلنََ،فيكلذوَن لاناًَ  ليسَ هللَ»ودعنا أ دأ  مىا ققرلى  التىرراة: 
 لن .ا، فاهلل واينسا  ضدا ، وثبرت ىنسانيل المسي  قعنا نخا ألرهيت ،  حسز (19: 2٣

لىل، أو  ىين يل اينسىان نع  يمتن الجما  ين اينسىانيل والنبىرة، أو  ىين اينسىانيل والمك
هىىر والملىىل والنبىىرة، أو  ىىين رئالىىل التمنىىل والنبىىرة ، فتلمىىا قنىىدرج قحىىت مىىنى واحىىد، و

 ل، فال قعارض  ينما.اينساني

ر هى.. أن  نبىات وىنسىا  فىا و ىت واحىد، أو  (نبيل)لتن ال يمتن أ  نقرإ عن وديقا 
حيىىرا  وىنسىىا  فىىا و ىىت واحىىد، أو هىىر  ىىال  وىنسىىا ، أو هىىر حيىىرا  و ىىال ، أو هىىر منىىا 
  وىنسىىا، فتىىل واحىىدة  ىىن هىىذ  اأمنىىاس ال ققبىىل الشىىسكل  ىىا اأمنىىاس اأخىىسى، فإثبىىات أ

حخاة تنىىا للسىىلينخىىا عنىى  الحيرانيىىل والنباقيىىل والمالئتيىىل وايلميىىل، وكىىذا لىىر أثب ىنسىىا  (نبيىىل)
 ما . الكا  وال ىل   نما ليست ىنسانا  وال نباقا  وال -ضسورة  - الحيرانيل، فإننا شمدنا لما

أنا ال أوافق ا تدا  عل   رلل: هر ىنسا  وىلى ، وال على   رلىل: هىر نبىا وىلى ..  ،ىذا  
جما  ين لقز الملل والىرزيس،  ي   لتل، وليست أ يسة وال وزيسة، أن  ال يك فالملتل ىليزا
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أو  ىين لقىىز الملىىل واأ يىس.. نعىى  هىىا كانىت أ يىىسة  بىىل أ  قصىب   لتىىل، فلمىىا أوىىبحت 

  لتل ل  قعد أ يسة،  ل  لتل.

 ثى  ققىرإ   نى  كىا  نبيىا  حىين ليص   رلت      المسي  )نبا ىل ( فا حالىل واحىدة.. 
ا دة التبنى، كما كانت اليزا ي  أ يسة، ث  وارت  لتل، وهذا  ذهز القائلين  عقيوار ىلما  

 التا ال ي  ن  ما منا ت .

و ىىد أحسىىن منىىا ت  حىىين الحلىىت  الخىىىسا المائىىل  ىىين النبىىرة وايلميىىل، وأعجبنىىىا 
 .عل  هذا الخسا التبيس(  2 ، 1:  1)عز التداللت   النصر  المقدلل   ل 

  لىىتعال  اهلل  التلمىىل علىى  فىىافىىالخسا المائىىل  ىىين  ت : )وأعجبنىىا مىىدا   ىىرإ منىىا
قيىات ، فىالنبا الصىادا يمىدف ىلى  ىعىال  ا ..  لىتعالن  فىا المسىي  يسىر ا ين و اأنبيا 

 إرادقىى  و ف النىىاس  ىىاهلليعلىىن وىىخات اهلل ، ببيعىىل اهلل ، حسىىز  سىىسة  شىىيئت  ، فمىىر يكعىىّس  
 ،ت أفتىار   ىن اهلل ، ف  رالى  ليسىت  ىن  نىا فالنبا هر  ن يتتل   ما يكرح     ىلي  ،عمل و

 .(، وهتذا فالخسا  ين  سقبتا النبرة واألرهيل كبيس ل  ن  صدر ألم   ت يس

.. ت  يعلىىن وىىخات اهلل ، ببيعىىل اهلل ، حسىىز  سىىسة  شىىيئفالمسىىي  ى ىىا أ  يتىىر  نبيىىا  )
عنىد  تتل   نىل  ي ( أو هريتتل   ما يكرح     ىلي   ن اهلل ، ف  رال  ليست  ن  نات أفتار 

تتل  يى، وال يرح  ىلي  شىا .. فمىل كىا  المسىي  ( ن  نات أفتار ) :نخس  أو وفق قعبيس 
  حسز  نات أفتار  أم  حسز  نات أفتار ييس ؟ هذا ل اإ أنتلس مرا  .

)التعسيىىف التتىىا ا للنبىىا هىىر أنىى  الشىىخ   وألىتذكس هنىىا  ىىرإ كاقىىز  سىىيحا يقىىرإ:
ا يعلىىن مسىىتقبل، للشىىعز، كمىىا يسشىىد  الىىرحا ايلمىىا( ىذا النبىىالىىذي يعلىىن ىرادة اهلّل، وال
 ىرادة اهلل ، وليى هر اهلل.

أ ىا  خصىر  لى الل حاولت أ  أفم  العال ل  ين ل الا ومرا ىل، فلى  ألىت ا: )
عقىل اهلل و ،المسىي  هىر كلمىل اهلل ، أي أنى  ن ىق اهلل العا ىل : فالسد كالتالا ؟عن  ت  أعلن

 نخصىىاإ  ىىين اهللاأ ىىدي    ديىىل اهلل ، وال و كلمىىل اهلل لىىس دي ، أزلىىا   زليىىل اهلل ،و النىىابق ،
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  المسي  هر كلمل اهلل ، ىذ  ىحي  و ىل  اأ د ،و ،كلمت  ، فاهلل  تتل   تلمت  فا اأزإو

(،  ىىىا العال ىىىل  ىىىين لىىى الا أ ىىىديو أي أزلىىىا ،فالمسىىىي  فىىىا مىىىرهس  الالهىىىرقا لىىىس دي
 ؟ومرا ل

فىىإنا ال أقر ىىا أ  قجيبنىىا: ال ىىز  منىىل شىىسيخل  ؟  وىىست ببيبىىا  حىىين ألىى لل :  تىى 
 وىنسانيل ووووو... فمذا ليى مراب ل الا.

وهىا  مىا،مىا  عىد هىذا الىن ، فقىد  سأقك وهذا ال يعنا أنا ل  أ سأ النصر  التىا ذكسقَ 
  قسىتدإ  مىا على  ىعالنىات المسىي  عىن ألرهيتى ، ولننا شىما فىا  ىادم نصر  يمتنل أ

 اهلل. اأيام ى  شا 

َ«فإنللَفيللَيحل َمل َمل  َ  المل تَد لاياًَ»قخضل منا ت  فنقل لا  ا يقرل   رلى: 
 لرهيل ، وهذا  ا ال يصل  عندي فا الداللل، فبرلى  سأيا هر  ن  اإ  ( 9:  2كرلرلا )

المسىىي ، ولسىىت أنىىا    عتقىىد  ودعىىرا  فىىا المسىىي ،  ىىل أنىىا ألىى إ وأ حىى  عىىن ىعىىال  
عىىن ىعىىال   ىىرلى أو التنيسىىل، فىى  راإ  ىىرلى وققسيىىسات التنيسىىل ليسىىت  المسىىي ، ولىىيى

 عندي  رضا  برإ، وأنا أ بلما  نل فا  اب الشس  ؛ ال االلتدالإ.

: هىىل أعلىىن  ىىرلى أو التنيسىىل عىىن الهىىرت المسىىي  أم نبرقىى ؟ ورنااوىذا كنىىت لىىتح
 -،يىىل المسىىي فىىإنا لىى عتسف لىىل  المزيمىىل، ف نىىا  ت كىىد أ  التنيسىىل و ىىرلى يقىىرال    لره

 ىا  ا  فإ  التنيسل قتبا فىا عقائىدها  ىرلى، ولىيى المسىي  ، ولىذلل ك يىس - و حسز رأيا
: المسيحير  اليرم   . ( سيحيين)، وليتم  يصيسو  ( رلسير ) لتك

هىىل أعلىىن »محىىل البحىى : ف حىىل  ح نىىا..   ىىالعمرم هىىذا الىىن  البرلسىىا لىىيى فىىا
  رلى. المسي  .. وليى «المسي  عن نبرق  أم ألرهيت ؟

نبرقى  أم  هىل أعلىن المسىي  عىن»وأحسن منا ت  حين ا تسب  ىن  رضىر  الحىرار: 
 .« ؟ألرهيت



 

 

 «أنا األول واآلخر» 
 ، ن المستحيل  ن قيا  أ  ن  ن  نبرة شىخ   ىن أ ىراإ فمى  فقىط وكا  مرا ت  : )

لميل ويل ايسمافما  الل  ال بيعل ال ،فاأ راإ ليست كافيل نمائيا  يثبات نبرة هذا الشخ 
 ىالرا  ّدعىرا النبىرة ، هىل نصىد م  فقىط أنمى االتىاريخ  فالت يسو  عل   ىّس   خس!! لشخ  

 وىسيحا    نل ال قجىد ىعالنىا    -ضمنا   - (، وهذا  عنا  أنل قعتسفعن نخسم  أنم  أنبيا ؟!
عىن   ن المسي    لرهيتى  وال نبرقى ، وقىسى أنى  حتى  لىر ومىدنا هىذا ايعىال   ىن المسىي 

 لرهيت  أو نبرق  فال  يمل ل ، أ  البشس يتذ ر  فا دعراه .أ

ب: وهنا أ رإ لل: المسي  أعلن عىن نبىرة نخسى ، وأنىا أوىد   حىين  ىاإ  خاببىا  ا 
 لذلَجي ل عَ  م ليتَ َ، للَ  حقيقليَج لا نل َ إ َ:نَيع ف   باي َجمذهَميَ  حياةَ ل»
 ع  هر رلرإ ايل  الحقيقا .. ا ب.(، ن٣: 1٧)يرحنا  «هس تل 

نا ىل مىعالنيىا   ىن المسىي  على  نبرقى ،  ينمىا ال يملىل  وهتذا قسى أنا أ لل دليال  
 باعا .ق  ل هذا الدليل ايعالنا الصسي  عل  ألرهيت .. ولدي أدلل أخسى، لنعرد ىليما 

تىرر يىا دك -فحتى  لىر كنىت لىمعَت رلى : ) ا ل  أ ل  ولن أ  ذكس منا ت  عل  لسانا
خشى   ىا أوبلز  نل عبادق  ، ل  قتن لتصد  ،  ىل  ، ن ف  المسي  نخس  أن  اهلل -  نقذ

هلل ( ا) أنىا  :ىذ   ىرإ المسىي  كمىا فعىل رالىا  اليمىرد  عى  .أ  قخعىل هر ألرأ  ىن هىذا ، 
 .(حت  ن بت ألرهيت  ا  لخليا  ليى كافي

، أنى  نىا اهلل(   نىت  ى  ر ىا  أالمسي  يقرإ: ) فلر لمعتك وهنا الم  لا أ  أخالخل، 
ىال  ، أ  المسىي  عنىدي ال يتىذب، وال يى  سعندي ال يتذب، ولر أ سنىا  عبادقى  لخعلىتك 

 .   س مائز

لتن  ل  يقل ذلىل لىا وال ل يىسي .. لى  يعلىن هىذا ايعىال  .. ولى  ي البنىا  السىجرد 
إََياَأَ ﴿والعبادة ل   ََااَوَ هللل ذق لنََج   َم  ن  َ للَهيق لَيَ   جن يََج إمل  لذإ َ هَّخ  َيَ َ َ َنلَ َاإ لَ َ   نَّلاا  َنََم ق يَ  َ بق

ََهعق ََ َتلإ مق ََأ   ََفَقاق تإلإ َاإ ق نَمإن إ   َ َسَ  يَب َحقلو َ َاإ َوََماََ يق َ  يَ َنق َحاَنَكََماََيكإ نإ بق ََااَوَسإ
َ هللل  َدإجن   إ

ََماَف يََنفَق َ  إ يََجالََ َأق ََماَف يََنفق   غإيإ و  َ  ق نََّكَ َنَ ََأالَّمإ َكَ   ََماَ   ليَب لل  َهن  َملاَ ََم ق الََّ   َ ل ق ََ هإ اإ ق إ
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َتن يَمإنللَ َ َنللَ َ يق للاََهللَ فَّ ََفَ مَّ لليه  ق َف  لل إ مق للاَدإ يا ًَمَّ ََشلله  ه  ق ََأَ لليق ََجمإنلل إ َََهبل لليََجَهبَّكإلل ق ج قَ هللل للاإ بإ َ أق َ َن 

َ ََشليق ََج َنَ ََأَ  َمإل ل  ه  ق ا يَبََأَ يق ياَ    َّ ََشله  ملاَأ ل َ(،َج ريل َ جهدَإ117َ-116)  مائلاة:ََ﴾ و
َ﴿سللبي َ  حلل حَ،َالَ السللتاالو،َجمث هللاَا  لللَهعللا  :َ وإ ََفأََنللاَ َجَّ ََجَ للا  َمن   لل َّ ق

ََمللاَنَ   نق   َ اإلل ق
يَنَ) للا  َعاب  للفإ ن81ََ  ق للاََي   ََأمَّ  َّ َعلل ق َ  ق ََهول  ََج لهق   للَماَج ت  َّ   َ َحاَنََهول  للبق   ؟ لل  :َ)َ﴾(َسإ

81َ-82). 

 ىذ  ، كيىف ن بىت ألرهيىلوحين ل  يجد منىا ت  ىعىال  المسىي  الصىسي  قسىا لَت: )
؟يسر 

تىىا الو،  عىىن  جيئىى  لالنبىىرات القديمىىو قعاليمىى و أ رالىى و ايما ىىل : حصىىيلل أعمالىى 
قحققت فا شخص  .

ى  كانىىت و حتىى  ،ال أ  نصىىد   فقىىط أعمالىى و فىىال يمتىىن أ  نصىىد   فقىىط أ رالىى ،
   ىىل نصىىد    ىىن حصىىيلل ممىىا أ رالىى ا ال يسىىت يا نبىىا عىىادي أ  يعملمىىا .فسيىىدة  ىىن نرعمىى

 (.كيف أعلن يسر  عن ألرهيت   :هذ  ىما تا عل  ل اللو أعمال  .و

عنا (، فمذا خارج عن  رضر؟ال يا دكترر، ل  يتن ل الا: )كيف ن بت ألرهيل يسر  
قى ،   يعلىن عىن الهرحت  ا  ، ويمتن أ  ننتقل ىلي  حين يعتىسف منىا ت   ى   المسىي  لى

 هيىل يسىر لذا لتبدأ  جما أ راإ وأعماإ قسى فيما دليل ألرهيت ، وحينما ل نا   أدلل ألر
 الذي ل  يعلن عن الهرق ... 

.«هل أعلن يسر  عن نبرق  أم الهرق ؟»ل الا: عل  لذا أرمر أ  قسكز 

ض حاليا   قملل   ساهي عن أدلتل عل  ألرهيل المسي  )أ رك  ى وهنا الم  لا أ  أكعس 
و ىت  دك ..  ن  بل ى ساهي  .. ،  المجد الذي كا  لىا عنىد ..  ىا الى  ا نى (، فلى  يحىن  عى

 نقاشما.. فما أدلتت  عل  األرهيل.. وليست ىعالنات المسي  عنما.

لرهيت  عند دخرلى  ىلى  عالمنىا فقىط،  ىل أفالمسي  ل  يعلن : ) مما    اإ منا ت   رال  
ليتمممىىا فىىا  ،اأ ىىراإ حتىى   جيئىى و لىىتمست النبىىراتاو،  يىىامأعلنمىىا ك يىىسا  فىىا  ىىدي  اأ

(، وهىىذا لىىيقردنا لمرضىىر   مىى  و سيىىز  ىىن  رضىىرعنا، وهىىر  خمىى  القىىدوس و شخصىى 
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ىعالنات يسر  عن ألرهيت  فا العمد القدي ، ولنا ىلي  عردة  عد أ  ننتما  ن ىعالناق  فىا 

.العمد الجديد

   سىىخس السايىىا أوإ ىعالنىىات يسىىر  المختسضىىل عىىن الهرقىى  ، فقىىد لىى عتبس التشىىماد
َبا يل  نلاَ ل ل َج  يلا َ،َ  » ىسات عديىدة : و المسي  يقرإ عن نخس  فىا  راضىاكتبت : )

 .( 1٣:  22رايا )  «  نهاي ،َ لجوَج ر  ج

حصىل  : هل قخبسنا أين أعلن المسي  هذا؟ و ىن لىمع ؟ وفىا أي لىنل ققسيبىا  حسنا  
 ن؟؟ وأي« لجوَج ر  »ال ؟ وهل أنت  ت كد أ  المسي  ووف عدة  سات   ن  هذا ايع

 لرهيل لنبدأ النقاش في .. لقهذا أوإ ىعال  ، ىذا  

بىل أريىد ق بيىت  سى لل فىا ذهنىل، وال أريىد ىحبا ،لتن  بل أ  نبدأ فا هذا النقىاش
  يتىر  أينب ىا  المرمى  ىلىا   أ  دليلىل - وأنىت قسىتدإ علىا - ما، لتن أرمر أ  قتذكس 

و أ،    حىاور ، أو نصىا  يى  ن  ى، كى   يتىر   ديمىل عقليىل، أو  انرنىا كرنيىا  عليى   يننىا  تخقا  
  رال  ودر عن المحاور  ن  بل.

بىىس كتىىا ا عنىىد  توأاكىىد لىىل أ  كىىل  ىىا فىىا كتا ىىل ال يعتبىىس حجىىل عنىىدي، كمىىا ال يع
سىىي  فىىا كتا ىىل علىى  لىىبيل التنىىزإ حجىىل، ولتنىىا لىى  بل التشىىماد   مىىا قنسىىب  ىلىى  الم

ا وأنت والتبقا  الحرار، وىال فإنا ال أكاد أا ن  شا   ما لديل، ف رمر أ  قستحضس هذ
 قتتز لا .. ف نا أوافق عل  التداللل    راإ المسي  قنزال ؛ ال قصديقا .

ييىس  و ن ىكماإ الحرار حىرإ نى  لىخس السايىا  -وديقا الدكترر  -هذا لن يمنعنا 
 يت   ن ىعالنات، وذلل  عد قخضلت   جراب ألئلتا السالخل. ما لد

 ولت  قحياقا واحتسا ا.
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 .نعمل رب المجد يسر  المسي و لالم، الدكترر  نقذ السقار 

 أقخىىق  عىىل أ  أفضىىل بسيقىىل للحىىرار هىىا النق ىىل  نق تمىىا ،و أشىىتس  علىى  الىىسد ،
 دلل واحدا  واحدا  ،  عيدا  عن المقد ات ال ريلل فا كل  داخلل .درالل اأو

ريى  ومىرد  الحلىات لىا و  قد ل فا  داخلتل اأول  كتبَت و فحضسقل قخضلَت 
 قجنبتمىىىا قما ىىىا  حتىىى  ال أحيىىىد عىىىن المرضىىىر  األالىىىا ، فمىىىنو ،، لىىى  أرد عليمىىىاعليمىىىا

 ،حىرارفىا  رضىر  ال رأيى و المن قا أ  قتر  المقد ىل للتعسيىف عىن عقيىدة كىل شىخ 
   ل شس  كما قخضل حضسقل. ،فما ليست التدالال  

 فى رمر أ  نلتىزم  مىذا فىا ، ل فا  ضمر  المرضر ، فالمشتلل ليست فا المقد ل 
 ننا   اأدلل  عيدا  عن المقد ات .و ،المداخالت القاد ل

 حىرارلىا أ  عنىرا  ال  تىذكيس ل  مالحلتل اأولى  على   قىد تا، حضسقك  قخضلَت 
لمسىي  ا هىل»:  ىين و أ  هنىا  فس ىا   ينمىاو «؟ أم ألرهيتى  هل أعلن المسي  عن نبرقى»: هر

 «.؟نبا أم ىل 
 حضىسقل يىدإ أنىل وأرمر أ  قتخضل حضسقل  قسا ة رلالتا اأول   جىددا  ، فىسد  

ن أمىل لتنىا  ىدأت كال ىا  مقد ىل  ىو،  ف نا أعسف الخسا ميىدا  ، ل  ققسأ  داخلتا ميدا  
 !! الحرارققدي  اأدلل التا لننا شما فا و لتدالإليى لالو ،شس   عتقدي

الىذي و دعنىا أخىت   قىرإ المسىي ) :نتميت  ىن  قىد تا ،  لىتك التجدنا عند ا  لذا
 ىا  ،شىس   عتقىديو التا يسضىما التعسيىف  ت  ين المقد ل، ف نا فس  (ليتر  نق ل نقاشنا

 . لنبدأ  منا شتما االت رارالحأدلل و  ين  حترىو ختصار عل  ألئلتل ،اايما ل  
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ال و األرهيىىىىىل ليسىىىىىتا  تىىىىىسادفتينو النبىىىىىرة: ) الحلتىىىىىل ال انيىىىىىل : حضىىىىىسقل ققىىىىىرإ
ا  العجيز ال سيز أ  حضسقل قنا شنا فا كتا ا المقىدس، ثى  ق ىس  مانبىو ،( تجانستين

هىر  خمىرم و ،لىا  ع خمىرم حضىسقل قحاوإ ىلىقاط و  خمرم التتاب المقدس عن النبرة ،
 ايلالم عن النبرة !!

ف  ىال با  ختلى رهىو كما ذككىس فىا التتىاب المقىدس ، رم النبرة خم نا قحدثت عن ف
 عن نلسة ايلالم للنبرة . قما ا  

ن دليلىا عليى   ىو ،اينسىانيل ضىدا  ال يجتمعىا و األرهيىل : حسز رأيىا) :ث  ققرإ
 (.التتاب المقدسو التجس ل البشسيلو العقل
 .أرى أ   ا قذكس   ترافق  ا التتاب المقدس وال القس   التسي  ال

 فىا هىذ  ا  لتنى  لىيتر  ضىسوريو ،لتشماد  ايلالم فا حراريالري  أنا ال أحبذ ا
ممتىن  ىن ال»يقىرإ: فخسىس  يىل قجلىا اهلل للجبىل فىا القىس   ، يفالشيخ الشعساوي ، النق ل

أكىىسم و أحسىىنو ، فمىىا المشىىتلل ىذ  فىىا قجسىىد اهلل فىىا أرو «خلقىى  قجلىىا اهلل علىى   عىىض
 هر اينسا  !!؟و ،خلق 

 ؟!هذا هل يصعز عل  اهلل فعل 
 هل هنا   ا يمنا قجسد اهلل فا اينسا  ؟!

 .  ن قيل ننا شما ا  لبا أاينسانيل ضدا  دو  أ  قذكس و األرهيل :ال ققل لا
 ، فمىر نى « فيكلذوَ ليسَ هللَ ن لاناًَ» :لتدالإ حضسقل  سىخس العىددال و د عجبتك 
 الف السنين !! يع     الرعاظ  نذ و يشسح  الشسا و يقسأ  المسيحير 
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كيىىىىف يختىىىىس  عنىىىىا ، و فىىىى رمر أ  قسامىىىىا شىىىىسح  فىىىىا التخالىىىىيس المسىىىىيحيل لتعىىىىسف

 أنت !مذا ش نل ف ،ققبل  أو ال ققبل ث  لل أ  يخسسو  هذا الن  ، و المسيحير 
 لتحالل قجسد اهلل ؟؟االعدد  لخس يقرإ فمل 

فىىا    اهلل ال يتىىذب   ىىل اينسىىا  ، فىىاهلل  ىىال با: ى ىىال با ال ، الىىن  واضىى  يقىىرإ
 مرهس  الالهرقا ليى ىنسانا !

 ،قىد  ، فىالن  ال ينخىا قجسىد  كمىا قعتااهلل ليى  ن وخاق  التىذب أو النىدم ، حاشى
 ا اينسا  .ميقا فيم لذا ال لندماو التذبو رع  فا  ل ينخا ى تانيل 

فالمسىي  لى  لممى ، فا شخ  المسي ، هل كذب أو نىدم؟؟ هنىا ا فعند ا قجسد اهلل 
 حىىدي  الشىىخاعل الشىىميسوورد هىىذا فىىا يتىىن لىى  خ يىىل علىى  ايبىىالا  إممىىا  الجميىىا ، 

 ييس  .و
 نايرح)  «نَمنك َيبكتنيَأ  َ طيل ؟م»المسي  هر الرحيد الذي يست يا أ  يقرإ : 

 فمر التا ل الم لق ، الرحيد  ال خ يل فا التتاب المقدس .، (4٦:  8
 فمل كذب المسي ؟ هل ندم؟

 ذ  ؟!ىل  يندم ، فما المشتلل و المسي  ل  يتذبو ال يندم ،و ،اهلل ال يتذب، ىذ  
خىىس ، أ   و ىىت فىىا يمتىىن أ  ننا شىىما  التخصىىيل و لىىن أبيىىل أك ىىس فىىا شىىس  ا يىىل،

 .أيضا  لياا العدد  م  مدا  
 ىىين و ،والقىىرإ اأعجىىز لحضىىسقل أنىىل ققىىار   ىىين حلىىرإ الالهىىرت فىىا النالىىرت

 د!فا و ت واح ا  ىنسانو ا  ال يمتن أ  يتر  نباق (نبيل)قشبيمل ال سيز     الصديق 
، ل فىا الجسىد البشىسي المىاديحضسقل ققار  حلىرإ الالهىرت   بيعتى  ييىس الماديىف

 قحاد؟؟!!و االأ عض    بيعتين  اديتين ال يمتنمما الحلرإ فا
 .فمذا التشبي  ييس  قبرإ يا عزيزي
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  ال  فا نخى الر ت !!و ن  حيرا : ىال يمتن أ  نقرإ :ث  ققرإ
هىىا و -يرضىى   ىىدرة الشىىيابين و ، لالتتىىاب المقىىدس واضىى  فىىا هىىذ  النق ىى ىىا أ  

 فىاا قسل ما عل  مسد اينسا  ، فحضسقل قعلى   عجىزات المسىي  ف - الئتل لا  ل 
ن أيضىىا  عنىىد ا دخلىىت اأروا  النجسىىل فىىا الخنىىازيس  عىىد خسوممىىا  ىىو ،الشىىيابينىخىىساج 

  .( 1٣:  ٥راما )  س ى  الشاب المصاب  ما.
 !فا حلرإ رو  ييس  اديل فا مسد  ادي ؟ - كما قدعا - ي وعر لأفمل يرمد 

  .(1:  ٣قتل  فا حيل. راما )قترين و،  حرا و  ليى  د يرى  دمىوأيضا  قعل  أ  
 تتاب المقدس واض  فا ى تانيل حدوث ذلل .فال

 لحيرا ، فمىل ققىار  ببيعتىين  ىاديتين كىالذا ال أوافق عل  المن ق الذي قنا شنا في 
 النبات ،  حلرإ الالهرت فا النالرت ؟!و

هىىا  تحىىدة  ىى  حاليىىا  ، هىىل و ،  روحىىل  ىىد حلىىت فىىا مسىىد ى :دعنىىا أ ىىرإ لىىل
م أالىىدكترر  نقىىذ رو  أم مسىىد : ققىىرإقسىىت يا حضىىسقل )  مىىذا المن ىىق العجيىىز ( أ  

 هل قست يا هذا؟  كالهما ؟

 .   ن قل يخالف هذ  النق ل ال با ال قست يا أ  قختار ، أ

 فا نخى الر ت؟ ا  مسدو ا  كيف يتر  اينسا  روح :  رإ للل
؟!  السو  ببيعل  ختلخل قما ا  عن ببيعل الجسد ، هل قسىت يا أ  قعارضىنا فىا هىذا

  !، ال يمتن الجما  ينمما ا  أو مسد ا  ، اينسا  يجز أ  يتر  روحف بقا  لمن قل 
 .لذا ل  أ تنا  ختسقل ورد 
  أ ،ىلىى و المسىىي  هىىر نبىىا:  ىىرلا نا علىى نىىل ال قىىرافقى : الحلتىىل ال ال ىىل : ققىىرإ

 ال وزيسة ....ىلخ .و ليست أ يسةو الملتل ىليزا ي   لتل
 (.ي   ، أو ىل  يتتل  ال يكرح  ىلى ا أ  يتر  المسي  نبيا  يكرح  ىلي) :وققرإ
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يسىىر  اينسىىا  الىىذي حىىل فيىى  الهىىرت اهلل ال يىىتتل   ىىن  نىىات  الىىسد  سىىيط مىىدا  :و
 .ز الخم وهذا ليى وع ،  ل  ما يكرح  ىلي   ن اهلل الحاإ في   الهرق  ،أفتار 

كلمىىا قن بىىق علىى  و كىىس فىىا التتىىاب المقىىدس ،و ىىد شىىسحت لىىل  عنىى  النبىىرة كمىىا ذك 
  هىر كلمىل المسىي» :فعند ا نقرإ، ىل و ىنسانيل ، فمر نباو للميىمر يجما ببيعل المسي  ، ف

ينجيىل فىا ا،  معادلىل  سىي ل نسىتنتن أ  المسىي  هىر  «اينجيىل هىر كلمىل اهلل»: ث  نقىرإ، «اهلل
 لما عل  لسا  اينسا  يسر .ذاق  ، هر ايعال  اي

 جىىديات  ىىق اهلل العا ىىل ، هىىذ  أنو  ىىن ) كلمىىل اهلل ( هىىر عقىىل اهلل النىىابقفىى  نرم اال
 العقيدة المسيحيل.

