
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ُٓٔمػػػػدرّج 



2 
 

 

 

 

 01عنوان الكتاب: مدرج 
 إسم املؤلف: أمحد عبد احلليم

 اإلخراج الداخلي:دار ق للنشر والتوزيع

 تصميم الغالف: دار ق للنشر والتوزيع

 8105 / 85272رقم اإليداع: 
 8102الطبعة األوىل, يناير 

 8102نوفمرب  ,الطبعة الثانية

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 ُٓٔمػػػػدرّج 
 أمحد عبد احلليم

 رواية
 

 

 

 



4 
 

 بسم اهلل والحمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل

الحمد هلل على نعمة الفطرة النقية والتوحيد الخالص ِملة إبراىيم حنيًفاوما كاف من 
 , الحمد هلل الذي ىدانا لهذاوما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل المشركين

 ..أما بعد

وبالرغم من أف موضوعها العاـ واحد إال أنها مختلفة المواضيع فقد قرأت ىذه الرواية 
والهدؼ العاـ واحد, وأقوؿ أف ىذا أسلوب جديد وتجربة رائدة في الدعوة, فأدعوا اهلل 

أف يجعلو في ميزاف حسنات صاحبو ومن يتعاوف معو, وقد توجو بالخطاب للشباب 
ر ثانوي, يروف أف الوقت خاصة, ألف الشباب ىو سن الحماس والدين عند بعضهم أم

مبكر جًدا وما زاؿ أمامهم العمر الطويل للتفكير في الدين والبحث فيو, إلى أف يصطدـ 
الشاب أو الفتاة بمن يختلف معهم ويحاورىم في الدين بعلم, وىي قصة واقعية وراوية 
ىادئة سريعة األحداث يمكن أف تحدث بين أي زمبلء, ولعلو عاش بعض فصولها بأي 

, فالكبلـ واقعي ومثير ومستفز أحيانًا, أرى أنو يريد دعوة المسلم إلى اإلىتماـ صورة
بأسرتو, وبالعلم الديني النافع, وعدـ التعصب وإحتراـ المخالف, ويبين للمسيحي أنو أخ 

 .المسلم.
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ويريد من الجميع التأدب في الحديث والتفكير قبل الرد, وعدـ اإلنقياد ألفكار 
إلى اآلخر بنظرة إيجابية, كما أف المؤلف يرتقي بأسلوب الحوار إلى تسممت, والنظر 

 لطيف, وقد طرؽ بابًا جديًدا بدوف خوؼ أو إنزعاج من الطرؼ اآلخر. توجوٍ 

 ندعوا لو بالتوفيق والتقدـ والنجاح, وأف ينفع بهذا العمل خلًقا كثيًرا.

 كتبو:

 وعشروف عاماً.الشماس المصري الذي أسلم وجهو هلل منذ حوالي خمسة 

 د.وديع أحمد فتحي

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 إهداء
 صديقي الراحل بيشوي

لكنك  لو كنَت متواجًدا اليـو لكنُت أوؿ من اىديت لو ىِذه الرواية
 .في ىذا العمل فضلٍ وببل شك صاحَب 
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 مقدمة

 ..البعض نقمة . قد يراه البعض نعمة وقد يراه.الخبلؼ واإلختبلؼ
ستخبلص أفضل مافي جتيازه إلاِ  بد مننو تحٍد الد ينظر إليو آخر على أوق

 .الشيء
 ..ساليب متاحة في تحديو لبلوغ مرادهستخداـ أجاىًدا على اِ  ويعملُ 

 ..وأفضل األساليب كلها زيادة الوعي والمعرفة
تبقى المعضلة في ذلك ىي التوقيت المناسب الذي يندرج وينطوي  لكن

 ..تحت مظلة الحكمة
 . .حاؿ ةِ يعلى ا

 ..يجب أف يصنع كٌل منا الصبلح الذي سيلقى ربو بو
 ..فارزقنا اللهم الحكمة واجعلنا من الحكماء 
 . .واجعل ىذا العمل صدقة جارية لي 
 ..لكل من قرأت لو وتعلمت منو بطريقة أو بأخرى و

 فبل أريد إال اإلصبلح ما استطعت
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 أنا ال أخشى على اإلنساف الذي يفكر وإف ضلّ " 

 ألنو سيعود إلى الحق.
 ولكني أخشى على اإلنساف الذي ال يفكر وإف اىتدى

 " ة في مهب الريحألنو سيكوف كػ القشّ 
 محمد الغزالي
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مية على صوت منبو الهاتف قامت من سريرىا مع ابتسامة استيقظت سُ 
خفيفة على وجنتيها.. فهي بمرحلة انتقالية في حياتها وينتظرىا يـو كل ما فيو 

 .جديٌد عليها
 !ماىذا سأتأخر ..الساعة الثامنة..عبوس نظرت في ىاتفها بوجوٍ 

تستعد لليـو الدراسي لى دوالبها لتفتحو بسرعة وتغير مبلبسها حتى ىرولت إ
رتدت بنطاؿ ضيق يصفها من الخلف الجديد خرجت من غرفتها بعد اف اِ 

 ارية وباألعلى ترتدي مبلبس خفيفة.تكاد تكوف ع
 ؟ين مصروفي. أمي سأتأخر أ.سرعةً مها مُ لى غرفة اُ ذىبت إ

 . صباح الخير يا سمسم-
 !ين مصروفيأ ,صباح الخير يا أمي -
تمهيًدا  ألم نتفق انك سترتدي مبلبس واسعة ,في الجيبو الواسعة -

 ؟الرتدائك الحجاب
 .صبحتى طالبة جامعية ولم تعودي مراىقة صغيرة يا ابنتيأ

سأرتدي مبلبس واسعة  ,أمي يا حبيبتي أمامي أربع أعواـ بالجامعةيا -
 .. لكن ليس اآلف.والحجاب كذلك

 
تمتلك سوى ابنتها  نها الأ خاصةً  ماـ دالؿ فتياتهنّ كعادة األمهات تضعف أ

ي ي في الصغر وال تريد حرمانها من أوفي والدىا وىفي ىذه الدنيا وقد تُ 
 .ةىادئلتجعل حياتها سعيدة و  شيءوتوفر لها كل  شيء

 ىكذا تظن المسكينة!
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ثم  ,خرى لتخرج المصروؼ من الجيبةنحو دوالبها مرة أسارعت سمية 
م ىرولت نحو ث ,وتمّشط شعرىا لتضع على وجهها بعض المكياجات

فهي في اوؿ يـو بالجامعة وتحب اف يلتهمها  ,حذائها ذي الكعب العالي
ف المراد ىو بل تخبر نفسها أ ,لم تصارح نفسها بذلك ,الكثير بالنظرات
عنها األلسن وال تنساىا  اف تنظر اليها األعين وتتخاطب ,الجاذبية ال أكثر

 .أي ذاكرة
وخرجت قاصدة محطة  نبع الحناف عتارتداء مبلبسها في عجالة وودّ  نهتأ

 .محطتين فقط وتكوف داخل الجامعة ,المترو فهي بجامعة حلواف
 .أملها في جامعة القاىرة كاف كبير لكن تنسيق الثانوية خذلها كغيرىا

لنجاح الدراسي فقط با قاستاة ذكية وجذابة والنجاح ال يُ حاؿ ىي ف على أيةِ 
 .ناخاصة في ببلد

نها تأخيرىا عن موعد المحاضرات اال أ المترو ورغمدخلت سمية محطة 
وؿ يـو دراسي ف تظهر في أمترو المكيف فالجو حار وال تريد أانتظرت ال

 مثل الوردة الذابلة.
 .ركبت وسط نظر غالبية الركاب لها ,جاء المترو المكيف

 .كعادة أي فتاة مثيرة تربح قسط ال بأس بو من النظرات المختلسة
 لوا القرآف الكريم ب يتجوارىا شاجلست سمية و ب

 .عذب وىاديءمنخفض بصوت 
 .من قارئي القرآف الكريمغالًبا التخلو  ,كعادة عربات المترو

إال أف لصوت القرآف الكريم شأٌف آخر.  نها ترى بعدىا عن االلتزاـرغم أ
 .لى الجنة ويُعيدىا ثانيةكأنو يأخذىا إشيء من السكينة والهدوء وشعور  
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 ف سمعت صوت يمؤل العربة كثيًرا إلى أتلبث  لم 
 ""المحطة التالية جامعة ُحلواف

فقد   ,وقفت سمية واستعدت للنزوؿ في وقت وقف فيو معظم راكبي المترو
 .كاف أغلبهم من الشباب طبلب الجامعة

واحدة  نزلت سمية من المترو وعند رؤيتها أفواج كبيرة تنزؿ من المترو دفعةً 
 ىي الوحيدة ف فليستشعرت باالطمئنا

 .وؿ يـو لهاالمتأخرة في أ 
 عبرت بوابة الجامعة وال تعلم أين تذىب فالجامعة كبيرة

 .وشاسعة
  :قائلةبلطٍف فسألت أحد الشباب 

 ؟درج عشرةمُ  ينأ -
المدرج لتجده وتدخل من عن  باحثةً  السيركملت وصف لها الشاب ثم أ

 عدادىم المضاعفو تمؤلوأ من الطلبة المتأخرين ىائلةعداد وسط أ الباب
 .المدرج

حد وعند دخوؿ أ -يمثلوف اإلنتباهأو  -الدكتور يشرح والطلبة منتبهين
 ,لو كانت فتاة مثل سميةوخاصًة  ,المتأخرين تنصرؼ األنظار كلها إليو

 زاحمتف, يأويها ف تجد مكانًانا وكلمة من ىناؾ إلى أفتسمع كلمة من ى
 .ف وصلت إلى المأوىلى أالطلبة إ

 
لى مدرج عشرة ال ُيستهاف سها فالطريق من بوابة الجامعة إجلست لتأخذ نفَ 

 .بو



14 
 

 ,وؿ يـوتى الدكتور الذي ابَحّح صوتو من أحد وال حلى أمية إلم تلتفت س
خرجت ىاتفها من حقيبتها التي اختارتها بعناية فقط أ, بل أوؿ سويعات

 .لتبلئم الكثير من مبلبسها
 لتتأكد اف مظهرىا ما زاؿ بخير " جذابة "فتحت الكاميرا األمامية 

وباقي  ة أيًضا,حمر الشفاه الخفيف الذي وضعتو بعنايلتتأكد من أ
 المكياجات كذلك.

 .ضحكت سمية فجأة وتمايعت في ضحكاتها حتى لفتت األنظار 
لم ا, يظهر أحد ما يداعبها بحركات مضحكة وينظر إلى الكامير  في ىاتفها

 .وتتصرؼ بِثَقل تستطع أف تتمالك نفَسها
 :مسرًعا حتى قاؿفالتفتت بجسدىا إليو 

 .أيمنأىبلً انا   -
 !الجامعة بين الشبابلم تكن تتوقع ىذه السرعة في تعارؼ 

قالت " اىبًل ".. وسارعت ف تكوف سهلة حتى واف كانت توافقو فال يجب أ
 " بنطلونك جميل "مامها ثم سمعت صوت بجوار اذنيهابالنظر أ

 تلتفت برأسها أو جسدىا وىي تنظر لؤلماـ.. تابعت دوف أف
 "  " شكًرا

 :ثم سمع المدرج بأكملو صوت الدكتور يصيح
 وؿ يـوا في أحدً من المؤسف أف أطرد أ ,نظر اليكماللمرة الثانية أ -

 بلكمِ تفضبل خارج المدرج وأ, نِت يابنت والولد الذي خلفكأ .دراسي
 .بالخارج كبلمكما
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وىما يتسحباف خر, ىو األ يمنالمدرج كلو لها وأل وقفت سمية وسط نظرات
 .حتى تتوقف النظرات عنهمافي صمت ليخرجوا  في خجٍل وُكسوؼ

منها وىو  أيمنقتراب الحظت إ, ين تذىبأ خرجت من المدرج وال تعلم
 .مبتسم

 :وىو يقوؿ , إلى أف وصل إليهاىيئتو ,تحّدؽ في مبلبسو,وقفت تتأملو
 .بي ذي صنعوُ هذا المعروؼ الّ شكره لأف أ ود  ىذا الدكتور أ -
 ؟ف نتعرؼىل يمكننا أ 

 :مدت يدىا في خجل مصطنع بعدما مد يده وقالت
 .نا سميةأ -
 :وتابع,ةا السريعتفي فرح إلستجابه أيمنبتسم إ

 ؟ميةيا سُ  من أين أنتِ  -
 ؟وأنتَ  ,لوافمن حِ  -
 .أنا من شبرا -

 :أيمنتابع ف,ساد الصمت للحظات سريعة 
 ؟نتناوؿ اإلفطار سويًاما رأيك أف  ,ىنا حار وأنا لم أفطرالجو  -

 .ال بأس !ماذا قالت ثم فَكرتسمية قليبًل 
 فجلسا  اوجدا مكانًا فارغً  ,وسط زحمة الطلبة ذىبا إلى أحد مطاعم الجامعة

 .التعارؼ أكثروتبادال 
 .يا سميةأكثر حدثيني عنك  :ستطرد قائبًل ثم ا

 :قائلةتصنعت األىمية ونظرت إليو 
 !ولماذا أحدثك عني -
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لذا أود التعرؼ عليِك  ,نك من الشخصيات المميزةألنو من الواضح أ-
 ؟صدقاء.. أال تريدي أف نصبح أأكثر

 حسًنا حسًنا. -
توفي والدي وأنا في , معك بكلية الحقوؽ ,نا من حلواف كما اخبرتكأ

 حين آلخرالِصغر ولم يتبقى لي سوى أمي حبيبتي وخالتي التي تزورنا من 
 القراءة عندمالى إأوقات أميل و  ,أحب الغناء والتمثيل المسرحي وابنها,

 تكوف مثمرة. 
 .داخل الجامعة أو خارجها ليس لي أصدقاء

 !وأنَت حدثني عنك
 حضر الطعاـأُ حتى انتظري ,نِك ستكوني صديقتي األقربيبدوا أ ,رائع -

 .حديثنا كملستلن وأعود
 :والنسكافية قائبًل غاب دقائق ورجع بالبيتزا 

 .لنأكل إًذا ليكوف عيش وملح -
 البيتزا باإلضافة إلى أنها من عاشقي ,رائحة البيتزا تفوح بالمكاف

 :قالتفبسرعة 
 .نك ستكوف صديقي المقرب أيًضايبدوا أ ,!بيتزا -

 خرىأمرة  سؤاؿحتى أعادت ال ,تبادال الضحك
 حدثني عنك إًذا. -
 نا أيمن صموئيل من...أ -

 :قاطعتو باستغراب طفولي
 ؟نت مسيحيأ -
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 ؟ىل ىناؾ مشكلة ,نعم -
 :بتسمت سريًعا وقالتإ

ن من قبل ولم ألحظ على يدؾ مسيحيي الال أبًدا لم يكن لي أصدقاء -
من  أريد أف أعرؼ كثيًرا عن المسيحيةَ  , كما أننيصليب, أكمل حديثك

 .باب العلم الأكثر
 لديك علم بغيره؟وىل عندؾ علم باإلسبلـ حتى يكوف  -

 إرتبكت للحظة, ثم قالت:
 نعم أعرؼ عن ديني ما لم تعرفو أنت. -

 ثم قاؿ: ضحك أيمن
 ال أظن. -

وىي تعلم أنها ال تعرؼ من دينها سوى الشهادتين كذلك ضحكت سمية  
فقط ولكنها لم ترد كشف ذلك لو, فهو مجرد شخص لم تعرفو سوى من 

 بضع دقائق, وقالت لو:
في أي شيء, فما تحداني شخص من قبل في أي شيء إال ال تتحداني  -

 وخسر, فما بالك بمن يتحداني في ديني يا صديق.
 :تجاىلها مكمبًل للحظة ثم  شعر باالرتياب

والدي صاحب شركة كبيرة إلستيراد السيارات وأنا أساعده  ,من شبرا -
 .غالًبا معظم األوقات إستعداًدا إلدارة الشركة بعد التخرج

 في نفسها لم تُبده لو. شيءسمية ىنا لابتسمت 
خي قد ثَػُقل عليو أما أاإلدارة  ءِ ىصبح المرض يبلزمو وعبوالدي أ -

لتحق بالدير قريًبا ليصبح راىًبالزيادة الضغوطات التي تعرض لها في فسي
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حتى يعود إلى ماكاف عليو من قبل  ف يختلي بنفسويريد أهو فالفترة األخيرة 
يعمل أبي على تأىيلي إلدارة ف واآل في العمل, كثيًرا  أبي يعتمد عليومع أف 

 .الشركة الفترة القادمة
 :سألتو سمية باستفهاـ

 ؟أيمنالرىبنة يا  وما تلك -
 , عندي بعض األعماؿ حديثنا بالشركة سأخبرؾ ولكن ما رأيك أف نكمل -

لن تستغرؽ دقائق كنت سأنهيها بعد اليـو الدراسي ولكن الدكتور صنع 
 .وطردنا اً معروف

 :نظرت إليو بإستفهاـ قائلة
 !لكن ىل الشركة بعيدة عن الجامعة ,ال بأس -
 ؟نهيتي األكل,دقائق ونصل, أاا أف معي سيارتيكم  ,ال تقلقي ليست بعيدة -
 .نعم شكًرا لك -
 .وىيا لنشربو بالطريق ونكمل حديثناإًذا حضري النسكافيو أ -

 أيمنسبقها  ,المخصصة للسياراتماكن الجامعة ذىبا الى السيارة بأحد أ
غلق , فضحكت ودخلت السيارة ثم أوفتح لها الباب على طريقة األفبلـ

المحرؾ وفتح تكييف ادار , الباب في عجالة واستدار ليركب ىو ايًضا
 .قليبًل  شعرت سمية باالسترخاء ,السيارة

 .و الجامعة شديد الحرارةفجَ  
 .غريب على آذاف سميةغاني كاف أسلوبها انطلق وسط اصطحاب أ

 :فنظرت إليو متعجبو وسألت 
 ؟ماىذه األغاني -
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ا في العبادة المسيحية لتعبر ساسيً ا وأىامً  , تعتبر ركًناىذه ترانيم ياسمية -
 .عن المشاعر والتجاوب مع نعمة اهلل

 !عبادة باألغاني , أىناؾاستغربت قليبل
 :مجدداً سألت ,و ظلت تسمع كلمات الترانيم, فلم تألف ىذا

 ؟وماذا عن الرىبنة -
 :بتسامة قائبًل إ تصاحبهابنظرة  أيمنليها نظر إ

 ؟اتفقنا ,سبانك أني ال أنزعج من األسئلةفي حُ ضعي  -
 .اتفقنا -
 ,نكوف على راحتنافي الشركة أفضل حتى حديثنا نكمل لحسًنا -

 .تصغي جيًدا للحديثكي 
 

 .بابتسامة ىزت رأسها في موافقة
دخبل وسط سبلمات وترحيبات من ,ونزال من السيارة, سريًعاوصبل الشركة 

غر سنو لكنو كاف متفوقًا في عملو إضافة إلى فإنو برغم صِ  ,أيمنىنا وىناؾ ب
ال يخفى ذلك على موظفي وبالتأكيد ,دؽدير القادـ أو نائبو بمعنى أأنو الم

 الشركة الذين يعلموف كل صغيرة وكبيرة.
 :بهدوء أيمنقاؿ 

 يئي وأناديكي لتتعرفي عليو,مية سأخبر والدي بمجىنا يا سُ ستريحي إ -
 ثم نجلس في مكتبي. 

 حسناً ال تتأخر. -
 السكوف يعم المكاف والموظفين يعملوف ,اخذت سمية تنظر حولها
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كبر مما كانت كبيرة ويبدوا أف وضع أيمن أ  الشركة ذات ىيبة ,في ىدوء 
 .تظن

 :ابتسمت وىمست في نفسهاف
 .وجدت وظيفتي مبكًرايبدوا أنني  -

 .عند باب مكتب والدهمن يناديها  أيمنوسمعت  لحظات
 تردد:بصوت خافت يصحبو الفوقفت على الفور وذىبت إليو قائلو  

 !تعرؼ على والدؾحتى أ أنا لم أتعرؼ عليك بعد ,ماذا أقوؿ لوالدؾ -
 .فقط سلمي عليو, شيءال  -

حذائها يحدث طرقعات صوت مكاف ىاديء, و وجدت,المكتبدخلت ورائو 
 .إليها قائبًل  فمد يده ,وىو جالس مكانو أيمنستقبلها والد , إباألرض

 ؟وؿ يـو دراسيوحاؿ أ ,اىبلً يا ابنتي كيف حالك -
 :فقالت معناىا , يفهم كل منهمافي ابتسامات متبادلة أيمننظرت إلى

 .وؿ يـو دراسيوكذلك أ على ما يراـ شيءكل  -
 .نتكيف حالك أ -
 ذىبا وخذا راحتكم واعتبري نفسك في مكانك.إ, كر ربنانش -
 .شكًرا لحضرتك -

 مجرد خروجها بة من مكتب والده وقالت في نفسها وسمي أيمنخرج 
 "يا للثرآء" من المكتب

 
 :قاؿ في حماس,و نحو مكتبو أيمنتجو إ

 .تفضلي يا سمية -
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 بل كاف, قل ىيبة وفخامة من الشركة ككلدخلت المكتب ولم تجده أ
 .شيءمختلف بعض ال

بعدما جلس على المكاف وقاؿ في عجالة تتجولفي نظراتها التي  أيمنقاطع 
 :مكتبو

 .لكِ  دقائق فقط وسأتفرغ -
 ."ال عليك"ضحكت وقالت 

وجدت تمثاؿ كبير للعذراء, وبعض الصلباف بمختلف  ,خذت تتأمل المكافأ
واآلخر  ,األحجاـ على الحوائط وبعض التماثيل ألحدىم يُمسك بيده حربة

لى حٍد ما رة لشاب وسيم ذو شعٍر أصفر وطويل إوصورة كبي ,يُمسك سيفين
 الشمس موضوعو خلف رأسو. ضوء يبدوا أف وخلف رأسو

 :دتنه  مُ  وقاؿ بصوتٍ  أيمنانتهى لم يمضي وقًتا طويبًلحتى 
 !ما رأيك بشركتنا يا سميةىا أنا انتهيت,  -
 رائعة وذات ىيبة كبيرة. -
 .ذا اردتيمكاف فيها إ يمكن أف يكوف لكِ  -

 :نظرت إليو واإلبتسامة تكسوا وجهها
يبدوا أنكم تقوموف عن عملكم,  شيءولكني ال أعلم أي  يسرني بالطبع -

 .ىنا ىامةبأعماؿ 
كمل , دعينا نُ شيءعندما يحين الوقت سأعلمك بنفسي كل فال تقلقي -

 حديثنا.
 شيءحدثني عن كل الرىبنة ىيا حدثني عنها بإيجاز, ,نعم لنكمل -
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اثيل عنها وعن ىذه التم شيءكل   فعندي فضوؿ أف أعرؼ ,في المسيحية
 !والصور, لمن وماذا تعني

 سيحيةالمساسي في أشيءىي الرىبنة, شيًئا فشيًئا ,تمّهلي ياسمية -
 ,ىمها البعد عن الدنيا والتفرغ للعبادة فقطتسير وفق ضوابط أ و 
 .شيءوال يأكلوف مثلنا أي  ,,وال يتزوجوف كذلكوترؾ مادوف ذلك 

 .يتفرغ الراىب في الدير للعبادة فقط
 
 عن ىذه التماثيل.إًذا غريب ىذا األمر, حدثني  -
 الشهيد مارجرجس وىذاىذا تمثاؿ الشهيد أبو سيفين أحد القديسين  -

 جاىدوا األعداء بسيوفهم وحرابهم, لذا نحن نفتخر بهم.
أـ منا مريم والدة اإللو تمثاألوىذه صورة رب المجد يسوع المسيح, أما ىذا 

يًضا قاؿ أنها مصطفاة على نساء أظن أف القرآف أ,نحبها ونكرمها, النور
 .العالمين

 :قاطعتو سمية باستغراب
 ؟من قبل ىل قرأت القرآفو  -
يًرا عن اإلسبلـ وعن رسوؿ وعندي مصحف أيًضا ودرست كث, نعم -

 اإلسبلـ.
 بًل, فهل فكَّر في إعتناؽ اإلسبلـ؟قد قرأ فعإف كاف  ,حّدثت سمية نفسها

لكن نبرة الثقة في حديثو تدؿ ؟ ال أعلم و أـ أنو وجد الحق في المسيحية
 .على دراستو وعلمو

 :أيمنتابع 



23 
 

 نو على المسار الصحيح.يؤمن باآلخرة فعليو التأكد من أف نساإف كاف اإل -
 .على كبلمو تمتمت وىّزت رأسها في موافقة

 :مبتسًماعن الحديث ونظر إليها  أيمنتوقف 
 ؟فهل تقبلي الكتاب المقدس ىدية مني ,أنا معي مصحف ,ميةسُ  -

 :حتى استقّر ذىنها وقالت ,نظرات تردد صاحبت سمية
 .لكن بشرط ,أوافق -

 :ليها في حماس وقاؿنظر إ
 .سنبتديها شروط من البداية -
 ؟أُتمانع ,نعم سنبتديها شروط -
 تفضلي. ,ياسيدتي ,ال -
 لى الياء. , من األلف إشيءعرفني عنو كل  ف آخذ كتابك ىذا,قبل أ-
 خرج نسخة جديدة وأ الدرج على يمينو, أيمنحسًنا حسًنافتح  -

 .لكتاب المقدس صالحة للهدايامن ا
 :أيمنفقاؿ  ,يدىا وأمسكت بو وعيناىا متردده مدت

 ,األنبياء ية كلمة اهلل الوحيدة التي أرسلها إلىن يديك اآلف ياسمبي - 
 العهد القديم وىو الذي أوحاه اهللاألوؿ ىو ,قسمين وىو مقسـو إلى 
 قبل الميبلد إلى األنبياء بما فيو التوراة أما العهد الجديد فهو الذي أوحاه 

 .الميبلد إلى تبلميذ المسيحبعد 
 .يعتريو التراب مثل مصاحفكمأتمنى أال 

 بتسامة ردت عليو:بإ
 لكن اخبرني , ال تقلق يا صديق لن يحدث -
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 ؟سمعت كثيًرا أف ىذا الكتاب أصابو التحريف, فهل ىذا حًقا
 لسِت  أنكِ أرى جًدا, وأنا  عنو كبلـ كثيرالجهلة  قاؿياسمية  -

 تتبني أقوااًل بل ثقافتك عالية, فأرجوكيمثلهموأعتقد أف 
 .ال يوجد عليها دليل 

 ؟اإلنجيلحفظ اهلل القرآف وال يحفظ لماذا سي ,ثانًيا اخبريني
 ؟ىل اهلل ضعيف بأف يسمح بتحريف كبلمو وتبديلوو 

 :قالتثم ,تفكر ىيسمية و  صمت ينتاب
في أي من الكتب  ف يتم تحريف كبلموبأيسمح  , اهلل ليس ضعيًفا ولنال -

 السماوية ليس اإلنجيل فقط.
أف من يتهم الكتاب المقدس  كبلمك  إلىضيف , أُ جاوبتي ياسميةىا قد -

 كتابنا واحد على مستوى العالم.بالتحريف ال يوجد عنده أي دليل  
 حتىالقرآف أف وال أعتقد يتم إلصاقها اتمجرد إدعاء

 أي دليل على ذلك.ال يوجد قد ذُكر فيو أف الكتاب المقدس محرؼ و 
 .عن دينوفيما قرأ ودفاعو معجبة بكبلمو وثقتو ىّزت رأسها 

 تابع أيمن حديثو: 
ف الكتاب المقدس نفسو يشهد على صحتو بعدد ضافة إلى أباإل -

اد التي بل حتى األعد, المخطوطات الكبير جًدا المتوافقة مع بعضها البعض
 :نفسو ياسمية يقوؿ اإلنجيل, تدؿ على إستحالة تحريف الكتاب المقدس

 "كل الكتاب موحى بو من اهلل"
 " واألرض تزوالف لكن كبلمي ال يزوؿالسماء يقوؿ "و 
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 ف الكتاب معصـو من الخطأ والتحريفوغيرىا من اآليات التي تؤكد أ
 !فهمتي يا سميةفهو كبلـ اهلل,,والقوؿ القبيح

لماذا يتهموف الكتاب قصد أ ,نو محرؼولكن ِلَم يقولوف أك, فهمت بالطبع -
 ؟المقدس بتلك االتهامات

 ال يفهموف ما يقولوف يا سمية ال أريد أف أقوؿ عنهمأوالئك  -
 أعداء المسيح.

 هممن يريدوف تعطيل عمل الفداء الذي قاـ بو المسيح على الصليب
 .من يكرىوف الخير 

 !ما ىي عملية الفداء تلك ,أيمنيا  امهبًل عليَّ -
, ىي جوىر العقيدة المسيحيةسأبدأ معِك من البدء عملية الفداء ىذه-
حكم اهلل عليهم  ه بأكلهم الثمرةعدما خلق اهلل آدـ وحواء وخالفا أوامر ب

وبما أف  ,فسار الحكم ساريًا عليهما وعلى نسلهم من بعدىم, بالموت
فالجنس  ,آدـ وحواء من خبليا محكـو عليها بالموت وىمتوا البشر أ

 .واهلل رحمن ورحيم, يو بالموتالبشري كلو محكـو عل
 ؟فهل سيترؾ اهلل البشر للهبلؾ

 .:"ال"جابتو سميةأ -
كانت في حق   وبما أف الخطيئة ,ف يفدي مخلوقاتواهلل أبالتالي كاف على  -

ر عن ىذه الخطيئة شخص غير محدود كف  ف يُ فيجب أ ,اهلل غير المحدود
ويموت ىو  ,على الصليبف يفدينا بنفسو , ومن محبة اهلل لنا قرر أيًضاأ

ف جاء ة البشر الذين ذىبوا إلى الجحيم إلى أويعاقب نفسو بداًل من معاقب
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خر وىو المحبة , فهذا ينقلنا إلى معنى آالمسيح وافتداىم على الصليب
 ؟جمل من ىذه ياسميةفهل ىناؾ محبة أ

 ىذا ىو الحب الحقيقي من اهلل لمخلوقاتوو  معنى اهلل محبة ىذا
. 
 ها.كانت جديدة على أذان  أيمنلكن كلمات  بالشتات والتيو,ت حسَّ أ
 ,حيث اإلصغاء وإثارة اإلنتباه الحاالت وما أجمل الجديد في تلك 
من ىا لها ويحشوىا بما يريد من يمؤل خاصة مع فتاة جعبتها فارغو وقد أتى 

ريها الحق من الباطل يها وينها ويحمِ حص  يُ  أي مواجهة حقيقية أو ِعلمٍ دوف 
 .ويجتث الباطل من جذوره

 أكملت حديثها:
ف يناؿ أالرب أخطأ آدـ قرر عندما  ونيا أيمن, أفهم منو أ جميل ككبلم -

 .ىو العقوبة ويموت نيابة عنو
 .صحيح-
لى مسيح كل ىذا الوقت والبشر يأتوا إلماذا انتظر اللِكن السؤاؿ ىنا,  -

الحاؿ يذىب الصالح على ىذا الحياة ويذىبوا الى الجحيم آالؼ األعواـ 
 ؟ف جاء المسيحسيء إلى الجحيم إلى أوالمُ 

 لماذا لم يأتيبعد تلك الخطيئة مباشرة
 ؟ويفتدي ىؤالء البشر

 وما ذنب من دخلوا الجحيم؟
 .لكنو من الغيبيات التي ال يحق لنا السؤاؿ فيها ,سؤالك جميل ياسمية -
 .شيءما غير ذلك فلن يفيدنا بو اهلل عّرفنا مانريد معرفتو ف
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 .. فهمت.حسًنا -
 :أيمنتابع 

سألك عن بعض األشياء والأريد منك إجابو ولكن ف أ, أال يمكنني أسمية -
 .فكر بها سويًالن
 ننا سُنعمل عقلنا ونقدمو., ال بأس طالما أحسًنا -

نها لم تعرؼ نفسها في تلك سرحت سمية لبرىة في ىذا األمر, مؤسف أ
 في ملتزمة بعض الشيءالطالبات ال , كانت ترىاللحظات التي شردت فيها

 قتراب وال تعلمليهم من بعيد تخشى اإلنفس سنها وكانت تنظر إ
 أحسَّت بشيٍء صغير من الندـ  ,غلق االبواب دائًماكانت تُ ,لماذا

 على تلك اإلعراضات والتجنبات التي كانت تتبناىا. 
 كل ماىويصونها ويهدـ لها  يها ويحصنها و لم تدرس حتى ِعلًما شرعًيا يق

 .ثقل معرفتها بدينهاباطل و يُ 
 فهل ستستجيب ا يخاطبها,وىاىو ضميرى ,بًدابل لم تقترب منو أ 
 ؟ـ ستغلق الباب ثانيةأ 

 ؟ليس لدي عقل ألحكمَأوَ 
 ؟يعتمد على العقل فقط شيءي وأ شيءولكن ىل كل نعم لديِك 

 أليس لكل إنساف عقٍل ورغم ذلك نرى الخبلفات؟
 عقبلً فاسد وآخر يمتلك عقبًل صالح؟ أليس ىناؾ من يمتلك

 أليس ىناؾ من تشوَّه عقُلو وأصبحت أفكارة سيئة شهوانيًة كارىة؟
 أليس العقل ذاؾ محدود؟!

 أتُعالجي مرضك بعقلك, أـ تدعي عقلك يقودؾ للطبيب ليفحصك ىو؟  
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 :بسؤالوشرودىا  أيمنىكذا خاطبت نفسها حتى قاطع 
وىذا بعيد عن الخياؿ  ,مع المسيحالعذراء, القرآف يقوؿ أننا نعبد ميةسُ  -

 .يُقاؿ ىذا واحد يعبد العذراء فلماذا وال يوجد مسيحي
 اليوجد؟ وال في طوائف ُأخرى؟أحًقا  -
 ختبلفاتالمسيحية بينهم إالطوائف  ,جميعبًدا ياسميةأ -

 إلًها واحًداوىو المسيح ابن اهلل, نعبد طفيفو جداً وجميعنا
 .نؤمن بصلبو وفدائو لنا

 أصبًل أيوجد ذلك في القرآففهي التعلم  ,بالتفكيرسمية تظاىرت 
 ,غير موجود في الواقع وكيف يوجد في القرآنوىوأـ ال, 

 :آخر بسؤاؿٍ  أيمنوقبل أف تنتهي من تفكيرىا باغتها
ق علينا وال أننا نصارى وىذا اللفظ ال ينطبأيًضا ياسمية يخبركم القرآن -

تهامنا وال يخفى عليِك إ, فنحن مسيحيوف نريده وال نحبو من األساس,
 .القبيحة التي يحاوؿ البعض الصاقها بنا الكلمةُ  تلك ,بالُكفر

 عنو. تحدثنا بأف االنجيل محرؼ وقد دعاءاإلوكذلك 
 ؟الشخص الذي سيحرؼ االنجيلفبعقلك, ما الذي سيعود على 

 ؟وكيف حرفو؟ ومتى حرفو ؟حرؼ االنجيل ىو الذي منو 
 ؟فأين ىي النسخو األصلية الغير محرفةف كاف كذلك وإ

 ,بنا ويجعل الجهلة يرددوف ما ال يعلموف تهامات يتم الصاقهاإمجرد فقط 
 . خت ىاروفف العذراء مريم أُ يقوؿ القرآف أيًضا أف, وأكثر من ذلك

 ؟فأي مريم يتحدث عنها القرآف
 ردتيلو أ ,ياسميةالكثير ىذا وغيره  ,صبلً العذراء لم يكن لها ُاخوة أ
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 .خبرينياإلسبلـ أكثر عن عرفو أما أبعض  عرض عليكِ أف أ 
 جابتو بنبرة ضعيفة أ

 سمعك " " أكمل أنا أ -
 أـ ال؟ ىل ىذا كبلـ اهلل وتقولي لي ف تفكري معيريدؾ أ, أحسًنا -

 .؟ف يظلم اهلل المرأة في الميراث ويعطيها نصف الرجلىل يمكن أ
 المرأة ياسمية بزواج الصغيراتأىاف قد سبلـ أف اإلأيًضا أرى و 

 نساء, فهل يعقل ىذا؟غير زواج نبي االسبلـ من تسِع 
 ىذا بالنسبة إلى المرأة. 

مر وىذا وحده أبالسيف  أما عن نشر فكرة اإلسبلـ من البداية فقد كانت
جد في دراسة ما وُ كل ىذا وغيره علمتو عندما اقتربت فقط من   ,نليس بالهي  

 .القرآف
 ها روحها ُتسلب منها مما سمعت بأذن وكأف شعرت سمية

 !؟أيمن يعلم عن ديني أكثر مما أعلماالسبلـ بو كل ىذا,ما كل ىذا
 اللهم نجاة.. 

 
 نووشعر أ سميةعن األسهم التي كاف يلقيها حتى ال تنفر منو  أيمنت صمَ 

 فكل ما دار بينهما من حديث كاف مجرد تعارؼ فلماذا تطرؽ إلى أربكها
 ىذه النبرة الحادة. 

 :افتخ قامت من مكانها وقالت بصوتٍ 
 .فقد مّر الوقت سريًعا ,مي, سأرحل حتى ال تقلق ألقد تأخرت -

 يتأكد أنها ستعود لو من جديدف تذىب ىكذا حتى لم يرد أ
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 وأثّر عليها كذلك.  عجبتومن الواضح أنها أ 
 :قائبلً فأردؼ , اصبحت فيهي أالحالة التخراجها من ؿ إحاوَ 

 شيًئا سُيعجبك. ريكِ تعالي أُ  -
 لى الطابق األسفل , وذىبا إخرجا من المكتب

 قائبًل:أشبو بقاعة اإلجتماعات لى قاعة إ
 أقرأ  كتاب ماو ريد أف أختلي بنفسي أعندما اُ  ,ىذه ىي جنتي -

 وأجد نفسي ىنا في أجمل الحاالتهدوء ,حيث النزؿ الى ىناآخذه وأ
 .شيءليس بعدىا التي  

ىادئة والقاعة رغم كبر فاألنوار  ,جميلة ورائعة انها حًقا غرفة,صحيح -
, صدقت حينما أسميتها باالحتواءفعبًل شعر نني بداخلها أال أمساحتها إ

 .حييك على ىذا الذوؽ الذي تهواهبالجنة, أ
 كثيًرا.ىيا بنا ألني قد تأخرت  

 :ياىامداعًبا إ أيمنقاؿ 
ماذا سيحدث ياترى , ونحن في أوؿ يـو دراسيال اعلم كيف يتم طردنا  -

 ؟في باقي العاـ
 بتسمت سمية ابتسامو عريضة إ

 وقالت: نجح في اف يجذبها لشخصو أيمنف تدؿ على أ
 .سيتم فصلنا نهائًيا أيمنذا استمرينا على ىذا المنواؿ يا إ -

 ليذىبا إلى السيارة حتى يُوصلها أيمنتبادال الضحك ثم تقدـ 
 .مكاف لبيتهالى اقرب إ 
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لى سمية بابتسامة لطيفة , نظر إالترانيم مجدًدا صوت عبلثم  ,ركبا السيارة
 .حتى بادلتو

 ,لى مكاف قريب من بيتهادقائق حتى وصلت سمية إ
 .اتفقا على المقابلو غًدااآلخر و على منهم  كلٌ   فسلَّم

ىناؾ ىادئة, و خطوات , تصعد درجات السلم بدخلت سمية مدخل البيت
 .تفكيرىا ويجعلها شاردة مايأخذ

مسك بالكتاب ذا بها تُ وإ ,تفتح حقيبتها لتخرج المفاتيح وصلت إلى الشقة,
 .مسكت بالمفاتيحفتركتو سريًعا وأكملت بحث حتى أ ,المقدس

 .مامها مباشرةً دخلت البيت ووجدت والدتها أ
 .قلقتيني عليكِ ,ألى اآلفالتأخير وِلَم ىاتفك مغلق إاذا ِلم !!سمية -

ت عليها وحضنتها وبقيت في ثم ارتمَ , مها في صمتٍ سمية تنظر إلى أ ظلت
 .لماذا شعرت باالحتياج فجأة لهذاالتعلم  ,حضنها للحظات

 !سمية مابكِ  ,األـ نفسها استغربت
 ألرتاح قليبلً سأدخل على ما يراـ,  شيءكل   ,ميأنا على ما يراـ يا أ -
 جداً. ذنك فأنا متعبةبعد إ 

دوف أي  غلقت الباب وارتمت على سريرىا بمبلبسهاوأ ,دخلت الغرفة
ببنطالها الضيق الذي كاف سبًبا في لفت األنظار ومن ثّم التعرؼ على تغيير, 

 .أيمن
أيمن ذلك الشاب الوسيم الذكي المثقف الذي ال تعلم كيف بدأ معو الكبلـ 
وفي يـو واحد أو بمعنى أدؽ في أقل من يـو تحدث معها في أشياء أربكتها 
وال تعلم ىل ظهر عليها أنها تعلم عن دينها كما قالت لو في بداية الحديث 
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أـ أف جهلها فضحها, وىل أيمن حًقا يعرؼ عن دينها أكثر مما تعلم, وماذا 
وراء حديثو ىذا؟ أيريد أف يقوؿ لها شيًئا من وراء كل ىذا الحديث أـ أنو 

 مجرد كبلـ عابر تطرقوا إليو من دوف ترتيب؟
 ىذا ما أقنعت نفسها بو, إنو مجرد كبلـ تطرقنا إليو من دوف ترتيب 

 وليس منو أي ىدؼ.
ماقالو  في كل   فكر تارةً , تُ لى السقف في شرودعلى ظهرىا ناظرة إمستلقية 

لو  رًة تقنع نفسها أنو مجرد كبلـ ليسوتا سبلـعن المسيحية وعن اإل أيمن
 ستعراض للثقافة واإلطبلع.ى سوى إأي معن

ىل ما قالو أيمن صحيح؟وإف كاف صحيًحا ىل سيغير في أمر ديني من  -
 من شيء. اأنو ال يقدر أف يغير فيَّ شيء؟ على ما أظن 

ب فهذه المرة بها رأسًا على عقِ ها ويقلِ رأسِ  أرجاءَ  ولكن كاف ىناؾ ما يهزّ 
 األولى التي تتعرض لها سمية لمثل ىذا النقاش.

