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 َمةالُمَقدِّ 
 

وربما  -رسالته ايةبعد بدحيطت شخصيته بكثير من الغموض والتكهن مثل ما حصل لعيسى عليه السالم. فأَلعلُه ال يوجد إنسان في التاريخ 
 تهشخصي في كمن ُيَشك  نتهى األمر با راء متضاربة حتىآعليه السالم َموِضَع تساؤالت وتكهنات و  يسىأصبَح ع -مه وولدتهأمن يوم حملته 

.وينكرها لتاريخيةا  
 
توافق ِبَشأن  أي حتى يومنا هذا ال يوجدو راء متضاربة حول سيدنا عيسى عليه السالم. آوالموت، كانت هناك  الصلبحتى قبل قصة و 

 ىلرب، بينما ير ابن ا هوسيدنا عيسى  أن ن أنفسهم. فبعضهم يرىييالمسيحا بين افق هذا موجود أيض  لتو اعدم إن . يكونعيسى ومن 
ن" يطائفة "الموحدأنه ابن الرب. فأو ال يؤمن بألوهية عيسى من ين من المسيحيا. و  جسماني  خذ شكال  اتتجسد و  ،أنه هو الرب نفسهن خرو آ

صلب والقتل وبأن عيسى يؤمنون بقصة ال في هذا الزمن يينالمسيحبليغ رسالته. لكن جميع لتالرب ختاره انه إنسان فقط ى أة تر المسيحي
 ضحى بنفسه ليحمل خطايا العالم.

 
و أا لرب وال بكونه نبي  المنتظر وال يؤمنون بألوهيته أو بأنه ابن ا فكرة أن عيسى هو المسيح فهم بالطبع يرفضون بصفة عامة اليهودأما 
يؤمنون  فهم ية أخرى،المسلمون، من ناحوأما الموت.  بعديرفضون قصة قيامته  همؤمنون بقصة صلب المسيح وقتله ولكنهم يإال أن ،رسوال  

أو بأنه صلبه وقتله ة حياء الموتى بإذن اهلل. ولكنهم ال يؤمنون بقصوا   واألبرص كمهشفاء األ مثللمعجز ونبوته ومعجزاته ابميالد عيسى 
رسول اهلل  هو عيسىأن كما يؤمنون ب. إليهاهلل أنقذ عيسى عليه السالم من الصلب ورفعه  يؤمن المسلمون بأن ، بلنفسه لربأو ا لربا ابن
براهيم.كلرسل قبله اثل كثيرين من مَ كه لُ ثَ مَ  سليمان وداود وا   
 

 حقائق على تحتوي وال كاملة سيرة   ليست ولكنها سيرته؛ أنها على السالم عليه عيسى بعد كتبت التي األربعة األناجيل إلى ننظر أن يجب
 سيدنا بشارة إن يقال .السالم عليه وتعاليمه عيسى سيدنا حياة من يسير   جزء   مجرد عليه تحتوي ما إن بل. رسالته عن وال عيسى عن كافية
. قليلال إال تعاليمهو  من سيرته يصل لم األسف مع ولكن كثيرة، تعاليم قدَّم أنه شك ال السنوات هذه وخالل سنوات، ثالث استمرت عيسى

ل - NIVالجديدة  العالمية النسخة وفق -المثال سبيل على ُمرقس" فإنجيل"  عليه عيسى سيدنا كالم كلمات من 5510 من ربيق ما ُيَسج 
 وال اجد   ضئيلة الكلمات من الكمية هذه فإن الحقيقة وفي. الكتاب هذا صفحات من فقط صفحة 12 تقريب ا تساوي الكلمات وهذه. السالم
 األلوف مئات نتصور أن إال مجال وال .سنوات ثالث استمرت بشارته أن مع السالم، عليه وتعاليمه عيسى سيرة من يسير ا جزء ا إال تغطي
 !عظيمة خسارة من لها ويا إلينا، تصل لم التي أقواله أو مواعظه أو عيسى سيدنا كلمات من

 
إلى العهد  منها َضملم يصل أو يُ  إال أنه سى عليه السالم وكانت ُمَتداولة بين أتباعه األوائل،من "األناجيل" ُكِتَبت بعد عي اكثير   نأ رغمو 

اجيل" بخصوص قصة عيسى عليه السالم:أن كثيرين قاموا بكتابة "أن 4-1:1من الواضح من كتاب لوقا  ناجيل".أالجديد إال أربعُة "  
. كما نـََقَلها إلَينا الذيَن كانوا ِمَن الَبدِء ُشهوَد ِعيان وخّداًما  2بَيَننا،ِروايَة األحداِث التي َجَرت . ألنَّ كثيًرا ِمَن النـاِس أَخذوا يَُدوِّنوَن 1"

ــبَّعُت ُكلَّ شيٍء ِمْن ُأصوِلِه بَتدقيق، أْن أكُتَبها إليَك، يا صاِحَب الِعزَِّة ثاوفيُلُس، ح 3للَكِلَمِة، ِبها َسَب َترتي. رأيُت أنا أيًضا، بَعَدما تَت
َة التَّعليِم الذي تَلقَّيَتُه. 4الصَّحيِح،  ". حتى َتعِرَف ِصحَّ
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لمذكورة في هذه الُكُتب َوَقَعت ما بين افاألحداث  ؛ُكِتَبت بعد عيسى عليه السالم وقد ومرقس ولوقا ويوحنا ى: متهي األربعة األناجيلهذه 
َبت بعد هذا التاريخ. وبما أن هذه الُكُتب ُذِكَرت في كتب ُأِلَفت قبل نهاية القرن نستطيع الجزم بأنها ُكتِ  ،على هذا م. وبناء   33م و 27 عامي

 65 عامي بين مرقس الذي ُكِتبَ كتاب  أقدم هذه الُكُتب هوو . ذلك القرننستطيع الجزم بأنها ُكِتَبت قبل نهاية فإننا  ( Clement 1األول )
 م. 95 ي سنةحوالَف يوحنا الذي ُأل   كتاب هو ام وأحدثه 70 -م
 

السؤال و . فإنه ليس منهم ،عشر االثنيتالميذ عيسى عليه السالم  ا لم يذكر اسمه ضمن أسماء، ولمَّ رقس غير معروفُمَؤِلف كتاب مُ إن 
لهذا السؤال  المنطقي؟ الجواب قصة الصلب والقتل سنة من 30 حواليفي كتابه بعد  المعلومات ف بهذهمن أين جاء المؤل   :لمطروح هوا

إلى  لتحتى وص جيلف كتاب ُمرقس حصل على معلوماته عن طريق الروايات واألحاديث الشفوية التي تم تناقلها من جيل إلى ُمَؤل   هو أن
 :أسباب كثيرة لهذا الخلط كوهنا بالخيال، مَزج فيهاالحقيقة تُ  ية أنو لشفامرقس. والمعروف عن القصص أو الروايات 

 
 ها.فيين تلقب المجميلة ُتَحب  إذ إن القصة ال يةالقصة أو الروا : تجميلأوال  
 عن األبطال مثل هرقل ابن زوس األسطوري. اليونانيةث في القصص دتمجيد بطل القصة كما يح: اثاني  
 .للمتلقين يصالهاإا: وضع لمسات الراوي نفسه لتوصيل ُأمور ُيؤِمن بها أو يريد ثالث  
 

األول لم يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة. هذه المجتمعات اعتمدت بشكل كبير على النقل  إن معظم سكان فلسطين التاريخية في القرن
في الحقيقة،  .الشفوي لتداول األخبار أو رواية القصص واألحداث. هل تحدث ُمَؤل ف كتاب ُمرقس مع شهود عيان؟ ال أعتقد أن هذا حدث

ما أنها لم تصل إليه كاملة بعد ثالثين سنة من قصة  مع شهود عيان أم لم يتحدث فهو إما أنه ال سواء أتحدثَ  يروي لنا القصة كاملة وا 
(. هذه NIVكلمات من كالم سيدنا عيسى نفسه حسب النسخة العالمية الحديثة ) 5510الصلب. لماذا َأجزم بهذا؟ ألنه نقل إلينا فقط 

عيسى عليه السالم. وكوني محاضرا  في كلية جامعية، أعلم أن الكلمات القليلة في الحقيقة ال تكفي لتغطية ساعة أو ساعتين من مواعظ 
ر. ولو فرضنا أن سيدنا عيسى عليه ال أكثتها ساعة أو ساعتان كلمة في محاضرة واحدة مد 5000أستاذ ا أو دكتور ا يتكلم ما يزيد عن 

عن بضع ساعات من الكالم.  ولو قسمنا مجموع  المدة فلن تزيد -ن معهم تعاليمهحتى يفهم تالمذته ومَ  -تكلم ببطء شديدكان يالسالم 
مستحيل.  اكلمات فقط في اليوم؛ وهذا طبع   5نحو  بَلغَ لنا أن معدل كالم سيدنا عيسى  كلمات سيدنا عيسى على مدة ثالث سنوات َلَتَبيَّنَ 

ل في "األ ما وصل إلينا  وكلربعة ولم يصل إلينا. ناجيل" األالهدف من كالمي هذا هو تبيان أن معظم ما قاله عيسى عليه السالم لم ُيسجَّ
صورة في هذه الُكُتب األربعة ما هو إال جزء  ال يذكر بالمقارنة ببقية تعاليم سيدنا عيسى وكالمه عليه السالم. وهذا الجزء ال يرسم لنا ال

ظه عليه السالم؟ بل السؤال األدق هو أين الكاملة لسيرته بأي حال من األحوال. وهذا يدعونا للتساؤل: أين بقية تعاليم سيدنا عيسى ومواع
ما أنها لم ُتخَتر لتجد مكان   أغلبية تعاليم سيدنا عيسى ومواعظه؟ إما أن هذه التعاليم ُفِقَدت أو ُأتِلَفت ما أن هناك  اوا  لها في العهد الجديد، وا 

ا من األسباب الثالثة. وهذا هو الجواب المنطقي لتفسير كثير من الحوادث في ا لعهد الجديد إذ يبدو أن شيئ ا ينقصها أو أن المحادثة مزيج 
 :30-20: 26تم قطعها أو أنها لم تصل بجميع دقائقها. وعلى سبيل المثال دعنا نقرأ "إنجيل" متى 

 
أقوُل لُكم واحٌد ِمنُكم  الحق. وبَيَنما ُهْم يأُكلوَن، قاَل َيسوُع 21. وفي الَمساِء، جَلَس َيسوُع لِلطَّعاِم مَع تالميِذِه االثني عَشَر.  20

. فأجابـَُهم َمْن يَغِمُس ُخبَزُه في الصَّحِن 23. فَحِزَن التَّالميُذ كثيًرا وأَخذوا يسألونَُه، واحًدا واحًدا هل أنا هَو، يا سيُِّد 22سُيسلُِّمني.  
كاَن خيًرا َله أْن ال   اإلنسان ابنِكنَّ الويَل لمن ُيسلُِّم سَيموُت كما جاَء َعنُه في الِكتاِب، ول اإلنسان ابن. ف24معي هَو الَّذي َسُيسِلُمني.  
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. وبَيَنما ُهم يأُكلوَن، أخَذ َيسوُع ُخبًزا وباَرَك 26قُلَت.   أنت. فسأَلُه يَهوذا الَّذي سُيسِلُمُه هل أنا هَو، يا ُمَعلُِّم فأجابَُه َيسوُع 25يُولَد.  
. هذا هَو َدمي، 28. وأَخَذ كأًسا وشَكَر وناَوَلُهم وقاَل إشَربوا ِمنها ُكلُُّكم.  27ُكلوا، هذا هَو َجَسدي.  وَكسََّرُه وناَوَل تالميَذُه وقاَل ُخذوا  

ِمْن َعصيِر الَكرمِة هذا، حتى َيجيَء  اليوم. أقوُل لُكم ال أشَرُب بَعَد 29دُم الَعهِد الَّذي ُيسَفُك ِمْن أجِل أُناس كثيريَن. لُِغفراِن الخطايا.  
 . ثُمَّ سبَّحوا وَخَرجوا إلى جَبِل الزَّيْتوِن. 30ٌم فيِه أشَربُُه َمعُكم َجديًدا في َملكوِت أبـي.  يو 

 
اليوم نقول في مباشرة.  نهسؤال ال نريد اإلجابة ع نيجابي عإكجواب  الوقتهذا  فيستعمل تُ  الز ال ت -"أنت قلت"  - إجابة سيدنا عيسى

م عيسى إلى اليهود. ولكن ال نرى أنا". هنا يقوم عيسى عليه السالم باتهام يهوذا بالخيانة وبأنه َسُيَسل   ال"أنت الذي قلتها  :مثل هذه الحال
والتالميذ  ,يهوذا ال يحاول الدفاع عن نفسه ه لم يحدث أمر عظيم.يتصرفون وكأن إنهم من يهوذا نفسه. والفعل من بقية التالميذ  رد أي

لخطير؟ اتهام هل َأكمل يهوذا األكل والشرب معهم؟ هل غادر وحده بعد هذا اال ا للتو.ا خطير  يسمعوا شيئ   وجبتهم وكأنهم لمتناول يكملون 
لحادثة غير ُمِهمة. إن ُكُتب االتالميذ وكأن  بقيةمن  والُمرقس أي رد فعل من يهوذا  كتاب فُمَؤل   نقلبقية التالميذ؟ َلم يَ  إليهكيف نظر 

م اهلل واألنبياء وسيدنا كالفي عبارة عن مسرح جريمة الهوتية حيث تم اختالق وتغيير وتحريف  هي -ا سنرىكم -الجديد والقديم ينالعهد
هو البحث  المطلوبو ثار تدل على ما قد َحَدَث بالفعل. آد أدلة وبقايا وجو مواقع الجريمة، ال بد من معتاد في لالحظ وكاحسن من عيسى. 

 ا حدث قبل التحريف.لتكوين صورة حقيقية لم دلةفي هذه األ
 

ل إذا كان معظم ما قاله عيسى عليه السالم قد ُنس َي أو ُفِقَد أو لم ُيَسجَّ المقصود  والمعنى الحقيقية كيف لنا أن نعرف كلمات سيدنا عيسى
 ننا النقاط التالية:افي الُكُتب األربعة؟ عندما ندرس هذه الُكُتب يجب أن ُنبقي في أذه

 
 ي والسياسي والثقافي واالجتماعي لتلك المنطقة.لتاريخا: الوضع أوال  
 ها في تلك الفترة وتلك المنطقة.يناومع المستعملةا: الكلمات ثاني  
 ا: المستمعون لهذه الكلمات والمواعظ.ثالث  
 ه.ف ومبادئُ المؤل   اتيَّ ا: نِ رابع  

 ؟يسبب عدم فهمها في النص يوجد هناك نقص أم هلا: هل القصة كاملة خامس  
  
 :30-14:4ة، دعنا نقرأ لوقا الطريقبيان نجاعة هذه لتو 

 
ةِ  ُممتِلـئٌ  وهوَ  الَجليِل، إلى َيسوعُ  ورَجعَ . 14  َمجاِمِعِهم، في يـَُعلِّمُ  وكانَ . 15.  األنحاءِ  تِلك جميعِ  في ِصيُتهُ  َفذاعَ  الُقُدِس، الرُّوحِ  ِبقوَّ

 ِكتابَ   فناَولوهُ . 17.  لَيقَرأَ  وقامَ  عاَدتِِه، على السَّبتِ  يومَ  المجَمعَ  ودَخلَ  َنشَأ، َحيثُ  الناِصَرةِ  إلى َيسوعُ  وجاءَ . 16.  ُكلُُّهم  فُيمجِّدونَهُ 
 ِلألسرى ألُناديَ  أرَسَلني المساكيَن، ألَُبشِّرَ  َمسحني ألنَّهُ  عَليَّ  الرَّبِّ  ُروحُ . 18فيِه  وَردَ  الذي المكانَ  وَجدَ  الِكتابَ  فَتحَ  فلمَّا إَشعيا، النَّبـيِّ 

 الِكتابَ  َيسوعُ  وأغَلقَ . 20.  شعَبهُ  الرَّبُّ  يَقَبلُ  فيهِ  الذي الَوقتَ  وُأعِلنَ . 19الَمظلوميَن  أُلَحرِّرَ  إليِهم، البَصرِ  ِبَعوَدةِ  وللُعميانِ  بالُحريَِّة،
 التي الَكِلماتُ  هِذهِ  َتمَّت اليومَ  لُهم يقولُ  ذَ فأخَ . 21.  إليهِ  شاِخَصةً  ُكلِِّهم  الحاِضرينَ  ُعيونُ  وكاَنت. وَجَلسَ  الَمجَمعِ  خاِدمِ  إلى وأعاَدهُ 
 لُهم فقالَ . 23يوُسَف  بنُ ا هوَ  أما وقالوا َفِمِه، ِمنْ  َيخُرجُ  الذي النِّعَمةِ  كالمِ   ِمنْ  وتـََعجَّبوا ُكلُُّهم،  َله فَشِهدوا. 22.  َمساِمِعُكم على تـََلْوُتها
 الحقَّ  لُهم وقالَ . 24.  َكْفرناحومَ   في عِملَتهُ  أنَّكَ  َسِمعنا ما وطِنكَ  في ُهنا عَملْ فا نفَسكَ  شفِ ا طبـيبُ  يا المَثلَ  هذا لي سَتقولونَ  َيسوعُ 
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 ثالثَ  المَطرُ  َتوقَّفَ  حينَ  إيليَّا، زََمنِ  في األراِملِ  ِمنَ  كثيرٌ   ِإسرائيلَ  في كانَ   نـََعم، لُكم أقولُ  وِبَحق  . 25.  َوطَِنهِ  في نَبِـي   يُقَبلُ  ال لُكم أقولُ 
 َصَرَفةِ  في أرَمَلةٍ  إلى أرسَلهُ  بل ِمنُهنَّ، واِحَدةٍ  إلى إيليَّا اللُ  أرَسلَ  وما. 26ُكلِّها،   الِبالدِ  في َشديَدةٌ  َمجاَعةٌ  فَحدَثتْ  أشُهٍر، وِستَّةَ  سَنواتٍ 

ا. 28.  السوريَّ  نْعمانَ  إالَّ  ِمنُهم أَحًدا اللُ  طهَّرَ  فما أليَشَع، النَّبـيِ  زَمنِ  في الُبرصِ  ِمنَ  كثيرٌ   ِإسرائيلَ  في وكانَ . 27.  َصيدا  َسِمعَ  فلمَّ
 كاَنت  الذي الجَبلِ  حافَّةِ  إلى ِبه وجاؤوا المدينِة، خارِجِ  إلى وأخَرُجوهُ  فقاُموا،. 29.  كثيًرا  َغِضبوا الكالمَ  هذا الَمْجَمعِ  في الحاِضرونَ 

 .  وَمضى بَيِنِهم ِمنْ  َمرَّ  هلِكنَّ . 30.  ِمنها لُيلُقوهُ  عَليهِ  َمبنّيةً  مدينتـُُهم

 

رسالته كما تدل وببه  مؤمنين وجودينغلبية المألجليل وكان أماكن تجمعات الناس في اس في نقرأ في هذه السطور أن سيدنا عيسى كان ُيدر  
أنه  قبل السبت ألن الكاتب يذكر اواحد   اعلى األقل يوم   لناصرة ويمكث هناكاإلى  ". ثم يذَهبُ وكاَن يـَُعلُِّم في َمجاِمِعِهم، فُيمجِّدونَُه ُكلُُّهمُجملة "

َد عوَّ ". وكما يبدو من كالم الكاتب فإن عيسى عليه السالم قد ت وجاَء َيسوُع إلى الناِصَرِة َحيُث َنشَأ، ودَخَل المجَمَع يوَم السَّبِت على عاَدتِِه، وقاَم لَيقَرأَ "
وامتدحوه  ،"إليهشاِخَصة ا لدى أغلبية الناس. وكانت أعين الموجودين "يعني أنه كان معروف  ما  ،لى الكنيس يوم السبتإالوعظ أو الذهاب 

 ،محتى هذه اللحظة كان كل شيء على ما ُيرام. فالمعلم ُيَعل  و ". فَشِهدوا لَه ُكلُُّهم، وتـََعجَّبوا ِمْن كالِم النِّعَمِة الذي َيخُرُج ِمْن َفِمهِ كالمه "امتدحوا و 
 .ونوالناس يستمع

 
هذه ". ناحومَ  عَمْل ُهنا في وطِنَك ما َسِمعنا أنََّك عِملَتُه في َكْفرفاشِف نفَسَك يا طبـيُب اسيقولون له " ينسيدنا عيسى أن المستمع ، يفترضوفجأة  

ض سيدنا عيسى أنهم بعد. فلماذا يفتر  هنه افترض ما سيقولونه وهم لم يقولو إتقول  اإلنجليزية،َسخ لن  اوهي موجودة في جميع  الجملة،
 ونوالجملة قبل افتراضه توحي بأنهم راض عليه السالم ومواعظه. بكالم سيدنا عيسى داءسع واأن الجميع كانالواضح سيقولون ذلك؟ َفِمَن 

 بل تراضهفتراض يبقى المستمعون صامتين وال ُيجادلونه على اففتراض. وبعد هذا االمع ذلك يفترض سيدنا عيسى هذا االو  ،عنه ُكل الرضا
 ه.يلإستماع يستمرون في اال

 
يفترض  إذ 23" وجملة وامتدحوه وكالمه "فَشِهدوا لَه ُكلُُّهم، وتـََعجَّبوا ِمْن كالِم النِّعَمِة الذي َيخُرُج ِمْن َفِمهِ " 22هل هناك شيء مفقود ما بين جملة 

 .لجليلاغير اليهود في منطقة  بينعيسى عليه السالم  له. يبدو أنه كان هناك من يرفض عمل سيدنا عيسى أنهم سوف يقتبسون مثال  
ليهود. لم يكن بين ا غير اليهود والقيام بها فقط بينويبدو أنهم أثاروا هذه المسألة وطالبوا عيسى عليه السالم بالتوقف عن عمل المعجزات 

ولكن  ؛غير يهودية في ُقرى   المعجزاته يقوم بهذه نأعلى  عترضونإنما كانوا ي ومعجزاته، الموجودون يشكون في ُقدَرة عيسى عليه السالم
 عيسى ن أنهىإِشْع ِلُيْثِبَت رأيه لهم. وما أليعليه السالم ال يوافقهم هذا الرأي وَيروي لهم ِقصة النبي إيليا واألرملة وِقصة النبي  عيسى
لُمفاجئ؟ ار اولوا قتله؟ ولماذا كل هذا التغياذا حلغضب وحاولوا قتله. لماكل  وجودونتغير الوضع. َغِضَب الم ين حتىالقصيرتتين القص

هذه الدرجة؟  إلى الوضعإلى تدهور   الذي أدى -في هذه القصة -فكلهم على ما يبدو كانوا سعداء بمواعظ عيسى عليه السالم. ما السر
 نفهم َرد فعلهم ولماذا غضبوا كلَّ  ولكي. قتل عيسى عليه السالم ا في محاولةسبب   كانه يوجد في القصة ما أنفمن النظرة اأُلولى ال يبدو 

 لسوري.األرملة وقصة نعمان ايجب علينا فهم قصة  ،لَغَضبا
 

لى إما سيؤدي  ر،لى الملك ليخبره بأن السماء لن ُتمطِ إباختصار شديد، ِبَسَبْب خطايا الملك َأخاب، أرسل اهلل النبي إيليا : 17الملوك األول 
ا أن ُيحضروا له خبز  الغربان نه سيأُمر إويقول له ؛ ُمر اهلل النبي إيليا أن يختبئ مدة بالقرب من نهر األردنَمجاعة في البالد. بعد ذلك يأ

 )حروف العلة  د حرف علة واحدوعرب في اللغة العبرية هو ُمَجرَّ  غربانهتمام أن الفرق بين كلمة لمثير لالامن و ا ومساء . ا صباح  ولحم  
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شارات(. ما ُيظِهر  ،(בעליהמסורהعن طريق المازورين ) القرن السابع بعدإال  العبريةحروف العلة إلى اللغة  فضَ ولم تُ  بالعبرية نقاط وا 
 ضافة حرف علةإفاألفضل  .وكيف يطلب اهلل من العرب مساعدة نبيه .من العرب أتيففي نظرهم ال شيء جيد ي .ِحقد اليهود على العرب

 .ن اغرباوجعل الكلمة تعني  )على شكل نقطة(
 

 أن يُطِعموَك ُهناَك.   انالغرب. فَتشرَب ِمَن النَّهِر، وأنا أَمرُت بَعَض 4

 .שם לכלכלך צויתי הערבים ואת תשתה מהנחל והיה ד

 

 
 

. ن يذهب إلى ِصرَفة حيُث َسَتعوله أرملة. وهذا ما قامت به بالفعلألنهر الذي كان يشرب منه إيليا، أمره اهلل ان جف أكل حال، بعد  على
؛ وهذا ما يدل ولكنها كانت تؤمن باهلل ينخر آ نما هي من قوم  إ ،بني إسرائيل من ألرملة لم تكن من اليهود أوابالذكر أن هذه  الجديرمن 

قيِق في  فقاَلت َله َحي  هَو الّربُّ إلُهَك ال ُخبَز ِعندي، ولِكْن ِعندي.12ا "قالت له عندما طلب منها طعام  عليه كالمها مع النبي إيليا إذ  قَبضٌة ِمَن الدَّ
اللغة في ". ما يقابل هذا الكالم ثُمَّ نموُت ِمَن الُجوعِ  فنأُكُلهالقصَعِة وقليٌل ِمَن الزَّيِت في الخابـيِة، وها أنا أجَمُع ُعوَديِن ِمَن الحَطِب أُلِعدَّ َطعامًا لي والبني، 

كما  ال ،ما يعني أنها مؤمنة ،رب إيليا فاألرملة حلفت بحياة". طعاميس عندي ربك ل ةهو "وحيا ةلفلسطينية خاصالعامية االعربية وباللهجة 
حتى قبل في فلسطين من غير اليهود  ينمن المؤمن كثيرهناك الحقيقي. الحقيقة أنه كان أنهم هم الوحيدون المؤمنون بالرب  يصور اليهود

.فالّربُّ إلُه ِإسرائيَل قاَل َقصَعُة الدَّقيِق ِعنَدِك ال 14" :بي إيليا بطمأنتها وقالالن . فقامامجيء إبراهيم عليه السالم إلى فلسطين كما سنرى الحق  
 "تفَرُغ، وخابـَيُة الزَّيِت ال تَنُقُص إلى أْن يُرِسَل الّربَّ مَطرًا.