  الحلتل السا عل : حضسقل ققرإ     ىما تا ليى لما عال ل  س الل !

  أ التىىالا ليسىىت ىما ىىل فقىىط علىى  ألىىئلتل ، ىال و ،ريىى   ىىرلا  سىىبقا  أنمىىا  قد ىىلو
 لىاهىر أزو ،كلمىل اهللما تا  ن المختسض أ  قتر  واضحل ، ف نا أشىس  أ  المسىي  هىر ى
  ؟ ت  أعلن المسي  عن الهرق :أ دي ، حت  ألت يا أ  أقدرج  عل ىل  ىما ل ل اللو

 ،عالمنىىا   لىىيى فقىىط لحلىىل دخرلىىو ،وكانىىت ىمىىا تا أنىى  أعلنمىىا فىىا القىىدي  لقنبيىىا 
أ  المسىىي  أزلىىا حتىى  كيىىف  التىىالا  ىىن الراضىى  مىىدا  أ  ىمىىا تا كانىىت  حامىىل لشىىس  و

 قتض  ايما ل .

ى أنىا أ ىرإ لىل  جىددا  : هىذا لىيو ،(لتداللا  قرإ  رلى السلرإ ال يصى )ا :ققرإ
  ل شس  لمعتقدي كمقد ل نن لق  نما . ،لتدالال  ا

 

يحا    كال ا  عنا  أنا أعتسف أنىا ال أمىد ىعالنىا  وىسى : الحلتل الخا سل : ققرإ
  ىلخ ن المسي    لرهيت  ..
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، ال  هىذا شى نل أنىتو ،لىتنتاج حضىسقلاو ال با هذا التالم لى  أ لى  نمائيىا  ، فمىذا 

خليىا  ال ل« أنا اهلل» :   رإ المسي ى :فتال ا واض  مدا  ، أنا  لت  الحسف، قسق   علّا 
 ،خعىلحت  المعجزات  مخسدها ال قتخا ، فال د  ن مما القرإ  ىا الو، يتخا لإليما    

 المسي  ل  كل المجد ، هذا ليى كال ا أنا ،  ل كالم المسي  .هذا  ا فعل  و
قسىا لرا فىا و ،قعجىز اليمىرد «مغفل هةَ لكَ طايلا »: فعند ا  اإ المسي  للمخلىرج

فمىر  ،، أ ا المسي  فعسف  ىا يختىسو   ى  فىا  لىر م  «بألَس طانَيغف َ  خطايا» لر م : 
َيإقلللاوَ  مف للل فَ:َمغفللل هةَ لللك يملللاَ ي للل َ نَ»التلىىى  ، فقىىىاإ لمىىى  : و الخىىىاح  للقلىىىرب

َ جَ مل َسل ي   جَ طايا َ،َ مَ نَيإقاوَ:َال    أ سىفالمسىي  يى، ( 9:  2 ىس ى )  «؟مل  
 هذا  ا فعل  المسي  ل  كل المجد.و ،القرإ ال د أ  يتر   سنردا   خعل

َ نَيع فل  مذهَميَ  حيلاةَ لبايل َ» :لتشمدت  قرإ المسي ا الحلتل السادلل : 
  علقا  عليما     المسي  رلرإ ايل  الحقيقا ) ا ب ( .، «...

 !!!! أ  المسي  ) كلمل اهلل (  سلل  ن ا ب وال مديد في  أ  المسيحيين ي  نر 
 نع  ، المسي  ) كلمل اهلل (  سلل  ن ا ب !

 أرلل المسي  كلمت  ، فما ىرلاليل داخليل .و ،لمافا ب هر الذات اي
 «لي سلل َم متلللَفلليَ له َ،َسلل يعاًَدللا ًَيإجلل لَا  لل»ود النبىىا يقىىرإ  ىىالرحا : فىىدا
 .(1٥:  14٧) ز رر 

، ( ٣0:  041 ز ىىىرر )  «هجلللادَجدللللَ له جَه سللل َهج لللكَفتخ لللقَ،»: وأيضىىىا  
، فمىا   ىن (لمىا ( يسلىل كلمتى  ) المسىي  أ نىرم االض  مىدا  أ  اهلل ا ب ) الىذات ايفرا

 .فال دليل لديلوهتذا  .ىرلاليل داخليل
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ل لىر نىى :كال ا  عل  لسانل ل  ققلى  ، ثى  ققىرإ  الحلتل السا عل : قّدعا أنا  لتك 
   نت    ر ا  أن  عند  ال يتذب !!" أنا اهلل"لمعت المسي  يقرإ 

 أ  المسي  يتذب! :وك نا  لت
 أ ىىىرإ شىىىيئا  علىىى  لسىىىا  نىىىا النىىىل ظلمتنىىىا ، ف ى :دعنىىىا أ ىىىرإ لىىىل، علىىى  العمىىىرم 

د لىيى حضىسقل  بعيىو ف نا فقىط ألىتعست  نى  القىرإ ،، ،  ل أ رإ  ا يقرل  نبيلحضسقل
 عن قعالي  رلرإ ايلالم .

 َ،َ نللاَهبكللَ:فيقلل و» –لتنىىل قعسفىى  ميىىدا  و ل ختصىىس الحىىدي  –فسلىىرلل يقىىرإ 
َضله َ يكلادَ ن نَبع تل ََ-مل هينَ جَثالثلاََ-نع ذَباهللَمنكَالَنح  َباهللَشيئاًََ:فيق   ن

« .. نعل َ،َفيكحل َألنَسلاقَ:فيق  ل نَ؟بينللَءيل َفتع ف نللَبهلاجَمل َبيلنك َ:ينق بَفيقل و
 .( 2٦9دي  ر   ح –اب  عسفل بسيق السايل   –تاب اييما  ك –)وحي   سل  

ا   ىن لىتعاذوا  نى  لمىا  ىد ناىنمىا و»هىذا الحىدي  :  ويقرإ اي ام النروي فا قخسيس
 .( وحي   سل   شس  النروي)  «المخلراا لمات وكرنم  رأ

نل لتستعيذ  ىن ى :ييس وحي  ، فسلرلل هر  ن يقرإ ا ىذ  حضسقل قتممنا  ش
لىذي اي لز  نل عبادق  ، فإذا كنت لتستعيذ  ن ىلمىل و ،« ناَهبك » :ىلمل عند ا يقرإ

 هللأنىا ا» :كنىت لىتخعل عنىد لىماعل  ىرإ المسىي  ذاقعسف  قد ا  أنل لتستعيذ  ن  ، فما
 ؟!«عبدونااف

 أم أنىل لىت لز  نى   يىل ؟جعلىل قسىجد لى لكافيىا   « نلاَهبكل » : ىرإ ىلمىلكا  هل 
 قك بت  رل ؟!!

لىىتنتس  حضىىسقل  ىىن اهىىذا  ىىا و ،أنىىل بلبىىت  نىى   يىىل ،فمىىل قىىتم  ىلمىىل  التىىذب
 ممىىا القىىرإ ينب ىىا ىىل  ،المعجىىزة وحىىدها ال قتخىىاو ،  القىىرإ وحىىد  ال يتخىىاى : ىىرلا

 الخعل؟!و
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؛ نعىى  ، فالمسىىي  الىىدماإ حسىىز «عبىىدنااو أنىىا اهلل» :ل  ىىن يقىىرإ لىىلال قصىىدا كىى

ذا لتىىن هىى عىى  أ ىىرر خار ىىل أيضىىا  ، و، «نىىا اهللأ»: لىىيقرإ و عقيىىدقل لىىينزإ  خىىس الز ىىا 
 .قضليل  ن 
تىا ال« عبىدونا؟اأنىا اهلل ف :أيىن  ىاإ المسىي » :يىدإ على  فسىاد عبىارة   هذا أيضا  ى ل 
، ا  يئال ي بىت شىو ،ا حضسقل أيضا  ، فمر لى اإ خىاب كسرهو السيد ديدات ،رددها بالما 

 ري  أ  المسي  أعلنما ك يسا  مدا  .
وأنىىا ال أ ىىار  الىىسب يسىىر  المسىىي   ىىا المسىىي  الىىدماإ التىىاذب ، فحاشىىا للمسىىي  

 الحقيقا أ  يتذب .
 ىل لمىا ال عال« .....جمىا أ رالى   ىا أفعالى    : )  ىما تاى : الحلتل ال ا نل : ققرإ

، ا  لىيى د يقىهىذا و أ  هىذا فقىط يثبىات ألرهيىل المسىي  ،: أنل قزع  أنا  لت  س الل،
تا عىن ىمىا     هىذى :نتمىا   ىن ايما ىل  لىتكال ا ميدا  ، لىتجد أنىا  عىد اال َت فإذا  سأ
خى عن  أ  المسي   د أعلن عىن ألرهيتى   ىن،  م«كيف أعلن يسر  عن ألرهيت ؟»: ل الل

،  التىىا  ىىن المختىىسض أ  ألىىتخد ما أثبىىت ألرهيتىى و،  مبىىت  مىىا  سىىبقا  أال سيقىىل التىىا 
 ىىنخى ال سيقىىل ، و ف فضىىل بسيقىىل يثبىىات ألرهيىىل المسىىي  ، هىىا كمىىا أعلنمىىا عىىن نخسىى 

 فحضسقل ل  قخم  كال ا ميدا .
، دةأوإ دليل فقط دو   قد ات أخسى حت  ال ن يىل الىسد دو  فائى فاأرمر أ  نتنا   و

ىعالنىات يسىر  عىن ألرهيتى  فىىا »هىر و ل ىىاناأ ىا  خصىر  عسضىل لعنىرا  المرضىر  او
ي  رضر  ختيار أاف نا  رافق علي  ، ال  شتلل فا هذا ، ف نا أع يل حسيل  «العمد القدي 

  سيحا قسيد  كما فعلت فا هذا المرضر  ، فليى لدي   ا أخشا  .

 «. ر  جَ ناَ لجو» :هر  رإ المسي و ،أوإ دليلو ،ن قا ا   للمرضر  السئيسا
   ىا لىتحاوإ فعلى   ىن ى :دعنىا أ ىرإ لىل ،و بل أ  أ دأ فا ايما ل على  ألىئلتل 

ىىز نخسىىل فىىا  ،شىىخ  يرحنىىا السلىىرإ لىىن يجىىدي نخعىىا  و بعىىن فىىا لىىخس السايىىا فىىال قكتع 
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َ نللاَ لجو» : عىىن فىىا  ىىرإ المسىىي  ، فيرحنىىا قلميىىذ المسىىي  الىىذي كتىىز  ىىرإ المسىىي ال
لتشمدت حضسقل  قرل   ىن اينجيىل  حسىز اايا ، هر نخس  الذي فا لخس الس « ر  ج

 «....ذهَميَ  حياةَ لباي م»:  شارق  فا  حاولل يثبات أ  المسي   جسد رلرإ
 فال  عن  لل عن فا يرحنا أو لخس السايا .

  (.أين أعلن المسي  هذا؟) حضسقل قتسا إ :
ديدة فىا عردد هذ  العبارة  سات  المسي و ايما ل : أعلنما فا رايا ليرحنا قلميذ  ،

فىا  فمل لت عن أيضا  فا راى اأنبيىا  ؟ هىل لىت عن،  راضا  ختلخل خالإ هذ  السايا 
 رايا ى ساهي  أو يرلف فا القس   ؟

 .(ن لمع ؟) قس إ : 
 لىل كتبمىاايما ل : يرحنا قلميذ  فقط  ال با ، فالسايا كانت ليرحنا فقىط ، ثى   عىد ذ

 يسشىد  يعىال   شىيئلو دس الذي يعصىم   ىن أي خ ى  فىا التتا ىل ، رحا  ن السو  الق
  اهلل للناس.

،  مبسيل  الرحا لمحمد فا يار حسا ودعنا أل لل أيضا  نخى الس اإ : عند ا أق 
 ىىن لىىما هىىذا الىىرحا ييىىس  حمىىد؟ فىىإذا بعنىىت فىىا  صىىدا يل السلىىرإ يرحنىىا لمجىىسد أنىى  

 !نبيل  حمدصدا يل  أيضا  ق عن فا  لمعما  مخسد  ، ف نت
 (.فا أي لنل ققسيبا  حدثت السايا؟)قس إ : 

يبىا  وال أعسف  ا أهميىل هىذا السى اإ، فمىل قسىت يا أ  قخبسنىا أيضىا  فىا أي لىنل ققس
  حدثت رايا ى ساهي  المذكررة فا القس   ؟!

 ىال با السايىا حىدثت و و ت كتا ل لخس السايا  سم  أنى  أثنىا  نخىا يرحنىا السلىرإ ،
سىىخس ، فمىىذا خىىارج  رضىىر  حرارنىىا ، نحىىن ال نىىتتل  عىىن التتىىاب المقىىدس  بىىل كتا تىى  لل

نخس  أو عصمل التتىاب ،  ىل نتحىدث عىن ىعىال  المسىي  ألرهيتى  فىا التتىاب المقىدس 
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 عصىمل التتىاب أم ال ! أ سأ  ير يا  (   ض النلس عن ىيمانل الشخصا و )المرمرد عندي

 خس. هذا  رضر  
دس ، الىذي بالبىت حضىسقل أ  أمىد فيى  ىعىال  فسخس السايا  ن ضىمن كتىا ا المقى

 المسي  عن ألرهيت ، فال حامل لل أ  ق عن في  عند ا أ دم لل ايعال   ن  !

 ؟« ر لل جَ لجو»:  ىىى قسىى لنا: هىىل أنىىت  ت كىىد أ  المسىىي  ووىىف نخسىى  عىىدة  ىىسات
 أين؟و

 ر  ىن يقىرإ،  ل التتاب المقدس هايما ل :  ال با  ت كد ، ف نا ل  أ ل شيئا  مديدا  
 ليى أنا .و ،هذا

نا ر   ا يل ، ىال أنىل ق ىالبو ايوحا و وري  أنا ذكست لل  رإ المسي   السخس
     جددا  .

علىى  العمىىرم ، دعنىىا أضىىا لىىل ا يىىات التىىا وردت فيمىىا هىىذ  العبىىارة علىى  لسىىا  
 المسي  نخس  ل  كل المجد .

 .( 11:  1رايا ) «  ر  جَ  يا َ،َ لجوجَ ناَم َ ل   » .1
بلاَ ملاَ نلاَ ليَ  ل َجَ،منل َميتلاًَجَ  حليَ،جَ، ر ل جَالَهخل َ،َ نلاَمل َ لجو » .2

 (.18،  1٧:  1رايا ) «  لباينَ.َءمين
  .(٣1:  22رايا ) «  ر  جَ  نهاي َ،َ لجوجَ  يا َ،َ  با ي جَ ناَ ل   » .٣

 ن ألتشمد  ما .لتن لو ذككست أيضا  كلقز للمسي  عل  لسا  المال  ،كما 
 هىىىر أوإ دليىىىل ،و،  أرمىىىر أ  قتىىىر   ىىىداخلتل القاد ىىىل فىىىا المرضىىىر   التحديىىىد

 فسنتنا    التخصيل عن كل دليل ذكسق  أنا أو قخضلت حضسقل  ذكس  .
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 لل عن فا شخصيل يرحنىا السلىرإ أو لىخس السايىا ، فىالن  أرمر أ  ال يت سا رد 

ل ننا شىى  ، أنىى   سىىيط ال يحتىىاج كىى وإ دليىى  هىىذا  ىىا معلنىىا ألىىتخد و ، سىىيطو واضىى 
 .ويل لت

أنىىا » : ىىن يىا قكىىسى هىذا الىىذي يسىت يا أ  يقىىرإ: زاإ  ىال ىما ىىل حتى  ا   فسى الا  ىىا
  ل  سات عديدة ؟ واحدة، ليى  سة، «ا خسو اأوإ

 خس . ال  ،هر اهلل وحد  « ر  جَ لجو»:  ا العل  أ  الجميا  تخق عل  أ 

 

1)دعنا أخت   بعض األئلل والتا أنتلس أما تل عليما  ا  ا ا األئلل  ). 

يقرإ المسي  يقرإ فا نخى لياا الحدي  عن الم  نين    أن  ليع يم  حياة أ ديل ف
لسلىرإ امىل  ىن خصىائ  النبىا أو ف ،«..ج نَهه كَ   َ لباََ،ج ناَ أطيهاَ ياةَ باي »: 

يسيد أ  يمنح   ن البشس؟ لمن ةأ  يمن  الحيا

 كيىف يتىر  المسىي   جىسد نبىا : معنى ، ال يع يى   ا   فا ىد الشىى :دعنا أ ىرإ لىل
 نين     يع يم  حياة أ ديل ؟ وهر َيعد الم

س وَيعىد ياهىا ، فتيىف يتجالىىالنبا  التىاد يشىتس اهلل كىل يىرم على  الحيىاة التىا أع ىا  
ذا فىىا األىىاس،  ىىل هىىا ع يىىل  ىىن اهلل لمىى أنىى  لىىيع ي  الحيىىاة ، التىىا ليسىىت  لتىى  ا  شخصىى

لمذا؟ االنبا ، ويجز أ  يتر   متن

اَ نلل»: وا ب لىىيع يت  حيىىاة أ ديىىل ،  ىىل  ىىاإ عىىن نخسىى  ،قبعىىرنا: افالمسىىي  لىى  يقىىل
الخسا كبيس مدا  .، «سأأطيك َ ياةَ باي 

لىل ذ  الخىساف فىا يىد  ثى   عىد ى :كيف يقرإ المسىي ، ال يع ي   ا  ال با فا د الش
 نما فا يد ا ب ) اهلل ( ؟ى :قرإي

                                                 

(1 ، و د ق  نقلما ىل  الجز  اأوإ لمنالبتما ل .(   هذ  األئلل وىما اقما والتعليقات عليما  حلما الجز  ال انا  ن الحرار
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  : هل هنا  أي نبا عل   س التاريخ ، وس   م ل قصسيحات المسىي اأخيسل الا و

 عن نخس  ؟

رعمىا ، عل  أنل أ ام أ راإ فسيىدة  ىن ناولن قجد ، ف، ىذا ل  قجد أي نبا وس   مذا 
س  وىحىد  هىر  ىن أو ييس  أ  يصس   مىا ، المسىي  و ا  ال يست يا أي ىنسا   مما كا  نبي

فمر ىلمنا ل  كل المجد والسل ا  . ، ما

 التقديس ، أنتلس رد حضسقل عل   ا بسحت  .و لل  نا كل المحبل
 شتسا  .
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 و عد، قحيل بيبل ،  يخائيل عزيزي الدكترر

عىض اأفتىار، لنسكىز ل قجاوز  عض  ىا ورد فىا المقىد ات، وهىا ضىسوريل لشىس   
 ل   نمجيل الحرار ،  رضر  الحرارع

العجيىز ال سيىز فا  نمجيل الحرار ، وبسائق االلىتدالإ الصىحي  كتىز منىا ت : )
أ  حضسقل قنا شىنا فىا كتىا ا المقىدس ، ثى  ق ىس  مانبىا   خمىرم التتىاب المقىدس عىن 

ذلىل و(، النبىرة !!هر  خمرم ايلالم عن و ،علا   قحاوإ ىلقاط  خمرم حضسقلو النبرة ،
 (.ال  تجانستينو األرهيل ليستا  تسادفتينو النبرةأنا اعتبست: )

 ىرإ ألىديل، فيمتننىا أ   للقرإ: ىذا كا  فمما للنبىرة  سفرضىا   وهنا أمدنا  ض سا  
  قجبسنىا على  فممىل، فىإنا ال أ    فممت  للنبىرة  سفىرض عنىدي، فتمىا ال يجىرز لىل 

فممىىا وال فممىىل  ىىن  سىىلمات العقىىرإ أو  ىىرانين  فلىىيى، أمبىىس  علىى  فمىى  المسىىلمين
 فتمىىا هىىا  حىىل خىىالف، فإنمىىا  حىىل نقىىاش، وال، المن ىىق أو لىىنن اهلل الماضىىيل فىىا كرنىى 

 أنما ليست  حل اقخاا.، يبن  علي  الدليل قصل  ألالا  

 ل   ؟هر  خمر ت  للنبرة وعال تما  األرهيل الذي قسيدنا أ  أ ب لتن  ا

ألرهيىىل لرهيىىل واينسىانيل  تجانسىىتا ، وأ  اقجيبنىا  ىىا  عنىىا  : المسىيحيل قىىسى أ  اأ
نىا عنىد  والنبرة  تتا لتا ، ويتجاهل منىا ت  أ  هىذا التجىانى  ىين األرهيىل والنبىرة  مت

ا  تجانسا  ونبرق  ال ق ت ، وىنسانيفا حق كل اأنبيا  فيما عدا المسي ، فمرل  ليى ىلما  
 ، وهتذا لائس اأنبيا .ألرهيت 

االلت نا  الرحيد عندك  هر المسي  الذي مما  ين النبرة واألرهيل، و ين اينسىانيل 
أ  المسي  ىلى  وهىر  :واألرهيل، فدليلت  عل  التجانى  ين النبرة واينسانيل و ين ايلميل



 

 

 «أنا األول واآلخر» 
الحىسارة  نبا وىنسا ، فالدليل هر المدلرإ نخسى ، كمىا أ  الىدليل على  أ  الشىمى شىديدة

أو  «المصىادرة على  الم لىرب»: هر أ  حسارة الشمى شديدة، وهذا يسمي  أهل المن ىق 
 ، وهر   ال ل  سفرضل عنده .«االلتدالإ الدائسي»

تىىا  ىىر خا  ىىن دفىىا التجىىانى  ىىين األرهيىىل واينسىىانيل أو السلىىالل يعتمىىد علىى   عسف
 ئىىات نسىىانيل واألرهيىىل، و مليىىارات البشىىس الىىذين لىى  يقىىدر واحىىد  ىىنم  أ  يجمىىا  ىىين اي

 حصىيما ىالاأنبيا  الذين ل  يجمعرا  ين النبرة وايلميل، فمر  ر ف  دعرم  شىمادات ال ي
 .الخالق

أ   لرهيىىل و ىىين اينسىىانيل والنبىىرة؛وأ ىىا أنىىت فىىدليلل علىى  ى تىىا  التجىىانى  ىىين اأ
لمسى لل ارنمىا هىا عن ك .. حالل فسيدة .. ال أللمما لل ، فضال   المسي  هر ىنسا  نبا ىل 

 ؟فتيف وارت دليال   ،التا نختلف عليما

، دينىا  و وأراد منا ت  أ  ي كد ى تانيىل التجسىد ايلمىا فىا ىنسىا ، وأنى   قبىرإ عقىال  
 فاحتن  دليلين:

سى إ اأوإ: أ  اهلل قجل  للجبل فا القس  ، ويمتن أ  يتجل  لبعض خلق ، وعليى  ي
  هىر اينسىاو أكىسم خلقى و أحسىنو فما المشىتلل ىذ  فىا قجسىد اهلل فىا أرو  ) منا ت :

د فىىا علىى  ى تانيىىل التجسىى (، فىىزواإ الحجىىاب  ىىين اهلل والجبىىل )التجلىىا( أوىىب  دلىىيال  !!؟
 ىنسا !!! 

 لتجلا هر دليل التجسد!! كيف قس ط  ين هذا وذا؟ا

كىىا  اهلل قجلىى  : ىذا ييىىس الصىىحي  إ تىىا  أحىىده  أ  يقىىرإ لىىل وفىىق هىىذا المن ىىق 
س ل    يتجسد في   ن  خ للجبل، فمن الممتن أ  يتجسد فا الجبل، فالمتجل  ل  أول   

 .يتجل  ل ، وهتذا قصب  أحجار   عبردة  ن دو  اهلل

 أرو وهىىر أولىى   ىىن  رلىىل: اهلل قجسىىد للجبىىل، ىذا  هىىر يتجسىىد فىىا المسىىي ، أنىى  )
 (.أكسمو أحسنو



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
 هلل قجلى  للجبىل، فمىا المشىتلل أ  يتجسىد فىاولي قا  خس، ويقرإ وفىق  ن قىل: ا 

 دمامل، فما )أرو  وأحسن وأكسم(؟ 

المن قيىىل، فشىىسب اينسىىا   ات، أنىىا أفمىى  الىىس ط  ىىين  عىىض العال ىى يخائيىىل دكتىىرر
 قى ، فبىينيستلزم التبرإ.. وقعز اينسىا  يسىتلزم االلىتساحل .. و ىيالد اينسىا  يسىتلزم  ر

 الخعلين قالزم ال ينتس  عا ل.

تىن أ   ال  لبقسة ؛ والقىرإ   نى  دليىل على  أ  المىال  يم ا ا العال ل  ين قجل لتن
 يتجسد فا  قسة؟!

نىى  أنقىىرإ: اهلل قجلىى  لشىىجسة؛ ىذا  اهلل يتجسىىد فىىا شىىجسة أو حيىىرا   ىىا أ  كيىىف لنىىا 
 )أرو  وأحسن وأكسم(!!!

زم أيىن الىىتالزم  ىىين التجلىىا والتجسىىد؟ أيىىن هىىر ىممىىا  فمىىرم العقىىال  علىى  هىىذا الىىتال
 سىلمل   ىلأم  ؟الذي ال يقرإ    أحد؟ هل قستند في  ىل   انر  كرنا يلز نا االعتساف   

  دهيل عقليل ال  نا   ن االعتساف  ما ؟ أم  اذا؟

 ىن ممتىىا ال أرى أي را ىط  ىىين التجلىا )اللمىىرر( والتجسىد، وىال لىىتجد  ىن يقىىرإ 
 التجسد فيم !!!( دليل عل  ى تانيل 9لل :  عجزة التجلا للتال يذ )لر ا 

 ال(، فىاهلل ؟!هىذا  هىل يصىعز على  اهلل فعىلال انا  ن أدلتل عل  التجسىد:  رلىل: )
، يصىعز عليى  شىا ، ولتىن يسىتحيل عليى  المحىاالت، فىاهلل ال يللى ، أنى   سىتحيل عليىى 

 الوىخل نقىى   التجسىد واهلل ال يتجسىد فىا  قىسة وال ىنسىىا ، أ  هىذا  سىتحيل عليىى ، أ 
 وليى  المستحيالت. ،قليق   ، فقدرة اهلل  نربل  الممتنات

ىحىد عك أ(  ىن هل هذا يصعز عل  اهلل فعلى  ؟!) :قيل مراب ل الل وي  فىا  اد البقىسب 
قسة شىىماإ المنىىد حىىين يقرلىىر  لىىل: اهلل يتجلىى  لجبىىل، فالمىىانا أ  يتجسىىد فىىا  قىىسة؟ فىىالب

 (يصعز عل  اهلل فعل  ؟! هل هذا خلرا  تسم يع ينا الحليز وووو )
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ا فىويجيبل عا ىدو الخئىسا  فىا منىرب المنىد: اهلل يتجلى  لجبىل، فالمىانا أ  يتجسىد 

اهلل  هىىل هىىذا يصىىعز علىى فىى ر؟ والخئىىسا  أشىىب  الحيرانىىات  اينسىىا   ىىن الناحيىىل الجينيىىل )
(.فعل ؟!