 ا: تتسائل وىي تنظر إلى سقف غرفته
 يقة؟فأنا ال أعلم كيف بدأ الحديث مع أيمنين الحق؟ أفعلماذا أ -
 .المطاؼ علم كيف سينتهي بيَ حتىأ 

ظلت  ,كلها  ت تتذكر كلمات أيمنوظلّ جندتهاوأحضرت أ قامت من مكانها
ف كل ما دار بينهم وىي لم دو  , وال تعلم لماذا تُ تكتب وتكتب حتى انتهت

.تعتاد على الكتابة من قبل,    غلبها النعاس وذىبت إلى النـو
نفس والماء يحاوطها وبعد فترة ليست بالطويلة شعرت باالختناؽ وضيق ال

وبجوارىا قارب مشتعل بالنار في وسط الماء وىي , من جميع االتجاىات
 بلعت الكثير ,دخل الكثير من الماء المالح في جوفها ,تغرؽ بجانبو
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كانت تتعذب في ,رة الماء المالحمن كث فكادت رئتاىا تنفجرا  من الماء, 
اولتها باءت تحاوؿ النجاة ولكن مح ,فبلت منوعلى اإل لم تقدر مؤلمٍ  مشهدٍ 

 بالفشل.
 وبعد عناءىنا وىناؾ ولكن ال جدوى من كل حركاتها,الماء  تُبعد

 القاسي. الكابوسىذا فزعت واستيقظت من طويل  
 .!غرؽُ ي أن..ظننت أاهلليا -

لتذىب إلى أمها تقص عليها ما رأت وفتحت باب الغرفو  سريرىاقامت من 
 ,لى غرفتها مجدًدارجعت إ, فمستغرقة في النـوفرأتها 

 تطمئن نفسها بنفسها. 
 ولكنها أدركت أنها مازالت بمبلبس الجامعةفتوجهتإلى دوالبها

 سريرىا على استلقت مرًة ُأخرىف انتهت حتى ,وما ألتغير مبلبسها 
 مادار في ىذا اليوموتقوؿ في نفسها:تفكر مجدًدا بكل 

جيبني على ما بنفس ثقافة أيمن حتى يُ االصدقاء لدي أحد من ال يوجد  -
ف تجتمع فوؽ , شعور حقير أساسصدقاء من األملك أبل ال أ ,برأسييدور 

, واألحقر أف يظن شخًصا مثل أيمن أني رأسك كل السلبيات دفعة واحدة
حتى القراءة ال أميل إليها إال   ,أفكر في أي شيءعلى قدر من الثقافة وأنا ال 

 كل حيٍن وحين.
 لوف تسأألم تجدإجابة وال تعلم من ذلك الشخصالذي يجب 

 .جابات شافية لكل ماعندىاإ يقدر على إعطائهاو  
 م تكن تكترث ألي موضوع يثار حولها,أنها ل الغريب في األمرِ  ولكنَّ 

 وال تشترؾ في أي حديث إال عن المبلبس ومستحضرات التجميل  
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لكن ماذا إف وتعتبر أف كل ما ىو دوف ذلك مجرد ىراء ال يجدي أي منفعة, 
 .؟نها ليست على الطريق الصحيحوجدت أ

 
دراسي بالجامعة على  تى صباح ثاني يوـٍ من كثرة التفكير, أ اليـو ثقيبًل  مرّ 

 ,ارتدت مبلبس التختلف كثيًرا عن ذي قبلثم  ,استيقظت ,نفس المنواؿ
 ما داخلها مازاؿذت مصروفها وذىبت في ىدوء خارجي أاخ

 .الشرود والصراع لم ينتهيا 
 .ال يتم طردىا مرة اخرىوتأمل أمدرجالتسير باتجاه وصلت الجامعة, 

أي طريقة للتواصل تواعدا المقابلة ولكن لم يتبادال  ؟أيمنلكن ماذا عن 
 .رقاـ الهاتفحتى ولو أ

 .يلوح بيده حتى تراه أيمنذ بوإ ,لم تتأخر كيـو أمس مبكًرا,دخلت المدرج 
 .لتجلس بجواره ابتسمت وذىبت

 ؟كيف حالكِ  -
 .نتَ بخير وأ -
 ,لمحاضرة, سمية أنا جائع وليس لي رغبة في حضور ىذىانشكر ربنا -

 !أي شيء ىيا نأكل
 على األقل نحضر ىذه ,أيمنلم نحضر محاضرة واحدة حتى اآلف يا  -

 .المحاضرة ونخرج
 الى مطعم الجامعة. وذىبا ,وسحبها من يدىا ,ولّوَح برأسو نافًيا أيمنوقف 

 !!بداء أي اعتراضسارت معو دوف إالغريب أنها 
 رغم كل ما دار برأسها من أفكار طيلة الليلة السابقة, 
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 قصير أحضر الطعاـ ثم قاؿ: وبعد وقتٍ 
 .تتعرفي على مارتينا ومايكلافطري سريًعا حتى  -
 ؟من ىؤالءو  -
 .صدقائيإنهم أ -
 ؟أين ىم إذاً , حقاً  -
 ,وتعلمي المسافة بين بوابة الجامعة ومدرج عشرة ,عند البوابة -
 ذىبوا إلى المدرج أنهم سي فة إلىباإلضا ,سفرالسكة أشبهب إنها 

وعندما يعلموا أني ىنا  ,صلوف بي ليتأكدوا أني بالداخلوقبل الدخوؿ سيت
 معِك سيأتوا كالبرِؽ.

 .ضحكت سمية وعندىا فضوؿ للتعرؼ على ىؤالء األصدقاء
 

 في ىذه اللحظات رف ىاتف أيمنو  فطار سريًعامن اإل كبلىماانتهى  
 :إنو مايكل 

 .أيمنأين أنت يا -
 .مع سمية مطعمأنا في ال-
 .ليك اآلفسنأتي إ ,حسًنا-
 

 المدخللى لدفع الحساب وعند عودتو إلى مقعده نظر إ أيمنذىب 
 حتى ضحك  ,من مكاٍف بعيد نادوف على أيمنومارتينايُ  مايكلفإذب 

 .في سخرية من طريقتهم معظم من بالمطعمعليهم 
 :لى طاولتو وىمسقبل الوصوؿ إ أيمنأدركهم
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 بالقدر الكافي بعد, تعرفني ىي لم ,ال داعي من التصرفات الطفولية-
 :قائبلً ليها صدقائو إعاد مع أ

 مارتينا ومايكل. ,فك ياسميةعر  أُ  -
 .حدثوا مع بعضهم البعضوجلسوا جميًعا ليت ,تبادلوا السبلـ والترحيب

 :أيمنفتابع 
 .مارتينا ومايكل مرتبطاف وخبلؿ فترة قصيرة ستكوف ِخطبتهم-

 :قاطعو مايكل بابتسامو عريضة قائبًل 
 جًدا.سنسعد بوجودؾ  ,ر ياسميةنتي أوؿ الحضو بالتأكيد أ -
 ذلكنكم أصدقاء رائعين جًدا وشرؼ لي , واضح أكيد يا مايكلأ -

 .يامارتينا . مبروؾ ,الحضور
 :جابتها مارتينا على الفورأ

 .ف شاء اهللعقبالك إ ,يا سمية اهلل يبارؾ فيكِ -
 .يا حبيبتيربنا يخليِك -

 :قاطعهم أيمن
ننا سنكوف من واضح أ ,وسمية يتم طردنا وؿ يـو بالجامعة أناتخيلوا في أ -

 المتفوقين.
 :ضحك مايكل وقاؿ وىو ينظر لمارتينا

 وؿ ال أحب زحامأ ,نشكر الرب أننا لم نحضر باألمس -
 ,لذا قررنا أال نأتي أوؿ يـو ,يـو دراسي ومارتينا كذلك

 .التفوؽذاؾ تحملوا ثمن ف يأ يجبمأما المتفوقين أمثالك
 :سمية مداعبةضحكوا جميًعا فقالت 
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  .الظن بي نا لست متفوقو يا مايكل ال ُتسيءأ -
 :أيمنفقاطعها 

 .نريو تفوقنا في األياـ المقبلةدعينا  ,ىو يسخر مّنا يا سمية -
 :حتى قالت مارتينا ,ضحكت سمية ولم تعقب

أرض الجامعة بدال من ىذه الكراسي الغير لنخرج يا شباب ونجلس على  -
 .بكثير مما نحن عليو أفضل فهذاالعشب مريحة فما أحلى من أف نفترش 

 وخرجوا للجلوس نزواًل إلى رغبة صديقتهم مارتنيا. ,وافق الجميع
 :قائبًل  أيمنإليهم تحدث 

 .زادت الُصحبة مرًحاىا قد تعرفتم على صديقتكم الجديدة سمية التي  -
 .أنتم رائعين حًقا ,أيمنالعفو يا  -

 ؟ىا يارفاؽ ماذا سنفعل ,لى مايكل ومارتيناإ أيمننظر 
 :جابت مارتيناأ

 أيمنما رأيك أف تأتي معنا يا  ,غًدا سأذىب أنا ومايكل للكنيسو لنتناوؿ -
 !إذا لم تمانع طبًعا ,وُتحضر سمية معك

 :قالتنظرت إليها سمية في تردد والجميع ينظر إليها حتى 
أراىا من ي كنيسة كي صدقيني يامارتينا منذ زمن وأنا أريد الذىاب أل -

لذا يومنا غًدا في  ,سواكم نصارىلكن لم يكن لي أصدقاء  ,الداخل
 !؟, لكن أخبريني ماىو التناوؿ الذي تقولي عنوالكنيسة

 
ستنكار مما اإلمبلمح من الغضب على وجوىهم ونظرات من أيمن لسمية ب

 :تعجبت سمية وسرعاف ما صاح أيمن غاضًباقالت حتى 
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 نقبلها.قلت لِك يا سمية أننا نكره تلك الكلمة وال  -
 أجابتو سمية في ذىوؿ:

 أي  كلمة تقصد!! -
 ولسنا نصارى يا سمية. نحن مسيحيوفَ  نصارى.. -

 :أجابتو
ال تغضب فأنا لم أكن أقصد أف أتسبب في مضايقتكم ولكنها كلمة  -

 ؾ أال أكررىا مرة أخرى.دُ عتذاري وأعِ ي إنقولها, فتقبل من  إعتدنا أف 
 :تدخلت مارتينا قائلة

ماذا حدث لكل ىذا يا أيمن, ال داعي لؤلسف يا سمية فنحن أصدقاء,  -
 وأنِت لم تقصدي, يكفي أنك لست متعصبة, فنحن نكره المتعصبين.

 ثم بدأت تشرح لها ماىو التناوؿ.
 القداس على سبيل المثاألثناءفرار الكنيسة ىو من أسيا سمية التناوؿ 

 كر ثم تقديم الَحَمل وىو الخبزة أو القربانة كمانبدأ بصبلة الشُ 
ثم صبلة تحليل الخداـ التي يقولها الكاىن وىو يرفع يديو  ,نسميها نحن 

ويسأؿ الكاىن من الرب أف يكوف جميع  ,فوؽ رؤسنا ونحن في إنحناء أمامو
 .خطاياىمالحاضرين محلولين من 

لجديد وتتنوع الصلوات ويستمر القداس بقراءة فصوؿ محددة من العهد ا
 .نتهاء القداسوىكذا إلى إ

 ,لمفصَّ  , كل كلمة ذكرتيها تحتاج إلى شرحٍ يا مارتينا أصبتيني بالتشتت -
 , فالرؤية أوضح من أبلغ الكبلـ.حاؿ سآتي معكم ةعلى أي

 .شيءسنجلس مع بعضنا كثيًرا وأعرفك كل  ,ال عليك ياحبيبتي-
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 :محاواًل إصبلح ما أفسده أيمنقاطعها
 ؟المهم ما الذي سنفعلو اليـو, يا مارتينا ابحت جزًءا منّ سمية أص -

 :صاح مايكل قائبًل 
وستقاـ المبارة  ,اليـو مبارة التأىيل لكأس العالم بين مصر والكونغو -

 ؟المباراةنحضر تلك ,فما رأيكم أف بجمهور
 :إلى سمية وقاؿ أيمننظر 

 ؟ما رأيك -
كما حدث باألمس وأنا ال أريد   كثيًرا  الو تأخرت ستقلق أمي عليَّ  ,ال أعلم -

 أف تقلق مرة ثانية.
وأخبريها أف ىناؾ محاضرات مسائية ستحضرينها  اتصلي بها اآلف ,حسًنا -

 .ال تقلق عليكوطمئنيها حتى 
 بوالدتها وأخبرتها بذلك. تصلت سميةدوف تفكير ا

, ف الوقت سيتأخرلم توافق أمها بسهولة على حضور تلك المحاضرات أل
ولكنها طمأنتها ووافقت بعد ما اقتنعت أف ىذه المحاضرات ليست دائمة 

 ومن النادر أف تتكرر.
حتى  ,أحواؿ الببلد والعبادعن  ,يث ىنا وىناؾظلوا بالجامعة يتبادلوا الحد 

 بعدما ابتاع مايكل التذاكر. لحضور المباراةإلى االستاد خيًرا التحرؾ قرروا أ
 :أيمنقاؿ 

 أسرعوا...ناديناالتكييف بسيارتيي الجو حار ,ىيا -
 جالة.تجهوا نحو السيارة في عُ وا ,جميًعا من مجلسهم نهضوا
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ركض كبًل ,فهو يحب سماع صوت اإلنذار عن بعد سيارتو بريموتو أيمنفتح 
 أيمني تاوجلسا بالمقعد الخلفي,  ,ومايكل مسرعين نحو السيارةمن مارتينا 

 , تحركت السيارةادة بعدما فتح الباب لسميةوجلس عند مقعد القي
 :قائبًل مجدًدا ,صاح مايكلاسترخى الجميعومع جو التكييف 

 Friendly musicشغل لنا  ,أيمن -
 :هاديءفتابعو صوت مارتينا ال

 Romantic  musicريد أنا أال -
 :أيمنفقاؿ 

 .سمية لنسمع رأي -
 ؟ماذا نشغل ياسمية :نظر إليها وقاؿ

 .موسيقى رومانسية كما قالت مارتيناأنا أريد أف أسمع حسًنا  -
بعدما طاؿ الحديث  ,إلى مكاف المباراةمسرًعا فأطاعها أيمن ثم توجو 

 هم.بين
 ,الجميعوالموسيقى تدور على آذاف داخل العربة شعرت سمية بهدوء تاـ 

 ..افتقدت مارتينا ومايكل لصمتهم الطويل
 !بالخلف لتجدىم يتبادلوا القببلت واألحضاف ببراءٍة نظرت

 :قائبًل  أيمنحتى ىمس لها , فسارعت بالنظر أمامها وتظاىرت بالغضب
ذلك , ألن تفعلي فبل عليكِ  ,ىما مرتبطين ياسمية ويحب كبًل منهم اآلخر -

 ؟مع خطيبك
 , وال يكوف مشاًعا أماـ الناس.طبًعا وال يحل إال بالزواجال ىذا حراـ -
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!وما عبلقة ىذه التعامبلت بالدين, أيوجد في الدين ارتباط حراـ وحبلؿ -
عن  من األساس, إنها عبلقات خاصة تسبق الخطوبة ومرحلة يظهر فيها كلٌ 

 مشاعره بأي شكل شاء.
 :نظرت إليو متعجبة وسألتو

 ؟لك ىذاأنت كمسيحي متاحٌ ىل ا عن أي شيء ا عن أي دين وبعيدً بعيدً  -
 المسيح افتدانا على الصليب إف أردتي أف تربطي األمر بالدين ف -

 .ومات ألجلنا وألجل خطايانا
 ايًضا. ومات من أجلك أنتِ 

 اهلل يرحمو ؟حًقا-
 بجدية وأخاؼ عليِك فبل تأخذي حديثي بسخرية ثُ تحدّ سمية أنا أ -
كثيرًا عن األمس فكنت أظنك أكثر علًما من أف , إختلف حديثك  أيمن -

ودع حصة الدين ىذه  ,دعنا نستمتع اليـو بالمبارةيكوف ىذا ىو ردؾ, ف
 .كنيسة صباًحانحن على ميعاد للذىاب إلى ال..للغد

 
األعداد غفيرة والمدرجات مليئة بالجماىير  ,وصلوا سريًعا لحضور المباراة

 ا.فق وىتاؼ المشجعين يعلو تمؤل األ, وأعبلـ مصر من العائبلت والشباب
 .بمجرد جلوسهم نزؿ البلعبوف إلى أرض الملعب

 ف المشجعين جميعهم بأسم موصبلح,كما أطلق عليو الغرب. وىت
, فهي مباراة فاصلة يترقب األصدقاء المباراة بحسم ,بدأت المباراة سريًعا

 ا.دقائق من المبارة والهتافات تعلو  ي, مرتمصر للمنتخب ال
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ت نظر ىتفت مع الهاتفين و ,سمية ال تهتم بالكرة لكنها كانت مبتهجو جًدا
 :التقبسرور و  أيمنلى إ

 " سعادتي في وجودي معكِ مسرًعا "  أيمنفبادلها  ,أنا سعيدة جًدا
 .حتى أتى الهدؼ األوؿ للمنتخب..فنظرت الى االسفل في خجلٍ 

 من يدىا  أيمنليسحبها ,فإذ بسمية تقفز من مكانها في سرورٍ  
 والتّفت بيدىا حولو كما فعل...ليوويحتضنها بغتة, فسّلمت إ

 ي تعليقصطنع وىي مبتسمة دوف إبداء أمُ  وضعفٍ  بعدتو في خجلٍ ثم ا
 وىو مبتسم. أيمنفتركها 

 
 وسمية في واٍد حتى انتهت المباراة أيمنظل مايكل ومارتينا في واٍد و 

 .بفوز مصر في اللحظات األخيرة
 ,الشوارع والميادين االستاد واالحتفاالت تمؤلرجوا من خ 

 أوسيًرا على أقدامهم.يحتفل الناس بالسيارات 
 ظلوا كذلك حتى أصابهم اإلرىاؽ والتعب,فابتعدوا

 .في أخِذ طريق الرجوع حتفاالت وبدأواالسيارات واإل ن زحمةِ ع
 !!وثبلثوف مرة ىاتفها فوجدت أمها اتصلت بها تسعةٌ نظرت سمية في 

 :يمنت أل, فصاحاألصوات عاليو ولم تسمع ىاتفهاكانت 
 عليها أمي اتصلت بي كثيًرا وقد تأخرتُ  ,أرجوؾ أيمنأسرع يا  -
 .سأوصلك سريًعا ال تقلقي ,حسًنا -

 حتى وصلوا سريًعا قرب منزلها  ,طمئنها كذلك مايكل ومارتينا
 مع الجميع  ,تبادلت أرقاـ الهواتفقبلما تنزؿ من السيارة
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 :قائبًل  أيمنفأخبرىا 
 ال تنسي موعدنا غًدا  -
 ات. سبلم ..سًناح -

 ,السلم اتصعدت درج, واتجهت نحو المنزؿ ,نزلت من السيارة
وجٍو فإذا بأمها جالسة في وجو الباب تنتظرىا ب, تفتح الباب بهدوء وتدخلل

 عبوس ولم تتحدث بكلمة واحدة.
 :فأسرعت إليها الفتاة قائلة

 .أني تأخرت كثيًرا أعلمُ أنا آسفة جًدا ..أمي-
 األـ بنفس الوجو محافظة على عبوسها. ت ظلّ 

 تُلين قلب أمهاولم يبقى أماـ األـ ت الفتاة باإلعتذار تحاوؿ أففاستمرّ 
 :في حـزماـ ابنتها حتى قالت إال أف تضعف أ 

 مبنيةيوًما  ولم تكن تربيتي لكِ  ,نا أخشى عليك. أ.ياسمية -
ندـ وُأعيد فبل تجعليني أَ  ,بنفسك شيءعلى األوامر والنواىي لتتعلمي كل 

 .تربيتك من جديد على إفعلي وال تفعلي
 ....نا آسفو يا أمي حًقا كنتُ أ-
 ,نك تعلمتي أنو ال يجوز لفتاة مثلك التأخر بالخارجالبديهي أ -

 ؟أليس كذلك
 .نعم كذلك يا أمي -
 .ال أريد ىذا مرة ثانية ,حسًنا -

 يومها الطويل ودخلت غرفتها لتستذكر ,قّبلت الفتاة أمها في اعتذار
 .وىذه الصحبة كيف ستكوف معهم ,كيف كاف
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 ف تناـ لتستيقظ باكًرا وتذىب معهم للكنيسة !! يجب أوغًدا
 ؟ولكن كيف سيكوف ذلك اليـو أيًضأ

 .ما المانع سأذىب معهم غًدا ,جاور السعيد تسعد ,ال يهم -
 
فتحت الثبلجو لتأكل ما تراه أمامها سد جوع ليس  ,بيجامتها رتدت الفتاةإ

واستلقت على سريرىا وسرحت لثواٍف قليلة وفجأة شعرت باالختناؽ  ,أكثر
وبجوارىا قارب مشتعل , وضيق النفس والماء يحاوطها من جميع االتجاىات

دخل الكثير من الماء المالح في  ,بالنار في وسط الماء وىي تغرؽ بجانبو
 ,كادت رئتاىا تنفجرا من كثرة الماء المالح,هاجوف

 . تحاوؿ النجاةكانت تتعذب في مشهد مؤلم لم تقدر االفبلت منو
 ولكن محاولتها باءت بالفشل, ترفس الماء ىنا وىناؾ.

 .فمن العجز أف اكوف جبانة إذا لم يكن من الموت بد   ,ليس مجدًدا
 !موت أي  

 ولن أستسلم. . ىذا كابوس.
 .تبتعد عن القارب المشتعلتقاـو و ظلت 

 إنقاذ. بقاربوجدت أحدىم يقترب  ,نظرت من بعيد
فإذا بها تستقيظ فجأة على رنة  ,ظلت تصرخ وتلوح بيدىا وىي بالماء ليراىا

 .الهاتف الذي وضعتو بجوارىا قبل الشرود بثوافٍ 
 !!أيمن -
 ؟كِ يقظتُ قد أكوف أتمنى اال أ,ميةس -
 ال أبًدا.-
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 المجئ  تودينوأقوؿ لك لو كنت ال  ,معادنا غًدا التأكيد عليكِ وددت  -
 !نفسك ف تغصبيفبل داعي أ

 ني سأكوف بصحبتكم اريد الذىاب للكنيسة حًقا ويكفي أأنا  ,أيمنيا  -
 لو أردت عدـ المجئ كنت سأرفض من البداية. ,فبل تتفوه بمثل ىذا الكبلـ

 ..آخر شيء,حسًنا -
 ؟ماىوو  -
 ؟اليـو شيءٍ من أيَّ ىل انزعجتي  -

 .. تعلم عّما يتحدث و ال تعرؼ ماتقولو.ظلت صامتة مبتسمة
 !!انِت نمتِ  ,ية انا على الهاتفسم :فتابع -

 .وإال لما ضحكت ,انها لم تنزعج سريًعا ضحكت فاستبشر
 :فقالت

 .تصبح على خير ,م اآلف لنستيقظ للكنيسة غًدا, نَ أيمن
 

******** 
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 ,وسمية ومايكل ومارتينا أيمن,الُصحبة في اليـو التالي التقتِ 
 :أيمنعند مدخل الكنيسة قاؿ و 

 حمًدا للرب أنك لسِت محجبة ياسمية وإال لما عبرنا -
 .من أمن الكنيسة والكشافة

 ,طيب ياسيدي شكًرا -
ظلت أعُين سمية تتجوؿ في  ,عبروا البوابة األمنية جميًعا ودخلوا الكنيسة

ليب الكبير الذي جميع أنحاء الكنيسة وتتفحص الصور والتماثيل والص
 ُمعلق عليو الرب.

وىا شارب طويل يغطي تى قطع تفحصها قسيس ذو لحية طويلة وكثيفو يعلح
يرتدي عبائة سوداء وطاقية سوداء وصليب أسود يتدلى من شفتو الُعليا, 

مسرعين مقب لين يديو في فتقدموا إليو  ,آتًيا إليهمرقبتو إلى أسفل بطنو 
 ِإنحناء.

 .لم تعتاد ىذا ولم تألفو وال يروؽ لها بالمرة ,وقفت سمية في تردد
 .ديفاكتفت بالسبلـ باألي ,اإلحتراـ ال يتوجب كل ىذا التعظيمف

 
 :قائبًل  أيمنفأردؼ  ,متعجًبا أيمننظر الِقس إلى 

 ىي مسلمة يا أبونا وأرادت المجئ معنا الكنيسة ,سمية صديقتنا بالجامعة -
 وتريد معرفة الكثير عن المسيحية. 

 :بنظرة متفائلة نظر إليها القس قائبًل 
 .أنا األب ُمرقس ,مبارؾ لِك يا ابنتي -
 .أىبًل بحضرتك يابونا -
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 :تابع القس مجدًدا
 -؟في أي عاـ دراسي أنِت اآلف ياسمية  -
 بالفرقة األولىأنا بكلية الحقوؽ   -

 :فنظر إليهم مجدًدا وقاؿ ,تمتم الِقس بشفتيو
وعندما تنتهوا أنا في , واتركوا سمية معي ,حسًنا إذىبوا لصبلتكم يا أوالد -

 ها ال تمانع فقالوا:نا أنظروا إلى سمية فوجدو ..حجرتي
 .ماـ الهيكلصرفوا إلى الصبلة أوان .حسًنا يا ابونا  -

 في نفس الوقت تشعر سمية بالتردد والتوتر ,سميةوانصرؼ الِقس بُصحبة 
 ,ونادرًا ما كانت تراىم بالشوارع والطُرقات ,من قبل لم تتحدث مع ِقس

 إجلسي جواري.  ,تعالي يا سمية -
 .حسًنا -
ِلم تريدي  ,وقبل ىذا أخبريني؟,اذا تريدي أف تعرفي عن المسيحيةم..ىاه -

 اٌف صاغية.؟ تكلمي وكلي آذأف تتعرفي على المسيحية
 ,ألسمعك أنا وأدع حضرتك تتحدث ,باختصار حتى ال أطيل -

 أما لماذا  ,تقريًبا شيءما أريد معرفتو عن المسيحية ىو كل 
 !فهذا ما أحاوؿ أف أجيب نفسي عليو وال أعلمو

 :إبتسم الِقس مجدًدا وتابع
 الحق وجدتِ  نكِ ضنا ألو افتر ,لكن دعيني اسألك ياسمية -
 ,ماذا سيفيدؾ ىذا؟في المسيحية 

 .شيءفيده ببتردد واختصار ال يفأجابتو  ,من السؤاؿتعجبت 
 .ال أعلمحقيقة  -
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ىيا فأصدقائك , تعالي وأخبريني ,عندما تعلمي وتتأكدي فأنا ىناحسًنا, -
 .بانتظارؾ

 
فوقفت على الفور وخرجت من  ,نظرت سمية إلى الِقس في تعجب أكثر

ذىبت إلى الُصحبة فوجدتهم جلوس كلمة,تو مباشرة دوف أف تتفوه بأي  حجر 
, رباف والخمرِ من القُ  على المقاعد أماـ الهيكل والِقس يدور عليهم بقطعٍ 

فهم حتى وىو مايمسى بسر التناوؿ الذي كانت تريد أف تعرفو, فظّلت خل
 .ينتهوا

الجدراف  ترى الصور تمؤل ,مرة أخرى عادت لتتجوؿ بعينيها في الكنيسة
ىا تمثاؿ ُمضاء حولو شموع وأسفلو صندوؽ األماني بجوار  ,وتحيط بها

 .والطلبات من القديس الموضوع لو التمثاؿ
ظلت تراقبو  ,تنظر وتنظر حتى أتى أحد األشخاص فوقف أماـ التمثاؿ طالت

 ,حتى أخرج من جيبو ورقو ووضعها بالصندوؽ في صمتٍ 
 ,التمثاؿ وأضائها من الشموع المضيئة حولو ووضعها أماـ ك بشمعةٍ ثم أمسَ 
 .يده إلى شفتيو لُيقبلها حتى يُرسلها إلى وجو التمثاؿ كأنو قّبلو ثم رفع

 
 ماـظلت تنظر لمن يسجد أ ,والتماثيل ظلت تتفقد الصور

 أيمنوعاد إليها كبًل من  ,حتى انتهوا من القداس,حد القديسينصور أل 
 :قاؿ مايكلومايكل ومارتينا, وأتوا إليها مبتسمين ف

 ؟لِك أبونا مرقس ياسميةقاؿ ماذا  -
 !ماذا سنفعل اآلف ,شيءال  -
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 :تابعت مارتينا
 ما رأيكم أف نذىب إلى مجمع األدياف ,مازاؿ الوقت مبكًرا  -
 ؟نزور بعض الكنائس ىناؾل

 :ىمس مايكل قائبًل 
 .أوافق بشدة -

 :تابعتو سمية
 .أنا كذلك -

 :في حماس أيمنفقاؿ 
 . ىيا بنا فالسيارة تنادينا ,حسًنا -

 ب مرقس يراقب الفتيَة حتى غابوا عن نظره.ظل األ
 ذاؾ الحي الذي يجمع بين التاريخ ,إلى حي مصر القديمة إتجهوا جميًعا

 يجمع بين جامع عمرو بن العاص أو ,اإلسبلمي والمسيحي واليهودي
 وبين كنيسة, الجامع العتيق الذي يعد أوؿ جامع في مصر وإفريقيا

 ,والكنيسة المعلقة التي تعد واحدة من أقدـ الكنائسمارجرجس وأبو سرجو 
 وسميت بالمعلقة لبنائها على األبراج الجنوبية من الحصن الرومانيبابليوف

 وعلى الجهة األخرى يقع ,الذي يرجع تاريخو للقرف الثاني الميبلدي 
 .المتحف القبطي

 ,القاىرةوكذلك المعبد اليهودي ويعد أيًضا من أقدـ المعابد اليهودية في 
 ويعتقد البعض أف في ىذا المكاف كاف سيدنا موسى عليو السبلـ يدعوا اهلل

 نبيلبعض اآلخر أنو استقر فيو ويعتقد ا ,عندما اجتاح مصر مرض الطاعوف
 .اهلل موسى وىو رضيع
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 :فأخذ نَفًسا بانتعاش وقاؿ ,بأحد األماكن المخصصو للسيارات أيمنوقف 
 ؟بأي كنٌز سنبدأ ,قد وصلناىا -

 :صاحت مارتينا ,قبلما يفكر الجميع
يقاؿ أف بو مخطوطات لئلنجيل تم اكتشافها ىنا  ,سنبدأ بالمتحف القبطي -

 بمصر و...
 :قاطعها مايكل قائبًل 

 ,أريد زيارة الكنيسة المعلقو ألقتني منها بعض كتب أبونا مرقس عزيز -
نات وأصلي أماـ أيقونة األيقو باإلضافة ألني أريد إضائة شمعة عند بعض 

 العذراء, حيث أطلق عليها الكثير إسم أيقونة الموناليزا. 
 :أيمنأضاؼ 

 ؟لكن ماذا عنِك ياسمية ,أوافق مايكل في ىذا األمر -
 ,نظروا لها جميًعا فوجدوا عيناىا ترمق جامع عمرو بن العاص بنظرات

 :حتى قالت, وتتطلع إليو
 ؟أيمكن أف ندخل جامع عمرو بعدما ننتهي -

 :الموقف سريًعا فقاؿ أيمنفتدارؾ  ,نظروا إلى بعضهم البعض في ترددٍ 
دعينا ننتهي أواًل من مارتينا ومايكل وسآخذؾ أنا ونذىب  ,بالطبع ياسمية -

 .إلى جامع عمرو
وكتابة دخلوا إلى ممر الكنيسة المعلقة التي يتغلب عليها النقوش اإلسبلمية 

 أعداد اإلنجيل بنفس خط القرآف الكريم وكذلك الزخارؼ اإلسبلمية.
 صعدوا الثبلث وعشروف درجة من السبللم ذات الشهرة الواسعة للكنيسة

 وجدوا بالطابق األوؿ صور عدد من البطارقة وصور ألعضاء ,المعلقة 
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 :شنودة مع رؤساء مصر المجمع المقدس إلى جانب صور البابا 
 .ومحمد حسني مبارؾ ,وأنور السادات ,دالناصرجماؿ عب 

الصحن  ,في الطابق الثاني تظهر الكنيسة وىي مبنية على الطراز الروماني
 ,الرئيسي مقاـ على الحصن وجناحين صغيرين تتخللهما بعض الشرفات

ومن الجهة الشرقية  ,وعلى جانبي الصحن تقسم الكنيسة إلى ثبلثة أقساـ
ويفصل تلك الهياكل عن صحن الكنيسة حامل أيقونات  ,توجد ثبلثة ىياكل

 .خشبي
يتميز أيًضا الطابق الثاني بحوائطو الملونة وبعض األيقونات التي يصل 

 .عددىا إلى تسعين أيقونة
وقفت سمية تتأمل األيقونات كأنها في معرض للوحات الفنيو تنظمو وزارة 

 ات من تعظيم وتبجيلاللوح و أصدقائها لتلككنّ وال تعلم ما يُ  ,الثقافو
 .وإحتراـ وتقديس 

, قطع شرودىا صبلة أصدقائها أماـ أحد فبينما ىي ترمق ىنا وىناؾ بعيناىا
 أيقونات السيدة مريم عليها السبلـ.