 
رجل  بشفاءإنما قام  ،من اليهودا أحد   ِشْع لم َيشفِ أليأن النبي  فهي -باختصار شديد -لسورياِشْع ونعمان أليأما قصة : 5الملوك الثاني 

ا على قوم وال ل قوم  ض  فَ ه. فالمغزى من أمثلة سيدنا عيسى هو أن اهلل ال يُ ئمن بقدرة اهلل على ِشفاآولكن نعمان هذا  .سوري من غير اليهود
أفضل من باقي األمم  أنهمهم يمانه باهلل سبحانه وتعالى. فعيسى عليه السالم ينقض فكرة اليهود عن أنفسإا على شخص إال بمقدار شخص  
لمختار إال أن ا وال يوجد شعب اهلل ،عونلمختار كما تدَّ ا نكم لستم شعب اهللإ يقول لهم اهلل هو إله بني إسرائيل فقط. وكأن سيدنا عيسىوأن 

 رق.لجنس والعِ اعلى  ا على اإليمان اليكون مبني  
 

ولكن سيدنا عيسى  ،وحاولوا قتله ضده غضبهم أشد الغضب وقامواأما  ،هموا مقصدهسمع اليهود أمثلة سيدنا عيسى فهموا ما قاله وف عندما
. وحدهم اختارهمإنما  ،اهلل ال ينظر إلى غيرهم من الشعوب مالهم بأنآكل  من بينهم. فاليهود كذبوا كذبة وصدقوها وبنوا عليها انسلَّ 
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يمان ذلك الشخص. فكالم عيسى عليه السالم نقض إخر إال بقدر آن شخص و ن اهلل ال يميز بيإ :عيسى عليه السالمهم والحقيقة، كما أخبر 

إذا لم تؤمن. ق ال يعني شيئ ا اإسحإبراهيم أو إسماعيل أو فكونك من نسل  بهم عليه.ما ألَّ  ،التي بنوها على هذا الكذب واآلمالم هِ بِ ذِ كل كَ 
ا من اليهود حد  ألسوري غير اليهودي من البرص ولم يشف اوشفى نعمان  ،إيليا لمساعدة النبيواختارها ألرملة غير اليهودية ا اهلل لضَّ فَ قد فَ 

 ِشْع.أليفي قصة النبي 
 

سرائيل إاألنبياء في بني تعدد  أي ِعرق أو َشعب. وأعتقد أن من االنظر عن كونهم بصرف منا باهللآاألرملة والسوري  الُمِهم هنا أن كال  من
 .وهذا من قسوة قلوبهم ،ينللعالم ابني إسرائيل فقط وليس رب  ل اوا اهلل إله  اتخذو  ،الذين اختارهم اهللدون الوحي جعلهم يظنون ويتوهمون أنهم

خالفهم قد في فلسطين وغيرها من المناطق قبل قدوم إبراهيم إلى فلسطين. و  افاإليمان كان منتشر   ،رة األنبياء شاهد عليهم وليس لهموكث
لمستقيم وُيبين لهم زيف اراط صليقودها إلى الطريق أو ال إليهارِسَل أُ فهم بالنسبة له ِشياه ضائعة  ائف،سيدنا عيسى في معتقدهم الز 

 وهام واآلمال التي نسجوها ألنفسهم من محض الخيال والتكبر.كالم عيسى عليه السالم حفيظتهم ألنه ينقض كل األلقد أثار معتقدهم. 
 

احلجرات   ("13َقاُكْم ِإنَّ الل َعِليٌم َخِبيٌر  ن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الل أَتْـ يَا أيها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ "  

 
. ا عن شفاء العميانشيئ  ألصلي في اللغة العبرية ال يذكر المهم إظهار أن النص افمن : 2-1:61قتباس لوقا للنبي إشعياء اإلى  عودة

كان نبوءة في العهد  -نؤمن به ذيوال –بأن شفاء عيسى عليه السالم للعميان  أو يوهمه ُيقنع أو القارئلمل أن لوقا أضاف هذه الجُ وأعتقد 
ا أنه لم َيدَِّع ذلك على ِعلم   -ةالمقدسُه ِمِن الُكُتب ف كالم اهلل أن ُيصبَح ِكتابُ كيف لشخص ُيغير وُيَحر  كما ُيَسميه المسيحيون.  القديم

 اإلطالق! 
 

 4إليهم، أُلَحرَِّر الَمظلوميَن" لوقا  . ُروُح الرَّبِّ عَليَّ ألنُه َمسحني ألَُبشَِّر المساكيَن، أرَسَلني ألنادَي ِلألسرى بالُحريَِّة، وللُعمياِن بَِعوَدِة البَصرِ 18" 
 

اليهود ال  إذ إن "هيهو " كلمة. الحظ أن كلمة الرب هي ترجمة ل1:61إصحاح  -عياءالنص األصلي باللغة العبرية فهو موجود في إش أما
 و الرب.أالسيد كلمة  اهخدمون بدال  منيستبل  كلمة "يهوه"يلفظون 

 

"1 ، ادَي لِلَمسبـيِّيَن بالُحرِّيَِّة نألالّربَّ مَسحني لُه. أرَسَلني ألُبشَِّر الَمساكيَن وأجبـَُر الُمنكِسرّي القلوِب،  ألن. روُح السَّيِِّد الّربِّ عليَّ
  ،"إَلِهنا ِمْن أعدائِهِ  قامانت. وأُنادي بِـُحلوِل سَنِة ِرضاُه، 2َسبـيِلِهم، ولِلمأسوريَن بَتخلَيِة 

 ולאסורים דרור לשבוים לקרא לב לנשברי לחבש שלחני ענוים לבשר אתי יהוה משח יען עלי יהוה אדני רוח א
 קוח פקח

 אבלים כל לנחם לאלהינו נקם ויום ליהוה ןרצו שנת לקרא ב

 

الوقت. وكذلك صلية كانت قد اندثرت في ذلك ( هو قول باطل ألن السبعينية األSeptuagintوالقول بأن لوقا استعمل الترجمة السبعينية )
السبعينية التي تجدها  الترجمة . أماإشعياء فيهم النبي ناألنبياء فيها بمكتب  ولم يتم ترجمة ؛من كتب اليهود كتب ةكانت ترجمة ألول خمس
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وفق ا ه من الروح القدس إلي وحى  وهو مُ  -لماذا يضطر لوقا  :اأيض  وهنا يبرز سؤال ا. فهي حديثة نسبي   "أمازون دوت كومموقع " على

وال  ،منها القليلا أو كان يعرف الجواب أن لوقا لم يعرف العبرية مطلق   ؟يأخذ من األصل من أن بدال   قتباس من ترجمة  إلى اال -لمسيحيينل
إليه، بل  به وحى  ن كتابه مُ مطلق ا إ لوقا لم يقل ؟هذه األمورإلى . ولماذا لم ُيَنبهُه الروح القدس ُبدَّ أنه استقى معلوماته بطريقة النقل الشفوي

أصبح المسيحيون  هصديقمن لوقا إلى موجهة اللى ثيابولوس. هذه الرسالة إولى من كتابه أنه يكتب رسالة ا من الفقرة األواضح  لوقا كان 
"أناجيل" عن قصة  -بعدهم ومن ثم ُكتبَ  -بل ُيثبت أن كثير ا من الناس كتبوا من وحي الروح القدس مع أن كاتبها ال يقول ذلك َيدَّعون أنها

 .يةما سمعوها من خالل الروايات الشفو عيسى عليه السالم ك
 

 1لوقا 
. كما نـََقَلها إلَينا الذيَن كانوا ِمَن الَبدِء ُشهوَد ِعيان وخّداًما 2بَيَننا،أَخذوا يَُدوِّنوَن ِروايَة األحداِث التي َجَرت  ألنَّ كثيًرا ِمَن النـاسِ .1

ــبَّعُت ُكلَّ شيٍء ِمْن ُأصوِلِه بَتدقيق، أْن أكُتَبها إليَك، يا صاِحَب 3للَكِلَمِة، ، حَسَب َترتيِبها فيُلسُ ثاو الِعزَِّة . رأيُت أنا أيًضا، بَعَدما تَت
َة التَّعليِم الذي تَلقَّيَتهُ 4الصَّحيِح،  .. حتى َتعِرَف ِصحَّ

 

معرفة  ي هوإن ما يهمنالعهد القديم.  وأ"األناجيل"  فيخاصة في هذا الكتاب، فإني ال أنوي أن َأطرح قضية التناقضات بصفة لي و  بالنسبة
بالثقافة  ة هذه الرسالةعالقتدرس و  ،ق الكالمفي الحسبان سياتأخذ  المقدس بطريقة حقيقة رسالة سيدنا عيسى من خالل دراسة الكتاب

في ضوء شمولية وعالمية  - والربط بينها لموجودة في الكتاب المقدسالمهم دمج القصص ا. من الوقتلسياسية والدينية في ذلك اوالحالة 
عندما أقتبس من العهد القديم ني نأ الحظ عليه السالم. ورسالته عيسى لكلمات المعنى الحقيقيللوصول إلى  - لبشريةارسالة اهلل إلى 

ومن  ،خرىألهما معان   -الرب والسيد  - ن هاتين الكلمتينإذ إكلمة الرب أو السيد ها تخدم بدال  منكما هي ولن أس كلمة "يهوه"سُأبقي 
هو قتبسه باللغة العبرية أما  وللعلم فإن كل اليهود. عنداهلل  اسم -قدسلكتاب الموفق ا ل -فهيكلمة "يهوه" ما أطالقهما على اإلنسان. إلجائز ا

 .من العهد الجديد أو العهد القديم فهو مأخوذ من )الترجمة العربية المشتركة( - باللغة العربية -ه . وما أقتبس"chabad.orgموقع "من 
ذا   :ستخدمإنني أو اآلرامية فأالكلمات العبرية  ينامعبيان . ول(- -)ضع الترجمة الصحيحة بين شرطتينأكانت الترجمة غير صحيحة فس وا 

1"Gesenius's Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures"  ، إال إذا َذَكْرُت غير ذلك من
 لمصادر.ا
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 َكّذاب؟ هل عيسى نبي  
 

 .وُمدَّع  للنبوة كاذببئ ن المتنأعدم تحقق النبوءات هو دليل على  وفق ا للعهد القديم،
 9:28 إرمياء

َنبَّأ بِالسَّالِم،    فِعندما تَِتمُّ نبوءته، يَعِرُف أنَّ الّربَّ أرسَلُه َحقًّاأمَّا النَّبـيُّ اّلذي يتـَ

 באמת יהוה שלחו אשר הנביא יודע הנביא דבר בבא לשלום ינבא אשר הנביא ט

  33 حزقيال

. فيعلموَن أنِّي أنا هَو الّربُّ 29وأسحُق كبرياَءها وجبروَتها، فتصيُر جباُل ِإسرائيَل ُمقِفرًة ال عابَر فيها.   . وأجَعُل األرَض َخرِبًة ُمقِفرةً 28
فشعُبَك يتكلَّموَن عَليَك بجانِب  ،البَشرِ  ابنيا  أنت. و 30حيَن أجعُل األرَض َخرِبًة ُمقِفرًة ِعقابًا لُهم على جميِع األرجاِس الّتي عِملوها.  

.  اسمُجدراِن وفي َمداِخل البـيوِت، ويقوُل الواحُد ِمنُهم لآلَخِر والرَّجُل ألخيِه تعاَلوا فال . فشعبـي 31عوا الكالَم اآلتي ِمْن ِعنِد الّربِّ
لوبـُُهم تسعى إلى بأفواِهِهم يُظِهروَن حبًّا، لكْن ق همألنُمتجمهريَن وَيجلسوَن أماَمَك ويسمعوَن كالَمَك وال يعَملوَن بِه،  كإلييدخلوَن 

. 33لُهم كأغنيِة ُحب  ِمْن صاحِب صوٍت رخيٍم ُيحِسُن العزَف، فيسمعوَن كالَمَك وال يعَملوَن بِه.   أنت. وإنما 32الكْسِب الخسيِس.  
  بـينَـُهم. لكْن ِعنَدما َيصُدُق كالُمَك، وهَو سيصُدُق يعلموَن أنَّ نبـيًّا كانَ 

   3ول األ صموئيل

أي أن كل كالمه -ولم يدع كلماته تسقط على األرض - بِه.موئيُل وكاَن الّربُّ مَعُه، ولم يُهِمْل شيئًا ِمْن جميِع ما كلََّمُه . وكبـَُر صَ 19
 ختاَر َصموئيَل نبـيًّا.، أنَّ الّربَّ ا. وَعِلَم بَنو ِإسرائيَل، ِمن داَن إلى بِئِر َسْبعَ 20-تحقق

 

 
 

 "النبي"ين أن مقياس ِصدق النبي هو أن كالمه أو ما يتنبأ به سوف يتحقق ال محالة. فإذا لم تتحقق نبوءة من االقتباسات الواردة أعاله يتب
نعرف أنه كاذب. فإذا كان هذا هو معيار صدق األنبياء وهم بشر، فكيف ال يكون كذلك في حالة شخص يقولون إنه إله أو ابن إله. َيدَّعي 

م هو إله أو ابن إله مع أن نبوءاته لم تتحقق وكالمه "سقط" على األرض بمعنى أنه لم ُيصِبح حقيقة أغلبية المسيحيين أن عيسى عليه السال
 كاذب؟! وواقع ا. فهل عيسى عليه السالم نبي  

 

ر ونفسر النبوءات والتوقعات التي نطق بها عيسى عليه السالم ولم  ذا كان هذا هو الجواب، فكيف ُنَبر  قق تتحالجواب باختصار: "ال". وا 
ا آخر أضاف قط؟ هنا ما أن شخص  ك ثالثة احتماالت من وجهة نظر شخص ال يؤمن باهلل أو بعيسى عليه السالم: إما أن عيسى َكَذب، وا 

ما أن كالم عيسى عليه السالم قد ُحر َف وُغي َر بقصد أو بغير قصد مع مرور الوقت. أما من وجهة نظر شخص مؤمن،  هذه النبوءات، وا 
ما أن كالمه قد ُحر َف مع مرور الوقت. فالواقع هو  إما أن عيسى عليه السالم لم ينطق بهذه النبوءات وا 
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عيسى عليه السالم بأن عودته الثانية ستكون في حياة كثير من  أتنب -ي ُمرقس ومتى ولوقا ويوحنا كما هو مذكور ف -عدة مناسبات في 

كما سنرى الحق ا. وبناء   -ه الجيل الذي استمع لكالم عيسى ومواعظه عليه السالم تالمذته أو خالل جيل واحد فقط. هذا الجيل هو نفس
هو موجود في الُكُتب األربعة )مرقس ومتى ولوقا ويوحنا( فإن عيسى عليه السالم توقع أن تقوم الساعة أو يأتي يوم القيامة بعد  على ما

ن يحرفوا هذا الكالم فيقولون إن ذلك الجيل لم يكن جيل عيسى عليه "موته" وخالل جيل واحد من وقت كالمه. بعض الناس يحاولون أ
السالم. وهذا كالم مردود وال تتقبله العقول السليمة. فمن الواضح أن عيسى عليه السالم كان يحدث تالميذه ومن كان مستعد ا للسماع في 

ا إن بعض من  -نا نحن ذلك الوقت. فالجيل الذي تحدث عنه عيسى عليه السالم كان جيله هو وليس جيل بعد ألفي سنة. وقال عيسى أيض 
المجيء كانوا يصغون إليه لن يموتوا قبل مجيئه الثاني. لكن الحقيقة أن كل فرد في ذلك الجيل، وأجياال  بعدهم، كلهم ماتوا ولم يَر أحد منهم 

 الثاني حتى بعد مرور ألفي سنة!
 

ابن اإلنسان جالًسا على ف معه ويقول لهم إنهم سيشهدون المجيء الثاني وسوف يرون "يخاطب عيسى الكاهن األعلى ومن يق 26في َمتَّى 
 " ليس ذلك فقط بل سيرونه على الغيوم. هذه الغيوم هي نفسها التي استعملها عيسى عليه السالم لوصف مجيء "ابن اإلنسان"يمين الرب

 .الثاني
 ".الَقديِر وآتًيا على َسحاِب السَّماءِ  اللجاِلًسا َعْن َيميِن  اإلنسان ابن اليومَن بَعَد قُلَت. وأنا أقوُل لُكم ستَروْ  أنتَيسوُع  فأجابَ . 64
 

. وال يمكن تحريفها لتعني "قيامة عيسى من الموت" ألن كلمة الغيوم اسُتخِدَمت 62جملة  14الشيء نفسه يرويه مرقس في إصحاح  
 لوصف المجيء الثاني وليس القيامة من الموت.

 القديِر، وآتًيا مَع سحاِب السَّماِء  اللجاِلًسا َعْن يَميِن  اإلنسان ابنجابَُه َيسوُع أنا هَو. وَستَـَروَن . فأ62

 

ن حولهم. قال عيسى عليه السالم وفق ا لما ورد مَ يقوم عيسى عليه السالم بوصف نهاية العالم وقدوم "ابن اإلنسان" ِلتالِمَذِته وَ  24في َمتَّى 
الشمس سوف ُتظِلم ولن يعطي القمر ضياء  وسوف تتهاوى النجوم. ومن َثمَّ سيظهر "ابن اإلنسان" وسوف ينوح الناس. ثم قال في َمتَّى إن 

لهم عيسى عليه السالم إن هذه الحوادث سوف تقع في حياتهم أي قبل َموِتهم. صحيح إنه قال إنه ال أحد يعلم ذلك اليوم أو ساعة وقوع 
وأكد لهم أن كالمه سيتحقق.  ،انوا يستمعون إليه في تلك اللحظةنه قال إنها ستحدث في حياة من كلكاهلل وحده،  وادث بالضبط إالتلك الح

ف ما يتكلم به، فال ومن المؤِسف َأن من وَضَع هذه النبوءات على لسان عيسى عليه السالم جعله يبدو أنه نبي كاذب أو شخص ال يعر 
 لقد بقيت األمور كما كانت ولم تتغير. -س الضوء ولم تتهاَو النجوميعكِشع وال يزال القمر تزال الشمس ت

 

 الوقتعَلموا أنَّ رأيُتم هذا ُكلَُّه، فا إذا. وكذِلَك 33أغصانُها وأورََقْت، عِلمُتم أنَّ الصَّيَف قريّب.   ألنت إذا. ُخذوا ِمَن التِّـينِة ِعبرًة 32 
وكالمي لْن يَزوَل.   نتزوالواألرُض  . السَّماءُ 35.  ن ينقِضَي هذا الِجيُل حتى يِتمَّ هذا ُكلُّهُ الحق أقوُل لُكم ل. 34واِب.  األبقريٌب على 

 وحَدُه.  األب، إالّ اإلبنوتِلَك السَّاعُة فال يَعرِفـُُهما أحٌد، ال مالِئكُة السَّماواِت وال  اليوم. أّما ذِلَك 36

ا ليؤسس مملكته، ُيخِبر عيسى عليه السالم تالِمَذتَ 16في َمتَّى  . مات التالميذ ولم ُه أن عدد ا منهم لن يموتوا قبل رؤية "ابن اإلنسان" قادم 
ه السالم ال يمكن يَروا "ابن اإلنسان" أو مملكة الرب. من المحزن أن المسيحيين ال يتوقفون عند هذا الكالم ليتأملوه ويدركوا أن عيسى علي
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ب ا ما، وأن هذه م عقله يعلم أن هناك ُخطَ َحك  نت هذه األحداث قد وقعت بالفعل كما قال. ومن يُ أن يكون قد نطق به ألنه لو نطق به لكا

ون بإهانة عيسى عليه يقوم المسيحي -وهي كثيرة  -الُجمل ُأضيفت أو ُحر َفت من كالم عيسى عليه السالم. وبالسكوت عن مثل هذه األقوال
دونه   السالم وال ُيَمج 

 
الَّذي يُريُد أن ُيخلَِّص حياَتُه َيخَسُرها،  ألن. 25لِتالميِذِه َمْن أراَد أْن يَتبَعني، فْليُنِكْر نَفَسُه وَيحِمْل َصليَبُه ويتبَـْعني،  . وقاَل َيسوعُ 24

. 27نَفَسُه  اإلنسانيَفدي  ماذاوبِ وخِسَر نَفَسُه  لَّهُ كُ   العالملو رَبِـَح  اإلنسانيَنَفُع  ماذا. و 26ولكنَّ الَّذي يخَسُر حياتَُه في سبـيلي َيِجُدها.  
الحق أقوُل لُكم في الحاِضريَن ُهنا َمْن ال . 28في َمجِد أبـيِه مَع مالِئَكِتِه، فُيجازي ُكلَّ واحٍد حَسَب أعماِله.   اإلنسان ابنسَيجيُء 

 .لكوتِهِ َيذوقوَن الموَت حتَّى ُيشاِهدوا َمجيَء ابن اإلنسان في مَ 

 
" سيأتي قبل أن ُينهي تالميذ ابن اإلنسانفإن " 23:10. فوفق ا لَمتَّى 1:9ومرقس  32:21ت والنبوءات في لوقا يوجد مثل هذه التوقعا

النظر عن المدة التي كانت تتطلبها زيارة مدن فلسطين في ذلك الوقت، فالمؤكد أن  صرففي ُمدن فلسطين. وب عيسى عليه السالم التبشير
 " سيكون قبل موت بعض تالميذ عيسى عليه السالم؛ ولكن هذا لم يحدث.نسانابن اإل معنى الجملة هنا أن مجيء "

 
" هي نحُن األحياَء الباقينَ لقد اعتقد بولس نفسه أنه سيكون حي ا عند المجيء الثاني وسيتم إنقاذه مع من كان حي ا من المؤمنين. فجملة بولس "

ية العالم كان سيحدث قبل موته. من الغريب لمن َيدَّعي أن عيسى عليه السالم إشارة واضحة إلى أنه كان يعتقد أن المجيء الثاني أو نها
 اختاره وأنه تلقى اإلنجيل من عيسى نفسه أن يظن أن المجيء الثاني كان وشيك ا.

 
 4ولى األ تسالونيكي

. 17، المسيحماتوا في  الذين، فيقوُم أوَّاًل اللبوِق  الربَّ نفَسُه سينِزُل ِمَن السَّماِء ِعنَد الُهتاِف ونداِء رئيِس المالِئَكِة وصوتِ  ألن. 16
.   عَ ، فنكوُن ُكلَّ حين مثُمَّ ُنخَطُف مَعُهم في السَّحاِب، نحُن األحياَء الباقيَن، لُمالقاِة الربِّ في الفضاءِ  . فْلُيشجِّْع بعُضُكم 18الربِّ

 بعًضا بهذا الكالِم.

م لم تتحقق في ذلك الوقت ولم تتحقق حتى اآلن. ومن المحزن أن كل جيل من هذه النبوءات المنسوبة إلى عيسى عليه السال
سنة. ومع  2000المسيحيين يعتقدون أن المجيء الثاني سيكون خالل حياتهم؛ وهذا ما حدث مع كل األجيال السابقة منذ نحو 

ن جيد، ولكن اإليمان األعمى والمبني على األسف فاألغلبية ال تتدبر وال تتوقع أن تكون مثل هذه النبوءات مغلوطة. إن اإليما
الجهل جعل عبدة األوثان وكثير ا مثلهم من األمم األخرى يكرسون حياتهم من أجل آلهة زائفة يعبدونها إذ وجدوا آباءهم يعبدونها 

م عند المجيء فعبدوها من غير تفكير، وكفروا بخالق السماوات واألرض. ولم تتوقف النبوءات المنسوبة إلى عيسى عليه السال
الثاني بل امتدت لتصل إلى وعد عيسى من آمن به واتبعه أنه سيكون قادر ا على فعل أمور أعظم من أعمال عيسى عليه 

أنه  -وفق ا لما جاء في كتاب المسيحيين  -ا ومن ال يكون، فسنجد ا حقيقي  السالم نفسه. ولو قمنا بالحكم على من يكون مسيحي  
واحد في هذا العالم أو من األقوام السابقة. فوفق ا "لألناجيل" األربعة، قال عيسى إنهم إذا آمنوا حق ا  ال يوجد مسيحي حقيقي

ا إن ك فباستطاعتهم عمل أي شيء بما ون ل ما ُيصل  في ذلك أن يأمروا الجبال أن تتحرك من مكانها وسوف ُتطيعهم. وقال أيض 
لون عليه. ألجله سوف يحص
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ا من المسيحيين قد صلوا للنصر على أعدائهم والتخلص من جميع األديان األخرى. أو صلوا من أجل شفاء متأكد أن كثير   إنني
فإن  –كما هو واضح  -جميع األمراض، أو من أجل إحياء أحبتهم من الموت أو أن يصبح العالم كله على دينهم. ولكن 

ما أن عيسى عليه  اآلن أنه ال يوجد صلواتهم ودعواتهم لم ُتستجب ولم تتحقق. وبناء  على هذا: فإما مسيحي مؤمن حق ا، وا 
 السالم لم ينطق بهذه النبوءات أو الوعود. وفيما يلي بعض ما ُيفَتَرض أن يقوم به المسيحيون:

 11 مرقس

، وهَو ال َيُشكُّ في قَلِبه، َبْل يُؤِمُن نَطِرْح في البحرِ الحق أقوُل لُكم َمْن قاَل ِلهذا الجَبِل ُقْم وا. 23.  الل. فقاَل لُهم َيسوُع آِمنوا بِ 22
 بأنُكم نِلُتموُه يَِتمُّ لُكم.  ِمنوا. وِلهذا أقوُل لُكم ُكلُّ ما َتطُلبونَُه في َصلواِتُكم، آ24بأن ما يقولُُه سيكوُن، َتمَّ لَُه ذِلَك.  