سا  ىين خىى  المسافل  ين اينسانيل واألرهيل ال يعدلما شىا  فىا الىدنيا، وال ،وديقا
 .النبرة وايلميل أ عد  ن المخار ل  ين المشسا والم سب

لىتنتار الت يىس  ىن   اهلل يحل فىا  خلىرا ي كىل ويشىسب ويمىرت  رضىا اأودعرى 
ا خاوىىا  نىى دركىىرا الخىىسا المائىىل  ىىين ايلىى  واينسىىا  ، فمىىذا لىىيى الىىتنتاما  العقىىال  الىىذين أ

رإ هرقيىر   سىىيحير  كمىا ينقىل كىىانحىن المسىلمين،  ىىل يشىاركنا فيى  الت يىىسو ، و ىنم  ال
 ى  ك يىىىسا   ىىىن»يرلىىىتاف يرنىىىت فىىىا كتا ىىى  "علىىى  الىىىنخى والديانىىىل ال س يىىىل"، وهىىىر يقىىىرإ: 

 .«الالهرقيين ال يسقاحر  ىل  فتسة ق لي  المسي 

 م18٧4)ت  تساوسلى دافيد فسيدريلوأكد وحل  ن قم  الباح  األمانا الشميس 
يل، ورإ الرثنعن اأ )نقال  «  ا  راعد التختيس اينسانااييما    لرهيت  ال يتنالق » قرل : 
(، ف ولئىىل الالهرقيىىر  وهىىذا الالهىىرقا يشىىاركر  المسىىلمين رأيمىى  فىىا رفىىض 11٥  

 انبنا.مالسلي  ىل   « راعد التختيس»الجما  ين اينسانيل وايلميل،  ل يسى لتساوس أ  

 لىدي  ىائتا»المسىيحا:  وكذلل فإ  فرلتيس يشاركنا السأي فيقرإ عن كتز الالهرت
 وكى نا أ ىرم  جرلىل فىا  ستشىخ  ، جلد فا هذا المرضر ، اأده   ىن ذلىل أنىا  سأقمىا

 .(٣8/20٥) صل الحضارة ، ولديررانت  «لق ساض العقليل

أ   اينسىانيل ضىدا  دو و   األرهيلى :ال ققل لاوهتذا أقا  أوإ مراب ل الل: )
 (.   ا يمنا قجسد اهلل فا اينسا  ؟!هل هنا،  ن قيل ننا شما  ا  لبا أقذكس 

واهلل  المزيد  ن األباب المن قيىل، فىالمن ق يقىرإ  ى   اينسىا   حىدود، وىذا أردَت 
 ال  حدود، فتيف يتجسد الال  حدود فا  حدود؟

 خىىس: اينسىىانيل ققتضىىا  جمرعىىل  ىىن النىىرا   )اأكىىل والشىىسب  وىذا أردت دلىىيال  
  والبتىا  والمىرت(، وكىل هىذ  النقىائ  وردت فىا وايخساج والتعز واالكتئاب والحىز



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
فا حق المسي  ، واهلل  نز  عنما، فال يحل فا مسد ي كىل ويشىسب ويبتىا  العمد الجديد
 ويتبرإ وووو.

لتىرراة: و ن أدلتا أيضا  عل  ا تنا  التجسد ايلما فا ىنسا  أو حيرا   ا مىا  فىا ا
(، والىىىن  وفىىىق التسممىىىل ٣: ٦ن التتىىىري)« أ للل َ ن لللانَ بلللا ًَلنللللَد لللاَيالهحلل َهج للل»

نىىافس ، فالجسىىديل ق«الَهللاجمَهج لليَفلليَ إن للانَ أبللاَبمللاَ نلللَ لنللل َد للا»البيسىى سيل: 
 ايلميل، وال قستقي   عما.

 (هل هنا   ا يمنا قجسد اهلل فا اينسا  ؟!وهتذا فقد أمبت ل اإ منا ت : )

اإ المخسىىسين  خصىىر   ىىا مىىا  فىىا لىىخس العىىدد بىىالبنا منىىا ت   ىىالسمر  ىلىى  أ ىىر
رلز ، وقشىا٦1ن رنيىرس فتىسي،   أفسمعت ىل  قخالىيس ) ،«...فيكذوََ يسَ هللَ ن اناًَ»

ينىا   هىذ   واحىدا   (، فل  أمد فيما حسفىا  1٥٧، ويعقرب  ل ا،   ٣9٦ اكنترش،   
سا  ح  الشىيقسأ  المسىيحير  ويشىس فمر ن )المس لل الالهرقيل المممل، فتذكست  رلت : 

 فىى رمر أ  قسامىىا شىىسح  فىىا التخالىىيس المسىىيحيل الف السىىنين!! ويعىى   ىى  الرعىىاظ  نىىذ 
 (.كيف يختس المسيحير  ويخسسو  هذا الن  عنا ، و لتعسف

 ،  نا شىل علميىل لمىذا الىنالتخسىيس لذا أ رإ لتى : ىنىا لى  أمىد فىا ثالثىل  ىن كتىز 
  عد ذلل فا  دى ى ناعيت . ولعلل قتحخنا  مخسس  خس نا   هذ  المس لل، لننلس 

ق  ى  ىن وىخااهلل ليوىل  حين  جا  هذا التخسيس، ل نا   قخسيسك  ل  حين  لت : )
 لتىذب ىل ينخىا ى تانيىل ا ،، فىالن  ال ينخىا قجسىد  كمىا قعتقىد ا التذب أو الندم ، حاش

 . (التا يقا فيما اينسا و الندمو

 لىيى اهلل»ة الىن  حيى  يقىرإ: وفا  نا شتا للمعن  الذي قخضلت  ى ، لى  دأ  قىسا 
 .«؟و يتتل  وال يخاأ ؟هل يقرإ وال يخعل ،وال ا ن انسا  فيندم ،فيتذب نسانا  ى

، لرمىز أ  نقىسأ الىن  ولر  لنا     الن  مىا  لنخىا ى تانيىل التىذب، كمىا قخضىلَت 
 (، فمىر ينخىافيكلذوَ ليسَ هللَ ن لاناًَهتذا: )اهلل ال يتذب كاينسا ( ،  ينما الن  يقرإ: )
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عن اهلل وخل التذب، أنما خصيصل ىنسانيل، واهلل ليى ىنسىانا ، فصىخات نقى  اينسىا  ال 

 .قليق  اهلل

يشىىىسب في كىىىل و فينىىىام( أو )لىىىيى اهلل ىنسىىىانا   و  لىىى  لىىىر  لىىىت أنىىىا: )لىىىيى اهلل ىنسىىىانا  
لبشىسي  ر ىر  اينسىا  فىا الضىعف ا ويمرت(، ف نا أنخا وىخل اينسىانيل عىن اهلل،  سىتدال  

 اأكىىىل، الشىىىسب، المىىىرت( الىىىذي يتنىىىز  عنىىى  اهلل قعىىىال ، هىىىذا هىىىر  قتضىىى  الىىىن )النىىىرم، 
 و ن ر  .

ا :  ا لر أردتك نخىا هىذ  الصىخات واي قىا  على  وىخل اينسىانيل فىإنا أ ىرإ حينىذوأ
ا ، وال )اهلل كاينسىىىا ، لتنىىى  ال يتىىىذب(، أو )اهلل ال يتىىىذب كاينسىىىا ، وال ينىىىام كاينسىىى

النخا لتلت  الصخات فحسز.يمرت كاينسا  ...(، فممنا 

ل النباقيى يرافقنا منا ت  عل  أن  ال يمتن الجمىا  ىين اينسىانيل والحيرانيىل، أو  ىينو
 لجمىا  ىيناوالحيرانيل، أنما أمسام  اديل ال يمتن اقحادها،  ينما يسى منا ت  أن  يمتىن 

البشىسي  الماديىل فىا الجسىد هرت   بيعت  ييىسحلرإ الال)لرهيل واينسانيل، أن  يمتن اأ
 ، فالتائن ييس المادي يمتن أ  يتجسد فا كائن  ادي.(المادي

ل، والتدللت  عل  مراز ذلل  حلرإ الشيابين فا الخنازيس، وحلرإ ى ليى فا الحيى
 وها كائنات روحيل )ييىس  اديىل( فىا ،وحسز رأيت  : كما و  حلرإ الشيابين وى ليى

ييىىىس  ىىىادي فىىىا مسىىىد المسىىىي  س والحيىىىل ، فإنىىى  يصىىى  حلىىىرإ اهلل، وهىىىر أمسىىىاد الخنىىىازي
، فجنىىىا ت  يقىىىيى اهلل علىىى  الشىىىي ا  وى لىىىيى، ويقىىىيى المسىىىي  علىىى  الخنزيىىىس اينسىىىانا
 والحيل!!!.

ي وىىعر ل كمىىا قىىدعا فىىا حلىىرإ رو  ييىىس أفمىىل يرمىىد ونتيجىىل هىىذين التشىىبيمين : )
 (.ى تانيل حدوث ذلل فالتتاب المقدس واض  فا..   اديل فا مسد  ادي ؟!

 « جايقل وَ  قلاَ،فأسلاجيلفلبمنَهحلبه ننيَ » ، يالىا  وقشىبيما  ييىس  قبىرلينلقىد كىا  
  الشي ا  وال ييس . - يا وديقا -(، فاهلل ال يشب   2٥: 40)ىشعيا 
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 ىىن ممتىىا ، أنىىا أنىىز  اهلل قعىىال  عىىن كىىل وىىخات  خلر اقىى ، و ىىن  ينمىىا  ىىا قسىىمي  

و (،   يقىاإ: )اهلل رأ  وخات  خلر اق ، ولىيى يصى  عنىدي  السوحانيل والجسدانيل، فمذ
ج مىذا يحتىا  وىخل لذاقى  العليىل، فرىال عل   عن  أن  ييس  سئا لنىا فىا الىدنيا، وأ ىا أ  قتى

علقىىا  يل ال قتأنىىز  اهلل قعىىال  عنىى ، فالسوحانيىىل والجسىىد لىىدليل ال أ لتىى ، لىىذا أعتبىىس  قشىىبيما  
  يليىق ب  المسىلمر  ىلى  اهلل  ىن وىخات فمىا على  ومى اهلل، وال قنسبا  ىلي ، وكل  ا ينسى

الخلق  جاللىى  وعلمتىى ، ال يشىىب   ىىا ننسىىب  ىلىى  المخلىىر ين فىىا شىىا ، والتشىىا   والتشىىبي   ىى
ي َإ﴿ متنا ، 

َ  َب   يحإ م  َّ   َ َ ََجمإ ََشيق  
ل  ثق   َسََمم   .(11)الشررى :  ﴾َ يق

ا مسدي، فمر و خصر  قشبيمل مراز حلرإ اهلل فا مسد  دليل حلرإ روحا ف
  علىى    ىىاإ  خىىس علىى  التشىىبي  المىىذ رم، فىى نت  قعىىا لر  اهلل وفىىق  ىىرانين الخلىىق، ققيسىىرن

اينسىىا  ، اينسىىا   تىىر   ىىن رو  ومسىىد، أو رو  قحىىل فىىا مسىىد، لتىىن هىىذا ال يعنىىا 
ال  مراز أ  يحل اهلل فا مسىد  خلىرا، أ  اهلل ال يقىاس على  روحىا، وال روحىل.. اهلل

َسَمََ﴿يشبمنا  ي َإَ يق
َ  َب   يحإ م  َّ   َ َ ََجمإ ََشيق  

ل  ثق    .(11)الشررى :  ﴾م 

منىىا ت  يرافىىق علىى  أ  المسىىي  رلىىرإ ايلىى  الحقيقىىا )ا ب( ، لتنىى  ريىى  ذلىىل 
 رلرإ  ختلف عن  قيل السلل، فبماذا يختلف؟ 

ىرلىىاليل سىىي  كلمتىى  ، فمىىا أرلىىل المو ،لمىىافىىا ب هىىر الىىذات اييجيىىز منىىا ت : )
 ح ىىىت فىىىا كىىىل التتىىىاب المقىىىدس عىىىن ذكىىىس لإلرلىىىاليل الداخليىىىل وايرلىىىاليل ، داخليىىىل(

 َت إ  كنىفى المرافقىل عليمىا،   لز ىا   ، ولسىتك فمىا  ىن  ىرلت  فحسىز ،مدأالخارميل، فل  
ارج ، فىىإنا أراهىىا ىرلىىاليل خارميىىل، أي خىىداخليىىل المسىىي   ىىن  بىىل ا ب رلىىاليلقىىسى أ  ى

   ول   ن  رلا. ذاق  المقدلل، وليى  رلل

 لذا ومز أ  نبح  عن  سمحات  يننا.

  سا :أأ ا  سمحاقا هنا فما 
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 حسز الن ، واال ن  حسز الن  ليى  « إ لَ  حقيقي»  ا ب فقط هر أاأوإ: 

  لىيى ، ولىر كىا  اال ىن  ىن مىرهس ا ب لتانىت ألرهيتى  حقيقيىل كىا ب، لتنىحقيقيىا   ىلمىا  
 كذلل.

مىا  ب المقدس ىرلاليتم  خارميل، وعلي  فاأول فا ىيال انا: كل السلل فا التتا
 ،، و ىن زعى   خىالف ذلىل  الم  نين  المسي  كسلرإ أ  قتر  ىرلاليت  خارميل  ى لم 

 .فعلي  أ  ي بت 

ي سلل َم متلللَفلليَ له َ،َ»: منا ىىل أ  المسىىي  هىىر المىىساد  قىىرإ المز ىىرر  ويىىسى
  القدس:   الن  ا خس يساد  ن  السو، وأ ( 1٥:  14٧ ز رر )  «س يعاًَدا ًَيإج لَا  ل

ز ، وهتىىذا فبحسىى( ٣0:  104 ز ىىرر )  « هجللادَجدلللَ لهجَه سلل َهج للكَفتخ للق،»
تى ( رأيل : هذا  النصا  يخسسا   ا قسىمي   ايرلىاإ الىداخلا، حيى  أرلىل ا ب : )كلم

 الىىذي قخضىىلت  شىىسح   قرلىىل: )عقىىل اهلل النىىابق، ون ىىق اهلل العا ىىل(، كمىىا أرلىىل رو 
، فمذا   حسز رأيل نمرذما  لإلرلاإ الداخلا، أي «ه س َهج ك»دس حين  اإ: الق

 أ  يسلل اهلل أ انيم  التا قشارك  فا مرهس  فا  ممات  حددة.

لىيى وهىر أ ىس  قعىال ،  «كلمتى »وي لخنا أ  كال الم الين خ   ، فالمقصرد  قرلى  : 
قرلىىىى :  ىىىل(، وأ ىىىىا المقصىىىرد  ون ىىىىق اهلل العا ،  : )عقىىىىل اهلل النىىىابقكلمتىىى  أو  ىىىىا ألىىىميتَ 

 ني  اهلل، فمر السو  التا يخلقما اهلل، وليى السو  التا قجعلرنمىا واحىدة  ىن أ ىا«هج ك»
  .... ولنا ىلي  عردة  عد مرا ل عن 

أم بحسب بنات أفكار غريه؟  ؟وملا سألتك: )فهل كان املسيح يتكلم بحسب بنات أفكاره

يسيو  اننسيان اليذل فيل فييه  الرد بسيي  جيًا: :و تظر جوابه( كان جوابك: )هذا سؤال أن

هيل هيذا ،  بل بام ُيوفى إليه من اهلل احلال فيه بالهوتيه ،الهوت اهلل ال يتكلم من بنات أفكاره

 (صعب الفهم ؟!

بل بيام ُييوفى  ،يسو  اننسان ال يتكلم من بنات أفكارهن نقول: )أال ليس صعب الفهم 
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الذل فل فييه الهيوت اهلل ال ييتكلم مين إذا قلنا: ) ولكن يصبح املوضو  صعبا: ، (اهللإليه من 

(، فهذا مذهب األوطاخية القائل : إن بل بام ُيوفى إليه من اهلل احلال فيه بالهوته، بنات أفكاره 

 فيه. رية تالشت يف الطبيعة انهلية التي ابتلعتها كام يبتلع املحي  نقطة زيت ألقيتيالطبيعة البش

 :ثىىى  نقىىىرإ، «مسىىىي  هىىىر كلمىىىل اهللال» :نقىىىرإوزاد منىىىا ت  الجىىىراب شىىىسحا  فقىىىاإ: )
، هىىر   معادلىىل  سىىي ل نسىىتنتن أ  المسىىي  هىىر اينجيىىل فىىا ذاقىى  ،«اينجيىىل هىىر كلمىىل اهلل»

لتىرراة (، وهىذا يىذكسنا  معادلىل  شىا مل ققىرإ: الما عل  لسا  اينسا  يسىر ايعال  اي
   اهللأن تاب  رل ، وها كتاب  نا ىلسائيل، و معادلل  سي ل نسىتنتكتاب اهلل، والترراة ك
  .ىلسائيل!!! ر ن هر  رل ، وهر أيضا  

 

ل   نى  ، كىا  مرا ى«أنىا اهلل»ل أنا أا ن  مىا يقرلى  المسىي ، لىر  ىاإ لىا: ولما أخبسقك 
نىى ، ، فىىال يعسفر « نللاَهبكلل »ورد فىىا وىىحي   سىىل  أ  اهلل يقىىرإ للمىى  نين يىىرم القيا ىىل: 

ل   يرم القيا ى، فتما ل  يعسف الناس ر م«  الَنح  َباهللَشيئاًََ،نع ذَباهللَمنك »ويقرلر : 
ين حى - يىا  نقىذ -، فتىذلل لىن قعىسف ر ر يىل المسىي  « نلاَهبكل »ري  قصىسيح   ىالقرإ: 

 .«أنا اهلل»يقرإ لل: 

   أو قحيسه ؟وهنا ال د  ن و خل فا لبز عدم  عسفل الم  نين لس م

 أنىا :والجراب: أ  يىرم القيا ىل يىرم كىسب وشىدة، فحىين يتجلى  الىسب لعبىاد  ويقىرإ
لتس ىىل فىىإنم   ىىد ال يعسفرنىى  لمىىا فىىا القيا ىىل  ىىن أهىىراإ، فىىإذا كشىىف اهلل عىىن لىىاا ا ؛ر تىى 

ََفاَلَيََ ﴿والشدة  جإ د  ُّ   َ  َ َنَ   َأ ق ََجيإاق ََأنََساقو َمَيإكقَح إ يعإ َي ق َتط  عسفىرا  (42 : )القل ﴾نََ ق
نعل ذَ: )،  ىل  ىالرا« نلاَهبكل » را السب حىين  ىاإ لمى : ... فم  ل  يتّذ   ولجدوا ل  ،ر م 

َمََه ََ ﴿(، فم  لى  يعسفىر  لمىرإ ذلىل اليىرم الَنح  َباهللَشيئاًََ،باهللَمنك َنَهلاََيل ق ََهلجق َمإل ُّ َم إ َذق
ََ مق ََ للل و ََ مق ََذ ت  َمإللل ُّ ََجَهَضلللحإ َضلللَع ق لللاَ َهق ََأمَّ لللَع و ض  لللَكاَهىَ  نَّلللاََهلللاََجَهلللَ ىمإ ق للل َجَََاَسإ َملللاَمإ

ياَ  ََألَذ َوَ هللَّ ََشلا  َكاَهىََجَ ك نَّ ََألنََ﴿التىسب  ، فىإذا  ىا كشىف اهلل(2)الحىن:  ﴾ب  إ َحل إ يإكق
َ  عرفوا رهبم وسجًوا له. ﴾َساقو
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زوال اخليو  واهليول اليذل  :ومعنى كشي  السيا »: خبار قال الكالباذل يف معاين األ

 «.عن رؤية عوراهتمهم فتى غابوا غرَي 

فيع اهليول عرفيوه .. أميا املسييح فقيً وهكذا فاملانع من معرفة الرب هول القيامة، فلام رُ 

ونصىد   .. ولىر كلمنىا فىا عسوىات ا خىسة وأهرالمىا،  كلمنا يف الًنيا، ولذلك نعقل كالمه
 ال ، قعىفميمات هيمات أ  قعا القلرب كال   أو كالم ييس   بل أ  ي  ن النىاس    ىا  اهلل

 أوإ للحدي . هذا  عن   و

رم المعنىى  ال ىىانا الىىذي ذكىىس  العلمىىا  لمىىذا الحىىدي  هىىر أ  المىى  نين رأوا ر مىى  يىى
ر ، القيا ىىل علىى  وىىررق ، فىىإذا رأو  ثانيىىل علىى  وىىررة أخىىسى قحيىىسوا ، وظنىىرا أنىى  لىىيى هىى

َه جهَفيأهيه َفيَد هةَغي َ  تلي»أنم  رأو   بل ذلل، فقد ما  فا روايات الصحيحين: 
 .«فيهاَ جوَم ة

 وهذا  المعنيا  وحيحا  عندي.

   ىاإ: عن  أنى ، وهر  ا ذكس  منا ت  عن النروي، حين نقلَت  ا  ثال  ول ذكس لل  عن   
أنمى   ، فقىد فممىَت  نمىا«ىنما التعاذوا  ن  لمىا  ىد نا   ىن كىرنم  رأوا لىمات المخلىرا»

تىن ي  كالم النروي لى  رأوا وخات المخلرا عل  اهلل ، ف نتسو ، وهذا ليى  صحي ، أ
تىا عن رايل ذات اهلل،  ل عن رايل  خلرا فيى  لىمات المخلىر ين، وهىر أحىد المعىانا ال

ل  ن ل هر  لَ  الما العلما  فا قخسيس هذا الحدي ، فقد  الرا:  ا يسا  الم  نر  يرم القيا 
خلىرا،   المالئتل، وليى ذات اهلل التسيمل، فمذا الىذي ينتىس  الم  نىر  .. ينتىسو  رايىل

 وليى الخالق.

 : اإ القاضا عياض رحم  اهلل »ولتقف عل   قصرد  رإ النروي ق  ل  رل   تما  : 
ل الذي ما ه  فا الصررة التىا ويتر  هذا الملَ  : اإ، هذا الرم  أشب  عندي  الحدي  

يى قيم   :أو يتر   عنا  : اإ ،أنتسوها  ن لمات الحدث اللاهسة عل  الملل والمخلرا
 لمس لم   ن ورر  الئتت  و خلر اقى  التىا ال قشىب ويك  ،ي قيم   صررة :أي ،ا وررةاهلل ف

ل أو هىذ  فىإذا  ىاإ لمى  هىذا المَلى ،وهىذا  خىس ا تحىا  المى  نين ،وخات ايلى  ليختبىسه 
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رأوا عليىى   ىىن عال ىىات المخلىىرا  ىىا  ؛أنىىا ر تىى  ]وىىرر  الئتتىى  و خلر اقىى [: الصىىررة
هىىذا الىىذي  الىى  القاضىىا هىىر ..  ويسىىتعيذو   ىىاهلل  نىى ويعلمىىر  أنىى  لىىيى ر مىى   ،ينتسونىى 
وىنما التعاذوا  ن  لما  د نا   ن كرنم   ،ولخ  الحدي   صس     أو ظاهس في  ،الصراب

 .(٣/20)شس  النروي عل  وحي   سل  « رأوا لمات المخلرا

لحىدي : ىذا  ل  يقل النروي: ىنم  يسو  اهلل ، وفي  لمات المخلرا،  ل  اإ:  عنى  ا
هلل يتنىز  ا أ  اهلل يكسي الخلق  الكا  يختبسه   ى   مىا يسونى  فيى   ىن وىخات المخلىر ين التىا

 عنما، فإذا رأو  التعاذوا  ن ، أنم  يسو  في  لمات المخلرا.

ي ل الىذهذا المَلى»: ف   ختصسا  والمس لل ل نقل لل كالم النروي  حس نتصرروحت  
.. ل والمخلىراحىدث اللىاهسة على  المَلىما ه  فا الصررة التا أنتسوهىا  ىن لىمات ال

 ،ونىى رأوا عليىى   ىىن عال ىىات المخلىىرا  ىىا ينتس ،أنىىا ر تىى  ..:ل فىىإذا  ىىاإ لمىى  هىىذا المَلىى
 .« ويستعيذو   اهلل  ن  ،ويعلمر  أن  ليى ر م 

وهتىىذا فىىإ  اي ىىا ين النىىروي والقاضىىا عيىىاض يىىنقال  هنىىا رأيىىا   خىىس للمسىىلمين، 
 .   َلل يصرر  اهلل للم  نين، وليى  جا  ذات اهلليخسسو  في  الحدي    ن  عن  جا

س لمى  ل  يعسف الم  نر  ر م ، أن  ل  يلمس لم   ذاق ،  ل أظمى :ووفق هذا المعن 
عليى   نمى  يىسو وررة  ىال  لى ،  ىاإ لمى : أنىا اهلل، اختبىارا  وا ىتال  فالىتعاذوا  ىاهلل  نى ، أ

 وخات المخلر ين.

ل  ىىد    نىى  اهلل، أ  المسىىي  الىىدماإ يقىىرإ وأشىىتس لىىل نصىىيحتل  ىى   ال أوىىدا كىى
خارقة، تضل كثريين، وقً سبقك النبيي صيا اهلل علييه وسيلم إب تنبيهيي ذلل، و عى  أ ىرر 

ما بعَث اهلل ِمن نبي إال قد أنذره أّمَته، لقد أنذره نوٌح أمَتهه، االببوهوم مهن بعهده، أال مها »فقال: 

 .«أم ربكم لوس بأعور ََيَّ علوكمَخفي علوكم من شأنه، فال ََيْفَ 

 صىىخات الىىنق  البشىىسيل )الجمىىل  مرعىىد السىىاعل، والعىىرر،  وهكييذا فييالن االتصييا 
واأكىل والشىسب والتبىىرإ(  ىن الصىىخات التىا قسىتحيل علىى  اهلل، فلىن نصىىدا أكذو ىل  ىىن 
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نىى  اهلل، وهىىر ي كىىل ويشىىسب ويتبىىرإ ، أو هىىر أعىىرر  عيىىز فىىا خلقتىى ، فمىىذا  يىىزا  أادعىى  

 يل  والدعا التاذب.وحي  للتخسيق  ين ا

 ؛وأ  المسي  أعلى  النىاس  نخسى ، وأنى  ىنسىا   تصىف  صىخات النقىائ  اينسىانيل 
كىذب ، ف نىا أوىد   فيمىا  ىاإ، أوىدا المسىي  يسىر  ، وأعىن نخسى    نى  ىلى فإن  لن يقىرإ 
 .المسي  الدماإ

 فمىر( ناعبدواأنا اهلل ف :لمسي أين  اإ اوأ ا الس اإ الذي  ال  الشيخ أحمد ديدات )
بىت   إعال  وسي  يعلىن فيى  المسىي  عىن ألرهيتى ، ولىر ومىدقمر  لمىا ذه قيا يدعرك  لإل

 ىل  االلتدالإ  سخس السايا .

لىن وها  د ووىلنا ىلى   يىت القصىيد، ىلى  الىدليل االلىتعالنا اأوإ لىديت  الىذي أع
همىا و، « لجوَج ر ل » :نخسى  أنى المسي   ن خالل  ألرهيت ، حي  قخضلت    ن   اإ عىن 

 وختا  هلل قعال   حسز الترراة والقس  .