 
 :نظرت سمية إليهم وقالت في تعجب 

 !أىذه الصور مقدسة لهذا الحد -
 :نظرت إليها مارتينا وقالتسريًعا  

فالصورة تكوف مرسومة من الخياؿ  ,صورة عادية. ىذه ليست .اسميةي -
 ,ف توضع في أي مكافويرسمها اي شخص ملحًدا أو سكيًرا والغاية منها أ

 ,ةالكنسي أما األيقونة فبل يرسمها اال متديًنا وفق الشروط
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 فيحل فيها الروح ,ويرشمها الكاىن أو األسقف أو البطرؾ بالزيت المقدس
 وىذا ما يفسر وجود,ويكوف استعمالها للصبلة والعبادة والتأمل ,القدس

 .يقونات ذات العجائب والشفاءاأل 
 

 ..سمية لم تفهم كل ماقيل لها ,كالعادة
فتابعوا سيرىم متنقلين في جميع أنحاء الكنيسة وأخذ مايكل مايريد اقتنائو 

 :فقالت مارتينا,حتى وصلوا إلى المخرج  ,من كتب
 .ىيا بنا ,المتحف القبطيآلف دور ا -

 .وىّموا جميًعا بالدخوؿ إلى المتحف القبطي ,فسّلم الجميع لها
فخرجوا سريًعا واقفين  ,لم يلبثوا كثيًرا حتى شعروا بالملل داخل المتحف

 .ليخططوا ماذا سيفعلوا اآلف ,أماـ المتحف
 :بإصرار أيمن. فقاؿ .فعلم مرادىا ,أيمننظرت سمية إلى 

 ..وا بالسيرفهم  ىو بالقرب منّا,  ,إلى جامع عمرو بن العاص ىيا يا شباب -
 وعن تلك ,وفي أثناء سيرىم متبادلين الحديث عن حي مصر القديمة

 دلي بها.وكل من عنده معلومو تاريخيو يُ  ,األماكن األثرية كلها 
 لؤلحذية إذ باقتراب أحد وفي أثناء تركهم ,اقتربوا من جامع عمرو بن العاص

 :رواد الجامع منهم قائبًل  
 ىذه الغرفة واقتنوا منها ماتُريدف من حجاب. ادخلوا .كن يافتياتبعد إذنِ  -

 وشكًرا لحسن ,وعبائات أو أي مبلبس واسعو الحتراـ قدسية الجامع
 .تعاونكن معنا 

 :نظرت مارتينا إلى مايكل في غضب وىمست
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 .لهذا لم أكن أريد المجئ -
 !أأرتديها في الجامع ,ي الكنيسةأنا ال أرتدي الطرحو ف

 ..فلم تلحظ ماقيل ,بينما ذىبت سمية لترتدي مبلبس واسعو
 .فلحقت بها مارتينا في صمت

 وغالبية الحضور من..دخلوا إلى ساحة الجامع فوجدوه شاسع وكبير
غير  يرتدوف مبلبس إسبلمية رغم أف فيهنّ ونسائهم كذلك  مختلفة جنسياتٍ 

 .المسلمات
 .معو مرشده السياحي وكل فوجٍ  ,سياحية متواجدة بالجامعأفواج 

أثناء تجولهم في أنحاء المسجد وقفت سمية لبرىة وظلت عيناىا ثابتو على 
وىو كذلك يعرفها  ,فهي رأت شخٍص ما تعرفو جيًدا ,وظلت مندىشة,مارأت
 :واقتربت منو قائلة ,فاستأذنت اصدقائها بكلمة,جيًدا

 !..حساـ -
 :في اندىاش قائبًل التفت إليها 

 . كيف حالكِ .سمية -
الصدفة  ,كيف حالك أنت وحاؿ خالتي وما تلكبخير الحمد هلل -

 !!السعيدة
صدفو فهو قدر..  شيءلكن ال يوجد  ,أنا وخالتك بخير الحمد هلل -

 ؟أخبريني ماذا تفعلي ىنا
 .نتجوؿ في مجمع األدياف ,أنا ىنا مع أصدقائي بالجامعة -

 !وأنت ماذا تفعل ىنا. .جامع عمرو بن العاصوقررنا زيارة 
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 لغتي االنجليزية بدعوة غير المسلمين من السائحين أنا ىنا ُأمر ف -
 .عمرو بن العاصالصحابي جامع من يزوروا  واألجانب  

,فأستغل وقت الفراغ في األزىر الشريف ودرست المسيحية وبما أني أدرس ب
 .الدعوة

 :ف حالها يقوؿولسا ,نظرت إليو سمية في اندىاش
 قطًعا ليست صدفة

 . .. ىو القدر.ىو القدر 
 ؟بخير . أنتِ .سمية -
 ... أنا في حاجة اليك.حساـ -
 !خيٌر ياسمية -

 :بتردد قالت
 ليس ىنا وال اآلف. ,ال -
 فخالتك تريد رؤيتك منذ زمن ,. سآتي اليك اليـو.حسًنا -

 بر والدتك لتحضر لنا أكبًل شهًيا.سأتصل بها لتخ
 ابتسمت سمية وودعتو وظل حساـ ينظر اليها وىي تبتعد عنو

 .اصدقائهاوتقترب منأ 
 !سمية أين كنتِ  -
 فوددت السبلـ عليو  ,أيمننا يا رأيت ابن خالتي ى -
 ..حسًنا ىيا لُنكمل.ببل مباالة أيمنجابها أ

 
 سأؿ مايكل,احة جامع عمرو بن العاصلهم في سأكملوا سيرىم وتجو 
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 :. فقاؿ.بصوت مسموع سؤاؿ لم يوجهو ألحد بعينو 
 ؟ماذا لو لم يفتح عمرو بن العاص مصر ويغزوىا بجيشو -
 !ماذا لو ظلت مصر قبطية ولم تصبح إسبلمية..رىياتُ 

 :فجائو الرد من خلفو
 لتم القضاء على الديانة األرثوذكسية ,لو لم يفتح عمرو بن العاص مصر -

 بابا بنيامينالولظل  ,أصحاب العقيدة الكاثوليكيةبل الروماف نهائًيا من قِ 
 القضاء علىولتم  ,ولتم ىدـ جميع كنائس األرثوكس ,ف يتوفاه اهللا إلى أىاربً 

 .جميع قساوسة ورىباف األرثوذكس إف لم يغيروا عقيدتهم إلى الكاثوليكية
 :. فصاحت سمية.التفتوا جميًعا خلفهم

 !!حساااـ -
 :فقالت مرة أخرى ,فنظروا إليو متعجبين

 .حساـ ابن خالتي ..أعرفكم -
 :وقاؿ ..رحب بهم حساـ

 لسمية فسمعتُ  قوؿ شيًئاجئت أل,ياشباب لتدخلي دوف مقدمات أعتذر -
 ؟أيمكنني اإلكماؿ إف لم ُأسبب إزعاًجا لكم. .ىذا السؤاؿ 

 :بترقبٍ مايكل  رد
 .تفضلبالطبع  -
 عمرو بن العاص لمصر تم إنقاذ الصحابي الجليل بعد فتح.. شكًرا لك-

 ..وأتباع القديس آريوس من بطش الروماف وإضطهادىم ,األرثوذكس
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 إلى منصبو مرة أخرى سوى اإلماـ عيده أحدٌ ولم يُ وكذلك البطريرؽ بنيامين 
حق ممارسة  وأعطاه وطائفتو ,بل وأعاد إليو كل كنائسو ,عمرو بن العاص

 بل وخفض عنهم الضرائب التي تم دفعها للروماف ,الشعائر الدينية
 .الكاثوليك

 ..ما يضركم يضرنا وما يضرنا يضركم ,ومن يومها ونحن نعيش في وطٍن واحد
 .اإلعتداء على كنيسٍة يعني اإلعتداء على مسجدٍ 

 طالما أف الجميع يُراعي الحقوؽ والواجبات وفق الشرع القويم. 
 يننا ىو وجودكم اآلف بمسجد عمروب والبرسامح بسط دليل على وجود التوأ

و ال ُيكن ِمّنا لآلخر نّ إال أ,تفاقهاوبرغم إختبلؼ عقائدنا وعدـ إ ,بنالعاص
 .فهذه ببلدنا جميًعا,سوى اإلحتراـ والتقدير

 
 :حتى قاؿ مايكل ,في تعجب أيمننظر إليو كبًل من مايكل و 

 .يبدوا أنك قرأت الكثير -
 :فأجابو حساـ

 حتى ال نسمح ألحد أف يتبلعب بعقولنا ويُبث ,المعلومات فقطبعض  -
نتذّكر المعلومات من حين آلخر حتى ال ,بيننا الفتن والكراىية ويفرؽ شملنا

 وال ينساىا غيرنا.ننسى الحقائق 
سجل رقمي ىذا على ,نك تمتلك ِعلٌم ال بأس بويبدوا أ,حسًنا ياحساـ -

ثنا ليتبادؿ كٌل مّنا حد ,قت فراغوعندما يكوف عندؾ و ,ىاتفك بأسم مايكل
 فمن يتحدث بحكمة مثلك نادٌر اليـو,ي موضوعمعلوماتو مع اآلخر, حوؿ أ
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 ..لكن لم أتعرؼ على باقي أصدقائك,. سأتصل بك.حسًنا يا مايكل -
 :التفت مايكل نحوىم وقاؿ

 ة خالتك لتأخذوا راحتكمسنتركك مع ابن ,مارتينا وىذه ,أيمنىذا  -
 .. ىيا ياشباب.ياسمية كمأمامسنسير 

 
 :التفت حساـ إلى سمية وقاؿ

 ..جمليبدوا أّف القادـ أ -
 !. إتفقنا.شيءسآتي إليك اليـو ياسمية وتخبريني بكل  

 !!لكن لماذا أتيت مرة أخرى ,. إتفقنا.حسًنا -
 ..ولم آخذ رقمك من والدتي ,فقدت ىاتفي منذ فترة -
 لني مرة ثانية.فسبحاف من أرس 

 ..سأنتظرؾ اليـو ,ىذا رقمي. .حسًنا -
 

                               *********** 
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تقابل حساـ وتشرح لو كل مها سريًعا حتى تعود إلى البيت و ت سمية يو أنهَ 
 .شيء

 تركتهم واتفقوا ,أوصلها حساـ إلى مكاف قريب من البيت بسيارتو,كالعادة
 .على اللقاء في وقٍت الحق

 ..السلم بسرعة وسعادة على غير العادةصعدت درجات 
 الباب. حتى فتحت أمها.ظلت تطرؽ على باب الشقة كاألطفاؿ

 :وىي تضحك قائلة
 !. ما الذي أتى بك اآلف.يةم  سُ كفى  -

 أـ افتعلتي مصيبةً  ,أطُردتي من الجامعة
 الحناف. يانبعِ  . حتى ال تحزني عندما آتي متأخًرا.ال ىذا وال ذاؾ -
 ..خالتك ستزورنا بعد قليل ىي وحساـ. .حسًنا -

 :تظاىرت باإلندىاش قائلة
 فحساـ شهيتو  ,إًذا نريد منك طعاـ جيًدا ,يا لو من خبر سعيد..!حًقا -

 .ستكوف مفتوحة لؤلكل اليـو
 ؟اليـو بالتحديد ولمَ  -
 :وقالتسريًعا فتداركت نفسها  ,رتبكت الفتاةإ

 .ألنو سيكوف عند أمهر طباخة بالعالم -
 ,إف غفلت أيقظيني عند مجيئو ,سأدخل إلى غرفتي ألرتاح قليبًل 

 .أقصد مجيئهم
 .تصبحين على خير ,. إذىبي.حسًنا -
 من أىلو ياحبيبتي. وأنتِ  -
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فسارعت نحو مذكراتها  ,ال تصدؽ نفسها من الفرحة ,دخلت سمية غرفتها
. .واستلقت على سريرىا تنتظر مجئ حساـ ,أيمنالتي كتبت بها أسئلة 

 .استسلمت للنـو سريًعاشعرت بالنعاس,ف
 !!. ليس مجدًدا.. مقاومة.. غرؽ.إختناؽ

حتى أتى ..الماء ىنا وىناؾ.ظلت تقاـو وتدفع .لن أستسلم للغرؽ ىذه المرة
استمرت في المقاومة ودفع الماء حتى أقترب منها ومد  ,ذاؾ بقارب النجاة

 ..يده إليها
 !. حساااـ.رقها مرة ثانيةفنظرت بدىشة كادت تغ ,رفعت رأسها إليو

 وكأف اهلل سبحانو..يده واستيقظت واإلبتسامة على وجنتيهافأمسكت ب
 .يطمأنها

 :أمسكت بهاتفها وتفقدت حساـ متصلة بو
 ؟أين أنت-
 دقائق ونكوف في بيتكم. ,نحن في الطريق اآلف-
 . ..في انتظارؾ.حسًنا-
 

سارعت ..الباب . دقائق وسمعت طرقات على.السة في غرفتهاظلت ج
منهم  يتشوؽ كلٌ ..وسارعت األـ بفتح الباب ألختها..لترتدي مبلبس مناسبة

 لآلخر.
 متبادلة بين األختين و أحضافٌ  سبلماتٌ ..لم يروا بعضهم منذ زمن

 .. كبرت علينا إًذا.تعاؿ ياحساـ -
 .ر أحد على أمو الثانية. أيكبُ .العفو ياخالتي -
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 .. تفضل.ال ياحبيبي -
 :قائبًل  وتابع دخل حساـ

 !أين ىي سمية اآلف  -
 :عليو ناحية الغرفو وىي آتيةٌ من جاء الرد مباشرة 

 ؟كيف حالك..أنا ىنا ياحساـ -
 .ألم تشتاقي إلى خالتك ,تعالي يا سمية إليّ  :فقاطعتهم الخالة

 :ركضت نحوىا واحتضنتها قائلة
 . وأختك أيًضا اشتاقت إليِك كثيرا.وحشتني جًدا يا خالتي -

 :قائبًل بمكٍر فأردؼ حساـ 
لتخبريني عن أخبار أريدؾ ,وتعالي دعي األخوات لبعضهن..ًنا ياسميةحس -

 :ونظرة مكٍر متبادلة  أجابتو سمية بإبتسامة..الكلية 
 .سأحضر شيًئا من الغرفة وآتي إليك سريًعا ,. إسبقني إلى الشرفة.حسًنا -

 .وعادت مسرعة ,أحضرت المذكراتدخلت غرفتها و 
 ؟كيف حالك ياحساـ -

 :أجابها بمداعبة قائبًل 
. أخبريني عبلقتك بأصدقائك .بدوف حديث كثير ,رحبنا ببعضنا بالخارج -

 .من كانوا معِك في الصباح
مع أوؿ يـو ..أرسلك اهلل لي في الوقت المناسبأنت ياحساـ ..حسًنا-

 . وعلى مايكل الذي.وعرفني على والده أيمنتعرفت على  دراسي بالجامعة
 .وكذلك مارتينا ,أعطاؾ رقمو
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عليّا واببًل من وظل يلقي  ,ذىبت معو الشركة وىناؾ أعطاني ىذا اإلنجيل
 .فكتبت كل ماقالو لي ىنا..أعرؼ ماذا أقوؿ حادة ولم أجد إجابة ولم مٍ أسهُ 

 ,ذىبت معهم الكنيسة وقابلني أحد القساوسة ليعّرفني عن المسيحية
 لكنو كاف يريدني أف أعده باعتناؽ المسيحية في الحاؿ و... 

 :قاطعها حساـ
 !ارأيتي ياسمية نتيجة عنادؾ معي طواؿ ىذه الفترة -
ويجب الحذر والخوؼ على نفسك  ,لم انصحِك كثيًرا بأنك لست مراىقةأ

 !وقلبك من الفتن
 !سُتحاسبين على مبلبسك ىذه وتقصيرؾ تجاه ديِنك نكِ خبرِؾ ألم اُ أ

 ؟وماذا كانت النتيجة
 

 زمانُنا ىذا يا سمية زمن الفتن, والقابض على دينو كػ القابض على جمٍر. 
 فعليِك بالقرآف الكريم بتدب ٍر ووعٍي وتفسيٍر ُميّسٍر.

 وعليِك بحكمة النبي ُمحّمد صلى اهلل عليو وسلم, الموجودة في الس نة.
 وأعلمي بماذا نصح األمة عند الفتن واشتداد األزمات. 

وعليِك بعلماء وحكماء المسلمين, من استنبطوا الحكم والِعبر من الشرع 
 المستقيم. 

 وأعملي على وقاية نفسك وروحك بدرع الشرع والتفقو فيو.
 لتنالي النجاَة في الدنيا واآلخرة, بل لتكوني سبيبلً لؤلىل واألصحاب.

 ذلك.وليس غير 
 فلنستعن باهلل, ولُنش مر,ف تكوني صيٌد سهٌل وثمين للفتنال أريدؾ أ
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 ونعمل على إصبلح أنفسنا ثم غيرنا.السواعد,  
 ,حاؿ لنا حديث في وقٍت آخر بعدما ننتهي من ىذا األمر ةعلى أي

 .ولي طلب عندؾ بعدما أنتهي ,لكن ترقبي ما سأفعلو اآلف
 :قالت في لهفة والدموع تمؤل عيناىا

 ؟وماذا ستفعل ,ماىو الطلب -
 :تصل بمايكل. وا.أخرج ىاتفو من جيبو

 .مساء الخير, حساـ معك -
 .. كيف حالك.أىبًل يا حساـ -
 ؟أردت سؤالك متى سنتحاور كما قلت ,الحمد هلل بخير -
 .إف أردت غًداغًدا .لكن .ك لن تتصل بي. حسبتُ .ماىذه السرعة -
 .. موافق.رائع -

 إنتظر مني مكالمة بعد دقائق ألوافيك بالتفاصيل.  ,حسًنا ياحساـ
 

******* 
 .. إنو حساـ يطلب الحوار.. أتدري من المتصل.أيمن -
لكن أخبره أال يحضر أحد  ,في الشركة جاىزة من الغدالقاعة . .جيد -

 .شيء. ألني لن أخبر أبي ب.سواه ىو وسمية
 

 :. وعاود اإلتصاؿ بحساـ.أمسك مايكل بهاتفو
 .ال نريد سواؾ أنت وسمية ,. موعدنا غًدا بمشيئة الرب.حساـ -
 . .إتفقنا ,حسًنا -
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 . .إًذا :. فقالت.ظلت سمية صامتة لبرىة من الدىشة

 ؟وما الطلب الذي تُريده مني -
 !. صحيح.تعرفي شركة والده-
أرجح أنكم ستتحاوروا في  ,عرفني على والده ىناؾ أيمن. ف.نعم أعرفها -

 .ىناؾ القاعة
وصورة  . مهمتك الكبيرة ياسمية ىي تصوير الحوار صوتٌ .نعم بالفعل -

 , دوف علمهم ألنهم لن يوافقوا مطلًقا.بجودة عالية
 ذات ذاكرة وجودة عالية,معي كاميرتي الصغيرة  ,سهل جًدا إف شاء اهلل-

 .؟.لكن لماذا
 أرجوا أف تقومي بو على أكمل وجو. .ذا طلبي الوحيد منكِ ى -

 ..لماذاأف تسألي دوف 
                   ************ 
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ـْ ِإَلُو؟!                         َرُسُوٌؿ َأ
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 مسككبلً منهم يُ   ,وقف كبًل من حساـ ومايكل على مسرح القاعة
 سمية. باألسفل .يدير الحوار أيمنفي المنتصف  ,ميكروفوف خاص بو 

 .ومارتينا
سمية قد وقفت في آخر القاعة قبل دقائق من صعود حساـ ومايكل كانت 

 .ف يراىا أحدثم وضعت الكاميرا دوف أ ,وتظاىرت بتنظيم مبلبسها
 :استفتاح الحوار أيمنبدأ 

 ف يكوف الحوار راؽٍ . نأمل أ.حساـسنبدأ اآلف حوار ثنائي بين مايكل و  -
 .ستاذ حساـ ويكوف باالحتراـ المتبادؿيا أ

فتراءات ال تغيب تى نعلم ماذا يحمل لنا اليـو من إحساـ الحديث حسيبدأ 
ي ويثبت بما ال يدع مجاالً خ مايكل بعدما ينتهد عليو األعن أسماعنا وسيرُ 

ال الوقت مفتوح لكل منهم بشرط أ ,ف المسيح ىو اهلل الخالقللشك أ
ار نهاء الحو . لكل منهم الحق في إ.ساعة في الحوار الواحد يتعدى النصفُ 

نتهاء ىذا .وبعد إ.علن حساـ إفبلسوإذا استوفى مايكل أدلتو أو أ مبكًرا
 ..يالذي إتفقنا عليو,سنأخذ إستراحة قليلة ثم نعود للموضوع التال الموضوع

 . تفضل     .ستاذ حساـواآلف الكلمة لك أ
 

 .ولكن حساـ وعدىا بأف تثق بو ,وترقب لى حساـ في قلقٍ نظرت سمية إ
 :نظرات سمية وىو يقوؿ قاطع صوت مايكل

 ف تكوف قرأتوأرجوا أ ,بيننا يا أستاذ حساـ أف تكوف مطمئنٌ  تمنىأ -
 سعدت..بر المواقعالبعض ع قدس وال تردد ما يتناقلوالكتاب الم 

 .!بحضورؾ
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 وتفتيت ُجهده في قسطًا من تشتيتو يعبأ حساـ بما سمع حتى ال يؤخذ لم
 حديٍث ال ُيسمن وال يُغني. 

 يكوف واضح الهدؼ قاصد الطريق, دوف إلتفات.أراد أف 
 حمد ديدات رحمواحدة من مكانو وقفة معلمو الشيخ أمرة و حساـ وقف 

 :مية وبدأ حديثو بتبلوة من القرآف الكريملى سُ .نظر إ.متجاىبًل ماسمع..اهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُم َي ِإَلَهْيِن ِمْن َوِإْذ قَاَؿ اللَُّو يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَْنَت قُػلْ 
ُدوِف اللَِّو قَاَؿ ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُف ِلي َأْف َأُقوَؿ َما لَْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْف ُكْنُت قُػْلُتُو 
ـُ   فَػَقْد َعِلْمَتُو تَػْعَلُم َما ِفي نَػْفِسي َواَل َأْعَلُم َما ِفي نَػْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعبلَّ

( َما قُػْلُت َلُهْم ِإالَّ َما َأَمْرتَِني بِِو َأِف اْعُبُدوا اللََّو رَب ي َورَبَُّكْم ٙٔٔاْلغُُيوِب )
وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَػَلمَّا تَػَوفػَّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِهْم 

بْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر َلُهْم ( َٚٔٔوأَْنَت َعَلى ُكل  َشْيٍء َشِهيٌد ) ِإْف تُػَعذ 
 )ٛٔٔفَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم )

 سورة المائدة 

 
 ..روحيةجسدية وال  ولد والدةً ذي لم يلد ولم يُ بسم اهلل الواحد األحدالّ 

 مرهم يكن لو شريٌك في الملك ينازعو أو ُيشركو في أولم يّتخذ ولًدا ول
وىو ..بعده شيءوىو اآلخر فبل  ,قبلو شيءفهو األوؿ فبل وشؤف خلقو, 

 ..قدير شيءالظاىر والباطن وىو على كل 
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 ذي بلغ الرسالة وأدى األمانةبلـ على سيدي رسوؿ اهلل الّ والصبلة والسّ 
خرج الناس من الظلمات رسلو اهلل ليُ الذي أ ,ونصح األمة وكشف الغمة

 موسىسيدنا مريم رسوؿ اهلل ومن قبلو  عيسى ابنُ سيدنا رسل قبلو وأ ,ىالنورإل
 .عليهم جميًعا الصبلة والسبلـ ,رسوؿ اهلل 

 
 ..ّما بعدا
لى تبادؿ الذي نهدؼ بو إ ,شكركم جميًعا على تنظيم ىذا الحوار الراقيأ

المعلومات بيننا ومن كاف عنده سوء فهم في أمر ما واراد إصبلحو فيقوؿ اهلل 
 ..سبحانو في ذلك

 " والَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنهِدينّػُهم ُسُبلنا " صدؽ اهلل العظيم
ب ي تعص  وأنا أولكم من أ متجردين ,ف يسمعني جميعكم جيًدالذا أتمنى أ

ـٍ مذىبي أ ي قيد وتدعوا العقل والمنطق وأف تتحرروا من أ ,سبقةمُ  و أحكا
 .ف شاء اهللاألدلة والنقاط التي سيتم عرضها إيحكماف على 
 .:.أيمنقاطعو صوت 

 .؟!.ستاذ حساـمتى ستدخل في الموضوع يا أ -
 ..تابع حساـ بابتسامو

 :ابدأ وباهلل ومن اهلل التوفيق والسداد -
 ؟ىل قاؿ المسيح أنا اهلل أو اعبدوني :شنودة الثالث ل األبعندما ُسئِ 

ولو قاؿ للناس  ," لو قاؿ عن نفسو أنو إلو لرجموه :ٔاجاب في كتابو 
 وانتهت رسالتو قبل أف تبدأ " ,وني لرجموه ايًضاأعبد

 :ٕعبد المسيح بسيط ابو الخير في كتابو  بينما أجاب القمص
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 ؟" لو كاف المسيح أعلن ذلك صراحة فهل كاف سيصدقو اليهود
 " ؟وىل كانوا سيقدموف لو العبادة على الفور

فيتم رجمو نفهم من القوؿ األوؿ أف الرب كاف خائًفا من إعبلف أنو اهلل 
 !ُيقتل وتتعطل عملية الفداء وتخسر البشريةبالحجارة,ف

 نو ىو اهللعلن ويقوؿ أنو لم يكن ىناؾ داٍع ألف يُ ونفهم من القوؿ الثاني أ
 !!نهم لن يصدقوهأل

كفى صراحة البطريرؾ شنودة الثالث والقمص عبدالمسيح   حاؿ ةعلى أي
بسيط أف المسيح عليو السبلـ لم يّدعي األلوىية قط, ولم يطلب العبادة 

 من أحد. 
 الصريحة التي مًعا بالكتاب المقدس باحثين عن أقوالو عليو السبلـ, ونقرأ

 فهمقالها عبلنية ماىي وماذا تعني وماذا فهم منها من رأوه وسمعوه وعر 
 .وعرفوه

 
 :أوالً اقوالو الصريحو الواضحو

ويسوع  وحدؾف يعرفوؾ أنت اإللو الحقيقي )) وىذه ىي الحياة األبدية أ *
 ٖ: ٚٔيوحنا((  أرسلتوالمسيح الذي 

 .يشهد ابن مريم هلل سبحانو وتعالى بالوحدانية ولنفسو بالرسالة
 .جميع األنبياء, فهذه رسالة ,وىي تشبو ال إلو إال اهلل عيسى رسوؿ اهلل
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 ؟قائبلً )) أية وصيو ىي الكل جاء أحد اليهود الى المسيح*
 الرب إلهنا رب :سمع يا اسرائيلإ ,أوؿ كل الوصايا ىي إفّ  :فأجابو يسوع

 ٜٕ-ٕٛ: ٕٔمرقس واحد ((  
ف قوؿ وما يزيد االمر عجًبا أ ,ف ىناؾ إلو واحد لو وللسائلأ المسيحفقاؿ 

 ٗ: ٙسفر التثنيو ىذا مقتبس من العهد القديم  المسيح
 سرائيل الرب إلهنا رب واحد "" إسمع يا إ

لة من قبلو وىي التوحيد والدعوة ف المسيح جاء بنفس رسامما يدؿ على أ
 .إللوٍ وال ابًنا  وليس كإلوٍ ,لى اهللإ

 
 :حد االشخاص فقاؿجاء أ *

أي صبلح أعمل  ,الصالحم عل  )) واذا واحد تقدـ وقاؿ لو أيها المُ 
ليس أحد  ؟لماذا تدعوني صالح :. فقاؿ لو؟.لتكوف لي الحياة األبدية

ف تدخل الحياة فاحفظ ولكن إف أردت أ ,صالح إال واحد وىو اهلل
 الوصايا ((

 ٚٔ-ٙٔ: ٜٔمتى 

على الفور, فأوقفو  ,يها الرجل الصالحقوؿ الرجل لو أ ستنكر المسيحإ
 ,لى اهلللدعوة إي اوىذا قمة التواضع ف ف الصبلح هلل وحدهوأخبره أ

 لكتابل ىذا النص في أحد اإلصدارات الحديثةفحّرؼ البعض 
 ليصبح العدد ىكذا كالترجمة المشتركة   المقدس

ردت أف إذا أ ,ال صالح إال واحد ؟)) لماذا تسألني عّما ىو صالح
 تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ((



71 
 

 لمعرفة سبب التحريف., ترؾ لكم المقارنة بين العددينأ
 ,حدىمأخبر وحتى ال يتوىم البعض أنو خطأ مطبعي كما أ

 صدار ثالث وىو "ترجمة الحياة "لنضيف إ
ردت اف ولكن إف أ ,واحد ىو الصالح ؟)) لماذا تسألني عن الصالح

 تدخل الحياة فاعمل بالوصاية ((
 
 :عليو السبلـ ما عن قدرة ومشيئة ابن مريم فقد قاؿأ *

ال أطلب مشيئتي بل مشيئة . .فعل من نفسي شيًئاال أقدر أف أ)) أنا 
 ٖٓ: ٘يوحنااآلب الذي أرسلني (( 

 كٌل من عند اهلل الذي أرسلو  ,القدرة ليست من عنده والمشيئو كذلك
 .وكل من يقوؿ بمشيئة اهلل فهو مسلم خاضع هلل سبحانو وتعالى

ئتي بل طلب مشيكذلك يقوؿ المسيح ال أ  ,إف شاء اهللكما نقوؿ 
 مشيئة الذي أرسلني.

 
 ي قصة امتحاف الشيطاف للمسيح* ف

وأراه جميع ممالك  ,عاؿ جًدا لى جبلٍ ))ثم أخذه أيًضا إبليس إ
 !عطيك ىذه جميعها إف خررت وسجدت ليأُ :ومجدىا وقاؿ لو,العالم

ألنو مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه  ,ذىب ياشيطافإ :حينئٍذ قاؿ لو يسوع
 ٓٔ-ٛ: ٗمتىوحده تعبد (( 

للبشركما يحدث  وال ,ف السجود هلل وحده وليس للشيطافيؤكد المسيح أ
 تعظيًما للبعض. اآلف
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متحاف الشيطاف لعيسى ألكبر دليل على بشريتو المحضو وعدـ وايًضا إ
 يُعقل أف يطلب الشيطاف من اهلل السجود لو؟فهل  ,إلوىيتو

 ويعطيو ممالك األرض؟
 ويجربو أربعين يوًما؟

 
 :يقاؿ ٜٔ: ٖٕسفر العدد في العهد القديم *

 فيندـ ((إبن إنساف  فيكذب والإنساف )) ليس اهلل 
 :يقوؿ بكل وضوح المسيح  ولكننا نجد

 ٓٗ: ٛيوحناقد كلمكم بالحق الذي سمعو من اهلل ((  إنساف)) أنا 
 ف يكوفأيوجد أبلغ و أوضح من ذلك لنعلم أنو ليس إلو وال يمكن هلل أ

 ؟إنسانًا
 !!المفاجأة

 لكتاب المقدسصدارات اأحد أحدث إننا عندما نقرأ ىذا العدد في أ 
 "الترجمة المشتركة "

 !قد تم حذفها من أقواؿ المسيح والقائها خارج الكتاب إنسافنجد كلمة 
 ليصبح العدد )) أنا الذي كلمتكم بالحق كما سمعتو من اهلل ((

 ل وكذب علني على البسطاء ومن وضعوا فيهم الثقة تضليىل رأيتم 
 ؟ر من ذلكأكث

 .ىكذا يتم التبلعب بالبسطاء وقليلي العلم
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ذىبي لكن إ ,م )) ال تلمسيني ألني لم أصعد بعُد إلى أبيقوؿ المسيح لمريَ *
: ٕٓيوحنا((  وإلهي وإلهكمإني أصعد إلى أبي وأبيكم  :إلى أخوتي وقولي لهم

ٔٚ 
 فهل ىذا إلو  ,ورب سيذىب إليوف لو إلو أخرى أصرح مّرات يُ 

 ؟نو عبٌد ورسوٌؿ من اهللأـ أ
 
 :عندما ُسئل عن موعد يـو القيامو كانت إجابتو*

)) وأما ذلك اليـو وتلك الساعة فبل يعلم بهما أحد وال المبلئكة الذين في 
 ٖٙ: ٕٗمتىالسماء وال اإلبن إال أبي وحده (( 

 ؟القيامة وينسب العلم لغيره ال يعلم متى يـوو ىو  أإلوٌ 
 ؟ـ ىو نبي ورسوؿ ال يعلم إال ما عّلمو اهلل تعالىأ

 .في ترجمة الحياة ليصبح وال االبنتم حذؼ لفظ  ..ادةكالع
)) أما ذلك اليـو وتلك الساعة فبل يعرفهما أحٌد وال مبلئكة السماوات إال 

 ٖٙ: ٕٗمتى اآلب وحده (( 
 

 ٙٗ: ٕٚمتى((  ؟)) إلهي إلهي لماذا تركتني مناداتو هلل *
 ؟جيوعلى إلو آخر لُين ف كاف ابن مريم إلو فهل اإللو يناديإ

 ربو المدد. بل الواضح ىنا عبٌد يطلب من
 
 تعليمي ليس لي بل لآلب الذى ارسلني (( )) أجابهم يسوع*
 ٙٔ: ٚيوحنا 
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 الذي ليس من عنده بل ىو من عند اهلل بالتالي كل ماجاء بو عليو السبلـ,
 رسل من قبلو ومن بعده من األنبياء والمرسلينأرسلو لهداية الناس كما أ

 
 يقوؿ مجدًدا ,ف ىناؾ من أرسلوبعدما أخبرنا ابن مريم انو رسوؿ وأ *

وال رسوؿ أعظم  ,إنو ليس عبد أعظم من سيده :)) الحق الحق أقوؿ لكم
 ٕٛ: ٗٔيوحنا وكذلك قولو )) أبي أعظم منو ((  ,ٙٔ: ٖٔيوحنامن مرسلو ((

 !البعض اليـو بها قوؿتي يفأي مساواة بين اهلل ورسولو ال
 !أي مساواة بين الخالق والمخلوؽ

 أنو من أىم األعداد التي" :عن ىذا العدد ٖشنوده ويقوؿ البطريرؾ
 ."ستخدمها اآلريوسيين إ 

 
األولى من المسيحية قبل بعثة النبي دت طائفة اآلريوسيين في القروف جِ وُ ف -
سبحانو الذين رفضوا مساوة اإلنساف باهلل  ,د صلى اهلل عليو وسلممّ حَ مُ 

 وحاربوا عقيدة الثالوث إلى أف جاء اإلسبلـ ونصرىم. ,وتعالى
 وكذلك كانوا أكثر شعب مصر من اآلريوسيين لذا قاؿ البعض أنو أحد

 .في مصر نتشار اإلسبلـ بسرعة كبيرة جًداأسباب إ
 

 قوؿ ابن مريم هلل سبحانو ) العمل الذي أعطيتني ألعمل قد أكملتو (*
لى ف بمهمة ورسالة وىي دعوة الناس إنو رسوؿ من اهلل مكلّ أي أ ,ٗ: ٚٔيوحنا

 .عبادة اهلل كما أخبر عليو السبلـ
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 ناء طلبو ألحد اآليات من اهلل:وأث*
أيها اآلب أشكرؾ ألنك سمعت لي  :)) ورفع يسوع عينيو إلى فوؽ وقاؿ 

الواقف ولكن ألجل ىذا الجمع  ,نك في كل حين تسمع ليوأنا علمت أ
 ٕٗ-ٔٗ: ٔٔيوحناقلت ليؤمنوا أنك أرسلتني (( 

مات وكاف يطلب ابن مريم من وتلك الصبلة كانت هلل عندما كاف لعازر قد 
وبعد  ,فذلك كاف دعائو وشكره هلل ,قامة لعازر من الموتعينو على إف يُ اهلل أ

 لعازر ) ىلم خارًجا (لػ فقاؿ  ,ستجاب اهلل لوإ ىذا الدعاء والتضرع
 .وقد قاـ بالفعل بإذف اهلل

 
 وقاؿ هلل وىو يناجيو ويصلي لو*

مكن فلتعبر يا أبتاه إف أ :تقدـ قليبًل وخّر على وجهو وكاف يصلي قائبًل )) 
 :. وصلى قائبًل .بل كما تريد أنت ,أناعني ىذه الكأس ولكن ليس كما أريد 

فلتكن مشيئتك  ,ف أشربهالكأس إال أف تعبر عني ىذه ايا أبتاه إف لم يمكن أ
 ٜٖ: ٕٙمتى(( 

 
 الصبلة هلل)) وفي تلك األياـ خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كلو في *

 !ف كاف ىو اإللو حًقالمن ُيصلي إ ..ٕٔ: ٙلوقا(( 
 

: ٕٕلوقالى تبلميذه فوجدىم نياًما من الحزف (( )) ثم قاـ من الصبلة وجاء إ *

 فهّم باللجوء إلى ربو ,لشعور الخطر باالقتراب منو ,قاـ من صبلتو هلل٘ٗ
 ومكرىم. ذه من بطش اليهودانقإل
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 :وقاؿ للتبلميذ ,))حينئٍذ ذىب يسوع معهم إلى مكاف يدعى جثسيماني*
 ٖٙ: ٕٙمتى لى ىناؾ ألصلي (( اجلسوا ىنا بينما أذىب إ

 
من ف يعمل اإلبن إ ال يقدر,الحق الحق أقوؿ لكم :)) فقاؿ يسوع لهم*

 ٜٔ: ٘يوحنا (( شيءنفسه

 
هذا قد ُأرسلت )) ألنو يبنبغي أف أبشر المدف األخرى بملكوت اهلل ألني ل*

 ٖ: ٗلوقا(( 
كالرسل واألنبياء لى اهلل  التبشير والدعوة إ ,فالرسالة واضحة في كلماتو ىنا

 الكراـ
 
أبي ىو الذي  ,إف كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيًئا :)) أجاب يسوع*

 ٗ٘: ٛيوحنا, الذي تقولوف أنتم أنو إلهكم (( ييمجدن
 
ألني خرجت من ِقَبل  ,)) فقاؿ لهم يسوع: لو كاف اهلل أباكم لكنتم تحبونني*

 بل ذاؾ أرسلني ((  ,اهلل وأتيت. ألني لم آت من نفسي
 ٕٗ: ٛيوحنا

 
لم تسمعوا صوتو قط وال أبصرتم ,)) واالب نفسو الذي أرسلني يشهد لي*

 !. فكيف يكوف المتحدث ىو اهلل.ٖٚ: ٘(( يوحنا ىيئتو 
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فلو  ,إف من يسمع كبلمي يؤمن بالذي أرسلني :)) الحق الحق أقوؿ لكم*
 بل قد انتقل من الموت الى الحياة (( ,لى دينونةحياة أبدية وسيأتي إ

 ٕٗ: ٘يوحنا
 

 !!المسيح يخضع هلل يـو القيامة*
  للذي ُأخضع لو الكل سيخضع)) ومتى ُأخضع لو الكل فحينئٍذ اإلبن نفسو 

 ٕٛ: ٘ٔكورنثوس االولى كي يكوف اهلل الكل في الكل (( 
سيخضع ابن مريم هلل أيًضا ألف اهلل ىو  ,هلل سبحانو شيءخضع كل ومتى أُ 

 الكل في الكل.
 