 21 َمَتى

، ال بْل ُكنُتم إذا قُلُتم ِلهذا الجَبِل ُقْم وَن، لَفَعلُتم ِبهِذِه الّتينِة ِمثَلما فَعلتُ أقوُل لُكم لو ُكنُتم تؤمنوَن وال َتُشكُّ  الحق. فأجابـَُهم َيسوُع 21
 نَطِرْح في البحِر، يكوُن لُكم ذِلَك.وا

 
 14 يوحنا

. فُكلُّ ما َتطُلبونَُه 13. الحق الحق أقوُل لُكم َمْن آَمَن بـي يَعَمُل األعماَل التي أعَمُلها، بل أعَظَم ِمنها، ألني ذاِهّب إلى األب، 12
  . إذا طَلبُتم ِمنِّي شيًئا باسمي أعَمُلُه.14باسمي أعَمُلُه، حتى يـََتَمجََّد األب في اإلبن. 

ل ذلك المؤمن القدرة على القيام بجميع األعمال التي قام بها عيسى عليه  المذكور كالم يوحنا أعاله ُيظِهر أن مجرد اإليمان بعيسى ُيَخو 
أنهم مهما سألوا باسم عيسى فسوف يتحقق. إن الوحيدين الذين يقومون "بالمعجزات" هم الخداعون على أجهزة و  .أعظم من ذلكالسالم بل 

 التلفاز األمريكية واألوروبية يحتالون على المغفلين من المسيحيين ويسرقون أموالهم.
 

ه إلى يخص الذهاب إلى القدس إذ قال إنه لم يحن الوقت لذهاب، قام عيسى عليه السالم بالكذب على إخوته فيما 14-6:7وفق ا ليوحنا 
 ر هذا بأن عيسى أراد أن يذهبهناك؛ ولما غادروا ذهب إلى القدس سر ا، وهناك وقف ووعظ. وبعض الناس ُيَبر   القدس. وقال لهم اذهبوا

يارته غير علنية لما قام ُيدر س َوَيِعظ المتواجدين هناك. هناك سر ا لئال يلفت األنظار إلى نفسه. هذا كالم مردود ألنه لو أراد أن تكون ز 
بعض المخطوطات الحديثة، نسبي ا، أضافت كلمة "بعد" حتى ال تظهر مقولة عيسى عليه السالم كذب ا. إن إضافة كلمات إلى ما يعتقده 

 ". المسيحيون كالم اهلل لتبرير بعض اأُلمور أو تصحيحها دليل على عدم احترام "كالم اهلل
 

 يبدو أن عيسى عليه السالم لم يعرف اسم كبير الكهنة في زمن داود عليه السالم.  2وفي مرقس 
 

، فأَكَل أيّاِم أبـياتاَر رئيِس الَكهَنةِ في  الل. كيَف دَخَل بَيَت 26. فقاَل لُهم أما َقرأُتم ما عِمَل داوُد ِعنَدما أحوَجُه الُجوُع هَو ورِجالُُه 25
 وأعطى ِمنُه رِجالَُه، وأْكُلُه ال َيِحلُّ إالَّ للَكهَنِة. نابُخبَز الُقر 

.ارتأبياالكاهن كان أخيمالك ولم يكن  اسمأن  21نجد في صموئيل األول  ولكننا
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فأجابَه داُوُد   .3وحَدَك، وما مَعَك أحٌد  أنت لماذاضطَرَب أخيماِلُك حيَن رآُه وسأَلُه ، فاالكاهِن في نوبَ  أخيماِلكَ . وذهَب داُوُد إلى 2
ِة الّتي َكلَّفُتَك ِبها. وأمَّا   ، فلي موعٌد مَعُهم في موِضـِع كذا.ليرجاكلَّفني الَمِلُك بأمٍر وقاَل لي ال َتدَْع أحداً يعِرُف أيَّ شيٍء َعِن المهمَّ

لسالم نسي اسم رئيس الكهنة؟ هل من ل أن سيدنا عيسى لم يكن يعلم الُكُتب المقدسة عند اليهود؟ هل من الممكن أن عيسى عليه اعقيُ هل 
الممكن أن عيسى َيْعَلُم االسم الصحيح وصحح االسم الخطأ في صموئيل؟ إن كل هذه األمور، من المجيء الثاني والوعد بتحقيق صلوات 

 َعد  اسم رئيس الكهنة، تُ عرفته ب"كذب" سيدنا عيسى على إخوته وعدم من يستطيع المسيحيون القيام بها والمؤمنين والمعجزات التي ُيفترض أ
مشكلة لمن يؤمنون بصدق عيسى عليه السالم. ولكن  َعد  وبأنها وحي من اهلل، كما تُ مشكلة كبرى لمن يؤمنون بصحة هذه الُكُتب المقدسة 

 حل هذا اإلشكال سهل؛ هناك ثالث ُطرق:
 

: إما أن عيسى نبي كاذب أو أنه لم يكن يعلم ما يقول.  أوال 
ما أن   عيسى عليه السالم لم يتفوه بهذه المقوالت.ثاني ا: وا 

ما أنه تم تحريف هذه المقوالت عبر الزمن قبل تدوين الكتاب المقدس وجمعه في كتاب واحد.  ثالث ا: وا 
 

ما يقوله هو  أما الخيار األول فليس مقبوال  عند أي مؤمن سواء أكان مسيحي ا أم مسلم ا. فعيسى عليه السالم ليس نبي ا كاذب ا وال يهذي؛ وكل
 الصدق. لذا يبقى أن عيسى عليه السالم لم يقل هذه األقاويل أو أنه قد تم تحريفها واإلضافة إليها.

 
نفي كونه موحى  به من عند اهلل. فإذا وصلت إلينا معلومات غير صحيحة عن تطعن في صحة الكتاب المقدس و تكل هذه الخيارات  

رى كيف تم تحريف كالم سيدنا نهذا الكتاب؟ في الفصول القادمة سقية المعلومات التي يحتويها عيسى عليه السالم فكيف لنا أن ُنصدق ب
 عيسى عن مسيح اليهود و"ابن اإلنسان" ِلُيناسب معتقدات مؤلفي الكتاب المقدس.
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 نا الذي في السماواتابأ
 

 41:8" يوحنا  اللقالوا لَه ما َنحُن أوالُد زًِنى، ولنا أّب واحٌد هَو "  
عبارة عن مجاز. فمن وجهة نظر اليهود، اهلل هو حاميهم الذي يعتني بهم كما  إلى اهلل بلقب "أب" وهذا اللقبإن العهد القديم كثير ا ما ُيشير 

". /أباناינואב، ُيدعى اهلل "أفينو/63ولكنها لقب. في إشعياء  ه"يهو "حال في اسم يعتني الوالد بأوالده. كلمة "أب" ليست اسَم عَلم  كما هو ال
إذ إنه يعتني بهم ويحميهم ويطعمهم ويربيهم ويؤدبهم كما يفعل أي أب مع أوالده.  ا،مجاز   ومن هذا المثال نرى أن اليهود نظروا إلى اهلل كأب  

كنهم نظروا إليه على " كما جاء في القرآن الكريم. ولم يحمل أي يهودي هذا اللقب بصورة حقيقية ولأبناء الل وأحباؤهوقد سمى اليهود أنفسهم "
 أنه مجاز.

 َك.اسميا ربُّ أٌب لنا وفادينا، منُذ األَزِل  أنتوال يَعقوُب يعرِفانِنا.  إبراهيميا ربُّ أٌب لنا، فال  أنت. 16

 שמך מעולם גאלנו אבינו יהוה אתה יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו אתה כי טז

مع أن داود نادى اهلل بِـ "أبي" إال أنه ال داود وال اليهود نظروا إلى هذا و "أبي" وينادي اهلُل داوَد بِـ "ِبكري". ينادي داوُد اهلَل بِـ  89في مزمار 
"، الكالم كدليل على عالقة حقيقية جسدية بين المخلوق والخالق. فهناك كثير من هذا النوع من األلقاب في العهد القديم مثل "أبي" و"أبانا

 ترمز إلى عالقة مجازية بين اهلل وبين شخص مثل داود أو الشعب اليهودي كافة. وكانت هذه األلقاب
 

. 24. ال يَغِلُبُه َعُدو ، وال يَقَهُرُه جائٌِر.  23. مَعُه تكوُن َيدي، وِذراعي ُتؤيُِّدُه.  22.  َمَسحتُهُ  المقدس. وَجْدُت داُوَد عبدي، وِبَزيتي 21
. على البحِر ُأَسلُِّط يَدُه، وعلى 26.  أنُهُ ي يرتفُع شاسمورحمتي مَعُه، وب يانتأم. 25يُبِغضونَُه.   الذينوأضِرُب ُأَحطُِّم ُخصوَمُه ِمْن أماِمِه 

 .، علياً َفوَق ُملوِك األرضِ . وأنا أجَعُلُه ِبْكري28 أبـي وإلهي وصخرُة خالصي، أنت. يُناديني 27هاِر يَميَنُه.  األن
 משחתיו קדשי בשמן דיעב דוד מצאתי כא            

 תאמצנו זרועי אף עמו תכון ידי אשר כב 

 יעננו לא עולה ובן בו אויב ישיא לא כג 

 אגו ומשנאיו צריו מפניו וכתותי כד 

 קרנו תרום ובשמי עמו וחסדי ואמונתי כה 

 ימינו ובנהרות ידו בים ושמתי כו 

 ישועתי וצור אלי אתה אבי יקראני הוא כז 

 ארץ למלכי עליון הואתנ בכור אני אף כח

 

 !له "أب"اهلل ن أي" و ابن" ـب سليمانَ  النبيَّ  اهللُ  يدعو 22 األولى"يام أخبار األ" في

 ُه ُسليماُن، وأمَنُح السَّالَم واألماَن إِلسرائيَل في أيّاِمهِ اسم ألنيكوُن رَُجَل سالٍم، وأنا ُأريُحُه ِمْن جميِع أعدائِِه  ابن. لِكْن َسيوَلُد لَك 9

 אתן ושקט ושלום שמו יהיה שלמה כי מסביב אויביו מכל לו והניחותי מנוחה איש יהיה הוא לך נולד בן הנה ט.
בימיו ישראל על
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 .دِ األب، وأُثـَبُِّت عرَش ُمْلِكِه على بَني ِإسرائيَل إلى اً وأكوُن َله أباً ابنويكوُن لي ي، سم. فهَو اّلذي يَبني َهيكالً ال10

 עולם עד ישראל על מלכותו כסא והכינותי לאב לו ואני לבן לי יהיה והוא לשמי בית יבנה הוא י

 
 64 إشعياء وفي

 جابُِلنا، نحُن جميُعنا ِمْن ُصنِع َيِدَك.  أنت. نحُن طيٌن و أٌب لنا أنتيا ربُّ  األنو . 7

 כלנו ידך ומעשה יצרנו ואתה החמר אנחנו אתה אבינו יהוה ועתה ז

رمياءو   3 ا 

 رفيُق ِصباَي  أنتيا أبـي،  إلى . ثُمَّ َصَرْختِ 4

 אתה נערי אלוף אבי לי( קראתי כתיב) קראת מעתה הלוא ד

وال َترتدِّيَن  أبـيأحسُبِك ِمَن الَبنيَن وُأعطيِك تِلَك األرَض الطَّيِّبَة ُملكاً وال أجَمَل بَيَن األَمِم وظََننِت أنَِّك َتدعيَنني يا  . ولِكنِّي أقوُل لكِ 19
 ورائي.  ِمَن السَّيرِ 

 כתיב) תקראי אבי ואמר גוים צבאות צבי נחלת חמדה ארץ לך ואתן בבנים אשיתך איך אמרתי ואנכי יט
 (תשובו כתיב) תשובי לא ומאחרי לי( תקראו

 31 إرمياء 

ِبْكٌر  إلسرائيَل وأفرايمُ  أبٌ فال يَعُثروَن. أنا . َيجيئوَن وُهم يَبكوَن، وأقوُدُهم وُهم يَتَضرَّعوَن. ُأَسيـُِّرُهم ُقرَب أنهاِر المياِه، وفي طريٍق َقويٍم 9
 لي.

 ואפרים לאב לישראל הייתי כי בה יכשלו לא ישר בדרך מים נחלי אל אוליכם אובילם ובתחנונים יבאו בבכי ח
 הוא בכרי

 32 تثنيةال

جَعَلُهم ِبال َعيـٍب  الذين. وبَنوُه 5نَدُه، وهَو الصَّاِدُق الُمسَتقيُم.  أميٌن ال َجوَر عِ  اللالكائِناِت وعَمُلُه كاِمٌل، وُكلُّ ُطُرِقِه َعدٌل.  . َصوَّرَ 4 
اّلذي خَلَقَك، اّلذي أبَدَعَك  أبوكَ األحَمُق الجاِهُل أما هَو  . أِبهذا تعَتِرُف بِـَجميِل الّربِّ أيُّها الشَّعبُ 6فَسدوا، فَيا ِلجيٍل ُمتَـَعوٍِّج ُمْلَتٍو 

 وكوََّنَك 

 הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי לופע תמים הצור ד

 ופתלתל עקש דור מומם בניו לא לו שחת ה

 ויכננך עשך הוא קנך אביך הוא הלוא חכם ולא נבל עם זאת תגמלו הליהוה ו

 
 ة بين اهلل وبين المؤمنين به، من الواضح أن لقب "أب" قد اسُتعِمَل لمخاطبة اهلل في العهد القديم. هذا اللقب هو مجاز جميل لوصف العالق
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فهو يحبهم ويعتني بهم. وبما أن عيسى عليه السالم عبراني، فقد استعمل اللقب كما استعمله اليهود. وال يوجد دليل واحد على أن عيسى 

ا لوصف الع ات استعمل عيسى ففي عدة مناسبالقة بين اهلل وبين أتباع عيسى. عليه السالم استعمله كشيء خاص به، بل استخدمه أيض 
 مرة ولم يأخذ هذا اللقب بمعنى  حقيقي وكذلك تالمذته. 74عليه السالم "أبوكم" مخاطب ا تالميذه. وتكلم عن اهلل بلقب "األب" 

 
 20 يوحنا

لى أبـي وأبـيُكم، إلهي وقولي لُهم أنا صاِعٌد إذَهبـي إلى إخَوتي ، بِل ااألبي ما َصِعدُت بَعُد إلى ألن. فقاَل لها َيسوُع ال ُتمِسكيني، 17
 .وإلِهكم

ميالدية. أما متَّى ولوقا فقد ُكِتبا بين سنة  70يتفق أغلب الباحثين على أن أقدم "إنجيل" هو كتاب مرقس الذي ُكِتَب تقريب ا سنة  
هتمام أن أقدم م. ومن المثير لال 100م و 90م. وأما كتاب يوحنا، وهو أحدث الُكُتب األربعة، فقد ُكِتَب بين سنة  90م و 80

سنة، فقد استعمل  30الذي ُكِتَب بعد ما يقرب من  -يوحنا مع مرات فقط. قارن هذا  5قد ذكر لقب "أب"  -مرقس -هذه الُكُتب
مرة. هذا فرق شاسع بين أول كتاب وآخر كتاب. وهو دليل واضح على أنه كلما ابتعدنا، زماني ا عن عيسى  112لقب "أب" 

لقب "أب" أكثر فأكثر. الحظ أن كال  من َمتَّى ولوقا استعمال لقب "أب" أكثر من مرقس لكن أقل من  عليه السالم، اسُتعمل
 يوحنا. وال أستغرب أن يكون َمتَّى قد ُكِتَب بعد لوقا.

 
ما "أبوكم" أو " وكان يخاطب اهلل. أما في األربع مرات األخرى فكان يقول إ مرقسلقد استعمل عيسى عليه السالم لقب "أب" مرة واحدة في 

 ".األبأبوه" أو "

  أباه أباهم أبانا األب أب واحد أب أبي أبيكم أبوكم المجموع

 مرقس 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5

 لوقا 0 0 1 2 0 5 3 0 3 14

 متى 1 1 1 3 0 2 14 5 14 41

 يوحنا 1 0 0 68 1 9 30 1 2 112

 
قبل مجيء عيسى عليه السالم الذي استعمله كما استعمله غيره من العبرانيين  من الواضح أن لقب "أب" كان شائع االستعمال بين اليهود

ا.  مجاز ا ليس إال. ولم يقتصر استخدام هذا اللقب على العهد القديم بل نجده في التلمود أيض 
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 مسيح اليهود
 

ا في من الممكن أن يطلق لقب مسيح على أشخاص معينين من أصل يهودي أو من غير اليهود كما حدث  مع كورش الذي ُسم َي مسيح 
ا ببني إسرائيل بل يجوز استخدامه م ع كتاب اليهود ألنه بنى المعبد وأعاد اليهود إلى فلسطين. هذا الكالم يعني أن لقب المسيح ليس مختص 

 غير اليهود.
 

 45 إشعياء

وأخَذ بـَيميِنِه لُيخِضَع َله الشُّعوَب وُيضِعَف -سيحه كورشلمالترجمة الصحيحة :  –مِلكًا  . وهذا ما قاَل الّربُّ لكورَش اّلذي مَسَحهُ 1
 واُب األبُسلطاَن الُملوِك حّتى يفَتَح أماَمُه الَمصاريَع فال تُغَلُق في وجِهِه 

 דלתים לפניו לפתח אפתח מלכים ומתני גוים לפניו לרד בימינו החזקתי אשר לכורש למשיחו יהוה אמר כה א
 יסגרו לא ושערים

 

كان الملوك والكهنة ُيمَسحون بالزيت  -القديمة  ال سيما –بالزيت". ففي طقوس اليهود يعني حرفي ا "من ُمِسَح " משיחلح "مشيخ/إن مصط
ِتِهم. فعندما كان أحدهم ُيمَسح بالزيت كان يعني ذلك أنه تم اختياره للقيام بواجبات معينة. فمسيح اليهود  الذي كان اليهود  -قبل مزاولة َمَهمَّ

ا"  -نسبي ا -كان من المفترض أن يأتي في أواخر الزمان -ينتظرونه  ويقوم بعدة مهام قبل نهاية العالم. إن مسيح اليهود ليس "ُمَخل ص 
ا قائد ألتباعه. إن كلمة مسيح بالعربية يقابلها "َمشيخ" بالعبرية. إن اللغة العربية والع برية بالمعنى المسيحي، ولكنه شخصية دينية وأيض 

و " שو "شين|" מواآلرامية عادة ما تستعمل كلمات من جذور ذات ثالثة أحرف. فكلمة مشيخ العبرية واآلرامية مصدرها ثالثة أحرف "ميم|
أما في العربية فالمصدر هو "ميم" و "سين" و "حاء". في اللغات الثالث يعني المصدر مسح أو َنظََّف. واالسم المشتق من هذا ". ח"خيت|

 مشيخ بالعبرية ومشيخا باآلرامية ومسيح بالعربية.المصدر هو 
 

فكرة قديمة في التراث اليهودي، وتوجد بكثرة في كتب األنبياء في العهد القديم. ويوصف المسيح في كتب هو إن مفهوم مصطلح المسيح 
كون لديه سلطة دينية تو  ،كما أنه رسول اكم على شعبه وأرضهوهو َمِلك بمفهوم ح ،يم ونبي من نسل داود عليه السالماليهود بأنه قائد حك

ودنيوية ويكون مبجال  في عيون القادة والملوك وأتباعه، وسوف ُيعطى ُسلطان ا ومجد ا وُملك ا، وستقوم شعوب المنطقة بخدمته، وسلطته 
ا يوصف بقائد ير السالم إهذاالمسيح َيتَِّبع ُحكم اهلل وقوانينه. ومع أنه ُيوَصف بأم. (27-14: 7ومملكته ال تنتهيان )دانيال  ال أنه أيض 

 ويخوض معارك وينتصر على أعدائه. وسيقود العالم إلى معرفة اهلل.الجيوش 
 

 52 إشعياء

قد مَلَك  ئليَن ِلِصهَيونَ . ما أجَمَل على الجباِل أقداَم الُمَبشِّريَن، الُمناديَن على َمساِمِعنا بالسَّالِم، الحاِمليَن ِبشارَة الَخيِر والخالِص، القا7
إلُهِك.
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كم هي جميلة اقدام الُمبِشر  الرسول( على الجبال، يُعِلن السالم واالخبار الجيدة والخالص ويقول لصهيون، "لقد اظهر إلهك هي:  الصحيحة الترجمة
 مملكته."

 
 119 إشعياء

 راَر بَنفخٍة ِمْن َشَفتيِه. بكالٍم كالعصا، ويُميُت األش . بل يقضي للُفقراِء بالَعدِل ويُنِصُف الظَّاِلمينَ 4

 

رمياء 5-4: 3شع هو  -منها تحرير اليهود وتحرير القدس وبناء المعبد  ؛لمسيح عدة مهام عليه أن يقوم بهاوفق ا لليهود، فإن ل  8:23، وا 
 15:33ياء إرم -اهلل في هذه المملكة  . وسوف يؤسس مملكة لليهود وغيرهم من األمم وسوف يطبق شرع12-11:11شعياء ا  و  3:30و

. )كثير من اليهود ُيَفسرون ذلك مجاز ا(. 9-6:11إشعياء  -وتنتهي الحروب ويعيش الناس بسالم وحتى الحيوانات لن تبحث عن فريسة 
دين في صالتهم وطريقة عبادتهم  : 4وميخا  10:11و  3:2إشعياء  -وسوف ُيَعل م العالم بأجمعه اسم اهلل ويعبدونه وسوف يكونون ُمَوحَّ

 .9:14وزكريا  2-3
 

 9:3 صفنيا

 ".ِبقلٍب واحدٍ  ويَعُبدوهُ -يهوة-الّربِّ ففي ذِلَك اليوم أجَعُل لِلشُّعوِب ِشفاهاً طاِهرًة لِـَيدعوا باسم " 

 

 أو يعبدونه كتفا بكتف.– يهوة ويعبدونه معاً  اسمحول الشعوب للغة نقية ليدعوا بثم سأُ  الترجمة األدق: 

 

 
 

تتكلم عن كيفية وزمن مجيء المسيح. وباختصار هناك رأيان: األول هو أن المسيح سوف يأتي في  في التلمودكثير من الفقرات  كهنا 
ذا لم  الوقت الذي عينه اهلل؛ والثاني هو أن المسيح سوف يأتي عندما يتوب اليهود. فإذا تابوا فسوف يأتي حتى قبل الموعد المخصص له، وا 

(. ومن وجهة نظري فإن الطريقة الثانية هي نتاج إحباط ألنهم كانوا يتوقعون Sanhedrin 98aه )يتوبوا فسوف يأتي في الوقت المعين ل
 قدوم المسيح في وقت قريب وخالل عهد الروم؛ ولكن عندما جاء، رفضوه ألسباب سنطرحها ونناقشها الحق ا

. 
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 "اهلل "ابن
 

كلمات لم ت ُكن موجودة من قبل. وسنقوم بتحليل مصطلح "ابن اهلل" من تتغير اللغات وتندثر وتتكون معان  جديدة لكلمات قديمة وتظهر 
وجهة نظر اليهود وثقافتهم. وعندما ندرس ونفسر كلمات استخدمت في الماضي، يجب علينا أن نقوم بدراسة ثقافة القوم في ذلك الوقت 

ا أثر كبير في معاني الكلمات وتقبل الناس لها أو رفضها. وكيف استعملوها ألول مرة وفي أي سياق حتى نفهم ُمرادهم. فالثقافة والبيئة له
يرفض الناس أن يقاَرنوا بالكلب أو يوصفوا به ولو بطريقة إيجابية مثل "أوفى من كلب". لكن في الثقافة  -بشكل عام  -ففي البيئة العربية 

 غة إلى أخرى، ولو ُترجمت حرفي ا لما فهمها القراء.األمريكية ال نجد ضير ا في ذلك. وبعض المصطلحات ال يمكن ترجمتها حرفي ا من ل
 

" باللغة اإلنجليزية ال يمكن فهمها إذا ترجمت حرفي ا It is raining cats and dogsفعلى سبيل المثال جملة "إنها ُتمِطر قطط ا وِكالب ا "
وِكالب ا في منطقة ما، لظننا أنه يمزح أو مجنون أو لسألناه ماذا إلى اللغة العربية أو أي لغة  أخرى. فلو سمعنا عربي ا يقول إنها تمطر ِقطط ا 

ا شديدة حملت الكالب والقطط في  يقصد بقوله هذا. ويمكن أن نبحث لها عن تفسير نحاول به جعلها منطقية. فقد يعتقد البعض أن رياح 
أنها ُتمِطر بغزارة. وفي اللغة العربية وغيرها من اللغات  الجو ثم ألقت بها إلى األرض. أما لو قيلت هذه الجملة ألمريكي لفهم المقصد على

ي، أي السامية مثل اآلرامية والعبرية يوجد كثير من التعبيرات والُجمل غير المفهومة في حضارة أخرى إال إذا قمنا بتفسيرها تفسير ا غير حرف
ن على الشيء ااحد ولكن المعنى أنني وفالن متفقي الحقيقة شخص و ا فنوهذا ال يعني أن ،ا وفالن واحد"مجازي ا. فمثال  نقول في فلسطين "أن

 نفسه، وما أقوله يقبل به فالن، وما يقوله فالن أقبل به أو ُيَمث ُلني.
 