منا ت : )هىل قخبسنىا أيىن أعلىن المسىي  هىذا؟ و ىن لىمع ؟( ، فتىا   ل لتك  وكنتك 
السايىىا فيرحنىا قلميىذ  فقىط  ىال با ، .. ولىمع   أعلنمىا فىا رايىا ليرحنىا قلميىىذ مىرا ت : )

 (.كانت ليرحنا فقط

: حصىل هىذا ايعىال ( لى  قجبنىا عنى ،  ىل  لىت أي لىنل ققسيبىا  ولما ل لتل : )وفا 
ز ىن  (، ولى  يتىن لى الا عىنفر ت كتا ل لخس السايا  سم  أن  أثنا  نخا يرحنىا السلىرإ)

 كتا ل السخس،  ل عن و ت حدوث السايا، وهر أ س حصل  عىد رفىا المسىي   ىز ن بريىل،
طملسَب َفيَ  ج؟ي ةَ  تيَهاأ َمن »ىل    مى  فالسخس  صس  أ  يرحنا كا   بل   نخيا  

 .(9: 1)السايا  «د َشهادةَي  عَ  م يت د َم م َ هللَجمنَ منَ

، فىإ  السايىا حصىلت  م(96-81) دو تيا ولما كا  هذا النخا فا عصس اال بسبرر 
فا هذا الز ن، ث  أبلق لىساح   عىد  ىرت اال بسبىرر ، فتتىز السائىا السىخس ورايىا   عىد 

م(، ذلىىل  حسىىز  علىى  العلمىىا  ،  ينمىىا يىىسى المخسىىس ولىىي  9٦-91ذلىىل، أو  ىىين عىىا ا )
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(، و قد ىىل لىىخس 2٧-22م )انلىىس: قخسىىيس ولىىي   ىىاركلا،   )9٥نمىىا كتبىىت عىىام أ ىىاركلا 

 (.٧98السايا فا السهبانيل اليسرعيل،   

ى فىا  العمرم ىذا  دليلل االلتعالنا اأوإ هر رايا  نا يل لشخ  الىم  يرحنىا، رأ
جوَ نلاَ ل»ي    زيىد  ىن خمسىين أو لىتين لىنل أ  المسىي  يقىرإ لى : النرم  عد رفىا المسى

 ، فحت  للناس هذ  السايا، فصارت أوإ ىعال  لديل عن الهرت المسي .«ج ر  

  الحلات: وهنا ألجل 

ال يذ قأ  هذا ايعال   نا ا، ول  يتن فا عال  الحقيقل، ول  يسمع  يرحنا وال . 1
راإ ومىرد  على  اأرض، فمىا لىبز قىرانا المسىي  المسي  ا خسو   ىن فى  المسىي  بى

مى  لولى  أ  يعلىن عن ى اليم   مذا ايعال  براإ ومرد  عل  اأرض؟ أل  يتىن  ىن اأَ 
؟.« لجوَج ر  »خالإ ومرد  اأرضا أن  

ذا  بىىل أ  يسىىمعرا  مىى أ   ىىرلى والجيىىل اأوإ  ىىن قال يىىذ المسىىي   ىىاقرا مميعىىا  . 2
فلىر  م،٧٥حىد عشىس(  ىنم  العىام واحىد ) ىرلى والتال يىذ اأ ايعال  المنا ا، فلى  يىدر 

ط.و  رلى عن ، لقالرا لنا: ل  نسما     أل لنا  ت  أو يعقرب أو يمرذا أو   سس 

وهنا نصل ىل   س لل مرهسيل،  ن هر وىاحز لىخس السايىا الىذي حصىل لى  هىذا . ٣
تلس وهىذا  ىا لى نااللتعال  وهر نائ ؟ هل هر نبا لنمضا رايىا ؟ أم هىر شىخ  عىادي، 

إنا فىى ،فينب ىا أ  نقبىل رايىا    وىاحز السايىا كىا  نبيىىا  مرا ىل عليى ، أريىد دليلىل علىى  أ
ولتىن  لمنا يىل،اأوافق عل  أ  أنبيا  اهلل يتلقر  أوا س  ن اهلل   سا شت ، و ن  ينما السايا 

خسى.أال أوافق عل  فتسة أ  البشس العاديين   لا يرح  ىليم   المنام أو   ي بسيقل 

يقىىرإ وأذكىىس منىىا ت   ىى   ا  ىىا  ا وائىىل كىىانرا  تشىىتتين فىىا   لىىف هىىذا السىىخس، 
هىر رأي ينقلى  و، « دالملحى كيسن ىرسى  لخس السايا  ن قصىنيف  »م: 212كيى  األقف
عن ايلميل (  المراعيد) م فا كتا   2٥0ديرنيسيرس رئيى  درلل االلتندريل عام  اأب

 ىىال  عنىى   »، وومىىدو   أوىىحاحا   لىىخس السايىىا أوىىحاحا   عىىض السىىا قين لىى   ىى نم  درلىىرا 
،  ائلين   ن  عنرا   زور .. ليى  ن قصنيف يرحنا .. لى  يتتبى  أي واحىد وعدي  البساهين

 ن السلل أو القديسين ، أو أي واحد  ن رماإ التنيسل ،  ل ى  كيسن رس   لف الشىيعل 
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قىىىاريخ ) « يىىىل ؛ نسىىىبما ىلىىى  يرحنىىىاسن يين ، ىذ أراد أ  يىىىدع   صىىىت  الخياليىىىالتىىىا قىىىدع  الت

 .(12٧، وانلس   )( ٣29التنيسل ، يرلا يرس القيصسي ،   ) 

 ىىىن اقمىىىام كيسن ىىىرس  قر  ديرنيسىىىيرس لىىى  يقنىىىا  مىىىا قروىىىل ىليىىى  السىىىا اأبلتىىىن 
خ  السىخس  ىن كتا ىل شى »  أ، ف  عن فا درالىل السىخس ، وقروىل ىلى   المسبر ا  تتا ت 

 ىن ا السو  القدس ، ولتننا ال أودا   ن  هر السلرإ يدع  يرحنا .. رمل  ديى  لم  
نخى ز دي ، كاقز ىنجيل يرحنا والسلائل الجا عىل .. وفىا اعتقىادي كىا  هنىا  ك يىسو   ى

انلىس: ، و(  ٣٣1-٣٣0قاريخ التنيسل ، يرلا يرس القيصسي ،   ) « ال  السلرإ يرحنا
 حسىىز هىىذا  -  لف(، فىىالم120قىىاريخ التنيسىىل القب يىىل، الشىىماس  نسىى  القمىى ،   

 هر شخ  الم  يرحنا، لتن  ليى يرحنا السلرإ. - العال  التبيس

 ىىن  ال ي قينىىا لىىخس يرحنىىا  شىىا » هىىذا السىىخس : ا  ىىا  اليسىىرعير  فىىا  قد ىىل ويقىىرإ 
  أحىد اييضا  عن كاقب ، لقد أبلق عل  نخس  ال  يرحنا ، ولقز نبا ، ول  يذكس  ىط أنى

قىس  ا   ىن ال بىرت ، و ىد ع ىس على   عىض  ثىار   نىذ الس . هنا  ققليد عل  شىىاالثنا عش
 د القىىدي ال ىىانا ، وورد فيىى  أ  كاقىىز السايىىا هىىر السلىىرإ يرحنىىا ..  يىىد أنىى  لىىيى فىىا التقليىى

ىممىىا  علىى  ذلىىل ، و ىىد  قىىا المصىىدر السلىىرلا لسىىخس السايىىا عسضىىل للشىىل .. ى   را  
 والتختيىس فا اينشا  والبيئىلسنا  تشعبل ، فخيم   ن ي كد أ  االختالف ىسين فا عصىالمخس

الخم  ويخىى،  ا  عسىىيس ا  الالهىىرقا قجعىىل نسىىبل السايىىا واينجيىىل السا ىىا ىلىى  كاقىىز واحىىد أ ىىس
لرإ عن سو   خسو  فا السأي .. ويسو  أ  لخس السايا واينجيل يسقب ا   تعلي  السى خس

ليسىرعيل، انيىل ا) قد ل السايا فا نسىخل السهب « يد كتبل ينتمر  ىل   يئات يرحنا فا أفسى
  ٧9٦). 

 وهتذا قسى ق رم  العلما   ين نسىبل السايىا ىلى  يرحنىا أو ىلى  شىخ   خىس، فلىيى
 لتىن ينب ىا أ ، يمتننىا وال يمتنىل قجىاوز هىذ  المشىتلل ، والجىزم  صىحل أحىد الىسأيين

ذ  ىسم  يقىري أحىد الىسأيين، ولىن يتىر  قسميحى  ماز ىا ؛ ى ننبح  فىا أ ىراإ العلمىا  عى
 . راإ  عتبسة  ا يياب المسم  الحال قبق  قلل اأ

يحتمىىل أ   »: م( فقىىد  ىىاإ٣٣9ا يرلىىا يرس )ت ىوهنىىا ألىىتعين  ىى  ا التىىاريخ التنسىى
  كىا  أحىد ال يميىل أ  ىيتر  يرحنىا ال ىانا هىر الىذي رأى السايىا المنسىر ل ىلى  يرحنىا ، 



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
القيصىسي،  قاريخ التنيسل ، يرلىا يرس) «ايصدا     يرحنا اأوإ ]التلميذ[ هر الذي ر ه

حىىد فىىا القىىس  السا ىىا يصىىدا  نسىىبل لىىخس السايىىا ىلىى  التلميىىذ يرحنىىا  ىىن أ، فىىال ( 14٥  
 . ز دي

فىىا  قد ىىل يقىرإ المخسىس ولىىي   ىىاركلا والىتمس هىىذا اينتىىار ىلى  عصىىسنا الحىىدي ، ف
 ال  ، فلىىر أنىى  كىىا  رلىىر  ىىن المحتمىىل أ  يتىىر  التاقىىز رلىىرال  ولىىيى  »قخسىىيس  للسىىخس : 

لسلىل اهىذ  الحقيقىل أك ىس  ىن قنبيىس  على  أنى  نبىا ، ثى  ىنى  يىتتل  عىن لرضا قنبيىس  على  
س ك يساب علي  .. فإ  هذا أللرب شخ  ي رخ لختسة خد ل السلل ،  ىل ى  عنىرا  السىخ

ل  أي عىىا«  الالهىىرقا »ولعىىل لقىىز «  رايىىا يرحنىىا الالهىىرقا »يىىرحا  مىىذ  الختىىسة ، فمىىر 
ولىي   )انلس قخسيس« ز  عن يرحنا السلرإ الالهرت  د أضيف ىل  ال  يرحنا التاقز ليمي

 .(21 اركلا،   

خىىس،  وهتىىذا فلىىدينا ثالثىىل ألىىما   قتسحىىل لسايىىل هىىذا المنىىام )يرحنىىا السلىىرإ، يرحنىىا 
دي  كيسن ىرس المسبىر ا(، وأ ىرى هىىذ  ا را  هىر يرحنىا ا خىس، ريىى  أ  الىسأي اأخيىس  ىى

يت  مىزم  ىذلل أم  جىسد فتيف قسم  لديت  أ  كاقز السخس يرحنا  ىن ز ىدي؟ وهىل لىد
 وأن  يرح  ىلي   نا ا  كسائس اأنبيا ؟ ؟قر ا؟ وكيف حتمت   نبرق 

كتبمىىا نىى  كتىىز السايىىا  إرشىىاد الىىسو  القىىدس فقىىد  ىىسأت  ىىرلت : )وكيىىف مز ىىت    
 يسشىد  يعىال   شىيئلو  رحا  ن السو  القدس الذي يعصىم   ىن أي خ ى  فىا التتا ىل ،

لىىسو  نىى  كتىىز السايىىا  إرشىىاد  ىىن ا  أعىىسف دلىىيلت  علىى  أ أ(، لىىذا يممنىىا مىىدا  اهلل للنىىاس
 القدس؟ وهل ايرشاد  السو  القدس يعص   ن الخ   فا التتا ل ؟

عىىال ، وىلىى  أ  قىى قينا  إما ىىات هىىذ  األىىئلل التىىا أحتاممىىا لتقىىديس  يمىىل هىىذا اي. 4
س  يىىفيىىد   ىى   المسىىيحيل لىى  قختلىىف علىى  كتىىاب  ىىدر اختالفمىىا علىى  هىىذا السىىخس المأفىىإنا 

ن  ىى للجىىدإ الىىذي قىى خس االعتىىساف  ىى  ىلىى    لىىا القىىس  الخىىا ى المىىيالدي، أي أ  فئا ىىا  
 اال   ىرأنقىل لىل أ  ألىنل ،  ىل ألىت يا  400المسيحيين ال ي  نر   مذا االلىتعال  بىراإ 

.أكا س علما  المسيحيل، وها قزدري هذا السخس وقتشتل فا  انرنيت  ، و ضا ين 
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ا زونجلىسي ىالسريسصل  لل أ  ولي   اركلا ينقل عن الم  أذكس أو د يتخينا هنا 

ا تا ىات يرحنى، فلىيى فيى  بعى  ك ا  كتا يى ا  ليى لنا ش    سخس السايا ، أن  ليى لخس »:  رل 
و ىىد اشىىتس   ىىا لىىرثس وزونجلىىا  »س  ىىاركلا: ىويعقىىز المخسىى، «.. وفىىا ولىىعا أ  أرفضىى 

(.9)قخسيس ولي   اركلا،    « ك يسو 

لىىخس السايىىا  ىىن ضىىمن كتىىا ا المقىىدس ، عىىدم الىىتجا تا ل لىىبت  : )وهنىىا ظمىىس لتىى  
 الذي بالبت حضسقل أ  أمد في  ىعال  المسىي  عىن ألرهيتى  ، فىال حامىل لىل أ  ق عىن

ب، (، وهنىىا أذكىىس منىىا ت  أنىىا ال أا ىىن  مىىذا التتىىافيىى  عنىىد ا أ ىىدم لىىل ايعىىال   نىى  !
السضىا  نىزإ والىتبقا  الحىرار، الوقسليما لت   ما لتنسب  ىل  المسي  كا  عل  لبيل الت

 ىن  والتصديق .. وقسليما  ما  ال  المسي   خم  الشسيف ال يسسي عل   ا زعم  أحده 
وأ   رايت  المسىي  فىا  نا ى  ، وأنى  أخبىس   تىذا وكىذا، و خاوىل أ  هىذا السائىا  جمىرإ،

 عن ييسه . فضال   السخس  لا   المشاكل عند المسيحيين

ا ال ا أا ن  ما  ال   حمد ول  اهلل علي  ولل   خم ، لتنولتتض  لل الصررة، فإن
  مسىلمين أأا ن  ما ر   أ ر  تس الصديق فا  نا  ، فلىر  ىاإ لى  النبىا فىا المنىام: أ لىت ال

وىحا  ، يصلرا الم سب أر ا ركعات ، لما أباع  أحد، أننا  لز ر   تال   الىذي  الى  أ
    ستين لنل. وليى  ما يقرل  أحده  فا المنام  عد  رق

 ىن  لىخس السايىا ...أ ىسأ  ير يىا  ( و التتىاب المقىدس ) المرمىرد عنىدي)وأ ا  رلل: 
ين حىأ ا  ،فمر  رإ يمتن االلتدالإ    فا الرع   ين الم  نين    (ضمن كتا ا المقدس

قتحىىدث ىلىىى  ييىىىسه  فينب ىىىا أ  قسىىىتدإ لمىىى  فقىىىط  مىىىا وافقىىىر  علىىى   دلىىىيت ، أو  بلىىىرا 
 التنزإ.التشماد     لبيل 

 

،  (13: 22 الرؤييا)واآلن نصل يف فوارنا إب أول استعالن تفضلت به، وهو ما جيا  يف 

خررت ألسجد أمام رجيل املالك الذي كهام ررربهي اهذاق فقها     »ويف هذا األصحاح نقرأ: 

ذا الكتها.ق انظر ال تفعل! ألين عبد معك امع إخوتك األنبوها،، االهذرن ظفظهوم أقهوا  اه»

 اسجد هلل!ق



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
اقا     ال ختتم عىل أقوا  نبوة اذا الكتا.، ألم الوقت قرربق من رظلم فلهوظلم بعهدق  

ااا أنا  امن او نجس فلوتبجس بعدق امن او بار فلوتربر بعدق امن او مقدس فلوتقدس بعدق

آيت رسرعا اأجريت معي ألجازي كل ااحد كام ركوم عملهق أنا األلف االوا،، البداره  االبااره ، 

األا  ااآلخرق طوبى للذرن رصبعوم اصاراه لكي ركوم سلطاهنم عىل شجرة احلواة، اردخلوا 

اكل مهن  الكال. االسحرة االزناة االقتل  اعبدة األاثام، من األبوا. إىل املدرب ، ألم خارجا  

 (، واملتحًث يف هذا الين  لييس املسييح، بيل ميال 15-8: 22)الرؤيا « ظب ارصبع كذبا  

 ن يسمح ليوفنا بالسجود له، ألنه عبً هلل.الذل رفض أ الرب

شاد لكهم رسلت مالكي ألأنا رسوع أ »يبًأ كالم املسيح فني قال:  16ثم يف الفقرة رقم 

(، 16: 22)يوفنيا  «دااد كوكهب الصهبا املبهر صهل اررره أنها أ ،مور عن الكبائسهبذه األ

 يف هذا السيا  هو مال  اهلل. «نا األا  ااآلخرأ»فالقائل: 

اأجريت معي ألجازي كل ااحد كهام  ،ااا أنا آيت رسرعا   »وإذا سألتني كي  يقول املال : 

، فلن أجيبك بأن هذه مشكلتك مع الن  الذل يتضح مين سيياقه أنيه ورد عيا «ركوم عمله

ان مال ، لن أقول ذلك، بل سأقول: من عادة الكتاب أن ينسب إب مالئكية اهلل أفعيال اهلل، لس

ال متد رهدك   اانذا فقا   برااوم فقا إبرااوم   إفباداه مالك الر. من السام، اقا  »ومن ذلك: 

 « فلم متسك اببك احودك عبهي ،نك خائف اهللأاآلم علمت  ألين ،اال تفعل به شوئا   ،ىل الغالمإ

 ، وإنام مل يمسك إبراهيم ابنه عن اهلل؟«عبي»(، فلم قال املال : 15-11: 22)التكوين 

وسنعود ملناقشة بقية انعالنات الواردة يف سفر الرؤيا عن األول واآلخر، ذلك انعيالن 

 املنامي لنائم جمهول بعً جواب جنابكم عن أسئلتي يف هذه الرسالة.

، فمىذا لىيى « يىل على  ايبىالا  إممىا  الجميىافالمسي  ل  يتىن لى  خ » ا  رلل أ
أ  نتنا  : هىل كىا  المسىي   ىال خ يىل؟   حل اقخاا ، وليى هذا و ت ، ويمتن لنا الحقا  
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 ىى     رلىىلولىىتسى حينىىذا   ىىرلا ومىىرا ا  ىىن كتىىاب المقىىدس، ولىىنسى حينىىذا  حقيقىىل 

 ( .الرحيد  ال خ يل فا التتاب المقدسالمسي  كا  )

 ، ونىىسى هىىل  ىىاإ الحىىدي   ىى   المسىىي  الحىىدي  الشىىخاعل  عىىا  ها أيضىىا  لىىنقسأ عنىىدو
اهَ  َيغضلبَاب للَمث لل،َج لنَيغضلبَبعلَااَغضبَ  ي مَغضباًََي نَهب»ذنز ل ؟ أم  اإ: 

س فىا   لى  يىذكن  ال ذنز ل ،  ل قعنا: أنى، وهذ  الجملل: ال قعنا أ«مث ل،َج  َيذم َ لَذنباًَ
 نبيا .، كما ذكس  ن  بل   ن اأبلبت   ن اهلل ذنبا  

لىئلل  وفا ختام   افل ال ريل ل لتنا   ضا ألئلل، وال أدري ى  كنىَت قعبىس هىذ  اأ
 ؟فا ولز حرارنا ، وأن  يلز نا الجراب عنما، وهل ها  ن قشتيت الحرار أم قسكيز 

 ا  مرضىىر  حرارنىىا،وأذكىىس منا ىىل أ  لىىدي عشىىسات األىىئلل السىىسيعل، وهىىا أك ىىس قعلقىى 
  ل ؟فمل قسم  لا   سحما فا  خس كل رلالل أم لتعتبس  خسوما  عن خ ل الحرار وقشتيتا  

تنا،  ن ممتا أفضل أ  نلتزم  الن  الذي نحن  صدد ، فسقرشاق  وحدها كافيىل لتشىتي
 ولسنا  حامل ىل  المزيد.

دة،  رضرعات مدي العمرم ، ل ميبل عنما لساعا ، أنا لر أمبتل  التخصيل لختحنا 
مىا لذا لىنتس  التخاوىيل ىلى  حىين ننتمىا  ىن هىذا ايعىال ، و إ تانىل ىذا شىئت أ  ق سح

  عد  واحدا  واحدا .

 ول لخ  مرا ا فا كلمات  عدودات:

 لمىن يسيىد أ  يمنحى   ىن ةهل  ن خصائ  النبىا أو السلىرإ أ  يمىن  الحيىال اإ: )
 (.البشس ؟

 الحيىىىاة اأ ديىىىل حىىىين يىىىدلرنم  علىىى  الجنىىىل الجىىىراب: كىىىل اأنبيىىىا  يع ىىىر  أ ىىىرا م 
 وبسيقما.

 (ل ؟ نين     يع يم  حياة أ دي كيف يتر  المسي   جسد نبا وهر َيعد المل اإ: )
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 هلل عليى الجراب : يعده   ذلل، أن   بلت عن اهلل، وهر رلرل ، و د  اإ نبينا وىل  ا

ببيل َجَ،  َج نَمانَمحقلاًَ ناَزأي َببي َفيَهبضَ  جن َ منَه  َ  م َ»ولل  عن نخس : 
جببيلل َفلليَ أ لل َ  جنلل َ مللنَ  للنَ،َفلليَجسللجَ  جنلل َ مللنَهلل  َ  كللذوَج نَمللانَماز للاًَ

د  شا   ن عند ، فم«  قلَ  ر فا ذاقى ، فل  يصب   مرمز هذا القرإ ىلما ، ىذ النبا ال يع 
د  ما يعلم   ن اهلل ، و ا ال يعلم  أو ال يقدر علي  فإن  يست وال  ،ن   خس عضعيف، لتن  يع 

م، كما فعل المسي  حين ل  يقدر عل  ىدخاإ ا نا ز ىدي ىلى   لترقى  ، واعتىذر لممىا  يقد 
ذينَالَ  ل أطيللَ نَ ماَ  ج  اَأنَيمينيَجأنَي اهلَف ليسَ ليَ ج »أو أ مما  القرإ: 

َ ه   (.40: 10) س ى  « أال

  ديىل ،وا ب لىيع يت  حيىاة أ ،قبعرناا :المسي  ل  يقلو خصر   رإ منا ت  : )
يت  (، أميىىز : لىىن يع ىىالخىىسا كبيىىس مىىدا  ،أنىىا لىى ع يت  حيىىاة أ ديىىل : ىىل  ىىاإ عىىن نخسىى 

نَ نكل َ َ:كل ال وَ   »المسي  شيئا  ىال ىذا كنت  أ سارا  بائعين هلل، فقىد  ىاإ لتى  المسىي : 
(، 20: ٥) تىىى   « لل َيللل؟دَبللل م َأ للل َ  كتبللل َج  ف ي للليينَ لللنَهلللا    َم كللل تَ   لللم  ت

 .فال يحسن فتح   بل و ت  والمرضر  كبيس،

 ب ث   عد ذلل يقرإ أنما فىا يىد ا ،  الخساف فا يد : ىكيف يقرإ المسي ل اإ: )
 ) اهلل (؟

  ذلَي محَمنك َي محَمني،َج  لذلَيل ذ ك َ»ا وَ  م يت:َالجراب قجد  عض  فا 
كتبى   ىا  ، ولر أ عنَت فا  سا ة(16َ:10)  ااََ«ي ذ ني،َج  ذلَي ذ نيَي ذوَ  ذلَ هس ني

 .ولي   اركلا فستجد مرا ا  نامعا  

هىل هنىا  أي نبىا على   ىس التىاريخ ، وىس   م ىل قصىسيحات ): خيىساأ ت لى الوأ ا 
(. المسي  عن نخس ؟

والجىىراب: حىىين ال قجىىدو  الىىدليل الصىىسي  الراضىى  علىى  ألرهيىىل المسىىي  فىىإنت  
 فإنما ال قتاف  ىعالنا  واحدا   ن ىعالنىات قتعلقر   تصسيحات و را ف لر ممعت مميعا  

نَ بايل َجملذهَمليَ  حيلاةَ ل »النبرة، و د ذكىست لىل  ىن  بىل،  ىرإ المسىي  عىن نخسى : 
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(، ٣: 1٧)يرحنىىا  «هسلل تل جي لل عَ  م لليتَ  للذلََ، لللَ  حقيقلليَج للا نلل َ إ َ:يع فلل  

 قنسىىج   عمىىا، وذكىىست لتىى  حينىىذا  أ  النبىىرة ال قنسىىج   ىىا األرهيىىل، كمىىا اينسىىانيل ال
 فليى  ن دا  لإلعادة.

س  ى  وها أنذا أذكس لل ىعالنا ال ىانا على  نبىرة المسىي ، ألىر    ىن كال ى  الىذي ممى
ن لانَالاَ نلاَ جَ،نَهقت ل ني هط بل نَ »أ ام الناس ، حين وام  اليمرد فقاإ لم  عن نخس : 

 كىىا  كافيىىا  (، ىعىىال   سىىيط  خمىىرم 40: 8)يرحنىىا  «م مكلل َبللا حقَ  للذلَسللمعلَمللنَ هللَ
(، هر  النابقيعالم اليمرد أن  يدعا النبرة، فمر ىنسا ، وليى )ن ق اهلل العا ل، وعقل اهلل

ج ال قحتىا ىنسا ، وليى )التلمل المتجسدة(، هر ىنسا  يتلمنا  ما يرحي  اهلل ىلي ، كلمىات
ىلىى  شىىس ، وال ىلىى  اوىى نا  العشىىسات  ىىن التلمىىات ال ا ضىىل التىىا قحتىىاج ىلىى  شىىسو  

دة رهس، اأ نىىىرم، الالهىىىرت المتجسىىىد، ايلىىى  المتىىى نى، المسىىىاواة الجرهسيىىىل، الرحىىى)الجىىى
 مسىىي  والاأ نر يىىل، اال ىىن  ال بيعىىل، ايرلىىاليل الداخليىىل (، وكلمىىا كلمىىات ال يعسفمىىا ال
 .ألرهيت  قال يذ ، ىنما احتاج ىليما   لمر المسي ، ليص نعرا  ن أ راإ المسي  أدلل عل 

 فا  رضىر : هىل أعلىن المسىي  عىن نبرقى ؟ فلىن أمىد أي وىعر لولر ناظستك يمرديا  
اضىحل فا ىثباقما  ن اينجيل، ولن أحتاج ىل  فلسخل و قد ات وأل ىاز، عبىارات  سىي ل و

جي للل عَ  م للليتَ  لللذلَ» « نلللاَ ن لللانَالللاَم مكللل َبلللا حقَ  لللذلَسلللمعلَملللنَ هلل»الداللىىىل، 
ل، اخليىل وىرلىاليل خارميى، ولرف لن أض س ىل  الحدي  عما قسىمرن  ىرلىاليل د« هس تل

 اول. بل الخ فتل هذا ال داعا ل  أ ام ىعالنات النبرة السائعل والسملل التا يخممما العا ل

دعى  اولا عردة ىل   زيد  ن ىعالنات النبرة التا قشمد كىل واحىدة  نمىا أ  المسىي  
 نبرة اهلل، فمر نبا اهلل ورلرل ، ول  اهلل علي  ولل .

 وار.أشكر لكم تفضلكم باحل
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 الدكترر  نقذ  ينعمل عزيزو لالم

لىىف علىى  عىىدم الىىسد علىى   خىىس رلىىالل لىىل ، ف نىىا ال أمىىد فيمىىا  رضىىر   حىىدد  أنىىا 
ألت يا السد علي  ردا  شافيا  

أعلىىن المسىىي  عىىن  هىىل»ختسقىى  حضىىسقل كىىا  ا ىىن المختىىسض أ  المرضىىر  الىىذي 
ن قتتل  عىو ،  قشتت المرضر  ، قتس  المرضر أوحضسقل قحاوإ ، «نبرق  ؟ألرهيت  أم 
مل عصىو عصىمل التتىابو  انرنيىل األىخارو النبىرةو األرهيىلو كيىف يتجسىد اهللو التجسد
رلرليل التاقز .و التاقز

قخقنا علي  .اكل هذا ليى  رضرعنا الذي 

لل . ا أرا  عتى ذو .نل ال قجيد الرثز ال ريلى :حضسقل ققرإ

ال يرمىد ىعىال  للمسىي  عىن  :ققىرإو  تس ت  ن التتاب المقىدساف الما حضسقل 
تقىد ىذا كنىت ال قعو حضسقل   الز  ما في   ن نصر  عل  فى  المسىي  ، لرهيت  ، ىذا  أ

تخىىا كىىل  ىىرإ للمسىىي  ، ىذا  اك الىىت عن فىىو ،  ققتنىىا  مىىاأوال قسيىىد  ، عصىىمت  كمىىا ققىىرإ
وال ققتسب  ن كتا نا المقدس . ،ا ايلالمرلرإ فو   المسي  نبا: ى القرإ

  أفحضسقل ىذا كنت قسيد  ،أق لف  سة أخسى عل  عدم السد عل  رلالتل اأخيسة
سقل ،  عين  نتحدث في  ، فالقسار  ا حض ا  واحد ا  قتمل حرارنا ، عليل أ  قحدد  رضرع

ال ؟م أ ؟هل لتتحدث فا  رضرعنا عن ىعال  المسي  عن نخس  فا التتاب المقدس

ىذا  بلىىىت ، أرمىىىر أ  قتىىىر   ىىىداخالقل فىىىا وىىىلز و أريىىىد أ  أعسفىىى  ،و ،هىىىذا  ىىىسار 
ئدة .نستخيد  ن الحرار  دال  ن هذا الت   ن التشري   دو  فاو ،المرضر  حت  أرد عليل

نتلس مراب حضسقل .أ، شتسا  
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 و عد، قحيل بيبل ،  يخائيل وديقا الدكترر

خسج عن  رضىرعا ىلى  نقىاط خىارج أفام قنا  اقما ل لا  عدم المرضرعيل، وأنا 
 نق ل البح ، وهذا  خالف  ا ذكسق  عن نخسا  ن عىدم  حبتىا ألعىاب الرثىز مميعىا..