ت لنا ظهر ىذه الصريحة الواضحو التي أ أقواؿ المسيحكتفي ببعض .. أ
 ,نا اهللفالمسيح لم يقل أبًدا أ,خبرنا القساوسةولنعلم كما أ ,رسالتو الحقيقية 

 .بل ىو كما قاؿ عن نفسو ,ولم يطلب العبادة قط من أحد
 .لى عبادة اهلل وحده يصلي ويصـو هلل ويدعوا الناس إهلل من اهلل وعبدٌ  رسوؿٌ 

 
 

                              ********* 
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 :أقواؿ المعاصرين ليسوع :ثانًيا
 

وجاء رجل إليو وأعاد إليو  ,ما قد ُولد أعمى ف ىناؾ شخصٌ أ لوا معيتخيّ *
 !و يخطأ بو ذات مرةىل سينساه أ ,بصره مرة أخرى

 .قطًعا ال
إليك  سأؿ اليهود الشخص الذى كاف أعمى ماذا تقوؿ في ذلك الذي أعاد

 ؟بصرؾ
ماذا تقوؿ عنو أنت من حيث إنو فتح  :)) قالوا أيًضا لؤلعمى

 ٚٔ: ٜيوحنا((  إنو نبيٌ :فقاؿ؟عينيك
 

ولم يتخذه إلًها  ,شهادة قوية من شخص فعل معو ابن مريم معجزة قوية فهي
ات ومعجزات من ألف عادة األنبياء اإلتياف بآي ,رغم تلك المعجزة ولم يعبده

 .نهم رسل اهلل حًقاأ اهلل ليؤمن الناس
 

ثناء ىذه اآليو وعندما رأوه الناس أ ,عند إحياء ارملة نابيين من الموت* 
 ؟ماذا قالوا ,والمعجزة

وافتقد اهلل  نبٌي عظيمقد قاـ فينا  :)) فأخذ الجمع خوٌؼ ومجدوا اهلل قائلين
 شعبو  ((

 ,فقد فرقوا بين اهلل والمسيح ,وىذه شهادة واضحو من الناس ,ٙٔ: ٚيوحنا
 قاـ فيهم نبٌي مما يدؿ على افتقاد اهللفمجدوا اهلل سبحانو وتعالى ألنو أ

 .لشعبو وحبو لهم إلرساؿ نبٌي إليهم
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 ؟ماذا قالت لو ,وعند حديثو مع المرأة السامرية* 
 ٜٔ: ٗيوحنا((  نبيٌ أرى أنك  ,ياسيد :))قالت لو المرأة
 

 ؟ماذا قيل عنو ,التي شاىدىا الناس عند معجزة إكثار الطعاـ*
 النبي  إف ىذا ىو بالحقيقة  :الوا)) فلّما رأى الناس اآليو التي صنعها يسوع ق

 ٗٔ: ٙيوحنااآلتي إلى العالم (( 

 
 ؟من ىذا :)) ولّما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة* 

 الذي من ناصرة الجليل (( النبي  ىذا يسوع  :فقالت الجموع
 ٔٔ: ٕٔمتى  

 
 ونجد الفريسي بعدما رأى المرأة تبكي وتمسح قدـ المسيح بشعرىا* 

لعرؼ من ىي ىذه المرأة التي تلمسو ((  نبًيا)) لو كاف ىذا  :قاؿ في نفسو
 ٜٖ: ٚلوقا 

نو داخلو الشك في نبوة المسيح التي اشتهر قوؿ الفريسي ىذا يدؿ على أ
 ىو اهلل حًقا لعرؼ من ىي ىذه كاف ىذااإف  لو وإال لقا ,وسط الجموعبها 

 ...المرأة
 

أو  شيءثنين من تبلميذه وصفوه بالنبوة وىو يخاطبهم ولم يذكر عليهم * إ
 !!نا اهلليقوؿ لهم ال تقولوا ذلك الني أ
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مقتدرًا في الفعل والقوؿ أماـ اهلل  إنسانًا نبًياذي كاف )) يسوع الناصري الّ * 
 ٜٔ: ٕٗلوقا وجميع الشعب (( 

 
 :جابعندما رأى ابن مريم أف اىل الناصرة يحاربونو أ* 

 ٚ٘: ٖٔمتىببل كرامة إال في وطنو وفي بيتو ((  نبيٌ )) ليس 
 

 خارًجا عن أورشليم ((  نبيٌ ويقوؿ ابن مريم )) ال يمكن اف يهلك * 
 ٖٖ: ٖٔلوقا

 
 :وقاؿ بطرس الحواري* 

قد  رجليسوع الناصري  :سمعوا ىذه األقواؿإ ,)) أيها الرجاؿ االسرائيليوف
كما   ,تبرىن لكم من ِقَبل اهلل بقوات وعجائب صنعها اهلل بيده في وسطم

 ٕٕ: ٕعماؿأايًضا أنتم تعلموف (( 
 

 :اإلنساف,وقوؿ بولس )) ألنو يوجد إلو واحد ووسيط واحد بين اهلل والناس* 
 ٘: ٕتيموثاوس ٔ((  يسوع المسيح

 

لى بل إ ,مصنوعة بيد أشباه الحقيقية)) ألف المسيح لم يدخل إلى أقداس * 
 ٕٗ: ٜعبرانيينليظهر أماـ وجو اهلل ألجلنا ((  ,السماء عينها
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 فقد سبق ,طلق على العباد الصالحينف عبارة ابن اهلل تُ نسيت التنويو أ -
 وكذلك يعقوب ,ٙ: ٕٛمزمورنهم أبناء اهلل ي إسرائيل أوقيل على بن 

وكذلك قوؿ المسيح )) فكونوا  ٗٔ: ٚصموئيل ٕوكذلك سليماف  ٕٕ: ٗخروج 
وقوؿ يوحنا )) يا  ,ٛٗ: ٘متى أنتم كاملين كما أف أباكم السماوي كامل (( 

 ٕ: ٖيوحنأ أحبائي نحن اآلف أبناء اهلل ((
ف نجيل ألذا فبل حرج بلغة اال ,وصالح أو نبي  يُدعى ابن اهلل فأي رجل بارٍ 

 ,مجازيًا سبحانوهلل  بناءً والصالحين أو غيره من األنبياء طلق على المسيح أيُ 
 .بالعقوؿ اً ستخفاففهذا إ ,ًيا كإبن مولود من اهلل سبحانولعنو ابن اهلل فأما أ

 وفي ىذا قاؿ اهلل سبحانو 
 بَحانَُو َبْل ِعباٌد ُمكَرُموْف "لًدا سُ " َوقَاُلوا اّتَخَذ الّرْحَمُن وَ 

 سورة األنبياء ٕٙ

 
 ,خي مايكل بالحديثأجلس مكاني ويتفضل أوقبل أف ي حديثي نهبهذا أُ  -

وال  ,ف ينظر جميعنا إلى حياتو اآلخرةوأ ,ف تظل الطيبة واأللفو بينناأود أ
فحياتنا الدنيا ىذه لن  ,جو في جهنم والعياذ باهللما قد يزُ  شيءيتعصب ل

فبل تحتمل التمسك بأي  ,و الثمانين عاًما إف امتلكناىمأ تتعدى السبعين
بجانب حياتنا الدنيا . فما حجم ىذه الحياة .اهلل المحفوظ منهج غير منهج

 ..ف يؤخذ الموضوع بجديةفأرجوا أ,؟األبدية
 

 .بعد االنتهاء لى الخلف مبتسًمانظر إ ,في لقطة لم يفهمها سوى سمية
******** 
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كيف   ,نتهى حساـ من كلمتو وسط نظرات الجميع تأكلو بالدىشة والتعجبإ
 .عرؼ كل ىذه األشياء

 :ىمست سمية في ُأُذف مارتينا
 ماذا ,يبدوا انو قرأ الكتاب المقدس بأكملو ودرسو دراسة بحثية متعمقة -

 !ستفعلوف معو
 :نظرت إليها مارتينا وقالت بصوت خافت

 .لست متفائلو بالمرة ,سنرى ماذا سيفعل مايكل وكيف سيرد -
. فبدأ .. ويرى عبلمات اإلحباط تملئ وجوىهم.صدقائونظر مايكل إلى أ

 :حديثو مستفتًحا
 سم االب واالبن والروح القدسبا -

 وعلى دراستك المتعمقة التي ,خي حساـ على علمك الواسعُأحييك أ
 .اظهرتها لنا جميًعا 

 واآلف ,لكن كل ماتحدثت فيو ىو يخص الطبيعة البشرية للسيد المسيح
 ك.وأقوؿ ل.سأعمل على إثبات الطبيعو اإللهية لسيدي يسوع المسيح 
 بل ,ف السيد المسيح أعلن كثيًرا صراحة ومجازيًا أنو ىو اهللوألصدقائي أ 
 وسأسردىم لك اآلف حتى نرى ,فعالو الفريدة تشهد لو بذلك ايًضاأ 
 ..اختذالك للنصوص 

 ..على كلمات يسوع المسيح امةظرة علقي ندعنا نُ 
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وإذا دققنا النظر فإننا سنجد المسيح  ٖٓ: ٓٔيوحنا" أنا واآلب واحد " * 
إف لم يكن ىو  ,عادؿ نفسو باهللفمن ذا الذي يُ  ,نو اهلل في ىذا العددعي أيدّ 

 !اهلل نفسو
" لسنا نرجمك ألجل عمل  :لهذه العبارةاليهود ف نرى رد لكن مهم أيًضا أ

 نت إنساف تجعل نفسك إلًها "فإنك وأ ,بل ألجل تجديفك ,حسن
مما  ,نو إلوهود قد ترجموا عبارة يسوع بأنها إدعاء أفنرى أف الي. .ٖٖ: ٓٔيوحنا

 بقولو  ,ف يسوع المسيح كاف يعني صراحة بأنو اهلليوضح لنا أ
 نا واآلب واحد "" أ

 
 ٖٛ: ٓٔيوحنا ويقوؿ المسيح في موضع آخر " اآلب فيَّ وأنا فيو " * 
مما يدؿ على انو ىو  ,نهم واحدهذا تصريح آخر أنو في اهلل واهلل فيو وأف

 .اهلل
 وفي موضع آخر يقوؿ فيو المسيح أنو أزلٌي * 
 ٜ٘: ٛيوحناقبل أف يكوف إبراىيم أنا كائن "  ," الحق الحق أقوؿ لكم 

 
علن يسوع حقيقة شخصو بقولو " أنا ىو " وىو استخداـ واضح ألسم * وأ

 ٗٔ: ٖسفر الخروج اهلل المذكور في العهد القديم في 
 ٔ:ٔ" يوحنا وؿ انجيلو " كاف الكلمة اهلل يوحنا في أ* وقوؿ 

 
 ٕٛ: ٕٓحنا يو وقوؿ التلميذ توما للسيد المسيح " ربي وإلهي " * 

 نو ربو وإلهوح كبلـ التلميذ ألنو موافق عليو أوىنا لم يقم يسوع بتصحي
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 ٖٙ: ٛيوحنا وكذلك قوؿ المسيح " مملكتي ليست من ىذا العالم " * 

 مثلنا فمملكتو ىي المملكو الخالدة النو ىو اهللوذلك ألنو ليس 
 

 وىل يقدر على غفراف الذنوب إال اهلل ,وايًضا ال ننسى غفرانو للذنوب* 
 ٘: ٕمرقسفقد قاؿ السيد المسيح للمفلوج " يابني مغفوٌر لك خطاياؾ " 

من يقدر  ؟و قالوا اليهود تعقيًبا على ىذا " لماذا يتكلم ىذا ىكذا بتجديف
 . "؟أف يغفر الخطايا إال اهلل وحده

 
لى اآلب إال ليس أحد يأتي إ ,قوؿ المسيح " أنا ىو الطريق والحق والحياة* 

لى الطريق والخبلص الذي بدونو نذىب إ. فالمسيح ىو .ٙ: ٗٔيوحنابي " 
 .الجحيم

 
 ٕٛ: ٕمرقس السبت أيًضا "  ربقوؿ المسيح " ابن االنساف ىو * 
 
 أما أنا فلست من ىذا العالم " ,المسيح " أنتم من العالمقوؿ * 

 ٖٕ: ٛيوحنا 

 
 ٚ:٘فيلبيٕبكر كل خليقة "  ,نو " صورة اهلل غير المنظوروقيل عنو أ* 

 
 ٕ: ٛمتى سجود العديد للسيد المسيح " إذ أبرص قد جاء وسجد لو " * 
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 ٛٔ: ٜمتى إذا رئيس قد جاء فسجد لو "  ," وفيما ىو يكلمهم بهذا* 
 

اسناد الدينونة للمسيح " أنا أناشدؾ إًذا أماـ اهلل والرب يسوع المسيح * 
 ٔ: ٗتيموثاوس ٕالعتيد أف يدين  األحياء واألموات عند ظهوره وملكوتو " 

 
فهي كافية وصريحة لتثبت  ,كل ىذه وغيرىا أقوالو وأقواؿ المعاصرين لو -

 !ىل ىذا إنساف عادي أـ انو ىو اهلل
 للقوانين بميبلده اإلعجازي بدوف أب كسر المسيح* 
 قياـ المسيح بشفاء المرضى* 
 إكثار الطعاـ ليكفي الكثير من الناس *
فمن لو القدرة والسلطاف على إحياء الموتى  ,واألىم ىو إحياء الموتي *

 ؟سوى اهلل
 ٕٚ: ٕٔمتىالتسلط على الشياطين  *
 ٜ-ٚ: ٕتحويل الماء إلى خمر يوحنا *

 .ربعين يوًما دوف أكل أو شربأ*  صياـ المسيح 
 
يًضا بهذا القدر من األدلة والبراىين التي تثبت بما ال يدع مجاالً أكتفي أ-

 .للشك أف السيد المسيح ىو اإللو الوحيد خالق ىذا الكوف
 ف يؤمنجب على من ال يؤمن بيسوع المسيح أوآخر ما أود قولو ىو انو ي

 .وشكًراوالغفراف..بو حتى يناؿ الخبلص  
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 :حديثو متنهًدا فقاؿ أيمنوبدأ  ,مايكل إلى مكانو عاد
 . قد أدلى كل منكم بدلوه وعرض ماعنده...حسًنا حسًنا -

 :قاطعو صوت حساـ
نو نبي كسائر بن مريم الصريحة التي يُثبت بها أا اسيدنأنا عرضت أقواؿ  -

لذا فأريد  ,التي يعتقد أنها أدلة أيمنرد على أدلة ولم أ ,األنبياء الكراـ
 !. ىل تسمحوا لي.التعقيب على جميع النقاط التي طرحها اآلف

 :اندىشت سمية وقالت في نفسها مبتهجة
 ..ليست مقنعة بالمرة أيمنوأدلة . .اذا ستقوؿ ثانيةم -

 :فتابع ,ومايكل الى بعضهمها أيمننظر 
 . تفضل..ستاذ حساـكما تحب يا أ  -

 :ًدا وبقوة وقف حساـ مجد
 ..أما بعد ,والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل بسم اهلل -
ألني قطًعا مؤمن بو وأتبعو ولم مجدًدا نا ال أحتاج اإليماف بيسوع المسيح أ

 ..أكفر بو
 ,ومسيحٌي ألتباعي المسيح ابن مريم ,فأنا ُمحّمدٌي ألتباعي النبي ُمحّمد
يهم وإبراىيمي ألتباعي أبا األنبياء عل ,وموسوي ألتباعي كليم اهلل موسى

ويتلخص كل ذلك في كلمة " ُمسلم "  فلم يأتي  ,جميًعا الصبلة والسبلـ
بل دعوتهم واحدة ودينهم واحد وىو  ,أحد بدين واآلخر بدين غيره

 .اإلسبلـ
 ((  ـْ سبَل اإلِ  اهللِ  ندَ عِ  نَ يِ الد   فَّ )) إِ لذا أخبرنا اهلل سبحانو  
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لذا  ,والخضوع هلل وحدهفأتى كل منهم برسالة التوحيد الخالصة واإلسبلـ 
فإيماف المسلم لن يكتمل إال بإيمانو بجميع الرسل واألنبياء والكتب التي 

 .أرسلت إليهم
 ,لى النقاط التى طرحها مايكلوسأنتقل سريًعا إ ,لن أطيل أكثر في ىذا األمر

 نبدأ وباهلل التوفيق.
 )) أنا واآلب واحد (( و )) اآلب فيَّ وأنا فيو ((* 

. وإذا رجعت يا .أو انو مساٍو هلل ,ىنا ال يعني أبًدا أنو اهلل قوؿ المسيح
لى السياؽ كامبًل ستجد أف المقصود ىو الوحدة في الهدؼ وليس عزيزي إ

 .الوحدة في الذات اإللهية
 ؿكما أف ابن مريم سبق وأطلق ىذه الوحدة على التبلميذ فقا

 نافيكليكونواىموأ يهااآلبفيّ أ نتأ نكأ كماليكونالجميعواحدا ))
 عطيتهمالمجدالذيأ ناقدوأيرسلتنأ نكأ ليؤمنالعالمواحدافيناايضً أ
 ٕٔ: ٚٔيوحنا(( .ننانحنواحدأ ليكونواواحدكماعطيتنيأ

 
فالوحدة ال تتعدى وحدة في الهدؼ وإال كاف جميع الحواريين مع المسيح 

أطلقها إلطبلؽ المسيح عليهم نفس الوحدة التي واهلل أقانيم ومساويين لو 
 في السابق.

) ليكونوا ىم أيًضا واحًدا  لى قولو في نفس العدد عن تبلميذهاإلضافة إب
) اآلب فّي نفي فهمك الخاطيء لقولو فذلك ي( و ) أنا فيهم وأنت فيَّ ( فينا

 فعليك مزجفإف لم تربط النصوص ببعضها لتعي قولو أكثر وأنا فيو (
 .ًضاالتبلميذ مع اهلل والمسيح لتعبدىم ىم اي
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 وأنتم فّي وأنا فيكم ((  ,وكذلك قولو )) تعلموف أني في أبي
  ٕٓ: ٗٔيوحنا

ليكونوا واحًدا   ,احفظهم في اسمك الذي أعطيتني ,)) أيها االب القدوس* 
 تنا ىي وحدة ىدؼ ليكونوا واحًداف وحدأي كما أ ٔٔ: ٚٔيوحناكما نحن (( 

 الهدؼ.القصد و مثلنا في 
تهموه بأنو يجعل نفسو إلًها بسبب ىذا القوؿ " إ * أما عن قولك بأف اليهود

تقتطع السياؽ مرة أخرى لكنك وياللعجب  ,واحد " فهذا صحيح أنا واالب
ليخدـ أىدافك فلم تأتي بإعتراض المسيح عليهم التهامهم لو بهذا اإلتهاـ 

أما المسيح  ,ادعى االلوىية ألنك تريد أف تعبدهوتتبنى قوؿ اليهود في أنو 
 :بعدىا مباشرةفقد قاؿ 

 " أنا قلت أنكم آلهة  " (( :)) أليس مكتوبًا في ناموسكم
 ؟اللفظ اَم تعترضوف علّي بهذفلِ  ,آلهةاي أنو تم دعوتكم انتم ك

 وبنوا العلي كلكم (  أنتم آلهة) أنا قلت  ٙ: ٕٛمزمور والمسيح يقصد 
ومن جهة أخرى فلفظ إلو في الكتاب المقدس يطلق على   ,ىذا من جهة

على النبي موسى   أو على الشيطاف أو ,إما على اليهود كهذا العدد ,كثيرين
 كما سيأتي بيانو.

 )) قبل أف يكوف إبراىيم أنا كائن (( * 
 ,ىذا باطل وال يقبلو العقل ,بأف ىذا يؤكد أف المسيح أزلي أيمنقولك يا 

 ؟لماذا
فهنا مخلوؽ يتحدث عن  ,براىيم نفسو مخلوؽ وليس أزليإسيدنا ألف 

 أما عن الكينونة فجميعنا كائنين في علم اهلل قبل وجودنا ىنا أصبلً مخلوؽ, 
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 ( نيرىيوميفرأىوفرحبأبراىيمتهللإ ) أبوكم
ف اهلل سبحانو أخبر ابراىيم بمن أ ,ٗالمقصود بالعبارة السابقة إف صحت

فإذا كاف المسيح إلًها   ,من األنبياء ومنهم المسيحيأتوف من بعده من نسلو 
كاف من الغريب القوؿ بأف إبراىيم الذي ىو نبي اهلل سيتهلل أف   ,كما تّدعي

 !يرى يـو اإللو المتجسد
أنو شخص ليس  ,كما أف الكتاب تحدث عن شخصية ُتدعى ملكي صادؽ

  ٖ-ٔ: ٚعبرانيين ,لو بداية وليس لو نهاية بدوف أب وبدوف أـ
من   فراجعا ىذاملكساليمكاىناللهالعليالذياستقببلبراىيمملكي صادؽ  ألف"

 .براىيمعشرامنكلشيءإ كسرةالملوكوباركهالذيقسملها
 ـأ بببلأ لكالسبلمببلم املكساليميضً أ والملكالبرثمأ المترجم
 ياملهوالنهايةحياةبلهومشبهبابناللههذايبقىأ البداءة .ببلنسب

 " لىاالبدإ كاىنا
 !!ابُن مريم ملكي صادؽ أـ سيدنا ؟باألزليةيهم أحق فأ

 !ف شخصية ملكي صادؽ شخصية كتابية غامضةمع العلم أ
قوؿ بولس عن نفسو وعن آخرين )) كما أختارنا فيو قبل تأسيس العالم 

 ٗ: ٔافسسلنكوف قديسين ((  
 !يًضا من قبل العالمفبولس أ ,وعلى نفس القياس

األزؿ كما جاء )) قبلما صورتك في الكل موجود في علم اهلل سبحانو منذ 
وقبلما خرجت من الرحم قدستك, جعلتك نبًيا للشعوب ((  ,البطن عرفتك

 ٘: ٔارمياء 
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بعد قوؿ المسيح " قبل أف يكوف ابراىيم أنا كائن " أراد اليهود رجمو فهرب 
 ؟م لم يقل لهم أنا اهللفلِ  ,فإف كاف عنده القدرة على الهرب ,منهم

 وكاف سيهرب كما فعل من قبل  ,ؿ ليعطل عملية الفداءفلم يكن ىذا القو 
 وىذا القوؿ الخاص بابن مريم يشبو قوؿ نبينا الكريم عليهم الصبلة والسبلـ

 )) كنُت نبًيا وآدـ بين الروح والجسد (( 
 
 )) أنا ىو (( *

نو قاؿ " أنا ىو " ذلك باالضافو أل ,ابن مريم إلو سيدنا فإدعائك يا مايكل أ
 .بل ىذا مخالف لئلنجيل نفسو ,تروج لو شيءي ال يدؿ على أإلى أنو 

احة انو ىو اهلل كما صرح  ف يعبر بوضوح وصر أواًل المسيح لم يكن عاجًزا أ
 .وىناؾ من أعظم منو الذي أرسلو ونبي   ورسوؿٌ  نو عبدٌ كثيًرا أ

 ٕٛ: ٛيوحنا ,قوؿ ابن مريم بعد لفظ " أنا ىو " تنفي الىوتو ومثل ذلك

 قاللهميسوعمتىرفعتمابناالنسانفحينئذتفهموف 
 " بيي أتكلمبهذاكماعّلمنأ فعلشيئامننفسيبلأ أنيأناىوولست

كما جاءت أقواؿ العديد من االشخاص بلفظ " أنا ىو " ولم يتخذىم أحد 
فقد قالها من قبل الحواريوف وقالها يهوذا وقالها الرجل األعمي بنفس  ,آلهة

 اللفظ " أنا ىو "
 ٕٕ :ٕٙمتى 
 ٕٙ: ٕٙمتى 

  ٜ-ٛ: ٜيوحنا 
 نا ىو " في العهد القديم باإلضافة إلى أف ىناؾ من قاؿ " أ
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 ٕٗ: ٕٚتكوين 
 ٛ: ٛٔملوؾ ٔ
 
 )) كاف الكلمة اهلل ((* 

لنرى النص كامبًل حتى  ,أتعجب كيف تفهم ذلك النص مايكلصراحة يا 
وكاف الكلمة  ,والكلمة كاف عند اهلل ,يتضح األمر )) في البدء كاف الكلمة

مما   شيءبو كاف وبغيره لم يكن  شيءىذا كاف في البدء عند اهلل كل  ,اهلل
 ٖ-ٔ: ٔيوحناكاف (( 

 .لنفهم النص شيًئا فشيًئا
نضع لفظ  ,ونضع مكاف لفظ الجبللة اهلل ,ًذالنعوض إ ,الكلمة ىو اهلل

 :كتالي  فيصبح ,كما يقوؿ النص  اهلل الكلمة ألف الكلمة
 وكاف اهلل اهلل (( ,واهلل كاف عند اهلل ,اهلل)) في البدء كاف 
!! 

 
فإف كلمة "  ,فذلك ال يستقيم إف كاف األزؿ كما تّدعي ؟بدءما معنى في الو 

 .في البدء " وردت بالكتاب المقدس على معاني عديدة
منها بداية الخلق والتكوين كما جاء )) في البدء خلق اهلل السموات واألرض 

 فترة محدودة من الزمن وليس األزؿ كما قاؿ لوقاومنها ,ٔ:ٔتكوين(( 
 ٕ: ٔلوقا)) كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء ((  

 .ف في البدء يعني في األزؿلك أوبناًء علي ذلك ال يستقيم قو 
 وكيف أزلي وىو إبن ولو آب ؟ أـ أف اإلبن موجوٌد قبل أبيو؟
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 قوؿ توما للمسيح )) ربي وإلهي ((  *
 " ٕٛ-ٕٚ: ٕٓيوحنا"

 ,صيغة تعجب ودىشة وليست نداء صيحة توما " ربي وإلهي " ىي
 يارب ( ,يا اهلل ,وذلك معتاد قولها تعبيًرا عن الدىشة ) اهلل

 oh my Godوالتعبير باالنجليزية مشهور جًدا 
 و الرب قضى معهم ثبلث سنوات ولموىل من المنطقي أف يكوف اهلل أ

 إال بعد اندىاش توما!! نو ىو الربيتبينوا أ 
 ,و معلمؼ رب تأتي بمعنى سيد أ ,لفظ "رب " ال يعني بالضرورة اهلل* 

 .التي نستخدمها على القائدين ,Lordوتترجم باإلنجليزيو 
 

 بو جيًدا لآلتي:تريدؾ اف تنأ
 جلس عن يميني حتى أضع أعدائكإ الرب لربي)) قاؿ  ٔ: ٓٔٔمزمور في 

كة يقوؿ ) قاؿ نفس ىذا العدد في اصدار الترجمة المشتر  ,موطَأ لقدميك ((
 .... (.جلس عن يمينيالملك إ لسيديالرب 

 إًذا رب قد تعني سيد أو معلم كذلك مثل رب البيت ورب العمل
 وسيرد عليك البابا ,. فلن أرد عليك في ىذا العدد..أما لفظ إلو.وىكذا 

 ٘فيقوؿ في كتابو ,فسوشنوده ن
 "قاؿ لو اهلل " جعلتك إلها لفرعوفمثل موسى النبي الذي ))

كلمة إلو ىنا ال تعني أنو خالق, أو أنو أزلي, أو أنو قادر علي كل   (ٔ: ٚخروج )
!! كبل, بل إف موسى قاؿ عن نفسو " لست أنا صاحب كبلـ, ال اليـو شيء
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وقاؿ "أنا  (ٓٔ: ٗخروج)وال أمس وال أوؿ من أمس.. أنا ثقيل الفم واللساف" 
. فقاؿ لو الرب " (ٖٓ: ٙخروج)الشفتين. فكيف يسمع لي فرعوف؟!  أغلف

وليس بمعني أنو ا لو ومتسلطا عليو. جعلتك إلها لفرعوف"  بمعني سيدً 
((إلهحقيقي.  

 
 كما أف الشيطاف ُدعي إلًها* 
 ..ٗ: ٗكوٕ )) الذي فيهم إلو ىذا الدىر قد أعمى أذىاف غير المؤمنين (( 

 و اليهود آلهة حسب الكتاب المقدس 
 ٙ: ٕٛمز)) أنا قلت أنتم آلهة وبنو العلي كلكم (( 

 .ف لفظ إلو أيًضا قد يكوف المقصود بو قاٍض أو نبي أو سيدبذلك يتضح أ
 

 وأصدقائو أيمني يتلقاه ترد األسهم مرة أخرىالالتقط حساـ أنفاسهليكمل 
 !!..وسمية نفسها متعجبة بل ,في دىشة

 )) الذي رآني فقد رأى اآلب (( * 
 ف نفهم ونعي أقواؿ ابن مريم جميعها وأال نختذلها ونلويها لتخدـعلينا أ

 نو نبيٌ حة تثبت بما ال يدع مجااًل للشك أفأقواؿ ابن مريم الصري,فكارنا أ 
 .ورسوؿ وعبد هلل

ابن مريم سيدنا و  ,حد التبلميذ أف يرى اهللد أصر أفق ,ما مثل ىذا القوؿأ
  ٕٓ: ٖٖخروجنو ال يستطيع أحد اف يرى اهلل كما جاء في يعلم أ
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: ٔيوحناألف الذي يراني ال يعيش " وكذلك في  ," أما وجهي فبل تقدر أف تراه

" اهلل لم يره أحد قط " فأماـ إصرار الرجل كاف رد ابن مريم مجازيًا   ٛٔ
 :كأقوالو التاليو

)) الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذؿ 
 ٙٔ: ٓٔلوقاالذي أرسلني (( 

ف التبلميذ آلهة ألف من يرذلهم يرذؿ فهل سنأخذ الكبلـ كما ىو ونقوؿ أ
 !!اهلل

 والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني (( ,)) الذي يقبل من أرسلو يقبلني
 ٕٓ: ٖٔيوحنا

والذي  ,الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني :)) فنادى يسوع
  ٘ٗ-ٗٗ: ٕٔيوحنايراني يرى الذي أرسلني (( 

ف اإليماف ىو اإليماف باهلل ومن يرسلو اهلل ذلك لتعريف الناس يوضح ىنا أ
طالما  و الرسوؿ المرسل من اهلل تكفيوفي ذلك الوقت رؤية النبي أ ,باهلل

 .ا كاف رد ابن مريم ىنا كذلكلذ,أقاـ الحجة والدليل واآليات
باإلضافو يا مايكل أف الرؤيو في ىذا العدد كما قلنا مجازية ويوضح ذلك 

 :ىذا العدد
 يصنع الشر فلم يُبصر اهلل ((ومن  ,)) ألف من يصنع الخير ىو من اهلل

 " فلم يبصر اهلل " القوؿ ىنا مجازي ألنو لم يبصر اهلل  ٔٔ: ٔيوحنا ٖ
 .باقي المؤمنين

اسمع لصوت الشعب في   :وكذلك في العهد القديم ) فقاؿ الرب لصموئيل
 ٚ: ٛصموئيل ٔألنهم لم يرفضوؾ أنت بل إياي رفضوا (  ,كل ما يقولوف لك
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 )) مملكتي ليست من ىذا العالم (( و )) أنا لست من ىذا العالم (( *

فهم أكثر ي الدنيا . أّما ف.فأنبياء اهلل سبحانو جزائهم في اآلخرة,ىذا صحيح
 الناس ابتبلًء.

وابن مريم قاؿ نفس القوؿ على الحواريين )) لو كنتم من العالم لكاف العالم 
ولكن ألنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك  ,يحب خاصتو

وكذلك )) ليسوا من العالم كما أني لست  ,ٜٔ: ٘ٔيوحنايبغضكم العالم (( 
 ٙٔ: ٚٔيوحنامن العالم (( 
 

 )) يابني مغفوٌر لك خطاياؾ (( *
لغفراف وىذا نك نسبت لو اإال أ ,ثبت الغفراف لنفسوف ابن مريم لم يُ رغم أ

كما نقوؿ نحن حٌج مبرور وذنٌب   ,ف اهلل غفرلكغير صحيح ألنو يقصد أ
 ... ولكن اهلل سبحانو ىو من يغفر.فلم نغفر نحن ,مغفور

)) واغفر لنا  عليو السبلـ كما عّلمابن مريم توجو هلل بالدعاء وطالًبا الغفراف  
 ٕٔ: ٙمتىذنوبنا كما نغفر نحن أيًضا للمذنبين إلينا (( 

 طلب من اهلل أف يغفر لمن اعتدوا عليو ) حسب الكتاب ( 
 يا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال يعلموف ماذا يفعلوف ((:)) فقاؿ يسوع

 ٖٗ: ٖٕلوقا 

لكن دائًما يطلب  المغفرة لنسب المغفرة لنفسو,فلو كاف ىو صاحب 
 المغفرة من ربو.
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كما صرح ابن مريم أف صاحب الغفراف ىو اهلل )) فإنو إف غفرتم للناس 
 ٗٔ: ٙمتىيغفر لكم أيًضا أبوكم السماوي ((  ,زالتهم

 ٕ٘: ٔٔمرقس.(( .وقاؿ )) ومتى وقفتم تصلوف فاغفروا
 نو حسب العهد القديم كاف للكهنة غفراف الذنوبوال ننسى أ

 ٖ٘: ٗالويين)) ويكفر عنو الكاىن من خطيتو التى أخطأ فُيصفح عنو (( 
الشعب الساكن فيها مغفوٌر  ,أنا مرضت:شعياء )) وال يقوؿ ساكنٌ وكذلك أ
 ٕٗ: ٖٖاشعياءاإلثم ((

 
 )) أنا ىو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي لآلب إال بي (( *

 سلكت غيره تضّل وتشقى  ذارسل اهلل ىم فعبلً الطريق الذي إ فِإعلم أ
 ألنو ىو من أرسلهم ويؤكد ذلك قوؿ ,لى اهلل سبحانو وتعالىوىم الطريق إ

 وذلك يشبو اليـو حاؿ من ,ابن مريم )) ليس أحد يأتي لآلب إال بي ((
 ألف اإليماف باهلل ,ىذا ىراء ,نهم يؤمنوف باهلليكفروف بالدين ويقولوف أ

 ا لنا عن طريق األنبياء والرسل وال يجبرسلهيقتضي اإليماف بتعاليمو التي أ
 .ف نّدعي اإليماف تحت سقف غير سقف الدين الذي أرسلو اهلل  لناأ

 
 )) ابُن اإلنساف ىو رب السبت أيًضا (( *

  lordوتترجم باإلنجليزية  ,كما قلنا من قبل رب تعني سيد
 ف االصدارات الحديثو للكتاب المقدس تترجمها كالتالي كما أ

 .فابُن اإلنساف ىو سيد السبت (( كالترجمة المشتركة والكاثوليكية)) 
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 بكر كل خليقو (( ,)) صورة اهلل غير المنظور *
ا وال نرى مثل ىذه ف ىذا القوؿ عن بولس الذي لم يرى المسيح أبدً رغم أ

ف ىذا العدد ال يدؿ إطبلقًا على العبارات عند أحد من تبلميذ المسيح إاّل أ
ف الرجل ىو صورة اهلل ومجده )) بدليل قوؿ بولس نفسو أ ,ريمإلوىية ابن م

وأما المرأة فهي  ,فإف الرجل ال ينبغي أف يغطي رأسو ألنو صورة اهلل ومجده
 ٚ: ٔٔكورنثوس ٔمجد الرجل (( 

يشارؾ اهلل في ىذه الصورة )) وقاؿ  -وفق الكتاب المقدس–وآدـ أيًضا -
 ,فخلق اهلل اإلنساف على صورتو...نعمل اإلنساف على صورتنا كشبهنا :اهلل

  ٕٚ-ٕٙ: ٔالتكوينعلى صورة اهلل خلقو (( 
فقد رد عليهم الكتاب  أما المعنى الحرفي الذي يريدىالبعض ليخدـ األىواء

قبلي لم يصور  ,نفسو )) اجتمعوا يا كل األمم مًعا.. لكي تعرفوا وتؤمنوا بي
  ٔٔ-ٜ: ٖٗاشعياءأنا أنا الرب وليس غيري مخلص ((,إلو وبعد ال يكوف

 
 * سجود أشخاص للمسيح ليس دليل إلوىية.!

لكن ليس كل سجود عبادة, بدليل  ,من مظاىر العبادة فالسجود صحيح أنو
 وفي مماتو. ,ف ىناؾ من سجد لؤلب شنودة في حياتوأ

وأيًضا سجد نبي اهلل إبراىيم إكراًما لبني حث )) فقاـ إبراىيم وسجد لشعب 
 ,ٚ: ٖٕالتكوينلبني حث ((  ,األرض

 ,وكذلك نبي اهلل موسى سجد لوالد زوجتو )) فخرج موسى الستقباؿ حميو
  ٚ: ٛٔخروجوسجد وقبلو (( 
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وكذلك سجود إخوة يوسف لنبي اهلل يوسف )) فأتى إخوة يوسف وسجدوا 
 ٙ: ٕٗالتكوين لو بوجوىهم إلى األرض (( 

العصور السابقو فكل ىذا وغيره سجود إحتراـ وتبجيل وذلك كاف سائًدا في 
 ما رفض بولس وبطرس لسجود الوثنيينأ ,ولكن حرمتو الشريعة اإلسبلمية

 فذلك ألف سجود الوثنيين لهم سيكوف سجود عبادة ال تعظيم ,لهما
 .واحتراـ

 ؟ثم يعبدوه يعتدوا عليووإف كاف السجود البن مريم سجود عبادة فكيف 
لو جاثين  يسجدوفثم  عليو ويبصقوفعلى رأسو بقصبة  يضربونو)) وكانوا 

 ٜٔ: ٘ٔمرقسعلى ركبهم (( 
 

ف المسيح دياف )) أنا أناشدؾ إًذا أماـ اهلل والرب يسوع * قوؿ بولس أ
 المسيح العتيد أف يدين األحياء واألموات عند ظهوره وملكوتو (( 

ف يكوف ابن مريم الباحث الصادؽ ىنا سيجد أف ىناؾ نصوص عديدة تمنع أ
 مثل )) ألنو لم يرسل اهلل ابنو إلى العالم ليدين العالم ((  ,ديّاف ألحد

 ٚٔ: ٖيوحنا
وكذلك ابن مريم كيف سيدين وىو لم يضمن الجنة البني خالتو وتلميذيو )) 

واحد عن يمينك  ,أف يجلس ابناي ىذاف :قالت ؟ماذا تريدين :فسألها
ني .وأما الجلوس عن يمي.واآلخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع

 وعن يساري فليس لي أف أعطيو إال للذين أعد لهم من أبي (( 
 ٖٕ -ٕٓ: ٕٓمتى
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فإف الكتاب يخبرنا  ,ولكن إف أصريت على أف الدينونو من أعماؿ ابن مريم
 .أف آخرين سيدينوف أيًضا وما عليك إال أف تقدـ لهم العبادة على الفور

 !!المبلئكةنو وغيره سيدينوف العالم حتى أتباعو أ فبولس وعد
. ألستم تعلموف أننا سندين ؟.)) ألستم تعلموف أف القديسين سيدينوف العالم

 ٖ-ٕ: ٙكورنثوسٔ((  ؟المبلئكة
 

 و ليس ,ميبلد ابن مريم دوف تزاوج بين رجل وامرأة معجزة من اهلل تأييًدا لو* 
 ليو السبلـعدليل على إلوىية ابن مريم 

 فآدـ عليو السبلـ ُخلق دوف أب وال أـ 
 اء ُخلقت من رجل دوف أـ حوّ و 

 :يتحدث عن شخصية ملكي صادؽ الغامضة ويقوؿ والكتاب
ببل  ,ببل أـ ,. ببل أب.كاىن اهلل العلي  ,ملك ساليم ,)) ملكي صادؽ ىذا

ىذا يبقى كاىًنا إلى  ,بل ىو مشبو بابن اهلل ,ال بداءة أياـ لو وال نهاية ,نسب
 ٖ: ٚٔعبرانيينألبد (( ا

 ؟فِلم ال تقوؿ بألوىية ملكي صادؽ
 

 على إحياء الموتي أو فعل بعضعليو السبلـ ابن مريم سيدنا قدرة * 
و ليؤمن بو الناس أنو رسوؿ اهلل وليس خرى ذلك تأييد من اهلل لالمعجزات األ

 نو إلًها.أل
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 !فابن مريم لم يُقم من األموات سوى ثبلث أشخاص فقط
) فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم زقياؿ النبي فقد أحيا جيٌش عظيم أما ح

  ٓٔ: ٖٚحزقياؿ( على أقدامهم جيش عظيم جًدا جًدا الروح فحيوا وقاموا 
) ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي :الموت حيا صبٌي منكذلك اليشع أ

وصعد  ,ذىابًا وإيابًا ,. ثم قاـ وتمشى في الغرفة.ميٌت ومضطجع على سريره
 ( فعطس الصبي سبع مرات وفتح عينيو ,السرير وتمدد على الصبي

 ٕٖ: ٗالملوؾٕ
) وتمدد على الصبي ثبلث مرات وصرخ وكذلك النبي إيليا أحيا الموتى  

ب لو فاستجاب الر  ,لتعد روح الصبي إليو ,أيها الرب إلهي :إلى الرب وقاؿ
 ٕٕ-ٕٔ: ٚٔالملوؾٔ( فعادت روح الصبي إليو وعاش 

 .البشرلعبادة فكل ىذا ىو بإذف اهلل لتأكيد صدؽ الرسالة والرسوؿ وليس 
 

 جعل قصعة الدقيق وخابية من الزيت ال ينفداف ألياـ ,كما أف إيليا النبي
وخابية  ,قصعة الدقيق عندؾ ال تفرغ :عديدة )) فالرب إلو إسرائيل قاؿ

 ٗٔ: ٚٔالملوؾ ٔ الزيت ال تنقص إلى أف يرسل الرب مطًرا ((
وأخذ إيليا رداءه ولفو  ,كذلك إيليا واليشع )) ووقف كبلىما بجانبي األردف

 بس ((افعبر كبلىما في الي ,وضرب الماء فانفلق إلى ىنا وىناؾ
 ٚ: ٕالملوؾٕ 

 ؿ العصا إلى ثعبافحوّ  و ,كذلك نبي اهلل موسى فقد شق البحر بعصاه
 ل ذلك وأكثر ىي معجزات األنبياء.فك

 ف الفضل لو لم يدعي أ ,من الموتما أحيا لعازر كما أف ابن مريم عند
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ورفع بل توجو إلى اهلل وشكره )) فرفعوا الحجر حيث كاف الميت موضوًعا 
أيها اآلب ألنك سمعت لي وأنا علمت  أشكرؾيسوع عينيو إلى فوؽ وقاؿ:

ليؤمنوا قلت ولكن ألجل ىذا الجمع الواقف ,أنك في كل حين تسمع لي
فخرج  ,لعازر ىلم خارًجا :ولما قاؿ ىذا صرخ بصوت عظيم أنك أرسلتني

 الميت ويداه ورجبله مربوطات بأقمطة ووجهو ملفوؼ ((
 ٗٗ-ٔٗ: ٔٔيوحنا 

 
 إلو. عليو السبلـ ف ابن مريم* التنبؤ بالغيب ليس داللو على أ

 فقاؿ يعقوب عليو السبلـ ألبنائو ,فليس ابن مريم وحده من تنبأ بالغيب
 ٔ: ٜٗتكوين)) اجتمعوا ألنبئكم بما يصيبكم في آخر األياـ ((  

وأف  ,متى نو ال يعرؼُسئل عن موعد يـو القيامة وقاؿ أ ف ابن مريم قدكما أ
وذلك ألف اهلل سبحانو لم يصرح يعرؼ متى يـو القيامة ,اهلل وحده ىو من 

 .بذلك العلم ألحد من عباده
 

 * التسلط على الشياطين.
 :اليهود ابن مريم بأنو يخرج الشياطين بمساعدة رئيسهم قاؿ عندما اتهم

((  ؟فأبناؤكم بمن يخرجونهم ,)) إف كنت أنا أخرج الشياطين ببعلزبوؿ 
 ٕٚ: ٕٔمتى

 !!فهل ىم آلهة ,فأثبت ابُن مريم أف ألبناء اليهود مثل قدرتو
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 * تحويل الماء إلى خمر.
 زاتو في االنجيلوؿ معجّوؿ ابن مريم الماء إلى خمر وىي أإف ح

 !!وياللعجب
 ,فقد حّولها موسى إلى دـ )) تأخذ من ماء النهر, وتسكب على اليابسة

 ٜ: ٗالخروجفيصير الماء الذي تأخذه من النهر دًما على اليابسة (( 
فقد  ,ٜٔ: ٗٔمتى وإف أطعم ابن مريم خمسمائة شخص من خمس أرغفو 

