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  بدایة احلوار
عن قضیة إالميان �لس�ید  وهو حياورينس�ٔلت صدیقي املس�یحي مرة 

� : وقلت �.. �ونه ٕالهًا وا�ن ٕا� عندمه –�لیه السالم  –املس�یح 
 ٔ��، من ٔ��ن لمك ب�ٔد� �ىل قولمك هذا من كتبمك؟

 !أ�د� كرث: فقال يل

فقلت � هال ٔ�تی�ين ببعضها ٔ�رى النور ؤ�خرج ٕالیه، و� مين وافر 
 !الشكر

 .س�ٔعرض �لیك بعضها: فقال يل

لفهم السلمي � ، وٕامنا هو حماو� )اجلدال( من احملاورة ن الهدفومل �ك
یبحث عن احلق و�رید  –سوي املنطق  –ا�ي �سعى ٕالیه لك ٕا�سان 

 .الصواب

�هیك عن ٔ�ن هذا �عتقاد خيالف رصحي العقل، ٕاال ٔ�ننا جنده خيالف 
�ىل هذه العق�دة  –ا�ي یت�ذونه جحة من كتهبم  –رصحي النقل 

  !عندمه
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ٔ�ن املس�یح قال عن نفسه  :ٔ�ول ما عرض �ّيل صدیقي من أ�د� 1- 
 "ا�ن هللا"يف الك�اب املقدس ٕانه 

 ٔ�مل �ُرش ٕالیه ��ن إال�سان ٔ�یًضا عندمك؟: فقلت �

ٕاًذا ملاذا تفرس أ�وىل �ىل ٔ�هنا بنوة حق�ق�ة، وال : فقلت �. نعم: فقال
 تفرس الثانیة �ىل نفس املنوال؟

: فقلت. ة ٕالیه �ىل ٔ�نه ا�ن إال�سان �عتباره ٕا�سا�ً لقد متت إالشار : فقال
فهل . »ٔ��� ا�ي يف السامء«: املس�یح �لیه السالم قال لتالم�ذه

 تالم�ذه ٔ�بناء � �ملعىن ا�ي تفهمون؟

ٔ�تباع تعالمي هللا، كام یدل �لیه ما �اء : ٔ�م ٔ�ن البنوة هنا جمازیة، مبعىن
�٨/١٤يف روم�ة ِ َن یَْنَقاُدوَن ِ�ُروحِ ِهللا، فَ��ولِئَك ُمهْ ��بْنَاُء ؛ ��ن� ُلك� ا��

 ِهللا؟

ا ��َ� فَ��ُقوُل لَُمكْ : املس�یح قال: مث قال يل 2-  ن� ُلك� َمْن یَْغَضُب : َو��م� �
ا

َتْوِجَب الُْحْمكِ   )٥/٢٢مىت . (�ََىل ��ِخ�ِه َ�ِطًال �َُكوُن ُمس�ْ

 .أ�حاكموهذا یدل �ىل ٔ�نه هو املُرشع؛ ٔ�نه یُعطي 
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املس�یح �لیه السالم هنا یوحض احلمك ویُعطي نصاحئ، وقد قال : فقلت �
نِْ��َاءَ ": ق�لها َما ِجْ�ُت ��نُْقَض . َال تَُظن�وا ��ّينِ ِجْ�ُت ��نُْقَض الن�اُموَس ��ِو ا��

 "بَْل ��َمكِّلَ 

َاكِمِلَني فَُكونُوا ��نُْمتْ ": واس�متر یُعطي النصاحئ حيت قال يف �ٓخر إالحصاح
َماَواِت ُهَو َاكِملٌ  ي ِيف الس� ِ  "َ�َ ��ن� ��َ�ُمكُ ا��

�كون  ": ٕامنا قال! �كون مس�توج�ًا حمكي: فهو یُبلغ عن الرب، ومل یقل
 "مس�توج�ًا احلمك

ٔ�َ� : م�ینًا �مته ووظیف�ه يف احلیاة –�لیه السالم  –وقد قال املس�یح 
ُع ��ِد�ُن، َوَدیُْنونَِيت �َاِدَ�ٌ، ��ّينِ . نَْفِيس َش�ْ�ًاَال ��ْقِدُر ��ْن ��فَْعَل ِمْن  َ�َ ��ْمسَ

ي ��ْرَسلَِين  ِ ی�َِيت بَْل َمِش��ََة ا�ِٓب ا�� ْن ُكْنُت ��ْشهَُد . َال ��ْطلُُب َمش�ِ
�
ا

 )٥/٣٠یوح�ا . (ِلنَْفِيس فََشهَاَدِيت لَ�َْسْت َحق�ا

كام فٕانه من عند هللا فهو رسول یُبلغ ویبّني فقط، حىت وٕان ٔ�صدر ح
 .ول�س من نفسه

لَ�َْس ُلك� : مث ٔ�ىت ب�ٓ�ت یقول ٕاهنا ذات دال� �ىل ٔ�ن املس�یح رب 3- 
، َ�َرب� : َمْن یَُقوُل ِيل  َماَواِت ! َ�َرب� ي یَْفَعلُ . یَْدُ�ُل َملَُكوَت الس� ِ   بَِل ا��



 

٧ 

  صدیقي المسیحي
  

َماَواِت   ي ِيف الس� ِ َراَدَة ��ِيب ا��
�
َیُقولُوَن ِيل ِيف ذِ�َ  ٢٢  .ا َكِثُريوَن س�َ

، َ�َرب� : الَْیْومِ  َیاِطَني، ! َ�َرب� َك ��ْخَرْج�َا ش�َ َك تَ�َ����َ�، َوِ�ْمسِ ��لَ�َْس ِ�ْمسِ
اٍت َكِثَريًة؟ َك َصنَْعنَا ُقو� ُِح لَ  ٢٣  َوِ�ْمسِ ّينِ لَْم ��ْعرِفُْمكْ : ُهمْ فَِحی�َِ�ٍذ ��َرصّ

�
ا

ْمث ! قَط�
�
 ).٧/٢١مىت . (اْذَهُبوا َعّينِ َ� فَاِ�ِيل اال

بعد هذا النص بَِل  –�لیه السالم  –لقد قال الس�ید املس�یح : قلت �
َماَواِت  ي ِيف الس� ِ َراَدَة ��ِيب ا��

�
ي یَْفَعُل ا ِ ! فمل یّدعي املس�یح الربوبیة. ا��

ه اجله� ممن یّدعون اتبا�ه، ویُقرر ٔ�هنم �ٓمثون لهذا بل ُخيرب مبا یدعی
فهو كام .. ويف هذا رد �ىل من یصفه مبا ال �س�تحق، القول ویتربٔ� مهنم

 !قال املس�یح �ٓمث

مىت . (»َمْغُفوَرٌة َ�َ َخَطاَ�كَ . ِثْق َ� بَُين� «: قال املس�یح ٔ��دمه 4- 
٩/٢( 

یح، وهل یغفر ا�نوب ٕان يف هذا دال� �ىل ٔ�لوهیة املس� : قال صدیقي
 ٕاال هللا؟

املس�یح �لیه السالم قال هذا بعدما رٔ�ى ٕاميانه، فٕاميانه هو من : قلت �
ِثِقي : ٩/٢٢غفر � ك�ام هو احلال مع املرٔ�ة اليت قال لها املس�یح يف مىت 

ميَانُِك قَْد َشَفاكِ 
�
 .َ� ابْنَُة، ا
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ذا و�د هللا ملن فلك من یؤمن �لرسول ومن ٔ�رس� یُغفر � خطا�ه؛ فه
 .�ٓمن وصّدق

مث ٕان شفاء املرٔ�ة من املعجزات اليت ٔ�یده هللا هبا، واملس�یح ال 
ُع . ��َ� َال ��ْقِدُر ��ْن ��فَْعَل ِمْن نَْفِيس َش�ْ�ًا: �س�تطیعها و�ده كام قال َ�َ ��ْمسَ

ی�َِيت بَْل َمِش  ي ��ِد�ُن، َوَدیُْنونَِيت �َاِدَ�ٌ، ��ّينِ َال ��ْطلُُب َمش�ِ ِ ��ََة ا�ِٓب ا��
ْن ُكْنُت ��ْشهَُد ِلنَْفِيس فََشهَاَدِيت لَ�َْسْت َحق�ا. ��ْرَسلَِين 

�
 )٥/٣٠یوح�ا . (ا

یَع الُْمْتَعِبَني َوالث�ِق�ِيل : قال املس�یح: قال صدیقي 5-  َيل� َ� َمجِ �
تََعالَْوا ا

اِل، َو��َ� ��ِرُحيُمكْ   )١١/٢٨مىت . (ا��ْمحَ

 للك ٕا�سان ٕاال هللا؟ مفن یضمن الرا�ة

َيل� : ق�لها –�لیه السالم  –قال املس�یح : قلت � �
ٍء قَْد ُدِفَع ا ُلك� َيشْ

 .فالرا�ة �كون �تباع تعا�ميه اليت دفعت ٕالیه من هللا. ِمْن ��ِيب 

، ��ّينِ َوِدیٌع : وقال املس�یح ٔ�یًضا بعدها �ُموا ِمّينِ لُوا ِنِريي �َلَْیُمكْ َوتََعل ِاْمحِ
 .َوُم�ََواِضُع الَْقلِْب، فَ�َِ�ُدوا َراَ�ًة ِلُنُفوِسُمكْ 