 مبت نقابل واحدة واحدة.أفتل  ا ونعت  عزيزي أنا نتس وحل اقما ل لا،أأنا 

 ىى   ىىن خىىسوج عىىن الحىىرار  ىىال أي  بىىسر ولعلىىا أذكىىس منا ىىل  ىىبعض  ىىا قخضىىلت 
)التجلىىىا والتجسىىىد( )لىىى اإ ديىىىدات، حىىىدي  ظمىىىرر اهلل للخلىىىق يىىىرم القيا ىىىل، نصىىىيحتل 
 خصىىر  المسىىي  الىىدماإ، المسىىي   ىىال خ يئىىل(، فتىىل هىىذ  المرضىىرعات خارمىىل عىىن 

  رضر  الحرار، لتن منا ت  بسحما ، فاض سرت ىل  التعليق عليما.

 األرهيىىلو كيىىف يتجسىىد اهللو قىىتتل  عىىن التجسىىدو يقىىرإ منىىاك : )قتىىس  المرضىىر 
 رلرليل التاقز(و عصمل التاقزو عصمل التتابو  انرنيل األخارو النبرةو

 مرا ا: 

 نت  ن قحدث عن التجسد والتجلا  ال  بسر، واض سرقنا للسد.أ. 1

سى قىى، ف نىىت زعمىىت أ  المسىىيحيل ال مىىدا   لرهيىىل والنبىىرة  مىى  مىىدا  . الخىىسا  ىىين اأ2
بىت هىذا   أثأ، و ىين ايلميىل والسلىالل، فى ردت ل فا الجما  ين األرهيىل واينسىانيل شتل

 الخسا.. هل كا  يجز علا أ  أ رإ لل :   ين؟

يقرلىى  الىىراع  فىىا التنيسىىل   أميىىز عنىى  فىىال قتحىىدث  ىى ، فمىىا أىذا كنىىت ال قسيىىدنا 
س  ىنم  ذلىل..  ىل  ىا ا خىسين فىال قنتلى الحىرار.. أ ا فىا (  ين: )يخران  فإنم  يجيبرن 
الجمىا للجراب على  كىل  ىا ق سحى  .. ال ألىت يا  رافقتىل على   عليل أ  قتر  ماهزا  

لرهيل .. لذا كا  ال د  ن النقاش حرإ المرضر ، ف نىت ققىرإ : المسىي   ين السلالل واأ



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
ن  يعبس عن فتس  سيحا.. أنا هنا لمنا شل هذا ىنسا  نبا ىل .. وقسيدنا أ  أوافقل علي  أ

 لت يا قجاوز هذ  النق ل، حت  لر قسكنا لخس السايا ىل  ىعال   خس.أختس.. ال ال

  قعتبىىىس  ىىىا ذكسقىىى   خصىىىر  لىىىخس السايىىىا  ىىىن وىىىلز المرضىىىر ، فقىىىد أأرمىىىر . ٣
خس لىى أهىل  ىن ر :  أوىدا راى اأنبيىا ، وأنىا هنىا أريىد الت كىدأن  يجز علا أخبسقنا أ

 ؟  أودا  نبرة المجاهيلأل قسيدنا السايا نبا أم ال؟  ن هر؟ أال يحق لا هذا؟ ه

 ال قخسض علا  قد ات ال ألل   ما، حت  ال قض سنا لبيا  عرار هذ  المقد ات.

عنمىىا   ىىا  خصىىر   انرنيىىل السىىخس، فقىىد أردت  ىىن خىىالإ الحىىدي  السىىسيا مىىدا  أ. 4
هىذا   سو  ل  يترنىرا  جمعىين على   بىرإ أر عل قنبيمل ىل  أ  المسيحيين اأوائل براإ

   لتشتتم   حقيقل واحز السايا.ايعال

أ    ن  اب التنزإ  عل ، عزيزي ، أاكد لل أنا ال أا ن  تتا ل.. ورضيتك  عمر ا  
نتحىىاور  إعالنىىات المسىىي  الصىىادرة  ىىن فمىى   حسىىز التتىىاب المقىىدس، فتسكمىىا منىىا ت  

يى مميعىىا ، وذهىىز ىلىى  رايىىا  نا يىىل .. فىىإ  شىىئت التنىىازإ عىىن هىىذا الىىدليل المنىىا ا، فلىى
 ي  انا أ  قنتقل ىل  ىعال   خس، ون ري وخحل ايعال  اأوإ.عند

أ  قتحسز فا التخدا ل للنصر  ، فنسىخل الخانىديل  يخائيل  بالبل دكتررألتن 
عس يىل  ليئل  النصر  المحسفل التىا يسفضىما العلمىا  النقىدير ، وقحىذفما  على  النسىخ ال

 نسىخا   الخانىديل، فىإنا  ىد أعتمىدالمقىدس المعتمىد  التتىابوالتسام  العالميل، فلئن كىا  
د سىتل أالنىنأخسى   ل السهبانيل اليسرعيل أو التسممىل العس يىل المشىتسكل أو النسىخ النقديىل 

 .. ولن قست يا ىلزا ا   لرأ قسممل عس يل . أو 

   الألذا أعد   خصر   رضرعنا اأوإ : هل أعلن المسي  عن الهرق  أو نبرق ؟ 
 ت   اأناميل اأر عل الذين لتنقل أ رالم ، ري  يقينا أ  أقحدث عن  جمرليل أوحاب

  قجاوز ذلىل، اللىتدا ل الحىرار فىا هىذ ل  يتتز هذا اينجيل، وكذلل يرحنىا، لتنىا لى
 النق ل.
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بىىرإ   ىىا  ىىا مىىا  فىىا األىىخار السىىيئل  ىىن الناحيىىل النقديىىل، فاعىىذرنا : ال ألىىت يا أو

 ال انيل، السايا(.االلتشماد  ما  ال قعليق )العبسانيين،   سس 

 أاكد لجنا ت  حسوا عل  التتماإ الحرار، وأمدد التسحيز  ت .



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 

نعمل رب المجد .و لالم الدكترر  نقذ ،

أرمر أ  نلتزم  ما وعدقنا    .و أشتس  عل  السد ،

  ىىل التجلىىا أو أ   رارحىىأوال  : حضىىسقل ققىىرإ أنىىا نا شىىت أ ىىرر خىىارج  رضىىر  ال
لى  ذكسق   ن  راضيا ها كانىت للىسد ع ل  قنتب  حضسقل أ  كل  او المسي   ال خ يل ،

 راضيا حضسقل  ن فتحما .

ريىى  ومىىرد  الحلىىات لىىا ، لىى  و،  فىى وإ رلىىالل لحضىىسقل  ىىد ت  قد ىىل  صىىيسة
  ضىىرف نىىا أعىىسف ميىىدا  أ  المقد ىىل  ىىن الممتىىن أ  قخىىسج عىىن المر، ق ىىسا لمىىا نمائيىىا  أ

 اا   قىد ت ما أيضىو ،خس اأ س ، فقمت  السد عليما   وإ رلالل لا ، فما  قد ل فا يانا  أح
 حىىرارختصىىار ، لىى  يتىىن  ىىن الضىىسوري أ  قتىىس   رضىىر  الاالتىىا أشىىس   مىىا  عتقىىدي  و

ض وافىق على   عىأال  :قتخس  للسد عل   قد تا ، كا   ن الممتن أ  ققرإ لاو األالا
لتن حضسقل ل  قخعل ذلل .و  رضر   ستقل ، ننا شما فاو المص لحات

 ، مىت  ىالسدو ،لمحت   وإ خسوج عن المرضر و ،نا ققبلت اأ سأكل هذا  ري و
، فإذا لىمحت  ىسة ، ال  ىال نخسج عن المرضر   سة أخس  لتن بلبت  ن حضسقل أو

 مىىىت و،  لتىىىن حضىىسقل لىىى  قلتخىىىت حتىىى  ل لبىىىاو قنتلىىس  نىىىا أ  ألىىىم   ىىىسة أخىىىسى ،
أضىىخت علىىيم   راضىىيا لىى  نت ىىسا لمىىا  ىىن و ،المرضىىر  لمراضىىيا أخىىسى  ىىالخسوج  ىىن

 انرنيل األخار .و عصمل التتاب اهو ،األاس

قخاا؟عن اال ا  كل هذا خسوم أليى

حضىىسقل و ،«م نبرقىى ؟أهىىل أعلىىن المسىىي  عىىن ألرهيتىى  »هىىر  حرارنىىاثانيىىا  :  رضىىر  
 لن في  المسي  عن ألرهيت   شسط أ  يتر   ن فم  .يع ا  واحد ا  بالبتنا     أمد نص



 

 

 «أنا األول واآلخر» 
«. ر  جَناَ لجوأ»هر و لتشمدت   وإ ن او ،نا  بلت التحديأو

قسفض  ؟ فل هذا الن  عل  لسا  المسي  

 !!رايا  نا يل :ققرإ

لل فليست كل رايا قتر   نا يل ، لتىن  ىا المشىت ( نا يل)ري  قحخلا عل  كلمل و 
فيما؟

 ىن  هر عل  اأرض فا ىنجيل  ، هر أيضىا  و  ن نقل لنا أ رإ المسي يرحنا السلرإ 
أعلنما ليرحنا فا رايا .و ،رقخا للسما انقل أ راإ المسي  عند ا 

؟السلل و قس رايا اأنبيا ترايا اأنبيا  ، فلماذا قح رهو ،و أع يتل   اال  

هل يرحنا نبا ؟ :ققرإ

سبا  لالم ، ليى شختلخل قما ا  عن ايك يس  ن  خاهي  التتاب المقدس   : لت لل 
ت ك يسة  نم  يرحنا ونعرا  عجزاو ، فالسلل لالم  يتر  نبيا   المعن  الذي يقصد  ايأ

 أيضا  حلت علىيم  الىسو  القىدسو أخسمرا شيابين ،و ،شخرا أ ساضو ، سل ا  المسي 
  سي المسىىيوىىبحرا يتتلمىىر    لسىىنل  ختلخىىل ،  ىىا المشىىتلل ىذا  أ  يكىىأو ،يىىرم الخمسىىين

ي  عىن  نما ىعىال  المسىو ،قلميذ  السلرإ رايا يعلن ل  فيما عن أشيا   ستقبليل لتحدث
ذاق  ؟؟

 ال عن لىن : لت للو ققرل  ،أ  عل  رد   ن  بل أنا كنت أ ،ود نا عزيزي الشيخ
ن عى ا    أمىد فيى  نصىأسخس السايا  ن ضمن كتا ا المقىدس الىذي قحىديتنا ، فيجدي نخعا  

الن  عل  لسا  المسي  . أيضا  و مسي  ،ألرهيل ال

ذي لىا احرارنىنقل أ راإ المسىي  ، ىذا   رضىر   ىذا كنت ال ققبل  صدا يل السلل فا
ختسق  حضسقل  ال  عن  !ا

حضسقل أنميت التحدي !



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
سىي  مد لل ىعىال  للمأل السلل ، ىذا لماذا بالبتنا أ  ىذا كنت لت عن فا  صدا ي

عن ألرهيت  ؟

يىا ، ختالف  ين التنائى اأول  على  لىخس الساا ن   ا حاولت أ  ققد و المنالبل  
يىىل لتىىن ال قرمىىد ألىىباب  ن قو ،   لىىل رفضىىرا السىىخسأف نىىا أعىىسف ميىىدا  ، لىىيى وا عيىىا  

ا  ىا  قمسىتر ىا ا ا و ،قستدعا هذا ىال أنما كانت  عض المسبقات  ىا  لىل  مىن رفضىر 
  يمىل عليى  ، هىذا ال يقلىل  ىن ا  ميىا  تخقىوىب  الجأو ،ختخىت القلىلا ىا الر ىت و  السخس ،

نىى  يرحنىىا ى ، ىىل ذكىىس الىىم  فىىا السىىخس  رضىىر  ،التاقىىز لىىيى  جمىىرال  و أهميىىل السىىخس ،و
خس . ليى و ،الالهرقا

لىىباب أعىىن و نا شىىل فىىا و ىىت الحىىق عىىن هىىذا المرضىىر   التحديىىدأ  أويمتىىن 
مذا ليى و ت  .، فختالف البعض فا السخس ا

ا !سد عليمالاأوإ  ائما   دو  ىما ل ألت يا زاإ دليلا  او ألف عل  ايبالل ،

أ  و  ىن كىل الزوائىد ،  قسلل لا رد   عىد أ  قنقحىو ف ريد  ن حضسقل أ  قتخضل
 يتر  رد  عن الن   التحديد  دو  ال عن فا التتاب المقدس ، فحضىسقل  ىن بلبىَت 

ما قىىدس أنىى  لىىيكنال لىىز ، فىىال حامىىل لل عىىن فىىا التتىىاب الم أنىىا أمبىىتك و ،هىىذا العنىىرا 
بلبل.

، الن  ىال ال عن فا  صدا يل الن  وىذا كنت حضسقل ال قملل ىما ل أخسى عل 
لتىىىن و ،يعلىىىن فيىىى  المسىىىي  عىىىن ألرهيتىىى   رضىىىر  ا  ىذا  يمتنىىىل أ  قعتىىىسف أ  هنىىىا  نصىىى

 ىن لىيتر  و ال ققبل  صدا يل التتاب المقدس ، فمذا ش نل حينما !و ،حضسقل قسفض 
 .نتم ا رارناح رضر  أ  المختسض 

لتن ل كمل  عل حراري عن  ا ا النصر  أيضا  ، ري  هذا .

عىىسف أالنسىىخ النقديىىل ، ف نىىا و أ ىىا  خصىىر  قعليقىىل علىى  نسىىخ التتىىاب المقىىدس
، فمذ  كلمىل ليسىت علميىل على   ( حسفل)ل نتب  لمذا ، ري  قحخلا عل  كلمل و ، صد 

عىدم ورودهىا فىا  عىض و ليديىلومىرد مملىل فىا النسىخ التقو االبالا فا النقىد النصىا ،
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 المخ ربات المممل ال يعنىا أنمىا  حسفىل ، لرمىرد شىراهد خارميىل أخىسى ذات أهميىل ،

 خىىاب   النسىىبل أي عىىال  نقىىد نصىىا ،و فمىىذا ووىىف ييىىس علمىىا أحيانىىا  داخليىىل أيضىىا  ،و
 لننا   هذا المرضر  فا و ت الحق .و

عجزو  قفقلَت : )حين سي  فا أ رال  التا ال يشارك  فيما أحد ، ل لتل عن قميز الم
عىىن ىيجىىاد الىىدليل الصىىسي  الراضىى  علىى  ألرهيىىل المسىىي  فىىإنت  قتعلقىىر   تصىىسيحات 

د ذكىست  ىن ىعالنىات النبىرة، و ى واحىدا   فإنما ال قتاف  ىعالنا   و را ف لر ممعت مميعا  
 للَاةَ لبايل َ نَيع فل  :َ نل َ إجملذهَمليَ  حيل» لل  ن  بل،  ىرإ المسىي  عىن نخسى : 

  (، وذكست لتى  حينىذا  أ٣: 1٧)يرحنا «   حقيقيَج ا ،َجي  عَ  م يتَ  ذلَ هس تل
 .عادة(النبرة ال قنسج   ا األرهيل، كما اينسانيل ال قنسج   عما، فليى  ن دا  لإل

   خىىس عنىىلىىتحالل التجسىىد أو  ماأوال : حضىىسقل لىى  قىىذكس دلىىيال  واحىىدا   ن قيىىا  يك بىىت 
دة ماديىل  تحىالقحاد ببيعتين  ختلختين، وأنىا أبالبىل أ  قخسىس لىا كيىف أ  روحىل ييىس ا

 جسد  المادي ؟

قحاد ؟أم أنل ال قعتسف  مذا اال

 أ ا الجسد يمرت .، السو  ال قمرت 

هىىل قسىىت يا أ  قخسىىس لىىا كيىىف ظمىىس المىىال  أو عيسىى  فىىا وىىررة  شىىسيل لمىىسي  فىىا 
القس   ؟

﴿ ََ يلاًَََفاهََّخللَذتق جَ َنللاََفَتَمثَّللَ ََ َهللاََبَحلل  ًََسلل   َهللاَهإ َ يق َناَ   َسلل ق َجابللاًََفأَهق   َ لل ق جن ه  للنَدإ  :) ىىسي  ﴾م 
و  م ىىل لمىىا  شىىسا  لىىريا  أي ريقىىرإ ا ىىن ك يىىس : )عىىن أك ىىا  ىىن كعىىز : وهىىر الىىذي ق(، 1٧

نى  وك  ،وحىل فىا فيمىا ، وهىذا فىا يايىل ال سا ىل والنتىارة، ، فحملت الىذي خاببمىا عيس 
 .ليات(يائىلس

أك ىىا  ىىن كعىىز الصىىحا ا الجليىىل واحىىد  ىىن اأر عىىل الىىذي أووىى   حمىىد أ  ق خىىذوا 
وهىر  ،  عيس  كىا  لى  لىا ق ومىرد كىبعض اأروا  اأخىسى: ىيقرإ، وهر القس   عنم  
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فمىىر يعىىسف أنمىىا قشىىب  عقيىىدقنا  ،لىىسائيلياتالىىذي ظمىىس، وا ىىن ك يىىس يعتقىىد أنمىىا قشىىب  اي

المسيحيل.

 لىىذخذ  ىىسأي مبسيىىل ، لىىذا أنىى  ﴾َفَتَمثَّللَ ََ َهللا ﴿ ، اأك سيىىل يخسىىسو  لتىىن أ انىىل القىىرإ
.اأك سيل

خلىق  رو  عيسى  أ  اهلل لىبحان  :الشركانا يقرإ : )هر مبسيل علي  السالم ، و يىل
.اأروا   بل اأمساد(

  ، ختلخىرا فىا الىىسوا: ) نقىسأال ىن عىادي الد شىىقا  "اللبىاب فىا قخسىىيس التتىابوفىا "
 ،و يىىل المىىساد  ىىن الىىسو  : عيسىى  مىىا  فىىا وىىررة  شىىس .علىى  أنىى  مبسيىىل  ... فىىاأك سو 
.واأوإ اأو ( ،فحملت   

عيس  ما  فا وررة  شس !!! عجيز مدا  ، هىذا  صى ل   سىيحا  ىن ال ىساز اأوإ 
 ا فارا  سيط .

يثَمانَ  مذ َيعث م َ؟!َفإنَه يت َ بنَ إن انَداأا ًَ   َ »المسي   اإ عن نخس : 
شىسيل . فالمسي  كا  أوال  فىا السىما  ، ثى  قجسىد فىا وىررة  ، (٦2، ٦1:  ٦ير )  «َ جالًَ

ذ  هىأ  كتا نىا المقىدس ال يسىند  ،لىيى  جىسد رو  ،حقيقىا ا   ذاقى  ومىرد ا  وكا   رمىرد
النلسيل أ دا  .

 مىل عنىد ا ظمىس فىا، فعل  العمرم لنعتبس أن  مبسيل الذي ظمس فا وررة  شس لري
ظمس فىا  أم الصحي  أن   حتخ    بيعت  السماويل لتن  ؟عن كرن   الكا   هيئل  شسيل قر ف
وررة أخسى ؟

فىا ببيعىل المىال  السىماويل  ا هل قنجى المال  عند ا فعل هىذا؟ هىل نقى  أي شى
التا ها   بيعل الحاإ ألم   ن الميئل البشسيل؟

. فىا  وليتشىف عىن لىا   ،أو  ال  فىا وىررة  شىسيل السبوفا يرم القيا ل ليلمس 
الحالتين هل قنجى  ن اللمرر فا وررة  شسيل  اديل ؟
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ال يرمىد  ىا يمنىا التجسىد ، أو كىر  المسىي  ىلمىا كىا ال   كلما ألئلل قحتاج يما ىل!! 
 أخذ ببيعل  شسيل ليلمس فيما .

 

.سل   وهام ثانيا  : قتتل  عن أن  ال يرمد ىعال  واحد عن األرهيل ونحن نتم

لحجىارة ا - البسىيط العىارف لشىسيعت  - عبارات المسي  كانت كافيل أ  يسفا اليمردي
كانت كخيلل أ  ن  ن نحن المسيحير    لرهيل المسي  .ولسم  المسي  ، 

 لذلَ  ناَ ن انَالاَم مكل َبلا حقَ»  ىعالنل ال انا عن النبرة هر : ى :ققرإ حضسقل
نتمىا نن الر ت أ  ققدم أدلتىل ، فىدليلل لىتقد   عنىد ا ري  أن  ل  يح، و«سمعلَمنَ هلل

 ن أوإ دليل .

ختصار ، أ  ردي  لت   سات عديدة .اولتن ل رد  

خىا ، ويت« نلاَ ن لان»: ىنسانا   ن أ راإ المسىي  كا  عل  أ  المسي  قستدإضسقل ح
يتىر   أ الذي هر المسايا ، وحينما نتذكس أ  المسىي  يجىز «المسي »لنا أ  نتذكس لخلل 

 ن المسىي ى  لى  يتى ؛ بسابل  أنىنسانا  ل  ببيعل  شسيل كا لل، وىال كيف يتر  المسي ؟، 
كخارقى  ىنسانا  ، لما كا  للخدا  أي  عن  ، ولىتتر  النبىرات المائلىل عىن وىلز المسىي  و

ل أ  نبىرة  المىا عىن وىلب   بى ٦0ي   نخسى  لى  أك ىس  ىن سىنبرات ليى لما أي  عنى  ، فالم
 هميل ولب  وكخارق .يحدث وأ

 ،المسىي   ىذا ل  يتن المسي  ىنسانا  ، لتا  هىذا التى  المائىل  ىن النبىرات التىا  المىا
وحاشا للمسي  أ  يخعل هذا .، أل س فقط ا   ضيعل للر ت و ل

ن  نىات  ى، فيسىر  اينسىا  ال يىتتل  «  حلقَ  لذلَسلمعلَملنَ هلل»: ةرلعبا لأ ا  النسب
حاإ في  والمتحد   ، ف ين المشتلل ؟!أفتار ،  ل  ن اهلل ال

.هذ  العبارات شسحما المسيحير   نذ  سو  بريلل



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
ىنسىا ،  يعىالم اليمىرد أنى  يىدعا النبىرة، فمىر ققرإ: ) ىعىال   سىيط  خمىرم كىا  كافيىا  

(، هىىر ولىىيى )ن ىىق اهلل العا ىىل، وعقىىل اهلل النىىابق(، هىىر ىنسىىا ، ولىىيى )التلمىىل المتجسىىدة
 .رحي  اهلل ىلي ، كلمات ال قحتاج ىل  شس  (ىنسا  يتلمنا  ما ي

ر ىنسا ؟حقا  ؟! ققرإ كلمات المسي  كانت كافيل يعالم اليمرد أن  يّدعا النبرة فم

هل حضسقل  ن قستشمد  خم  اليمرد ؟ 

مىرد أنى  وهر النبا المنتلس ،  اإ عبىارات كانىت كافيىل يعىالم الي ،المسي  وهر ىنسا 
 ،نبااليمرد فىىا  ىىاد  اأ ىىس كىىانرا يلقبرنىى   ىىال، فىىاولرا رممىى ولىىذلل حىى ،لرهيىىليىىدع  اأ

ا فعىىل كىىانرا  ختلخىىين فىىا أ ىىس  عنىىد   ن اهلل ،اوالىىبعض ا خىىس  ىى ،والىىبعض ا خىىس  المسىىيا
فىا  لتن لى  يختلخىرا ىبال ىا  ، وعند ا دخل ىل  أورشلي  فا أوإ اأ س ، عض المعجزات

.« ناَج روَج  ا»: الحت   التجديف عل  المسي  حينما  اإ عبارة 

 اليمىرد عىن فتىسة أ  المسىي  يىدعا ليتخلى  ا  هل قلن أ  دليل حضسقل ليتر  كافي
األرهيل؟

، كىىانرا «؟  لليسَمللذ َ بللنَي سلل َجملل ي »حضىىسقل  خ ىى  ، اليمىىرد كىىانرا يقرلىىر  : 
ن  أيعسفر  أن  ىنسا ، ال يحتامر  لدليل حضسقل ، لتن هذا  نعم   ن فم  أن  يجدف 

 اهلل ؟ يساوي نخس 

 هل قسىت يا أ  قىدافا عىن المسىي  أ ىا م  وققىرإ لمى  : المسىي  ال يجىدف، فمىر ال
أنا ىنسا ؟! :أن  ىنسا  ي كل ويشسب ويقرإ ،يقرإ عن نخس  أن  ىل 

 لت خذ اليمرد  قيالا  ، لتتر  النتيجل ضد  .كنت ىذا 

 

فا  رضر : هل أعلن المسىي  عىن نبرقى ؟ فلىن  ققرإ حضسقل: ) ولر ناظستك يمرديا  
أمىىد أي وىىعر ل فىىا ىثباقمىىا  ىىن اينجيىىل ، ولىىن أحتىىاج ىلىى  فلسىىخل و قىىد ات وأل ىىاز، 

«َ نلللاَ ن لللانَالللاَم مكللل َبلللا حقَ  لللذلَسلللمعلَملللنَ هلل»عبىىىارات  سىىىي ل واضىىىحل الداللىىىل، 
 ، ولىىرف لىىن أضىى س ىلىى  الحىىدي  عمىىا قسىىمرن  ىرلىىاليل«جي لل عَ  م لليتَ  للذلَ هسلل تل»
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داخليل وىرلاليل خارميل، فتل هذا ال داعا ل  أ ام ىعالنىات النبىرة السائعىل والسىملل التىا 

.يخممما العا ل  بل الخاول(

 ، صس المسىيأوال  : وأنا أل لل : لماذا قناظس يمرديا  ؟؟  ا رأيل أ  نسما ىل  يمرد ع
العميىىىا  ورأوا  ،ولىىىمعرا التىىىالم  ىىىن فمىىى  ،فمىىى   ىىىن رأوا المسىىىي  وعاشىىىرا فىىىا عصىىىس 

والمرق  يقر ر  ؟؟، يختحر 

 اذا لتجد فا فم  ه ال  اليمرد ؟؟ 

لتن ليى  فلر كنت لتناظس يمرديا  فعال  ، لتا   ن المختسض أ  قنتما المناظسة هنا ،
معلت اأيادي قسقخا لسم  المسي  . « ناَج روَج  ا»، فقرل : لصالحل

مر  ميدا .المسيحير  فمو ،ثانيا  : الالهرت ليى أل ازا  

 ولماذا قسيد أ  قتر  ببيعل اهلل ال يس  حدود ، لملل و سي ل للخم  ؟

أعلىىن  ولتىن اهلل ،ال نسىت يا أ  نخممىا كلمىا ،وببيعتى  ييىس  حىدودة ،اهلل ييىس  حىدود 
اهلل  لىذا لمىاذا قسيىد أ  قجعىل ببيعىل، عن مز   سيط مدا   ن ببيعت  فىا التتىاب المقىدس

ت  فا قخسيس  عن  التلمتين؟؟ جسد ومد أو أحد ونختلف ح

 ،ضىىحلعقيىىدقنا المسىىيحيل وا ، ىلمنىىا لىى  ببيعىىل فسيىىدة ييىىس  حىىدودة ، ىلمنىىا لىىيى ىلمتىى
 وشسحناها  نذ القس  اأوإ.