 (ٖٙ-ٖ٘: ٙٔالخروجلوى )والسّ  أطعم موسى ستمائة ألف من المن  
فقد حّوؿ موسى العصا  ,وإف كاف ابن مريم قد حوؿ شجرة التين إلى يابس

 .ٜ: ٚالخروجإلى حّية 
فإيليا أطاعتو  ,وإف كانت الطبيعو تطيع ابن مريم فإف ذلك حصل مع األنبياء

 فلتنزؿ نار من السماء وتأكلك أنت ,النار حتى قاؿ )) إف كنت أنا رجل اهلل
 وأكلتو ىو والخمسين ,فنزلت نار اهلل من السماء ,ن لكوالخمسين الذي

 ٔٔ-ٜ: ٔالملوؾ ٕالذين لو (( 

 
فكذلك صاـ موسى حيث قاؿ )) أقمت  ,ربعين يوًما* أما صياـ ابن مريم أ

 ال آكل خبًزا وال أشرب ماء (( ,في الجبل أربعين نهارًا وأربعين ليلة
 ٜ: ٜالتثنيو

 .السماءأما عن طريقة رفع ابن مريم الى 
 .عظم من طريقة ابن مريما أيًضا رُفع إلى السماء بطريقة أفإيلي

ففصلت  ,إذا مركبة من نار وخيل من نار ,)) وفيما ىما يسيراف ويتكلماف
 ٔٔ: ٕالملوؾ ٕبينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء ((
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أف الجلوس  ٙفيقوؿ األب شنوده في كتابو ,وأما الجلوس عن يمين اهلل
وفي ذلك  ,كرفع المكانة  ,معنوي وليس مادي وال يمكن حملو على الحقيقة

وكل جند السماء وقوؼ ,قاؿ ميخا )) لقد رأيت الرب جالًسا على كرسيو
 ٛٔ: ٛٔاألياـ ٕعن يمينو ويساره ((

 :و غيره من األنبياء ىي بإذف اهلل سبحانولمسيح أوجميع معجزات ا
ِإْسَرائِيَل أَن ي َقْد ِجْئُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن رَب ُكْم أَن ي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن  َوَرُسواًل ِإَلى بَِني 

ًرا بِِإْذِف اللَِّو َوأُْبِرُئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْػَرَص  الط يِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر فَأَنْػُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف طَيػْ
ُكْم ِبَما تَْأُكُلوَف َوَما َتدَِّخُروَف ِفي بُػُيوِتُكْم ِإفَّ ِفي َوُأْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِف اللَِّو َوأُنَػب ئُ 

 )ٜٗ)َذِلَك آَلَيًَة َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
 سورة آؿ عمراف

 
حديثي تفصيبًل وأكثر على كل ما أسماه مايكل أدلة على  وبذلك قد أنهيتُ 

نحبو ونتبعو ونوقره  فالمسيح عليو السبلـ ىو نبي  ورسوؿ,,إلوىية ابن مريم
ونؤمن بو, وال يكوف ذلك دافًعا ألف نفتري عليو كذبًا ونقوؿ عليو كبلًما لم 

 تمنى من اهلل سبحانو وتعالى أف ينير بصيرتكم وقلوبكميدعوا إليو مطلًقا. وأ
 .واهلل الموفق والستعاف .لحق وترؾ الباطلويفتح أذىانكم لقبوؿ ا
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ال وكاف .لم يترؾ دليبًل إ.في ذىوؿ الجميعلى مجلسو في ثقو و عاد حساـ إ
 ..رده جاىًزا

 . .بالميكروفوف أيمنمسك وسط صمت الجميع أ 
 :بدأ متهتًها, لم يعرؼ ماذا يقوؿ وماذا يفعل..حتى قاؿ

ونقوؿ لمايكل ىل تود التعقيب أو  ,نشكر االستاذ حساـ على ىذا العلم-
 !؟مما قالو حساـ شيءالرد على 

 ..ال شكًرا.أَسىأجاب مايكل في  -
 ..أيمنتابع  

نا التالي كما عو كمل موضسنأخذ قسط من الراحة حتى نُ ..شكًرا لكما -
 .اتفقنا

 وظلت سمية..صدقاء جميًعا نحو باب القاعة ليتبادال الحديثإتجو األ
 . لم.جالسو مكانها حتى نزؿ إليها حساـ و ظلت تنظر إليو بفخر وِعّزة 

 .الِعلم ف ابن خالتها بهذاتكن تعلم أ
 . .وصل إليهاوقاؿ سريًعا

 انتظري سأسلم عليهم وآتي إليِك. -
 .حسًنا -

 :يقوؿ . إذ بحساـ بابتسامةٍ .بينما ىم يتحدثوف ويتشاوروف
 .السبلـ عليكم -
 ..وعليكم السبلـ -

 :فتابع
 !!دوف قصد كوف قد اسأت الحديثأرجوا أال أ
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 .يكفينا حوارؾ بأسلوب مهذب ,يا حساـال عليك  :رد مايكل
. اسأؿ اهلل أف يعلمنا .ذاؾ فضل اهلل يؤتيو من يشاء :رد حساـ ُمسرًعا

 .وإياكم
 .لى حساـ في ترقبوىو ينظر إ أيمنفتابع 

سيكوف ..الموضوع التالي في حوارنا,ال ترفضولي طلب عندؾ أتمنى أ -
 .يمتلك علم أكثر مّنا ,محاورؾ ىو شخٌص آخر

 ؟فهل تمانع
 :مبتسًما وقاؿ يمنقاطع حساـ دىشتهم أل

 .أيمنكما تحب يا -
 .. شكًرا لك.حسًنا-
 

نهم ثقاة ـ من اّلذين ال علم لهم ويّدعوف أكاف يحسب مايكل أف حسا
. .نو شاب كأي شاب.سوى أ.شيءيدؿ على لم يكن مظهر حساـ ..وعلماء

 .فانخدعوا واغتّروا
 ..حديثهمخرجوا جميًعا خارج القاعة ليكملوا 

 . كبلىما ينظر إلى اآلخر بنظرات اليفهمها.بينما عاد حساـ إلى سمية
 :. فتهامس حساـ بُأُذف سمية في سرور.سواىما

 .لنطمأف على الكاميرا التي تسجل اآلف -
لى آخر القاعو .سارعوا إ.لى باب القاعة ولم يجدوا عنده أحدبعدما نظروا إ

الكاميرا بزاوية مميزة خلفهم حتى . فسمية وضعت .ليطمأنوا على الفيديو
 .ف يرى أحد الكاميراصوت والصورة في حالة ممتازة دوف أيكوف كبلً من ال
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 :فقالت بهمسٍ 
 ف.سأحفظ الفيديو وابدأ الفيديو الجديد اآل..على ما يراـ شيءكل  -

 :اجابها حساـ بهمٍس أيًضا
 ؟وىل ستكفي الذاكرة  -
 قبل وِسعة الذاكرة حالًيا كبيرة.من بداخلها  شيءأفرغت كل  .ال تقلق-
 مكاننا ونجلس باألماـ حتى ال يشك أحٌد.. لنعود .حسًنا يا سمية-
 
 

                                                                                                                          ******** 
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 َواَل تَػُقُوُلْوا َثبَلثَةٌ                
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 جلس حساـ وسمية يتبادال الحديث. 
 :فقالت سمية مداعبة حسامونظرات اإلعجاب تملؤىا

 .س في نفس الوقتوقِ  نك شيخٌ ؟ لم أكن أعلم أمتى تعلمت كل ىذا -
 تحذريف أ ألم انصحك ؟ألم أنصحك ياسمية ,دعينا نتحدث بجدية-

 ي عن ألعاب الصبية والمراىقين!!ف  وتعودي لرشدؾ, وأف تكُ 
 لها العامل األكبر في جذب وؿ ما نصحتك بو ىو ضبط مبلبسك ألفأ و
 .ي نوٍع من الُصحبة لكِ أ

 :وقالت نظرت إلى األرض في أسفٍ 
 , آسفة!!خبرتني بوأ كاف عندؾ حق في كل ماصدقت, -
 اهلل, فهو سبحانو الغفور الرحيم اللطيف,بل استغفري ال تعتذري إليَّ  -

 بعباده ُيحب التائبين المستغفرين.
 في الوقت المناسب. ما أرسلني لكِ انو يحبك لولو لم يكن اهلل سبح

 شيءأعدؾ يا حساـ أني سأتغير من الغد في كل  ,مجدًدا أصبتَ  -
 وسأتعلم أكثر وأكثر حتى أفعل كل ماىو جميل وأنا مقتنعة بو. 

ف أريدؾ أف تعلمي أ ,بارؾ فيِك ياسمية ويوفقك إلى مايحبو ويرضاهربنا ي -
 انو ىي قمة األُنس والود.الحياة في رضا اهلل سبح

 . والفتنالضيق والشقاء مليئةبوالحياة في البعد عن الله
 اىرة النقية التي حفظها سبحانو منوال يوجد سوى اإلسبلـ, الشريعة الط

 العلمانيين, وجعلها طاىرة نقية لعباده الصالحين, لينالواعفِن الوثنيين وقذارة 
 رضاه في الدنيا واآلخرة.
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 واإلسبلـ ياسمية ليس الصبلة فقط.
 اإلسبلـ إبتسامة جميلة, وكلمٍة طيبة, وإحتراـ وتوقيٌر للكبير, وعطٌف على

 الصغير, وطلٍب للعلم, وإتقاٍف للعمل, وبٍر للوالدين, وإستعانة باإلخوة.
 اإلسبلـ زيارٍة لمريض, وإكراـٍ لسائل, اإلسبلـ تقوى اهلل في السِر والعلن.

 اإلسبلـ يعني النظرة الحراـ سهٌم من سهاـ إبليس, يعني الربا والزنا من
 الكبائر, يعني من غّشنا فليس منا, يعني الرياء والمنظرِة شرٌؾ خفي.

 للظلم والفقر والجهل واألمية أينما كانوا. اإلسبلـ جهاد ومحاربة ونبذٍ 
 اإلسبلـ دعوة وجداؿ بالحسنى واللين.

 اإلسبلـ من رأى منكم منكًرا فليغيره على األقل بقلبو. 
 اإلسبلـ سبلـ وحب وخير وأُلفة ورفاىية دوف إفراط. 

 اإلسبلـ دعوة لغيرؾ لك مثلها وإف لم تدُعها.
 ف وروح وكل شيء. اإلسبلـ ِعفة وتزكية وطهارة قلب وبد

 كل ذلك قد أُِمرنا بو في القرآف الكريم
 وسنة النبي ُمحّمٍد صلى اهلل عليو وسلم. 

 
 اليـو نحن تخيلي لو فهم الصحابة قديًما اإلسبلـ كما نفهمو

 لما خرج اإلسبلـ من مكة.
 أعطى فرصة كبيرةقد وذلك ,مشكلتنا التي نعاني منها ىي الجهل بالدين

 صوروه لنا ,والجن أف يصوروا لنا ديننا حسب ما يريدوف ىملشياطين اإلنس 
 تباع الشهوات,وىيأوا لنا أف كل الفرح في إبالكبت والبعد عن الفرح

 وتحليل المحرمات.
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 وتناسينا قوؿ اهلل سبحانو " ُقْل بَفْضِل اهلِل وِبَرحَمتِو فِبَذلَك فَػْليفَرُحوا "
 بل أباح لنا وسّخر لناوال ليحرمنا, اوتناسينا أف اهلل سبحانو لم يخلقنا ليعذبن

 طالما أننا ال , لكن كل شيئاً في مكانو الصحيح,في ىذا الكوف شيءكل 
 نضر أنفسنا وال غيرنا وال نتعدى على حقوؽ الغير وال نغضب اهلل سبحانو

 ونسير وفق أوامره ونواىيو. 
 ..لنا حديث طويل بعد أف ننتهي من ىذا اليـو,حاؿ ةعلى أي
 .أيمنبمن سيستعين مايكل و لنرى 

 
بين حساـ وسمية يتبادال  جلسا على مسافةٍ ,دخلت مارتينا ومايكل القاعة 

 ينتظروف أحد ما. لى باب القاعة,كل فترة ينظروف إ  ,الحديث
 حد القساوسة الشباب يدعىأبصحبة  أيمنتى ت دقائق قليلة حتى أمرّ 

 .الِقس مرقس
 :نظرت سمية إلى حساـ وىمَست

 .الِقس الذي حدثتك عنوىذا  -
 بينما ابتهجت مارتينا ومايكل..

 ,نحناءفي أثناء سير الِقس ناحيتهم ذىبا إلى القس مسرعين لتقبيل يده في إ
 وسلموا ,تى القس ناحيتهم فوقفوابينما ظل حساـ وسمية جالسين حتى أ

 عليو متبادلين كلمات الترحيب.
 :قاؿ الِقس مرقس

 ي أيمن أنكم تتحاوروا ىنا اآلف, فوددت, أخبرنمرحًبا بك يا حساـ -
 !!فهل تمانع المشاركة..
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 :نظر حساـ إلى القس ثم أجاب بابتسامة متواضعة
الِعلم ويضيف كٌل مّنا ف تكوف فرصة جيدة لنتبادؿ . أتمنى أ.ال ال أمانع -

 إلى اآلخر.
 :ضحك القس ونظر إلى حساـ قائبًل 

 .يسوع ضاؼ إليك ماتشاء بإذف الرب. سيُ .ال تقلق -
 :سمية وقاؿ التفت بعينيو ناحية

 !كيف حالك -
 :أجابت وىي تنظر إليو بعيٍن حادة

 أنا بخير الحمد هلل. -
 :تجو نظر القس ناحية حساـ فقاؿإ

 .ىيا لنبدأ سريًعا يا حساـ ألني مشغوؿ -
 .. أنا جاىز.حسًنا -
 

 كبلً منوظل باألسفل  .ليدير الحوار ثم حساـ أيمنوخلفو  صعد القس أواًل 
 .مارتينا ومايكل وسمية

 . .مستفتًحا أيمنبدأ 
 ..بسم االب واالبن والروح القدس -

 .. تشرفنا بحضورؾ معنا.أىبًل ومرحًبا بػ أبونا مرقس
 منالثالوث القدوس وأدلتو العديدة  مع حضرتك المايكروفوف لتحدثنا عن

 لو ف كافبعد إنتهاء قدسك سيتحدث حساـ أيًضا إ. و .الكتاب المقدس
 .تعقيب
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 :مسك الِقس بالميكروفوف في نظرات ثقو يُقطر بها حساـ وسمية فقاؿأ
 س اإللو الواحد الذي نعبده جميًعا.بسم اآلب واالبن والروح القد -

 ,قدـ كل الشكر والحمد إللهنا القدوس المبارؾفي البدء ال يسعني إال أف أ
 لدعوتو لي اليـو آلتي إليكم.

 
 دخل في,بمعية الروح القدس أختصارًا للوقتدوف مقدمات كثيرة وإب

 ال وىو الثالوث القدوس.الموضوع أ
 يجب التنويو على أف قانوف اإليماف المسيحي الذي يسير عليو جميع

 بدأ بػػاالرثوذكس والكاثوليك بالتحديد ي
و فبل يجب أف يتهمنا أحد أننا مشركين أ ,))بالحقيقة نؤمن بإلو واحد ((

 لى النصوص العديدة بالكتاب المقدس التيباإلضافة إ ,نعبد ثبلثة آلهة
 .لى التوحيدتدعوا إ

 ,في المسيحية عرفنا أف اهلل بالرغم من أنو واحد إال أنو مثلث األقانيم
 والتثليث الذي نؤمن بو نحن المسيحيوف ال يتعارض مطلًقا مع اإليماف

 .بل يفسرىا ويوضحها ,بوحدانية اهلل
 :سأبسطو قليبًل ألبنائي ,لوثوقبل الخوض في أدلة الثا

. أما كلمة .اآلب واإلبن والروح القدس ىما إلو واحد عبارة عن ثبلثة أقانيم
واألقنـو ىو كائن حقيقي لو personاقنـو فهي تعني شخص وباإلنجليزية 

 ٚولو إرادة ,شخصيتو الخاصة بو
 لذا فهناؾ ثبلث أقانيم أو ثبلث شخصيات متحدة مع بعضهما البعض ال

 .ليصبحوا اآلب واإلبن والروح القدس ,ينفصبل
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 :ٛويكوف كل أقنـو كالتالي
 وىو مصدر الوجود لكل ,لو خاصية األبوة أو المصدر أو األصل :اهلل اآلب

 .الموجودات
 وىو مصدر العقل والمعرفة في كل الكائنات ,لو خاصية البنوة :اهلل اإلبن

 .الناطقة
 .الزماف وفدى اإلنساف ملئـو اإلبن ىذا ىو الذي تجسد في قنأ

لو خاصية اإلنبثاؽ وىو مصدر الحياة لكل الكائنات  :اهلل الروح القدس
 .فالروح القدس ىو اهلل من حيث ىو الحياة ,الحية

لكن لها طبيعة  ,ىذه األقانيم الثبلثة متمايزة في الخاصية األقنومية فقط
ورغم ىذا  ,نبثاؽفخاصية األبوة غير خاصية البنوة غير خاصية اال ,واحدة

 فاألقانيم الثبلثة متساوية في جميع الكماالت واأللقاب اإللهية "
 :ولنبدأ بسرد األدلة

 :اكثر األعداد وضوًحا يؤكد أف الثبلثة أقانيم ىم إلٌو واحد* 
 ,اآلب والكلمة والروح القدس ,فإف الذين يشهدوف في السماء ىم ثبلثة) 

 ٚ: ٘حنا األولى رسالة يو وىؤالء الثبلثة ىم واحد ( 
 وىذا العدد صريح وواضح فليسوا ثبلث آلهة بل ثبلث أقانيم في إلو واحد

 
 :الدليل الثاني ىو قوؿ يسوع المسيح للتبلميذ* 

)) فاذىبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوىم باسم اآلب واإلبن والروح القدس 
 ٜٔ: ٕٛمتى(( 

 بأنهم إلو واحد.األقانيم الثبلثة فهنا يعلن المسيح عن وحدانية 
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 فالوحدانية ,ألنو قاؿ " باسم اآلب واالبن والروح القدس " ولم يقل بأسماء
ولو كانوا ثبلثة آلهة لقاؿ عمدوىم بأسماء اآلب واإلبن والروح  ,واضحة ىنا

 .القدس
 :الدليل الثالث ىو* 

)) ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس معكم 
 ٗٔ: ٖٔكورنثوسٔآمين ((  ,جميًعا

 
 نعمل اإلنساف على صورتنا كشبهنا ((  :)) وقاؿ اهلل *

 ٕٙ: ٔتكوين

 .ستخدـ اهلل صيغة الجمع إشارة الى الثالوث القدوسفي العهد القديم ىنا إ
 
. .)) أنا األوؿ وأنا اآلخر ويديَّ أسست األرض ويميني نشرت السموات* 

 الرب أرسلني وروحو ((منذ وجوده أنا ىناؾ واآلف السيد 
 ٚٔ-ٕٔ: ٛٗاشعياء

 :ونبلحظ ىنا
 اقنـو االبن. ,المتكلم-
 .أقنـو اآلب الذي أرسل االبن :والسيد الرب-
 .أقنـو الروح القدس :وروحو-
وإذ السموات قد انفتحت لو  ,)) فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء* 

ىذا  :وصوت من السموات قائبلً  ,فرأى روح اهلل نازاًل مثل حمامة وآتًيا عليو
 ىو ابني الحبيب الذي بو سررت ((

 ٚٔ -ٙٔ: ٖمتى 
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  :ونبلحظ ىنا
 .أقنـو اآلب :المتكلم من السماء-
 أقنـو اإلبن. :الصاعد من الماء-
 أقنـو الروح القدس. :النازؿ من السماء مثل حمامة-
 
 :وقاؿ القديس بولس الرسوؿ أيًضا* 

 )) ثم بما إنكم أبناء أرسل اهلل روح ابنو إلى قلوبكم (( 
 ٙ: ٗغبلطية

 :ونبلحظ ىنا
 .أقنـو اآلب :اهلل-
 .أقنـو الروح القدس :روح ابنو-
 .أقنـو اإلبن :ابنو-
 
 )) فأطلب إليكم أيها األخوة بربنا يسوع المسيح ومحبة الروح أف *

 تجاىدوا معي في الصلوات من أجلي إلى اهلل (( 
 ٖٓ: ٘ٔروميو 

 
 أىم أعداد العهد القديم ايًضا يثبت الثالوث* 

 ٔ:ٔتكوين )) في البدء خلق اهلل " ألوىيم " السموات واألرض (( 
 يقابل كلمة " اهلل " في النسخو العبرية التي كتبت بها التوراة كلمة 

 ألف "يم" تفيد الجمعتعني اآللهة فهي في صيغة الجمع ," ألوىيم " وألوىيم 
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 ,وىي مشتقة من كلمة إيل أى اهلل أو إلو ومفردىا ألوه  ,العبرية في
ألوىيم ( بصيغة الجمع نجد أف األفعاؿ –وفي الوقت الذي كتبت فيو ) اهلل 

 :والصفات المستعملة معها تأتي بصيغة المفرد
 ألوىيم  ..خلق
 ألوىيم . .قاؿ

 ٜةولم تكن ىذه إال إشارات إلى تعدد األقانيم في الذات اإللهي
ولتبسيط األمور أكثر سأعطي لكم بعض األمثلة لتفهموا جميًعا الثالوث 

 .وتعلموا مدى يسره في الَفهم
 :لو أننا نظرنا إلى الشمس على سبيل المثاؿ

 فإننا نرى قرص الشمس ونرى شعاع الشمس ونشعر بالحرارة
 ورغم ذلك فهي شمس واحدة وليست ثبلث شموس 

 :يًضا اإلنساف البشريأ
 . ورغم ذلك فهو إنساف واحد وليس ثبلثة من اإلنس .وروحٌ  ,وعقل ,لو نفس

 ىو ثبلثة أقانيم في جوىر واحد. ,كذلك اهلل الخالق
 واحد نسافٌ غير العقل غير الروح ولكن جميعهم إفكما أف النفس 

 ها وجميعهم الشمس.وكما أف قرص الشمس غير ضوئها غير حرارت
 .س وجميعهم اهلل الواحدكذلك اآلب غير اإلبن غير الروح القد

أرجوا من  ,وذلك ما أكدتو النصوص وشرحتو وبسطتو أكثر ىذه األمثلة
 ذىانكم وينير قلوبكم جميًعا بالروح القدس الرب يسوع أف يفتح أ

 .فموضوع الثالوث بسيط ويسير جًدا كما رأيتم
 .حساـ وأنتظر كلمة اكتفي بهذا القدر
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 ***** 
 وعاد إلى مجلسو في ,حوؿ الثالوثنتهى القس مرقس من كلمتو إ

 :بنبرة فخر قائبلً  أيمن.بينما تحدث .ىدوء
 .أبونا وندعوا اهلل أف يبارؾ فيك وفي علمك الكبير نشكرؾ كثيًرا يا -

 !واآلف الحديث لك ياحساـ
 

 ,قاـ في ثبات وىدوء مبتسًما,نظرات تتابع وترقب لحساـ ممن حولو
 الكثير.بتسامة التي يخفي ورائها تلك اإل

 :الزالت تتغلب عليوبتسامة ك بالميكروفوف واإلمسَ أ
 ذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لو شريٌك في,الّ بسم اهلل الواحد األحد

الذي لم يتجزأ ولم يتكوف  ,الفرد الصمد ,بسم اهلل الواحد األحد ,الملك
 :كما قاؿ اهلل سبحانو وتعالى عن نفسو, ولم يضاىيو أو يشابهو أحدٍ 

 .وىو السميع البصير (( صدؽ اهلل العظيم شيء)) ليس كمثلو 
 ... أّما بعد.والصبلة والسبلـ على معلمنا محمٌد عبُد اهلل ورسولو

 :يقوؿ اهلل سبحانو
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َواَل تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما  

ى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُؿ اللَِّو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْريََم َوُروٌح ِمْنُو َفَآِمُنوا اْلَمِسيُح ِعيسَ 
ًرا َلُكْم ِإنََّما اللَُّو ِإَلٌو َواِحٌد ُسْبَحانَُو َأْف  بِاللَِّو َوُرُسِلِو َواَل تَػُقوُلوا َثبَلثٌَة انْػتَػُهوا َخيػْ

 )ٔٚٔ)َمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض وََكَفى بِاللَِّو وَِكيبًل َيُكوَف َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي السَّ 
 سورة النساء
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حديثي نقبًل عن  ابدأ ,قبل عرض النقاط التي عرضها حضرة القس مرقس
 سقف عاـ كنائس وسط القاىرة وسكرتير المجمعاألنبا رافائيل أ

 :ٓٔيقوؿ في أحد محاضراتو المصورةف,المقدس
 بسبب ,فيها معظم المسيحيين ومش واخدين بالهمقع )) الغلطة اللي بيُ 

 ليل ونهار,الثقافة غير المسيحية اللي داخلو في دماغتنا غصب عننا 
 .تدّخل جواؾ ِفكر مش مسيحي ,ميكروفونات متسلطة

 .,.لكن إحنا بنؤمن أصبًل بالثالوث,غصب عنكم,فػ كلكم بتؤمنوا بالتوحيد
حنا لما نقوؿ إف ىّما ثبلثة وأوعوا تفكروا إف إ ,إوعوا تخافوا من كلمة ثبلثة

 .(( يبقى إحنا مشركين أو كافرين أو عندنا تعدد آلهة
 
 .ف ىناؾ فارؽ جوىري بين التثليث والتوحيديوضح األنبا رافائيل أ -

التوحيد الذي ال يؤمن  ووفي فيديو لو يشرح الفروؽ الكثيرة بين الثالوث 
 فقاؿ محذرًاؿ الخّداـ ,يؤمنوف بو بالخطأف المسيحيين ويقوؿ أ ,بو

 :ٔٔوالشمامسة
 لما الناس تسمعك كده في ,اآلب ليس ىو اإلبن ليس ىو الروح القدس" 
 فبراحة على الناس,الكنيسة ىتتخض ىتقوؿ الحقوا معانا واحد ىرطوقي 

 :. ثم استطرد قائبلً .نتوا بتفهموىموأ
 أنا واآلب واحد " ده اصبًل فيف العدد اللي المسيح بيقوؿ فيو " تعرفوا إ

 القبطي " أنا واآلب نحن واحد " ومثل ذلك في اإلنجليزية 
I and my father are one 

 الطبيعة البشرية لكنهم جميع البشر واحد في الجوىر أو :ثم يعطي مثاالً 
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 ليسوا واحد.
 " !وكذلك وحدة االب واالبن والروح القدس ىم ثبلثة بدوف انفصاؿ

 ..دلتك حضرة الِقسأما عن أ -
 عتمدت على أي أعداد من الكتاب المقدس لتؤكدفمن الجيد أّنك إ

 الثالوث فغيرؾ من القساوسة ينشغل باألمثاؿ لتيقنو بخلو الكتاب من دليل
 .واحد على صدؽ الثالوث

 :وقاؿ في ذلك القديس اوغسطينوس
اللغة عندما يرد البحث عن كلمة لئلعراب بها عن الثبلثة في اهلل تعجز 

 ٕٔالبشرية عن ذلك عجًزا أليًما
 :وقاؿ أوجين دي بليسي

فما مستها اللغة  ,ما أعلى الحقائق التي تضمنها عقيدة التثليث وما أدقها
 ٖٓٔالبشرية إال جرحتها في إحدى جوانبها

 :الرد على دليلك األوؿ* 
)) فإف الذين يشهدوف في السماء ىم ثبلثة اآلب والكلمة والروح القدس 

 ٚ: ٘يوحنأوىؤالء الثبلثة ىم واحد (( 
. .ىذا العدد الوحيد الصريح الذي يؤكد عقيدة الثالوث ويثبت أنهم واحد

 ..حسًنا
 ياحضرة الِقس أف ىذا النص دخيل على الكتاب المقدس وُأضيف أتعلم
 حذفو من جميع إصدارات الكتاب المقدس الحديثة . لذا فقد تم.حديثًا

 .والتي تعتمد على أقدـ المخطوطات التي تم اكتشافها
 دس " الترجمة العربية المشتركة "وتم حذؼ ىذا النص من الكتاب المق
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 إصدار دار الكتاب المقدس.
 وكتبت النسخو بالهامش أف ىذا النص إضافة وال يرد بالمخطوطات

 الكتاب المقدس " الترجمة العربية المبسطة " وُحذؼ من..القديمة
 صدار دار الكتاب المقدس إ 

 مة الكاثوليكية "وُحذؼ من الكتاب المقدس " الترج
 صدار دار المشرؽ إ 

 :وكاف التعليق بالهامش كاآلتي
وح القدس وىؤالء الثبلثة ىم اآلب والكلمة والر  :" في بعض األصوؿ نص

 ليونانية المعوؿ عليها واألرجح أنو شرحلم يرد ذلك في األصوؿ اواحد, 
 "أدخل إلى المتن في بعض النسخ

 العهد الجديد (-ٜٔالطبعة-ٕٕٜ)الصفحة 
 وُحذؼ من الكتاب المقدس " الترجمة اليسوعية "

 صدار دار المشرؽإ 
 :وكاف التعليق بالهامش كاآلتي

وال  ,لم يرد ىذا النص في المخطوطات في ما قبل القرف الخامس عشر  "
والراجح أنو  ,وال في أحسن أصوؿ الترجمة البلتينية ,في الترجمات القديمة

ليس سوى تعليق ُكتب في الهامش ثم أُقحم في النص في أثناء تناقلو في 
 ( .ٗٙٚمدخل الى العهد الجديد ص-الغرب " )الترجمة اليسوعية

 
 :قاطعو صوت الِقس مرقس بنبرة يغلب عليها الِحّدة

 فهو محفوظ ولم يمسو,على الكتاب المقدس بالكذبال تفتري  -
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 ؟اتفقنا ,وال تتحدث فيما ال تعلم ,التحريف كما تّدعي 
 :نظر حساـ إليو وقاؿ 

 ف تطلب من أحدلكن يسرني أ,رغم أني لم اقاطعك أثناء حديثك ,حسًنا -
 لى دار الكتاب المقدس ويحضرلنا أحد االصدارات التيف يذىب إاآلف أ

 ؟ما رأيك ,عرضتها
 

 :صمت الِقس لبرىة ثم قاؿ لمايكل بنبرة تغلبها الجدية
 اذىب ألقرب فرع لدار الكتاب المقدس وأحضرلنا الكتاب المقدس -

 ." الترجمة المشتركة " لنرى تدليس األخ
 :وقف مايكل وخرج مسرًعا وىو يقوؿ

 ..حاضر يابونا حااًل  -
 صدار دار الكتابمن إجمة المشتركة بالتحديد ألنها طلب الِقس التر 

 أّما دار المشرؽ فهي تابعو للكاثوليك )لطائفة ,المقدس وىو يثق بها ويتبعها
 ( غير طائفة الِقس

 !مل اآلف. ىل يمكنني أف أك.. فتابع حساـ.لى مجلسوعاد الِقس إ
 

 :بصوت متردد أيمنأجابه
 تفضل يا حساـ. -
 . لنكمل..حسًنا -

 الحياة "أما الكتاب المقدس " ترجمة 
 ف مابداخلها إضافةواألقواس تعني أ ,فقد اكتفت بوضع العدد بين أقواس 



123 
 

 .وشرح
 ف ىذا النص ىو إضافة بالحقيقة وتحريف للكتابت أذا ثبواألىم أنو إ

 . فِلم ال.لم يأتي بها سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السبلـلتأكيد عقيدة 
 يتم طبع االصدار القديم الذي يحوي ىذا العدد ِلمَ  ,ذلك للناس يقوؿ أحدٌ 

أنفسهم وُحذؼ في اإلصدارات  المتخصصينبعدما تم إثبات إضافتو من  
 ! !األحدث واألدؽ

 :قاطعو الِقس مجدًدا
 .و نكذبكعندما يأتي مايكل سنعلم ونتأكد أ ..شيءلم يثبت  -
 ! !حسًنا وأنا قلت إذا ثبت-

 يًضا تم حذؼ ىذا العدد من جميعأ ,أقوؿ. أنا متأكد ِمّما .حاؿ ةعلى أي
 مثل نسخة الملك جيمس .لغات الكتاب المقدس لعلمهم بتحريفو ايًضا

 الحديثو وغيرىا.
 .يًضاي متواجده بػ دار الكتاب المقدس أوى

ورغم ذلك " ال يزاؿ األرثوذكس في مصر وغالب الوطن العربي يفضلوف 
ة الملك جيمس القديمة وىي ترجمة لنسخ ,العمل بنسخة سميث فاندايك

والذي ثبت بعد ذلك أنو ال يوجد في النسخ األقدـ  ,التي تحتوي ىذا النص
 ٗٔللمخطوطات

 حديثو بعد حذؼ ٘ٔكما أف بعض المفسرين األرثوذكس أصدروا تفسيرات
وال ,وفسروا األعداد بدوف وضع النص أو التطرؽ لو بالتفسير ,ىذا العدد

 !يًضاالحديث أحيثحذفوا النص من التفسير التلميح وال أي شيء, 
 .للكتابأنو إضافو  علم المفسرينوفي ذلك تأكيد واضح على 
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 الرد على دليلك الثاني: * 
 )) باسم اآلب واإلبن والروح القدس (( 

 ,ليس من الضرورى انو إف قاؿ باسم أف يكوف إلو واحد لعدـ قولو بأسماء
 :فالكتاب المقدس نفسو ينفي ىذا القوؿ كالتالي

وِصو أف يتكلم بو أو )) وأما النبي  الذي يطغى فيتكلم باسمي كبلًما لم أ
 ٛٔ: ٕٓالتثنيو أخرى فيموت ذلك النبي ((  آلهةباسم الذي يتكلم 

 .فالكتاب ىنا قاؿ باسم آلهة أخرى ولم يقل بأسماء آلهة أخرى ,ىناالحظ 
 كل ما يأتي بعد كلمة " بأسم " يكوف شخص واحد وإفإَذا فقولك أف  

 تعددوا ىذا غير صحيح.
واألىم من ذلك أف عدد التعميد ىذا مشكوؾ في صحتو من األساس ألنو 

 عمد أي أحد من التبلميذ " باسم اآلب واالبن والروح القدس " لم يُ 
 .أمرىم بذلك المسيحف كما يقوؿ الكتاب أ

 
 :الرد على دليلك الثالث* 

)) ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس معكم 
 جميًعا (( 

 lordكما قلنا من قبل أف كلمة " رب " ىي ترجمة للكملة اإلنجليزية 
 ورب العمل ,ورب البيت ,كاللورد كرومر  ,و سيدوالتي تعني قائد أ

 .إلو واحد وليسيثبت وجود ثبلث كيانات مختلفو ذلك العدد و 
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 :الرد على دليلك الرابع والتاسع مًعا الشتراكهم في نفس النقطة* 
 نعمل اإلنساف على صورتنا كشبهنا (( :صيغة الجمع )) وقاؿ اهلل

 و )) في البدء خلق اهلل " ألوىيم " السموات واألرض السماوات واألرض (( 
 يعلم جميعنا أف ىناؾ صيغة للتعظيم تأتي في صورة الجمع وتعود على

 يتحدث أي رئيس ويقوؿ " قررنا أو نحن ". كما .ي شخص واحدٌ المفرد أ
 ,و لجنابكم "أو يخاطبو أحد ويقوؿ " حضراتكم أو سيادتكم أو فخامتكم أ

 ..أو نريد أف ,نود أف :و عندما يصدر تنبيهات فيقوؿأ
فغير معقوؿ أف يظن شخص أنك تحدث شخص متعدد األقانيم, إما شخص 

 تعظيم أو تحدث أكثر من شخص.واحد تخاطبو بصيغة 
 مثاؿ آخر أكثر أىمية

 وجود إسم النبي محمد صّل اهلل عليو وسلم بالعبرية في العهد القديم  في
 .مرتبط بصيغة التعظيم ٙٔ: ٘نش 

יםوىو بالعبرية  ي من مواقع الترجمة العالمية بأي وإذا ترجمتو في أ ַמֲחַמדִּ
ىي  imألف األسماء ال تترجم.. و Muhamad imلغة سيكوف 

كإسم وإنما تُرجمت    الكتاب المقدسوطبًعا لم يترجمها علماء  ,للتعظيم
فحرفوا اإلسم في جميع اصدارات الكتاب المقدس المترجمة ببل  ,كمعنى
 .ولكن بقيت عليو النسخة العبرية ,استثناء

 :مثاؿ آخر مشابو
 وإيم للتعظيم فيصبح ,نى اهللفػ إلو أو ألوه تع ,العهد القديمألوىيم في 

 .ألوىيم تعني اهلل
 :ٙٔويؤكد ذلك القس بيشوي حلمي
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لتعبر  ٖٕٓٔمنها  ,مرة ٕ٘٘٘" لقد وردت كلمة ألوىيم في العهد القديم 
 ,ومعها وردت األفعاؿ والصفات بصيغة المفرد ,عن اإللو الحقيقي يهوه

مرة لتعبر عن اآللهة األصناـ وجاءت معها األفعاؿ والصفات  ٕ٘ٗومنها 
 ." بصيغة الجمع

 )األصناـ(. أو لتعدد اآللهة)يهوه( للتعظيم  فإما أف يكوف الجمع
 
 
 :الرد على دليلك الخامس* 

. .)) أنا األوؿ وأنا اآلخر ويديَّ أسست األرض ويميني نشرت السموات
 واآلف السيد الرب أرسلني وروحو ((منذ وجوده أنا ىناؾ 

 ,حدىم راسل واآلخر مرسلأ ,ال شك أف النص يتحدث عن ثبلث أشخاص
فإف قلت اف الثبلثة آلهة فذلك يدؿ على  ,وال شك أف الراسل غير المرسل
 .ي توحيدكما اف النص ال يدؿ على أ  ,تعدد اآللهة وليس تعدد األقانيم

 :الرد على دليلك السادس *
وإذ السموات قد انفتحت لو  ,اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء)) فلما 

ىذا  :وصوت من السموات قائبلً  ,فرأى روح اهلل نازاًل مثل حمامة وآتًيا عليو
 بني الحبيب الذي بو سررت (( ىو إ

 :فكما قلت أنت ,ىذا يدؿ على أف الثبلثة منفصلين
  :)ونبلحظ ىنا

 أقنـو اآلب  :المتكلم من السماء
 أقنـو اإلبن  :الصاعد من الماء
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 أقنـو الروح القدس ( :النازؿ من السماء مثل حمامة
ٌل منهم في فذلك تعدد آلهة وليس تعدد أقانيم فك ,فإف كاف كل أقنـو إلو

 مكاف مختلف عن اآلخر.
 