  



 

٩ 

  صدیقي المسیحي
  

فاملس�یح ُخيرب ب�ٔن را�ة النفوس يه ملن محل هدیه وتعا�ميه؛ ٔ�ن يف 
 .كام اكن لك رسل هللا.. هذا االتباع الرا�ة الكربى

�َْساِن ُهَو : ٔ�مل �َر قول املس�یح عن نفسه: قال صدیقي 6-
�
�ن� اْ�َن اال

فَا
 )١٢/٨مىت . (�ِْت ��یًْضاَرب� الس� 

مل یقل ٕاين الرب امنا قال ا�ن إال�سان  –�لیه السالم  –املس�یح : قلت
: ٣٨/١والرب تعين املعمل كام �اء يف یوح�ا. هو رب الس�ت ٔ�یًضا

، : َماَذا تَْطلَُباِن؟ فََقاالَ : فَالَْتَفَت �َُسوُع َونََظَرُمهَا یَ�َْ�َعاِن، فََقاَل لَُهَما َرّيبِ
 ِ ُ : ي تَْفِسُريهُ ا��  وملاذا خص الس�ت �لربوبیة دون �ريه ٕاذا؟. َ� ُمَعّملِ

َو��ْعِطیَك َمَفاِتیَح َملَُكوِت : یقول املس�یح لبطرس: قال صدیقي 7- 
َماَواِت   فهل مي� املفاتیح ٕاال هللا؟). ١٦/١٩مىت . (الس�

هذا لبطرس ٕان اتبع تعا�ميه وبىن الك��سة، وس�بق ٔ�ن ب��ا ٔ�ن : قلت
 .تعالمي املس�یح تُدفع ٕالیه من الرب

�َْهيَا فََملْ : لقد �اء: قال صدیقي 8- 
�
رِیِق، َوَ�اَء ا فَ�ََظَر َجشََرَة ِتٍني �ََىل الط�

ال� َوَرقًا فََقطْ
�
ْد ِفهيَا َش�ْ�ًا ا َىل «: فََقاَل لَهَا. َجيِ

�
َال �َُكْن ِم�ِْك ثََمٌر بَْعُد ا
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ٔ�ول�س هذا فعل ). ٢١/١٩مىت . (ِيف الَْ�الِ  فَ�َِ�َسِت التِّ��َةُ . »!ا��بَدِ 

 �ارق یدل �ىل ٔ�لوهیته؟

ا َر��ى الت�َالِم�ُذ ذِ�َ : بعدها –�لیه السالم  –قال املس�یح : قلت فَلَم�
ُبوا قَائِِلنيَ  : َكْیَف یَِ�َسِت التِّ��َُة ِيف الَْ�اِل؟ فَ��َ�اَب �َُسوُع َوقَاَل لَهُمْ : تََعج�

ميَاٌن َوَال �َُشك�وَن، فََال تَْفَعلُوَن ��ْمَر التِّ��َِة : لَُمكْ َالَْحق� ��ُقوُل 
�
ْن َاكَن لَُمكْ ا

�
ا

ْن ُقلُْمتْ ��یًْضا ِلهَذا الَْجَبلِ 
�
 .انَْتِقْل َوانَْطرِْح ِيف الَْبْحِر فَ�َُكونُ : فََقطْ، بَْل ا

ِّد لعباده  .هذه يه ن���ة إالميان اخلالص � املؤی

س�یح خيرب ٔ�ن � سلطا� يف السموات وأ�رض، امل : قال صدیقي 9= 
َم �َُسوُع َوَلك�َمهُْم قَائًِال : وهل �س�تطیع ذ� � هللا؟  َيل� «: فَ�ََقد� �

ُدِفَع ا
َماِء َو�ََىل ا��ْرِض   )٢٨/١٢مىت . (ُلك� ُسلَْطاٍن ِيف الس�

يل� : هذا دلیل �ىل ٔ�نه رسول من عند هللا، فهو قال: قلت �
ن ف�م. ُدِفَع ا

 ا�ي دفع ٕالیه؟

املس�یح اكن ی�ٔيت ب�ٔش�یاء �ارقة �لعادة، ال یقدر �لهيا : قال صدیقي 10- 
 !وهذا یدل �ىل ٔ�لوهیته. ال�رش

هذه يه املعجزات اليت یؤید هللا عز و�ل هبا رس�، وال بد ٔ�ن : قلت
 .�كون �ارقة �لعادة لیصدقه الناس ف� خيرب به عن هللا
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ُع ��ِد�ُن، . ��ْقِدُر ��ْن ��فَْعَل ِمْن نَْفِيس َش�ْ�ًا��َ� َال : وقد قال املس�یح َ�َ ��ْمسَ
ي ��ْرَسلَِين  ِ ی�َِيت بَْل َمِش��ََة ا�ِٓب ا�� . َوَدیُْنونَِيت �َاِدَ�ٌ، ��ّينِ َال ��ْطلُُب َمش�ِ

ْن ُكْنُت ��ْشهَُد ِلنَْفِيس فََشَهاَدِيت لَ�َْسْت َحق�ا
�
  ).٥/٣٠یوح�ا . (ا

 

 .)١٠/٣٠یوح�ا . (��َ� َوا�ُٓب َواِ�دٌ : قال املس�یح: صدیقيقال  11- 

ُمتْ تُْؤِم�ُونَ : املس�یح قال ق�لها: قلت ّينِ ُقلُْت لَُمكْ َولَس�ْ
�
�ِيت ��َ� . ا اُل ال َا��ْمعَ

لُهَا ِ�ْمسِ ��ِيب ِيهَ �َْشهَُد ِيل   .��ْمعَ

و�اء . فاملس�یح وهللا وا�د من ح�ث الغایة، وكذ� اكن لك رسول
َا ا�ُٓب ِيف� : ١٧/٢١ یوح�ا يف �َك ��نَْت ��هي� ِلَیُكوَن الَْجِمیُع َواِ�ًدا، َ�َ ��ن

�َك ��ْرَسلَْتِين   .َو��َ� ِف�َك، ِلَیُكونُوا ُمهْ ��یًْضا َواِ�ًدا ِف�نَا، ِلُیْؤِمَن الَْعالَُم ��ن

فهل امجلیع وا�د كام هو .. فلكمة وا�د اس�ت�دمت يف املوضو�ني
 ٔ�هنم وا�د من ح�ث الهدف والغایة؟ فهممك، ٔ�م

ِيف الَْبْدِء َاكَن : �اء يف یوح�ا. اللكمة تعين إال�: قال صدیقي -12
َمُة َصاَر َجَسًدا َمُة َهللا، َواْلَلكِ َمُة َاكَن ِعْنَد ِهللا، َوَاكَن اْلَلكِ َمُة، َواْلَلكِ  .اْلَلكِ
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وٕان طال  هل هللا � بدء؟ ٕان اكن كذ� عندمك فهو ٕاىل زوال: قلت
 !ٔ�مده

مث ٕان البدء يف الك�اب املقدس یعين بدایة اخللیقة ِيف الَْبْدِء َ�لََق ُهللا 
َماَواِت َوا��ْرَض    ).�١/١كو�ن . (الس�

 

ح�ُث ! ولو قلنا ٕان اللكمة تعين هللا، ٔ�صبح املعىن �ري م�طقي
ويف البدء اكن هللا، واكن هللا عند هللا، واكن هللا : س�یكون املعىن

 !هللا

ُن نَْعَملُ ��ن� ُموَىس َلك�َمُه : ، قال ا�هيود عن موىس٩/١٩ويف یوح�ا  َحنْ
فاللكمة تعين رسول هللا، وان اكنت تعين ٕالهًا �لیو�نیة فه�ي ٔ�یًضا . هللاُ 

ب� : ٧/١ففي سفر اخلروج . تعين رسول بلغة الك�اب املقدس فََقاَل الر�
لًها ِلِفْرَعْونَ ��َ� َجَعلُْتَك ! انُْظرْ : ِلُموَىس 

�
 .ا

  فهل مويس ٕا�؟
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مث اللكمة : ولو اكنت اللكمة مبعىن هللا لاكنت �ط�، ٔ�نه قال بعدها
وهذا یف�د التغیري، والرب ال یتغري كام يف مال� . صارت جسًدا

٣/٦. 