ققرإ حضسقل: ) كل اأنبيا  يع ر  أ را م  الحياة اأ ديل حين يدلرنم  عل  الجنىل 
.. أنا أقخق  عل أ  كل اأنبيا  يدلر  أ ىرا م   ومرا ل ليى ل  عال ل  س الا وبسيقما(،

هر  ن لىيع ا الحيىاة ، ، «ج ناَسأأطيهاَ  حياةَ لباي »عل  ال سيق، لتن  رإ المسي  : 
نى  هىر  ىن لىيع يم  قلىل الحيىاة ، ى : ل  اإ عن نخسى  ،اهلل ليع يت  الحياة :فمر ل  يقل

سقل ، الىىذي لىى  قكجىىز عليىى  : ) هىىل يحىىق أي نبىىا أ  يع ىىا و التىىالا كىىا  لىى الا لحضىى
ع ىا  ا  ويجىز أ  يتىر   متنى، لى   ةقلل الحياة للناس؟ قلل الحياة التىا هىا فىا الحقيقىل  ك

  .لذلل(
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جىسد  وهىر  -أ  يعده  أ  اهلل لىيع يم  الحيىاة اأ ديىل ، لتىن ال يقىرإ  للنبا يمتن

 ليع يم  هر الحياة اأ ديل .: ىن  -نبا 

ذكس  ن  هر  ن ليع ا الحياة اأ ديل . وأ: ىسقل ل  ققدم أي  رإ ل  يصس  في  حض
 أ  رلرإ ايلالم  اإ: ) ال أدري  ا يكخعل  ا وال  ت  ( .

 كيىد لىن ن   المىا ، ف نىا أقتلى  عىن أنبيىا  التتىاب المقىدس ، لىذا  التأو لتن ل فتسض 
 دعا اق  الت يسة !!التشمدت  تالم  سزا يالم أحمد   ال  وايص  مرا ل ىذا 

 لذا ل الا  ازاإ  ائما   ال ىما ل حت  ا   .

ققىىرإ حضىىسقل : ) كمىىا فعىىل المسىىي  حىىين لىى  يقىىدر علىى  ىدخىىاإ ا نىىا ز ىىدي ىلىى  
 ليسَفَ؛ج ماَ  ج  اَأنَيمينليَجألنَي لاهل»  لترق  ، واعتذر لمما أو أ مما  القرإ: 

َ ه   .( « يَ نَ أطيلَ الَ  ذينَ أال

 عل  ىدخاإ يرحنا ويعقرب الملترت ؟!! يقدرالمسي  ل  هل 

 من ليدخل  ىذا  ؟!فيرحنا قلميذ الحبيز الملترت ،  دخلحقا  ؟! ىذا ل  ي

ن لىى  قجىىد  ىىرإ المسىىي  أنىى  أنىىا أقحىىدا  أ  قجىىد هىىذا فىىا كتا نىىا المقىىدس ، أقحىىدا  أ
 يست يا ىدخاإ يرحنا ويعقرب للملترت .

ىسف  هىر دخىرإ  هل الجلرس عن يمين المسي  ويسار الملتىرت فىا حىد ذاقى  فىا عك
 حضسقل ؟!

ولىيى دخرلى   ،، هىذ  درمىل أعلى  فىا الملتىرت  الجلرس عن يمين المسي  ويسىار
 فا حد ذاق  .

   المسىىي  لىى  يقىىدر علىى  ىدخالممىىا ىلىى  الملتىىرت ، والمسىىي ى :: كيىىف ققىىرإوأيضىىا  
َمعلليَفلليَ يلل مَهكلل ن »لىى ع يم  الحيىىاة اأ ديىىل؟ وكيىىف  ىىاإ للىى  اأيمىىن :  :نخسىى   ىىاإ
 لت ا  ىدخاإ الل  اأيمن ىل  الملترت !!ا؟! ها هر المسي   د «  ف دجا
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الملتىرت عىن ولىيى  ،يجز أ  قعسف أوال  أ  أ مما كانت قس إ عن  لترت أرضا
 ولىذلل قتلى  المسىي ، المقصرد فا السما  . فما قعتقد أ  المسىي  لى   لتىرت أرضىا 

 .ا م  يشسأعن الصلز وعن الت س الذي يجز علي  

لىما  عشىسة أشىخا  أنا حددت : ىدعنا أع يل   اال  لشس  الن  : ىذا  لت للو
 لىىل ، ال أ ىىدر أ  حضىىسقل القىىدوم  عنىىا . فقلىىتك  ليسىىافسو   عىىا فىىا رحلىىل ، ثىى  بلبىىَت 

 ،لىمل  ىنم  لىتذهز  عنىا اه  ، فإذا كىا   أحدد ألما  ييس العشسة الذين حددت ألما
العا ىل  عن  المقدرةم  ييس  ادر،فمل  ذلل أكر  ، ا ىذا ل  يتن ، لن قست يا الذهاب  عن
 ن لم  هذ  الخاويل ؟ي حدد ا  نالأفا حد ذاقما ؟ أم المقصرد أ  هنا  

  الت كيد أنا  ن حددت األما  ، فما  درقا أنا .

 التىالا وفالمسي  ل  يتتل  عن المقدرة ذاقما ،  ل يقصد أن  ل  يحن و ت الدينرنل ، 
ىذا  ، تتر ل فا لخس حياة الخسوف ، و نم   الت كيىد يرحنىا ويعقىرب  هنا  ألما   حددة

 وحملرا وليز المسي  ، ليتر  لم   ا ي لبرن  . ،عملرا  الروايا

 الن  ال يتتل  عن القدرة نمائيا .

ىذا ، « ملذ َيعم للَ البلنَ يضلاًَ) أي ا ب (  ماَأم َذ  مه»وأذكس  أ  المسي   اإ : 
 اإ يرحنا ويعقرب ىلى  الملتىرت ، يجىز أ  قى  ن أ  المسىي   نت أ  ا ب يمتن  ىدخ

 يمتن  هذا أيضا .

 «جم َماَم َ يَفه َ كَ،َجماَمل َ لكَفهل َ لي»  رإ المسي  لرب أيضا  :  قنَى الو
1) فما هر لرب هر للمسي  أيضا  ، (10:  1٧)ير  ). 

 ىا  :قرإ ي    كل  ا هر ل  هر هلل ليتر  المعن  واض  ووحي  ، لتن: ىىذا  اإ نبا
 المعن  واض  . أ  أعتقد هر لرب هر ل  !!

 وحضسقل أمبت ىما ل ال عال ل لما  س الا ! ،ل لتل ل اال  

                                                 

(1  . ي قا فا التتاب ال انا  ن هذا الحرار« وكل  ا هر لا فمر لل»و ..«  مما عمل ذا  » :راب الدكترر  نقذ حرإ نصام( 



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
 :خسى نقبعرنا وا ب ليع يت  حياة أ ديل ،  ل  ىاإ عىن : ال الا : ) المسي  ل  يقل

عىن   الا ، لى اإ واضى  مىدا  لىهذا كا  ،  ، الخسا كبيس مدا  (« ناَسأأطيك َ ياةَ باي »
.«سأأطيك » :كلمل

فقىد  ىاإ  بىائعين هلل، ىال ىذا كنىت  أ ىسارا   وىما ل حضسقل: ) لن يع يت  المسىي  شىيئا  
  َ الل وَ كلل :َ نكلل َ نَ لل َيلل؟دَبلل م َأ لل َ  كتبلل َج  ف ي لليينَ للنَهللا  » لتىى  المسىىي : 

 .(، والمرضر  كبيس، فال يحسن فتح   بل و ت (20: ٥) ت  « م ك تَ   م  ت

 إ حضسقل :  اذا نعمل لنسث الحياة اأ ديل؟أنا ل  أل

  ولى ، ل ل لتل عن  رإ وسي  واض  للمسي  ، أن  هر  ن لىيع ينا الحيىاة اأ ديىل
ا ب !! :يقل

  فبىىال با  ىىن ي يىىا اهلل ويتس ىى  هىىر  ىىن لىىيدخل الملتىىرت و اييمىىا   تخىىارة المسىىي
وعمل  .

ا يمىا  أم اأعمىاإ ؟ وهىذهذا ل  يتن ل الا ؟ أنىا أعىسف أ  حضىسقل قىتتل  عىن اي
ل   س الا !! لوال عال  ، رضر   خس فعال  

 زاإ  ال ىما ل !! ل الا  ا

 كيف يقرإ المسي  أن  هر  ن ليع ينا الحياة اأ ديل ؟ 

ألف عل  ايبالل ، أنتلس رد حضسقل .و أشتس 
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  عدقحيل بيبل ، و،  يخائيل الصديق الدكترر

 .أشتس لل عردقل ىل  الحرار

نىا فقط، ف  وهنا دكتررنا ال الا، أعرد لتذكيس      الحرار  يننا ال يحدد أبس  منا ت 
ر  عىن المرضى خارمىا   كتىز لى سا  أنا  لتزم  ما، وأنىا لى  أأعل  شسوط الحرار، وأعتقد 

 عل  كتا تت . ىال  ا كا  مرا ا  

عال تمىا  حرارنىا و رضىرعنا، وال يصى  قجاوزهىا،  هنا   رضرعات ق ىس  لمسىيى
نا   ننىا لىنأ  نتر ىا ألذلل ينب ىا  «م الهرق ؟أهل أعلن المسي  عن نبرق  » :فمرضرعنا
ر ، لرهيىىل و خمىىرم النبىىرة، والخىىسا  ينممىىا، فىىال يمتىىن قجىىاوز   ىىل هىىذا المرضىى خمىىرم اأ

 لرهيىىلالجمىىا  ىىين اأو خاوىىل عنىىد ا ادعيىىت أنىىا أبالبىىل  مخمىىرم ايلىىالم للنبىىرة، أو 
 يحيين.أ  أخبس      هذا  خمرم كل البشس لما  ما فيم  المس واينسانيل، فتا  لزا ا  

مىىا ،  يننىى  كىىا  نبيىىا  أ، هىىر الىى  وىىاحز السايىىا، أنىىل قىىزع  عنىىد  بىىريال    ىىا قر خىىتك 
رم ا النبىىا المزعىىالعلمىا   ختلخىىر  على  قحديىىد الىم ، فتىىل  ىىا أريىد  هىىر قرثيىق الىى  هىذ

ا  الىذين نبيىعا ىل  ى  راى ييىس   ىن اأأنى  ينب ىا أ  أعا ىل راا  المنا يىل  مىا أأق كد  ىن 
 ذكسقم  لا.

لى  ىن  يجز علا أ  أا ن  الرحا المنا ا لقنبيىا ، فقىد اضى سرقنا أخبسقنا أحين 
   ىال عىا  لا .. يدعا  ىا اد عاديا   بلز الت بت  ن نبرة واحز السايا، فقد يتر  شخصا  

 لل ا  .. فتمىا رايىاي حتممىا العىدم فمىر كىذلل .. هىذ   سى لل  ممىل يىا وىاحبا ،  بىل
ا فا نأفح  الن  المنا ا .. وهذا  ا يستلزم  نا قحقيق واحز السايا و عسفل الم  .. 

 اعتبسقنا خارم  . ولز المرضر ، وى   



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
 مىىد لىىلأا أ  لمىىاذا بىىالبتن ىذا كنىىت لىىت عن فىىا  صىىدا يل السلىىل ، ىذا  لنا: ) وقسىى

لتىا ا( وأميبل أنا لن أ نعل  ىن االلتشىماد  ى  راإ المسىي  ؟ىعال  للمسي  عن ألرهيت 
بسهىىا   ال قعتأنىت  ق  نىىر   مىىا.. لتىىن أرمىىر أخبىىار وحتايىىات أيىذكسها اينجيليىىر  ، فمىىا 

  م ، فمى  لىنخسىأوحا ىليم ، فمذا  ا ال أللم  لل،  ل ال ي  ن  ى  التال يىذ نبيا  أك أأ راإ 
 عرا أنخسم  أنم  كتبرا وحا اهلل. يد

ي  عن حت  ا    إثارة النقد لتتا ل أو الحد ، لست  عنيا   يخائيل وديقا الدكترر
ا ونحىن   )ال عن فا التتاب المقدس(، لتىن ينب ىأو  ا ألميتَ  عصمل األخار و انرنيتما،

فىىإنا ال نستشىىمد  مىىذ  النصىىر  أ  نقىىف علىى  وضىىعما النقىىدي ، وأ  ننزلمىىا  نزلتمىىا ، 
  هىذا ألت يا التسلي  لل  مرثر يل المصىدر التىا قنقىل عنى  ايعىال ، دو  قنبيمىل ىلى  أ

م أنى   ىن كىال كتشىف الحقىا   التتىاب المقىدس ، ثى  اك  المصدر براإ  سو  ل  يتن مىديسا  
 وأنا هنىا ال اهلل، ف دخلر  في .. فمذا ينب ا  يان ، لتقف عل  حقيقل الن  الذي قستشمد   ،

الم  نر  ونقل  ا  ال  علما  التتاب المقدس أل  ا يقرل  المسلمر  عن ، ال، ىنما أنقل ل
    عبس اأعصس المسيحيل المختلخل.

لىىىخار، لتنىىىا نبمتىىىل ىلىىى  أ  هىىىذا قحىىىدث عىىىن عصىىىمل التتىىىاب وال  انرنيىىىل اأألىىى  
 زيىزيع –عند ك يس  ن المسيحيين فىا القىسو  اأولى .. وهى ال   ايعال  ل  يتن  عتمدا  

حىىدثل عىىن شخصىىيات أال يسىىتمدو  أهميىىتم   ىىن عىىدده ،  ىىل  ىىن أوزانمىى  .. ف نىىا  -
 ثى  لىرثس ،ويرلا يرس ،االلتندريل ألقفديرنيسيرس   جلجلل فا التاريخ   ل األقف

  لل رفضراوهنا ال أخسج عن  رضر  حراري،  ل أرد عل   رلل: )وكالخن وزونجلا .. 
 لق ىد، ، فالقلىل لى  قختىف  (عليى  ا  الجميا  تخق وب أو ،ختخت القللا ا الر ت و ..السخس 

 ىىل عىىادت  ىىن مديىىد فىىا القىىس  السىىادس عشىىس .. الحىى  أنىىا هنىىا فقىىط أوىىح   علر ىىل 
  ما. خابئل قخضلَت 

خيىسين  ىن لىخس السايىا ن اأأال يحق لا ىخبار      العلما  يعتقدو  أ  اأوىحاحي
لل     لخس السايا  ن ق ليف ليسا  ن وضا الم لف اأولا لسخس السايا، أي لر للمتك 

 22يرحنا، فلن ألت يا التسلي  لل     العدد الذي ورد في  ىعالنل اأوإ فا اأوحا  
  ىىن قىى ليف يرحنىىا حتىى  ق بتىى  لىىا ، أ  العلمىىا  المتخصصىىين فىىا لىىخس السايىىا خصروىىا  
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ولى   نى  )انلىس ينتسو  وحل نسبل اأوحاحات ال الثل اأخيسة لم لىف اأوىحاحات اأ

و أقحىدث عىن  ىرإ شىسا   سىلمين أنىا ال أ( .. وقذكس هنا ٣٥ /4ئسة المعارف التتا يل دا
  لحدين،  ل عن رأي أكاديميين  تخصصين، و عضم   سيحيين .. 

د  ىى  أعمىى   صىىحل  ىىا قستشىىم   ألىىل  لىىل قسىىليما  أ -عزيىىزي الىىدكترر  - ال ألىىت يا
 سا  ما هذا الن .نت قسى هذ  الشمادات التاريخيل المتساكمل التا ي أعلا، و

ا ريى  قحخلىىلتىن الجديىد لىديت   ىىد ي نينىا عىن الت بىىت  ىن نبىرة رائيى ، فقىىد  لىت : )
 ا كنىَت .. (، ىذ فليست كىل رايىا قتىر   نا يىل ، لتىن  ىا المشىتلل فيمىا ( نا يل)عل  كلمل 

   رايا يرحنا ل  قتىن  نا يىل، فلمىاذا خسمىت عىن المرضىر ، وحىدثتنا عىن رايىاققصد أ
ا  اأنبيى رايىا نت قسيد رايا شخ  يقلا  ؟ لى  حشىسَت فسااه   نا يل ..  ينما أ بيا  ..اأن

 ال عال ل لما  سايا المنام. ،المنا يل .. وأنت قسيد رايا يقلا 

  أوحي  وولنا ىل   ا يسم  الساى ييس المنا يىل، راى اليقلىا  .. هنىا الىم  لىا 
ل مىالى على  التسلىا وهىر .. رمى أوف لل المشمد الجديد الذي قسيدنا أ  أا ىن  ى 

ايلى    ستيق  .. ينلس ىل  ال يرم .. رأى عسش اهلل وعلي  خسوف لى  لىبعل عيىر  .. ورأى
  َ ملل  ةَمت لل ب،َءيلل َأظيملل َفلليَ   للما َ»وفىىا يىىد  اليمنىى  لىىبا كراكىىز .. ورأى أيضىىا : 

 :12)السايىا  «م يل َملنَ ثنليَأحل َم مبلا سلهاَ جأ ل َهَ،ج  قمل َهحل َهد يهلاَ،با حمس
 .«ناَ لجوَج ر   »، ث  رأى المسي  يقرإ ل  : (1

 اختصىىار المرضىىىر  قخىىىيالت شخصىىىيل .. قخيلمىىىا شىىىخ   سىىىتيق  )ييىىىس نىىىائ ( ال 
   وىاحز هىذا الخيىاإ هىر نبىا، وفىقأنعسف  ن هر.. وقسيدنا أ  ألل  لىل  ىال  نا شىل 

يق  س  أ ل ل   نا ال أا ن  صحل هذا الألذا ي لخنا    قصدا(..ودا وال د أ ن ق: )
 للرحا. 

ىذا كنىت ) :   ن رأى السايا هر يرحناأعل   -  ال دليل وال  نا شل -ويصس منا ت  
(.. لتنتقل ىل   س لل ىثبات نبرقى ، وقسىتدإ ال ققبل  صدا يل السلل فا نقل أ راإ المسي 

شىىخرا و ، ىىنم  يرحنىىا وىىنعرا  عجىىزات ك يىىسة  سىىل ا  المسىىي و فالسلىىللمىىا  قرلىىل: )
وىبحرا أو ،أيضا  حلت عليم  السو  القدس يرم الخمسىينو شيابين ، أخسمراو ،أ ساض



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
: هىل يتخىا -نىت  ىن بىس  دليىل نبىرة يرحنىا أو –(، وهنا أل لل يتتلمر    لسنل  ختلخل

 ونا المعجزات لنشمد أوحا ما  النبرة والرحا؟

فاألىخار المقدلىل قىذكس أ  المعجىزات وا يىات وأميز عنل،     هىذا ييىس كىاف، 
يللا َسلليق مَم للحا َمذبلل ،َج نب»  للتىىاذ ين الىىذين يىىدعر  النبىىرة، فالمسىىي   ىىاإ:  ىىد قع ىى

يضاً.َملاَ نلاَ  مختاهينَ َ-  َ مكنََ-مذب ،َجيإعط نَءياتَأظيم َجأجائب،َ ت َيإض   َ
 .(2٥ - 24 /24) ت   «ااَسبق َج  ب هك 

ا  نبيىلىرا  كىانرا أ – ل ويخبس التتاب المقدس عل  لسا  المسي  أ  كل المى  نين 
 حلقَ   حلقَ »يمتنم  فعل المعجزات التا قستشمد  ما عل  نبرة ه ال :  –أم ل  يترنرا 

« منهلاَيعمل َ أظل جَ،اًَ  تيَ ناَ أم هاَيعم هاَمل َ يضلَ ا وَ ك :َمنَيؤمنَبي؛َفالأماو
شىىخا  يسىىت يا ىحيىىا  المىىرق  و -وأي  ىى  ن فىىا التنيسىىل  -، فجنىىا ت  (12 /14يرحنىىا )

نىت  عجزات أكبس  ن هذ  ، و ا ذلىل ف  شيابين،  ل قست يعر  فعلالمسض  وىخساج ال
 .لست نبيا  

نىا وهتذا ثبت   ال   رلل     يرحنىا نبىا  داللىل المعجىزات .. وأرمىر أ  ال قتمم
 .ميبل، وال أفت   رضرعا  أ الخسوج عن المرضر  وقشتيت الحرار، ف نا هنا 

يا إ  ائمىا   ىدو  ىما ىل ألىت و ىازاإ دليلىا اأوأعجز  ا ورد فا رلالتل  رلل: )
جىىد اكىىد لىىل  ىى نا  ىىد أمبتىىل، فىى رمر أ  قعىىاود القىىسا ة، فىىإ  لىى  قأ(، وهنىىا عليمىىا الىىسد

 الجراب فس نقل  لل.

قممت  ىل   جا لتت   التخلا عن كلمل )التحسيف( التا ا ، لن أكر   ض سا   وأخيسا  
ل، للعلميىى  عيىىارا   مىىاا  ليسىىرا عنىىدي مىىا المسىىلمر   بىىل ظمىىرر النقىىد النصىىا  قىىسو ، وعل

ر هى ىن ققىسر  ىا  ، ولسىَت   يتىر   ىا اوى ل  عليى  النىاس  ىبلم  علميىا  وأرى أن  يمتىن أ
ا ييىس   قعتبسنىأ، و إ تانىل (التحسيف)نا أوس عل  كلمل أ علما و ا هر ييس علما.. ىذا  

 كاديما.أعلما وييس 
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اشىسة ىلى  لى  بل االنتقىاإ  بوا ، ، و إ تانت  بيمألئلتاىما ل  قنازإ عنأدكترر، أنا 

على  الىتتماإ  .. ولرف لن أبالبىل  إما ىل  ىا  ضى   ىن األىئلل حسوىا  22ن  السايا 
 الحرار..

 ، و د لبق مرا ا عن  فا السلالل الماضيل.22فلننتقل ىل   نا شل السايا 

ئتىل  إيمىا  المسىلمين  ى   المال ويسيز منا ت  فىا ىثبىات وا عيىل التجسىد، فيسىتعين
لمال  كانت ق خذ وررا   شسيل، ويسيد منا ت  أ  يقيى اهلل عز ومل ييس المحدود عل  ا
لخىالق المحدود واينسا  المحدود.. فمىل يىدر  منىا ت  الخىارا  ىين اهلل والمىال ،  ىين ا

 والمخلرا؟ 

 تجسىىد  ىىائ  علىى و ىىسة أخىىسى ال يخىىسا منىىا ت   ىىين اللمىىرر )التجلىىا( والتجسىىد، فال
اقحىىاد الىىذات ايلميىىل فىىا مسىىد ، وأخىىذها وىىخاق  وببيعتىى  ىلىى  مانىىز وىىخات األرهيىىل 
 وببيعتما، فايلى  المتجسىد ي كىل ويشىسب ويتبىرإ  ... ويتعىز ويضى سب  ىالسو  ويىنعى
ن وييس ذلىل  ىن العىرارض البشىسيل،  ينمىا اللمىرر والتجلىا  نىز  عىن ذلىل، فىالمال  حىي

  شىسيل ال يتتسىز وىخات البشىس، وال ي خىذ ببيعىتم ، فىال ي كىليتجل  للناس فىا وىررة 
 وال يشسب وال....

انلىىس ىلىى   صىىل ى ىىساهي   ىىا ضىىيرف ، حيىى  حضىىست المالئتىىل ىليىى  علىى  وىىررة  شىىس، 
قيقىل حفقدم ىليم  ال عام والشساب، فل  ي كلرا، أنمى   جىسد وىررة  شىسيل قسىتتس خلخمىا 

اََه َىَ َيَق ﴿وررقم  المالئتيل  ل َََفَ مَّ ََنك  ل  َ يق   َ َالَََه   إ َيهإ ق ََج َجَقا  لنقهَإمإ ق يَفلً ََالا إ  قَالَََدلَسَم    َ  ق
َ َيهإ ق للا  للاََه َىَ َيق ََفَ مَّ

َو َ إلل  م  َ لل ََالل ق َناَ   لل ق س  نَّللاَ إهق   َ لل إَالَََهَخلل ق َنََََه   للل  َ يق للنقهإ َقَ   َدللَسَم  ََج َجق للَ مإ ق َك 
يَف ًَ  (.٧0-٦9)هرد:  ﴾  

ر  ظمرر السو  القدس عل  شتل حما ىل، يقىرإ وهذا  ا يعتقد  المسيحير   خص
  يتىن ظمىرر الىسو   ميئىل مسىميل لى »: «المسي   شىتم  اأميىاإ»اأنبا  يشري فا كتا   
ال يتجسد   لما قجسىد السو  القدس  د قجّسد.. أ  السو  القدس   ل حما ل  عنا  أ 

فليَهللَالاَههل َمل  ه ًَفا م يتَم م َ َ،ب َ نَ  ظه هَشي ،َج  تج اَشي َء  ، كلمل اهلل



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
، وهتىىذا فىىال ومىى  للشىىب   ىىين «  عهللاَ  قللاي َدجنَ نَيكلل نَذ للكَهج للا ًَأ لل َ إطللالق

 ظمرر المال  المحدود فا وررة  شسيل، وقجسد ايل  الال  حدود فا  شس.

ال   ىأو  )الىسب( وفا يرم القيا ل لىيلمس ىلمىلويمضا منا ت  ليقرإ  رال  عجيبا : )
 (،  ن أخبس   مذا؟ حدد خياراقل )السب أو  ىال (؟ف عن لا  فا وررة  شسيل وليتش

 ىن  ال أعل  أحىدا    ن الذي  اإ لل: اهلل يلمس فا وررة  شسيل ويتشف عن لاا  شسيل؟
  لياري  سل  اليرم يقرلر   مذا المعتقد التخسي!!

و خصر  حدي ل عمن قم  ل لمىسي ، فىإ  الجممىرر يقىرإ  ى   المتم ىل لمىا  صىررة 
مبسيىىل المىىال ، ولتىىن منىىا ت  نقىىل عىىن الصىىحا ا أك ىىا  ىىن كعىىز أنمىىا )رو   شىىس هىىر 
 عيس (.

إ  وفىىا  حاولىىل ي نىىاعا  قىىرة هىىذا الىىسأي ال سيىىز أو المسىىتنتس  حسىىز ا ىىن ك يىىس؛ فىى 
  أووى   حمىد أ نأك ا  ن كعز الصحا ا الجليىل واحىد  ىن اأر عىل الىذيمنا ت   اإ: )

خىذنا ، فقىد أ قخسيس أك ا للسو    خذنا عن  القس   (، ول  أدر   ا عال لق خذوا القس   عنم 
أ ىا عمىسو،  عن  القس   التسي ، ويتخا أ  قعل  أ  لتل  ن القسا  العشسة )نافا، ا ن ك يس،

ل عاو ، التسائا، أ ا معخس( قنتما ألىانيده  ىلى  أك ىا  ىن كعىز فىا مملىل  ىن الصىحا 
  ولىل ، رويل رلرلنا ول  اهلل عليىا خسين ، فقد أخذنا القس    ن أك ا  ن كعز عمال   

 فمل قسانا    ررين أيضا    خذ قخسيس  للقس  ؟

 ث   ن أخبس      ىلناد هذا التخسيس ىل  أك ا  ن كعز وحي ؟

ين يدور هذا الخبس أورد  ال بسي فا قخسيس ، وروا  ا مسي فا الشسيعل، كال ايلناد
يخل، فخا (، والسوايل ضععن أ ا  ن كعزعن أ ا العاليل ،  ،عن الس يا  ،معخس  اأ عل   )

عنى   ىلنادها أ ر معخس عيس   ن عبىد اهلل  ىن  اهىا  الىسازي، وهىر راو لىا  الحخى ،  ىاإ
، )الجىس  والتعىديل «فىا الحىدي  يأ ىر معخىس الىسازي لىيى  قىر»اي ام أحمد  ن حنبىل: 

 ابيىىل اأ) «أ ىىر معخىىس الىىسازي  ضىى سب الحىىدي »(، و ىىاإ عنىى  : ٦/280ا ىىن أ ىىا حىىاق  
 .(٧٣ /1 ، الجرزماناوالمناكيس
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 ىىاإ وكىىذلل السوايىىل فيمىىا شىىيخ  الس يىىا  ىىن أنىىى البتىىسي، وهىىر وىىدوا لىى  أوهىىام، 

 «لىىيى  ىى   ىى س»و ىىاإ النسىىائا:  ،«وىدوا»و ىىاإ أ ىىر حىىاق : ، « صىىسي وىىدوا»جلىا: الع
كمىىا ال  «وىىدوا، لىىيى  ىى   ىى س»(، وهىىذ  اأ ىىراإ ٦0 /9)انلىىس قمىىذيز التمىىاإ ، للمىىزي 

لم :  قعتبىس قرثيقىا  لى  عنىد أهىل الجىس  والتعىديل،  ىل قىدإ على  ضىعخ ، فىإ   ىريخخىا  ال
 ىا عىن الىساوي أزرعىل الىسازي  رأ ى  ىاإيعنىا أنى  ال يتىذب، وال قعنىا أنى  ثقىل،  «ودوا»

 «فقيىىل لىى : هىىر وىىدوا؟  ىىاإ: نعىى ، كىىا  ال يتىىذب ،لىىّي ن الحىىدي   ىىدلى»: لىىعد البقىىاإ
لتىين ، وهتىذا فالسوايىل ضىعيخل لع«ودوا»  كلمل (، فمذا  ا قخيد٥٥ /11)قمذيز التماإ 

 فيما، وكل واحدة  نمما قتخا لضعخما.