ا شديد ا ال يقوى تهو في مقام األب ألوالد أخ الخال" هو ِمثال آخر في فلسطين. هذا يعني أن والد الخال" ه. فلو مات األب أو مرض مرض 

وال يعني هذا أبد ا أنهما شخص واحد. ولكن عندما قال اإلغريقيون  ،ه ويكون لهم مثل األبتبرعاية أوالد أخ الخال ه على العمل، يقوممع
وامرأة  )اليونانيون( إن هرقل هو ابن زيوس قصدوا أنه ابن "اإلله" زيوس حقيقة  ال مجاز ا. وقد ُوِلَد عن طريق عالقة جنسية بين "اإلله" زيوس

 إغريقية ُتدعى ألكيمني. ولهذا فمن المهم معرفة ثقافة المجتمع وسياق الكالم لمعرفة المعنى المقصود عندهم لعبارة أو مثل  ما. والشيء
ا نفسه ينطبق على تعبير "ابن اهلل" في المجتمع اليهودي قبل المسيحية. فنحن بحاجة إلى النظر إلى اللغة والثقافة التي اسُتعمل فيها هذ

وهو موجود بصيغة المفرد  ،العهد القديم قبل نشوء المسيحية عبير. وتعبير "ابن اهلل" غير ُمقَتِصر على العهد الجديد بل هو موجود فيالت
 والجمع.

 
 6 التكوين

ُهنَّ ُكلَّ َمن  أنَّ بَناِت النَّاِس ِحساٌن، بَنو الل. رأى 2ولما بدَأ النَّاُس َيكُثروَن على وجِه األرِض وُوِلَد لُهم بَناٌت، .1 فتَـَزوَّجوا ِمنـْ
. وكاَن على األرِض في 4ِد، فهَو بَشٌر وتكوُن أيّاُمه مئًة وِعْشريَن سَنًة.  األبإلى  اإلنسان. فقاَل الّربُّ ال تُدوُم روحي في 3ْختاروا.  ا

اءُ  ُهم ِمْن قديِم اسمذاَع  الذينوَوَلْدَن لُهم أوالدًا، وُهُم الَجباِبَرُة  بَناِت النَّاسِ  بَنو الل، وبَعَدها أيضاً حيَن عاشَر تِلَك األيّاِم رِجاٌل أِشدَّ
 الزَّماِن.

يقول الرب إن داود هو "ِبكري" بمعنى أنه أول ابن له، وينادي  89وينادي الرب في العهد القديم الملوك واألنبياء بـ "أبنائي". وفي مزمار 
 ربه بـ "أبي". داودُ 
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 المقدس. وَجْدُت داُوَد عبدي، وِبَزيتي 21ورَفعُتَك ِمَن الشَّعِب.   خَترُتكَ َك في ُرْؤيا قُلَت َله َنَصْرُتَك أيُّها الَجبَّاُر. ا. يوَم كلَّْمَت تقيَّ 20

 الذينوَمُه ِمْن أماِمِه وأضِرُب . ُأَحطُِّم ُخص24.  ائِرٌ . ال يَغِلُبُه َعُدو ، وال يَقَهُرُه ج23. مَعُه تكوُن يَدي، وِذراعي ُتؤيُِّدُه.  22.  َمَسحتُهُ 
أبـي  أنتيُناديني . 27هاِر َيميَنُه.  األن. على البحِر ُأَسلُِّط يَدُه، وعلى 26ي يرتفُع شأنُُه.  اسمورحمتي مَعُه، وب يانتأم. 25يُبِغضونَُه.  

 ُملوِك األرضِ  وقَ . وأنا أجَعُلُه ِبْكري، علياً فَ 28وإلهي وصخرُة خالصي، 

 ه "أب" لليهود وأن إفرايم ُيسمى "ِبكره". نإ، فالرب يقول 31 ءإرميا وفي

ِبْكٌر  أنا أٌب إلسرائيَل وأفرايمُ . َيجيئوَن وُهم يَبكوَن، وأقوُدُهم وُهم يَتَضرَّعوَن. ُأَسيـُِّرُهم ُقرَب أنهاِر المياِه، وفي طريٍق َقويٍم فال يَعُثروَن. 9
 لي.

 " الرب.ناب، فإن شعب إسرائيل هم "11هوشع  وفي

 . يابنكاَن ِإسرائيُل فـًَتى أحَبْبُتُه، وِمْن ِمْصَر دعوُت   يومَ 

ة جدران. عندما يطلب الرب من المؤمنين أن يبنوا له معبد ا أو بيت ا فهل يعني ذلك أن اهلل سيسكن فيه بنفسه؟ بالطبع ال، فاهلل ال تحتويه أربع
ا للمكان ليس إال. فكل من اللغة العربية واآلرامية  ولكن هذا االستعمال ما هو إال مجاز واستعارة. فهذا البيت ُيطلق عليه بيت اهلل تعظيم 

 والعبرية مملوءة باالستعارات والمجازات وخاصة في األدب. ولهذا نجد كثير ا من هذا االستعمال المجازي في ُكتب العهد القديم.
 122 مزمار

 إلى بَيِت الّربِّ نذَهُب.ي نشيُد الُحجَّاِج ِلداُوَد َفرِحُت بالقائليَن ل .1
 

 נלך יהוה בית לי באמרים שמחתי לדוד המעלות שיר א

 25 الخروج

 ألسُكَن فيما بَينَـُهم  لي َمسِكناً ُمقدَّساً . فَيصنعوَن 8

 בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו ח

 

 وفيما يلي بعض األمثلة الستعمال المجاز واالستعارة في العهد القديم:
 

 49 تكوين

 ي، كأسٍد يَركُع ويَرِبُض وَكَلبوٍة، فَمْن يُقيُمه ابن. ِمَن األطراِف َصِعْدَت يا ذا ِشْبُل أَسدٍ . يَهو 9

 18 مزمار

الّربُّ صخرتي وِحصني وُمنِقذي. إلهي صخَرتي وبِه أحتمي، وتـُْرسي وِحْصُن خالصي وَمْلَجأي. .2
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 7-1: 5 إشعياء

. نَقَبُه ونـَقَّى حجارََتُه وغَرَس فيِه أفَضَل َكرمٍة. بَنى دارًا في وَسِطِه وحَفَر فيِه 2ِه كاَن لَحبـيبـي َكرٌم .دعوني أُنِشُد لَحبـيبـي َنشيَد ُحبِّـي ِلكرمِ 1
موا بـيَن َكرمي وبَيني.  يقوُل َحبـيبـي يا ُسكَّاَن ُأوُرشليَم، ويا رِجاَل يَهوذا، ُأحكُ  األن. و 3.  َظَر أْن يُثِمَر ِعَنبًا فأثَمَر ِحصرِمًا بـَرِّيًّاأنتَمعَصَرًة، و 

عَلموا ما أفَعُل بَكرمي ُأزيُل سياَجُه . فا5نَتَظرُت أن يُثِمَر ِعَنبًا أثَمَر ِحصرِمًا بـَرِّيًّا حيَن ا لماذا. أيُّ شيٍء يُعَمُل لِلَكرِم وما َعِملُتُه ِلَكرمي ف4
أْن ال ُتمِطَر  الغيومبُورًا ال يُفَلُح وال يُزرَُع، فَيطَلُع فيِه الشَّوُك والعوَسُج، وأُوصي . أجَعُلُه 6ُجدرانَُه فَتدوُسُه األقداُم  أهِدمُ فَيصيُر َمرًعى، و 

 ُصراُخ الظُّلِم.  إذاف العدلو  ماِء،َسفُك الدِّ  إذاف الحقَظَر أنتِإسرائيَل وَغرُس بَهَجِتِه شعُب يَهوذا.  . َكرُم الّربِّ القديِر بَيتُ 7عَليِه.  
 

 64 إشعياء

 ، نحُن جميُعنا ِمْن ُصنِع َيِدَك.جابُِلنا أنت. نحُن طيٌن و ن يا ربُّ أنت أٌب لناواأل. 7

وغيرها في العهد القديم. فعندما ُيطَلق على شخص "ابن اهلل" فالمعنى  4:91و 2:91و 11-8:80وِبإمكانك دراسة أمثلة أخرى في مزامير 
ال لكان هناك كثيرون  أبد ا أن هذا اإلنسان ذلك عنييوال هو أن هذا اإلنسان مطيع هلل ومحبوب من ِقَبل اهلل.  إله أو ابن إله في الحقيقة، وا 

في اللغة اإلنجليزية إلى حرف الصغير " sير حرف "يفرايم وغيرهم. أما تغا  في العهد القديم كداود وسليمان و من أبناء اهلل كما مر وصفهم 
"S بتحويل " -باللغات األوروبية  -قوم طابعو الكتاب المقدسألسف يمع الن يجعل من ذلك اإلنسان إله ا. فف" كبيرson of God إلى "
"Son of God.ليجعلوا فيه معاني ال يحتملها إذ إن اللغات السامية ال يوجد فيها حروف كبيرة كما يوجد في اللغات األوروبية " 
 
في كتبهم فنقرأ في  اليهودا بين ا معنى هذا التعبير الذي كان شائع  ا ولم يحرفو " مجاز  اهلل ابن" المنتظرمسيحهم  اليهود يونبانالر اعتبر  لقد
 :26ى َمتَّ 

  الل ابن المسيح أنتالحيِّ أْن تَقوَل لنا َهل  الل. فَظلَّ َيسوُع ساِكًتا. فقاَل َله رَئيُس الَكهَنِة أسَتحِلُفَك ب63

. فبالنسبة "ابن"م يكن يدور في َخَلده حرف كبير أو حرف صغير لكلمة ليسأل عيسى عليه السالم، ل استخدم كبير الكهنة هذا التعبير عندما
ما فله ولبقية اليهود فإن المسيح المنتظر هو محبوب اهلل، ما يجعله "ابن اهلل" على المستوى الروحي المجازي ال غير.  إما أن األمر كذلك وا 

قية الكهنة. وبما أن عدد ا كبير ا من شخصيات العهد القديم ُأطِلق عليهم أن كبير الكهنة كان ُيَجد ف، ولو كان هذا تجديف ا لما سكت عنه ب
أحرى به أن ُيطلق عليه لقب "ابن اهلل". وبما أن اهلل ُيَلقَّب باألب فمن المنطقي أن يطلق  -وهو أعظمهم -" فالمسيح المنتظرلقب "ابن اهلل

اليهود كانوا على علم ودراية بعبارة "أبانا الذي في السماوات" ولكن لم َيُدر على من ُيِحبونه ويؤمنون به ويطيعونه لقب "أبناء اهلل" ألن 
ب "ابن بَخَلِدهم أن يكون هذا اللقب حرفي ا وحقيقي ا، إنما هو مجازي لوصف العالقة بين اهلل والمؤمنين به. لقد كان من السهل أن يتحول لق

 -إن لم يكونوا كلهم - ة والرومانية إذ كان لديهم كثير من اآللهة. وبعض هؤالء اآللهةاهلل" المجازي إلى معنى  حرفي في العقليتين اإلغريقي
ذا ما كانت الخليلة من البشر أنجبت ما يطلق عليهم " " أو نصف إله. فهو demigodsاتخذوا خليالت أو زوجات وأنجبوا أبناء  وبنات. وا 

بها الثقافة اإلغريقية والرومانية, وما عليك إال أن تبحث في جوجل عن  مكون من كينونة بشرية وأخرى سماوية. هذه الكائنات تمتلئ
"demigods  منهم. وهكذا نرى كم كان سهال  أن يتحول لقب "ابن اهلل" المجازي في ثقافة اليهود إلى "ابن اهلل" الحقيقي في  اكبير   ا" لترى عدد

 !ومن ثم إلى "االبن الرب" الحق ا فكر اإلغريق والرومان
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يما يلي أربعة جداول الستعمال لقب "ابن اهلل" في كتب "األناجيل" األربعة, ونلحظ أنه األقل استعماال  في مرقس، أقدم هذه الُكُتب. وف

ا على لسان َمن اسُتعِمل هذا اللقب: ح هذه الجداول أيض   وُتَوض 
 مرقس

  
 
 
 

" األربعة ال يوجد شاهد أن لقب "ابن اهلل" ُأطِلق على عيسى عليه السالم إال على لسان المؤل ف نفسه وُجنديٍّ في مرقس، أقدم "األناجيل
مال وثنيٍّ وشيطانين. ال أحد من تالميذ عيسى عليه السالم ُيطِلق عليه هذا اللقب؛ وال يستعمله عيسى عليه السالم وال يتهمه الكهنة باستع

 هذا اللقب.
 :ىَمتَّ 

 سؤال/الشيطان شياطين التالميذ بطرس كاهن/سؤال استهزاء كاهن/استهزاء جندي جموعالم

9 1 1 1 1 1 1 1 2 

 
شيطان ينادي  -الشواهد التي ُتظهر أن عيسى عليه السالم هو "ابن اهلل" تأتي مرتين من الشيطان نفسه عن طريق سؤال نجد أن في َمتَّى،

رة تأتي من أحد التالميذ, ومرة من بطرس, ومرتين بطريقة االستهزاء من قبل الناس وعلماء الدين عيسى عليه السالم بلقب "ابن اهلل", وم
 كان هو المسيح "ابن اهلل". ننة بسؤال عيسى عليه السالم إاليهود, ثم يقولها جندي وثني, ومرة أخيرة يقوم رئيس الكه

 أنت. فأجاَب َيسوُع 64 الل ابن المسيح أنتالحيِّ أْن تَقوَل لنا َهل  اللحِلُفَك ب. فَظلَّ َيسوُع ساِكًتا. فقاَل لَه رَئيُس الَكهَنِة أستَ 63 
 السَّماءِ  حابِ الَقديِر وآتًيا على سَ  اللجاِلًسا َعْن يَميِن  اإلنسان ابن اليومقُلَت. وأنا أقوُل لُكم ستَرْوَن بَعَد 

 

مباشر عن سؤال مباشر بل يبدأ بالتكلم عن قدوم "ابن اإلنسان".  بجوابسالم ال ُيجيب عيسى عليه ال ففي هذه الحالة وحاالت كثيرة أخرى
ن" يسألونه إذا ما كان هو المسيح فيجيبهم متحدث ا عن قدوم "ابن اإلنسان" وجلوسه عن يمين "الرب". لم يشهد أحد  منهم ُقدوم "ابن اإلنسا

ما أنه حذف على السحاب ولم يَرُه أحد  جالس ا عن يمين "الرب". إنَّ َمن  نها ناقصة كما وصلت إليه، وا  َن هذه المحادثة إما أن يكون َدوَّ دوَّ
 بعض الُجمل  لكي تُناسب ُمعتَقده. ولهذا فإننا نجد جواب ا غريب ا ونبوءة  غير ُمَحقَّقة بدال  من جواب مباشر رد ا على سؤال بسيط.

 
 لوقا

 لمجموعا كاهن/سؤال مالك دمآ عن المؤلف شياطين سؤال/الشيطان

2 2 1 2 1 8 

 المؤلف ُجندي شياطين المجموع

4 2 1 1 
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أن المالئكة تنادي عيسى عليه السالم بلقب "ابن اهلل". كذلك فإن الشيطان نفسه وشياطين  -الذي نقل كثير ا عن ُمرقس -نِجُد اآلن في لوقا 

كان هو المسيح  نإ - 22صحاح إ -يسأله الكهنة وآدم عليه السالم ُيلقَّب "ابن اهلل" مرة واحدة. وأخير ا  ،مرات 4آخرين يلقبونه "ابن اهلل" 
 "ابن اهلل".

. وقالوا َله 67سَتدَعوا َيسوَع إلى َمجِلِسِهم جَتمَع َمجِلُس ُشيوِخ الشَّعِب وُهم ُرؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّمو الشَّريعِة، فا. ولمَّا طَلَع الصُّبُح ا66
 اليومسَيجِلُس بَعَد  اإلنسان ابن. لكنَّ 69. وإْن سألُتُكم ال ُتجيبوَن.  68قوَن، فـَُقْل لنا فأجابـَُهم إْن قُلُت لُكم ال ُتَصدِّ  المسيحإْن ُكنَت 

 م َتقولوَن إنِّي أنا هوَ أنتفأجابـَُهم  الل ابن أنت. فقالوا ُكلُُّهم أ70الَقديِر.   اللَعْن َيميِن 

". هذا النوع من األسئلة تحتاج اإلجابة لمسيح فقل لناإن كنت أنت امرة أخرى يقوم عيسى عليه السالم بإعطاء جواب غريب ِلسؤال مباشر، "
وَمتَّى هو أن لوقا عنه إلى "نعم" أو "ال". ولكننا نرى أن عيسى عليه السالم يستهل إجابته بالتحدث عن "ابن اإلنسان". الفرق بين لوقا 

يمين "الرب". وبهذه الطريقة ن اإلنسان" سيجلس عن ن الناس سيشاهدون "ابن اإلنسان" عن يمين "الرب" ويكتفي بقوله إن "ابأيحِذف مقولة 
 لوقا من إعطاء زمن محدد لهذه النبوءة؛ فال يمكن القول إنها لم تتحقق ألنه ال ميعاد لها. هربيت
 

إن جواب هذا النوع من األسئلة هو  ".نَ فأجابـَُهم َيسوُع قُلُتُه لُكم، ولكنَُّكم ال ُتَصدِّقو "" أو أنتم تقولون إني أنا هو" والجواب "هل أنت ابن الل؟يسألونه "
". فماذا يعني هذا الجواب؟ هل معناه أن عيسى عليه السالم ينفي أن يكون أنتم تقولون إني انا هونعم أو ال، ولكن عيسى عليه السالم يقول "

ومربكة أحيان ا؟ ما نوع هذا المعلم الذي  غير واضحة بل غامضة -وفق ا للعهد الجديد -"ابن اهلل"؟ ولماذا نجد كثير ا من إجابات سيدنا عيسى
جِزم بأن هناك كثير ا من الُجمل في هذه المحادثات قد ُحِذَفت أو لم طة ومباشرة؟ هذا يقودني إلى أن أَ يعطي ِمثل هذه األجوبة ألسئلة بسي

،  وسنعرف الحق ا ما سبب غموض هذه األجوبة. ن أصال   ُتدوَّ
 

وفق ا  -مرات عند التكلم عن عيسى عليه السالم. وعيسى عليه السالم 3يستعمل المؤلف لقب "ابن اهلل"  -أحدث الُكُتب األربعة -في يوحنا
باتهام عيسى  يستعمل اللقب مرتين إحداهما بصيغة الغائب، كما أن مارثا ُتَلق ب عيسى عليه السالم "ابن اهلل"، ثم يقوم كاهن -ليوحنا

 نائيل هذا اللقب. وأخير ا يستعمل نث ؛باستخدام هذا اللقب
 

 يوحنا
 المجموع نثنائيل الغائب عيسى/بصيغة بنفسه عيسى مارثا تهاما فالمؤل  

3 1 1 1 1 1 8 

 
 1 يوحنا

ى أعظَم ي قُلُت لَك رأيُتَك َتحَت التِّينِة سَتر ألن. فأجابَه َيسوُع هل آمنَت 50َمِلُك ِإسرائيَل  أنت. الل ابنيا ُمَعلُِّم  أنت. فقاَل نـَثَنائيُل 49
.اإلنسان ابنعلى  لينَ صاِعديَن نازِ  اللأقوُل لُكم َستَروَن السَّماَء َمفتوحًة وَمالِئكَة  الحق. وقاَل َله 51ِمْن هذا.  
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مرة أخرى يبدأ عيسى عليه السالم بالتكلم عن "ابن اإلنسان" ويقول إن نثنائيل سوف يرى السماء تُفَتح ويرى المالئكة تتنزل على "ابن 
بن نسان". ونعلم علم اليقين أن نثنائيل مات ولم يَر السماوات تُفتح ولم يَر المالئكة تتنزل على "ابن اإلنسان" وال حتى َشِهَد قدوم "ااإل

اإلنسان". كيف لنا أن نجزم بهذا؟ ألن هذا الوصف وفق ا للمسيحية هو وصف المجيء الثاني لعيسى عليه السالم، وكما نعلم فإن هذا لم 
 يحدث.

 
وكأن  ،" بالمفهوم اليهودي في ذلك الوقتمن الجدير بالذكر هنا أن نثنائيل خاطب عيسى عليه السالم بلقب "ُمعل م" ووصفه بـ "ابن اهلل

 نثنائيل يقول : "يا ُمَعل م! إنك حق ا مبعوث  )رسول( ِمَن اهلل."
 

، ولكنه ُيَفس ر وُيَبرر استعماله لهذا اللقب ويقول إنه إذا وصف اهلل ، يستعمل عيسى عليه السالم لقب "ابن اهلل" ليصف به نفسه10في يوحنا 
من يحملون رسالته بأنهم "آلهة" فمن المقبول استخدام لقب "ابن اهلل" ليصف به نفسه. إن ما يقوله عيسى عليه السالم  -في العهد القديم–

مثل وصف اهلل  ،عند استعماله للقب "ابن اهلل" فهذا على سبيل المجاز هو أن استعمال كلمة "آلهة" لوصف الرسل لم يكن يؤخذ حرفي ا؛ وأنه
 للرسل بـ "اآللهة". وكانت هذه طريقة سيدنا عيسى في رد ُتهمة التجديف ضد اهلل.

 

، فأليِّ عَمل ِمنها َترُجموني باأل. فقاَل لُهم يسوُع أرَيُتُكم كثيًرا ِمَن األعماِل الصاِلَحِة ِمْن ِعنِد 32ِبحجارٍَة لَيرُجموه.   اليهود. وجاَء 31
. فقاَل لُهم 34َجعلَت نَفَسَك إلًها.   كَ إاّل إنساٌن، لِكنَّ  أنتال نَرُجُمَك أليِّ عَمل صالِـٍح َعِملَت، بل لَِتجديِفَك. فما  اليهود. أجابَُه 33

، على حدِّ َقوِل الشَّريعِة آلهة الليدعوُهُم  اللموا ِبَوحٍي ِمَن تكلَّ  الذينكاَن   إذا. ف35. آلهةم أنتقاَل  اللَيسوُع أما جاَء في َشريعِتُكم أنَّ 
َسهُ . فكيَف َتقولوَن لي، أنا الذي قَ 36التي ال يَنُقُضها أَحٌد،   الل ابني قُلُت أنا ألنتجّدُف،  أنت العالموأرَسَلُه إلى  األب دَّ

مرقس.  -مرة؛ والفرق شاسع  في ذلك بينه وبين أقدم الُكُتب األربعة  30بن" المهم أن نالحظ أن يوحنا استخدم لقب "ابن اهلل" أو "اال ِمن 
يريد أن يؤكد ُبُنوَّة عيسى عليه السالم، ولهذا فإنه استعمل هذا  -سنة  70الذي ُكِتَب بعد عيسى عليه السالم بحوالي  -ويبدو أن يوحنا 

. والمالحظ أننا كلما ابتعدنا عن زمن عيسى عليه السالم، ُأعيد رسم العقيدة اللقب أكثر مما اسُتعِمل في الُكُتب الثالثة األخرى مجتمعة  
 المسيحية وتطويرها بما يوافق عقيدة المؤلف وما يؤمن به. 

 
د فرايم ويعقوب وآدم وغيرهم. وِمن وجهة نظر اليهو ا  داود "ابن اهلل" وكذلك سليمان و  في العهد القديم كان هناك كثير من "أبناء اهلل". فكان

ة فإن لقب "ابن اهلل" هو فقط إلنسان ُيِحب اهلل ويطيعه وهو في الوقت نفسه محبوب  من اهلل ال غير. أما ما يقوم به األوروبيون من كتاب
لُيظهروا أن وصف عيسى عليه السالم بـ "ابن اهلل" يختلف عن وصف الصغير   sبدال  من حرف" كبير Sحرف " مداخ" باستsonكلمة ابن "
ال توجد أي نسخة باللغة اليونانية اسُتخدم فيها لقب "ابن اهلل"  ، إذهم وال صلة له بالنسخ القديمةهو مجرد اتباع أهوائفاللقب نفسه آخرين  ب

ن صح ا التعبير هذا بحرف كبير. وا   فإن "أبناء اهلل" هم المؤمنون باهلل، المطيعون له والعابدون له، ال أكثر من ذلك وال أقل. افتراض 
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 واحد وبطريرك واحد وثالث ديانات: كيف حدث هذا الخطأ؟ إله
 

دة على نهج إبراهيم عليه السالم  اليهود ينتسبون إلى إبراهيم من طريق إسحاق.  -كل  من الديانات السماوية الثالث َتدَّعي أنها ُمَوح 
. كذلك فإن المسيحيين العرب 15ما جاء في التكوين والمسلمون ينتسبون إلى إبراهيم من طريق إسماعيل وهم نتيجة وعد اهلل إلبراهيم ك

ا هم من نسل إبراهيم، ولكن المسيحيين غير العرب يتخذون إبراهيم أب ا روحي ا لهم. وكما نرى، فإن أتباع الديانات الثالث يتخذون  أيض 
 إبراهيم أب ا لهم سواء  على المستوى الجيني أم الروحي.