 ."ريب وٕاله�ي ": توما قال �لمس�یح: قال صدیقي -13

 .وٕاله�ي تعين رسويل. بلغة الك�اب املقدس ريب تعين ُمعلمي: قلت

 .رسول: ٔ�ي. هللا ٔ�رسل موىس ٕاك� ٕاىل فرعون: �١/٧اء يف اخلروج 

  

 !كام ٔ�ن الس�یاق یدل �ىل ٔ�هنا ٕاشارة تعجب

اِلُح، ��ي� « : مفن نفى عن نفسه الصالح ح�� قالوا � ُ الص� َا الُْمَعّملِ ��هي�
�ُة؟ ُل ِلَتُكوَن ِيلَ الَْحَیاُة ا��بَِدی ِلَماَذا تَْدُعوين َصاِلً�ا؟ : فََقاَل َ�ُ  َصَالحٍ ��ْمعَ

ال َواِ�ٌد َوُهَو هللاُ 
�
 "١٩/١٧مىت . (»لَ�َْس ��َ�ٌد َصاِلً�ا ا

  هل یعقل ٔ�ن یرت�هم یقولون � � ٕا�، مبعىن الرب اخلالق؟
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ٕان املس�یح مر�ب من �سوت والهوت، وهذا یدل : قال صدیقي14- 
 .�ىل ٔ�نه رب وٕا�

الناسوت یعين : ت وما هو الالهوت عندمك؟ قالما هو الناسو : قلت �
و�یف هذا يف : قلت. إال�سان الاكمل، والالهوت یعين هللا الاكمل

 .هو ال ینفك من الالهوت والناسوت مًعا: خشصیة املس�یح؟ قال

ومبا ٔ�نه ُصلب، فال .. مبا ٔ�ن الناسوت والالهوت ال ینفاكن عندمك: قلت
 !یو�د ٕا� ا�ٓن ٕالزاًما ل�مك

یف ؤ��ن اكن الالهوت ق�ل ان ی�ٔيت الس�ید املس�یح ٕاىل احلیاة وهام و� 
 ال ینفاكن؟

  

 وعند والدته �یف �زل الالهوت الال حمدود من الرمح احملدود؟

 ؤ��ن قال املس�یح يف الك�اب املقدس ب�ٔنه �سوت والهوت؟

 !تظل هذه ال�ساؤالت بدون ٕا�ابة شاف�ة � صدیقي
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  �يق احلوار

مع صدیقي عن قضیة إالميان �لس�ید املس�یح، �لیه مل ی��ه احلوار 
ُلك� «: ٔ�ن �سوع قال١٥/ ١٦لقد �اء يف یوح�ا :السالم، فقد قال يل

 .وهذا یدل �ىل �حتاد ب�هنام. »َما ِل�ِٓب ُهَو ِيل 

 !ال ٔ�دري �یف یدل هذا �ىل ٔ�لوهیته، فالنص ال یدل �ىل ذ�: قلت

 محمد، صىل هللا �لیه واملس�یح، �لیه السالم، یتلكم عن نيب هللا
، َولِكْن َال ": وسمل، ویقول ن� ِيل ��ُموًرا َكِثَريًة ��یًْضا ��ُقوَل لَُمكْ �

ا
َتِملُوا ا�ٓنَ  َتِطیُعوَن ��ْن َحتْ ، فَهَُو  ١٣. �َس�ْ ا َمَىت َ�اَء َذاَك، ُروُح الَْحِقّ َو��م�

�ُه َال یََتَلك�مُ  ، ��ن یعِ الَْحِقّ َىل َمجِ
�
ِمْن نَْفِسِه، بَْل ُلك� َما �َْسَمُع یََتَلك�ُم  �ُْرِشُدُمكْ ا

ُمكْ ِب��ُموٍر �ِٓتَیةٍ  ِربُ مكُْ  ١٤. ِبِه، َوُخيْ ِربُ ا ِيل َوُخيْ �ُه یَ��ُ�ُذ ِمم� ُدِين، ��ن  ١٥. َذاَك یَُمِ�ّ
مكُْ . ُلك� َما ِل�ِٓب ُهَو ِيل  ِربُ ا ِيل َوُخيْ �ُه یَ��ُ�ُذ ِمم� ن

�
َد قَِلیل بَعْ  ١٦. ِلهَذا ُقلُْت ا

َىل ا�ِٓب 
�
ونَِين، ُمث� بَْعَد قَِلیل ��یًْضا �ََرْونَِين، ��ِينّ َذاِهٌب ا  "َال تُْبِرصُ

مفن . فاملس�یح یقول هو یتلكم عين �حلق ا�ي �ل�مه ٕا�ه هللا ویُمّ�ده
 ا�ي ٔ�ىت بعد املس�یح وجمده �ري محمد رسول هللا؟
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س�یح وٕارشاداته املمتث� يف فالواجب �لیك � صدیقي ٔ�ن ت��ع تعالمي امل 
: اتباع هذا النيب ا�ي ٔ�شار ٕالیه الس�ید املس�یح، �لیه السالم، يف قو�

یعِ الَْحِقّ « َىل َمجِ
�
 ."فَهَُو �ُْرِشُدُمكْ ا

  

ي َر�ِٓين فََقْد َر��ى ا�َٓب «: ٕان املس�یح قال: قال صدیقي ِ یوح�ا . (»َا��
١٤/٩( 

الرب �� قال هلم  املس�یح، �لیه السالم، اكن حيد�م عن: قلت
رِیُق َوالَْحق� َوالَْحَیاةُ «: ق�لها ال� ِيب . ��َ� ُهَو الط�

�
َىل ا�ِٓب ا

�
 "لَ�َْس ��َ�ٌد یَ��ِيت ا

�ُس «: ولكهنم مل یفهموا معىن �مه فقالوا �  ِیُّد، ��ِرَ� : قَاَل َ�ُ ِف�لُ� َ� س�َ
 "ا�َٓب َوَكَفا�َ 

�ُس ��َ� َمَعُمكْ َزمَ «: فقال املس�یح تُُه َولَْم تَْعرِفِْين َ� ِف�لُ� ي ! اً� هِذِه ُمد� ِ َا��
 "َر�ِٓين فََقْد َر��ى ا�َٓب 

�ُس » تُُه َولَْم تَْعرِفِْين َ� ِف�لُ�   "ٔ�َ� َمَعُمكْ َزَماً� هِذِه ُمد�
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 !من فهم املس�یح وفهم الرب ما اكن س�یطلب طلًبا �هذا: مبعىن

. املس�یح مراًرا �س�ب ق� فهم من حو�قد اس�تعملها » جمازیة«فهذه لغة 
وَن، «: فقد قال ُْم ُمْ�ِرصِ�َن َال یُْبِرصُ ُّمُهْم ِب��ْم�َال، ��هن� ِمْن ��ْ�ِل هَذا ��َلكِ

  ).١٣/١٣ميت . (»َوَساِمِعَني َال �َْسَمُعوَن َوَال یَْفهَُمونَ 

 

ٕان املس�یح ذ�ر ٔ�نه د�ن، وس�ید�ن العامل، وهذا یدل �ىل : قال صدیقي
 .نه ٕا��ٔ 

ُمتْ تَْعلَُموَن «: لقد �اء ٔ�یًضا يف رسا� بولس أ�وىل لتميو�وس: قلت ��لَس�ْ
، ��فَ��نُْمتْ �َْريُ  ْن َاكَن الَْعالَُم یَُداُن ِ�ُمكْ

�
َیِدیُنوَن الَْعالََم؟ فَا �ِسَني س�َ ��ن� الِْقِدّ

ْغَرى؟  َت��ِهِلَني ِ�لَْمَ�اِمكِ الص� ُمتْ تَْعلَُموَن  ٣ُمس�ْ نَِد�ُن َمَال�َِكًة؟��لَس�ْ �نَا س�َ  .«��ن

 !فهل هذا یُف�د أ�لوهیة ٔ�یًضا؟

 .ٕان املس�یح یعرف ٔ�رسار الناس: قال 
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: َوَد�َا یَْعُقوُب بَِ��ِه َوقَالَ ": ١/٤٩لقد �اء يف التكو�ن : قلت �
م« نِْ��َُمكْ ِبَما یُِصیُبُمكْ ِيف �ِٓخِر ا����  ."اْج�َِمُعوا ��

�ده هللا هبا، وال تُف�د أ�لوهیةفهذا من معجزاته   !اليت ٔ�ی

 .هناك من جسد �لمس�یح: فقال صدیقي

  

هذا ال یعين أ�لوهیة، وٕامنا هو جسود ا�رتام وتوقري، ٔ�نه �اء : فقلت
َىل الَْمِ�ِ ُسلَْیَماَن «:  ١٩/٢يف سفر امللوك أ�ول 

�
َبُع ا فََدَ�لَْت بَ�ْش�َ

َّمُه َعْن ��ُدوِنی�ا  "َم الَْمِ�ُ ِ�ِلَقاِهئَا َوَجسََد لَهَافََقا. ِلُتَلكِ

ُاْدُع هِذِه : فََد�َا ِج�ْحِزي َوقَالَ «: ٣٦/٤ويف سفر امللوك الثاين ٔ�یًضا 
ونَِمی�َة، فََد�َاَها لَْیِه قَالَ . الش�

�
ا َدَ�لَْت ا ِيل ابْنَكِ : َولَم� فَ��تَْت َوَسَقَطْت   .اْمحِ

َىل ا�� 
�
لَِت اْ�َهنَا َوَخَرَجْت �ََىل ِرْ�لَْیِه َوَجسََدْت ا  "ْرِض، ُمث� َمحَ

 .ٕان املس�یح �ل ف�ه الروح: قال صدیقي
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َوَ�ل� ُروُح «: ال یعين هذا أ�لوهیة، فقد �اء يف مصوئیل أ�ول: قلت
ِبّ �ََىل َداُودَ   فهل نقول عن داُود ٕانه ٕا� حللول الروح �لیه؟. »الر�

 .دلیل �ىل ٔ�لوهیته ٕان املس�یح ٔ�ح�ا املوىت، ويف هذا: قال صدیقي

مل ینفرد الس�ید املس�یح مبعجزة ٕاح�اء املوىت، ف�يب هللا ٔ�ل�شع حيي : قلت
ّ َمْ�ٌت َوُمْضَطجٌع �ََىل «: الو� ٔ�یًضا ِيبِ َذا ِ�لص�

�
َوَدَ�َل ��ِل�َشُع الَْب�َْت َوا

َما، َوَصىل� . َرسِ�رِهِ  َما ِلكَْهيِ ْهيِ ِبّ فََدَ�َل َو��ْ�لََق الَْباَب �ََىل نَْفس�َ َىل الر�
�
ُمث� .  ا

ّ َوَوَضَع فََمُه �ََىل فَِمِه، َوَعْی�َْ�ِه �ََىل َعْی�َْ�ِه،  ِيبِ َصِعَد َواْضَطَجَع فَْوَق الص�
َد �َلَْیِه فََسُخَن َجَسُد الَْوَ�ِ  ُمث� �َاَد َوتََمىش� ِيف . َویََدیِْه �ََىل یََدیِْه، َوتََمد�

َىل ُهنَا وَ 
�
ِيب� الَْب�ِْت َ�َرًة ا َد �َلَْیِه فََعَطَس الص� َىل ُهنَاَك، َوَصِعَد َوتََمد�

�
َ�َرًة ا

ِيب� َعْی�َْ�هِ  اٍت، ُمث� فَ�ََح الص� ْبَع َمر� ُاْدُع هِذِه : فََد�َا ِج�ْحِزي َوقَالَ . س�َ
ونَِمی�َة، فََد�َاَها لَْیِه قَالَ . الش�

�
ا َدَ�لَْت ا ِيل ابْنَِك : َولَم�  .اْمحِ

لَِت اْ�َهنَا فَ��تَْت وَ  َىل ا��ْرِض، ُمث� َمحَ
�
َسَقَطْت �ََىل ِرْ�لَْیِه َوَجسََدْت ا

 ).٤سفر امللوك الثاين . (»َوَخَرَجْت 

فقصة ذ� املیت ا�ي اكن ! بل ٕان ٔ�ل�شع قد ٔ�ح�ا املوىت وهو م�ت
  حيم� ٔ�ه� يف النعش لیدف�وه، فلام ٔ�برصوا الغزاة قادمني ذعروا ؤ�لقوا 
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 ، وبنص العهد القدمي ا�ي تؤمن»ٔ�ل�شع«�ىل قرب النيب املیت فسقط 
  :به

سفر ! (»فلام مس جسد املیت عظام ال�شع �اش وقام �ىل ر�لیه« 
 )٢١:  ١٣امللوك الثاين 

ما ٔ�مرين فد�ل فهيم الروح حفیوا وقاموا «: وحزق�ال ٔ�ح�ا ��ًشا ب�ٔمك�
ا  )٣٧حزق�ال.(»�ىل ٔ�قدا�م ��ش عظمي �د�

وبعد مدة و�زية . وسكن عند أ�رم�«: ٕ�ذن هللا ؤ�لیاس حيي الو�
صىل� ٕالیاس النيب ٕاىل هللا من ٔ��� فقام . �دث ٔ�ن مات ا�هنا الوح�د 

ح��ا، فقالت أ�رم� ا�ٓن �لمت ؤ�رى ٔ�نك ر�ل هللا وٕان �م الرب 
 ) ١٧:١٧ملوك أ�ول . ( »يف مفك حــق

لتكون جحة � يف بیانه فهذه معجزات � صدیقي یُعطهيا هللا ٔ�ن��ائه 
 .�لناس

ا�ي ��طلق �ىل س�ید� ��ىس ��طلق �ىل �ريه » املس�یح«حىت لقب 
َكْیَف لَْم َختَْف ��ْن تَُمد� یََدَك «: ١٤/١ٔ�یًضا عندمك، ففي مصوئیل الثاين 

ّب  یَح الر�  "ِ�ُهتِْ�َ َمس�ِ
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، َووَ ": ٢٣ؤ�یًضا السفر نفسه إالحصاح  ُ�ِل َوْ�ُ َداُوَد ْ�ِن �َىس� ْ�ُ الر�
ِ� یَْعُقوَب 

�
یِح ا  "الَْقاِمئِ ِيف الُْعَال، َمس�ِ

ُ�، َال �َُرد� َوْ�َه «: ٤١/٦و�اء يف ٔ�خ�ار أ��م الثاين 
�
ب� اال َا الر� ��هي�

یِ�كَ    .»اْذُكْر َمَراِحَم َداُوَد َعْبِدكَ «. »َمس�ِ

ٕان عندي بعض �س�تفسارات خبصوص ما �اء يف كتابك : � صدیقي
بِْل�ُس «: نصوص عن املس�یح، �لیه السالم، النص أ�ولمن 

�
ُمث� ��َ�َذُه ا

، َوقَاَل َ�ُ  َسِة، َو��ْوقََفُه �ََىل َج�َاحِ الْهَْیَلكِ َىل الَْمِدینَِة الُْمَقد�
�
ْن ُكْنَت اْ�َن : ا

�
ا

�ُه َمْكُ�وبٌ  َىل ��ْسَفُل، ��ن
�
�ُه یُوِيص َمَال�ِ : ِهللا فَاْطَرْح نَْفَسَك ا َك�َُه ِبَك، ��ن

ِملُونََك ِلَيكْ َال تَْصِدَم ِحبََجٍر ِرْ�َ�َ  َمْكُ�وٌب :قَاَل َ�ُ �َُسوعُ . فََعَىل ٔ�َ�ِدِهيْم َحيْ
لهَكَ : ��یًْضا

�
ب� ا ب الر�  )ميت. (»َال ُجتَِرّ

 .املس�یح یُرصح ب�ٔن � رب هو ٕالهه

ُل : َس��َ�ُ «: النص الثاين �ُة َوِصی�ٍة ِيهَ ��و� ؟ فَ��َ�ابَُه �َُسوعُ ��ی ّ َل : اْلُلكِ ِ◌ن ��و�
�
ا

ّ الَْوَصاَ� ِيهَ  ائِیلُ : ُلكِ ْرسَ �
ْع َ� ا لهُنَا َرب� َواِ�دٌ . اْمسَ

�
ب� ا ب� . الر� ب� الر� َوُحتِ

 ّ ّ ِفْكِرَك، َوِمْن ُلكِ ّ نَْفِسَك، َوِمْن ُلكِ ّ قَلِْبَك، َوِمْن ُلكِ لهََك ِمْن ُلكِ
�
ا

 "مرقص. الَْوِصی�ُة ا��وَىل  هِذِه ِيهَ . ُقْدَرِتكَ 
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 .املس�یح یقول ٔ�ول الوصا� ٕان الرب إال� وا�د

ُع ��ِد�ُن، . ��َ� َال ��ْقِدُر ��ْن ��فَْعَل ِمْن نَْفِيس َش�ْ�ًا«: النص الثالث َ�َ ��ْمسَ
ي ��  ِ ی�َِيت بَْل َمِش��ََة ا�ِٓب ا�� . ْرَسلَِين َوَدیُْنونَِيت �َاِدَ�ٌ، ��ِينّ َال ��ْطلُُب َمش�ِ

ْن ُكْنُت ��ْشهَُد ِلنَْفِيس فََشَهاَدِيت لَ�َْسْت َحق�ا
�
ي �َْشهَُد ِيل ُهَو �َٓخُر، . ا ِ ا��

�ِيت �َْشهَُدَها ِيل ِيهَ َحق  )یوح�ا. (»َو��َ� ��ْ�َملُ ��ن� َشهَاَدتَُه ال

وهبذا ینفي . املس�یح یرصح ب�ٔنه رسول ؤ�ن ا�ي �شهد � هو �ٓخر
 .املس�یح �حتاد

َب ا�َْهيُوُد قَائِِلنيَ «: النص الرابع َكْیَف هَذا یَْعِرُف اْلُكُ�َب، َوُهَو لَْم : فَ�ََعج�
؟ ��َ�اَهبُْم �َُسوُع َوقَالَ  ْ ي ��ْرَسلَِين :یََتَعمل� ِ ْن َشاَء . تَْعِلميِي لَ�َْس ِيل بَْل ِ���

�
ا

ی�َ�َُه یَْعِرُف الت�ْعِلَمي، َهلْ  ُهَو ِمَن ِهللا، ��ْم ���ََلك�ُم ��َ� ِمْن  ��َ�ٌد ��ْن یَْعَمَل َمش�ِ
ا َمْن یَْطلُُب َمْ�َد . نَْفِيس  َمْن یََتَلك�ُم ِمْن نَْفِسِه یَْطلُُب َمْ�َد نَْفِسِه، َو��م�

ي ��ْرَسَ�ُ فَهَُو َصاِدٌق َولَ�َْس ِف�ِه ُظملٌْ  ِ  )یوح�ا. (»ا��

 .ر به�سوع یُرصح ب�ٔنه ال یتلكم من نفسه؛ بل ینفذ ما یؤم
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ْ�َراِهَمي، لَُك�ُْمتْ تَْعَملُوَن : قَاَل لَهُْم �َُسوعُ «: النص اخلامس
�
لَْو ُكْنُمتْ ��ْوَالَد ا

ْ�َراِهميَ 
�
اَل ا �َْساٌن قَْد َلك�َمُمكْ ! ��ْمعَ

�
َولِك��ُمكُ ا�َٓن تَْطلُُبوَن ��ْن تَْقُ�لُوِين، َو��َ� ا

َعُه ِمَن هللاِ  ي َمسِ ِ  )یوح�ا. (»ِ�لَْحِقّ ا��

 .�سوع یُرصح ب�ٔنه ٕا�سان ُمرسل

ُعوا هِذِه ا��ْقَوالَ «: النص السادس ائِیِلی�وَن اْمسَ ْرسَ �
َ�اُل اال َا الِرّ �َُسوُع : ��هي�

اِئَب َو�َٓ�ٍت َصنََعهَا  اٍت َوَجعَ َهَن لَُمكْ ِمْن ِقَ�ِل ِهللا ِبُقو� الن�اِرصِي� َرُ�ٌل قَْد تََربْ
، َ�َ ��نُْمتْ ��یًْضا تَْعلَُمونَ ُهللا ِبَیِدِه ِيف َوْسطِ   )٢ٔ�عامل الرسل. (»ُمكْ

 .النص یذ�ر صفات الرسل

َال یَْقِدُر : الَْحق� الَْحق� ��ُقوُل لَُمكْ : فَ��َ�اَب �َُسوُع َوقَاَل لَُهمُ «: النص السابع
ال� َما یَْنُظُر ا�َٓب یَْعَملُ 

�
 )یوح�ا( .»�ْ�ُن ��ْن یَْعَمَل ِمْن نَْفِسِه َش�ْ�ًا ا

املس�یح یُرصح ب�ٔنه ال یقدر ٔ�ن یفعل من نفسه ش��ًا ؤ�نه مؤید من هللا، 
 .وهذه طبیعة الرسل مجیًعا

َال تَْصنَْع َ�َ ِتْمثَاًال . َال �َُكْن َ�َ �ِٓلهٌَة ��ْخَرى ��َماِمي«: النص الثامن
َماِء ِمْن فَْوُق َوَما ِيف ا��ْرِض ِمْن ��ْسَفُل َوَما  ا ِيف الس� ا ِمم�   َم�ُْحوً� ُصوَرًة م�
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ِت ا��ْرِض  ب� َال �َْسُ�ْد لَهُن� َوَال تَْعُبْدهُ . ِيف الَْماِء ِمْن َحتْ ، ��ِينّ ��َ� الر� ن�
ٌ� غَُیورٌ 

�
لهَُك ا

�
 )تث��ة. (»ا

ٔ�رم�ا . (»ال م�ل � � رب عظمي انت وعظمي امسك يف اجلربوت»
 ) ١٠/٦ٕاحصاح 

 .ففي النص ٔ�ن الرب ال �ش�به ٔ��ًدا، كام �هن�ى ٔ�ن یُمث� ٔ��د

ب� ُهَو «: النص التاسع �َك قَْد ��ِریَت ِلَتْعَملَ ��ن� الر� ن
�
�ُ ا

�
لَ�َْس �َٓخَر . اال

 )تث��ة. (»ِسَواهُ 

سفر امللوك . (»لیعمل لك شعوب أ�رض ٔ�ن الرب هو هللا ول�س �ٓخر»
 )٨/٦٠أ�ول ٕاحصاح 

ف�عمل مما� أ�رض لكها «: وم�ی� يف سفر امللوك الثاين ا�ي �اء ف�ه
 )١٩/١٩ٕاحصاح . (»ٔ�نك ٔ�نت الرب إال� و�دك

 .النص یرصح �لو�دانیة
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لك أ�مم . ال م�ل � بني ا�ٓلهة � رب وال م�ل ٔ�عام�«: ارشالنص الع
ٔ�نك . ا��ن صنعهتم ی�ٔتون و�س�دون ٔ�مامك � رب ومي�دون امسك

 )٨٦/٨ٔ�حصاح . (»ٔ�نت هللا و�دك. عظمي ٔ�نت وصانع جعائب

مث یعلن بلسان الیقني ٔ�ن الكون لكه ال �س�بح ٕاال ٕال� وا�د؛ ٔ�نه هو 
لوحوش ولك ا�هبامئ ا���ت والطیور ا«: ا�ي �س�تحق ذ� ف�قول

ملوك أ�رض ولك الشعوب الرؤساء ولك قضاة . ذوات أ�ج��ة
ل�س�بحوا امس . أ��داث والعذارى ٔ�یًضا الش�یوخ مع الف�یان. أ�رض

. »جمده فوق أ�رض والسموات. الرب ٔ�نه قد تعاىل امسه و�ده
 )١٤٨/٨مزمور ٕاحصاح (

من ق�ل ٔ�ن تو� اجلبال ٔ�و ٔ�بدٔ�ت «: لمث هتف ٔ��ًريا ب�ٔزلیة الوا�د فقا
 ٩٠مزمور ٕاحصاح . (»أ�رض واملسكونة م�ذ أ�زل ٕاىل أ�بد ٔ�نت هللا

/٢( 

َبٍه تَُعاِدلُوَن ِبِه؟ «: النص احلادي عرش ُوَن َهللا، َو��ي� ش�َ ِهبّ فَِ�َمْن �ُش�َ
یِه ِبَذَهٍب َویَُص  ّ ائُِغ یَُغش�ِ اِنُع، َوالص� ِبُكُه الص� َمنُ �َس�ْ ةٍ َالص� . وُغ َسَالِسَل ِفض�

ُس، یَْطلُُب َ�ُ َصاِنًعا َماِهًرا  ًبا َال �َُسِوّ الَْفِقُري َعِن الت�ْقِدَمِة یَ�ْ�َِخُب َخش�َ
ْعَزعُ  وا ِمَن ! ِلَیْنُصَب َصنًَما َال یََزتَ َربُ ��َال تَْعلَُموَن؟ ��َال �َْسَمُعوَن؟ ��لَْم ُختْ

  َساَساِت ا��ْرِض؟ الَْ�اِلُس �ََىل ُكَرِة ا��ْرِض الَْبَداَءِة؟ ��لَْم تَْفهَُموا ِمْن �� 
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ُهنَا َاكلُْجْنُدِب  اِدَق، َویَ�ُْسُطهَا َكَخْیَمٍة . َوُساك� َماَواِت َكَرسَ ي یَ�ُْرشُ الس� ِ ا��
َكنِ  ُ ُقَضاَة ا��ْرِض َاكلَْباِطلِ . ِ�لس� َعُل الُْعَظَماَء َال َش�ْ�ًا، َویَُصِريّ ي َجيْ ِ لَْم . ا��

ْل ِيف ا��ْرِض َساُقهُمْ یُ  ْم . ْغَرُسوا بَْل لَْم �ُْزَرُعوا َولَْم یََت��ص� فَ�ََفَخ ��یًْضا �َلَْهيِ
ِملُُهمْ  ُونَِين فَ��َساِویِه؟«. فََجف�وا، َوالَْعاِصُف َاكلَْعْصِف َحيْ ِهبّ . »فَِ�َمْن �ُش�َ

 )ٕاشعیاء(

 .م�ةالنص یدل �ىل ٔ�ن الرب ال �ش�به ٔ��ًدا، وبذ� ینفي أ�ق�و 

 فهل هناك ت�ٔویل م�طقي عندك � صدیقي لهذه النصوص �ري ما ب�ّ�ا؟

ٕان العقائد ا�ی��ة � صدیقي من املفرتض ٔ�ن �كون سه� واحضة، 
ومفهومة يف صدور معتنقهيا، فهل تدعو� ٔ�ن نؤمن بعق�دة �ري 

  !مفهومة؟
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 !السؤال احلا�ر.. هل ُصلب �سوع حق�ا؟
  

�َْساٍن . َعِن ا��ْوالِد َوال یُْق�َُل ا��ْوالُد َعِن ا�َٓ�ءِ ال یُْق�َُل ا�َٓ�ُء "
�
ُلك� ا

  .)٢٤: ١٦تث��ة (» ِخبَِطی�ِتِه یُْق�َلُ 

یعتقد املس�یحیون ٔ�ن املس�یح صلب لیكفر اخلطیئة أ�زلیة اليت ار�كهبا 
�ٓدم حتت ت�ٔثري زوج�ه ح�� ٔ�� من الشجرة احملرمة، وانتقلت اخلطیئة 

ٕاىل مجیع �س�، واكنت س�تظل �القة هبم ٕاىل یوم  بطریق الوراثة
 .الق�امة، لوال ٔ�ن اف�دامه املس�یح بدمه كفارة عن خطا�مه

 لكن هل من العدا� إاللهیة ٔ�ن حياسب املرء �ىل فعل �ريه؟

، مد�سني �س�ب …موىس - ٕا�راهمي - هل اكن أ�ن��اء مجیًعا، نوح
 خطیئة ٔ��هيم؟

 �رش ٔ�یًضا ٕاذا اكن أ�مر كذ�؟ملاذا مل یف�د الرسل السابقون ال 
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، �ُرِیُد ��ْن �ََرى ِم�َْك �ٓیَةً «قال �س �لمس�یح : ٔ�وًال  ُ فَ���اَب  ٣٩. »َ� ُمَعّملِ
ال� �ٓیََة «:َوقَاَل لَهُمْ 

�
ِ�ٌر َوفَاِسٌق یَْطلُُب �ٓیًَة، َوَال تُْعَطى َ�ُ �ٓیٌَة ا ِج�ٌل ِرشّ

�ُه َ�َ َاكَن  ٤٠. یُوَ�َن الن�ِيبِّ  ن ٍم َوثََالَث ��   یُوَ�ُن ِيف بَْطِن الُْحوِت ثََالثََة ����

  

ٍم َوثََالَث لََیال �َْساِن ِيف قَلْب ا��ْرِض ثََالثََة ����
�
. لََیال، هَكَذا �َُكوُن اْ�ُن اال