 وعل  فسض وحل السوايل عن الصىحا ا أك ىا، وهىا ال قصى ، فمعناهىا ال يتجىاوز  ىا
 فمم  منا ت   نما ، وها أ  رو  عيس   رمردة  بىل ومىرد  كمىا هىر حىاإ لىائس أروا 

 البشس.

لىىتحالل اسقل لىى  قىىذكس دلىىيال  واحىىدا   ن قيىىا  يك بىىت حضىىويخىىامئنا منىىا ت   قرلىىل: )
َ(، وهىىذ    ال ىىل نقىىل عىىز  ايثبىىاتقحىىاد ببيعتىىين  ختلختىىين خىىس االتجسىىد أو  معنىى  
فبدال   ن أ  ق بت ى تانيل قجسىد اهلل ييىس المحىدود فىا مسىد ىنسىانا (، 

  حدود، فإنل ق البنا  إثبات عدم التحالت .

لىىف عىىن وىىنيا  حىىاور لىىل  ىىن المنىىد يىى  ن  إ تانيىىل قجسىىد اهلل فىىا ووىىنيعل ال يخت
عىز   - م ال تى   -الخئسا ، وي لز  نل دليال  عل  التحالل و ر  ذلل، فقد نقىل ىليىل 

 ىثبات  س لل ال يقدر أحد عل  ىثباقما، وها ى تانيل قجسد الال حدود فا  حدود.

ل التجسىىد هىىر  ىىن ي اَلىىز لىى كتخا هنىىا  ىىالجراب القصىىيس فىى  رإ:  ىىن يىىدعا ى تانيىىو
 الدليل، وأ ىرإ: )هىل لىديل مىراب  ن قىا ي بىت الىتحالل قجسىد اهلل فىا  قىسة أو فى ر أو 

 فإ  ومدق  فقد ومدَت مرا ا عل  ل الل. ييس ذلل  ما يعبد  أهل المند؟(،

ويثبات ى تا  التجسىد ايلمىا فىا مسىد يسىر ، فىإ  منىا ت  يشىبم   اقحىاد أروحنىا 
الىسو   قحىاد ؟أم أنل ال قعتسف  مذا االدنا الماديل ، ويتسا إ منا ت : )ييس الماديل   مسا

ماديىىل الأنىىا أبالبىىل أ  قخسىىس لىىا كيىىف أ  روحىىل ييىىس ..  يمىىرتفأ ىىا الجسىىد  ،ال قمىىرت
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(، وهنىىا يقىىايى منىىا ت   ىىسة أخىىسى  ىىين عال ىىل مسىىد  حىىدود  تحىىدة  جسىىد  المىىادي ؟

د  حىدود !! وهنىا قلمىس المخار ىل ورو   حدودة و ين قجسىد ايلى  الىال  حىدود فىا مسى
 .اأه  

لحلىرإ ، اوأ ا العال ل  ين السو  اينسانيل والجسد فال يمتننا ووىخما  االقحىاد وال 
لنَق﴿فالسو  لس  ن ألسار اهلل  َم  جحإ َ  ل ُّ َاإل   جح  ُّ   َ أَ إ َنَكََأن  َهََََجَي ق ل   لنَ إَبل ليََجَملاَ َمق جه يلتإ َمل 

َا  يالًَ الََّ   َ ع  ق   ا  االقحىاد، ثى  (، فىال قلز نىا  روىخل أو ووىف ييىس  لمى8٥لىسا : )اي ﴾  ق
 ق البنا  تخسيس هذا االقحاد.. ف نا ال ألمي  كذلل، وال أ نع  أيضا .

الجسد، والمرت عند المسلمين هر انق ا  العال ل التا ال نعسف  اهيتما  ين السو  و
وخل  ا ، فالمرت والحياةوالسو   ما ال يروف  الحياة والمرت كما الحجس والسي  والم

 اينسا  أو الجسد الذي يمرت  مخار ل السو  ل .

 

حقَ نلاَ ن لانَالاَم مكل َبلا »حين التشمدتك عل  ىعال  المسي  لنبرقى  فىا  رلى :  
 بسىىابل ى  لىى  يتىىن وافقنىىا منىىا ت  علىى  وىىحل هىىذا ايعىىال  : ) «  للذلَسللمعلَمللنَ هلل

مسى لل ..  عن (، و رافقتت  لا   كدة لرضر  هذ  النسانا  ، لما كا  للخدا  أي المسي  ى
هلل افالمسىىي  ىنسىىا  .. لتنىىل قىىسى أ  )يسىىر  اينسىىا  ال يىىتتل   ىىن  نىىات أفتىىار   ىىل  ىىن 

ىلى   ، و ىد لىبق «بلا حقَ  لذلَسلمعلَملنَ هلل»الحاإ في  والمتحد   (، وذلىل أنى  يقىرإ: 
ود كانىا حق الذي لمعر   ىن اهلل، فمىل قىسا  قنتىس أ   رلى  وداذلل كل اأنبيا  فقالرا ال

 ؟«منَ هلل]لمعا [  با حقَ  ذلَسمعل»ين قا  

معلَسل ن لانَالاَم مكل َبلا حقَ  لذلَ »وهتذا فالمسي  ك يس   ن اأنبيا  السىا قين: 
،  ىىىن ييىىىس أ  نسىىىتدعا فىىىا هىىىذا الشىىىس  الراضىىى  الحلىىىرإ واالقحىىىاد والتجسىىىد «َملللنَ هلل

 الداخليل والخارميل.وايرلاليل 
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 ىىىا رأيىىىل أ  نسمىىىا ىلىىى  يمىىىرد عصىىىس و   أوا  أ  أميىىىز منىىىا ت  علىىى  لىىى الت : )
ميىا  المسي  ، فم   ن رأوا المسي  وعاشرا فا عصس  ولمعرا التالم  ن فمى  ورأوا الع

 (. اذا لتجد فا فم  ه ال  اليمرد ؟؟  يختحر  والمرق  يقر ر  ؟؟

ا ت  يىىىتلخ  فىىىا أ  رالىىىا  التمنىىىل والخسيسىىىيين رفضىىىرا ألرهيىىىل المسىىىي  ورأي منىىى
(،  كانرا يصسخر  اوىلب  ، اوىلب  ، هى  رالىا  التمنىل وخىدا مألباب لياليل، وأنم  )

 الكهنا  رؤساا  بيالطس فدعا »وهنا أذكس منا ت      لر ا نسز هذا القرإ للشعز أيضا : 

 لسالا  فقط.(، وليى ل1٣: 2٣ )لر ا «والشعب والعظما 

مرمىرد عا ل اليمرد ، البس ا   ىنم  ، الويسى منا ت  أن  عل  الجمل اأخسى يرمد )
نمى  ورشلي  يستمعر  لتالم المسي  . ممر  اليمرد ، اينجيىل يقىرإ عىنم  أأفا شرار  

 رر: لى( ث  يراول منا ت  فيقىرإ  عىد أر عىل قعلقرا  المسي  ، وه ال   ن  بلرا المسي 
  يعسفىر  أ  يسممىرا المسىي  أنمى لعن عا ل اليمرد ، الذين ل  يتسددوا للحلف نا أقتل  )

عىىا  داميىىدا  ثقىىل  صىى لحات المسىىي  ، وأنمىىا قشىىيس ىلىى  المسىىاواة  ىىا اهلل أو علىى  اأ ىىل 
: هىل (، وهنىا و عىتك فىا التشىتاإ لقرليىل، وقسىا لتك ثنا  يعبسا  قجديفاألرهيل ، واال

ا أ  يسممىىر للىى  يتىىسددوا للحلىىسىىي ( أو كىىانرا  مىىن )كىىا  عا ىىل اليمىىرد  مىىن ) بلىىرا الم
 ىى  نين أم كىىافسين؟ و ىى ي شىىا   بلىىر ؟ و ىى ي شىىا   «عامةةاليهودةة  »(؟ فمىىل كىىا  المسىىي 
 رفضر ؟

  ن ممتا أود أ  أعسض رأيا  ن خالإ التتاب المقدس الذي يبين رأي اليمىرد فىا
 .«أنا واآلب واحد»المسي   عد أ  رأوا  عجزاق  الباهسة ولمعرا أ رال ، و نما : 

 ويتلخ  المر ف اليمردي فا نق تين: 

. مماعل  نم    نرا  المسي  نبيا  ورلرال ، وه  قال يذ  وعا ل اليمرد.1

. مماعل  خسو  رفضرا اييما   نبرق ، وليى   لرهيت ، وشسعرا فىا الىتخل   نى ، 2
لقىرا عليى  اأكاذيىز، كما ها عادقم  فا  تل اأنبيا ، واحتالرا لىذلل  شىت  الحيىل، واخت
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أنىى  أقىىاه   مىىا ال يسيىىدو ، و مىىا يسىىحز  سىىاط المجىىد  ىىن قحىىت أرملمىى ، وهىى ال  هىى  

رالا  التمنل ولدنل الميتل والخسيسير  و ن قا عم   ن ال ريا  والدهما .

نبيىىا   ودعنىىا نعىىسض  التخصىىيل لل ىىائختين، ونبىىدأ  ال ائخىىل اأولىى  التىىا   نىىت  المسىىي 
رأو   يدعا ذلل، ول  يخ س فا  الم  القرإ   لرهيل المسىي  ريى   ىاورلرال  لما لمعت  

ليىرم،  ن  عجزات الباهسة، وري   ا لمعر   ن أ راإ المسي  التا يستدإ  ما النصىارى ا
 :«أنا واآلب واحد»و نما: 

 َملذهَ يهلاَ   دلاوَ إسل  ئي ي نَ،َ سلمع » : فىا خ بتى    ىسس . نبدأ  قىرإ التلميىذ1
عهاَ  ناد لَهد َااَهب منَ ك َمنَاب َ هللَبق  تَجأجائبَجءياتَدن لا  وَ:َي  عَ

مل ََ  محت  هللَبياهَفيَجسطك َمماَ نت َ يضاًَهع م نَ،َملذ َ  لذهم هَم ل لماًَبمحل هةَ هلل
 ىسس فالمسىي  عنىد  ، (22:  2أعمىاإ )«  جأ ملَ   ابقَجبأيالَءثم َد بتم هَجات تمل ه

ا فىىولىىيى الهرقىىا   تانسىىا ، وال هىىر وا ب واحىىد  جىىسد رمىىل   يىىد  ىىن اهلل  ىىالمعجزات، 
 الجرهس.

 أشىيا  ىا . اثنا   خسا   ن التال يذ لقيمما المسي   عد القيا ل، وهما حزينا   سبز2
«  اًَي لل عَ  نادلل لَ  للذلَمللانَ ن للاناًَنبيلل» سىى لمما عىىن لىىبز حزنممىىا فقىىاال: عىىن وىىلب ، ف

لل فىىا نمايىىل خد ىىل المسىىي  فمىىر عنىىدهما نبىىا فحسىىز، ويصىىسحا   ىىذ،  (19:  24لر ىىا )
ي  لىعيد يقىرإ القىى ى ىساهاأرضيل، فيقبل  نمما  رلمما، وال ينتس عليمما  تلمل واحدة، 

نىا  ى  نين ىلى  ا   لى  ي  نىا  الهرقى  .. ال ننتىس عليممىا أنممىا كا» عن هىذين التلميىذين: 
 الجيىىىل،قحخىىىل )( ، وانلىىىس: ٦٣4شىىىس   شىىىارة لر ىىىا ، د . ى ىىىساهي  لىىىعيد ،   ) « نبرقىىى  

 (.٦81الم سا  يرلف الد ى،   

« نكَنبياا  َ لَ  م  ةَ:َياَسياَ هىَ » :   عجزات المسي المسأة السا سيل رأت . ٣
و لىرب (، فقب ل المسي   نما  رلما، ول  يقل لما: أنا الهىرت  تجسىد  سىا19:  4يرحنا )

  فا الجرهس.

َ؟:َميلل َ نفتحلل َأينللا َفقللا   َ لللَ» رد لىى   صىىس  اأعمىى  الىىذي شىىخا  المسىىي  و .4
 (.11ى10 : 9 يرحنا)«   داوَذ  َجااوَ:َ ن انَيقاوَ لَ:َي  ع
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ع لل َيللاَمع للل َ،َن» ،  ىىاإ للمسىىي : اليمىىرد  علمىىا النىىا رس أحىىد كبىىارنيقرديمىىرس  .٥

 َهعمل ؛َ نكَااَ هي َمنَ هللَمع لماًَ،َلنَ يسَ  اَيقاهَ نَيعمل َملذهَ ريلاتَ  تليَ نل
ن اهلل  ى(، فالمسي  عند نيقرديمرس  جىسد  على    يىد 2:  ٣يرحنا )«  نَ  َيكنَ هللَمعلَ

  المعجزات.

التىىىا خسمىىىت اللىىىتقبال  لمىىىا دخىىىل أورشىىىلي  دخىىىرإ اأ  ىىىاإ اليمرديىىىل الجمىىىر  . ٦
، (، فمىىذ  الجمىىر   ىىن عا ىىل اليمىىرد11:  21 تىى  )« فقا لل َ  جملل عَ:َمللذ َي لل عَ  نبللي»

.لي ، وه  ي  نر     نبيا  فحسزيحبر  المسي ، ويستقبلرن   خسش ثيا م  قحت رم

كىانرا  -ن   ى  يريىا  اليمىرد ورالىا  التمنىل  ىالذين حمىر   -. الجمر  الم  نل ٧
 .(4٥:  21 ت  )«  اف  َمنَ  جم ع،َلنلَمانَأنام َمث َنبيَ» يعتقدو  نبرق 

ائ ين:َالجمجلاج َ هللََ،  ذَ  جميلحَ ل  » أحيا المسي  ا ن اأر لل فا نايين . لما 8
نبة ل»يرونة لمرةر لل«الجميا »(، فىى1٦:  ٧لر ىا )«  اامَفيناَنبليَأظلي َ،َج فتقلاَ هللَشلعبلَاا

. «عظوم

 ىل النىاس أو الجمىر  أو عا لما أبع  الخمسل  الف ىنسا   ن خمسل أريخىل  ىاإ. 9 
نبليَا حقيقل َ  ف ماَه ىَ  نااَ ري َ  تيَدنعهاَي  عَاا   َ:َ نَمذ َم َب» : اليمرد  نبرق 

على   (، فىالمعجزات العليمىل دلىتم  على  نبرقى ، ولىيى14:  ٦يرحنىا )«   ل َ  علا   رهيَ
د، أنا  المتجسألرهيت ، ولر كا  ىلما  لر ف أ ام هذا الجما المعل  ل ، ولقاإ لم : )أنا اهلل
 .المساوي هلل فا الجرهس، أنا ا ن اهلل  ال بيعل(، لتن  ل  يقل شيئا   ن ذلل

 نلت َهلاأ ننيَمع لملاًَ» يعىا  المسىي  وهىر يعلىن عىن نبرقى : لقد لما ه ال  اليمرد مم
، فىىذ نرا  ىى  نبيىىا  فحسىىز،  (1٣:  1٣يرحنىىا )«  جسلليلا ًَ،َج  للناًَهق  لل نَ،َلنلليَ نللاَمللذ ك

التال يذ و ف قختيىسه  عنىد اعتقىاده  فيى  أنى  نبىا ، ولتىن » يقرإ اأب  ت  المستين : 
  للمسىي  عىىن  ىىا هىر أك ىىس فعىال   ىىن نبىىا ، يعمىل أعمىىاال  لى  يعملمىىا نبىىا ... رفىا ققىىديسه

 «ولتن  اذا يتر  ... فالتال يذ ممعرا  ن اأدلل فا حياة المسي   ا ي كد لم  أن  المسيا
، ف ايىىىل  ىىىا اعتقىىىد  (٣92اينجيىىىل  حسىىىز القىىىديى لر ىىىا ، اأب  تىىى  المسىىىتين ،    )

 قال يذ  في  أن  النبا المنتلس أي المسيا.



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
 فىىا لىىائس أنحىىا »يقىىرإ القىىى لىىمعا  كلمىىر : النىىاس فيىى ،  وهتىىذا كىىا  اعتقىىاد عا ىىل

، ولىىبز انتشىىار هىىذا (1٣٧اقخىىاا البشىىيسين، لىىمعا  كلمىىر ،   ) «الجليىىل  بلىىر  كنبىىا
كةا ليوة ملمقداة ينل نة لنبة ل..لو ل»المعتقد كما يسى عال  االمتما  يرلتاف لىر  ىر  أنى : 

ويليو ملإهدًاليفليهار ليأل وللمة ليهنرةرينواولوهةملينداةرليني ةا لش ءلي للعلىل  ليهناسلع ُّ

)حواةليهحاائقولغ سدافله لب  ولل«بأه هود لإ ليفل ويئلليهار ليهثاينلبو ليهر اعاتليهنررينوا

 .(51-50صل

 ىىل، ويخبسنىىا الم ىىسا   سىىتسس أ  التال يىىذ لىى  يىىدركرا الهىىرت المسىىي  ىال  عىىد القيا
ألرهىل اللقز  ا  ا يحمل   ىن  عنى  هذا ا»: «هبيَج  هي»فيقرإ: قعليقا  عل   رإ قر ا: 

، «لىى  ي لقىى  السلىىل علىى  يسىىر  ىال  عىىد  يا تىى ، فعندئىىذ فقىىط انتشىىف لمىى  لىىس شخصىى 
س ل  يصل ىيمىا  السلىل  يسىر  المسىي  ىلى  كمالى  ىال  عىد حلىرإ الىسو  القىد»ويقرإ: 
ات (،  ما يعنا أ  عبار1٣٣، 14٣/  1)الالهرت المقار ، كيسلى للي   ستسس  «عليم 

تىن فىا لى  ق « نلاَج روَج  لا» لي  المسي  التا يستشمد  ما المسىيحير  اليىرم ، و نمىا ق
 أذها  التال يذ قعنا ألرهيل المسي  حين لمعرها  ن المسي .

 مىرد  على وأ ا قلل اأ راإ الملبسل التا  د يخم   نما ق لي  التال يذ للمسي  ز ن و
   عىد َقل للمسي  فا حياق ،  ل  يلىت عنىاأرض فيسى الم سا   ستسس أنما عبارات ل  قك 

 علنىا   أضىافما كاقىز ىنجيىل  تى ،»، فقىد « نل َ بلنَ هللَ  حلي»القيا ل، و نما  رإ   سس: 
لىىيى ىيمىىا    ىىسس فىىا أثنىىا  حيىىاة يسىىر  ،  ىىل ىيمىىا    ىىسس والسلىىل والتنيسىىل اأولىى  

س   ىىسس ولىىائ  لرهيىىل المسىىي   ىىن  عىىد  يا تىى  .. نسىىتنتن أ   ىىا يضىىع  اينجيىىل علىى  فىى  
 «يا تى السلل ليى  ا فاهرا  ى  فىا أثنىا  حيىاة يسىر ،  ىل  ىا ووىل ىليى  ىيمىانم   ىن  عىد  

 (.1٣2/  1)الالهرت المقار ، كيسلى للي   ستسس 

 كىىا  يسىىر »:  م(18٣2يرقىى  )ت  يرهىىا  اأكبىىس األمىىا  ولتىى  يعجبنىىا  ىىرإ شىىاعس
 ليىى ،ى ألىىا  فقىىد ىلمىىا    نىى  معىىل و ىىن ، اأحىىد الراحىىد  ىىاهلل ىال يىى  ن ولىى  الشىىعرر، بىىاهس
 «لىىسها، فبختىسة اهلل الراحىىد اأحىد لىىاد الىدنيا    ىى   حمىد نىادى  ىىا هىر الحىىق فىإ  وهتىذا

 (.200)مرق  والعال  العس ا، كاقارينا  ر ز ،   
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ا، وهىى  وأ ىىا ال ائخىىل ال انيىىل  ىىن اليمىىرد فمىىا التىىا كخىىست  نبرقىى  ورلىىالت  التىىا يىىدعيم

 لرهيىل ىالا عين لم ، وه ال  ل  يتحدثرا عىن ادعىا  المسىي  لقرالا  التمنل وال ريا  الت
ابئىل ا ىسأة خفا لياا التيد ل ، و ن هى ال  الخسيسىا الىذي زار  المسىي  فىا  يتى ، فىسأى 

هَذ ك،َف ماَه ىَ  ف ي يَ  ذلَدأا» قمس  رملي   شعسها ، ققبلمما وقدهنمما  ال يز ، 
اَاَملي؟َ نهل ع ل َملنَملذهَ  مل  ةَ  تليَه م للَ؟َجملهك  َفيَنف لَاائالًَ:َ  َملانَملذ َنبيلاًَ

قىىرإ يتىى ، ال ألرهي ، المسىىي  فىىا نخسىى  نبىىرةاليمىىردي س أنتىىلقىىد  (،٣9:  ٧لر ىىا )«   اطئلل 
ذها فالخسيسىىا ىذ رأى المسىىي  يتقبىىل  ىىن المىىسأة  ىىا وىىنعت   ىى  أخىى»اأب  تىى  المسىىتين : 

ا ، يىل  حسىز القىديى لر ىاينج) «شمادة ضىد المسىي  أنى  لىيى نبيىا  كمىا كىا  يىذا  عنى  
، ، فقىد كىا  يىذا  عىن المسىي  عنىد عا ىل النىاس أنى  نبىا( ٣٣1اأب  ت  المستين ،   
 .أن  يدعا النبرة فحسز

  هذا الخسيسا وكذلل رالا  اليمرد كخسوا  نبرة المسىي  وكسهىر  وأضىمسوا الىتخل
  ن  .. فلماذا؟

 سفايالمسي  كانت كافيل أ  عبارات و بل أ  أميز أود أ  ألتذكس رأي منا ت  أ  )
العبىارة  ( و التىالا فىإ  هىذ الحجارة لىسم  المسىي  -البسيط العارف لشسيعت   -اليمردي 

 (.كانت كخيلل أ  ن  ن نحن المسيحير    لرهيل المسي )

ولىىىذلل ومىىىز علىىىا أ  أ ىىىين لتىىى  حقيقىىىل األىىىباب التىىىا معلىىىت رالىىىا  اليمىىىرد 
تلىى ، فمىى  ال يسيىىدو   تلىى  أنىى   جىىدف، ويريىىا ه  يب ضىىر  المسىىي  ويحسوىىر  علىى   

وأنمى  أققيىىا   ىسرة يسيىىدو  ق بيىق الشىىسيعل التىا لىى  ي بقرهىا فىىا حيىاقم   ىىط،  ىل لىىديم  
ألبا م  التىا قىدعره  لسفىا الحجىارة فىا ومى  المسىي  قحىت ذريعىل التجىديف أو ييىس ، 

لقتلى ، ولىر فسالا  التمنل والميتل أضمسوا العىدا  للمسىي  ، وكىانرا يبح ىر  عىن ولىيلل 
َزجهَشلهادةَيط بل نَم للَج  مجملحَج  حلي  َ  كهنل َهؤسلا َجملان»عن بسيىق شىمرد زور 

(، يقىىىرإ القىىىديى   ىىىسس السىىىد نتا  خسىىىسا ٥9 :2٦ ) تىىى  « يقت للل هَ كللليَي للل عَأ للل 
أنم   صدوا أ  يخسمرا اللل   خسج العدإ، فالتمسىرا شىمردا ، ليكسىتس  ىذلل »قزويسه : 

 شرا عل  العىادة فىا ى ىسام الحتى   الشىمرد؛ وىال فخىابسه   شسه ، وليرهمرا ال يس أنم 



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
)التصىحي  فىا  الم السىيد المسىي  ،   ىسس السىد نتا،  «كا   ن ريا  عل   تل  كيف كىا 

  ٧1.) 

 لقد عادى اليمرد المسي  وكسهر  لجملل أ رر:

َن َ ديإََ  َلنلَ  ج ي ،َفيَمذ َبعاَيت ددَي  عَجمان ». أن  و خم  عل  خ اياه  1
َبغضللك ،يَ نَ  عللا  َيقللاهَالََ..َيقت لل هَ نَيط بلل نَمللان  َ  يهلل دَلنَ  يه ديلل َفلليَيتلل دد
ولىل  تلى  (، فمحا٧ -1 :٧ )يرحنىا « شل ي ةَ أما للَ نَأ يللَ شلهاَلنليَ نلاَيبغضنيَج كنل

، ولببما ليى التجديف،  ل قبتيتم  عل  خ اياه .« ناَج روَج  ا»قسبق  رل : 

نىىد المسىىي  الحيىىاة ىلىى  لعىىازر حسىىد  الخسيسىىير  علىى   نزلتىى  ع. الحسىىد، لمىىا أعىىاد 2
َاللاَ   عللا َ،َملل ذ َشلليئاًََهنفعلل نَالَ نكلل َ نظلل ج َ للبعض:َبعضلله َ  ف ي للي نَفقللاو»النىىاس 
(، لقد لىحز المسىي  البسىاط  ىن قحىت أرملمى  فتسهىر ، 19: 12 )يرحنا «جه  هَذمب

َالاَ  ملانَ  كهنل َهؤسلا َ نَ  ألَلنلل »وهذا  ا قبىين للىرالا السو ىانا  ىيالبى البن ىا: 
(.10: 1٥ ) س ى «  ا ًََ س م ه

 نللاَج روَ». ولمىىا شىىخ  المسىىي  المخلىىرج فىىا يىىرم السىىبت، و بىىل أ  يقىىرإ لمىى : ٣
َ نَ ن،َجيط بلَي ل عَيطل دجنَ  يه دَمانَج هذ  »أرادوا  تل ، أن  نقض نا رلم   «ج  ا
لمىا  ىاإ  ازدادوا ىوىسارا  على   تلى (، ثى  1٦ :٥ )يرحنا « سب َفيَمذ َأم َ،َلنلَيقت  ه

َالاوَبل َج،فقلَ   لب َيلنقضَ ل َلنللَيقت ل هَ نَ مث َيط ب نَ  يه دَمان»لم  : أنا ا ن اهلل 
خلىل   )ا ىن اهلل( لأفىاعتبسوا هىذ  اللخلىل قجىديخا   ىا  ، «بلاهللَنف لَمعادالًََ ب هَ هللَ يضاً:َ ن

 .أبلقما التتاب عل   دم والمالئتل وكل شعز ىلسائيل

 وهنىىا أعتىىذر ىذ ألتشىىمد  مىىذا الىىن ، فمىىر أحىىد المشىىتالت النقديىىل للعمىىد الجديىىد،
حذفد ليهنوخليهنا ياولويعدربت لم س سًالعلىليهكدةا لولألنة لغوةرلل«يطلبون أن يقتلوه»فقرل : 

م ج  ليفليه خط طاليهوونائوالو ليهفاتوكانوال)م ليهار ليهريبع(لو لبوةايلو ليألفريي وةال)مة ل

اللتىىا  قعىىردا  للقىىس   (75Pولل66Pهخةةام،(ولوكةةذهتلملةةالمنةة ليهرب يدةةا ليأل ةة  ل)يهاةةر لي
 ال ال  الميالدي.
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ائى  وأيضا  لما رأى رالىا  التمنىل انبمىار النىاس  معجىزات المسىي  خىافرا  ىن ادع .4

رر المسىىيانيل، و ىىا يمتىىن أ  يىى دي ىليىى   ىىن اضىى ماد رو ىىانا، فالسو ىىا  لىىن يسىىمحرا  لمىى
يلاتَءملاذ َن لنح؟َفلإنَملذ َ إن لانَيعمل َ» ىالرا: مىرد  ىن ظلممى  المسيا الذي يحىسر الي

اإ فق«. تنا ذجنَم ضعناَج مأهيَ   جماني نَجيأمثي ة.َ نَه مناهَمكذ َيؤمنَ  جميحَبل،َفي
،َنَشليئاًَ نلت َ  لت َهع فل »لم  واحد  نم ، وهر  يافا، كا  رئيسا للتمنل فىا قلىل السىنل: 

 ل َج. !جالَهه لكَ لمل َم هلاَ،ن انَج  اَألنَ  حلعبجالَهفك جنَ نلَ ي َ ناَ نَيم تَ 
نَيمل تَيق َمذ َمنَنف ل،َب َ ذَمانَهئي اَ  كهن َفيَه كَ   ن ،َهنبلأَ نَي ل عَم؟ملحَ 

َ كَ  ي مفمنَذ،َأنَ لم ،َج يسَأنَ لم َفقج،َب َ يجمحَ بنا َ هللَ  متف اينَ   َج  ا
 تىىل المسىىي  خرفىىا   ىىن اضىى ماد  (، فقيافىىا ي لىىز٥٣-1٧: 11)يرحنىىا  «هحللاجهج َ يقت لل ه
 .رو انا مديد

َكذ لَ نَهذم نا ». بلز رالا  اليمرد  ن  يالبى أ  يضبط  بس المسي   حسال : ٥
:َجم َااوَ  مض  َ لئالَث،  ثا لَ  يل مَ  ل َ  قبل َبضلبجَفمل َ ال م،َ يلامَثالثل َبعلاَ نليَ يل
َ   ضللال َفتكلل نَ، لملل  تَمللنَاللامَ نلللَ  حللعب:َجيق  لل  َجي لل ا ه،َ لليالَهالميللذهَيللأهي

يى  ضىاللل أكولى  أهىر   ىن ل(، فم  ي خىذو  ع٦4-٦٣: 2٧ ) ت  « لج  َمنَ ش َ ل ي ة
تى ،  ضاللل القيام  ن المرت، وها ادعاا  المسيانيل )انلس شىس   تى  المسىتين ينجيىل 

 (، وليسىىرا ي  نىىر    نىى  كىىا  يىىدعا ايلميىىل، فىىال مسيمىىل أكبىىس  نمىىا فىىا ديىىنم 82٧  
َالاَان  ملَ  يهل د»تذا فادعاا  للمسيانيل كا  السبز السئيى فا كساهيتم  ل  وثقافتم ، وه

 (.22: 9 )يرحنا «  مجمحَمنَيخ فَ  م يتَبأنلَ  اَ أت  َ نَ نلَهعاماج 

. أراد السالىىىا   تىىىل المسىىىي  أنىىى  أخبىىىسه   مىىىا يتسهىىىر ، فحىىىين أخبىىىسه   انتقىىىاإ ٦
 ملللاَسلللمحَهؤسلللا َ  كهنللل َ»  الملتىىىرت عىىىن  نىىىا ىلىىىسائيل فىىىا   ىىىل التىىىسا ين اأرديىىىا

-4٥: 21) ت   «ج ذَمان  َيط ب نَ نَيم ك ه،َج  ف ي ي نَ مثا ل،َأ ف  َ نلَهك  َأ يه 
فط لبَهؤسلا َ  كهنل َج  كتبل َ نَي قل  َ ليلادلَأ يللَفليَه لكَ   لاأ ،َ»وفا لر ىا:  ،(4٦

د  سليسََف  اب هَج هس   َ،ج كنه َ اف  َ  حعب،َلنه َأ ف  َ نلَااوَمذ َ  مث َأ يه 
)لر ىا   « يم ك هَبك م ،َ ت َي  م هَ   َ ك َ  ل   يَجسل طانلَييت   جنَ نه َ ب  هَ ك

(، فم ال  اليمرد  رم  سروا التخل   ىن المسىي ، ويبح ىر  عىن أوهى  علىل 19-20: 20



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
يلصىىقرنما  ىى ، فىىال عجىىز أ  يصىى ادو   روىىخ  لنخسىى  أنىى  )ا ىىن اهلل(، وهىى  الىىذين أرلىىلرا 

، فىال عجىز ى  لخقىرا ولفإهنملمدرو و لأليلشة ءلي ينة «لكوه بكلم يمس يلك»مراليسم  
 ل  قممل  خممم  المقلرب.