 :الرد على دليلك السابع* 

 )) ثم بما إنكم أبناء أرسل اهلل روح ابنو إلى قلوبكم (( 
 اهلل  الراسل ىو

 المرسل ىو روح ابنو
 وقطًعا الراسل غير المرسل 
 ! !ولكن أين اإللو الثالث ىنا

 
 :الرد على دليلك الثامن *

)) فأطلب إليكم أيها األخوة بربنا يسوع المسيح ومحبة الروح أف تجاىدوا 
 معي في الصلوات من أجلي إلى اهلل ((

 lordو معلمنا فهي تترجم لنا من قبل أف ربنا تعني قائدنا أو سيدنا أكما ق
ذكر أف الصلوات إلى  ,نو بعدما تم ذكر ابن مريم والروحلفت ىنا ألكن المُ 

 ! !اهلل وليس من اجل المسيح وال الروح
 ؟أليسوا آلهة

 
 . أما األمثلة التي ضربتها.بذلك انتهيت من الرد على أدلتك التي طرحتها

 .فهي تناقض حديثك عن الثالوث
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 ورغم ذلك ىي شمس واحدة,ولها ضوء ولها حرارةفالشمس لها جسم 
 ... ىذا صحيح

 وكذلك اإلنساف بو 
 . ورغم ذلك ىو إنساف واحد .عقل ونفس وجسد

 ..وىذا صحيح 
 ىذه األمثلو  بضربمشكلة  ىناؾلكن 

 ف آخذ الصفةفبل يمكن أ ,ىناؾ ما يسمى بالخواص والصفات :أوالً 
 ف نقوؿ أف ضوءفبل يمكن أا شخًصا متساوي للجوىر أو األساس,وأجعله

 شمس نفسها.ىوالالشمس 
 نفسها. شمسالوال يمكن القوؿ أف حرارة الشمس ىي 

 .الحرارةال فهما من خواص الشمس ولوال الشمس ما ُوجد الضوء و 
 .ما يعتمداف على الشمس وال تعتمد الشمس عليهمافه

 يمكننا اإلفتراض أف ضوء الشمس قد زاؿ وكذلك حرارتها 
 . لكن بدوف خواص .باقية ىي ما زالت شمٌس واحدةولكنها 

 .كالوزف والكتلة والطوؿ والعرض وغيرىم  ,وال تنسى باقي خواص النجم
 ومازالت شمٌس واحدة.

 كالشمس متعددة الخواص!!  تتعد ألقانيم أكثريأف  لئللوفهل يمكن 
 

ظل مصباح  . قد تشتريو من الكهربائي وسي.ومثل ذلك المصباح الكهربائي
 .ضائتو وحرارتوبائي واحد حتى بدوف إكهر 
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 مثاؿ اإلنساف ) فهو يتكوف من نفس وعقل وروح وىو واحد (  :ثانًيا
ىل يمكن يكوف ىناؾ حوار ثبلثي  نرىف . يجب أ.وللرد على ىذا المثاؿ

 !بين النفس والروح والعقل ويكوف كٌل منهم في مكاف مختلف عن اآلخر
 :منذ قليلذكرناه العدد الذي 

وإذ السموات قد انفتحت لو  ,فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء)) 
ىذا  :وصوت من السموات قائبلً  ,فرأى روح اهلل نازاًل مثل حمامة وآتًيا عليو

 ٚٔ -ٙٔ: ٖمتىىو ابني الحبيب الذي بو سررت (( 
  :ونبلحظ ىنا

 أقنـو اآلب  :المتكلم من السماء
 أقنـو اإلبن  :الصاعد من الماء

 أقنـو الروح القدس "  :النازؿ من السماء مثل حمامة
 ف يفصل عقلو ونفسو وروحو ويفعل لنا حوار مماثلفهل يمكن إلنساف أ

 !ماكن مختلفةكهذا من ثبلثة أ
 .ولذا ال يستقيم ىذا المثاؿ أيًضا ,قطًعا محاؿ

 لى العقل والروح والنفس في حياتو ويعتمد عليهماكما أف اإلنساف يحتاج إ
 كٌل منهم يحتاج,. فإف كاف اآلب واالبن والروح القدس.ف اإلنسافليكو 

 لن يصبح كٌل منهم إلًها كامبًل بل كل منهم أصبح جزًء من ,اآلخر
 وىذا ال يليق مع كماؿ اهلل سبحانو وتعالى ,وأصبح اإللو لو ثبلثة أجزاء,اإللو

 .وال يتوافق حتى مع قانوف اإليماف
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 كاف لكل أقنـو دور خاص بو ومتميز عنإف  ,وبالنسبة لعمل الثالوث
 األقنومين اآلخرين ال يقوماف بعملو فإف ىذا نقص وال يصبح كل من

 األقنومين اآلخرين إلًها كامبًل.
 وذلك عكس,الصفات والخواص ال تقـو بذاتها وال تصبح كيانات مستقلة

 قائم بذاتو. ,مايقولو قانوف اإليماف أف كل من األقانيم إلو كامل
 
أما  ,ف الثالوث بسيط ويسير جًدا ولكننا ال نرى اية أدلة كتابية عليوت أقال

 :والعلماء من قبل األدلة العقلية فقاؿ اباء الكنيسة
 :القس باسيليوس

 "وعدـ ادراكنا ال يبطلو إف ىذا التعليم من التثليث فوؽ إدراكنا ," أجل
 :القمص منسي يوحنا

ألننا لو قدرنا أف نفهم اهلل ألصبحنا  ," انو من الضروري أف ال يفهمها البشر
 !ٚٔ" في مصاؼ اآللهة

 :القديس أوغسطينوس
" عندما يراد البحث عن كلمة لئلعراب بها الثبلثة في اهلل تعجز اللغة 

 "  البشرية في ذلك عجًزا أليًما
هل من المطلوب حتى نفهم وجود اهلل تعالى أف نتناسى النصوص الخاصة ف

ونحاوؿ أف نشرح ماال نفهمو بطريقو  ,اء ما ال نفهموونلهث ور  ,بالوحدانية
.نقوؿ إف ىذا التعليم .وعندما نشعر بالفشل في الفهم ,فلسفية تخدع العامة

 !فمن الذي قاؿ ىذا التعليم,أكبر من عقولنا
 !واخبرعنوومن الذي ابتكره 
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 وكيف يؤمن المرأ بشيء ال يوجد عليو دليل, إال األمثلة الغير مقنعو التي
 يخترعها البعض لتثبيت البسطاء !! 

 
 

                               ************* 
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. إذ بػ مايكل آٍت ومعو اإلنجيل .ستعداد حساـ إلنهاء كلمتو وختامهاأثناء إ
فذىب ناحية القس والجميع يترقبو  ,. ويسير على خطى مبعثرة.بيده اليمنى
أما ..لحديث وظّل يراقب ترقبهم في ثبات. توقف حساـ عن ا.في صمت

 ..مايكل فأعطى االنجيل للقس وعاد يجلس بجوار مارتينا
 

 ,صدار دار الكتاب المقدسليتأكد أنو إو ولتح أوف ,فأمسك الِقس باإلنجيل
 ثم ذىب لرسالة يوحنا األولى اإلصحاح الخامس العدد السابع

 .ذلك العدد الذي بُنيت عليو عقيدة بأكملها
 نحبست أنفاس الِقس حتى احمّر وجهو محاواًل السيطرة على دقاتا 

 ..فَعَلت صيحاتو ,..قلبو
 !!كيف ذلك  -

 كيف يتم حذؼ عدد من كبلـ اهلل.. أنا ال أصدؽ ما أراه!
 ٜٔ!كهذا  شيءف تفعل كيف لدار الكتاب المقدس أ

 
 ... مترقب.. صامت.ظل حساـ كما ىو

 ي حديث ثم أخذ الكتاب وذىب خارًجا دوف أ ..نظر القس إلى جميعهم
 فوجده قد سار بعيًدا ولم يلحق بو.,أيمنفسارع خلفو 

 .. وغالًبا لن يعود.لى القاعة مجدًدا ليخبرىم أف الِقس قد ذىبفعاد إ
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 . .نزؿ حساـ إلى سمية 
 :صدقائو متظاىًرا بالحزف قائبلً وأ أيمنفذىب الى 
 كثر المواضيع أىمية اليـو كنت أود مناقشة أ  ,أيمنال عليك يا 

 . لكن خيٌر إف شاء اهلل..وسعدت كثيًرا لحضور الِقس مرقس
 

 :فأتاه صوت مارتينا الذي شق صمتها الطويل قائلة
 ..يناقشكنو ال يوجد من طالما أ -
 ..أنا اريد اإلستماع واإلصغاء لك,وأخبرنا بكل ماعندؾ انتصعد إ

 الشخص الذي ال يرى إال مايظهره الضوءأنا مؤمنو جًدا بأف 
 .ىو شخص بالحقيقة ال يرى وال يسمع..علنو األصواتوال يسمع اال ماتُ 

 
 :فقاؿ مسرًعا ,ندىش حساـ من قولهاإ

 !لكن ما رأي الشباب في ذلك ,مانعي أليس عندي  -
, لكنو مضطر فلم يعجبو قوؿ مارتينا ىذا أيمنا أم, بالموافقة مايكلىمهم 

 .فجلس دوف إبداء أي رأيفهو صاحب المكاف,للحضور 
 وجلست سمية بجوارىم وحالة الفخر تسيطر عليها.

 
 ... دوف مناظر.على مسرح القاعة منفرًدا حساـصعد 

 :نظر إليهم وسأؿ
 ؟ف نتحدثفيما تُريدوف أ -
 :بإختصار جابتو مارتيناأ
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 ما تَعلُمو.. -
 .. لكن حددي موضوًعا ألحدثكم فيو.جيد

 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوهُ              
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 المسيحصلب أعلُم أف القرآف ينفي  ,عن صلب المسيح..حسًنا -
عتقاد المبليين من المقدس واألدلة التاريخيو وكذلك إويتجاىل أدلةالكتاب 

 .الصليب ألجلناالبشر في أنالمسيح قد ُصلب ومات على 
 من نظر اإلسبلـحدثنا في ىذا األمر وتوضحو لنا,ف تفهل يمكنك أ

 .ومن نظرتك للمسيحية
 

 .ختيارهعلى إ أحييكِ ,موضوع جيد ورائع يا مارتينا -
لكن في البداية اإليماُف ال يُبنى أبًدا حسب الكثرة من الناس وال حسب أدلة 

 ُلِعب في أساسها وال تأريٍخ يحتمل الصواب والخطأ دائًما. 
ابن سيدنا . موضوع قتل .ف تعلموا شيًئا ىاًما  ال يهتم بو الكثيرلكن أريدكم أ

 ..مريم على الصليب قد نفاه القرآف الكريم حًقا
 : سبحانوفيقوؿ اهلل

 (ٙ٘ٔ)َوِبُكْفرِِىْم َوقَػْوِلِهْم َعَلى َمْريََم بُػْهَتانًا َعِظيًما 
َوقَػْوِلِهْم ِإنَّا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسوَؿ اللَِّو َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه 
َوَلِكْن ُشب َو َلُهْم َوِإفَّ الَِّذيَن اْختَػَلُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما َلُهْم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ 

بَْل َرفَػَعُو اللَُّو ِإلَْيِو وََكاَف اللَُّو َعزِيًزا َحِكيًما  (ٚ٘ٔ)وُه يَِقيًنا اتػ َباَع الظَّن  َوَما قَػتَػلُ 
(ٔ٘ٛ( 

 سورة النساء
 

 ,بالقرآف الكريم اإليمافعلى ذلك واإليماف بو ىو نابع من صدؽ  ناوإصرار  
 .وال يعلوا عليو قوؿ ,فقوؿ اهلل سبحانو وتعالى ال يساويو قوؿ
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و وتعالى لم يخبرنا بشيء عن نجاة سيدنا ابن سبحانفترضنا أف اهلل ولكن لو إ
 مريم عليو السبلـ من القتل أو الصلب, فهل سنتمسك مجدًدا بعدـ صلب

 المسيح؟ 
بياء كثيرين وقتلوا أنبياء خبرنا أف اليهود كفروا بأنسبحانو أألف اهلل  ,قطًعا ال

 من كثيرين كذلك فاستحقوا لقلب المغضوِب عليهم.
 وغيرىم منل وكذلك زكريا ة أف يوحنا قد قُتلحاليتاإلناجيبلوقد أخبر 
 المسيح فلن فلو لم يخبرنا اهلل سبحانو في القرآف الكريم عن نجاةاألنبياء,

ننفي موتو, وسيتم بحث األدلة المتوفرة, لكن اهلل سبحانو أخبرنا أنو قد أنقذ 
 دوف قتل أومن بطش اليهود وتوفاه اهلل ورفعو إليو  المسيح عليو السبلـ

 بصق في وجهو وتعريتو علىال أف يُ دوف إىانتو و ..دمو.دوف سفك .صلب
 .مو اهللفقد كرّ  ,كما أخبرت األناجيل  الصليب

 فالعقيدة الحالية بأكملها قائمة على ,لكن في المسيحية األمر يختلف كثيًرا
 بإتباع الوصايافي أقوالو رغم أف الخبلص عند المسيح بف, عقيدة الّصلب

 واألعماؿ الطيبة كما أمر األنبياء جميعهم:
 أيها المعلم الصالح, أي صبلح أعمل لتكوف»وإذا واحد تقدـ وقاؿ لو: ) (

 لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إال»لي الحياة األبدية؟فقاؿ لو: 
 قاؿ لو:.« واحد وىو اهلل. ولكن إف أردت أف تدخل الحياة فاحفظ الوصايا

 ال تقتل. ال تزف. ال تسرؽ. ال تشهد»فقاؿ يسوع: « أية الوصايا؟»
ىذه  »قاؿ لو الشاب:  ,أكـر أباؾ وأمك, وأحب قريبك كنفسك. بالزور

 ؟..كلها حفظتها منذ حداثتي. فماذا يعوزني بعد
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إف أردت أف تكوف كامبل فاذىب وبع أمبلكك وأعط »قاؿ لو يسوع:  
 ٚٔ-ٙٔ: ٜٔمتى))الفقراء, فيكوف لك كنز في السماء, وتعاؿ اتبعني

فتلك وصايا إسبلمية نبيلة, لم يخبر السائل أف الخبلص في اإليماف بعقيدة 
الصلب والفداء, ولم يخبره أنو حامبًل لخطيئة آدـ عليو السبلـ ويجب أف 

 تتعمد من جديد لتزوؿ عنك الخطيئة, ولم يخبره عن أسرار الكنيسة بشيء,
 الوصايا:فقط إتباع الوصايا.. وسبق أف قاؿ في 

 )) فأجابو يسوع: إف أوؿ كل الوصايا ىي.. الرب إلهنا رب واحد((
 ٜٕ: ٕٔمرقس

وكذلك قاؿ ))الحق أقوؿ لكم إف جميع الخطايا تُغفر لبني البشر ((  
 .البشر دوف فداء وال سفك دماء تُغفر لبني ,ٕٛ: ٖمرقس
 )) إنو ىكذا يكوف فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب (( :وقاؿ

  ٘: ٘ٔلوقا 

 إال أف بعد مجئ بولس وضع شرط الخبلص والغفراف في  قتل
 :.فقاؿ.المسيح 
وباطل أيًضا إيمانكم ((  ,فباطلة كرازتنا ,)) وإف لم يكن المسيح قد قاـ 
 ٕٗ: ٘ٔكورنثوس ٔ

 ٖٕ: ٙرومية ت (( وُ جرة الخطية ىي المَ وكذلك قاؿ )) أُ 
 موت المسيح على الصليب,أجرة خطيئة آدـ التي تتوارثها البشرية ىي 

 ىذا ما يقولو بولس!!
 ,يُعرض علينا شيءلكن علينا تفحص أدلة أي 

 .فقد قاؿ اهلل سبحانو وتعالى " ُقْل َىاُتوا بُرَىاَنُكم إْف ُكنُتم َصادِقيْن "
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 فبالحقيقو ىناؾ صليب قُتل ,ننا ال ننكر حالة الصلب عموًما,إحاؿ ةعلى أي
 .ابن مريم عليو السبلـلكنو ليس ,عليو أحد األشخاص

 ؟لماذا سيتم صلب المسيح ي أود أف استفهم اآلف حسب اعتقادكم,لكن
 :أجابو مايكل

فكاف يجب أف يحمل أحد ىذه الخطيئة  ,ألننا توارثنا الخطيئة من آدـ -
 .التي توارثناىا

 :أيمنوتابع 
 فالبشر عاشوا ,أنو فدانا بنفسو على الصليب ,وىذا من محبة اهلل لنا -

 وكل من مات قبل مجئ المسيح ذىب إلى,صحياتهم منتظرين المخل  
 وبعد صلب المسيح ذىب إلى الجحيم ,الجحيم ألنو مات بخطيئتو

 .وأخرجهم جميًعا
 

 :إبتسم حساـ وقاؿ
فالمسيح طواؿ حياتو لم  ,. أما عن توارث خطيئة آدـ عليو السبلـ.حسًنا -

 . وال حتى ذكر إسم .عليو السبلـ يتحدث مطلًقا عن خطيئة آدـ
 .مصادفة ولوآدـ سيدنا 

 ٛٔ: ٕٓسفر حزقياؿ باإلضافة إلى أف الكتاب يقوؿ في 
واألب ال  ,اإلبن ال يحمل من إثم األب ," النفس التي ُتخطئ ىي تموت

 وشر  الشرير عليو يكوف " ,بر  البار عليو يكوف .يحمل من إثم اإلبن
 الخطيئةالنص ىذا وغيره ينفي فكرة توارث 

 وبالتالي ينفي أف يكوف ابن آدـ قد ورث الخطيئة من آدـ
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 وبالتالي ينفي عقيدة الخطيئة األصلية
 وبالتالي ينفي أي مبرر للفداء

 وبالتالي ينفي أي مبرر للتجسد اإللهي
 وبالتالي ينفي أف يكوف اهلل قد تجسد

 .وبالتالي ينفي أف يكوف المسيح ىو اهلل 
 

 :نو قد غفر آلدـ عليو السبلـفي القرآف الكريم أويخبرنا اهلل سبحانو 
ـُ ِمْن رَب ِو َكِلَماٍت فَػَتاَب َعَلْيِو ِإنَُّو ُىَو التػَّوَّاُب الرَِّحيُم   )ٖٚ)فَػتَػَلقَّى َآَد

 سورة البقرة

عليوفتاب   
 دوف سفك دماء

 دوف توارث خطايا
هدوف معاقبة البشر على خطأ لم يفعلو   

.إنو ىو التواب الرحيم  
م ويحمل عنهم خطاياىم على عن إنتظار البشر للمخلص الذي سيفديه أما

بل ىناؾ من  .ألنو لم يقل أحد ذلك مطلًقا ,الصليب,فهذا غير صحيح
عاش ومات ودخل الملكوت كػ نوح وإبراىيم وإيليا وغيرىم من األنبياء و 

 .الصالحين
 ؟كيف دخلوا بخطيئتهم إًذا  ؟فكيف دخلوا بدوف أف يأتي المسيح

ىل يعلم المسيح أنو ُيصلب لهذا السبب  .ومن جهة أخرى ,ا من جهوىذ
 ؟بل ىل يعلم اليهود أنهم يصلبوه لهذا السبب ؟الذي تقولو
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 ؟ويهوذا بذلك ىل يصبح خائن أـ متمم لعمل الفداء
وألنهم لم  ,اليهود حاولوا قتل المسيح تمرًدا وجحوًدا منهم ولرفضهم إتباعو

فظنوا أنو مّدعي نبوة وليس نبٌي  .بشر بو التوراةيعترفوا أنو المسيح الذي ت
 .حًقا

وأما النبي الذي يطغى فيتكلم )  فطبًقا لناموسهم أف مدعي النبي يتم قتلو
ذلك النبي(  فيموتبأسمي كبلًما لم أوِصو بو أو يتكلم بأسم آلهة أخرى 

للحاكم . وىذا ما قالوه .ٕٓ: ٛٔسفر التثنية ( فجزاؤه القتلوفي ترجمة أخرى) 
 قاؿ .اصلبو اصلبو :فلما رآه الكهنة والخداـ صرخوا قائلين ٙآنذاؾ )) 

 أجابو ٚ .خذوه أنتم واصلبوه ألني لست أجد فيو علة :لهم بيبلطس
وحسب ناموسنا يجب أف يموت ألنو جعل نفسو ابَن اهلل  ,ناموسلنا  :اليهود

 .ٜٔيوحنا(( 
ألنو يعلم  ,كثيًرا لينجيو من كيد اليهودابن مريم إلى اهلل  سيدنا لذا فقد تضّرع 

 نفصل عنهم نحو رمية حجروا ٔٗ)) , ويتهمونو بالباطلأنهم يتآمروف عليو
 ت أف ُتجيز عني ىذه الكأس.شيئإف  ,يا أبتاه :وجثا على ركبتيو وصلى قائبًل 

 ٕٕلوقاولكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك (( 
ا حتى الموت. امكثوا جدً  فقاؿ لهم نفسي حزينة ٖٗ))ٗٔمرقس وكذلك في 

وكاف يصّلي لكي تعبر عنو  وخّر على االرض قليبًل ىنا واسهروا. ثم تقدـ 
عني وقاؿ يا ابا اآلب كل شيء مستطاع لك. فأجز ٖٙمكن. الساعة إف أ

 ت.(( ىذه الكاس. ولكن ليكن ال ما أريد أنا بل ما تريد أن
 .لو مبلؾ من السماء يطمئنو ويقويوفأيده اهلل وأرسل 
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كاف يصلي بأشد   ,وإذا كاف في جهاد ,)) وظهر لو مبلؾ من السماء يقويو
 ٗٗ-ٖٗ: ٕٕلوقاوصار عرقو كقطرات دـ نازلة على األرض ((  ,لجاجة

 ؟فلماذا يصلي هلل إًذا
 !أليس ألنو يدعوا اهلل أف ينجيو وينقذه من مكائد اليهود

 ؟طلبوف كاف كذلك فهل سيخذلو اهلل سبحانو اـ سينقذه ويلبي وإ
 نرى ىنا:

)) والمسيح في أثناء حياتو البشرية على األرض رفع أدعية وتضرعات مقترنة 
ى اهلل طلبو بّ ػلوقد  ,صو من الموتخلِ بصراخ شديد ودموع إلى القادر أف يُ 

 "ترجمة الحياة " ٚ: ٘عبرانين((  إكراًما لتقواه
سبحانو " لبى اهلل طلبو إكراًما لتقواه " فهذا النص شهادة ناطقة بأف اهلل 

المسيح واعتاده وىذا ماتيقنو  ,استجاب للمسيح ولم يتركو للصلب والقتل
وأنا علمت  ٕٗأشكرؾ ألنك سمعت لي  ,من ربو من قبل )) أيها اآلب
  ٔٔيوحناأنك في كل حين تسمع لي (( 

فبل يتم إستقباؿ , ء تم تكذيبهم ومحاولة قتلهموىذا حدث مع جميع األنبيا 
  .بل يحاربونهم ويعملوف على القضاء عليهم وعلى دعوتهم ,األنبياء بالورود

ونوح كذبو قومو  ,كما حدث مع إبراىيم فقد ألقاه قومو في النار وأنجاه اهلل
 ,..واستهزأوا بو فأىلكهم اهلل جميًعا ونجى نوح ومن تبعو, وكذلك لوط

 فهلك فرعوف وغرؽ,أُتهم بالسحر وحاوؿ فرعوف قتلو ومن اتّبعووموسى 
 د كاف يسمى بالصادؽ األمين قبلحمّ تبعو.. ونبينا مُ اموسى ومن  اهلل ونجى
 كما حاوؿ  .وعند بدئو بالدعوة تم إتهامو بالسحر تارة وبالشعر تارة ,النبوة

 ابل أف يتنازؿالمشركوف قتلو مرارًا بعدما حاولوا إغرائو بالماؿ والسيادة مق
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وأغروا الناس  ,. وعندما يئسوا توّعدوا كل من ُيسلم هلل بالعقاب.عن دعوتو
 . ىؤالء وغيرىم.. فنصره اهلل عليهم وأىلكهم.باإلبل لمن يقتل نبينا الحبيب

. أكثر الناس إبتبلًء فاألمثل .من أنبياء اهلل عليهم جميًعا الصبلة والسبلـ
 .فاألمثل

 
روايات اإلنجيل عن حادثة صلب المسيح لنتأكد إف  واآلف دعونا نتفحص 

 ٕٓكاف الصلب حقيقة أـ خياؿ وافتراء
 :أود السؤاؿ

 ؟..كم كانت الساعة حينما ُصلب المسيح -
 :نظر مايكل إليو في تردد وقاؿ

 انت الثالثة حينما ُصلب رب المجد.ك -
 حسب ترجمة فاندايك فقد ٕ٘: ٘ٔمرقس . فطبًقا إلنجيل .أحسنت -
 فصلبوه " أما نفس ىذا العدد الثالثة" كانت الساعة  
 في اإلنجيل حسب الترجمة المشتركة 
 صباًحا حين صلبوه "  التاسعة" وكانت الساعة  

 ويوحنا يقوؿ في ترجمة الفاندايك.. أنو ُصلب في الساعة السادسة
. فقاؿ لليهود )ىوذا السادسةونحو الساعة  ," وكاف استعداًدا للفصح 

أأصلب  :( قاؿ لهم بيبلطس!إصلبو ,خذه,( فصرخوا: )خذه !ملككم
أجاب رؤساء الكهنة )ليس لنا ملك إال قيصر( فحينئٍذ أسلمو  ؟,ملككم

 إليهم لُيصلب " 
 ٗٔ: ٜٔيوحنا
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 ؟أيًضا من أي مكاف تم القبض على المسيح -
 فحسب إنجيل لوقا فالمسيح تم القبض عليو من جبل الزيتوف

وبينما ىو  ٚٗ..ومضى كالعادة إلى جبل الزيتوف وتبعو أيًضا تبلميذه ٜٖ)) 
 حد االثني عشر يتقدمهم فدنا مندعى يهوذا أجمع والذي يُ يتكلم اذا 

 .ٕٕلوقادخلوه إلى بيت رئيس الكهنة (( فأخذوه وساقوه وأ ٗ٘يسوع ليقبلو 
 يُدعىأما حسب إنجيل مرقس فالمسيح أُلقي القبض عليو من مكاف 

 )جثسيماني (
وجاءوا إلى ضيعة أسمها جثسيماني فقاؿ لتبلميذه إجلسوا ىهنا حتى ٕٖ))
قبل يهوذا واحد من االثني عشر ومعو وللوقت فيما ىو يتكلم أ ٖٗ...صّليأُ 

 جمع كثير بسيوؼ وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ (( 
 ٗٔمرقس 

 .قل منو المسيحوالتناقض واضح في إسم المكاف الذي ُأعت
.متى ولوقا .نجد أربعة أناجيل ألربعة أشخاص ,وبالرجوع للكتاب المقدس

 . بعيًدا أف جميعهم قد تم كتابتهم بعد صعود إبن مريم.ويوحنا ومرقس
 إال أف لوقا لم يكن من ,بسنوات عديدة ولم ُيكتب حرٌؼ واحٌد في حياتو

أما مرقس فيقوؿ الكتاب المقدس " النسخة  ,تبلميذ المسيح ولم يراه مطلًقا
بعد رفع ابن مريم  أي ـٓ٘ٔاليسوعية" أنو ُنسب إليو اإلنجيل نحو عاـ 

 !ٕٓٔبحوالي 
 فيو ىذا القوؿ أما إنجيل متى فنقرأ 

سمو , إ" وفيما يسوع مجتاز من ىناؾ, رأى إنسانًا جالًسا عند مكاف الجباية
 ٜ:ٜمتى"  .فقاـ وتَِبعو ,متى. فقاؿ لو: إتبعني
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 !!ىو متى كاتب ىذا اإلنجيل فهل  
 أـ شخص يكتب ويُنسب لمتى؟

 :أما عن يوحنا صاحب أىم إنجيل فنقرأ في نهايتو
ذا وكتب ىذا. ونعلم أف شهادتو حق ىذا ىو التلميذ الذي يشهد به ))
 ٕٗ: ٕٔيوحنا((

 !!يوحنا أيًضاف يكوف ألكاتب ىنا يُمكن لفهل 
 لتبلميذ المسيح؟أـ آخرين يكتبوف ويُنسوا 

ولو في دولة متحضرة وعادلة وُعرضت عليها قضية كقضية صلب المسيح 
من واقعة الصلب كما قاؿ  شيءوجميع الشهود لم يروا أي  ,عليو السبلـ

 ٓ٘: ٗٔ" فتركو الجميع وىربوا "  مرقس
. ولن تأخذ .لسارعت المحكمة في رد شهادة ىؤالء الشهود في دقيقتين

 .ذلك إف استطاعت التأكد أف ىذه أقوالهم من األساسو ..منهم حرٌؼ واحد
 

 ونفحصهاوايات التي تتحدث عن صلب المسيح علينا اآلف مراجعة الر 
 ؟فما ىي آخر كلمات قالها المسيح على الصليب :بجدية

. ولما وقاؿ يا أبتاه في يديك أستودع روحي" ونادى يسوع بصوت عظيم 
 ٙٗ: ٖٕلوقاقاؿ ىذا أسلم الروح " حسب انجيل 

ايلي ايلي لما  :قائبًل " ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم 
 ٙٗ: ٕٚمتى أي إلهي إلهي لماذا تركتني " حسب انجيل  شبقتني
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ألوي ألوي لما :" وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائبًل 
 الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني " .شبقتني

 ٖٗ: ٘ٔمرقسحسب انجيل  

 ونكس رأسو وأسلم الروح "  .قد ُأكمل" فلما أخذ يسوع الخل قاؿ 

 ٖٓ: ٜٔيوحنا وذلك حسب انجيل 
 ,. فلم يشاىد أحد من كتبة األناجيل واقعة الصلب أصبًل .ال تتعجبوا

 .بل )) تركو الجميع وىربوا ((
 

. فيقوؿ .كما أف كبًل من متى ومرقس يعطوننا إختبلؼ عجيب أثناء الصلب
 ٖٗ: ٕٚمتىممزوًجا بمرارة ليشرب ((  خبًل متى أنهم )) أعطوه 

 ٖٕ: ٘ٔمرقسممزوًجا بمر ليشرب ((  خمًراأما لوقا فيقوؿ أنهم )) أعطوه 
 !!ارةفهل أعطوه خمًرا ممزوًجا بمر أـ أعطوه خبًل ممزوًجا بمر 

 ,. فلم يشاىد أحد من كتبة األناجيل واقعة الصلب أصبًل .ال تتعجبوا
 .ل )) تركو الجميع وىربوا ((ب 

 
 ؟ىل اللصاف استهزأوا بو أـ لص واحد

 اللذاف ُصلبا معو يعّيرانو ((  اللّصافيضا كاف )) وبذلك أ 
أما لوقا فقاؿ أنو لص واحد واآلخر دافع  ,ٗٗ: ٕٚمتىوذلك حسب إنجيل 
ذنبين المعلقين يجدؼ عليو قائبل إف كنت من الم واحدعن المسيح ))وكاف 

 :فأجاب اآلخر وانتهره قائبًل  ٜٖالمسيح فخّلص نفسك وإيّانا نت أ
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 ,أما نحن فبعدؿ ٓٗإذ أنت تحت ىذا الحكم بعينو  ,أوال أنت تخاؼ اهلل
 ٖٕلوقاوأّما ىذا فلم يفعل شيًئا ليس في محلو.. ((  ,ألننا استحقاؽ ما فعلنا

ي في اليـو تكوف معإنك  ,الحق أقوؿ لك :فقاؿ لو يسوع ٔٗ))  فكاف الرد
 فوعده يسوع ,ستهزأ بو واآلخر دافع عنوقد إلص واحد الفردوس (( ف
 .وليس كما يقوؿ متى أف اللصاف استهزأوا بو ..بالفردوس اليـو

 
 ف يكوف قد مات لثبلثة أياـفكيف للمسيح أ ,معضلة أخرى لكن ىنا 

 !نو سيكوف معو في الفردوس اليـووىو قد وعد أحد اللصاف أ
 

 :الصلب.. ذىبت مريم المجدلية الى قبر يسوعوكذلك بعد 
ولم تعلم أنو  ,فنظرت يسوع واقًفا ," ولما قالت ىذا التفتت إلى الوراء

فظنت تلك أنو  ؟من تطلبين ؟لماذا تبكين ,يا إمرآة :قاؿ لها يسوع.يسوع
 ,إف كنت أنت قد حملتو فقل لي أين وضعتو ,ياسيد :فقالت لو ,البستاني

 وأنا آخذه " 
 ٙٔ -٘ٔ: ٕٓيوحنا

 
 ؟. لكن لماذا.نرى ىنا أف يسوع متخفي في زي بستاني

 فكاف ىاربًا ألنو لو أمسك بو اليهود لكانوا ,ألنو لم يُمت ولم ُيصلب 
 .لذا فقد تخفى في زي عامل بستاني حتى ال يعرفو أحد ,قتلوه

 ..لذا فإف ذاؽ الموت فبل خوؼ بعدىا
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. وإال كيف تقوؿ .المسيح لم يُمت كما أف مريم المجدلية تعلم جيًدا أف
 وأنا آخذه " ," ُقل لي أين وضعتو :لمن ظنتو البستاني

 .أين أرحتو أو خبئتو وليس أين دفنتو
بعد ثبلث أياـ   وكيف ستأخذ جسد ,فهي تتحدث عن شخص وليس جثة

 !!إال انها تعلم أنو لم يُمت ,من الموت
 ,ألني لم أصعد بعد إلى أبيويؤكد ذلك قوؿ ابن مريم لها )) ال تلمسيني 

لكن إذىبي إلى إخوتي وقولي أني أذىب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم (( 
 . ٚٔ: ٕٓيوحنا

طمئنها وأخبرىا أنو لم يُمت ولتذىب ىي وتخبر تبلميذه أنو سيصعد إلى 
 لكن لم يلبث كثيًرا إلى أف ذىب ابن مريم..إلهو وخالقو وتطمئنهم عليو

 إلى الغرفة العلوية حيث تناولوا العشاء األخير قبل حادثةبنفسو إلى التبلميذ 
 وكاف ,.وقد دخل إلى تلك الغرفة.لذا فعاد مجدًدا لنفس المكاف,الصلب

 وفيما ىم يتكلموف بهذا وقف يسوع نفسو في ٖٙ)) ٕٗلوقا..حواريوه ىناؾ
وسطهم وقاؿ لهم سبلـٌ لكم (( وفي معظم التراجم )) سبلـٌ عليُكم (( تحية 

 فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روح (( ٖٚ)) .سبلـاإل
 !ىل ابن مريم كاف يبدوا كروح أو شبح ليخافوا ؟فِلم ُأصيبوا بالخوؼ والفزع

 ؟ظنوه روح أو شبح لماذا. لكن .طبًعا ال
ذلك ألف حواريوا المسيح قد سمعوا من كبلـ الناس أف الُمعلم يسوع قد تم 

 من كبلـ الناس أنو قد أسلم الروح. وقد سمعوا .تعليقو على الصليب
 ... وقد سمعوا من كبلـ الناس أنو اآلف ميت ومدفوف لثبلثة أياـ.ومات
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ألف إنجيل مرقس يقوؿ أنو حين أتى  ,كل معلوماتهم من السمع وكبلـ الناس
 اليهود لئلمساؾ بالمسيح كل تبلمذتو تركوه وىربوا

 م لم يحضروا صلبو وكللذا فه .ٓ٘: ٗٔمرقس)) فتركو الجميع وىربوا ((  
 .معلوماتهم من كبلـ الناس

 ,وبناًء على كبلـ الناس لو أخبروؾ أف رجبًل قد مات وإندفن منذ ثبلثة أياـ
 ,فمن البديهي أف تشعر بالخوؼ والفزعأمامك حين ترى الشخص ف

 .األنك تحسبو عفريًتا أو روحً 
 

 ألنهم ,أف يبرىن لهم أنو ليس روًحا وال عفريًتا عليو السبلـ لذا أراد ابن مريم
 :فقاؿ لهم .يعتقدوف أنو قد عاد من الموتى وبُعث للحياة

 (( لذا قاؿ ؟ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم ,مابالكم مضطربين ٖٛ))  
 فإف الروح ,ُجّسوني وانظروا !إن ي أنا ىو :انظروا يدّي ورجليّ  ٜٖلهم )) 

ـٌ    وحين قاؿ ٓٗكما تروف لي (( فتحسسوه بأنفسهم )) ليس لو لحٌم وعظا
 .ومتعجبوف ,وبينما ىم غير مصدقين من الفرحٔٗىذا أراىم يديو ورجليو 

 فناولوه جزًءا من سمٍك مشوي وشيًئا ٕٗ ؟.أعندكم ىاُىنا طعاـ :قاؿ لهم
 فأخذ وأكل قّدامهم ((. ٖٗعسٍل  من شهدِ 

 ؟ليُثبت ماذا ,أكل أمامهم السمك والعسل
 !!يثبت لهمماذا  ؟روح ؟عفريت ؟و شبحأن

 .فبل داعي للخوؼ ,يريد أف يثبت لهم أنو نفس الشخص
 .فهو يخبرىم ببساطة أنو ليس كما يظنوف ,ىذا ما أراد إثباتو لهم
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يقوؿ لكم أنو ليس اهلل  ,الرجل يخبركم أنا لست روًحا وأنتم ُتصروف أنو روًحا
يصّرح أنو ال يعلم شيًئا عن يـو القيامة وأنتم  ,ولكنكم ُتصروف أنو اهلل

 يقوؿ ال أفعل شيًئا من نفسي وتقولوف أنو ,ُمصروف أنو يعلم يـو القيامة
 ٕٔ.شيءيستطيع فعل كل 

ىؤالء من قاؿ عنهم ابن مريم )) من أجل ىذا أكلمهم بأمثاؿ ألنهم مبصرين 
 ٖٔ:ٖٔمتى وسامعين ال يسمعوف وال يفهموف ((  ,ال يبصروف

 (( ويؤكد القرآف كبلمو )) ُصٌم ُبكٌم ُعمٌي فُهم الَ يَعِقُلوف
 

 فقد قيل ,ما قالو العهد القديم عن الصليب والمصلوبعوال يجب أف نغفل 
 فبل,فُقتل وعلقتو على خشبة ,)) وإذا كاف على إنساف خطية حقها الموت

 ألف المعلق ملعوف من .بل تدفنو في ذلك اليـو ,تبت جثتو على الخشبة
 فبل تُنجس أرضك التي يُعطيك الرب إلهك نصيًبا ((  ,اهلل

  ٕٕ-ٕٔ: ٕٔسفر التثنية 

 
وىذا ما أعطى حق لبولس اّلذي اّدعى رؤية المسيح وتعمد ترؾ الشريعة التي 

إذ صار  ,فقاؿ عنو )) المسيح إفتدانا من لعنة الناموس ,أوصى بها المسيح
 ألنو مكتوب ملعوف كل من ُعلق على خشبة ((  ,لعنة ألجلنا

  ٖٔ: ٖبولس الى غبلطية 

والحمد  ,فحاشا البن مريم عليو السبلـ أف يكوف ملعونًا أو مصلوبًا أو ُمهانًا
 .هلل أف نّجاه اهلل سبحانو من الصلب والقتل
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أّما عن بولس فقد تنبأ المسيح بو لكن ليس كرسوؿ لو لكن كمحرؼ ومنكر 
 .للشريعة

 المسيح قاؿ )) ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ماجئتف
 إلى أف تزوؿ السماء واألرض ال :فإني الحق أقوؿ لكم ,ألنقض بل ألكمل 

 فمن نقض ,يزوؿ حرؼ واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكوف الكل
 في ملكوت السموات وأما من يُدعى أصغرإحدى ىذه الوصايا الصغرى 

  ٜٔ-ٚٔ: ٘متى عمل وعّلم فهذا يُدعى عظيًما في ملكوت السموات (( 
 ومن ينقض ىذه ,بذلك أكد المسيح على العمل بالناموس أي الشريعة

 ..والمفاجأة ىنا ,الشريعو يُدعى أصغر الوصايا أو تلك
 أو معجم لؤلسماءقاموس  استجد بآخرى إذا فتحت معظم األناجيل
 سواء فيوإذا بحثت عن معنى إسم " بولس "  والكلمات عسرة الفهم, 

 ستجد معناه الصغير أواإلنجيل أو في معاني األسماء خارج اإلنجيل 
 , فياتُرى ىل ىي مصادفة !!القليل

 
 ؟فماذا فعل بولس

 ,المؤمنين بو في البدء كاف بولس من أشد الناس حقًدا وكرًىا ألتباع المسيح
 تبلميذ المسيح  )) وكاف شاوؿ راضًيابل كاف راضًيا بقتل استفانوس أحد 

 ٔ: ٛأعماؿبقتلو (( 
 حتى أخذه المكر ,وظل مضطهًدا أتباع المسيح محاواًل القضاء عليهم