  .)١٢/٢٨ميت(

ٕان املس�یح وهو يف : ف�و�ن اكن ح��ا طول الثالثة ٔ��م، والك��سة تقول
 !القرب اكن م�تًا

 حيقق العالمات بذ�؟ فهل

 !فٕان قلت ٕانه اكن م�تًا ف�ٔنت �هتم ��يس �لكذب

 .فعىل حسب القصة جيب ٔ�ن �كون ح��ا لتتحقق النبوءة

 .ٕان ال�شابه من ح�ث الوقت فقط: تقول الك��سة
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لكن هناك تناقًضا ٔ�یًضا يف حتدید الوقت بعینه؛ مفدة بقاء املس�یح يف 
وثالث لیال، ولكهنم یقولون ٕان املس�یح القرب حسب النبوءة ثالثة ٔ��م 

؛ ٔ�ن ا�هيود یت�ذون )�ٓخر وقت يف یوم امجلعة(دفن لی� الس�ت 
الس�ت را�ة، وعندمه نص ٔ�ن ج�ة املصلوب تدفن ق�ل الس�ت حىت 

َىل «ال ت��جس ٔ�رايض ا�هيود 
�
َل الَْفْجِر، ��تَْنيَ ا ُبوعِ، ��و� ِل ا��س�ْ ُمث� ِيف ��و�

ي ��ْ�َدْدنَُه، َوَمَعهُن� ��َ�ٌس الَْقْربِ َ�اِمالَ  ِ فََوَ�ْدَن الَْحَجَر  ٢. ٍت الَْحُنوَط ا��
 ، ّبِ �َُسوعَ  ٣ُمَدْحَرً�ا َعِن الَْقْربِ ْدَن َجَسَد الر�  ."٢٤لوقا. فََدَ�لَْن َولَْم َجيِ

 !فاملدة هكذا لیلتان وهنار وا�د فقط، ول�س ثالثة ٔ��م وثالث لیال

 اكن يف زي ال�س�تاين، ملاذا؟وعندما �دى �سوع مرمي 

 .ٔ�نه اكن م�خف�ًا من ا�هيود ليك ال یق�لوه: اجلواب

املس�یح بعد صلبه املزعوم �اد بعد ثالثة ٔ��م ٕاىل ت� الغرفة اليت : �نًیا
» !َسَالٌم لَُمكْ «: تناول فهيا العشاء أ��ري ق�ل صلبه، فلام د�ل قال 

ُْم نََظُروا ُروً�ا ٣٧   .)٢٤/٣٦لوقا(. فََجزُِعوا َوَ�افُوا، َوَظن�وا ��هن�

الناس ٔ�نه صلب ودفن،  �افوا ٔ�هنم ظنوا ٔ�نه روح ٔ�هنم قد مسعوا من
  وهو ا�ٓن م�ت يف قربه، واكنت لك معلوماهتم عن الصلب واملوت من 
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الناس؛ ٔ�ن مرقس یقول ٕان ه �ني ٔ�ىت ا�هيود لٕالمساك به �ركه لك 
َكُه الَْجِمیُع َوَهَربُوا١٤/٥٠: تالم�ذه  .فََرتَ

: ف�ٔراد املس�یح ٔ�ن یث�ت لتالم�ذه ٔ�نه ل�س هو املصلوب فقال هلم
ّينِ ��َ� ُهوَ : ُظُروا یََدي� َوِرْ�َيل� ُانْ ٣٩

�
وَح ! ا ن� الر� �

وِين َوانُْظُروا، فَا ُجس�
َوِ�َني قَاَل هَذا ��َراُمهْ یََدیِْه  ٤٠. »لَ�َْس َ�ُ لَْحٌم َوِعَظاٌم َ�َ �ََرْوَن ِيل 

ِقني ِمَن الَْفَرحِ، َوُم�ََعجِّ ٤١. َوِرْ�لَْیهِ  : ُبوَن، قَاَل لَهُمْ َوبَ�ْ�ََما ُمهْ �َْريُ ُمَصّدِ
، َوَش�ْ�ًا ِمْن ٤٢» ��ِعْنَدُمكْ ههُنَا َطَعاٌم؟« فَ�َاَولُوُه ُجْزًءا ِمْن َمسٍَك َمْشِوّيٍ

اَمهُمْ ٤٣. َشهِْد َعَسل  .)٢٤لوقا إالحصاح(. فَ��َ�َذ َو��َلكَ ُقد�

ف�ٔلك املس�یح لیث�ت ٔ�نه ل�س روً�ا ؤ�نه مل یصلب، والك��سة تقول ٕانه 
 !صلب

 ق، املس�یح �لیه السالم ٔ�م الك��سة؟مفن نصد

هناك طوائف مس�یحیة ق�ل إالسالم ٔ��كرت الصلب، من هذه : �لثًا
الباس�یلیدیون، والكورن��ون، والاكربو�رایتون، : الطوائف

والساطرینوس�یة، واملار�یونیة، والبارد�س�یانیة، والسرينث��ون، 
ون، وا�وس�ی��ة، والبارساكلیونیة، والبولس�یة، واملای�س�یة، والتایتان�س�ی

 .واملارس�یونیة، والفلنطانیائیة، والهرمس�یون
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 من محل صلیب املس�یح؟: رابًعا

هو ا�ي مح�، ب�� » مسعان القريواين«یقول مىت ومرقس ولوقا ٕان 
 ف�ٔي القولني حصیح؟. یقول یوح�ا ٕان املس�یح هو ا�ي محل صلیبه

 وما امجل� أ��رية اليت تلفظ هبا املس�یح ق�ل موته؟

  

، ب�� »ٕاله�ي ٕاله�ي ملاذا �ركتين«خيرب� مىت ومرقس ب�ٔن هذه امجل� يه 
 ف�ٔي النصني حصیح؟. »� ٔ�بتاه يف یدك ٔ�س�تودع رو�«: لوقا یقول

قام ملوك أ�ْرض، وت�ٓمر الّرؤساء مًعا ٢«: يف املزمور الثاين: �امًسا
عنّا لنْقطْع ق�ودهام، ولْنْطرْح «٣: �ىل الّرّب و�ىل مس�ی�ه، قائلني

 ."ربطهام

ْهتزئ هبمْ . الّسا�ن يف الّساموات یْض�ك4  ."الّرّب �س�ْ

 هل الرب یض�ك لن�اة املس�یح من املؤامرة ٔ�م یض�ك ٔ�نه صلب؟
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�ر یتفكّر ضّد ١٢: یبني ملاذا حضك الرب ف�قول ٣٧املزمور  الّرشّ
نانه الّرّب یْض�ك به ٔ�نّه رٔ�ى ٔ�ّن یْومه ١٣. الّصّدیق وحيّرق �لْیه ٔ�س�ْ

ْیف ومّدوا قْوسهْم لرْمي الْمْسكني ١٤ !�ٍٓت  أ�ْرشار قْد سلّوا الس�ّ
تقمي طریقهمْ   .والْفقري، لقْ�ل الْمس�ْ

  .س�ْیفهْم یْد�ل يف قلْهبْم، وقس�ّهيْم تْنكرس15

  

�را ١٥. محل تعًبا وو� كذ�ً . هوذا ميْخض �ٕالْمث  ٧:١٤ويف مزمور 
به �ىل ر��سه، و�ىل �ْرجع تع ١٦. حفره، فسقط يف الْهّوة الّيت صنع. ج��ا

 .ٔ�ْمحد الّرّب حسب �ّره، ؤ�رّمن الْمس الّرّب الْعيلّ ١٧. هام�ه ْهيبط ظلْمه

تجْب � الّرّب يف یْوم الّضیق ١: ٢٠يف املزمور لْريفْعك اْمس ٕا� . ل�س�ْ
لیْذ�ْر ٣. لْريسْل � عْوً� مْن قْدسه، ومْن صهْیْون لیْعضْدك٢. یْعقوب

لیْعطك حسب قلْبك، ٤. سالهْ . ْحمرقاتكّلك تْقدماتك، و�ْس�ْسمْن 
لیمكّل الّرّب . نرتّمن خبالصك، و�ْمس ٕالهنا �ْرفع رای��ا٥. و�متّْم ّلك ر��یك

 .ّلك سْؤ�

 …ا�ٓن عرفْت ٔ�ّن الّرّب خملّص مس�ی�ه6
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� رّب ٩. ْمه ج�ْوا وسقطوا، ٔ�ّما ْحنن فقْمنا وانْتصْبنا ٨: ویقول بعدها

 !�لّْص 

ٕاجنیل یوح�ا . ثناء سقوطهم �ىل أ�رضفلحظة اخلالص س�تكون �ٔ 
خيرب� ب�ٔنه عندما اكن املس�یح يف ال�س�تان �اء امجلوع �لق�ض �لیه فلام 

 من تطلبون؟: ر�ٓمه املس�یح قال

 .فسقطوا �ىل أ�رض. ٔ�� هو: فقال. املس�یح: قالوا

  

 .هذه يه حلظة اخلالص اليت ت���ٔ هبا املزمور

ٕاله�ي، : ي یقول املس�یح ف�ها� ٢٢ٔ�ما �ح��اج �ىل الصلب مبزمور 
ٕاله�ي، ملاذا �رْكتين، بعیًدا عْن �اليص، عْن �م زفريي؟ ٕاله�ي، يف 