 15 تكوين

. فقاَل أبراُم يا سيِّدي 2ألبراَم وقاَل َله ال َتَخْف يا أبراُم. أنا ُترٌس لَك، وأجُرَك ِعندي عظيٌم ِجدًّا.  -يهوة –الّربُّ  .وبعَد ذِلَك تَراَءى1
، وربـيُب بَيتي ما رزَْقتني نسالً  أيضاً . وقاَل أبراُم 3الدَِّمشقيُّ  عازرأليما نـَْفُع ما تُعطيني وأنا سأموُت عقيماً، ووارُث بَيتي هَو -يهوة –الّربُّ 

. وقاَدُه إلى خارٍج، وقاَل لُه 5، بل َمْن يخُرُج ِمْن ُصلِبَك هَو اّلذي يَرُِثَك.  عازرأليال يَرُِثَك -يهوة –. فقاَل َله الّربُّ 4هَو اّلذي يَرثُني.  
 ، فبَـرَّرُه الّربُّ إليمانِهِ -يهوة ب –. فآَمَن أبراُم بالّربِّ 6.  كَ لُه هكذا يكوُن نسلُ  وقالَ إْن َقِدْرَت أْن تـَُعدَّها.  النجومأنُظْر إلى السَّماِء وُعدَّ 

 .-فحسبه له ِبرَّاً -

 מאד הרבה שכרך לך מגן אנכי אברם תירא אל לאמר במחזה אברם אל יהוה דבר היה האלה הדברים|  אחר א

 ליעזרא דמשק הוא ביתי משק ובן ערירי הולך ואנכי לי תתן מה יהוה אדני אברם ויאמר ב

 אתי יורש ביתי בן והנה זרע נתתה לא לי הן אברם ויאמר ג

 יירשך הוא ממעיך יצא אשר אם כי זה יירשך לא לאמר אליו יהוה דבר והנה ד

 זרעך יהיה כה לו ויאמר אתם לספר תוכל אם הכוכבים וספר השמימה נא הבט ויאמר החוצה אתו ויוצא ה

 צדקה לו ויחשבה ביהוה והאמן ו

لم تكن األموال وال الثروات وال المقتنيات تعني للمرء شيئ ا إذا لم يكن لديه نسل  َيحِمُل  -وكما هو اآلن بدرجة متفاوتة  - قتفي ذلك الو 
جزاء  وفير ا من األموال وغيرها من الممتلكات. وكذلك  - وفق ا لكتاب اليهود -اسمه من بعده. وفي هذا السياق الثقافي وعد اهلل إبراهيم

إلبراهيم فهذه الممتلكات لم تكن تعني شيئ ا بما أنه لم يكن له نسل  وسوف َتذهب كل أمواله إلى أليعازر الدمشقي. ولكن اهلل قال بالنسبة 
 رة.إلبراهيم إن أليعازر لن يرثك وسوف يكون لك نسل من ُصلِبك وهو من َسَيِرثك. ثم َيِعد اهلل إبراهيم أن نسله سيكون مثل عدد النجوم كث

 
 وقد يشمل - أراده إبراهيم هو نسل من ُصلِبِه، ليرثه ويحمل اسمه من بعده وليس نسال  روحي ا يأتي فيما بعد. فالمسيحيون غير العرب إن ما
ا ذلك نسل إبراهيم، وبهذا يكون الوعد قد  يحاولون تفسير تحقيق هذا الوعد بأن كل من اتَّبع عيسى عليه السالم هو من - العرب أيض 

ا - فإبراهيم ؛ينافي العقل والواقع على حد سواءكالم  تحقق. وهذا  مثل بقية الرجال في ذلك الوقت خاصة، واليوم أيض 
ُه ُملَكُه. ثم يعده اهلل أن جميع األرض ما بين نهر مه عبر العصور، ويفرح به وُيوِرثأراد نسال  منه؛ أراد ابن ا يحمل اس -

.الفرات ونهر النيل ستكون ُملَك نسل إبراهيم
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 15 تكوين

 نـَْهِر اْلُفَراِت. الكبيرلَِنْسِلَك اْعِطي َهِذِه االْرَض ِمْن نـَْهِر ِمْصَر اَلى النـَّْهِر »ابـَْراَم ِميثَاقا قَاِئال:  َمعَ -يهوة –َقَطَع الرَّبُّ  اليومِفي َذِلَك  18

 נהר הגדל הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את יהוה כרת ההוא ביום יח
 פרת

 
 ؛ه سيكونون كثيرينحَفَدتُ و  - كما نقول بالعامية الفلسطينية - فاآلن يوجد وعدان إلبراهيم: أحدهما أنه سيكون له نسل من دمه ولحمه

 ي َوَلد.أ لهقبل أن يوَلد  إلبراهيم كانا هذان الوعدانو ه. حَفَدتِ واآلخر أن األرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل ستكون ُملك 
 

سارة التي كانت عاقر ا، عرضت على إبراهيم أن يتخذ من خادمتها هاجر زوجة  - أن زوجة إبراهيم 16إصحاح  -ثُمَّ نقرأ في سفر التكوين 
 أخرى له لعلها تُنِجب له ابن ا َيِرثُُه.

 
 16 تكوين

ألَبراَم لتكوَن َله زوجًة، وذِلَك بَعدما أقاَم أبراُم بأرِض كنعاَن  هاوأعطتْ -خادمتها-، جاريَتهاالمصريةمرأُة أبراَم، هاجَر . فأَخَذت ساراُي، ا3
 َعْشَر سنيَن. 

 לאברם אתה ותתן כנען בארץ אברם לשבת שנים עשר מקץ שפחתה המצרית הגר את אברם אשת שרי ותקח ג
 לאשה לו אישה

 

أفضل من سارة. وعندما تلحظ سارة هذا تشكو إلبراهيم فيقول لها وتستمر القصة وَتحِمُل هاجر بطفل، ووفق ا لسفر التكوين تشعر هاجر أنها 
ثم يِجُدها مَلك  يأمرها أن تعود  ،إبراهيم إنها يمكنها أن تفعل بهاجر ما تراه مناسب ا. وتبدأ سارة معاملة هاجر بطريقة سيئة فتهرب هاجر

ويكوُن رَُجاًل كحماِر " -ك إنها سوف َتحِمل وَتِلُد ابن ا تسميه إسماعيلوتخضع لمعاملة سارة لها ألن اهلل سوف يكافئها الحق ا. ويقول لها الملَ 

 ".الوحشِ 
 

  16 تكوين

. ويكوُن رَُجاًل كحماِر الوحِش، 12الّربَّ َسِمَع ُصراَخ َعناِئِك.   ألن، إسماعيلاً فُتسمِّينه ابنوسَتِلدين -ستحبلين –ُحبَلى  أنت. وقاَل 11
 .-اخوتهويعيش مع -جميِع إخوتِِه  ساٍن، وَيُد ُكلِّ إنساٍن مرفوعٌة عَليِه، ويَعيُش في مواَجَهةِ َيُدُه مرفوعٌة على ُكلِّ إن

 

  الحقيقة أن هناك كثير ا من النقاط غير المنطقية في هذه القصة: 
: ال يمكن أن نتصور أن إبراهيم   يقول لسارة افعلي بهاجر ما  يمكن أن -ذا الست وثمانين سنة والذي كان يتمنى أن يكون له ولد  -فأوال 

يوافق على سوء معاملة سارة لها وال  - وعندما يأتي األمل في مولود له -واآلن  ؛كان طول عمره ينتظر لحظة أن يكون له نسلفقد  ،شئتِ 
ف على الجنين ويحمي أن أيَّ شخص في وضع إبراهيم سيخا ،قأي مكروه. هذا األمر ال ُيَصدَّ  ايأبه إذا ما أصاب زوجته الثانية أو جنينه
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  زوجته الحامل من أي سوء معاملة.

 
ثاني ا: الترجمة العربية حذفت كلمات من النص العبري كي ال يظهر َجهل المَلك بأن هاجر حامل. ففي الترجمة الصحيحة للنص العبري 

 ".وحزنك وقال لها مالك يهوة: سوف تحبلين وتضعين ابنا وسوف ُتَسميه إسماعيل ألن يهوة سمع ألمك"
אֶמר ְך ָלה   יאַוי ֹּ֤ ה ַמְלַאַ֣ ה ִהָנְָּ֥ך יְה ָוָ֔ ְדתְ  ָהָרָ֖ ן ְוי ַלַ֣ ֵּ֑ את ב  אל ְשמו   ְוָקָרֹּ֤ ע יְִשָמע ָ֔ ה ִכִּֽי־ָשַמָּ֥ ְִּֽך יְה ָוָ֖  ֶאל־ָענְי 

 

وسوف يكون مثل إلى "نجليزية " تَُترَجم هذه الجملة باإل(وسوف يكون ُمثِمرًا  ولوًدا"من اإلصحاح نفسه إلى  12ثالث ا: بدال  من ترجمة جملة 

في الحقيقة فإن الترجمة الصحيحة هي أن إسماعيل سيكون ". ويكوُن رَُجاًل كحماِر الوحشِ "وفي الترجمة العربية ُترجمت "، الحمار المتوحش
ترجمة المسيئة البن رجال  ولود ا بمعنى أنه سيكون له نسل كثير. وما من سبب لترجمة اليهود والمسيحيين الغربيين من بعدهم هذه ال

هذا  البطريرك والمبارك من الرب إال الحقد عليه والحسد ألنه االبن البكر وهو ُيَجس د تحقيق وعد اهلل إلبراهيم عليه السالم كما سنرى في
 الفصل.

 
هاتان الكلمتان هما نفس الكلمة  َخمور" كما هو مكتوب في صموئيل األول والخروج./ ֲחמור/ֲחמ רإن كلمة حمار بالعربية يقابلها بالعبرية " 

 إال أن إحداهما استعملت حرف العلة القصير )الضمة( واألخرى استعملت حرف العلة الطويل أو حرف الواو نفسه.
 

 25ول األ صموئيل

 ًة. . وقاَمت ُمسرِعًة ورَكَبت حماراً وَمَعها َخمٌس ِمْن َجواريها وراَءها، وتَبِــعت ُرُسَل داوَد وصارت َله زوجَ 42

 לו ותהי דוד מלאכי אחרי ותלך לרגלה ההלכות נערתיה וחמש חמורה על ותרכב אביגיל ותקם ותמהר מב
 לאשה

 4 الخروج

 بَِيِدِه. اللإلى أرِض ِمْصَر. وأخَذ موسى عصا  ورَجعَ -الحمار –مرأتَه وَولَديِه وأركبَـُهم على الحميِر . فأخَذ موسى ا20

 בידו האלהים מטה את משה ויקח מצרים ארצה וישב חמרה על וירכבם בניו ואת אשתו את משה ויקח כ

 

 .15:13تعني أن يكون ُمثِمرا  كما هي ُمسَتعملة في هوشع  والتي“بيري / פראفهي  إسماعيللت لوصف عمِ الكلمة التي استُ  ماأ

2
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َسُتسمي الغالم إسماعيل، في حين نقرأ في ُجملة من سفر التكوين، ُيخبر المالك هاجر أنها  16من اإلصحاح  11وأخير ا، في ُجملة رقم 

، لقد سِمَع اهلل دعوة إبراهيم أن يكون له ولد ووهب حق ا  أن إبراهيم سماه إسماعيل. هذا مهم جد ا ألن معنى كلمة إسماعيل "الرب سمع".  15
كما  - إسماعيل، أي أن الرب سمع دعوتي. هذا الغالم يحمل اسمه ويرثه. َوَكُشكر  هلل، قام إبراهيم بتسمية الغالملاهلل إلبراهيم إسماعيل 

 :الدالئل القاطعة على أن إسماعيل هو الموعود يليما في، و 4:15هو تحقيق وعد اهلل إلبراهيم في التكوين  - سنرى
 

وب". ويقطع اهلل وعد ا وبعد ميالد إسماعيل وقبل ميالد إسحاق ُيغير الرب اسم أبرام إلى إبراهيم والذي يعني "أبو الشع ،17في تكوين 
 إلبراهيم ونسله: كل األرض التي سافر فيها إبراهيم ستكون لنسله مقابل أن يعبدوه وحده ويطيعوا أوامره.

ونسَلَك  أنتعطيَك . وأُ 8، بَعِدكَ . وأُقيُم َعهدًا أبديًّا بَيني وبَيَنَك وبَيَن َنسِلَك ِمْن بَعِدَك، ِجياًل بَعَد جيٍل، فأكوُن لَك إلهًا ولِنسِلَك ِمْن 7
ونسُلَك ِمْن بَعِدَك  أنتحَفْظ َعهدي، ا براهيمإل الل. وقاَل 9.  ِمْن بَعِدَك أرَض ُغربَِتَك، ُكلَّ أرِض كنعاَن، ُمْلكًا مؤبَّدًا وأكوُن لُهم إلهاً 

 ِجيالً بَعَد ِجيٍل.

 אחריך ולזרעך לאלהים ךל להיות עולם לברית לדרתם אחריך זרעך ובין ובינך ביני בריתי את והקמתי ז

 

سماعيل ونسلهما من بعدهما، ومن كان مع إبراهيم من غير نسله سواء  أكان عبد ا أم ُمرافق ا،  ،الختان يوعالمة هذا الميثاق ه فإبراهيم وا 
 كلهم يجب أن ُيختنوا.

. فَتخِتنوَن الغُْلفَة ِمْن أبداِنُكم، 11.  َن ُكلُّ ذََكٍر ِمنُكم. وهذا هَو عهدي اّلذي تحفظونَه بَيني وبَينُكم وبَيَن نسِلَك ِمْن بَعِدَك أْن ُيختَ 10 
ثمانيِة أيّاٍم َتخِتنونَه مَدى أجياِلُكم، وِمنُهُم الَمولودوَن في بُيوِتُكم أِو  ابن. ُكلُّ ذََكٍر ِمنُكم 12ويكوُن ذِلَك عالمَة َعهٍد بَيني وبَيَنُكم.  

. فُيخَتُن الَموُلودون في بُيوِتُكم والُمقتَنوَن بماِلُكم ليكوَن َعهدي في أبداِنكم َعهدًا مؤبَّداً.  13نسِلُكم.   الُمقَتنوَن ِبماٍل وُهم ُغَرباُء َعنْ 
 ُه نَقَض َعهدي.  ألن. وأيُّ ذََكٍر ال ُيخَتُن يُقَطُع ِمْن شعِبِه 14

 זכר כל לכם המול אחריך זרעך ובין וביניכם ביני תשמרו אשר בריתי זאת י

 וביניכם ביני ברית לאות והיה ערלתכם בשר את מלתםונ יא

 הוא מזרעך לא אשר נכר בן מכל כסף ומקנת בית יליד לדרתיכם זכר כל לכם ימול ימים שמנת ובן יב

 עולם לברית בבשרכם בריתי והיתה כספך ומקנת ביתך יליד ימול|  המול יג

 הפר בריתי את מעמיה ההוא הנפש ונכרתה ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר|  וערל יד

 

 ثم ُيَغير اهلل اسم زوجة إبراهيم من ساراي إلى سارة ويقول له إنها سوف تُنجب ولد ا اسمه إسحاق. حدث هذا عندما كان إبراهيم ابن تسع
 فسيكون العهد مع إسحاق ال مع إسماعيل. 17وتسعين سنة وكان إسماعيل ابن ثالث عشرة سنة. ووفق ا للتكوين 

 ، وأُقيُم َعهدي مَعه َعهداً ُمؤبَّداً لِنسِله ِمْن بَعِدِه.اً وُتسِمـيِه إسَحقَ ابنمرأُتَك سَتِلُد لَك بل سارُة ا للا. فقاَل 19
 עולם לברית אתו בריתי את והקמתי יצחק שמו את וקראת בן לך ילדת אשתך שרה אבל אלהים ויאמר יט

 אחריו לזרעו
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 ختالف، بفعل "قلم الَكَتبة الكاذب"، بين أبناء العمومة: أوالد إسماعيل وأوالد إسحاق.وهنا ومن هذه اللحظة يبدأ الشقاق واال
 

 8 إرمياء

 َحوََّلها إلى الَكِذِب.  الكاذب مَعنا أما تـََروَن أنَّ قلَم الكتبةِ -يهوةتوراة  –. كيَف تقولوَن نحُن ُحكماُء وشريعُة الّربِّ 8
ה ח יָכָ֚ אְמרו   א  ים ת ִּֽ ת ְחנוֲאנַָ֔  ֲחָכִמַ֣ ה ְותוַרָּ֥ נו יְה ָוָ֖ ן   ִאָתֵּ֑ ַ֣ה ָאכ  ֶקר ִהנ  ה ַלֶשַ֣ ט ָעָשָ֔ ָ֖ ֶקר ע  ים ֶשָּ֥ ְפִרִּֽ  ס ִּֽ
 

ا - في ذلك الوقت كان االبن البكر هو من تقع عليه مسئولية حمل اسم العائلة عن طريق اإلنجاب، وكذلك أخذ  - وحتى يومنا هذا أيض 
وفاة األب. هذا الترتيب كان مهم ا في ثقافة الشرق األوسط وال يزال إلى يومنا هذا إلى حدٍّ ما.  بعدسواء  في العمل أم المسئولية  مكان أبيه

فكما نرى منذ لحظة والدة االبن البكر يصبح اسم األب "أبا فالن" ويتوقف الناس عن مناداته باسمه وذلك من قبيل االحترام والتقدير؛ 
ا حتى لو كانت لألب وي فاالبن البكر هو من يحمل اسم العائلة ال البنت البكر. واالبن البكر هو من يقف  ،ة بكرفسه ابننحدث هذا أيض 

بجانب والده ويساعده في عمله أو في أي شيء آخر. وأهمية مكانة االبن البكر بين العرب هي نفسها بين اليهود. فحقوق االبن البكر 
 :21محفوظة مهما كانت الظروف كما نقرأ في التثنية 

. 16الِبْكُر لِلمرأِة المكروَهِة.   اإلبنِلَرُجٍل زوجتاِن، إحداُهما محبوبٌَة واأُلخرى مكروَهٌة، فَوَلدتا لُه ِكْلتاُهما بَنيَن وكاَن  كانت  اإذ. 15
المكروَهِة ِبْكراً  ابن. بل يُِقرُّ ب17لِبْكِر.  المكروَهِة ا ابنالمحبوبَِة دوَن  بنفيوَم يُوِرُث بَنيِه ما َيمِلُكُه، ال َيِحلُّ َله أْن يُعطَي َحقَّ البكوريَِّة ال

 ُه هَو أوَُّل بَنيِه ولُه َحقُّ البكوريَِّة. ألنفُيعطيِه َسهَميِن ِمْن جميِع ما يَمِلُكُه، 

لبكر. وما قرأناه في وال يعني هذا أن إبراهيم لم ُيِحب هاجر بل العكس فهي من َتَحقََّق من خاللها وعد اهلل إلبراهيم وولدت له إسماعيل ابنه ا
 التثنية ما هو إال دليل على حقوق االبن البكر مهما كان الوضع؛ واهلل ال ُيَغير ما َقدَّره وال ُيخطئ.

 
 23 عدد

ه فقاَل ُقْم يا باالُق . فأْعَلَن ما أوحَي لَ 18الّربُّ قاَل  ماذافوَجَدُه واقفاً عنَد ُمحرقَِتِه، وُرؤساُء موآَب مَعُه. فقاَل لَه باالُق  هإلي. فرَجَع 17
. أَتراُه يقوُل وال يفَعُل، أو يَتكلَُّم وال فَينَدمَ -ابن انسان-ساٍن فَيكِذَب، وال كَبني البَشرِ نإب الل. ليَس 19 ِصفُّوَر. ابنيا  إلىْع وأصِغ اسم

 . ها أنا ُأِمرُت أْن أُباِرَك، وبرََكُة الّربِّ ال َمَردَّ لها.20يـَُتمُِّم كالَمُه 

مادما يتغير شخص ما، فإما أن يتغير لألفضل فعن طبيعتنا  ذهلألسوأ. فنحن نتغير في الشكل والعقل والتصرفات وُنخطئ وُنصيب فه وا 
 قلَم الكتبةِ الناقصة التي تحاول أن ُتصِبَح أفضل مما هي عليه. وبما أن اهلل له صفات الكمال فهو ال يتغير وال ُيغير ما َقدَّره. ولكن "

يمنعهم و الذي َغيََّر وَبدََّل كالم اهلل لهدف مادي أو قومي. فإذا كانت التوراة نفسها، وفق ا إلرمياء، قد تم تغييرها وجعلها كاذبة، فما " هالكاذب
 من تحريف ُكُتب األنبياء وغيرهم من كتبة العهد القديم؟

 
إسماعيل"، وهو يعني أن "اهلل سمع" دعوة إبراهيم وصالته، كشكر وتقدير لقد وعد اهلل إبراهيم ابن ا؛ وعندما َتَحقََّق الوعد، سمى إبراهيم ابنه "

ه بإراقة الستجابة اهلل له. وتم إبرام العهد بين اهلل وبين إبراهيم وختمه بالختان قبل أن يكون هناك أي ِذْكر إلسحاق. تم إبرام الميثاق وختم
براهيم له ولد واحد فقط، وتم ختان إسما سماعيل الدم بـ "الختان" وا  عيل بعد هذا الميثاق كموافقة على هذا العهد بين اهلل وبين إبراهيم وا 

ونسلهما من بعدهما.
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ابنه البكر. وِمَن  - ، ُيخبر اهلل إبراهيم أن سارة سوف تِلُد ابن ا وأن الميثاق سوف يكون مع هذا االبن، ال مع إسماعيل17وفق ا للتكوين  

 ينسى إسماعيل، وكأنه على دراية بما سيأتي الحق ا من أن ربه أال   هيم أن سارة َستُنِجب ابن ا، يسأل إبراهيمُ الغريب أنه لحظة بشارة اهلل إلبرا
لم ُيخبره أن الميثاق سيكون مع إسحاق؟ إنما  -وفق ا للتكوين -الميثاق مع إسحاق ال مع إسماعيل. لماذا يسأل إبراهيُم ربَّه هذا، مع أن اهلل

 ُيباَرك إسماعيُل ابن " الذي يحاول أن يجعل من التحريف شيئ ا مقبوال  ومنطقي ا. فمن غير المنطقي أال  َتبة الكاذبقلم الكَ "هذا هو عمل 
 ُيسارع إبراهيم إلى إبراهيم البكر. فالكاتب يستبق األمور لكي تبدو منطقية. ولو حدث حقيقة  أن اهلل َبشََّر إبراهيم بإسحاق، فمن الغريب أال  

كانت تنتظر هذا الخبر منذ  -التي بلغت َتسعين سنة حينئذ   -وُيَبش رها بأنها ستنجب ابن ا. إن َخَبر ا ِمثل هذا ال ُيَؤجَّل؛ فسارة زوجته سارة 
عشرات السنين لكي تُنجب ابن ا لزوجها. وكما نعلم فإن سارة سمعت هذه البشارة الحق ا، ليس من خالل زوجها بل أثناء زيارة المالئكة 

، بل هي التي سمعت المالئكَة تحد ث إبراهيم بخصوص بشارته بإسحاق عليه بشارةيم. وحتى تلك اللحظة لم يخبر إبراهيم سارة بالإلبراه
 السالم للمرة الثانية.

 
راية بأنهما من سفر التكوين إذ إن ُكال  من إبراهيم وسارة لم يكونا على د 18ولكن القصة الحقيقية التي َلم ُتَحرَّف موجودة في إصحاح 

آخر إال بعد زيارة المالئكة إلبراهيم في طريقهم إلى موطن لوط. ولهذا السبب فوجئت سارة بهذا الخبر، ألنها كانت أول مرة  َسُيرزقان طفال  
 .23إال إعادة لُجملة  يما ه 27، 26، 25، 24من التكوين، فإن الُجمل  17َتسمُع به، وضحكت. في إصحاح 

 
 17 تكوين

 أنهمقتناُهم بمالِِه، أْي ُكلَّ ذََكٍر ِمن أهِل بَيِته، فَختَن الغُْلَفَة ِمن أبدا الذينُه، وجميَع المولوديَن في بَيِته و ابن إسماعيل إبراهيم . فأَخذَ 23
.  هماختتاناَعْشَرَة ِعنَد  ُه في الثَّالثةَ ابن إسماعيل. و 25تسٍع وتسعيَن سَنًة، ابن إبراهيم. وكاَن 24.  اللذاتِِه، كما أمَرُه  اليومفي ذِلَك 

قتناُهم ِبماِله ِمَن الُغربَاِء. هؤالِء ا الذين. وجميُع رِجاِل بَيِته المولوديَن فيِه، أِو 27ُه ابن إسماعيلو  إبراهيمخُتِتَن ذاتِِه ا اليوم.في ذِلَك 26
 ختُِتنوا مَعُه.ا

 את וימל אברהם בית באנשי זכר כל כספו תמקנ כל ואת ביתו ילידי כל ואת בנו ישמעאל את אברהם ויקח כג
 אלהים אתו דבר כאשר הזה היום בעצם ערלתם בשר

 ערלתו בשר בהמלו שנה ותשע תשעים בן ואברהם כד

 ערלתו בשר את בהמלו שנה עשרה שלש בן בנו וישמעאל כה

 בנו וישמעאל אברהם נמול הזה היום בעצם כו

  אתו נמלו נכר ןב מאת כסף ומקנת בית יליד ביתו אנשי וכל כז

إال محاولة  يما ه -مع السياق وبقية القصة  ىتماشتإال إضافات من كاتب آخر وال  يما ه 27إلى  24ومن  21إلى  15فالُجَمل من 
 من ناسخ  أو كاتب  جديد لم يرَض بأن يكون عهُد اهلل مع إسماعيل ابن إبراهيم البكر وليس مع إسحاق.