 .واّدعى أف المسيح ظهر لو وأمره بالتبشير ,والخداع
 ف ىذهلها تبين أدراسة صغيرة ,وذكر ذلك في روايات مختلفو ومتناقضة
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 .قصة مخترعو
 أيها الملك نورًا من ,في نصف النهار في الطريقرأيت  ٖٔ)):فيقوؿ

 ٗٔ .قد أبرؽ حولي وحوؿ الذاىبين معي ,السماء أفضل من لمعاف الشمس
 سمعت صوتًا يكلمني ويقوؿ باللغو ,على األرض سقطنا جميًعافلما 

 صعٌب عليك أف ترفس مناخس (( ؟شاوؿ شاوؿ لماذا تضطهدني :العبرانية
 ٕٙأعماؿ 

 :بينما في موضع آخر ,و ومن معوفسقط على األرض ى
 لماذا ,شاوؿ شاوؿ :على األرض وسمع صوتًا قائبًل لو فسقط ٗ)) 

 أنا يسوع الذي أنت :فقاؿ الرب ؟,من أنت ياسيد :فقاؿ ٘تضطهدني؟ 
 :فقاؿ وىو مرتعد ومتحير ٙصعٌب عليك أف ترفس مناخس  .تضطهده

 قم وأدخل المدينة فُيقاؿ لك ماذا :فقاؿ الرب ؟يارب ماذا تريد أف أفعل
 وأما الرجاؿ المسافروف معو فوقفوا يسمعوف الصوت ٚ .ف تفعلينبغي لك أ

 .ٜأعماؿ وال ينظروف أحًدا (( 
 !! فيبدوا أف بولس سقط وحده ىنا ولم يسقط من معو

 
 ىل سمعو وحده أـ ,وعندما كاف بولس على طريق دمشق وسمع الصوت

 ؟وىل رأوا النور أـ رآه بولس وحده ؟سمعو من كاف معو أيًضا
 وال ينظروفالصوت  يسمعوف,)) وأما الرجاؿ المسافروف معو فوقفوا صامتين

 .ٚ: ٜأعماؿأحد (( 
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وفي موضع آخر يقوؿ بولس )) والذين   .شيءفهنا سمعوا الصوت ولم يروا 
صوت الذي كلمني ((  لم يسمعواولكنهم  ,وارتعبوا نظروا النوركانوا معي 

 ٜ: ٕٕأعماؿ 

 .فرأوا النور ولكنهم لم يسمعوا صوت أحد ,تغير الحاؿ للعكس
 ؟فهل من مثل ىذا ُتؤخذ عقيدة

 
 ابنسيدنا ىل نضحي من أجل حياتنا اآلخرة من أجل افتراءات بولس على 

 !!مريم
ىل أخبره يسوع في نفس اللحظة ماذا سيكوف أـ  ,عندما كلم بولس يسوع

 ؟؟ال
 ألنتخبك خادًما ,ألني لهذا ظهرت لك)) ولكن قم وقف على رجليك 

 منقًذا إيّاؾ من الشعب ومن األمم الذين ,وشاىًدا بما رأيت وسأظهر لك بو
 ومن ,لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ,أنا اآلف ُأرسلك إليهم

 حتى ينالوا باإليماف بي غفراف الخطايا ونصيبنا مع ,سلطاف الشيطاف إلى اهلل
 ٛٔ-ٙٔ: ٕٙأعماؿالمقديسين (( 

 أما في موضع آخر ,فهنا أخبره المسيح في الحاؿ بما سيكوف وبما سيفعل
 ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي ,)) والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا

 ,قم واذىب إلى دمشق :ماذا أفعل يارب؟ فقاؿ لي الرب :فقلت ,كلمني
 ٓٔ-ٜ: ٕٕماؿأع((  .وىناؾ يقاؿ لك عن جميع ماترتب لك أف تفعل

 .فلم يخبره بما سيفعل او ماسيكوف ,تغير الحاؿ للعكس
 الناسفكما تخبط في سرد الحكاية التي اخترعها ليتمكن من السيطرة على 
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 ُعرؼ أيًضا ,دوف أف يعترضو أحدىو آنذاؾ وليسمحوا لو بالتبشير بما يريد  
 وللذين تحت ,التلّوف)) فصرت لليهودي كيهودي ألربح اليهودب

 وللذين ببل ناموس ,الناموس كأني تحت الناموس ألربح الذين تحت الناموس
 بل تحت ناموس للمسيح ,كأني ببل ناموس مع أني لست ببل ناموس هلل

 .ٕٔ-ٕٓ: ٜبولس الى كورنثوس ٔألربح الذينببل ناموس (( 
 فإنو إف كاف صدؽ اهلل قد ازداد ٚكما أنو حّلل الكذب صراحة فقاؿ )) 

 ٖبولس الى رومية ((  ؟فلماذا أداف أنا بعد كخاطئ ,بكذبي لمجده
وكتب بيده  ,وظل بولس كذلك يحرؼ الدين ويحلل الحراـ ويحـر الحبلؿ

 .في كتابهم مدعًيا أنها تعاليم المسيح
 ورغم أف الكتاب يقوؿ )) إذا قاـ في وسطك نبي أو حالم حلًما وأعطاؾ آية

 ألف الرب الهكم ,لحالم ذلك.فبل تسمع لكبلـ ذلك النبي أو ا.أو أعجوبة
 يمتحنكم لكي يعلم ىل تحبوف الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل

 .. وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يُقتل ألنو تكلم بالزيغ من.أنفسكم
 ٘-ٔ: ٖٔالتثنيووراء الرب إلهكم (( 

 لىأنو يتم اتباعو إإال  ,فرغم وضوح أف المسيح لم يُرسل بولس و تم قتلو
 .اآلف

 
 المسيح يقوؿ  )) ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ماجئت

 ألف جميع الذين ىم من أعماؿ ٓٔألنقض بل ألكمل  (( وبولس يقوؿ )) 
 ولكن الناموس ليس من ٕٔ.(( وكذلك قاؿ )).الناموس  ىم تحت لعنة

 بررلكي نت ,إذ قد كاف الناموس مؤدبنا إلى المسيح ٕٗاإليماف (( وقاؿ )) 
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 ولكن بعدما جاء اإليماف لسنا بعد تحت مؤدب ((  ,باإليماف 
 ٖرسالة بولس إلى غبلطية 

 ..فهو ينكر عقيدة المسيح صراحة لكن بإسم المسيح
 .كحاؿ اّلذين يحاربوف اإلسبلـ باسم اإلسبلـ

 
 المسيح ُختن في اليـو الثاني 

 ٕٔلوقا(( . .)) ولما تمت ثمانية أياـ ليختنوا الصبي ُسمي يسوع
 تم ال ينفعكمػنػتػإنو إف أخت :أما بولس فقاؿ )) ىا أنا بولس أقوؿ لكم

 ٕ: ٘غبلطية المسيح شيًئا ((
 

إذ يحل  ,المسيح يحتـر السبت )) فاإلنساف كم ىو أفضل من الحروؼ
 ٕٔ:ٕٔمتىفعل الخير في السبوت (( 

أو من جهة  ,أما بولس فقاؿ )) فبل يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب
 .ٙٔ: ٕبولس إلى كولوسي عيد أو ىبلؿ أو سبت (( 

فابتعد عنو  ,ونظًرا لتعاليمو الشاذه البعيده كل البعد عن المسيح وتبلميذه
 .ٔ: ٘ٔتيموثاوس ٕ الجميع )) جميع الذين في آسيا ارتدوا عني ((

)) لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء 
 ٗ: ٘ٔفيلبي ( واألخذ (

 .. ألف,من تبلميذ المسيح فيقوؿ )) كونوا متمثلين بي ويحذر بولس أتباعو
 واآلف أذكرىم باكًيا وىم ,كثيرين يسيروف ممن كنت أذكرىم لكم مرارًا
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ومجدىم ,الذين إلههم بطونهم ,الذين نهايتهم الهبلؾ ,أعداء صلب المسيح
 . انظروا فعلة.الكبلب)) انظروا .,ٜٔ-ٖ: ٚٔفيلبي.(( .في خزيهم

 ,ويقوؿ عن التبلميذ )) لكن بسبب اإلخوة الكذبة ٖ:ٕٔفيلبي((.الشر
 ختبلًسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا فيدخلوا إ الذين ,المدخلين خفية

 الذين لم نذعن لهم بالخضوع وال ساعة (( ,المسيح كي يستعبدونا
 التلميذ برنابا كافبل ظل بولس يحارب التبلميذ ورغم أف .٘-ٕ: ٗغبلطية

 لنرجع ونفتقد :لوقت إال أنهم تشاجرا )) قاؿ بولس لبرناباا برفقتو معظم 
فأشار برنابا أف يأخذ  ,مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف ىمإخوتنا في 

 وأما بولس فكاف يستحسن أف الذي ,معهما يوحناالذي يُدعى مرقس
ا مشاجرة حتى فارؽ فحصل بينهم ,فارقهما )مرقس(ال يأخذانو معهما

 .ٜٖ-ٖٙ: ٘ٔأعماؿوبرناباأخذ مرقس وسافر في بحر قبرس ((  ,أحدىما اآلخر
 ؟ولكن ىل يعقل أف يكوف ىذا ىو السبب في مشاجرة برنابا وبولس

 فهو كما يقوؿ برنابا يعود إلى ضبلالت ,أف األمر أكبر من ذلك من الواضح
 مقدمةإنجيلوبولس التي ينشرىا في تبشيره فقد جاء في 

 الذين قلوا بدعوى التبشير بتعاليم ,)) كانوا عديمي التقوى واإليماف
 ورافضين ,داعين المسيح ابن اهلل ,المسيح ببث تعاليم أخرى شديدة الكفر 

 الذين ضّل في عدادىم ,مجوزين كل لحم نجس ,الختاف الذي أمر بو اهلل
  ٚ-ٕالمقدمة  -برنابابولس (( 

 ظل بولس يحارب تبلميذ المسيح بإسم ,واؿ دعوتووىكذا يا مارتينا ط
 . إلى أف تمكن من عقولهم..ظل ينهى عن الشريعة بإسم الشريعة ,المسيح 

****** 
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 :فقاؿ ,فبل يعلم رد على أيٍّ مما قالو حساـ ,وقد نفذ صبره أيمنوقف 
 ىل تعلمها لتجيبنا ,قد عرضت بعض األسئلة على سمية ,حسًنا يا حساـ -

 ؟فضل أف ُأعيدىا عليك مرة أخرىعليها أـ تُ بالمرة 
 :بو ورقة قد أعطتو اياىا سميةوأخرج من جي,بثقة إبتسم حساـ

 أأجيبك عليها اآلف أـ ,أعلمها وىا ىي اسئلتك معي ,أيمننعم يا  -
 !نتحدث في موضوٍع آخر

 .نعم أجب على جميع األسئلة اآلف -
 . قد عرضت عليها بعض الشبهات التي تدؿ على أنك ال تعلم.حسًنا -

القرآف الكريم حتى ولم ُتحكم عقلك ولم تكن عن اإلسبلـ ولم تقرأ  شيء
 ..قبلها تحدثم عن الرىبنةمنصًفا حتى,و 

 
 !شيءيبدوا أنك أخبرتيو بكل  ,. نظرة ترسل عبرات.إلى سمية أيمنفنظر 

 :فقاؿ أُلقي إلى سمية ليغير مساره, تابع حساـ في رد أوؿ سهم
 دوف أحاديث مطولة عن الرىبنة وعن ما تدره على اإلنساف من مخالفة -

. .فإف الرىبنة ىي منع الزواج ومنع بعض األطعمة  ,لسنة اهلل في مخلوقاتو
 :وفي ذلك يقوؿ بولس ,مايسمى الزىدتحت 

 ,أنو في األزمنة األخيرة يرتد قوـٌ عن اإليماف ,)) ولكن الروح يقوؿ صريًحا
 مانعين عن ,في رياء أقواؿ كاذبة مسمومة ضمائرىم ,تابعين أرواًحا مضلة

 . ((.وآمرين أف يُمتنع عن أطعمة قد خلقها اهلل ,الزواج
  ٖ-ٔ: ٗتيموثاوس األولي  

 .سوى الرىبنةوغيرىا شأكل اللحـو وال ُيحـر  ,نع الزواج سوى الرىبنةمفبل ي
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 وأنتم ال لكريم أخبر بعبادتكم للسيدة مريمأما عن قولك بأف القرآف ا

 ؟. ماذا تعرؼ عن األجبية.شيءفأود اإلستفهاـ عن ,تعبدوف السيدة مريم
 :في ترقب أيمنرد 
 ىو الكتاب الخاص بالصبلة هلل.. -
 !هلل -
 :ألجبية )كتاب الصلوات ( . لنقرأ في كتاب ا.حسًنا -

أيتها  نسألك.ىي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة أنتِ  والدة اإللو" يا 
 " )صبلة الساعة الثالثة( من أجل خبلص نفوسناالمملؤة نعمة مع الرسل 

 !فهل لقب والدة اإللو ليس تأليٌو لها
 !عليها السبلـ مريم وخبلص النفوس من اهلل أـ من السيدة

 
 :وكذلك في صبلة الغروب

لئبل أخزي وعند مفارقة نفسي من جسدي  تساعدينيأف  إياِؾ أدعو" 
وألبواب الجحيم إغلقي لئبل يبتلعوا  إىزميإحضري عندي ولمؤامرة األعداء 

 نفسي "
 
 

 :ي )صبلة الستار ( فتقوؿأما ف
 . .بل نخلصيا والدة اإللو إذ قد وضعنا الثقة فيك ال نخزي " 

 ولتسترنا مثل الترس " شيءونتخذ لنا معونتك القوية في كل 
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 :أما في صبلة النـو فتقوؿ

 وأبعدي عبدؾ" أيتها العذراء الطاىرة إسبلي ظلك السريع المعونة على 
 أمواج األفطار الردية عني وأنهضي نفسي المريضة للصبلة والسهر ألنها

 ,ة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياةفإنك أـ قادر  ,استغرقت في ثبات عميق
 ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي " 

 
 :أما في صبلة نصف الليل فتقوؿ

 .العذراء الحصن المنيع غير المنثلم ," أنِت ىي سور خبلصنا ياوالدة اإللو
رديو إلى فرح وحصني مدينتنا وعن  عبيدؾأبطلي مشورة المعاندين وحزف 

 ألنك أنت ىي رجاؤنا يا والدة اإللوملوكنا حاربي وتشفعي عن سبلمة العالم 
" 

.. جميع المسلموف !فهل كل ذلك وال يوجد عبادة وتعظيم أكثر من البلـز
 ببل إستثناء يحبوف ويوقروف السيدة مريم عليها السبلـ ألنها من عباد اهلل

 إلى عبادتها ىي أو إبنها فذلك يُعد شرٌؾ نعوذ أما أف يلجأ أحدٌ  ,الصالحين
 .اهلل منو

 
 

 :وتؤكد كذلك موسوعة الخادـ القبطي
 " الكنيسة الكاثوليكية تؤلو العذراء مريم وتقوؿ إنها صعدت حية إلى

 كما يصلوف للعذراء مريم  ,وتصنع لها التماثيل في كنيستهم ,السماء
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 ل ببل دنس مثل المسيح لو المجدالمريمي والحبويعتقدوف في الثالوث 
"ٕٖ 

 :كما يقوؿ األنبا غريغوريس في كتابو مؤكًدا عبادة عند الكاثوليك
 ٕٗ.".ا إلى مقاـ األلوىية والعظمة" وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوى

 كما يؤكد أكبر موقع أرثوذكسي على اإلنترنت ) تكبل ىيمانوت (
 :وليكيةبعبادة مريم في الكنائس الكاث

" يؤمن الكاثوليك أف عبادة مريم ىي أعظم وسيلة لحفظ البر والقداسة وأنو 
 ٕ٘تقديم العبادة للقرباف المقدس " يجب تقديم العبادة لمريم مثل

 
 . وىذه األلقاب.تلقب السيدة مريم بأـ اهلل أو والدة اإللو أيمنكما أنك يا 

  قطًعافوالدة اإللو وأـ اهلل ,بل أعلى ,وحدىا كافية لترفعها لدرجة التأليو
 موجودة قبل اإللو نفسو.

 
 نابع من أيمن. فذلك يا .وأنها كلمة قبيحة ,أما عن مسألة اإلتهاـ بالُكفر

 ..ليس أكثر باللغو الجهل
يماف شخص وال عبلقة إل,شيءفما الُكفر إال اإلنكار وعدـ اإليماف بال

 خوة وجميعنا أوالد آدـ عليوفجميعنا أ ,بمعاملتولعقيدة نكارة أو إبعقيدة 
 عتقاد يكفلها االسبلـ, وحرية اإلعتقادأما اإليماف والكفر فهو إ ,السبلـ
 .للجميع

 و:يقوؿ اهلل سبحان
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يِن َقد تػَّبَػيََّن الر ْشُد ِمَن اْلَغي  َفَمن َيْكُفرْ  بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمن  )) اَل ِإْكَراَه ِفي الد 
ـَ َلَها َواللَُّو َسِميٌع عَ  ِليٌم ((بِاللَِّو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقٰى اَل انِفَصا  

ٕٙ٘ :البقرة  
,والطاغوت ىو كل ما ُعبد من دوف فكل مسلم ىنا ىو كافر بالطاغوت

.وال إلو إال اهللأوالعروة الوثقى ىي الصراط المستقيم .اهلل  
كافر بالطاغوت ليكوف صحيح اإليمافإًذا فكل مسلٍم ىو    

.بل األمر عقائدي بحت ,ليست مسبة وال إىانة  
 :فلُتجبنيواآلف 

 ؟ىل أنت مؤمن بالقرآف الكريم وبالنبي ُمحّمد صلى اهلل عليو وسلم -
 :أيمنجاب في تردد أ

 ..ال لست مؤمًنا-
 :اجابو حساـ وىو مبتسم

 !!ريدني أف أطلق عليك مؤمًنا بهماًذا فكيف تُ  -
 بعبادة المسيح ابن مريم يًضا أنا أعدـ إيماني 

 كإلو  ىو نفسو كفري بعبادة المسيح ابن مريم
 اعندم ,اإلنجيل نفسو عن المسيح في ذلك األمر ولنا شهادة قويةمن

 حتاـ,الفاسد الكافرأيها الجيل  :فأجاب يسوع :ياىمخاطب اليهود موبًخا إ
 ٚٔ: ٚٔمتى نجيل إعلى بو إلى ىنا "  ؟أبقىمعكم,وإالمأحتملكم

 ..صدار دار المشرؽالترجمة اليسوعية( إالكتاب المقدس )

 استبدلت لفظ الكافر ,تاب المقدس ترجمة سميث فاندايكوفي الك
 ..بغير المؤمن
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فقد عرضنا نقاط عديدة تدؿ على  ,أما عن قولك لها بعدـ تحريف اإلنجيل

 وال حتى ,تحريف اإلنجيل دوف حتى التطرؽ لتاريخ كتابة األناجيل
 .المخطوطات

كالترجمة فيكفي أف دار الكتاب المقدس نفسها بها العديد من اإلصدارات  
 صدار النسخو اليسوعيةغير إ ,العربية المشتركة والمبسطة والحياة

 التباعهم دار المشرؽوالكاثوليكية الغير متواجدين بدار الكتاب المقدس 
 , غير نسخة العالم الجديد الغير متوفرة أيًضا بدار الكتابالكاثوليكية

 غير العديد من األناجيل الذي يرجع تاريخها ,التباعها شهود يهوهالمقدس 
ذا الذي أنكر كإنجيل يهو   ,ولم تعترؼ الكنيسة بقانونيتهمللقروف األولى 
وكإنجيل برنابا الذي بشر بالنبي محمد صّل اهلل عليو وسلم  ,صلب ابن مريم

وكإنجيل يعقوب وإنجيل الطفولة وغيرىم مما  ,وكذلك أنكر صلب ابن مريم
 .رفضت الكنيسة اإلعتراؼ بهم

 أّما لماذا حفظ اهلل سبحانو وتعالى القرآف الكريم ولم يحفظ التوراة
 ..فذلك سؤاؿ جي د ,واإلنجيل

 فاهلل سبحانو وتعالى وكَّل حفظ ىذه الكتب التي تم تحريفها الى رجاؿ الدين
 ولم يتوّعد اهلل سبحانو بحفظها كما توّعد بحفظ القرآف ,والشريعة والعلماء

 ..الكريم
 :وإليك الدليل من الكتاب المقدس نفسو

 ف كاففماذا إ ,على أقواؿ اهلل استؤمنواأما أواًل فؤلنهم  ," كثيٌر على وجو
 ؟نة اهللاأفلعل عدـ أمانتهم يُبطل أم ؟قوـٌ لم يكونوا أمناء
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 ٕ: ٖرومية دقًا وكل إنساف كاذبًا "بل ليكن اهلل صا ,حاشا
 

 ؟" كيف تقولوف نحن حكماء وشريعة الرب معنا
  ٛ:ٛإرميا "  حّولها قلم الكتبة الكاذبإنو إلى الكذب  ,حًقا

 
 ,ألف كلمة كل إنساف تكوف وحيو ,. فبل تذكروه بعد.أما وحي الرب "

 ٖٙ: ٖٕإرمياكبلـ اإللو الحي رب الجنود إلهنا "   حرفتمإذ قد 
 ..فلخيانتهم لؤلمانة التي أعطاىم إياىا اهلل

 :قاؿ سبحانو في القرآف الكريم 
 وارُ شتػَ يَ لِ  اهللِ  ندِ عِ  نْ ا مِ ذَ ىَ  وفَ ولُ قُ يػَ  مّ ثُ  مْ يهِ يدِ أبِ  ابَ تَ الكِ  وفَ بُ كتُ يَ  ينَ ذِ لّ لِ َفويٌل  ))
 (( وفْ بُ كسِ ا يَ مّ مِ  مْ هُ لَ  يلٌ وَ وَ  مْ يهِ يدِ أ تْ بَ تَ ا كَ مّ مِ  مْ هُ لَ  ويلٌ  فَ يبًل لِ ا قَ نً مَ ثَ  وِ بِ 

 ٜٚسورة البقرة 
 

 ,أف مريم أخت ىاروفعن قوؿ القرآف الكريم  أيمنعتراضك يا أما عن إ
 :مريم قاؿ لمريم المجدليةبن سيدنا ألف  ,فذلك نابع من جهلك المتعمد

وقولي  إخوتيلكن إذىبي إلى  ,)) ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد إلى أبي
 ٚٔ: ٕٓيوحنالهم أني أذىب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم (( 

 ؟أيمنفهل المسيح لو أخوة يا  -
 :فتابع حساـ ,ينظر في حرج ولم يُجب أيمنظل 

 كذلك ذُكر  ,لكنو يقصد تبلميذه ,إخوة المسيح ىنا التعني إخوة الدـ
 ..بالقرآف الكريم أف مريم أخت ىاروف فإف المقصد ىنا ىو النسب والنسل
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 .وىذا ما يؤكده كتابك
 فإليصابات زوجة زكريا ىي من نسل ىاروف " كاف في أياـ ىيرودس ملك

 وإمرأتو من بنات ىاروف وإسمها ,سمو زكريا من فرقة أبيااليهودية كاىن إ
 .٘: ٔلوقاأليصابات " 

 ؟لكن ما ىي الصلة بين مريم عليها السبلـ  وبين أليصابات
 ىي أيًضا حبلى بابن في وىوذا أليصابات نسيبتك"  ٖٙ: ٔلوقا كر في ذُ 

 عاقًرا " وىذا ىو الشهر السادس لتلك المدعوة ,شيخوختها
 .داًل من  نسيبتكب قريبتك  لفظ,وفي الترجمة المشتركة 

 ,قريبة أليصابات التي ىي من نسل ىاروفعليها السبلـ مريم ػ إذف ف
 كما ذكر بعض المفسرين أف مريم إبنة عم,إًذا فكبلىما من نسل ىاروف

 .أليصابات
 

 فهذا اللفظ ورد بالكتاب ,وبخصوص لفظ نصارى الذي تعترض عليو
 ..بالترجمة العربية المشتركة المقدس

مفسًدا يثير الفتن بين اليهود في العالم  قالوا عن بولس )وجدنا ىذا الرجل 
 ٘: ٕٗأعماؿوزعيًما على شيعة النصارى (  ,كلو

 يثير الفتنة بين جميع ,وكذلك بترجمة الحياة ) وجدنا ىذا المتهم مخربًا
 ٘: ٕٗاعماؿوىو يتزعم مذىب النصارى (  ,اليهود في الببلد كلها

 ,ولكن ُحرفت بترجمة سميث فاندايك
 لكي يتم ,تى وسكن في مدينة يقاؿ لها ناصرة) وأ وكذلك عن المسيح

 ٖٕ: ٕمتىماقيل باألنبياء وأنو سيدعى ناصريّا ( 
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 :ويقوؿ القمص تادرس يعقوب مالطي في تفسيره
 .كلمة "ناصرة" منها اشتقت "نصارى " لقب المسيحيين

 مراتطلق عليو تعاليم الرسل تحدث الدسقولية الذي يُ وكذلك بكتاب 
عديدة بلفظ نصارى ) ال يليق بالنصارى أف يمضوا إلى مجمع األمم, أو إلى 

 ٕٙغير المؤمنين (المبلعب, أو الحوانيت, أو حيث يجتمع 
 

 " كل من يتبع المسيح ىو نصراني أو ناصري " :ويقوؿ األنبا موسى
 .وذلك ألف المسيح ولد بناصرة وُدعي المسيح يسوع الناصرى

 
 ..حدث فيما ال تعلم وأقصد ىنا تحديًدا الميراثأما عن إصرارؾ في الت

 .فبل يُغي ر مبلبسو بالّصالوف ,. من كاف منزلو من زجاج.فقيل قديًما 
 . .ال ترث نصف الرجل إال في أربعة حاالت فقط أيمنفالمرأة يا 

 . وترث مثل الرجل في أكثر من ثبلثين.وترث أكثر منو في عشرة حاالت
 ,درجة القرابةحدد الفارؽ ىذا عدة عوامل أىمها والذي ي, حالة

 بتعدت الِصلة قلا وكلما,قتربت الِصلة زاد النصيب من الميراثفكلما إ
 .النصيب من الميراث

 ,في اإلعبلـ ماتفوىت بو أبًداأملت وفّكرت بماتسمعو نك تولو أ
 .ونعوذ باهلل من إتباع الهوى ,لكنو جاء على ىواؾ

 
 :. فهو كالتالي.المقدسأما الميراث بالكتاب 

 " أي رجل يموت من غير أف يخلف إبًنا تنقلوف ُملكو إلى إبنتو "
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 فالذكور ,فمفهـو المخالفة ىو أنو إذا خلف إبًنا فبل ترث البنت ,ٛ: ٕٚتثنية
 لذا فجميع المصريين مسلميهم ومسيحييهم يلجأوف .َيحجبن اإلناث كلي ا
 شيءولم تستطع الكنيسة أف تُن ,فيما يخص المواريث للشريعة اإلسبلمية

 قانوف موازي يتفق عليو جميع المسيحيين ليلجأوا إليو ِعوًضا عن الشريعة
 .اإلسبلمية

 
 ,فبل أعلم من أي مصدٍر إسبلمي جئت بهذا ,أما عن زواج الصغيرات

 بل قاؿ الفقهاء أنو إف كاف لدى الفتاةـ لم ُيحدد سن أصبًل للزواج, فاإلسبل
وكما قاؿ نبينا الحبيب  ,قدرة نفسية وجسدية,عبئ الزواج القدرة على تحمل

 .إًذا صّل اهلل عليو وسلم " ال َضَرَر َواَل ِضَراْر " فهي مؤىلة لتصبح زوجة
 فإبنة ,وىذا يختلف بطبيعة الحاؿ من زماف إلى زماف ومن مكاف إلى مكاف

 .الريف والصعيد غير بنت المدف
 ؟لثامنة عشر ىو صالٌح للزواج حًقامن اهل عمر الزواج الذي تم تحديده ف

 وال مؤىلة فهل ىي غير صالحة ,عمرىا ثمانية عشرة إال يوًماكاف ف  وإ
 !للزواج

 لذا التشريع اإلسبلمي قاؿ بالقدرة على تحمل المسؤلية وليس السن. 
فكم من فتاٍة تجاوزت العشرين والثبلثين وال تقدر أف تتحمل مسؤلية نفسها 

 فما بالك بالزواج!
 

 في رجل قد تجاوز أيمنما قولك يا  ,ومن جهة أخرى
 !التسعين من العمر وتقدـ لخطبة فتاة لم تتجاوز الثانية عشر من العمر
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 :فقاؿ بصوٍت ُمرتفع ,وعِلم على ماذا يلم ح حساـ أيمنإحمّر وجو 

 ,ولم يتزوجها يوسف النجار ,ىذه والدة اإللو ليست كسائر النساء -
 .ألنو ال يجوز لفتاة أتّمت الثانية عشر وتبقى بالهيكلوىذا ,بل خطبها فقط 

 ,ؾ بزواج الصغيرات فقطأردت تذكير .. ال تنفعل ,حسًنا حسًنا -
 .بة إال أوؿ خطوة للزواجفما الخط

 
فبل  ,أما عن قولك بزواج النبي ُمحّمد صّل اهلل عليو وسّلم من تسع نساء

ك قد تزوج بػ سبع مئة . فالنبي ُسليماف حسب كتاب.أعلم على ماذا تعترض
 ..فتاة وثبلث مئة من األسرى أو ملكات اليمين

 ٖ-ٔ: ٔٔسفر الملوؾ األوؿ وذلك في 
 !!ىل طعنت في نبوتو يوًما المتبلكو ألٍف من النسوة

 !فهل ىو ليس بنبي أـ تؤمن بنبوتو
 وكانت لو سبع مئةيماف نساء غريبة مع بنت فرعوف..." وأحب الملك سل

 وثبلُث مئة من السراري " ,السي داتمن النساء 
 .عددوا زيجاتهم..عليهم السبلـكذلك يعقوب وإبراىيم وغيرىم من األنبياء 

 حاؿ ىي شريعة في كل الرساالت السماوية لكنها ةشريعة التعدد على أي
 .سوى اإلسبلـ فلم يحددىا بأربعة فقط ,كانت متاحة دوف تحديد

 دد. تحديد لمن يستطيع وليس بأمر بالتع
 كما أف " النبي صّل اهلل عليو وسلم بقراءة مختصرة لسيرتو صلى اهلل عليو

 وسلم نرى أنو تزوج وىو في الخامسة والعشرين من السيدة خديجة ولم
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 وىذه الفترة ىي ذروة ,يتزوج عليها حتى بلغ الخمسين من عمره وماتت
 ثبلث سنواتالشهوة! فأين أثر ماتدعونو في تلك الفترة؟ ثم ظل بعد ذلك 

 عاًما بعد أف عادت من ٜٙلم يتزوج حتى تزوج سودة بنت زمعة ذات اؿ
 ثم تزوج عائشة رضي اهلل عنها ,الحبشة ومات زوجها ولم تجد من يحميها!

 البكر الوحيدة, ثم تزوج أـ سلمة كبيرة السن صاحبة األبناء, ثم تزوج رملة
 مسلموف عليها وىيبنت أبي سفياف لما تنّصر زوجها في الحبشة وخشي ال

 في ببلٍد غريبة فأرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إلى النجاشي يخطبها,
 وكاف في ىذا الموقف الرجولي الُمبهر من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 ..سبًبا رئيسًيا في إسبلـ أبي سفياف فيما بعد
 زواجهافأعتق المسلموف ب ,ثم تزوج جويرية بنت الحارث من بني المصطلق

 .من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كل األسرى والسبايا من بني المصطلق
 ثم تزوج ,فكاف ذلك سبًبا في إسبلـ أبيها وقومو وتحرير المئات من العبيد

 ,السيدة صفية رضي اهلل عنها والتي كانت من يهود بني النضير وابنة زعيمها
 القمر يسقط من السماءبعد أف وقعت في األسر وكانت قد رأت رؤيا أف 

 وكاف عندىا القابلية ,في حجرىا فأّوؿ لها ذلك بأنها ستتزوج نبّي العرب
 لئلسبلـ ألنها سمعت أباىا وعمها يتحادثاف بأف دين اإلسبلـ ىو دين الحق
 فلما تزوجها النبي صلى اهلل عليو وسلم شجع المسلمين على إعتاؽ الرقيق

 مسلمين..أذاىم عن ال وعلى األقل كف  وشجع اليهود على إعتناؽ اإلسبلـ أ
"ٕٚ 

 ترأسهايالمريضة الفاسدة التي  وجد إال بالمخيلةفاإلساءات التي تدعيها الت
 , الخالية من الصراحة واألمانة واإلنصاؼ.النفاؽ
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 أما األدىى من كل ذلك ىو ترديدؾ لقوؿ المنافقين بأف اإلسبلـ قد إنتشر
 !. ياللعجب.السيفب

 وما أيسر تناقلو على األلسنة خاصة عندما يناسب األىواء. ما أيسر الكبلـ
. بل جهٌل بحالك .. أّي تاريخ!.ىذا إنعداـ البصر والبصيرة وجهٌل بالتاريخ

 .أنت
فأنَت أنَت دليل دامغ على أف المسلمين لم يُرىبوا أحًدا ألربعة عشر قرنًا 

 نذ الفتح. ألربعة عشر قرنًا من الزماف أنت وبني جلدتك م.من الزماف
 اإلسبلمي وحتى اآلف تعيشوف بكامل الحرية الدينية في مصر والعالم

 لم تُهدـ كنيسة واحدة ولم ُيجبر مسيحي واحد على إعتناؽ ,اإلسبلمي
 وأيّاـ الفوضى لم يقف أماـ الكنائس لحمايتها من اإلرىاب ,اإلسبلـ

 ,واألالعيب السياسية سوى المسلمين
 سوى الفتحالمسيحيين اف الكاثوليكضطهاد الرومولم يجيركم من إ

 اإلسبلمي الذي نصر المستضعفين وأعاد البطرؽ بنيامين إلى مكانو وأعاد
 إليو جميع كنائسو بعدما ىرب من الروماف واّتخذ الصحراء موطًنا لو لثبلثة

بعدما انتصر  أعاده الصحابي عمرو بن العاص إلى منصبوعشرة سنة ىاربًا,ف
 األرثوذكسيين بسبب اإلختبلؼ العقائدي. على الظلمة, من اضهدوا

 :ويؤكد ذلك األنبا موسى أسقف الشباب قائبًل 
 

لما ," إحنا ليو نسينا إف عمرو بن العاص ىو اللي رجع البطرؽ بتاعنا لكرسيو
 تصوروا مسيحي ,جو كاف في بطرؽ دخيل يوناني فُرض علينا وإضطهدنا

 ,من كثرة اإلضطهاد,لدرجة البطرؽ إختفى واألساقفة إختفوا ,وإضطهدنا
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 . حاجة.فأعاد عمرو بن العاص البطرؽ لكرسية وأعاد إليو كل كنائسو
 . كما أف صبلح الدين األيوبي أعطانا دير السلطاف.. ىو ده اإلسبلـ.جميلة

 .ىدية في القدس لؤلقباط "
 

 الَ ِإْكَراَه ِفي اْلِدِيْن "فاهلل سبحانو أخبرنا في القرآف الكريم أنو " 
 فنزلت ىذه اآلية عندما حاوؿ ,والتي تعني أنو ال إجبار في إعتناؽ الدين

 أف ُيجبروا أوالدىم على إعتناؽ ,بعض اليهود العرب بعد إسبلمهم هلل
 .اإلسبلـ

 ,اهلل سبحانو ال يقبل إال اإليماف الخالص. .فبل فائدة من اإلكراه
 . .ال إكراه وال رياء

 شيء.. ال ؟.اإلكراه أو الرياء فما الفائدة من ذلك
 فهو ليس هلل.

 .. لما وجدت مسيحًيا واحًدا في مصر.لو كاف ىناؾ إكراه من أي نوع
 ولتقاعسنا عن ,وقد حكم المسلموف كذلك أسبانيا لثمانية قروف من الزمن

 فلم نقم بما ىو على عاتقنا من تبليغ ,تبليغ الرسالة خرجنا من ىناؾ
 لظّل المسلموف على ,أي نوع من اإلكراه . ولكن لو كنا نستخدـ.سالةالر 

 رأس تلك الدوؿ حتى اآلف رغم تقاعسهم عن الدعوة.
 ودة.لكن تلك أساليب وطرؽ ليست محم

 وبعدىا دخل المسيحيوف إسبانيا ولم يستطع أي مسلم من رفع األذاف
 .أو حتى أف يصّرح بإسبلمو 

 ولكن بعد ألف سنة من حكم ,الهند أللف سنةلقد حكمنا نحن المسلموف 
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وحصل  ,فحصل المسلموف على الربع ,المسلمين حدث تشارؾ في الُسلطة
 .. ألننا لم نستخدـ أي إكراه.!؟. لماذا.الهندوس على ثبلث أرباع

 
 . .أنا أسألكم ,اليـو أكبر تعداد سكاني للمسلمين في إندونيسيا

 !أي جيش إسبلمي ذىب ألندونيسيا
 حيث المسلمين اآلف األغلبية!أي جيش إسبلمي ذىب إلى ماليزينا 

 !أي جيش إسبلمي ذىب لجنوب إفريقيا
 !أي جيش إسبلمي يجعل اإلسبلـ أكثر األدياف إنتشارًا حتى اآلف

 بلمي جعلنا نرى كل يوـٍ مسلٍم وموح ٍد جديد من الغرب!أي جيش إس
 اإلسبلـ ىم أكثرأي جيش إسبلمي جعل أوالئك األوروبيين معتنقي 

 المسلمين دعوة وِىمة في نشر الدين!
 أي جيش إسبلمي جعل الشهير موريس بوكاي والقس جوزيف إستس

وشقيقة حـر توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وبطل العالم في المبلكمة محمد 
 حالًيا بفاتح ألمانيامبلكم األلماني بيير فوجل الملقب علي كبلي وال

 إكس وفرانك ريبيري مهاجممايك تايسوف ومالكـو  والمبلكم األمريكي
 ..وغيرىم من مشاىير أوروبا بايرف ميونخ

 !أي جيش إسبلمي جعلهم يعتنقوف اإلسبلـ
 ما الذي يجعل التتار والمغوؿ يعتنقوف اإلسبلـ بعدما ىزموا المسلمين في

 !ببلدىم
 ؟أتعلم ماتفسير ذلك ياعزيزي
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 )) ُىو اّلذي أرَسل رُسوَلو بالُهدى وِدين الَحق لُيظِهرُه على الد ين ُكلو 
 وكَفى باهلِل شِهيًدا (( 

 ىذا وعد.
" إف كاف مقدرًا ألي دين أف يسود  :لقد قاؿ المؤرخ الشهير جورج برناردشو

 وينتشر في أوروبا غًدا فهو اإلسبلـ " 
 تخدـ عقلو فقط بإنصاؼإنو الحق المبين الذي يصل إليو أي إنساف اس

 وحرية, ال يحتاج إلى أكاذيب وتلفيقات ليعلوا.
 ال يحتاج إال إدعاءات باطلة وال ترويجات كاذبة وال تصريحات منافقة.

 فقط الحق.
 

 أما اإلرىاب فما تعريفك لو؟
 ىذا ليلفهل ىو لو شكٌل معين في مخيلتك وأشخاٌص معينين تطلق عليهم 

 على فاعليو مهما كانوا ؟نهار, أـ ىو فعل يُطلق 
 لنفهم أكثر..

 ؟من اّلذي أشعل الحرب العالمية األولى
 ؟من الذي أشعل الحرب العالمية الثانيةو 

 وىل لئلسبلـ والمسلمين شأٌف بها!! ولماذا سميت حروب عالمية,
 البشرية في الحرب العالمية األولى ىي حوالي أتعلم أف ناتج الخسائر

 مليوف جندي.ٓٔ
 مليوف جندي. ٓ٘مليوف إلى  ٓٗالحرب العالمية الثانية فمن أما 

 وليس لئلسبلـ والمسلمين شأٌف بتلك الحروب.
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 وأطفاٍؿ قتلت  وكم من ُأسٍر شردت وبيوٍت ُىدمت
 في معظمأنحاء العالم.وتخريٌب ودمارٌحّل 

 اليس ذلك أكبر إرىاب على مر  التاريخ !!
 أطرافو باإلرىابيين؟فلماذا لم ينعت التاريخ والمؤرخين 

 أـ أّف اإلرىاب قد ُحصر في نِقاٍب وِلحية!! 
 وعشرات بل مئات وآالؼ اإلرىابيين أصبحوا أبطااًل ُيحتفى بهم.