تجیب، يف ا�لّْیل ٔ�ْدعو فال هدّو يل  .ا�ّهنار ٔ�ْدعو فال �س�ْ

ٔ�شكرك ٔ�هيا أ�ب «: هل هذا هو املس�یح ا�ي قال يف یوح�ا: �س�ٔل
 ؟»ٔ�نك مسعت يل ؤ�� ٔ��مل ٔ�نك يف لك �ني �سمع يل
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ٔ�ّما ٔ�� فدودٌة ال «حقري؟ : وهل املس�یح یقول عن نفسه ٕانه دودة ٔ�ي
ّلك اّ��ن �رْونين . �اٌر عْند الْ�رش وْحمتقر الّشْعب. ٕا�ْسانٌ 

ْهتزئون  !؟»�س�ْ

فهل اكن . � هللا ٔ�نْت عرفْت حامقيت: املصلوب یقول ٦٩يف مزمور
 املس�یح ٔ�محق؟

 فهل �لمس�یح خطا�؟. وذنويب عنك مل ختف: ویقول

 "ٔ�رفّعه ٔ�نّه عرف اْمسي. ٔ�نّه تعلّق يب ٔ�ّجنیه«: ٩١وقد �اء يف املزمور

�ر یْعلق بعمل یدیْه: ٩ويف مزمور   .الّرشّ

ٔ�ل�ست يف هذه النصوص دال� �ىل فشل املؤامرة ووقوع املت�ٓمر يف 
 احلفرة اليت صنعها لغريه؟

ش�ْیطاٌن ف�ْٔمق ٔ�نْت �لْیه ّرش�ًرا، ولْیقْف :یقول املس�یح  ١٠٩ويف مزمور 
لتكْن ٔ�ّ�مه . ٕاذا حومك فلْیْخرْج مْذنًبا، وصالته فلْتكْن خطّیةً . عْن ميینه

 .قلی�ً 
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 لكن مىت حومك هيوذا؟. تقول الك��سة ٕان ��يس یدعو �ىل هيوذا

 حمامكته عندما اكن ش�هيًا �ملس�یح وصلب، وٕاال مفيت اكنت حمامكته؟

ریب ف�ه ٔ�ن الفكرة مما ال «: یقول يف ذ� أ�ب بولس ٕالیاس اخلوري
أ�ساس�یة اليت ملكت �ىل بولس مشاعره، فعرب عهنا يف رسائ� 

ب�ٔسالیب خمتلفة يه فكرة رفق هللا �ل�رش، وهذا الرفق هبم هو ما مح� 
�ىل ٕاقا�هتم من عثارمه، ف�ٔرسل ٕا�هيم ابنه الوح�د، لیف�دهيم �ىل 

 "وهذه الفكرة عیهنا يه اليت همينت �ىل ٕاجنیل لوقا… الصلیب

ٕان : »ٔ�ي النرصانیة احلقة: إالسالم«ویقول ٕار�ست دي بوش يف كتابه 
مجیع ما خيتص مبسائل الصلب والفداء هو من م�تكرات وخمرت�ات 

بولس ومن شاهبه، من ا��ن مل �روا املس�یح، ال من ٔ�صول النرصانیة 
 "أ�صلیة

املفرتض ٔ�ن �كون هناك رؤیة واحضة لٔ�بصار تُق�ع العقول يف م�ل هذه 
 !ملسائل خصوًصا ٕاذا اكنت املس�ٔ� يف لب العق�دة ؤ�صل ا��ن �هذها
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  فهل �رى یق�نًا ف� عرضته الك��سة ح�ال هذه املس�ٔ�؟

  :ٔ�م ٔ�ن إال�ابة �لنفي كام عرض الك�اب املقدس وكام صوره القر�ٓن 

یَح ِ��َىس اْ�َن َمْرَميَ َرُسوَل { �� قَ�َلْنَا الَْمس�ِ
�
ِ َوَما قَ�َلُوُه َوَما َوقَْوِلهِْم ا ا��

�ُْه ۚ َما لَهُم ِبِه  �َن اْخ�َلَُفوا ِف�ِه لَِفي َشّكٍ ّمِ ِ ن� ا��
�
َه لَهُْم ۚ َوا ّبِ ِكن ش�ُ ـ� َ َصلَُبوُه َول

ّنِ ۚ َوَما قَ�َلُوُه یَِق�نًا َِّباَع الظ� ال� ات
�
  .}ِمْن ِ�ْملٍ ا
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  !بعض ا�خ�ل �ىل املس�یحیة
  

  : املشرتكة العربیة الرتمجة يف التحریفات
  
 الرتمجة تُـــ�الف دایك الفان �س�ة ٢٠/٢ الثاين �خ�ار سفر _١

  :والعدد السفر نفس املشرتكة العربیة
نَةً  َو��ْربَِعنيَ  ��ثْنَ�َْنيِ  ��ْ�نَ  ��َخْز�َ  َاكنَ  ٢" ، ِ�نيَ  س�َ نَةً  َوَمَ�َ  َمَ�َ  َواِ�َدةً  س�َ

هِ  َو��ْمسُ  ��وُرَشِلَمي، ِيف  رِي ِب�ُْت  َعثَلَْیا ��ّمِ   ).دایك فان �س�ة( ".ُمعْ
  

 س�نَةً  ومَ�َ  ، مَ�َ  �نيَ  س�نَةً  ِعرش�نَ  �نَ  ا ٔ�َخْز� واكنَ ٢" :مع تتعارض
هِ  مسُ  ا واكنَ  ِب�ٔوُرشلَمي، وا�َدةً   العربیة الرتمجة( ".َمعري ِب�َت  عثَلْیا ��ّمِ

  ).املشرتكة
  
 الرتمجة تـ�الف دایك الفان �س�ة ٢٢/٢ الثاين أ�خ�ار سفر _٢
  :والعدد السفر نفس املشرتكة ربیةالع
وا ��َ�ٌس  فََ�اءَ  ٢" هُورٌ  �َلَْیكَ  َ�اءَ  قَدْ « :قَائِِلنيَ  َهيُوَشافَاَط  َو��ْ�َربُ  َكِثريٌ  ُمجْ

ونَ  ِيف  مهُْ  َهاوَ  ،��َرامَ  ِمنْ  ��لَْبْحرِ  �َْربِ  ِمنْ   "َ�ْديٍ  �َْنيُ  ِيهَ  .»َ�َمارَ  َحص�
  )دایك فان(
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 كثريٌ  ُمجهورٌ  ِلِق�اِ�َ  �اءَ « :َ�  وقالَ  ِ�ٔ�مرِ  یوشافاَط  ٔ��َربَ  َمنْ  ف�ٔقَ�لَ ٢"

 �َنيُ  يهَ  الّيت �مارَ  ُحصونَ  بَلَغوا مهُ  وها ، ٔ�دومَ  ِمنْ  املَیتِ  َحبرِ  ِ�ةِ  ِمنْ 
  ).املشرتكة العربیة الرتمجة( .»ِ�ْديٍ 

  
  
 ربیةالع الرتمجة تـــ�الف دایك الفان �س�ة ٣٧/٢٨ مزمور _٣

  :والعدد السفر نفس املشرتكة
ب�  ِ��ن�  ٢٨" ب�  ��لر� َىل  .��تِْق�َائِهِ  َعنْ  یََتَ�ىل�  َوَال  ،��لَْحق�  ُحيِ

�
َفُظونَ  ��ْ��بَدِ  ا  .ُحيْ

ا ارِ  �َْسلُ  ��م�   ).دایك فان �س�ة( "فَ�َْنَقِطعُ  ��ْ��ْرشَ
  

 .حيُرُسهُم أ�بدِ  ٕاىل بل ٔ�تق�ائِِه، َعنْ  یَت�ىل�  وال إالنصاَف  ُحيب�  الّرب� ٢٨"
�ةَ  ویقَطعُ  ا�ٓخر�نَ  یُعاِقُب  لِك��هُ    ).املشرتكة العربیة الرتمجة( " أ�رشارِ  ُذّرِی

  
 ربیةالع الرتمجة تـــ�الف دایك الفان �س�ة ٦٣/٩ ٕاشعیاء _٤

  :لعددوا السفر نفس املشرتكة
ِتهِ  َوَمَالكُ  ،تََضایََق  ِضیِقهِمْ  ُلكِّ  ِيف  ٩"  ُهوَ  َوَر��فَِ�هِ  ِبَمَحب�ِتهِ  .َ�ل�َصهُمْ  َحْرضَ

لَهُمْ  َوَرفََعهُمْ  فَك�هُمْ  مِ  ُلك�  َوَمحَ   ).دایك فان �س�ة( "��لَْقِدميَةِ  ��ْ����
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م مجیعِ  يف٩"  مبَحب�ِتهِ  .�ل�َصهُم وِ�هِ  ٔ�مامَ   ومالُكهُ  لهُم س�متَعَ  ا ضیقاِهتِ
  ).املشرتكة العربیة الرتمجة( "أ�ّ�مِ  َطوالَ  وَمحلَهُم ورفََعُهم ف�َدامهُ  ا وح�اِنهِ 

  
 ربیةالع الرتمجة �س�ة تــ�الف دایك الفان �س�ة ٤٢/٤ حزق�ال _٥

  :والعدد السفر نفس املشرتكة
َىل  .َعْرًضا ��ْذُرعٍ  َرشُ عَ  َمْمًىش  ��لَْمَ�اِدعِ  َو��َمامَ  ٤"