 
نه سوف يكون إلسحاق نسل. وبناء  على هذا فال يمكن أن يكون إسحاق هو الذبيح. ألن إبراهيم، وفق ا لوعد اهلل ، ُيَؤكد اهلل أ17في التكوين 

هذا االختبار إلبراهيم ونتيجته  جدوىأن إسحاق َسُينِجب، يعرف أن إسحاق لن يموت عن طريق ذبحه تقرب ا إلى اهلل. ولو حدث هذا فما 
!يعيش وُينِجبمعروفة بأن إسحاق لن يموت بل سوف 
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  لِنسِله ِمْن بَعِدِه.، وأُقيُم َعهدي مَعه َعهداً ُمؤبَّداً اً وُتسِمـيِه إسَحقَ ابنمرأُتَك سَتِلُد لَك بل سارُة ا الل. فقاَل 19
 עולם לברית אתו בריתי את והקמתי יצחק שמו את וקראת בן לך ילדת אשתך שרה אבל אלהים ויאמר יט

 אחריו לזרעו

أن إبراهيم ادَّعى أن  20ن موضوعي ُيدِرك أن كثيًرا من هذه السطور ينقصها المنطق. نقرأ في التكوين إن أي إنسا
ومع األسف فإن  سارة هي أخته ألنه كان خائًفا من أن الملك أبيمالك سوف يقتله ويأخذها إذا ظن أنها زوجة إبراهيم.

مر سارة في ذلك الوقت كان تسعين سنة. وال يمكن ألحد معظم من يقرأون هذه القصة ال يتوقفون عندها ليدركوا أن ع
أن ينظر إليها نظرة رغبة غير زوجها فقد كانت عجوًزا متجعدة الجلد كما وصفت نفسها. ليس هذا فقط، َفوفًقا للتكوين 

ته! نحن ال نتكلم فإن سارة بالفعل كانت ُأخت إبراهيم غير الشقيقة! وهل ُيعقل أن يكون أبو األنبياء إبراهيم متزوًجا بُأخ
نما نتكلم عن زمن كان يعيش فيه كثير من األقوام  رتبط ال ي الذينعن زمن آدم إذ لم يكن هناك أقوام متعددون وا 

تسمى اليوم "العراق" ووصل إلى مصر مروًرا بفلسطين؛ وكل هذه  التيمنطقة البعضهم ببعض. فإبراهيم هاجر من 
فكيف ُنَفسِّر أن إبراهيم كان متزوًجا  ن يتخذ زوجة له من أي مكان.أإبراهيم البالد كان يسكنها البشر. وكان بإمكان 

وأما قولهم إنه لم يكن هناك أناس مؤمنون فهو قول  ؟هذه القصص من تأليف عقول غير سوية تكون ُأخته إال أنب
 باطل.

 
 .إلىِلَك منَـْعُتَك ِمْن أْن َتُمسَّها فَتخطَأُ في الُحُلم أنا أعِرُف أنََّك بسالمِة قلِبَك فعْلَت هذا، ولذ الل. قاَل َله 6
 לא כן על לי מחטו אותך אנכי גם ואחשך זאת עשית לבבך בתם כי ידעתי אנכי גם בחלם האלהים אליו ויאמר ו

 אליה לנגע נתתיך

 ي. مرأتفي هذا المكاِن، فيقتُلني النَّاُس بسبِب ا اللظنْنُت أْن ال وجوَد لخوِف  إبراهيم. فأجاَب 11
 אשתי דבר על והרגוני הזה במקום אלהים יראת אין רק אמרתי כי אברהם ויאמר יא

 مرأًة لي.ُة أُمِّي، فصارت اابنُة أبـي ال ابنيقِة هَي أختي الحق. وب12
ה יב י ְוגַם־ָאְמנָָ֗ וא ַבת־ָאִבי   ֲאח ִתֹּ֤ ְך ִהָ֔ א ַאָ֖ י לַ֣ י ַבת־ִאִמֵּ֑  ְלִאָשִּֽה ַוְתִהי־ִלָ֖

 

ون قصة خيالية لتبرير هذه القصة التي ال ينخدع بها نسجالملك أبيمالك أخذ سارة ألنه أراد له ولشعبه البركة، ما هم إال يوالذين يقولون إن 
عاقل. فعندما حدثت هذه الواقعة الخيالية كانت سارة عجوز ا غير مرغوب فيها إال من زوجها، ولم تكن حامال  لكي نقول إن أبيمالك أراد 

فيحملن من جديد فهذا القول مردود ألنه وفق ا للتكوين  واريهِ بعض الحالمين إن أبيمالك أخذها على أمل أن تُبارك زوجته وجَ البركة. وأما قول 
لم يتوقفن عن اإلنجاب إال بعد أخذ سارة. والكاتب يصور الوضع على أن الملك أبيمالك أخذ سارة لمدة  واريهِ فإن زوجة أبيمالك وجَ  20

ال فكيف لهم أن يعرفوا أن امرأة أبيمالك وجَ طويلة قد تصل إلى أ وفق ا  -توقفن عن اإلنجاب خالل يوم أو يومين  واريهِ شهر أو سنين وا 
 للقصة.

 ابِيَماِلَك َواْمَراتَُه َوَجَوارِيَُه فـََوَلْدَن  اللَفَشَفى  اللاَلى  إبراهيم.َفَصلَّى 17
 וילדו ואמהתיו אשתו אתו אבימלך את אלהים וירפא האלהים אל אברהם ויתפלל יז

 .  إبراهيممرأِة . وكاَن الّربُّ أغلَق ُكلَّ رَِحٍم في بـيِت أبـيمالَك بسبِب سارَة ا18
אברהם אשת שרה דבר על אבימלך לבית רחם כל בעד יהוה עצר עצר כי יח
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ل؟ إذا ما كانت نية هاجر وابنه الوحيد إسماعيونتساءل، أين كان كل من إسماعيل وهاجر في هذه األثناء؟ ولماذا يترك إبراهيم زوجته الثا
فلربما حصلت منذ عقود سابقة عندما كانت سارة امرأة جميلة مرغوب ا فيها ال عجوز ا بلغت  - وأنا أشك في ذلك - هذه القصة حقيقية

التي يقوم فيها إبراهيم  -لقديم اوفق ا للعهد  -. وهذه ليست المرة الوحيدة 12:18التسعين من عمرها و"بالية"  كما ُوصفت في التكوين 
 ناسخ جديد. بقلمون القصة الثانية إعادة لألولى "بالكذب واالدعاء" بأن سارة هي ُأخته. فقد فعلها من قبل عندما زار ِمصر، وقد تك

 
ذه العائلة؟ كيف يمكن لهذا ومن الغريب أن إسحاق الحق ا يقوم بعمل الشيء نفسه مثل أبيه وَيدَّعي أن زوجته هي ُأخته. هل هي عادة  في ه

أن يحدث؟ كيف يمكن لهذا أن ُيَصدَّق؟ كيف يمكن لهذا أن يكون تصرف أنبياء اهلل؟ كيف لهذا المؤلف أن يتخيل مثل هذه القصص؟ كيف 
ِلك يمكن أن ياته؟ وأي مأن ُيخاطر بزوجته من أن ُتغَتصب ألنه خاف على ح –الذي كان ُيوحى إليه من اهلل  -ألبي األنبياء إبراهيم 

مرأة عمرها تسعون سنة؟ أي  عقل  يمكن أن ُيَصد ق هذه القصص! اللهم إال أن يكون هو العقل ذاته الذي جعل بنات لوط ايرغب في 
الذين ينظرون  -على حدٍّ سواء  -من المسيحيين واليهود  هجنأجد هذه القصة غير ممكنة، وأستإني  !يضاجعن أباهم وينِجبَن منه أبناء  

 !راهيم يتصرف ِبِمثِل هذه الطريقةى إبراهيم نظرة إجالل واحترام، أن ُيَصدقوا أن إبإل
 

عندما تمت فترة إرضاع  -، َتِلُد سارة إسحاق. وكان عمر إسماعيل عند والدة إسحاق أربعة عشر عام ا. وبعدها بسنتين 21في التكوين 
ابن هاجر ، ترى سارة "9عمر إسماعيل حينئذ  ست عشرة سنة. ووفق ا للجملة رقم  يقوم إبراهيم بتقديم وليمة بهذه المناسبة إذ كان -إسحاق 
ابن يرفض أن يسمي إسماعيل باسمه فيدعوه " -الذي أعتقد أنه ليس الكاتب األصلي  -" يضحك ويلعب. هذا الناسخ أو المؤل ف المصرية

 اعيل، وكذلك للتقليل من شأن هاجر، كونها في الحقيقة زوجة إبراهيم." في محاولة منه للتحقير أو محو ُأبوَّة إبراهيم إلسمهاجر المصرية
 

سماعيل أو ي21ووفق ا للتكوين  فهي ال تريد أن يرث  ،رسلهما إلى مكان آخر بعيد ا عنهم، تطلب سارة  من إبراهيم أن يطرد هاجر وا 
ة إسماعيل هي ِضعف 17-16: 21نية سحاق فقط. في الحقيقة ووفق ا للتثإلإسماعيل مع إسحاق بل ترى أن الميراث حق  ، فإن ِحصَّ

ولكن  ،رة، كون االبن البكر لم يكن منهاحصة إسحاق كونه االبن البكر ولو كان من الزوجة الثانية. ونفترض أن طلب سارة نابع من الغي
الناسخ ألنه ال يريد أن يكون كونها زوجة إبراهيم وُأم إسحاق سأفترض أن هذه القصة ما هي إال ضرب من الخيال ألفها الكاتب أو ل

 إسماعيل هو وارث الميثاق بين اهلل وبين إبراهيم، وهذا ما سُأثبته الحق ا.
 

 21 تكوين

 ألنهذا الكالُم،  إبراهيم. وساَء 11.  ي إسَحقَ ابنهِذِه الجاريِة ال يَِرُث مَع  ابنها فابنُأطرْد هِذِه الجاريَة و  براهيم. فقالت إل10
 ألنما تقولُُه لَك سارُة،  ْع لُكلِّ اسمال َيسوُؤَك هذا الكالُم على الصَّبـيِّ وعلى جاريِتَك.  الل. فقاَل َله 12ه.  ابنيضًا ، كاَن أإسماعيل

 ُه ِمْن ُصلِبَك.ألنالجاريِة أيضاً أجعُلُه ُأمًَّة  ابن. و 13.  بإسَحَق يكوُن لَك نسلٌ 
 יצחק עם בני עם הזאת האמה בן שייר לא כי בנה ואת הזאת האמה גרש לאברהם ותאמר י

 בנו אודת על אברהם בעיני מאד הדבר וירע יא
 כי בקלה שמע שרה אליך תאמר אשר כל אמתך ועל הנער על בעיניך ירע אל אברהם אל אלהים ויאמר יב

 זרע לך יקרא ביצחק
הוא זרעך כי אשימנו לגוי האמה בן את וגם יג
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شبخا" وهي ُمشتقة من  / שפחהَأَمة" لوصف هاجر في حين أن وصفها سابق ا كان " /אמהجارية "هذه المرة يستعمل الكاتب الجديد كلمة 
كلمة عائلة كما سنرى الحق ا في هذا الفصل عندما نتطرق إلى موضوع هاجر وقصتها. فالناسخ أو الكاتب الجديد يغير وصف هاجر إلى 

". ووفق ا للقصة فقد أصاب الَغم  إبراهيم ولكن اهلل يأمره أن يطيع كالم ابن الجاريةـ "َأَمة وال يسمي إسماعيل باسمه كما كان سابقا  بل يصفه بِ 
 سارة وهو ما قاله المَلك من قبُل لهاجر. ولكن اهلل ال يبدل كالمه ويبقى األصل أن االبن البكر يرث ضعف االبن اآلخر مهما كانت 

 الظروف.
 

عيل بأبيه إبراهيم وعالقة هاجر بزوجها إبراهيم، ولهذا فإنه ال ُيَسمي إسماعيل باسمه بل يحاول هذا الكاتب نزع الشرعية عن عالقة إسما
". وبالنسبة لهذا الكاتب فهناك سبب مهم لسلوكه؛ فالحق ا عندما يأمر اهلل إبراهيم أن الجارية المصرية" وينادي هاجر بِـ "ابن الجاريةيناديه بِـ "

ما الجملة رقم أن أزال الشرعية عن إسماعيل كونه االبن البكر. فإما  ُيضحي بابنه الوحيد، يكون الكاتب قد  22من التكوين  2هذا الكالم وا 
ابن واحد، وسوف نناقش هذا الحق ا. أما اآلن  النه كان إلبراهيم ابنان اثنان وتكون غير منطقية وغير مفهومة بما أ ال يكون لها معنى  
 :21فلنتابع إصحاح 

 
في الغِد وأخَذ ُخبزًا وِقربَة ماٍء، فأعطاُهما لهاجَر ووَضَع الصَّبـيَّ على كِتِفها وصرَفها، فمَضت َتهيُم على وجِهها في  مإبراهي. فبكََّر 14

 . ونفَد الماُء ِمَن الِقربِة، فألقت هاجُر الصَّبـيَّ َتحَت إحدى األشجاِر 15صحراِء بئَر َسْبَع.  

 ותתע ותלך וישלחה הילד ואת שכמה על שם הגר אל ויתן םמי וחמת לחם ויקח בבקר|  אברהם וישכם יד
 שבע באר במדבר

 השיחם אחד תחת הילד את ותשלך החמת מן המים ויכלו טו

 

؟  خَفىف هذه القصص الكاذبة أنها ستَ كيف يظن ُمَؤل   َيكُتُب أن إبراهيم وضع خبز ا وماء  فعلى أحد ولن ُتكتَشف حقيقتها عاجال  أم آجال 
على َكِتف هاجر. وانطلقت هاجر تحمل كل هذا الِحمل على  -وال يزال الكاتب الجديد يرفض ذكر إسماعيل باالسم  -لطفل إضافة إلى ا

! هل  16" أن إسماعيل كان ابن قلم الَكَتبة الكاذبكتفها ولما نفد الماء وضعت هاجر "الطفل" تحت ُشَجيرة فأخذ يبكي. ألم يعلم " عام ا حينئذ 
َرها عن ُأخرى؟ نسي هذا عندما قدَّ  ومن يتصور أن هاجر ستحمل  !إسماعيل ليس "طفال " ولكنه شابهل نسي أن َم صفحة أو فقرة أو أخَّ

ا قد أنجب ابنه  16عام ا على كتفها وتذهب كل هذه المسافة إلى بئر السبع وفق ا للعهد القديم. في ذلك الزمان، ربما يكون ابن  16ابن  عام 
زواج، أو على األقل سيكون هو من ُيساِعد ُأمه ويحمل الطعام ويبحث عن الماء. في ذلك الجيل كان النضج سريع ا البكر أو مقبال  على ال

 !ربى على شاشات التلفاز واإلنترنتلصعوبة الحياة على عكس هذا الجيل الذي ت
 

ا حدث من تغيير للقصة ائسة وفاشلة لتغطية مما هي إال محاوالت ب ها عنهاأو تأخير  على أخرى هذه اإلضافات أو المونتاج وتقديم صفحة
سحاق، فإن  ياألصلية وه سماعيل وا  التكوين أن إسماعيل، وليس إسحاق، هو نتيجة وعد اهلل إلبراهيم. وفيما يخص قصة إبراهيم وا 

صحاح  17:15-21 ضافات الحقة جاءت من غير الكتبة األصليين كما نالحظ في يما ه 21وا  َتَغي ر طريقة  إال تغييرات وتعديالت وا 
ِته يتعلق بما سيحدث في إصحاح 22الكتابة واألسلوب فيما يخص إسماعيل. كل هذا حدث لتبرير ما سوف نقرأ في إصحاح  . فاألمر ِبُرمَّ

 ال يمكن أن يكون 22وجعله يبدو منطقي ا. وفي الحقيقة فإن إصحاح  22" تبرير ما يحدث في إصحاح قلم الَكَتبة الكاذبويحاول " 22
 حدث قبل والدة إسحاق. كان قد منطقي ا إال إذا
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، يمتحن اهلل إبراهيم بأشد البالء. فوفق ا للعهد القديم، يأمر اهلل إبراهيم أن يأخذ ابنه "الوحيد" إلى منطقة "مورايا" وأن ُيَضحي 22في إصحاح 

 فداء  البنه "الوحيد". - ى كبش ابه تقرب ا إلى اهلل؛ وعندما َيهم  إبراهيم بذبح ابنه "الوحيد" ُيعطَ 
ذهْب َك وحيَدَك اّلذي ُتِحبُُّه واابن. قاَل ُخْذ إسَحَق 2قاَل نعم، ها أنا.   إبراهيم، فقاَل لَه يا إبراهيم اللمتحَن . وبَعَد هِذِه األحداِث ا1

 على جَبٍل أُدلَُّك عَليه. ، وهناَك أصِعْدُه ُمحرقةً إلى أرِض ُموريَّةَ 

 .بالعبرية إسحاقالحظ موقع كلمة -إسحاقك وحيدك الذي تحبه ابنخذ – حةالصحيالترجمة  

 הנני ויאמר אברהם אליו ויאמר אברהם את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי א

 אחד על לעלה שם והעלהו המריה ארץ אל לך ולך יצחק את אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר ב
 אליך אמר אשר ההרים

 

" ال ُيمكن أن تكون منطقية وال صحيحة إال إذا كانت قبل مولد إسحاق. وال ُخِذ ابنَك َوِحيَدَك الَِّذي ُتِحبُّهُ مستعملة في هذا الموضع "فالجملة ال
هاجر هي  إن . ببساطة21و 17" في إصحاح قلم الكتبة الكاذببصرف النظر عما أضافه أو حرفه " -ُيمِكن أن تعني غير إسماعيل 

سماعيل هو ابن إبراهيم البكر، الذي كان ُيحبه كثير ا كونه االبن الوحيد، شاء من شاء وأبى من أبى. إن إضافة اس زوجة إبراهيم، م وا 
" ال ُيمكن أن تكون وحيدك الذي ُتِحبهغير من الحقيقة شيئ ا إذا قرأها شخص موضوعي يبحث عن الحقيقة. فجملة "تُ إسحاق بين فاصلتين لن 
هذا الدعاء. رث له واستجاب اهلل الَم ودعا إبراهيم ربه من أجل و ". فقد حَ البالء المبيننت قبل والدة إسحاق، فهذا هو "جملة صحيحة إال إذا كا

هلل، فقد وعندما يكبر الغالم، يأمر اهلل إبراهيم أن ُيضحي به ويذبحه. هذا االمتحان والبالء يفوق أي بالء آخر. وبما أن إبراهيم كان ُمطيع ا 
 يذ أمر اهلل.استعد لتنف

َك وحيِدَك، ابن، يقوُل الّربُّ بما أنََّك فعْلَت هذا وما َبُخْلَت ب. وقاَل بنْفسي أقسْمتُ 16ثانيًة ِمَن السَّماِء  إبراهيم. ونادى مالُك الّربِّ 15
. ويتباَرُك في نسِلَك جميُع 18 أعدائِه،َك ُمُدَن كنُجوِم السَّماِء والرَّمِل اّلذي على شاطِئ البحِر. ويَِرُث نسلُ   . فأُبارُكَك وُأكثِـُّر نسَلكَ 17

   . َك َسِمْعَت ليألنُأَمِم األرِض 
 השמים מן שנית אברהם אל יהוה מלאך ויקרא טו

 יחידך את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי יהוה נאם נשבעתי בי ויאמר טז

 איביו שער את זרעך וירש הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך כי יז

 בקלי שמעת אשר עקב הארץ גויי כל בזרעך והתברכו יח

 

سيرث وألن إبراهيم لم يبخل على اهلل بابنه ولم يـتأخر عن طاعة أمر اهلل في جاهزيته للتضحية بابنه الوحيد، َيِعُد اهلل إبراهيم أن نسله 
ره باسحاق بعد هذه المحنة والبالء كما ضافة لذلك ُيَبش  وا   ك جميع األمم.خالل نسل إبراهيم سوف تُبارَ األرض ما بين الفرات والنيل. ومن 

ن.رآورد في الق
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 ك: إسماعيل أم إسحاق؟لُمبارَ اهو  من
 

 - د عند والدة إسماعيلكيد هذا الوععام ا عند والدة إسحاق. وقد كان َوعُد اهلل إلبراهيم قبل والدة إسماعيل. وتم تأ 14كان عمر إسماعيل 
سماعيل ومن معهما كقبول للميثاق بينهم -االبن البكر إلبراهيم  وبين اهلل. اوبعد تأكيد الوعد، تم ختان إبراهيم وا 

 16 تكوين
 .إسماعيلست  وثمانيَن سَنًة حيَن وَلَدت َله هاجُر  ابن. وكاَن أبراُم 16
 לאברם עאלישמ את הגר בלדת שנים ושש שנה שמנים בן ואברם טז

 17 تكوين
 ي جَعْلُتَك أباً ألَُمٍم كثيرٍة. ألن، إبراهيم، بل ُتسمَّى اليوم. وال ُتسمَّى أبراَم بَعَد 5
 נתתיך גוים המון אב כי אברהם שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא ולא ה

 21 تكوين
 مئِة سَنٍة حيَن ُوِلَد إسحُق. ابن إبراهيم. وكاَن 5
 בנו יצחק את לו בהולד שנה מאת בן ואברהם ה 

 

ي جميع مليون ف 400أكثر من  -العرب  –إسماعيل  ةدإسحاق اثنين فقط. اليوم يبلغ حفلقد أنجب إسماعيل اثني عشر ابن ا، بينما أنجب 
 23رب ُيَشك لون اليوم مليون ا. لقد وعد اهلل أن يكون إبراهيم أب ا لكثير من الشعوب. والع 20إسحاق فال يزيدون عن  حفدةأنحاء المعمورة، أما 
إسحاق  حفدةبين الفرات والنيل. صحيح أن إسحاق، هم من ورثوا األرض ما  حفدة الإسماعيل،  حفدةم شعب واحد. و شعب ا، أما اليهود فه

ين ما هي إال أن منطقة فلسط -وهذا االحتالل إلى زوال ال محالة  -سيطروا على منطقة فلسطين مدة من الزمن، وهم اآلن ُمحتلون لها 
 حفدةإسماعيل، ال عن طريق  حفدة إال جزء  يسير من األرض ما بين الفرات والنيل. وأخير ا، تم نشر اسم اهلل في العالم بأجمعه عن طريق

ه تحقق إسحاق الذين عزلوا أنفسهم عن العالم وفشلوا في الدعوة إلى عبادة اهلل بين األمم. فمن الواضح أن وعد اهلل إلبراهيم ونسله من بعد
قَاَل يَا َأَبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاَء بيه عندما أعلمه بأنه رأى في المنام أنه يذبحه " البن البكر إلبراهيم والذي قال ألفي نسل إسماعيل ا

 ."الل ِمَن الصَّاِبرِينَ 
 

دار( فقط يتكرر ِمرار ا في العهد القديم. ومحمد عليه الصالة ومن الجدير بالذكر أن من بين أبناء إسماعيل االثني عشر، اسم قيدار )كي
 والسالم هو من نسل قيدار. وسوف ُأظهر الحق ا من خالل العهد القديم أن النبي المنتظر هو من نسل قيدار.

  
 ُب فيها االبنُ قصص أخرى ُيسلَ وكتغطية لجريمة سلب حق البكورة من إسماعيل ولجعلها تبدو طبيعية، قام أحد ُكت اب العهد القديم بتـأليف 

أن يبيع حق االبن  راضي اُتخبرنا كيف كان اليسع البكر حقه في اإلرث. فعلى سبيل المثال قصة اليسع ويعقوب. فالقصة في العهد القديم 
ذا كان هذا  الذي  -يعقوب تصرف غير غريب من اليسع، فمن المؤكد أن تصرف الالبكر مقابل صحن من "شوربة" العدس أو نوع آخر؟ وا 

صراره على أخذ حق البكورة منه وخداعه إلي نسبةَي اليهود "بني إسرائيل" يعد من األنبياء المشهورين والذي ُسم   ه، بعدم إطعام أخيه وا 
 تصرف  غريب من نبي عظيم ال يقبله عاقل. هو –والكذب على أبيه وهو على فراش الموت 
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، بمساعدة ُأمه، بخداع إسحاق بجعل األخير يعتقد أن يعقوب هو اليسع. ومن الغريب أن يعقوب ال فوفق ا لما ورد في التكوين، يقوم يعقوب

ا" لالبن البكر . يستطيع التفريق بين أبنائه. فيقوم إسحاق بمباركة يعقوب بدال  من اليسع ويقول إسحاق إن االبن األصغر سوف يكون "خادم 
أن األخير هو اليسع. وعندما يسمع اليسع بما حدث، يتوسل إلى أبيه أن يباركه هو كذلك. ولكن طبع ا هذا ما قاله إسحاق ليعقوب ظن ا منه 

ه في رواية من روايات الفانتازيا. ما أُ قرَ قد نَ  يءيستطيع تلبية طلب اليسع. وهذا ش ت فالددعوات لدى إسحاق قد نفيبدو أن كمية البركات وال
الم؟ يعقوب ُيرِغم أخاه على بيعه حصة االبن البكر مقابل صحن حساء! يعقوب يرفض أن ُيطعم نوع الدروس التي ُيقدمها أبناء إسحاق للع

  تصرف ن كان يعقوب قدأبيه الذي كان على وشك الموت! إيخدع ويكذب على  - البطريرك المبجل - أخاه دون سلبه حق البكورة! يعقوب
الحق ا، لنزاهة أنبياء اهلل. أعطى مثاال  سيئ ا  فيكون قد -لتصرف والخداع والكذب وأنا ال ُأصدق أن نبي اهلل يعقوب يقوم بمثل هذا ا -هكذا 

، ينادي يعقوب أخاه اليسع بـ "سيدي" عدة مرات ويصف نفسه ألخيه بكلمة 32َتظهر هذه الكذبة أو زيف اإلضافة. فوفق ا للتكوين 
 ".خادمك/عبدك"
 

. وأوصاُهم فقاَل لُهم قولوا ِلسيِِّدي ِعيسو هذا ما يقولُه 5، يِه في أرِض َسعيَر وِبالِد أُدومَ . وأرَسَل يعقوُب ُرُسالً يسبقونَه إلى ِعيسو أخ4
ُأرِسَل َمْن ُيخِبُرَك، يا  أنْ . وصاَر لي بَقٌر وحميٌر وغَنٌم وعبـيٌد وَجواٍر. فرأيُت 6 األنوَأَقمُت إلى  باناللَك عبُدَك يعقوُب نَزْلُت ِعنَد 

 ِرضاَك. سّيدي، حتى أَنَالَ 
 אדום שדה שעיר ארצה אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב וישלח ד

  עתה עד ואחר גרתי לבן עם יעקב עבדך אמר כה לעשו לאדני תאמרון כה לאמר אתם ויצו ה

 בעיניך חן למצא לאדני להגיד ואשלחה ושפחה ועבד צאן וחמור שור לי ויהי ו

 

لتبرير خضوع يعقوب ألخيه األكبر بمناداته  33و 32مؤلفها بإضافة ُجمل أخرى إلى التكوين ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم ناسخ القصة أو 
". ويعز ي الكاتب نفَسه وُقرَّاءه بأن هذا حدث ألن يعقوب كان خائف ا من اليسع بسبب ما قام به يعقوب من عبدك" ووصف نفسه بـ "سيديبـ "

البكر. ولو قام يعقوب  بناليسع هو اال " ألنسيدي" ـفالصغير ينادي الكبير ب ،لخيالق اكة اليسع من أبيهم إسحاق. هذه قصة تفو رَ سرقة بَ 
 َفِلَم يباركه اهلل على هذا الكذب والخداع! ، بخداع أبيه والكذب عليهفعال  
 32 تكوين

 .وأجَعُل نسَلَك كَرمِل الَبحِر اّلذي ال ُيحَصى ِلَكثَرتِهِ  كإليقلَت لي أنا ُأحِسُن  أنت. و 13
 מרב יספר לא אשר הים כחול זרעך את ושמתי עמך איטיב היטב אמרת ואתה יג

 لترى كيف تصرف االبن األصغر تجاه أخيه األكبر. 33ما عليك سوى قراءة التكوين 
 

 33 تكوين
َمُهم وسجَد إلى األرِض َسْبَع َمرَّاٍت حّتى ا3 لى ِلقائِه وعانـََقُه وألقى بِنْفِسِه على ُعُنِقه . فأسرَع ِعيسو إ4قْـتَـَرَب ِمْن أخيِه. . أمَّا هَو فتَـَقدَّ

 وقـَبـََّله، وَبَكيا.
 אחיו עד גשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עבר והוא ג

ויבכו וישקהו צוארו כתיב צואריו על ויפל ויחבקהו לקראתו עשו וירץ ד
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ا قصة يعقوب وأبناء يوسف إذ يقوم يعقوب بمباركة االبن األ صغر رغم اعتراض يوسف على ذلك. انظر التكوين وهناك أيض 
12:48-20. 