 أراضيها بدماء أىلها د اإلسبلمية والعربية ومازاؿ يمؤلمن الذي إحتل الببل 
 ؟حتى اآلف

 وجعل أىلها يعانوفمن الذي ألقى القنبلة النووية على نجازاكي وىيروشيما 
 ؟حتى اآلف

 رمن الذي أباد أكثر من مئة مليوف من الهنود الحمر في شماؿ أمريكا وأكث
 ؟من خمسين مليوف في جنوب أمريكا

 من الذي يصنع األسلحة المتطورة كل يوـٍ وليلة؟
 من الذي يبيع األسلحة لطرفي النزاع في الببلد ليقضي كٌل منهم على

 لى طاوالت المفاوضات ليس إال لزيادةاآلخر؟ ثم يجلس معهم ع
 الخصومات بين الطرفين!

 !؟المسلموفىل 
 هاجيًدا وعدـ إسقاطوالمسميات نحتاج إلى إعادة فهم المصطلحات 
 حسب األىواء, وإنما كٌل في مكانو.

 
                                 ****** 
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  ملسو هيلع هللا ىلصماذا يقوؿ الكتاب المقدس عن ُمَحّمٍد                
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 ىمت مارتينا بالوقوؼ بعدما انتهى حساـ وسألتو في خجل وتردد لم تستطع
 :إخفاءه 

 ؿ لو سألتك كيف تثبت أف الرسوؿ ُمحّمد ىو صادٌؽ فعبًل فيماماذا ستقو  -
 أخبر بو؟

 
 سمية إلى مارتينا بإبتسامةنظرت ,إبتسامة أمل طُبعت على وجنتي ُحساـ

 ليس لذات ,ومايكل ىذا السؤاؿ يمنلم يروؽ أل,مليئة بالتفائل كذلك
 ...السؤاؿ بل إلجابتو

 فقاؿ متنهًدا وكأنو ينتظر ىذا ,والشرود عند جميعهمقطع حساـ النظرات 
 :السؤاؿ منذ حضوره

 جًدا الدالئل على نبوة ورسالة سيدنا ُمحّمد صلى اهلل عليو وسلم كثيرة -
 ..لحسية و األدلة العقلية والنقلية. منها المعجزات ا.وال حصر لها

 ىو صلى اهلل عليو وسلم المسمَّى بالصادؽ األمين.
لى دين لماذا خالف أىواء قومو ودعا إ –ه وحاشا - " فإف كاف النبي كاذبًا

 وقد كاف في خطر طيلة حياتو ,وحتى على أىل الكتابين ,جديد عليهم
 الدعوة!بسبب ىذه 

 ,أو غدر ,أو خاف ,فلماذا لم يؤثر عنو أنو كذب ,لماذا لم يتصف بالنقائص
 أو ,أو تكّبر وظلم ,أو قطعرحًما ,أو زنا

 ..عاًماأربعين . وقد لبث في قومو .الغزؿ والسهرات
والعبيد على  ,والفقراء على األثرياء ,لماذا اختار جوار الضعفاء على األقوياء

 ؟والكراـ على اللئاـ ,السادة
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عن أحداث كثيرة ستقع وقد وقعت مثل فتح فارس  نالماذا وكيف ُيخبر 
, وعبلمات الساعة التي تتحقق والرـو ومدة الخبلفة وموت بعض الصحابة

 وغيرىا مما ذُكر مفصبًل  بعد عشرات القروف,
 في كتب الحديث!

 لماذا ىجر متع الحياة ولم يتخذ لنفسو
 ري حسانًا وبذًخا وسفورًا وأموااًل وذىًبا وِفضة وخيواًل قصًرا وحريًما وجوا

 !!وبساتين
. .. وسياسي ناجح.. نبيَّا يتنبأ.فقد كاف سيدنا ُمحّمد صلى اهلل عليو وسلم

من قبائل وشراذـ متفرقة ال تعرؼ إال الثأر  ,شيءبنى أساس أمة ودولة من ال 
 ..والتافخر باألحساب واألنساب

 لجنائيةقانونًا يشمل األحواؿ الشخصية والعقوبة اوكاف مشّرًعا وضع 
 ..جتماعيةواألوضاع االقتصادية واال
 ... ومعلًما دينيَّا وربّانًيا عابًدا.كاف قائًدا عسكريًا ناجًحا

تحّدىم بأف اهلل سينصره عليهم  ,تحّدىم بأف يأتوا بمثل ىذا القرآف وعجزوا
 ..وقد تم ما أخبر عنو ,في الحرب وىو أمر غيبي

ألف اهلل أنزؿ آياٍت  ,ثم يخرج إليهم في أثناء الغزوة ويصرفهم عن حراستو
نفسو أبًدا  فلكل عاقل إف الكاذب ال يكذب عن ,تتعهد بحفظو وِعصمتو

 ..بو إلى التهلكة في ىذا األمر لُِيدفع
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 :ونتسائل
 ؟كيف آمن اليهود برسولهم موسى عليو السبلـ

أو  ,أو تأييد اهلل لو ونصرتو ,أو تشريعو ,وأو أخبلق ,إف قالوا بسبب معجزاتو
 أو غير ذلك من ,أو عدـ رغبتو في المصلحة الذاتية ,ستجابة دعائوا

 األدلة..
وبكثرة واألمثلة ال تُعد  ملسو هيلع هللا ىلصكل ما ذُكر ىو موجوٌد في النبي ُمحّمد   :قُلنا

 ..وال ُتحصى
 ؟وجميع األنبياء كيف آمنتم بهم أنهم أنبياء

 . أتيت بمثلو على نبوة سيدنا ُمحّمدٍ .على أنهم أنبياء وُرسل تيتم بدليلٍ فإف أ
 ٕٛوىي كثيرة وال تُعد وال ُتحصى. "

 
 :يقوؿ اهلل سبحانو

بًا ِعْنَدُىْم ِفي التػَّْورَاِة الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَِّبيَّ اأْلُم يَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتو  
ـُ  َهاُىْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحل  َلُهُم الطَّي َباِت َوُيَحر  ْنِجيِل يَْأُمُرُىْم بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ َواإْلِ
ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغبَلَؿ الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن  َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعنػْ

ُروُه َواتػَّبَػُعوا الن وَر الَِّذي أُْنِزَؿ َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف َآَمُنوا بِِو َوَعزَُّروُه َوَنصَ 
ُقْل يَا أَيػ َها النَّاُس ِإن ي َرُسوُؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي لَُو ُمْلُك السََّمَواِت  (ٚ٘ٔ)

بِاللَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبي  اأْلُم ي  الَِّذي َواأْلَْرِض اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َويُِميُت َفَآِمُنوا 
 )ٛ٘ٔ)يُػْؤِمُن بِاللَّو وََكِلَماتِِو َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف 

 سورة األعراؼ
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 نو مازاؿ ىناؾ بعضالتوراة واإلنجيل الحاليين إال أ كما أنو رغم تحريف
 ..عليو وسلماألعداد التي تتحدث عن النبي ُمحّمد صلى اهلل 

 :وىي كػ التالي 
  ٗيوحنا ٔرسالة  جاء في

 فأل رواحهلهيمناهللاأل متحنواأ حباءالتصدقواكلروحبلاأل أيهأ))
 :. بهذا تعرفوف روح اهللٕلىالعالمإ نبياءكذبةكثيرينقدخرجواأ
 كل روح يعترؼ بيسوع المسيح أنو قد جاء في الجسد فهو من اهلل  
. وكل روح ال يعترؼ بيسوع المسيح أنو قد جاء في الجسد فليس من ٖ 

وىذا ىو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنو يأتي وىو اآلف في العالم  ,اهلل
 .ابن مريم المسيح (( وفي ترجمة " روح المسيح الدجاؿ " الذي ىو ضد

 
وىناؾ أنبياء كذبة كثيرين في العالم  ,يخبرنا يوحنا أف األرواح ىي األنبياء

 وىذا يعني أف ابن مريم ليس خاتم ,فيجب اختبار األرواح أو األنبياء ىؤالء
. كما أنو وضع شرط اإليماف بهذا النبي ىو .األنبياء كما يّدعي البعض

 :فقاؿ ,إعترافو بيسوع أنو ىو المسيح
 ... من ىذا نعرؼ روح الحق و روح الضبلؿ ((ٙ)) 

 روح أّما النبي الكاذب فأسمو ,روح الحق النبي الصادؽ اسمو أي أف
 .الضبلؿ
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 إنو خيرٌ  :لكني أقوؿ لكم الحق ٚ: ))ٙٔيوحنا  لنقرأ إًذا قوؿ ابن مريم في
 ولكن إف ذىبت ُأرسلو ,إف لم أنطلق ال يأتيكم المعزيألنو  ,لكم أف أنطلق

 ٜوعلى دينونة ومتى جاء ذاؾ يبكت العالم على خطية وعلى بر  ٛ.إليكم
 ة فؤلنهم ال يؤمنوف بي ((ئأما على خطي

 ,يتحدث المسيح ىنا عن المعزي الذي لن يأتي إال بعدما يذىب المسيح
 .لكن إف لم يذىب المسيح لن يأتي المعزي

 " إف لم أنطلق ال يأتيكم المعزي "
رنا تفاصيل أكثر عن المعزي فيقوؿ:ثم يتابع المسيح ويخب  

اكثيرة أيًضا ألقوؿ لكم. ولكن لن تستطيعوا أف تحتملو إف لي أمور   ٕٔ))  
  اآلف.ٖٔ وأّما متى جاء ذاؾ,روح الحق, فهو يرشدكم إلى جميع الحق,
  ألنو ال يتكلم من نفسو, بل كل مايسمع يتكلم بو, ويخبركم بأمور آتية

  ٗٔ ذاؾ يمجدني ((
فمن ىو النبي  ,أخبرنا يوحنا من قبل أف روح الحق ىو النبي الصادؽ  

؟ىناالصادؽ الذي يتحدث عنو المسيح   
عبادة العباد أـ عبادة رب العباد ؟وأي حق سيرشد الناس إليو ! 

من ىو النبي الذي لن يتحدث من نفسو الذي ال ينطق عن الهوى بل َوحٌي 
؟يُوَحى  

؟أأمٌي ىو ؟وِلَم بالتحديد كل مايسمع يتكلم بو  
؟بها وما ىي األمور اآلتية التي سيخبر  
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ات يـو القيامة واألحداث الُمقبلة؟ىل ىي عبلم  
الَصلب والقتل عاريًا على الصليب! أسينفي عنو ؟كيف سيمجد المسيحو   

:خرج مايكل عن صمتو بعدما ظل مستمًعا طويبًل وقاؿ  
, فبل تبني إفتراضاتروح الحق المقصود ىنا ىو الروح القدس ,يا حساـ -  

.وىمية حسب مخيلتك  
ائبًل:سارع حساـ ق  

  عن إلوتحدث عن نبي كما أخبر يوحنا وليس مبدئًيا يا مايكل النص ي ,حسًنا
ال  أف جميع الشروط ىذه كما تعتقد بألوىية الروح القدس, باإلضافة إلى

  تنطبق إال على النبي ملسو هيلع هللا ىلص
:فبل تنسى أف المسيح قاؿ ,أما عن قولك أف المقصود ىو الروح القدس  

ولكن إف ذىبت ُأرسلو إليكم ((  ,)) ألنو إف لم أنطلق ال يأتيكم المعزي   
أما الروح القدس فقد كاف موجوًدا قبل ميبلد المسيح عندما كاف يرفرؼ 

ٕ: ٔتكوين يرؼ على وجو المياة ( على وجو الماء ) وروح اهلل  
 وكذلك كاف مع أليصابات زوجة زكريا

ألف طلبتك قد ُسمعت, وامرأتك  ,) فقاؿ لو المبلؾ ال تخف يازكريا
ٖٔ: ٔلوقاأليصابات ستلد لك إبًنا وتسميو يوحنا (   

 .وكذلك كاف موجوًدا في ميبلد يحي عليو السبلـ أو يوحنا كما تسمونو
وخمًرا ومسكًرا ال يشرب ومن بطن أمو ,) ألنو يكوف عظيًما أماـ الرب

٘ٔ: ٔ( لوقايمتلئ من الروح القدس   
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كاف موجود بالفعل ال يحتاج أف يذىب المسيح ليأتي لذا فالروح القدس  
بالتالي ال ينطبق الكبلـ عليو. الروح القدس  

أيًضا تبلميذه الروح القدس أثناء وجوده بل أعطى المسيح  
ٕٕ: ٕٓيوحنا (إقبلوا الروح القدس  :) ولما قاؿ ىذا نفخ وقاؿ لهم   

ُمرسل يدعوا الناس إلى عبادة اهلل لذا فاألعداد ال تنطبق إال على نبيّ   
ى الروح القدس.فمن المستحيل أف تكوف ىذه النبؤات عل  

 وقاؿ اهلل سبحانو وتعالى:
ا مَ قًا لِ د  صَ مُ  مْ يكُ إلَ اهلِل  وؿُ سُ ي رَ إن   يلَ ائِ ي إسرَ نِ ابَ يَ  مَ ريَ مَ  نُ ى ابْ يسَ عِ  اؿَ قَ  إذْ )) وَ 

م ىُ اءَ ا جَ لمّ فَ  دْ مَ أحَ  وُ مُ سْ ِبَرُسوٍؿ يَأِتي ِمن بَعِدي إَتورَاِة وُمَبِشًرا ال نَ ديَّ مِ يَ  ينَ بَ 
ٙ(( سورة الصفنْ يِ بِ ٌر مُ حْ ا سِ ذَ وا ىَ الُ قَ  اتِ نَ يػ  البػَ بِ  . 

 
من وسطك منموسى لبني إسرائيل ) يقيم لك الرب إلهك نبًيا وقاؿ   

 إخوتك مثلي لو تسمعوف ( التثنيةٛٔ: ٘ٔ
ب " كلمني الرب في نفس الكتاوقولو " إخوتك " يعني أبناء العم لقولو 

ٗ: ٕتثنيواخوتكم بني عيسو "  -حدود–بتخم  قائبًل أنتم ماروف  
وأوالده ىم أبناء عم بني يعقوب إسرائيل ,وعيسو ىو شقيق يعقوب . 

ألف العرب أوالد ,والمقصود أف النبي ىذا من بني عم اليهود أي من العرب  
ٕٛإسماعيل أما اليهود فهم أوالد إسحاؽ اخ إسماعيل   
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 ٛٔ. .قاؿ لي الرب) موضًحا بعدىا مباشرة وكذلك قوؿ اهلل لموسى النبي
ُأقيم لهم نبًيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل  كبلمي في فمو, فيكلمهم بكل 

ما أوصيو بؤٜ ويكوف أف اإلنساف الذي ال يسمع لكبلمي الذي يتكلم بو 
 بأسمي فأنا أطالبو (

.ٛٔالتثنية   

 
 ويكوف مثل موسى لقولو " مثلك "  ,فيكوف النبي المقصود من بني إسماعيل
 عليهم الصبلة والسبلـ شيءوالنبي محمد مثيل للنبي موسى في كل 
 وكاف مربيو كافًرا لئبل يقاؿ أنو تعلم ,فقد تربى في بيت أعظم رجل في قومو

 .الدين في بيت جده
 ثم فُرض على كبًل  ,منهم بقومو من أرض الكفر إلى أرض اإليمافوىاجر كبًل 

 منهم العودة وقتاؿ من حاربهم وطردىم.
 .وتزوج كبًل منهما وأنجبا

 إضافة ,أي أف النبي يوحى إليو بالتعاليم الربانية ,وكاف كبًل منهم نبي  وزعيم
 وىذا ال يوجد في أنبياء ,إلى أف كبًل منهم كاف لو سلطاف وحكم وقيادة

 وكبلىما جاء بشريعة جديدة لم يأت أحًدا قبلهما.,كثيرين
 .وكبلىما ُولد والدة طبيعية وماتا موتة طبيعية

 وتلك المقارنة لسببين, األوؿ التشابو المراد في العدد بين موسى وبين
 النبي, والثاني أف النبي المقصود لم يظهر حتى اآلف بالنسبة لمن أنكر

  ملسو هيلع هللا ىلصيماف بالنبياإل
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فيتم القوؿ في التفسيرات المسيحية أف النبي المثيل لموسى ىو المسيح 
 ابن مريم !! 

 رغم اإليماف بأنو إلو, إًذا نبي  وإلو في نفس الوقت.
 لكن العدد يقوؿ النبي مثيل لموسى, فلو قارنا بين موسى والمسيح لن نجد

 تلك مثل تلك التي ذكرناىا.
 النبؤه ) وأجعل كبلمي في فمو فيكلمهم بكل ما أوصيو بو (قولو في أيًضا 

 !ماذا تعني " وأجعل كبلمي في فمو "
 في السيرة النبوية نجد أف النبي محمد عندما أتاه جبريل أمره بلساف عربي

 :. فامتؤل النبي خوفًا ورُعًبا وقاؿ.. أقرأ.وقاؿ
  ..اقرأ :فرد جبريل .ما أنا بقارئ

 .ما أنا بقارئ :قاؿ
أ قرَ ق* اِ لَ عَ  نْ مِ  افَ نسَ اإلِ  قَ لَ * خَ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ  كَ ب  رَ  مِ اسْ أ بِ ) اقرَ  :ثم أعاد عليو

 .م (لَ عْ يػَ  مْ الَ مَ  افَ سَ نْ اإلِ  مَ م* علَّ لَ القَ بِ  مَ لّ ي عَ ذِ * الَّ ـَ رَ األكْ  كَ ب  رَ وَ 
 ف يعيد نفس الكلمات التي وضعهامنو المبلؾ ىو أ أدرؾ النبي أف مايريده

 .في فمو
 ) يتكلم بو باسمي ( ) بسم اهلل ( لقولو في النبؤةبػ تبدأ رسالتو أيًضا  
, سوى القرآف الكريم المنزؿ على النبي وال يوجد أي نبي بدأ كتابو بسم اهلل 
  ملسو هيلع هللا ىلص

 
 . .فساد الصمت للحظات ,سكت حساـ

 :فقالت مارتينا مستفهمة
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 ! !وِلَم يكوف النبي ُمَحّمد بالتحديد ىو المقصود ىنا -
ذلك أواًل للشروط التى أخبر بها العدد المتوفرة فيو وال تتوفر في نبي   -

 ومن جهة أخرى ألف الكتاب يقوؿ ,آخر
 ."." ولم يقم نبي بعد في إسرائيل مثل موسى اّلذي عرفو الرب 
 .ٓٔ: ٖٗتثنية 

 ..مما يعني أف النبي المقصود لم يُبعث حتى بعد وفاة موسى
 
 ٜٔ: ٔإنجيل يوحنا ىو ما جاء في  ,من كل ذلكلكن األىم  

 عندما أتى اليهود إلى النبي يوحنا أو يحي عليو السبلـ ليستفهموا منو أي
 نبي ىو من الذين أخبرت عنهم التوراة

 ورشليمكهنةوالويينأ رسبلليهودمنأ وىذىهيشهادةيوحناحين ٜٔ))
 فسألوهٕٔالمسيح. ناأ نيلستأقرّ و أفاعترفولمينكر  ٕٓ.نتأ ليسألوىمن

 .ناأ فقاللست.نتأ يلياإ .ًذاماذاإ
 عّمدفسألوىوقالوالهفمابالكتُ ٕ٘..جاببلفأ؟.النبيانت

 ((.والالنبييلياإ نكنتلستالمسيحوالإ
 

فنرى ىنا الكهنة وعلماء الدين يسألوف عن ثبلثة أنبياء ينتظرونهم ويعلموف 
 .عنهم من كتب موسى واألنبياء. وىم المسيح وإيليا والنبي

إلى السماء وقد وأما إيليا فقد صعد بجسده  ,فهو معروؼا المسيح أمّ 
 .سيأتي في جسد يوحنا أخبرىم المسيح أف إيليا
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 فأ قوللكمأولكني))
 حينئذفهمالتبلميذ..يلياقدجاءولميعرفوىبلعملوابهكلماارادواإ
 ((نهقاللهمعنيوحناالمعمداف أ

 ٖٔ-ٕٔ: ٚٔمتى
 .لكن يوحنا قاؿ أنو ليس إيليا 

 .جانًبا فهي ال تهمنا اآلفندع ىذه المعضلة 
بشر بو كتب موسى بقي اآلف أف نعرؼ من ىو النبي الثالث الذي تُ 

 !!واألنبياء
قرأنا في الكتاب رجعنا لتفسير ىذا العدد المذكور بو النبي الثالثأو  لو أننا

سنجد إشارة  ,في يوحنا المقدس " الترجمة المشتركة " وذىبنا لهذا العدد
 باختصار: ٔٗٔأسفل الصفحة  للنبي الثالث ومكتوب

 ٘ٔ: ٛٔتثنيةإستند معاصرو يسوع على  ) 
 ظروا ظهور النبي في آخر األزمنة (فانت 

 .وىي النبؤه التي شرحناىا منذ قليل
 ,ىو النبي المثيل لموسى عليو السبلـ ,النبي الثالث المقصود ىناف

 ,الذي لم يُبعثحتى مجئ يوحنا والمسيح ابن مريم
 .الحبيب صلى اهلل عليو وسلملم يتبقى غير 

 كما أف نبؤة النبي المثيل لموسى ال تنطبق على غيره.
 بالتالي ىما بشارتين مرتبطين ببعضهما.

 والمفاجأة ىنا ىي قوؿ النبي ُمحّمد صّل اهلل عليو وسلم
 .وَضّم السّبابة والُوسَطى (( صحيح ُمسلم ,)) بُِعثُت أنَا والّساَعُة كَهاتَينِ 
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وىذا ما  ,عبلمة من عبلمات الساعة ىي ظهور نبي آخر األزمنةأي أف أوؿ 
 ..سأؿ عنو الكهنة وعلماء الدين عن النبي الثالث واألخير

وىذا ماُكتب بالكتاب المقدس " الترجمة المشتركة " أف النبي الثالث ىو 
 .نبي  آخر األزمنة

 
 :وؿاّلذي اليستطيع القراءة فيق األمي وكذلك تنبؤ أشعياء عن النبي

ال  :فيقوؿ ,إقرأ ىذا :)) أو يدفع الكتاب لمن ال يعرؼ الكتابة ويقاؿ لو 
 ٕٔ: ٜٕ(( أشعياءأعرؼ الكتابة 

 أحد أف ىذه النبؤه ليست عن النبي ُمحّمد صلى اهلل عليو  طبًعا قد يقاؿ
 ال أعرؼ  :فرد النبي ,قاؿ لو أقرأ عليو السبلـ جبريلالمبلؾ ألف  ,وسلم

لكن ىذه الترجمة  ,. فنقوؿ ىذا صحيح.أعرؼ الكتابةالقراءة وليس ال 
 .محرفة عن عمد

 :نجليزية سنجد النص كالتالياإلمعظم النسخ فلو رجعنا ل
Or when they hand the scroll to one who 

I can’t read and say, “Read this,” he says, “
”can’t read. 

بالتراجم  وليس كما حرفت ,ال أستطيع القراءة :فالنسخة اإلنجليزية تقوؿ
 العربية.
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 .الصبلة والسبلـ اد عليهمحمّ خرى منذ ميبلد إسماعيل جد النبي مُ ونبؤة أ
 ونادىمبلكاللههاجرمنالسماءوقاللها.فسمعاللهصوتالغبلـوىي )

قومياحمليالغبلموشدييدكبو,ناللهقدسمعلصوتالغبلمحيثهوؤلمالكياىاجرالتخافي
 ...مةعظيمةأُ جعلهسأنيأل.

 فارافوسكنفيبرية .فذىبتومؤلتالقربةماءوسقتالغبلـ,بئرماءبصرتفأ وفتحاللهعينيها
 )) 

 ٕٔ-ٚٔ: ٕٔالتكوين

 
 في برية فاراف بالجزيرة تفنفهم اآلف أف قصة ىاجر وإسماعيل الشهيرة كان

عليو  نسل إسماعيل أّما ,موجودين إلى اآلف اوكبلىم ,العربية قرب بئر زمـز
 .اإلسبلـ وىذا لم يحدث إال بأمةِ ,عظيمةسيكوف أمة السبلـ 

 :لكن لنقرأ أيًضا
 ,)) وىذه ىي البركة التي بارؾ بها موسى رجل اهلل بني إسرائيل قبل موتو

 وأتى وتؤلأل من جبل فاراففقاؿ: جاء الرب من سيناء وأشرؽ لهم من سعير 
 ٕ-ٔ: ٖٖالتثنية((  .من ربوات القدس وعن يمينو نار شريعة لهم

 رسالة اهلل التي أُنزلت على موسى في سيناء. :من سيناء جاء الرب
 الرسالة التي تشرؽ على بني إسرائيل من أرض سبط :وأشرؽ لهم من سعير

 .يهوذا وىي رسالة المسيح
 أرض النبي ,الشريعة اإللهية اآلتية من فاراف وىي :ن جبل فارافوتؤلأل م

 .كما وضحنا في السابق موطن النبي اسماعيل  .ُمحّمد صلى اهلل عليو وسلم
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. ويستفتح واعظ المسجد النبوي أبو بكر .وجبل فاراف موجود إلى اآلف
 بأف أرض ,للنبي محمد صلى اهلل عليو وسلم ٜٕبكتاب السيرة ,يالجزائر 

 فاراف ىي أرض النبوة.
 

 :تنّهد حساـ ونظر إليهم قائبًل 
وتعمدت إثبات النبوة من الكتاب المقدس  ,بهذا قد إنتهيت من حديثي -

 أما دالئل النبوة يا مارتينا من المصادر اإلسبلمية فهي عديدة ,فقط اآلف
 . لذا فبحث صغيٌر على.دُت اليـو كثيًراوصراحة قد ُأجه ,جًدا ومتنوعة

والمحاضرات والكتب  ,اإلنترنت عن دالئل النبوة ستجدوا الكثير والكثير
 ..رةجًداذلك كثي فيوأقواؿ العلماء 

 وإف ُقدر لي سيكوف ىناؾ حديٌث آخر بيننا إف شاء اهلل.
 الشرودوقد أستحوذ عليها  ظلت مارتينا جالسة في مكانها

 مباشرة. بالوقوؼ بعدما انتهى حساـأيمنبينما ىّم مايكل و 
 .يلمح كٌل منهم لآلخر عن التسجيل ,نزؿ حساـ وذىب إلى سمية

 .يراىم أحدوكيف سيأخذونو دوف أف 
 :أيمنقاؿ 

 شرفتنا بحضورؾ اليـو ياحساـ. -
 !آُمل أف تكونوا تعلمتم شيًئا اليـوفالشرؼ لي  ,العفو -

 :وقاؿ أيمننظر مايكل إلى 
 وتحدث مشكلة. ,حتى ال يأتي والدؾ ,أيمنىيا يا  -
 .. ىيا لنخرج من القاعة ياشباب.حسًنا يامايكل -
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 !كيف سيأخذهقلبو مع التسجيل  . .دّؽ قلب حساـ
 ..واضطراب فنظر إلى سمية نظرة قلق
 تار من القاعةوبعد إبتعادىم بضعة أم ,خرجوا جميًعا من القاعة

 :ةقالت سمية في لهف
 .سأحضرىا وأعود ,قد نسيت حقيبتي بالداخل -

 ..وعادت مسرعةً  لت وأخذت الكاميرا ووضعتها في الحقيبةدخ
 يرقص قلبو من الفرح.بإبتسامة ماكرة طمأنت حساـ حتى كاد أف 

 
 ,ومايكل ومارتينا في عجالة أيمنودّع حساـ وسمية كبًل من 

 !.وانقضت المهمة تفّرؽ الجميع
 لى التغيير والسير نحو األفضلذىبت سمية وىي عازمة ع

 .قراءة وإطبلع ودراسة وتفقو.ُصحبة صالحة و ,مبلبس تليق بمسلمة
 :إذ بمارتينا تتصل وبدوف مقدمات قالت ,بمجرد وصولها المنزؿ

 سمية أنا اريد الحديث مع حساـ.. -
 ؟..خيٌر يامارتينا -
 .تعالي معو وستعرفيعندما تخبريو  -
 .ف شاء اهلل يا مارتينا. إ.حاضر -
 

                            ******* 
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 ل عليولُيحم   ,أخرج البلب توب الخاص بو ,ادخل حساـ إلى غرفتو ُمسرعً 
 .الفيديو الخاص بالمناظرة مع أصدقاء سمية

 ,سارع بقص الجزء الخاص بالِقس مرقسفقطبعد تحميلو و 
 وشردت للحظات تفكر فيرأت سمية الفيديو . على الفيس بوؾوشاركو 

 رتيب وكيف انقلب الحاؿ في لحظات., وىذا التىذا اليـو العجيب
 ونامت ألوؿ مرة في حمدت اهلل كثيًرا وظلت تستغفر وتسبح حتى غفلت

 حياتها ولسانها يذكر اهلل.
 وكاف عنده ىمٌ  ,لتعب طيلة اليـوفقد أنهكو ا ,ذىب حساـ في النـو سريًعا

 لكنو ,كاف يظن أنو قد زاؿ بإطمئنانو على سمية ووضعها على الطريق
 إستيقظ على ىمٍّ قد يكوف أكبر.
 . .طرقات على الباب بصوٍت قويٌ 

 ؟أنت حساـ -
 ..خيٌر اف شاء اهلل. .نعم -

 .وُوجهت لو تهمة اإلساءة لرجل دين ,ُأِخذ إلى قسم الشرطة التابع لو
 !لكني لم أسيء ألحد -

 ,الفيديو بو سؤاؿ للِقس والِقس تفاجأ وغضب وصاح وذىب
 !ىنا أي إساءة 

 :قاؿ لو المحقق
 ن ال نريد فتنة وتفرقة ونح ,لكنك وضعتو في وضع حرج ,أنا متفهم ذلك -

 ولو أنك نشرت فيديو بو الشباب الذين  ,وأنا علمت ما دار طواؿ اليـو
 ومن حق الِقس أف يُقاضيك ألنك,كانوا متواجدين لما حدث ماحدث
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 .. حتى دوف علمو.نشرت فيديو خاص بو
 :شديد أجاب حساـ في توتر

 فالذي سيزيل ,باإلحتراـ المتبادؿ بيننا وكاف الحوار..لكن ىذا نقاش ديني -
 ,على اإلحتراـ المتبادؿ ىو إفساح المجاؿ للحوار القائمرقو والفتنة الفُ 

 وليس القبض على,والقضاء على الجهل واألميةوزيادة الوعي ونشر الثقافة
 !!من يتحاوروا في الدين

 . َسُهل خداعهم واللعب.كلما زاد جهل الناس في أمٍر ما خاصة الدينف
 ونشر الفتنة ,يصبح أمر يسير خاطئ شيءلى أي واستدراجهم إ ,عليهم

 والفرقة بينهم ال يكوف ىناؾ أيسر منها..
 :تابع المحقق بلهجة غضب

شهر وأقصاىا وعليك اآلف قضية أقل مدة فيها ستة أ ,أنت اسأت للِقس -
 ف يتم عرضك على النيابة, ال أريد سماع صوتك إلى أخمُس سنوات

 .بفلسفتكجنا في ىدوء وال تُزعِ بالسجن تقضي مدتك ل
 :. يخاطب نفسو قائبًل .ذىابًا وإيابًا..دخل حساـ حجرة الحجز

 !كيف حدث ىذا -
 !حسب ذلكلماذا لم أ

 ؟وكيف سأتخلص من تلك الورطة
 جلس ليسترجع قواه ويستطيع التفكير حتى ينتهي من ىذه المحنة 

 التي لم يضعها في الحسباف.
 :بصوٍت عاؿٍ  تى احدىمأحتى تت  دقائق فا
 الدينحساـ  -
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 فوقف على الفور وقاؿ:
 !. خيٌر اف شاء اهلل.نا حساـأ -

 !!غير زي و المعتاد لكن بزيٍّ  فوجد الِقس مرقس بانتظاره..لى الخارجذىبا إ
 :فّك العسكري قيد حساـ وقاؿ

 .يمكنك الرحيل اآلف..ب المحضر قد تنازؿ عنوصاحِ  -
 :وقاؿ..لى حساـ نظرة معاتبةنظر القس إ

 .بما فعلتو من تصرؼ طفولي كثيًرا عندما علمتُ غضبتني  أ -
 !شيءلكن أأخبرؾ ب

 ك الساعات القليلة " شكًرا لك "حدث الكثير في تلقد 
 ..وانصرؼ

 في حلٍم ىو أـ ماذا.ال يعلم أ.ظل حساـ متسمًرا مكانو
 !ماذا حدث

 !أُكنت مسجونًا اآلف
 !. ىل أنا حٌر طليق.واآلف

 . .والِقس
 !لماذا انصرؼ. .بعدعتذر لو أ لم

 !وماذا قاؿ
 ..شيءأنا ال أفهم 

 
** ******* 
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 للحديث بقية..                                                               
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 ( بعض الشواىد) 
 للبابا شنودة ,ٚٔ-ٙٔصػ-الجزء الثامن-سنوات مع اسئلة الناس – ٔ

 الثالث
 عبد المسيح بسيط ٛ-ٚنا ربكم فاعبدوني صىل قاؿ المسيح إني أ -ٕ
 كاىن كنيسة العذراء بمسطرد.  ,أبو الخير 

 البابا شنودة الثالث ,الرد على بدعة أريوس-ٖ
 ياسر جبر ,البياف الصحيح لدين المسيح -ٗ
 قانوف اإليماف للباب شنودة الثالث -٘
 للبابا شنودة الثالث ,الىوت المسيح -ٙ
 للقس بيشوي حلمي ,عقائدنا المسيحية األرثوذكسية-ٚ
 للقس بيشوي حلمي ,عقائدنا المسيحية األرثوذكسية-ٛ
 للقس بيشوي حلمي ,عقائدنا المسيحية األرثوذكسية-ٜ

ٔٓ- 
h?v=qj2SbVL0https://www.youtube.com/watc

Lu4 
ٔٔ-  

https://www.youtube.com/watch?v=r7q6LuOi
31Y 

 ٛٔٔشبرا ص ,مطبعة المحبة ,للقمص منسي يوحنا ,شمس البر  -ٕٔ
 ٛٔٔشبرا ص ,مطبعة المحبة ,للقمص منسي يوحنا ,شمس البر  -ٖٔ

https://www.youtube.com/watch?v=qj2SbVL0Lu4
https://www.youtube.com/watch?v=qj2SbVL0Lu4
https://www.youtube.com/watch?v=r7q6LuOi31Y
https://www.youtube.com/watch?v=r7q6LuOi31Y
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 لياسر جبر ,لدين المسيحالبياف الصحيح -ٗٔ
 –تفسير رسائل يوحنا –الموسوعة القبطية للتفسير الكتابي الشامل -٘ٔ

 مصر -مكتبة المحبة-إعداد ميخائيل ميكسي إسكندر
 ٘ٓٔللقس بيشوي حلمي صػ ,عقائدنا المسيحية األرثوذكسية-ٙٔ
 ٛٔٔشبرا ص,مطبعة المحبة ,شمس البر, للقمص مني يوحنا -ٚٔ
 د القساوسةأح قالها لي -ٜٔ
 إسم كتاب لفارس الدعوة أحمد ديدات -ٕٓ
 مناظرة للشيخ أحمد ديدات -ٕٔ
, ٜٛموسوعة الخادـ القبطي الجزء الثاني )أ( الىوت مقارف صفحة  -ٖٕ
ٜٓ. 
 .ٜٕٔص,األنبا غريغوريس كتاب العذراء مريم -ٕٗ
 موقع سانت تكبل األرثوذكسي. -ٕ٘
 ٖٓٔالدسقولية " تعاليم الرسل " صػ-ٕٙ
 للحسن البخاري ,رواية الجاِحد-ٕٚ
 منشور لؤلستاذ كـر عثماف -ٕٛ
 ,بشارة بالنبي ُمحَمد من التوراة واإلنجيل وكتب النبوت ٖٓٔ -ٜٕ

 للشماس السابق د. وديع فتحي
الواعظ بالمسجد النبوي  ,ألبو بكر الجزائري ,ىذا الحبيب ياُمحب -ٖٓ

 الشريف
___________________ 
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 ( اإلسبلميةبعض المصادر ) 
 ابن تيمية ,الجواب الصحيح لمن بّدؿ دين المسيح-
 ياسر جبر,البياف الصحيح لدين المسيح-
 رحمة اهلل الهندي,إظهار الحق-
 موريس بوكاي,لتوراة واإلنجيل والعلمالقرآف الكريم وا-
 ومحمد شاىين ,معاذ علياف ومحمود علياف,البياف شبهات وردود-
 لفاضل سليماف ,أقباط مسلموف قبل ُمحّمد-
 معاذ علياف ومحمود علياف ,عبادة مريم في المسيحية-
 شماس السابق د.وديع فتحيال ,سنوات قبل إسبلمي-
 شماس السابق د.وديع فتحيال ,أسرار الكنيسة السبعة-
 ابن القيم الجوزية,ارى في أجوبة اليهود والنصارىىداية الحي-
 أحمد ديدات شيخال ,لمسيح بين الحقيقة واإلفتراءصلب ا-
 شيخ أحمد ديداتال ,سيرتي ومسيرتي ,ىذه حياتي-
 شيخ أحمد ديداتال ,. وجواب اإلنجيل عن ذلكىل المسيح ىو اهلل-
 دكتور عمر عبد العزيز قريشيال ,سماحة اإلسبلـ-
 د.ىيثم طلعت ,عيادة الملحدين-
 بعض مواقع اإلنترنت اإلسبلمية-
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 ( بعض المصادر المسيحية)
 إصدار دار الكتاب المقدس ,فاندايكسميث ترجمة  ,المقدسالكتاب -
 إصدار دار الكتاب المقدس ,الترجمة العربية المشتركة ,الكتاب المقدس-
 إصدار دار الكتاب المقدس ,ترجمة الحياة ,الكتاب المقدس-
 رابطة الكتاب المقدس ,الترجمو المبسطة ,الكتاب المقدس-
 إصدار دار المشرؽ ,الترجمة اليسوعية ,الكتاب المقدس-
 إصدار دار الكتاب المقدس ,األسفار القانونية الثانية-
 Holy Bible,placed by Theالكتاب المقدس باإلنجليزية -

GIDEONS 
 KING  JAMESالكتاب المقدس باإلنجليزية -
 NEW KING  JAMESالكتاب المقدس باإلنجليزية -
 شنودة الثالث باباال ,األجزاء( سنوات مع أسئلة الناس )بعض-
 قمص مرقس عزيزال ,استحالة تحريف الكتاب المقدس-
 ,انجيل متى المنحوؿ ,انجيل توما ,أبوكريفا العهد الجديد ) انجيل يعقوب-

انجيل  ,انجيل بطرس المنحوؿ ,انجيل مولد مريم ,انجيل الطفولة العربي
 .نيقوديموس المنحوؿ ( القس عبد المسيح بسيط

 قس بيشوي حلميال ,قائدنا المسيحية األرثوذكسيةع-
 قس بيشوي حلميال من ىو يسوع الناصري,-
 قس بيشوي حلميال ,عقيدة الفداء-
 قمص داود داود سليمافال ,ؤاؿ حوؿ الكتاب المقدس وصحتوس ٗٔ-
 قمص سيداروس عبد المسيحال ,أسماؤه.ألقابو.أوصافو.لمسيحا-
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 .خادـ اإلنجيل يوسف رياض,المصغرة (تاب المقدس )النسخو وحي الك-
 .بعض مواقع اإلنترنت المسيحية-
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