�
اِ�ِلی�ةِ  َوا  َطرِیٌق، ����

وَ  َو��بَْواُهبَا َعْرًضا َواِ�َدةٌ  ِذَراعٌ  َمالِ  َحنْ   ).دایك فان �س�ة( "��لّشِ
  

ا�لِ  حنوَ  َممىش الُغَرِف  ؤ�مامَ ٤"  م�ةُ  وُطوُ�  ٔ�ذرعٍ  عْرشُ  عرُضهُ  ،ا��
املِ  �ةِ  ٕاىل وَمداِ�لُها ، ِذراعٍ    ).املشرتكة العربیة الرتمجة( "الّشِ

   
********  

  
  

  :العلمیة أ�خطاء
  :ب�ٔمعدة الساموات ٔ�ن أ�عامل سفر يف �اء :ٔ�وال

  
َدةُ ( َماَواِت  ��ْمعِ   .)َزْجِرهِ  ِمنْ  َو�َْرَ�عُ  �َْرتَِعدُ  الس�

  
  !؟ ٔ�معدة �لسموات فهل
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 اربع يف ا��ن �مم لیضل خيرج و " : ) ٢٠/٨ ( یوح�ا رؤیة :�نیا
 رمل م�ل �ددمه ا��ن �لحرب لیجمعهم ماجوج و جوج �رض زوا�

  " البحر
  

 واقفني مال�كة اربعة رایت هذا بعد و " : ) ٢- ٧/١ ( یوح�ا رؤیة
  ". �رض زوا� اربع �ىل

  
  !! �رویة أ�رض ٔ�ن یث�ت والعمل

  
 تَ�َْ�عُ  ا�َٓ�ُت  َوَهِذهِ ( : ويه الصادقني �لمؤم�ني �المات إالجنیل يف و�اء

رُِجونَ  :الُْمْؤِمِ�نيَ  َیاِطنيَ  ُخيْ نَةٍ  َویََتَلك�ُمونَ  ِ�ْمسِي الش�� ِملُونَ  .َ�ِدیَدةٍ  ِب��لْس�ِ    َحيْ
  

نْ  َح��اٍت 
�
مهُْ  الَ  ُمِمیتاً  َش�ْ�اً  َرشِبُوا َوا  الَْمْرَىض  �ََىل  ��یِْدَهيُمْ  َویََضُعونَ  یَُرض�

��ونَ    . )١٨ :١٦ مرقس ٕاجنیل".(فَ�َْربَ
  

 �س�تطیع هل بل العالمات؟ هذه یطبقوا ٔ�ن لنصارىا �س�تطیع فهل
 وال املمیت السم رشب ويه فقط وا�دة �المة تطبیق النصارى

  !ميوتون؟
  

********  
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  املس�یح طبیعة حول واخ�الفهم النصارى فرق
  

  :فرق ٔ�ربعة النصاري فرق
  ا�ٓریوس�یة_٤ امللك�ة_٣ ال�سطوریة_٢ الیعقوبیة_١

  
  

 ثالث القدمي ٔ�ن �ىل ٔ�مجعوا ا�ٓریوس�یة �دا ما أ�ويل فرق الثالث
  :ٔ�قانمي

  .القدس الروح_٣ إال�ن_٢ ا�ٓب_١
  
  
  

  ...اخ�لفوا إالحتاد معين ايل صاروا فلام
  

  .وا�د ؤ�ق�وم وا�د جوهر املس�یح ان :الیعقوبیة فقالت
  

  .ؤ�ق�ومان جوهران املس�یح ان :ال�سطوریة وقالت
  

  .وا�د ؤ�ق�وم جوهران �لمس�یح ان :امللك�ة وقالت
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 مع �لتوح�د، وقالت الثالث الفرق هذه �الفت فقد ا�ٓریوس�یة ٔ�ما
 �لم�، وشيك وذهب الك��سة من �ٓریوس فطرد عندمه، ٔ�خطاء وجود

 امل� ف�ٔجعب امل� ٔ�مام و�ظره طرده ا�ي البطریك امل� ؤ�حرض
 أ�ساقفة احرض �لم� قال ذ� البطریك رٔ�ي فلام البطریك، بقول

 النرصانیة د�ن ف�ه �رشح حىت "مجمع" لنا �كون حىت والقساوسة
  ...�لناس ونوحضه

  
  !تقدم من یلعن م��ٔخر لك فاكن العرشة، الك�س�یة ا�امع بدٔ�ت وبذ�

  
*********  

  
  :ومهنا ،�ل�رش بل �اللوهیة؛ تلیق ال یاءٔ�ش�  ��يس ٕاىل ت�سب نصوص هناك

  
 ُمهَا َوبَ�ْ�ََما٦ .ُحْ�َىل  َوِيهَ  الَْمْخُطوبَةِ  اْمَر��ِتهِ  َمْرَميَ  َمعَ  ِلُیْك�ََتبَ ": ٤:٢ لوقا

ْت  ُهنَاكَ  ُمهَا تَم� ِت ٧ .ِلَتِ�َ  ���� َطْتهُ  الِْبْكرَ  اْ�َهنَا فََوَ�َ َعْتهُ  َوقَم�  ِيف  َو��ْجضَ
ذْ  ،الِْمْذَودِ 

�
  "الَْمْزنِلِ  ِيف  َمْوِضعٌ  لَهَُما �َُكنْ  لَمْ  ا

  
ا": ٢١:٢ لوقا مٍ  ثََماِنَیةُ  ْت تَم�  َولَم� ِيب�  ِلَیْخِتُنوا ����   "�َُسوعَ  ُمسِّيَ  الص�

  
  



 

٤٣ 

  صدیقي المسیحي
  

ِيب�  َوَاكنَ ": ٤٠:٢ لوقا ى یَْنُمو الص� وحِ  َویََتَقو�   "ِ�لر�
  

ا: " ٥٢:٢ لوقا مُ  فََاكنَ  �َُسوعُ  َو��م�  ِعْندَ  َوالنِّْعَمِة، َوالَْقاَمةِ  الِْحْمكَةِ  ِيف  یََتَقد�
  "َوالن�اِس  هللاِ 

  
ى ��نْ  فَّرِ�ِيس�  َس��َ�ُ  یََتَلك�مُ  ُهوَ  َوِفميَا: "٣٧:١١ الوق  فََدَ�لَ  ِعْنَدُه، یََتَغد�

  "َوا��َ�� 
  

  ".َش�ْ�ًا نَْفِيس  ِمنْ  ��فَْعلَ  ��نْ  ��ْقِدرُ  الَ  ���َ ": ٣٠:٥ یوح�ا
  

ءٍ  ُلك�  ��ن�  �َُسوعُ  َر��ى هَذا بَْعدَ : "٢٨:١٩ یوح�ا  یَِمت�  فَِلَيكْ  َمكََل، قَدْ  َيشْ
  ."َعْطَشانُ  ���َ :"قَالَ  ِك�َاُب الْ 

  
ْبحِ  َوِيف ": ١٨:٢١ ميت ذْ  الص�

�
َىل  َراِجًعا َاكنَ  ا

�
  "َ�اعَ  الَْمِدینَةِ  ا

  
رِ  ِيف  ُهوَ  َوَاكنَ ": ٣٨:٤ مرقس   ".َ�ئًِما ِوَساَدةٍ  �ََىل  الُْمَؤخ�

  
  !احلكمي؟ �خلالق تلیق صفات هذه فهل

ْبَ�انَهُ  ((  ا یَُقولُونَ  َمع�ا َوتََعاَىلٰ  س�ُ   .)) َكِبًريا �ُلُو�
  



 

٤٤ 

  صدیقي المسیحي
  

 فالیقني الیقني، �ىل قامئة �كون ؤ�ن بد ال العقائد ٔ�ن هللا هداك ٕا�مل
 العقائد ٕاىل والظن �ح�ل د�ل ٕاذا ٔ�ما عق�دة، لك ؤ�صل ٔ�ساس

 ٕان والرباهني، أ�د� يف القطع من بد فال ؛!الشك يف العبد د�ل
 معلوم هو كام به لالح��اج یصلح ال ٕالیه ح�ل� د�ل ٕاذا النص

  .و�لمًیا م�طق�ًا
  

 بد ال العق�دة صول�ٔ  مسائل يف هبا حيتج ٔ�ن جيب اليت النصوص ٕان 
 و�ح�ل الظن د�ل فٕان الثبوت؛ قطعیة ا�ال� قطعیة �كون وان
  .املسائل هذه م�ل يف �ح��اج ملقام تصلح فال ٕا�هيا

  
 وجعلهتم ا��ن يف الك�ري�ن شككت من يه أ�خطاء هذه م�ل ٕان

  !وینكرونه بل ؛ الصانع جي�دون
  

 وا��ن الصحیح ا��ن بني یُ�مزي ا�ي هو احلق املُ�نصف ل�كن
  .اخلاطئ فاملُـــحرّ 

  
  
  
  
  



 

٤٥ 

  صدیقي المسیحي
  
  
  
  
  
  
  
  :س�ب�انه نه�ٔ  مللع ؛احلق وعرف ،�ساناالٕ  ىهتدا لو
  

ءٌ  َمكِثِْ�ِ  لَ�َْس "  ِمیعُ  َوُهوَ   َۖيشْ   "الَْبِصريُ  الس�
  

  .ٕا�هت�ى  

  

  

 

  



  

٤٦ 

   صدیقي المسیحي

  

 