 ة؟كانت هاجر َأمَ  هل
لو كانت هاجر "َأَمة" لما نقص هذا من شأنها شيئ ا فيوسف عليه السالم كان عبد ا في مصر. وفي الحقيقة، كل اليهود كانوا عبيد ا في 

غير واضحة؛ وسنبحث في أصل الكلمة المستعملة في اللغة العبرية ة" لسارة هي قصة مَ مصر وبابل وبالد أخرى. ولكن قصة كون هاجر "أَ 
أما ". עבדوكلمة "عبد" في العبرية والعربية هي "عبد/ "  אמהلوصف هاجر. إن الكلمة التي تعني "أَمة" في العربية والعبرية هي" أمة/

ِشفخا" وهي تعني / שפחהشَبخا" مشتقتان من كلمة "مِ / משפחהِشفخا". هذه الكلمة وكلمة " / שפחהالكلمة المستخدمة لوصف هاجر فهي "
 وال تعني أَمة أو مملوكة.  "،يخدم"عائلة أو قبيلة أو فرد ا من العائلة أو 

3 

 

 
رة فهاجر لم تكن َأَمة وال مملوكة ألحد، بل كانت فرد ا من أفراد عائلة إبراهيم عليه السالم. وال غرابة في أنها كانت تقوم على خدمة سا

ا في صموئيل األول العج  :41:25وز التي كانت تحتاج إلى من يساعدها. إن الكلمة المستعملة لهاجر هي نفسها مستعملة أيض 
نحَنت حّتى األرِض وقالت . فقاَمت وا41طالبًا أْن يأُخَذِك َزوَجًة لُه.   كإلي. فجاَءها ُرسُل داُوَد في الَكرَمِل وقالوا لها أرَسَلنا داُوُد 40

 جاريـََتَك أَمًة لَك، يا سيِّدي لَِتغِسَل أرُجَل عبـيِدَك. إعَتِبرْ 
 לאשה לו לקחתך אליך שלחנו דוד לאמר אליה וידברו הכרמלה אביגיל אל דוד עבדי ויבאו מ

 אדני עבדי רגלי לרחץ שפחהל אמתך הנה ותאמר ארצה אפים ותשתחו ותקם מא

 

َمة ومملوكة لداود عليه السالم. وهذا الوصف نابع من التواضع، أنها وصفت نفسها أَ  بل كانت امرأة حرة، مع ،لم تكن أبيجايل مملوكة ألحد
دَّاُمك/أنا في خدمتك" هي عبارة عن تعبير شائع ال يزال ولهذا نجدها تعرض استعدادها أن تغسل أرجل عبيد داود عليه السالم. "أنا خَ 

ُمستعمال  إلى يومنا هذا في الشرق األوسط.
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واختارت أن تكون مع القوم  ،اهيم إيمان ا بإله إبراهيم ودينهاليهودي، كانت هاجر أميرة مصرية وتركت بلدها وأهلها ولحقت بإبر  ووفق ا للتراث

، المؤمنين. وال عجب من أنها كانت تساعد وتخدم زوجة إبراهيم، التي كانت تكبرها ِسن ا وبحاجة إلى المساعدة للقيام بالواجبات اليومية
ها. إن معنى كلمة هاجر كما نعرفها اإليمان الذي وجدته من خالل إبراهيم وعائلته. وقد تكون نظرت إلى سارة نظرة ابنة  إلى ُأم   ممتنة لهذا

هي الهجرة من مكان إلى آخر؛ وهذا ما فعلته هاجر إذ هجرت وطنها وأهلها لتكون مع عائلة إبراهيم عليه السالم وعلى دينه. وقد نشر 
 أن هاجر تركت أهلها ووطنها لتكون مع إبراهيم:  -للمدراشيم وهي التفاسير والتشريعات اليهودية  اوفق   -اليهودي  Chabad.orgموقع 

 
 هاجر يتزوج

نتشرت على نطاق واسع، وحصل على احترام وإعجاب الجميع. كان أبرام سعيدا حقا، ولكن ألن الل اأبرام وطابعه النبيل  انتصار شهرة
كان هو وساراي يتقدمان في السن ويتوقان لطفل. عندما وصل أبرام إلى عيد ميالده الخامس والثمانين، طلبت منه   لم يباركه بوريث.

كانت أميرة في منزل فرعون، فضلت أن تكون خادمة في منزل   ،هاجر. هاجر، قبل أن تصبح خادمة ساراي متهاراي أن يتزوج خاداس
  4 إبراهيم.

Takes Hagar as Wife 

 

The fame of Abram’s victory and his noble character spread far and wide, and he 
gained the respect and admiration of everyone. Abram would have been happy 
indeed, but for the fact that God had not blessed him with an heir. He and Sarai 
were growing old and longed for a child. When Abram reached his eighty-fifth 
birthday, Sarai asked him to marry her maid Hagar. Hagar, prior to becoming 
Sarai’s maid was a princess in Pharaoh’s house, she preferred to be a maid in 
Abraham’s household. 4 

ا  وأيض 

. وتقول القبائل العربية والبدو إسماعيل، وأم الثانية إبراهيمهي هاجر، زوجة  المقدسمن أكثر النساء إثارة لالهتمام في الكتاب  واحدة
لمعجزة التي قام اة الملك فرعون من مصر. عندما رأت ابنهاجر  كانتلميدراش،   وفقا وهاجر. إبراهيم ابن، إسماعيلمن أحفاد  أنهم
 في منزل سارة من ةعبدأكون هناك، قالت: "من األفضل أن  إبراهيممن يد الملك المصري خالل زيارة  قذاهاإلنمن أجل سارة،  للابها 

 أميرة في بيتي." أن اكون

 آغار"، وهذا يعني أن هذا هو مكافأة.-. انها تأتي من "هاإبراهيممع منزل  ارتباطها ء"هاجر"، وفقا لمدراش، ينبع من بد هااسم
. وأعربت الثانيةأن يأخذ هاجر كزوجته  إبراهيم، أقنعت نجاباإلهاجر خادمة سارة، ولكن عندما لم تكن سارة قادرة على  أصبحت

 5ة، حتى أنها ربما تستطيع أن تُنِجَب طفل. الطريقبهذه  اللسارة عن أملها في أن تتمكن من تربية أطفال هاجر وتستحق نعمة 
Also, 

One of the most interesting women in the Bible is Hagar, Abraham's second wife, 
and the mother of Ishmael. The Arab and Bedouin tribes claim to be descendants 
of Ishmael, the son of Abraham and Hagar . According to the Midrash, Hagar was 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يانات: كيف حدث هذا الخطأ؟إله واحد وبطريرك واحد وثالث د  

38 

 

the daughter of King Pharaoh of Egypt. When she saw the miracle which G-d 
performed for the sake of Sarah, to save her from the hands of the Egyptian king 
during Abraham's visit there, she said: "It is better to be a slave in Sarah's house 
than a princess in my own". 

Her name "Hagar," according to the Midrash, stems from this beginning of her 
association with Abraham's house. It comes from "Ha-Agar," meaning this is the 
reward . Hagar became Sarah's Maid, but when Sarah was not blessed with 
children, she persuaded Abraham to take Hagar as his second wife. Sarah hoped 
that she could bring up Hagar's children and merit G-d's blessing that way, so 
that she, too, per-haps might be blessed with a child. 5 

 

أصل  ربما تكون المدراشيم صائبة في أن هاجر أخذت هذا االسم وقت التحاقها بعائلة إبراهيم وتركها لعائلتها، إال أن المدراشيم ُمخِطئة في 
 االسم "هاجر" ومعناه. فاسم هاجر في اللغتين العربية والعبرية يعني الهجرة من مكان إلى آخر؛ وهذا واضح من هجرة هاجر مع إبراهيم إلى

فقد كان اسمها هاجر  ألنها هربت من سارة، ولم ُتَسمَّ هاجرَ  ،إبراهيم في بلد غير بلدها األصليفلسطين. فقد اختارت أن تكون مع عائلة 
ب ذهو ك الموطن األصلي " الذي يعني ترَ . إن اسم هاجر ُمشَتق  من ِفعل "َهَجرَ وفق ا للعهد القديم - مع سارة بإبراهيم ومشكالتهاقبل زواجها 

 .، ومن هذا الفعل تأتي كلمة ِهجرةإلى مكان آخر
 

5 

ومن الُمخجل أن نرى المسيحيين واليهود يستخدمون شتى أنواع األعذار غير المبررة لحرمان إسماعيل حقه. كثير  من المسيحيين الغربيين 
ا بهاجر، على الرغم من أن الكتاب المقد   أخذهاس الذي يؤمنون به يذكر بوضوح أن إبراهيم "َيدَّعون أن إبراهيم لم يكن في الواقع ُمتزوج 

ابن إبراهيم "الحقيقي". ووفق ا لهم فإن إسماعيل ُولد من  –في الواقع  -". بل إن بعضهم يذهبون إلى حد القول إن إسماعيل ليس كزوجة
ن كان شخص ُولد " ذ كان الوعد قبل أن يكون إلبراهيم أي "، فهو بال شك إسماعيل إمن الوعدالجسد، في حين ُولد إسحاق "من الوعد". وا 

سماعيل وهما الطرف الثا نفاذه، تم ختان إبراهيم وا  ني من أبناء. وعندما وِلَد إسماعيل، كرر اهلل هذا الوعد مرة أخرى. وإلبرام هذا الوعد وا 
فها بدقلم الكتبة الكاذباالتفاقية بينهم وبين اهلل. هذه هي الحقيقة ولن يستطيع " ويكتب اسم إسحاق مكان اسم افع الغيرة أو الكراهية " أن ُيَحر 

.إسماعيل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

39 

 
: " -كالتالي 22من التكوين  2يجب أن تُقرأ الجملة  ". إذا كان إسحاق هو إسماعيل -ُخذ ابنك وحيدَك الذي تحبه لتكون منطقية وذات معنى 

ألن إبراهيم كان له ابنان اثنان بعد والدة إسحاق وليس  االبن المقصود في هذه الجملة، فإن الجملة ستفتقر إلى المنطق ولن تكون صحيحة
ن إسحاق هو المحبوب من  واحد ا. ولتبرير هذه الجملة التي ينقصها المنطق يقول بعض المسيحيين واليهود إن إبراهيم لم يحب إسماعيل وا 

رب والعبرانيين. هذا االنقسام جعل من الدين أبيه لكي يبدو أن إسحاق هو الذبيح ال إسماعيل. وهنا بدأ الشرخ بين حفدة إبراهيم الع
 ثالث ديانات مختلفة كما هو موجود حالي ا. -دين إبراهيم -الحنيف

 
لتستر على اسم إسماعيل، وقام بإضافة عدد من الجمل هنا وهناك في محاولة سيئة لمكان اسم إسحاق  َضع" لم يقلم الكتبة الكاذبلو أن "  

الذي بشر بأن النبي المنتظر سيأتي من حفدة إسماعيل، ولكان حفدة إسماعيل  -رسالة عيسى عليه السالم لواقبِ  جريمته، لكان اليهود
سحاق يعيشون بسالم ووئام مع ا في األرض التي ُوِعَدت لنسل إبراهيم وسيتم نقاش بشارة عيسى عليه السالم بمسيح اليهود في فصل  .وا 

 "ابن َمن هو المسيح؟"
 

عز أو قيام الساعة، يحتفل المسلمون بتضحية إبراهيم عن ابنه إسماعيل. ففي كل عام، يضحي المسلمون بالمَ  لىإ حتى يومنا هذا، بل
سماعيل ألمر اهلل. هذه التضحيات تجري أثناء الحج في مكة المكرم ب ا إلى اهلل في ذكرى طاعة إبراهيم وا  ة، الضأن أو اإلبل أو البقر تقر 

ا كلما وُ وتنتهي بما يسمى عيد األضحى.  ب ا إلى اهلل.عز أو الضأن ى عنه باثنين من المَ لد طفل لعائلة مسلمة، ُيضحَّ وأيض   تقر 
 

أن ُيطلق  -ألول مرة  - ومن الجدير بالذكر أن الكلمة نفسها التي يستخدمها المسلمون للحج إلى مكة، استخدمها موسى عندما سأل فرعون
ُأضحية، باللغة العبرية. وترجمة هذه الكلمة العبرية هي: "" חגفسها التي استعملها موسى "حج / سراح بني إسرائيل. فكلمة حج بالعربية هي ن

". ولكن المترجمين يخطئون في ترجمتها لسبب أو آلخر. ومع األسف يخطئ المترجمون العرب في ترجمتها والمشي في دوائر وأداء الحج
ا.  أيض 
 :5 الخروج

َعيُِّدوا لي في البرِّيَِّة.  . وبَعَد ذِلَك دَخَل موسى وهرونُ 1  على ِفرَعوَن وقاال َله قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل أطِلْق شعبـي لِـيـُ
 במדבר לי ויחגו עמי את שלח ישראל אלהי יהוה אמר כה פרעה אל ויאמרו ואהרן משה באו ואחר א
 

 هي: الصحيحة والترجمة

قاال َله قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل أطِلْق شعبـي لكي يحجوا لي في البرِّيَِّة.. وبَعَد ذِلَك دَخَل موسى وهروُن على ِفرَعوَن و 1
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التي  وليس من قبيل المصادفة أن اللغات التي تحدث بها األنبياء الِعظام تنتمي إلى العائلة نفسها. وكما ذكرُت سابق ا، فإن الكلمة العبرية
، تعني "مهرجان األضحية" الذي يقوم به المسلمون كل عام في مكة استخدمها موسى هي "حج"، ويمكن ترجمت ها بثالث طرق مختلفة. أوال 

المكرمة. ثاني ا، "حج" تعني "المشي في دوائر"، وهو ما يقوم به المسلمون من الطواف سبع مرات حول الكعبة خالل موسم األضاحي أو 
عله المسلمون بمكة المكرمة كل عام. كان موسى يطلب من فرعون أن يسمح لبني الحج. ثالث ا، فإن كلمة "حج" تعني "الحج"، وهو ما يف

 الذي َبدَّل وَغيَّر ما لم يعجبه من اآليات، لكان حفدة  -" قلم الكتبة الكاذبإسرائيل بالمغادرة ليتمكنوا من أداء الحج في مكة المكرمة. ولوال "
سحاق، ال يزالون على   وبني إسرائيل البحردين واحد يطوفون بالكعبة كل عام طاعة  هلل. لقد َعَبَر موسى إبراهيم، وهم حفدة إسماعيل وا 

 :4جزيرة العرب حيث ُأنزلت عليه التوراة. وفق ا لبولس في غالطية  واودخل
. وجَبُل سيناَء في ِبالِد 25ُعبوِديَِّة، لِلالَعهَديِن. فإحداُهما هاَجُر ِمْن جَبِل سيناَء تِلُد  تمثالنهاتَيِن الَمرأتَيِن  ألن. وفي ذِلَك رَمٌز، 24  

 -الجزيرة العربية–الَعَرِب. 

ومن الُمضحك الُمبكي أن الجميع يحاولون إلصاق العبودية بهاجر ونسلها من بعدها، مع أن التاريخ يشهد أن العرب بوصفهم شعب ا من 
 قل مرتين في بالد العراق ومصر.الشعوب لم يكونوا مطلق ا عبيد ا ألحد، مع أن نسل سارة اسُتعِبد على األ

 
وال تدعمه الحقائق. ففي القرن الرابع  ،إلى مجرد التقاليد إال يستند ال افتراض هوي منطقة سيناء المصرية، إن افتراض أن جبل سيناء يقع ف

تقر إلى األدلة الواضحة. لمزيد من الميالدي، ادَّعى قسطنطين ووالدته أنه كان لديه وحي  حول موقع جبل سيناء؛ وهذا الحلم أو "الوحي" يف
ية" للمؤلف سانت جون فيلبي. القس  المعلومات حول موقع جبل سيناء، اقرأ "قضية الخروج " للكاتب لينارت مولر، و"أربعون عام ا في البر 

 تشارلز فورستر يدعم هذا القول:
 8 من قبل ألقديس بولس" لقد رأينا أن جبل سيناء في قلب الجزيرة العربية باتريا وُسميت "اجار""

 

We have seen, that Mount Sinai, in the heart of Arabia Petraea, is denominated Agar by Saint Paul. 8  

 

وليس من قبيل المصادفة أن اليهود األرثوذكس يرتدون فيالكتري على جبينهم إلحياء ذكرى الخروج من مصر.  الفيالكتري هو شكل مكعب 
ا حزام التيفيلينأسود اللو  سبع  ويلفونه ن يحتوي على آيتين من الخروج واثنتين من التثنية. وباإلضافة إلى الفيالكتري، يربط اليهود أيض 

مكعب الشكل وسط  مرات حول الساعد األيسر. ومن الجدير بالذكر أنه عندما يطوف المسلمون بشكل دائري حول الكعبة، وهي بناء  
ا، عند البدء في الطواف يكون هذا "المكعب" على يسار الطائفين. السؤال الذي  الصحراء، يطوفون حول هذا "المكعب" سبع مرات. وأيض 

يهم يطرح نفسه: ما هي العالقة بين الصحراء والعبادة أو التضحية هلل؟ أال يمكن لليهود التضحية والعبادة في المدينة أو القرية؟ لماذا عل
ألداء  واب أن هذه الصحراء هي موقع هذا " المكعب" أو الكعبة حيث يذهب أتباع دين إبراهيم الحنيفالخروج من مصر إلى الصحراء؟ الج

إنها أدلة على أن إيمان كل من إبراهيم وموسى ومحمد هو اإليمان  ؛هلل. وهذه ليست نوع ا من الصدف احيفريضة الحج وتقديم األض
" لم يعجبه أن قلم الكتبة الكاذبتم تغييرها أو ُأضيف إليها أو ُحِذَف منها ألن " نفسه. والحقيقة هي أن كلمات اهلل في الكتاب المقدس

إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق.
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ويجب أن تعلم أن أرض "مورايا" مجاورة للكعبة وُتسمى المروة. إنها حيث هرولت هاجر بين تل الصفا وتل المروة بحث ا عن الماء إلطفاء 

لى ين. ووهب اهلل  لهما بئر زمزم. و عشرة سنة كما هو مكتوب في سفر التكو  16ي من المؤكد أنه لم يكن قد بلغ ظمأ ابنها الصغير الذ ا 
ر إسماعيل وفداه اهلل بكبش عظيم، بنى هو وأبوه إبراهيم ن ويشربون من هذه البئر. ولما كبو أيزال حجاج بيت اهلل الحرام يتوض يومنا هذا ال

م إلسماعيل وهاجر في جزيرة العرب هي التفسير المنطقي لغياب إبراهيم عن سارة حين وفاتها. ولتبرير غياب الكعبة. ولعل زيارة إبراهي
 إبراهيم عن سارة ساعة موتها يقوم بعض المفسرين اليهود باختالق قصص من نسج الخيال:

 
Let us examine Abraham’s whereabouts before Sarah’s passing: 
 
Earlier, in the previous chapter, we read about the binding of Isaac. Then we read the following (22:19), 
“Abraham then re-turned to his attendants, and they rose and went together to Beersheba; and Abraham 
settled in Beersheba”. 
 
The well-known commentator, Rabbi Shlomo Yitzchaki, known as Rashi, explains that this is where 
Abraham was coming from when he came to eulogize Sarah. Abraham had settled temporarily in 
Beersheba following the binding of Isaac, and then, upon receiving word of Sarah’s death, he returned to 
Hebron. 
Rabbi Yitzchak bar Yehudah, author of the Paneach Raza commentary, explains that, following the ordeal 
the binding of Isaac, Abraham decided to settle in Beersheba permanently. He sent a message for Sarah to 
join him, and only then learned that she had died, so he returned to bury her. 
Rabbi Judah HaChassid says that Abraham was not living in Hebron at that time because he thought that 
when Sarah heard the story of the binding of Isaac she would think he had gone crazy. Abraham thought: 
Who would believe that God had commanded that Isaac be sacrificed and then “changed His mind.” And 
if God had such a request, why would He retract it? According to this explanation, Abraham assumed that 
she would never let him near her son again. Therefore, he sent Isaac to live with his mother, and he lived 
in Beersheba. Only after he heard of her passing did he go to Hebron.9 

 

 وفاة سارة: إبراهيم قبلدعونا نفحص مكان  

ا لموجودين، ثم نهضوا وذهبوا معً اإلى  إبراهيم(، "ثم عاد 19: 22. ثم قرأنا ما يلي  إسحاقفي الفصل السابق، قرأنا عن تقييد  ،سابًقا
راشي، يفسر أن هذا هو  سماالمعروف، الحاخام شلومو يتشاكي، المعروف ب المعلق".إبراهيم في بئر السبعإلى بئر السبع. واستقر 
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ق، وبعد اا في بئر السبع بعد تقييد إسحقد استقر مؤقتً  إبراهيممنه عندما جاء إلى جنازة سارة. كان  اقادمً  إبراهيمالمكان الذي كان 
 ذلك، بعد أن سمع بوفاة سارة، عاد إلى الخليل.

أن يستقر بشكل دائم في بئر  إبراهيمقرر  إبراهيمالء وامتحان يش رازا، يوضح أنه بعد بنابيتشاك بار يهودا، مؤلف تعليق  الحاخام
 ، وبعد ذلك فقط علم أنها ماتت، لذلك عاد لدفنها.هإلي ضمامالنلالسبع. أرسل رسالة إلى سارة 

يد ه يعتقد أنه عندما سمعت سارة قصة تقيألن الوقتلم يكن يعيش في الخليل في ذلك  إبراهيمالحاخام يهوذا هاشاسيد أن  يقول
قد  اللكان   إذا"، و أيهثم "غير ر  إسحاقأذبح  بأنقد أمر  الل: من يعتقد أن إبراهيمه قد ُجن وذهب عقله. فّكَر بأنسوف تعتقد  إسحاق

ها مرة ثانية. فأرسل ابنأن سارة لن تسمح له باالقتراب من  إبراهيم هذا الطلب؟ ووفقا لهذا التفسير، افترض لغىأ لماذاأمر بهذا ف
 9بعد أن سمع عن وفاتها ذهب إلى الخليل.و لعيش مع والدته، وعاش في بئر السبع. ل إسحاق

 

تمت في القدس، وفق ا لليهود  -المختلقة  –هذه التفسيرات هي من نسج الخيال وال تمت إلى الواقع بصلة. فقصة التضحية بإسحاق 
ريقه إلى بئر السبع. أما سبب وجود إبراهيم في بئر السبع وقت وفاة والمسيحيين، وكان ال بد إلبراهيم من المرور بالخليل أو بجوارها في ط

سارة فقد يكون بعد زيارته البنه إسماعيل وزوجته هاجر في جزيرة العرب. وقبل أن يصل إلى الخليل كان عليه أن يمر من بئر السبع أو 
يم في بئر السبع هو أن سارة ظنت أن إبراهيم فقد صوابه، بالقرب منها. وأحد األسباب التي يطرحها المفسرون اليهود لتبرير وجود إبراه

اهد ولهذا أراد التضحية بإسحاق. لماذا تظن سارة ذلك؟ ألم تكن تعلم أن إبراهيم نبي اهلل؟ ألم تكن شاهدة على المعجزات مثل حملها؟ ألم تش
كما ذكرُت من قبل،  -براهيم فقد رشده. إن التفسير المنطقيوتسمع المالئكة عندما بشروا إبراهيم بإسحاق؟ ال يمكن لهذه المرأة أن تظن أن إ

ناء هو أن إبراهيم كان في طريقه عائد ا من الجزيرة العربية باتجاه الخليل. فالتضحية بابنه أخذته إلى أرض مورايا "المروة" حيث يوجد الب
عودة إبراهيم من مكة المكرمة بعد بنائه للكعبة هو وابنه  المكعب "الكعبة" وقد حدث هذا قبل والدة إسحاق كما بينُت سابق ا. وربما كانت

 إسماعيل.
 