اإ  ىد . حاوإ اليمرد ىيقا  المسي   س ال  عن رأي  فا دفا الجزيل لقيصس، وهر ل ٧
هَ ينئللذَذمللبَ  ف ي للي نَجهحللاجهج َ كلليَي للطادج» يجعلىى    لر ىىا  للسىىل ات السو انيىىل:

قَجهع ل َميذم َمحَ  هي جدسيينَاائ ين:َياَمع ل ،َنع ل َ نلكَدلادبك م .َفأهس   َ  يلَهال
ذ َهظلن؟َط يقَ هللَبلا حق،َجالَهبلا يَبأ لا،َلنلكَالَهنظل َ  ل َجدل هَ  نلاا.َفقل َ نلا:َملا

لكاي يطاطاهوه »(، وق  ىل  رلى  1٧ -1٥: 22) تى  «  يج زَ نَهعط َد؟يل َ قي ل َ مَال؟

 .سببلوتربيرلهرري ددملولفدمليري و ليهدخلصلمن ولويبحث  لع «بكلم 

وعلىى  الىىسي   ىىن أ  مىىراب المسىىي  لىى  يتضىىمن أي  عىىا  لىىلبيل قىىدعر لل ىىررة علىى  
 ابتدأوا»رغملهذيلفإ لرؤساءليهود  لوغ غاءهم:لل«أعطوا ما لقيطر لقيطر»القيصس، فقد  ىاإ: 

 هاو هإنا قاائال:: لقيطار جزي  تعطى أن ويمن  األم ، يفسد هذا وجدنا إننا قائلين: عليه يشتكون

 .(، فالعداوة قصنا اأكاذيز  ن الره  والخياإ الخالد2: 2٣ )لر ا «ملك مسيح

َفقللاو »( ، 48: 8)يرحنىىا  « نللكَسللام لَجبللكَشلليطان». فىىا  ىىسة أخىىسى  ىىالرا لىى : 8
َملنَملالمَملذ َ ليسَاا   :َء  جنَ ل؟َه تمع نَ ماذ َيهذلَجم َشيطانَبلَمنه :َمثي جن

(، وهىىىذ  21-20: 10 )يرحنىىىا «  عميلللانَ ألللينَفلللتتيَ نَيقلللاهَشللليطاناًََ  عللل َشللليطانَبلللل
 (.14: 2، والخسوج 2٧: 20)الشي نل( مسيمل عقر تما عند اليمرد السم  )انلس الالويين 

ققيىا  أوهتذا فاليمرد لمى  ألىبا م  فىا كساهيىل المسىي  والمى ا سة عليى ، ولى  يترنىرا 
ق، مىا ه   ى   ىن الحى رأو   جدفا  يستحق القتىل،  ىل كىانرا أهىل ضىالإ وكخىس، كسهىرا  ىا

ر ىر   فحاولرا اييقا   ى   ىسة  عىد  ىسة، ولتىا يبىسروا مىسيمتم  أ ىام شىعز اليمىرد فىإنم 
  التجديف وادعا  ايلميل، وه  أدرى الناس  بسا ق   نما.

ن وهتذا فال يحسن االلتشىماد  خمى  الم سضىين الىذين يتصىيدو  كلمىل ىدانىل، فمى  لى
 يعجزوا عن   ل هذا الخعل المشين.
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، «..َج لنَهه لكَ  ل َ لبلاَ،ج نلاَ أطيهلاَ يلاةَ بايل َ»وقشب  منا ت   قرإ المسىي : 
الخعل فال يعنا: )ا ب ليع يت  حياة أ ديل(،  « أطيك »في كد منا ت  أ   رإ المسي : 

  نسرب للمسي  ، وليى ىل  ا ب.

 ا المع ايقاإ عن المسي  أن  )المع ا(  جازا ،  ينم وهنا أاكد لجنا ت  أن  يجرز أ 
الحقيقىىا هىىر ر ىى  و سلىىل ، كمىىا يمىىز القسىىيى الشىىعز ال خىىسا  فىىا التنيسىىل ، وهىىر فىىا 

 الحقيقل  جسد نائز عن اهلل، وليى ال افس الحقيقا.

 وهذا المعن    لرف مدا  فا ل ل التتاب المقدس، ودعنا أضسب لل أ  لل علي :

 «ثل ة  كَملنَيعلاَفلالَ مثل َن ل ك،َهكثيل  ًََ  ل و:َمال َ هاَجااو » . فا  صل هامس:1
ال  نائبىا  (، فالذي يت س نسلما هر اهلل، وليى المال ، ولتن لما كا  المى10: 1٦ )التترين

 عن اهلل فا قبليت ذلل نسز الخعل ىل  نخس .

َاللاو:جَ   للما َمللنَ  لل وَمللال َفنللاد ه». أيضىىا  فىىا  صىىل ى ىىساهي  وا نىى  الىىذ ي  نقىىسأ: 2
َ نللكَ إَأ مللَ رنَلنلليَشلليئاً،َبلللَهفعلل َجالَ  غللالم،َ  لل َيللا َهمللاَالَ..َ بلل  مي َ بلل  مي 
(، وهىر فىا الحقيقىل لى  12-11: 22 )التترين «أنيَج يا َ بنكَهم كَف  َ هلل،َ ائ 

 فلم »إ: يمست  عن اهلل، وري  ذلل فإ  المال  يقي  نخس   قام السب ، أن  رلرل ، فيقر

   .«عني حيدكو ابنك تمسك

َ مَ  يللَهقلام » . فا  صل ا نا ز دي التا نحن  صددها ورد فىا ىنجيىل  تى  أنمىا ٣
(،  ينمىا نقىسأ فىا ىنجيىل 20: 20 ) ت  « شيئاَمنلَجط ب َجسجات،َ بنيها،َمحَزبالَ بني

َملاَمل َ نلاَهفعل َ نَن يلاَمع لل َيلاَالائ ين:َزبلالَ بنلاَجي  ناَيعق وَ  يلَجهقام » س ى: 
(، فالعلمىىىا  الىىىدفاعير  يجمعىىىر   ىىىين النصىىىين أ  اأم هىىىا  ىىىن ٣٥: 10 ) ىىىس ى «َط بنللا

هقلامَ  يللَيعقل وَ»ققد ت  ال لز ىل  المسي  نيا ل عن ولديما، فجاز لمس ى أ  يقىرإ: 
، أي عىىن بسيىىق أ ممىىا ، ولىىيى  ىىن خىىالإ شخصىىيمما، يقىىرإ اأب  نىىيى عبىىد «جي  نللا



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 

)شىبمات وهميىل،  نىيى عبىد  «ينسىز ىليى  عسوف أ   ن يخعل شيئا   رال ل ييىس  »النرر: 
 (.294النرر،   

حىىىين احتججىىىت علىىىيت   عجىىىز المسىىىي  عىىىن ىدخىىىاإ ا نىىىا ز ىىىدي ىلىىى  الملتىىىرت ، 
اَأللنَج مللاَ  ج لل »  : -لىى  خىىالف فىىا اأناميىىلع -واعتىىذار  الس يىىق لممىىا أو أ ممىىا  

َ ه  على   داخىلأمبتنا     يرحنىا  «يمينيَجأنَي اهلَف يسَ يَ نَ أطيلَ الَ  ذينَ أال
ا  ؟!(، الملترت  ال قسدد: )ىذا ل  يدخل يرحنا قلميذ الحبيز الملترت ، فمىن لىيدخل  ىذ

لىل ث  شس  منا ت  يخسس أنمما ل  يترنىا يسى ال  المسىي  دخىرإ الملتىرت،  ىل أعلى   نز
فىىىا الملتىىىرت، وهىىىا الجلىىىرس عىىىن يمينىىى  وشىىىمال ، والىىىتدإ منىىىا ت   قصىىىل اللىىى  

 .«  ي مَهك نَمعيَفيَ  ف دجا»: المصلرب، حي   اإ ل  المسي 

ولن أمادلت  بريال  فىا مىز ت   ىدخرلمما للخىسدوس الىذي لى  يخ ىس على   الممىا، 
فقد كانا أو أ مما يبح ر  عن  جىد أرضىا فحسىز، فى خبسه  المسىي  أنممىا ليتعسضىا  

َ تلي َبا  لبغ َه لطبغاَج نَ نلا،َ شل بهاَسل  َ  تليَ  كلأاَهح باَ نَ ه تطيعان»لقذى : 
ل الخقسة و قد  –(، حينئذ أما مما المسي  22: 20 ) ت  «ن تطيحَ ل:َااالَ نا؟َبهاَبغ دط

َ  تليَجبا  لبغ َتحل بانها،فَمأسليَ ملا » : - شتر  فا أوالتما، وقحىذفما النسىخ النقديىل 
َ الَ أطيللَ نَ ليَف ليسَي لاهلَجألنَيمينليَألنَ  ج ل اَج ملاَه طبغان،َ ناَبهاَ دطبغ
، أي:  « يسَ لي»(، والعبارة واضحل فا داللتما : 2٣: 20 ) ت « َ بيَمنَ ه َ أاَلَ  ذين

َنملَ هل َ ألاَلَ  لذين »أحد ، ويسىت ن   ىن ذلىل  « أطيلَ ن »ليى  ن حقا وال لل انا 
الروىايا  ىن )عملىرا   -وفىق عبارقىل  -، أي  ن أذ  اهلل  دخرلم  الخىسدوس، وهى   « بي

 وحملرا وليز المسي ، ليتر  لم   ا ي لبرن (.

س فمذا   اإ وسي  فا عجز المسي  عن ى عاده   جرار  فا الخسدوس، يقرإ المخسى 
صىسف قضىا  وحالىل االرقخىا  يتنى  فىا حالىل االأويصىس  » نيا ين  نتسقن عن هذا الن  : 

نتىسقن : ، وهتذا فبحسىز المخسىس  «ن  اهلل ظاهسا  فا الجسدأكما يليق  مقا   كإنسا   ا 
  عن وضعمما عن يمين  وشىمال ، ووفىق قعبيىسك  : المسىي كا  عامزا   «المسي  اأرضا»

  نالرق  ال يقدر عل  فعل هذا.
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 ىىادر  أ ىا اهلل القىىادر فىال يعجىىز  شىىا ، فلىر بلىىز  نى  يرحنىىا أ  يدخلىى  الخىسدوس فإنىى 

، عل  ىدخال   ال لبز، فمر  ن وضا  انر  دخرإ الخسدوس، وهر  ن يست يا أ  يخس  
اهلل  لزم  اقبا   رانين .  خالف المسيحيل التا قسى أ 

  لتىن منىا ت  ال يقبىل هىذا الخمى  المباشىىس للىن ، ويلتخىت عنى  ىلى    ىاإ  لخصىى  أ
دت المسىىي  ال يقىىدر أ  يضىىيف الىىما  علىى  القائمىىل التىىا حىىددها هىىر لىىلخا  : )أنىىا  ىىن حىىد
 ىل  ،األما  ، فمىا  ىدرقا أنىا (، ولى  يتنبى  منىا ت  أ   ىن حىدد األىما  لىيى المسىي  

اَل»ب ا   .« بيَمنَ ه َ إأ 

هنىا ووهنا يقرإ منا ت : ) المقصىرد أ  هنىا  أنالىا   حىددين لمى  هىذ  الخاوىيل ؟(، 
هىذ   يحضسنا ل الت   ا  ليل  ن التحريس: )ىذا ل  يتن يرحنا التلميذ الحبيز  ىن أهىل

 الخاويل، فمن يتر  ىذا  ؟!(.

 ىل  ،عىن المقىدرة ذاقمىا  ويلتف منا ت  عل  داللل الن   القرإ: )المسي  لى  يىتتل 
 يقصد أنى  لى  يحىن و ىت الدينرنىل(، وهىذا  ىا ال نجىد  فىا الىن ، فى ين ذكىس الىن  و ىت

أت فيى  ، أيىن  ىس« بليَملنَ هل َ ألاَلَ  لذينَ الَ أطيلَ نَ يَف يس »الدينرنل؟ الن  يقرإ: 
 الس ط  مجا  و ت الدينرنل؟

َ نَ لليَف لليس »يقىىرإ: وكيىىف مز ىىت أ  )الىىن  ال يىىتتل  عىىن القىىدرة نمائيىىا (، وهىىر 
 ؟ « أطيل

 .لل قحياقا واحتسا ا
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 د .نعمل رب المجو لالم الدكترر  نقذ ،

ل ق اض  عن السد عن كىل  ىا و ،أعذرنا لن أبيل فا رلالتاو أشتس  عل  رد  ،
 سيعا  .لتن ل علق عل  نق تين فقط لو ذكسق  فا رلالتل اأخيسة ،

عنىىىد ا أذكىىىس أ  هىىىذا خ ىىى  علمىىىا ، فمىىىذا حسىىىز  را  أرمىىىر أ  ققبىىىل نقىىىدي :  أوال  
ن عىخىسوج ال أبالبىل  عىدملىيى رأيىا أنىا ، عنىد ا و ،العلما  المختصين فا النقد النصىا

فالشىسوط هىا  ، أنىا وافقىت عليمىاو ،ف نا أذكس   شسوط وضعما حضىسقل حرار،شسوط ال
 . نستخيد  ن هذا الحرار الجميل لتخادة  ن الحرار حت لضما  اال

 خ رباقنىىا قحىىدث منىىا ت  عىىن الىىن  النقىىدي والمخ ربىىات، لىىذا أ ىىرإ: ثانيىىا  : 
 .خرة تاحل لتل شخ  يسيد البح  ، ال نخخيما عل  أحد كما يخعل اي

  انرنيل ألخارنا  عسوفل ، ال نتبسأ  ن كتبنا .

ال نخخىا و نحن ال نخجىلعلما  النقد النصىا فىا المسقبىل اأولى  هى   سىيحير  ، فى
  خ رباقنا .

شىىري  التىىا ققصىىد  مىىا قو قسىىميتل ) ال يىىس علميىىل(  أو ييىىس  ، فمىىذ (قحسيخىىا  )  لىىميتَ 
 التتاب المقدس .

 .ننا ال نخخا شيئا  ىهذا ا تيازنا ، و ،فمذا شسفنا

لحضىسقل كا ىىل الحسيىل فىىا  عليىىل الحىرار فىا أوإ اأ ىىس ، أع يىتك  عنىد ا عسضىتك 
 ختست هذا المرضر  .احضسقل و  سيحا ،ختيار أي  رضر  ا

ختىىىست هىىىذا اىذا كنىىىت قسيىىىد  نا شىىىل  انرنيىىىل األىىىخار أو عصىىىمل التتىىىاب ، لمىىىاذا 
 نم  ؟عالمرضر   دال  
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نىا ختياري يىا عزيىزي ، نحىن ال نخشى  أي  رضىر  فىا كتا اليى و ،ختيار اىذا  هذا 

   ىن نتمىا عىد اال   ىلالمراضىيا ، فمسحبىا    ىذا كنت قسيد أ  قنا شىنا فىا هىذ، والمقدس 
 أوإ  رضر  .

ولىى حتخ   حقىىا فىىا الىىسد علىى   ىىا بسحتىى  عىىن  انرنيىىل لىىخس السايىىا ، حتىى  ننىىا   
رنيىل   نضىا  خىاهي  ألالىيل عىن عصىمل التتىاب أو  انأوال  أيجز علينا   نالمرضر  ، أ

 األخار .

عصىىمل و كنىىت أعلىى  أنىىل لىىت عن فىىا السىىخس  ىىدو، ل ق اضىى  أيضىىا  عىىن أوإ دليىىل 
 ىىن الشىىسوط أ  ننىىا   اأناميىىل لىى  يتىىن و نىىل  ىىن اختىىست المرضىىر  ،أ، ريىى  لتتىىابا

  ل ق اضى  أيضىا  عىن رد   ى   المىالو . ف  راإ المسي  ليسىت فىا اأناميىل فقىط ،فقط
.ييس وحي  وال دليل علي هر  ن  اإ العبارة ، فمر  رإ 

اميىىل فقىىط لىى لتزم  اأنو ،علىى  العمىىرم ل ق اضىى  عىىن كىىل ألىىخار التتىىاب المقىىدس
 حسز بلبل .

ل ، ن قا للنصر  الما ىل فىا اأناميىو ل قنازإ عن هذا ، حت  نكتمل الحرار فقط ،
 أننا أبلنا ك يسا  فا الجداإ  دو  فائدة .

لذلل ل ق اض  وأقنازإ عن حقا فا السد حت  ال نىدخل ىلى  نخىى الحلقىل ونىدور 
أ     هىىر  ائىىل العبىىارة ىلىى   المىىالى : مىىا ، ولىىن مل كال نىىا عىىن لىىخس السايىىا وعىىن  رلىىل

 .، ببعىا  ىذا قخضىلت حضىسقل  قبىرإ دعىرقا  ةننا    انرنيل السخس فا  رضر  عل  حد
) نقرإ  ن رلالل  حلما الجز  ال انا(

 ل عتبس نخسا أ دم أوإ دليل  ن مديد .و

 .( ٣0:  10يرحنا )  « روَج  اجَ نا » ول  دأ  قرإ المسي :

 .شتسا  
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 قحيل بيبل ، و عد،  يخائيل الصديق الدكترر

، لرف لن أبعن فا التزا ل  المرضىرعيل، وال قخ ئتىل فىا  رلىل  يخائيل دكترر
 خ رباقنىا أنل ال قحز الخسوج عن  رضر  الحرار، لتن شدقنا عبارة، وها  رلل: )

فىىنحن ال  ..خىىرة .مىىا يخعىىل اي تاحىىل لتىىل شىىخ  يسيىىد البحىى  ، ال نخخيمىىا علىى  أحىىد ك
  يخائيىل (، وقسا لت  ن المقصرد هنىا؟ هىل يلمىز الىدكتررال نخخا  خ رباقناو ،نخجل

المنىىىىدوس أم ي عىىىىن فىىىىا البىىىىرذيين ؟ و ىىىىا عال ىىىىتم   حرارنىىىىا؟ أال يعتبىىىىس الحىىىىدي  عىىىىن 
 خسوما  عن  رضر  الحرار؟  خ ربات الترنخرشرليين و خ ربات ييسه 

ت التعىسيض  المسىلمين، فسأيىت  ىن اأوفىق أ  أميبىل ث  و ا فا خلىدي أنىل أرد
  نىىا عىىن  ىىن كرنىىل ققصىىده  ، راميىىا  أ  ال قعتبىىس  خسومىىا   عىىن هىىذ  العبىىارة احتيابىىا  

 المرضر ، فمر ىما ل عل   عض  ا قخضلت   .

لى  لقد  سرت أ  أيا س وأ  أ بل  ا  د قتممنىا  ى   ىن قشىتيت الحىرار واالنصىساف ى
لىىل  ىى   الىىدكترر بيىىار  ىىرالج  ىىد نشىىس فىىا أر عىىل كتىىز أهىى    رضىىرعات مانبيىىل ، أنقىىل

سيف المنسىرب ىلى  علىا  ىىن الشىى المصىاحف المرمىردة فىا العىال ، وأحىدها )المصىحف
( ، وهىىىر  نشىىىرر علىىى  الشىىىبتل العنتبرقيىىىل فىىىا هىىىذا الىىىسا ط أ ىىىا بالىىىز: نسىىىخل وىىىنعا 

( ،)
والىذي   صىحف المشىمد الحسىينا يل المصاحف التىا نشىسها الىدكترر بيىار فمىا:وأ ا  ق

واخىىىس القىىىس  )ويعىىىرد أ  صىىىحف بىىىرب  ىىىا ايعىىىرد لمنتصىىىف القىىىس  المجىىىسي اأوإ، و
ال يل(  صىحف قيىام ) تحىف ا ثىار التسكيىل وايلى(، القس  ال ىاناأو أوائل  وإمجسي اأال

 سي ال انا.، والذي يعرد ىل  أوائل القس  المجفا ال نبرإ



 

 

 «أنا األول واآلخر» 
 س نيىىىل  ممىىىل قعىىىرد ىلىىى  عصىىىس الخلخىىىا    خ ربىىىل قىىىر نجينكمىىىا نشىىىست ما عىىىل  

د الساشىىدين... وألىى إ اهلل أ  ييسىىس  نشىىس مميىىا المخ ربىىات التىىا يمنىىا خسوممىىا الخسىىا
 ايداري والتخلف التا قعانا  ن  دولنا.

دي  عىىن  انرنيىىل األىىخار  ىى نا خسمىىت عىىن  رضىىرعنا للحىى اقممتنىىا عزيىىزي  ىىسارا  
 وعصمل التتاب ، وأنا خالخت شسوط الحرار، لذا أفيىد منا ىل  ى نا  لتىزم  مرضىرعات

تاقىز،  مرضر   انرنيىل األىخار وال عصىمل ال الحرار، وال أخسج عنما، وأنا لست  عنيا  
ينيى  لتن يممنا مدا   معسفل ال  ذلل النبا الىذي رأى عىسش اهلل وهىر  سىتيق ، ورأى  ع

سىي  ل  لبعل عير  ولبعل  سو  ، ورأى الم مخترحتين فا ولط العسش خسوفا   ذ رحا  ال
والنقىاش   عسفل ال  هذا السائا  ن خالإ الىدليل يممنا مدا  .. « ناَ لجوَج ر  »يقرإ: 

 ، فال أهميل يعالن  السايري ..عاديا   العلما، أن   د يتر  شخصا  

رأيىىت السىىماوات  ىىد انختحىىت ،  ؛ يتىىا  ىىد أزعىى  أنىىا أنىىا وأنىىا مىىالى علىى  كسلىىا 
 ىن اثنىا عشىس قىاج لىما أوعلى  ر ،والقمىس قحىت رمليمىاورأيت ا سأة  تسىس لل  الشىمى، 

أو  ، وحينمىىا لىىن ققبىىل رايىىاي«لسىىتك اأوإ وال ا خىىس»، ثىى  رأيىىت المسىىي  يقىىرإ:  كركبىىا
ت ل قخىيال بىقخيالقا، ولن قعتبس  ا  ال  المسي  لا ىعالنىا   نى  للبشىسيل، وأنىا كىذلل ال أ

 أو  نا ات المجمرلين.

ايعىىال  السايىىري ، وأنىىا  شىىسوط الحىىرار حىىين رفضىىتك  ذكىىس منىىا ت  أنىىا خالخىىتك 
لتنىا   ن ذلل، شيئا   أذكس أنا  لتك  بالبتل     يتر  ايعال  فقط  ن اأناميل، ولستك 

 خمى  الى    قر عىت ىعالنىا   ، الخعل كنت أقر ا أ  قحضىس لىا ىعىال  المسىي   ىن اأناميىل
مىل، أ ام الناس فا  جىا عم  وألىرا م  وهىيتلم ، فمتىذا يىت  ايعىال  عىن القضىايا المم

ن  ىريى  وىدورها  ول  أكن أقر ا أ  يعتبس أحٌد همسل المسي  فا أذ  شخ   ا ىعالنىا  
ذا فم  الشسيف، فضال عن اعتبار رايا شخ   جمرإ وقخيالق  ىعالنا  للمسي ، فلىيى هى

  خمر ا لإلعال  ..



 

 

 بوته؟م نأ ؟هل أعلن املسيح عن ألوهيته 
  قصرر أ  قعتبس  ن ايعال   ا ر   شخ  ال نعسف حتى  ا    ىن هىر، ر ل  أكن أ

ىلى   وهر نائ  أو قخيل  وهر  ستيق  ، وكا  ذلل  عد  رت قال يذ المسىي  ، و عىد رفعى 
 السما   ستين لنل!!

، لتىن  عىد ولست أ انا  ن عردقل ىل  هذا الىن  السايىري  ىا د ىت قسىمي  ىعالنىا  
لسىرف و ن وحل هذ  ال سيقل السايريىل لإلعالنىات ايلميىل، وأ  نسترثق  ن ال  السائا 

 ا ىا  لن أقحدث عن ق خس االعتىساف  مىذا السىخس عنىد المسىيحيين ىلى   ىسو   تى خسة ؛ احتس
 لسأيت .

  ى  بىىريت  نىى  ذلىىل ايعىىالفسىى عرد ىليىى ، و 22، ىذا عىىدق  للسايىىا  يخائيىىل دكتىىرر
و ىد  ، فمىر ىعىال   حىق،«اَج روَج  لا نل»، فسنتمل  ما نقلت  عن ىنجيىل يرحنىا المنا ا

 لمع  اليمرد  ن المسي  فا هيتلم ، لمعر   ن فم ، وليى  ن قخيالت ييس .

 املاتع. أشكر  عا فوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابعونا يف الكتاب الثاين من سلسلة:

 «هل أعلن املسيح عن الهوته ؟ أم نبوته؟»

 :اللة ن وموضوعه : د

 )أنا واآلب وافً( عا ألوهية املسيح