 22 التكوين

كنُجوِم السَّماِء   . فأُبارُكَك وُأكثِـُّر نسَلكَ 17وحيِدَك، َك ابن، يقوُل الّربُّ بما أنََّك فعْلَت هذا وما َبُخْلَت ب. وقاَل بنْفسي أقسْمتُ 16
. ثُمَّ رَجَع 19.  َسِمْعَت لي كَ ألن. ويتباَرُك في نسِلَك جميُع ُأَمِم األرِض 18أعدائِه، ِرُث نسُلَك ُمُدَن والرَّمِل اّلذي على شاطِئ البحِر. ويَ 

 ُهناَك.  إبراهيمإلى خادَميِه، فقاموا وذهبوا معاً إلى بئَر َسْبَع، وأقاَم  إبراهيم
 יחידך את בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי יהוה נאם נשבעתי בי ויאמר טז
  איביו שער את זרעך וירש הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה והרבה אברכך ברך כי יז
 בקלי שמעת אשר עקב הארץ גויי כל בזרעך והתברכו יח
 שבע בבאר אברהם וישב שבע באר אל יחדו וילכו ויקמו נעריו אל אברהם וישב יט

 

" وهذا ألنه لم يكن إلبراهيم في ذلك الوقت إال ابن واحد وهو إسماعيل ال إسحاق. ومن وحيدكبن الذبيح بـ "، يوَصف اال16في الجملة رقم 
يقول اهلل إنه من خالل نسل إبراهيم، بعد طاعته هلل، سوف تُبارك جميع األمم. وكما نعرف فاليهود  18الجدير بالذكر أن في الجملة رقم 

نسل إبراهيم. ولم يتوقف الكاتب أو الناسخ عن  - ا دين التوحيد بين األمم كما فعل العرب المسلمونبقوا منطوين على أنفسهم ولم ينشرو 
األرض في الخليل لدفن زوجته سارة لم  من حتى إن قصة شراء إبراهيم لقطعة ،تحريفاته تنسجم مع قصصه الُمحرفةنسج القصص ِلجعل 

ون أن إبراهيم رسول من عند اهلل.لمكانوا مؤمنين باهلل وكانوا يع نتسَلم من التحريف. فواضح أن أصحاب األرض األصليي
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  15،14،6،5: 23 التكوين

 5   . دِفْن َميَتَك في أفضِل قُبورِنا، ال أحَد ِمنَّا يَمنُع قبَرُه جعَلَك رفيَع الَمقاِم فيما بـيننا، فا اللْع لنا يا سّيدي. اسم 6فأجابَُه بَنو ِحث 
 ......َميَتَك. َعنَك لتدِفَن فيهِ 

 دِفْن َميَتَك فيها.قيمٍة لها بَيني وبَيَنَك ا أية، فِفضَّةٍ  ِمثقالِ ْع لي يا سّيدي. أرٌض تساوي أربَع مئِة اسم 15. إبراهيمفأجاَب َعفروُن  14 
 לו לאמר אברהם את חת בני ויענו ה  
 ממך יכלה לא קברו את ממנו שאי מתך את קבר קברינו במבחר בתוכנו אתה אלהים נשיא אדני|  שמענו ו

 מתך מקבר
 לו לאמר אברהם את עפרון ויען יד
 קבר מתך ואת הוא מה ובינך ביני כסף שקל מאת ארבע ארץ שמעני אדני טו

 
يوم بالعامية هو " ال يزال ُيستعمل بين العرب وبين سكان فلسطين إلى هذا اليوم. وما يقابل هذا التعبير الفأية قيمٍة لها بَيني وبَيَنكَ إن تعبير "

خذ األرض  -شيكل ال تساوي العالقة بيننا 400خرى فإن من األرض التي تريدها. وبعبارة أ"مش بينَّا" وتعني في هذه الحالة أنك أهم من ث
 هدية وادفن زوجتك.

 
م عفرون ثماني مرات. ثم يتوقف الكاتب عن ذكر عفرون باسمه. وحتى هذه اللحظة، تم ِذكر اس 16ينبغي أن نلحظ أن في نهاية الجملة 

فسِمَع . 16بعد " 16الجزء األخير من الجملة يبدأ الكاتب بتسميته "تاجر". ومن طريقة كتابته والكلمات التي يستعملها، يتضح لنا أن كاتب 
الواضح أن عفرون وأهله  " هو كاتب أو ناسخ جديد أراد أن ُيظِهر أن إبراهيم اشترى القطعة ولم يحصل عليها مجان ا. ومن إبراهيم لَعفرونَ 

" تعني أن إبراهيم َقِبَل ما قاله . فسِمَع إبراهيم لَعفرونَ 16عرفوا أن إبراهيم رجل صالح؛ وأنا متأكد أنهم كانوا يؤمنون به نبي ا. إن عبارة " 
 Chabad.org الرسمية في موقع شيكل "مش بينَّا" وكانت هذه هي نهاية المحادثة. أما الترجمة اإلنجليزية  400عفرون عندما قال له إن 

 العبري فإنه يترجمها:

، أي أربَع مئِة مثقاِل ِفضٍَّة مما هو رائٌج بَيَن التُّجَّارِ  إبراهيم. فسِمَع 16  .لَعفروَن ووَزَن َله الِفضََّة الّتي ذَكَرها على َمسامِع بني ِحث 
16. And Abraham listened to Ephron, and Abraham weighed out to Ephron the silver that he had named in 
the hearing of the sons of Heth, four hundred shekels of silver, accepted by the merchant. 

 כסף שקל מאות ארבע חת בני באזני דבר אשר הכסף את לעפרן אברהם וישקל עפרון אל אברהם וישמע טז
 לסחר עבר

 

أنها انتهت بقبول إبراهيم قطعة األرض هدية من عفرون. ولكن حتى يومنا هذا، يقوم الُكتَّاب والمترجمون  –ة من سياق المحادث -َأجِزم 
ضافة كالمهم إلى "كالم اهلل". انظر كيف أضاف مترجمو الموقع  تأويالتهم بين قوسين ليثبتوا أن إبراهيم اشترى  Chabad.orgبتحريفها وا 

 القطعة ولم يحصل عليها كهدية.
 

Genesis 23 
17 And so the field of Ephron which was in Machpelah, facing Mamre, was established (as Abraham's 
possession). [This included] the field and the cave that was in it, and all the trees that were in the field, 
which were within its entire border around. 

 בכל אשר בשדה אשר העץ וכל בו אשר והמערה השדה ממרא לפני אשר במכפלה אשר עפרון שדה|  ויקם יז
סביב גבלו
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20 And the field and the cave within it were established to Abraham as burial property, [purchased] from 
the sons of Heth. 

 חת בני מאת קבר לאחזת לאברהם בו אשר והמערה השדה יקם כו

 

ولكنها ُأضيفت بين قوسين إلظهار أن ملكية األرض تعود إلبراهيم،  20وال  17فال وجود لكلمة "اشترى" في النص العبري، ال في الُجملة 
ي مدينة الخليل. ومن بعده اليهود كما َيدَّعون، وقد تمت عن طريق الشراء ولم تكن هدية. الحافز هنا هو األوضاع السياسية في فلسطين وف

وفق ا للعهد  -لقد حصل إبراهيم على القطعة هدية من أهل الخليل المؤمنين باهلل. لقد كان اإليمان مستقر ا في فلسطين حتى قبل قدوم إبراهيم 
وكاَن  .1"7: العبرانيونشر من غنائمه وقام ملكيصادق بمباركة إبراهيمالقديم والعهد الجديد. فمن الواضح أن إبراهيم أعطى َملِكيصاَدَق العُ 

، خَرَج ِلُمالقاِة إبراهيم ِعنَد رُجوِعِه بَعَدما هَزَم الُملوَك وبارَكُه،   وأعطاُه إبراهيم الُعْشَر ِمْن ُكلِّ شيٍء." .2َملِكيصاَدُق هذا َمِلَك ساليم وكاِهَن الل العليِّ
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 ابن من هو المسيح؟

من ُمِسَح بالزيت. وقد اسُتعملت هذه الكلمة لوصف الملوك والكهنة واألنبياء بل اسُتعملت  كما ذكرنا في فصل سابق، فإن كلمة مسيح تعني
كما ظن  -لوصف غير اليهود مثل كورش. ومن الواضح أن استعمال هذه الكلمة كان للبشر ال لآللهة. لقد ظن مؤلفو "األناجيل" األربعة 

" ثالث مرات فقط، مرتين من قبل ابن داودمرقس، ُذِكَر " -في أقدم "األناجيل" أن المسيح هو من نسل إسحاق عن طريق داود. و  –اليهود 
 رجل ضرير ومرة استعملها عيسى عليه السالم لسؤال اليهود "ابن من هو المسيح؟"

 10 مرقس

َهَرُه كثيٌر ِمَن النـاِس نتا. ف48رَحْمني َد، اداو  ابنالذي َيُمرُّ ِمْن ُهناَك هَو َيسوُع النـاِصريُّ، أَخَذ َيصيُح يا َيسوُع  بأن. فلمَّا َسِمَع 47 
 رَحمنيداوَد، ا ابنلَيسُكَت، لِكنَُّه صاَح ِبصوٍت أعلى يا 

وكما ذكرُت من قبل، كلما ابتعدنا زمني ا عن عيسى عليه السالم،  َتطور الهوُت مؤلفي األناجيل إلى شيء آخر؛ إذ يبدأون في الكتابة 
اصة على الرغم من أن هذه المعتقدات ليست جزء ا من رسالة عيسى عليه السالم. وعلى سبيل المثال، فإن بطريقة تدعم معتقداتهم الخ

يستخدم كلمة "ابن داود" ثالث مرات، لكن إنجيل متَّى يستخدمها عشر مرات في محاولة إلثبات أن  –وهو أقدم "األناجيل"  -إنجيل مرقس 
ذا كان  من المحتمل أن عيسى هو ابن داود من جهة والدته، فال يمكن أن يكون هو ابن داود من جهة عيسى عليه السالم هو ابن داود. وا 

أن المسيح  - خطأ   – يقومون بذلك ألن اليهود اعتقدوا األب، ألن يوسف لم يكن أب ا لعيسى عليه السالم، بل إن َكَتَبة "األناجيل األربعة"
 الموعود كان من نسل داود.

 
 في "األناجيل" األربعة: استعمال كلمة "مسيح"

 َمتَّى:
 . استخدم الكاتب كلمة "مسيح" ست مرات أثناء سرده للقصة.1
. استخدمه عيسى عليه السالم أربع مرات: عندما طلب من تالميذه عدم إخبار أحد بأنه هو المسيح. وقد جادل اليهود بخصوص نسب 2

أمر تالميذه بعدم تصديق الناس الذين يقولون: "هنا هو المسيح". لم و المسيح. المسيح إذ قال تالميذه إن بعض الناس يقولون إن عيسى هو 
 يستخدم عيسى عليه السالم كلمة "مسيح" في متَّى لوصف نفسه. 

 . استخدم بطرس كلمة المسيح لوصف عيسى، ولكن عيسى عليه السالم أمره بعدم قول هذا ألي شخص.3
 ى هو المسيح.. سأل كاهن  عيسى عليه السالم إن كان عيس4
 . استعملها الناس استهزاء  بعيسى.5
الناس ماذا  والثانية عندما سأل ،الذي يجب أن يطلق سراحه من السجن. استخدم بيالتس الكلمة مرتين: األولى عندما سأل الناس َمن 6

 ملك اليهود.  - يفعل بالمدعو المسيح
 

 ُمرقس:
 سرد.. استخدم الكاتب كلمة مسيح مرة واحدة أثناء ال1
. استخدمه بطرس مرة واحدة لوصف عيسى عليه السالم الذي حذره من إخبار أحد بهذا.2
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وَمْن  41" 9. استخدمه عيسى ثالث مرات: مرة واحدة لسؤال اليهود عن َنَسب المسيح. واستخدمه للمرة الثانية بصيغة الغائب: مرقس 3

 .والثالثة أخبر تالميذه أال يصدقوا من قال "هنا هو المسيح"" ق أقوُل لُكم، لن َيضيَع.سقاُكم كأَس ماٍء باسمي ألنُكم للَمسيِح، فأجُرُه، الح
 . استخدمه رئيس الكهنة ليسأل إن كان عيسى هو المسيح َوُيجيَبه عيسى "نعم".4
 .  استخدمها الناس مرة واحدة للسخرية من عيسى.5
 

 لوقا:
 اة.َلك مرة واحدة عندما تحدث إلى الرع. استخدمها مَ 1
والثانية عندما تساءل الناس  ،يريد أن يرى المسيح قبل أن يموت . استخدمها الكاتب ثالث مرات في السرد: األولى عندما أشار إلى رجل2

ا يعرفون أن عيسى هو المسيح. ،إن كان يوحنا المعمدان هو المسيح  والثالثة عندما أراد الكاتب أن ُيظهر أن الشياطين أيض 
 كلمة مسيح مرة واحدة.. استخدم بطرس 3
األولى للتساؤل لماذا يقول اليهود إن المسيح هو ابن داود، ومرتين للتحدث عن  :عليه السالم كلمة مسيح ثالث مرات. استخدم عيسى 4

 المسيح بصيغة الغائب وكيف َسُيعاني.
أنهم َكَذبوا باتهام عيسى عليه السالم بالتحريض  وقالوا إنه ادعى أنه هو المسيح. ومن الواضح ،ل اليهوُد عيسى إن كان هو المسيح. سأ5

ا بشأن ادعائه أنه هو المسيح المنتظر من أجل "تور  يطه" ِبشأن الضرائب ألنه أخبرهم أن يدفعوا الضرائب، لذلك فأنا متأكد أنهم َكَذبوا أيض 
 ة من حكمهم. مع الرومان ألن المسيح المنتظر كان من المفترض أن يهزم الرومان ويحرر األرض المقدس

 مرة واحدة. "عيسى". َسِخَر الناس من 6
 مرة واحدة. "عيسى". سخر مجرم من 7
 

 يوحنا:
. استخدمه يوحنا المعمدان مرتين. استخدمه مرة واحدة لرفض االدعاءات أنه هو المسيح. والثانية عندما قال إنه ُأرِسَل قبل مجيء 1

 المسيح.
وقال الناس إنهم ال يعرفون من أي منطقة سيأتي المسيح. وقالوا إنه  تـَُعِمد إذا لم تكن أنت المسيح؟: لماذا . سأل الناس يوحنا المعمدان2 

ما يعني أن عيسى عليه السالم لم يدَِّع أنه هو مسيح  -عيسى عليه السالم –عندما يأتي المسيح سوف يقوم بأعمال أكثر من هذا الرجل 
أن عيسى عليه السالم هو المنتظر. وقد قال بعض اليهود إن عيسى عليه السالم هو المسيح  اليهود المنتظر وأن بعض اليهود لم يعتقدوا

المنتظر. وتساءل آخرون: ألي َس من المفروض أن يأتي المسيح من نسل داود ويكون من بيت لحم؟ وتساءل غيرهم: كيف يمكن أن يكون 
 المسيح من الجليل؟

 .. قال أندراوس لشقيقه إنهم وجدوا المسيح3
 . تحدثت امرأة عن المسيح بصيغة الغائب.4
 ". قاَل لها َيسوُع أنا هَو، أنا الذي ُيكلُِّمكِ  . ورد ا على تلك المرأة، ُذِكَر أن عيسى عليه السالم قال لها: "5
 . وقالت امرأة إنها تعتقد أن عيسى هو المسيح رد ا على سؤال ال عالقة له بالجواب.6
هو المسيح. . سأل رجل  إن كان عيسى7
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. استخدم مؤلف إنجيل يوحنا كلمة المسيح مرتين: األولى أثناء سرده لقصة عن عائلة سيدنا عيسى، والثانية عند كتابته عن ُمعجزات 8

 عيسى عليه السالم كي ُيقِنع القارئ بأن عيسى هو المسيح المنتظر. 
 كان هو المسيح أم ال.إن  - بشكل واضح - هود من عيسى عليه السالم أن يقول. طلب الي9

 . استخدم الحشد كلمة مسيح لإلشارة إلى المسيح في العهد القديم.10
 

 ولتلخيص استعمال عيسى عليه السالم لكلمة "مسيح":
 

 :متَّى
ر ا، استعملها عيسى عليه السالم ثالث مرات إذ طلب من تالميذه عدم إخبار أحد بأنه هو المسيح. وسأل اليهوُد عن نسب المسيح. وأخي

 ".هنا هو المسيحأخبر عيسى تالميذه أال ُيصدقوا من يقول: "
 

 :مرقس
 

استخدمها  -استخدمها مرة واحدة وهو يحاور اليهود المشككين في نسب المسيح  :يه السالم كلمة "مسيح" ثالث مراتاستخدم عيسى عل
هنا هو "؛ وأخبر تالميذه أال ُيَصد قوا الذين يقولون، "الحق أقوُل لُكم، لن َيضيعَ وَمْن سقاُكم كأَس ماٍء باسمي ألنُكم للَمسيِح، فأجُرُه، بصيغة الغائب، "

 ". سأل رئيس الكهنة عيسى عليه السالم إن كان هو المسيح، فأجابه عيسى عليه السالم بـ "نعم".المسيح
 

 :لوقا
لماذا يقول اليهود إن المسيح هو ابن داود.  استخدمه مرة واحدة عندما تساءل :ليه السالم لقب "مسيح" ثالث مراتاستخدم عيسى ع
 قائال  إن المسيح سيعاني. دما تحدث عن المسيح بصيغة الغائبواستخدمه مرتين عن

 
 :يوحنا

 : قاَل لها َيسوُع أنا هَو، أنا الذي يُكلُِّمِك."26:4استخدمه عيسى كجواب المرأة تتحدث عن مجيء المسيح، "
 

"نعم" رد ا على  ـيل"، وصف عيسى عليه السالم نفسه بأنه هو المسيح ثالث مرات فقط: األولى بإجابته بكما هو ظاهر، ففي جميع "األناج
سؤال رئيس الكهنة. ومدح بطرس، في متَّى، لقول األخير إن عيسى عليه السالم هو المسيح. وقال المرأة أنا هو. أما بقية استخدام عيسى 

الغائب عند التشكيك في نسب المسيح وعندما نهى تالميذه أن يقولوا إنه هو المسيح، وحذرهم من عليه السالم لكلمة مسيح فقد كان بصيغة 
 تصديق أولئك الذين يقولون إن عيسى هو المسيح أو أولئك الذين سيدَّعون أنهم شاهدوا المسيح في المستقبل.

 
ن المعجزات، بما في ذلك إحياء الموتى، فإن اليهود عموم ا وعلى الرغم من التأكيد في العهد الجديد أن عيسى عليه السالم قام بكثير م

لى يومنا هذا، ُيصر اليهود على أن عيسى لم يكن المسيح الموعود ألنه لم يِف بمهام المسيح. ولهذا،  رفضوا فكرة أن عيسى هو المسيح. وا 
.المنتظر؟ سنرى فيما يلي إن كان ذلك حقيقة أم ال فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقيقة أن عيسى عليه السالم ادعى أنه هو مسيح اليهود
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 :22نقرأ في متَّى 

 
، كيَف َيدعوُه إذا. قاَل لُهم 43داوَد  ابنَمْن هَو قالوا َله  ابن المسيح. ما قوُلُكم في 42. وبَيَنما الَفّريسّيوَن ُمجتِمعوَن سأَلُهم َيسوُع 41 

َعْن َيميني حتَّى أجَعَل أعداَءَك َتحَت  جِلسْ ا-لسيدي يهوةقال  –. قاَل الرَّبُّ ِلَربّـي 44الرُّوِح  ، وهَو يَقوُل ِبَوْحٍي ِمنَ -سيدي–داوُد رَبّا 
. فما قِدَر أحٌد أن ُيجيَبُه بَكِلَمٍة، وال تجرََّأ أحٌد 46ُه ابن المسيح، فَكيَف يكوُن -سيد–رَبّا  المسيحكاَن داوُد َيدعو   إذا. ف45َقَدَمْيَك. 
 أْن َيسألَُه َعْن َشيٍء. اليوم ِمْن ذِلكَ 

 :12 مرقس

. وداوُد نَفُسُه قاَل بوحٍي ِمَن الّروِح 36داوَد  ابنهَو  المسيح. وبَيَنما َيسوُع يـَُعلُِّم في الَهيَكِل قاَل كيَف يَقوُل ُمَعلِّمو الشَّريعِة إنَّ 35
 المسيح. فداوُد نَفُسُه يَدعو 37ي حتى أجَعَل أعداَءك َتحَت َقدَميَك.  َعْن َيمين إجِلسْ -يهوة لسيدي-قال -الُقُدِس قاَل الرَّبُّ ِلَربّـي

 ُجموُع النـاِس ُتصغي إلى َيسوَع ِبُسروٍر.  كانتُه. و ابن المسيح، فَكيَف يكوُن -سيداً -رَبّا

ه السالم ولم يجرؤوا على سؤاله بعد لم يردوا على كالم عيسى علي -الذين كانوا على دراية واسعة بالتوراة والشريعة  -القول بأن الفريسيين 
 يعتقدون  -يزالون وال – ذلك اليوم هو حذف  ِللِجدال الذي دار بين عيسى عليه السالم وبينهم بخصوص هذا الموضوع المهم. فاليهود كانوا

وأنا على يقين من كالمي  - أن المسيح سليل الملك داود، ولم يتفق عيسى عليه السالم مع معتقدهم هذا. وبسبب هذا الموقف وكثير مثله
رفض اليهود نبوة عيسى وكالمه عليه السالم وبدأوا يتآمرون لقتله، تمام ا كما قتلوا كثيرين آخرين من قبل عندما حاولوا بيان الحقيقة  -هذا 

ن المسيح كونه من نسل سِتفانوَس في السنهدرين كان عااعيل ال إسحاق. وأعتقد أن ِخطاب لهم أن المسيح المنتظر سيكون من حفدة إسم
 إسماعيل. ورجموه حتى الموت بسبب هذا.

 
 :7لرسل ا أعمال

، وقَتلوا . أما ا52م ِمثُل آباِئُكم، ما زِلُتم تُقاِوموَن الرُّوَح الُقُدَس. أنتِن ذا. يا ُقساَة الرِقاِب والُقلوِب ويا ُصمَّ األ51 ضَطَهدوا ُكلَّ نَبـي 
  أنبُأوا ِبَمجيِء البارِّ  الذين

ما كان يقوله لليهود بشأن نسل المسيح. كان عيسى يشير إلى نبوءة في  -بشكل أفضل  -دعونا نحلل كلمات عيسى عليه السالم لنفهم 
اثنين من اآللهة يتحدثان توحي وكأن . والترجمة المسيحية هي جريمة ضد اهلل ِبشكل خاص واإلنسانية بشكل عام. فالترجمة 110المزمار 

قوي يحاول ُمساعدة اإلله الضعيف أو طمأنته. فترجمة "كالم اهلل" بطريقة خطأ وعن قصد هي خطيئة ُكبرى، وهي أسوأ ما  أحدهما - مع ا
رب" األولى يجب أن ونقدم الترجمة الصحيحة. الحظ أن كلمة "ال 110يمكن أن يقوم به شخص. دعونا نقرأ النص العبري األصلي للمزمار 

 .ه"يهو "تترجم إلى 
 לרגליך הדם איביך אשית עד לימיני שב לאדני|  יהוה נאם מורמז לדוד א
 איביך בקרב רדה מציון יהוה ישלח עזך מטה ב
 ילדתך טל לך משחר מרחם קדש בהדרי חילך ביום נדבת עמך ג

 צדק מלכי דברתי על לעולם כהן אתה ינחם ולא|  יהוה נשבע ד
 מלכים אפו ביום מחץ ימינך על אדני ה
 רבה ארץ על ראש מחץ גויות מלא בגוים ידין ו
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 ِلقَدَميَك.  حّتى أجَعَل أعداَءَك َموِطئاً  لسيِّدي إجلْس َعْن َيميني يهوةِلداُوَد قاَل  مزمار. 1
 ِمْن ِصهَيوَن، ويقوُل تَسلَّْط في وَسِط أعداِئَك.  يهوة. َصولجاُن ِعزَِّك يُرِسُلُه 2
 . ، َفِمْن رَِحِم الَفْجِر َحلَّ كالنَّدى شباُبكَ المعركةفي يوم -ةِ المقدسُد جنوَدَك على الِجباِل َطوعاً يوَم تقو  . شعُبَك يَلَتفُّ َحوَلكَ 3
 . على رُتَبِة َملكيصاَدقَ -العالم-ِد األبكاهٌن إلى   أنتولن ينَدَم  يهوة. أقَسَم 4
 ويـَُهشُِّم الُملوَك يوَم غَضِبِه.  يِقُف َعْن َيميِنكَ  سيدي. 5
 على األمم( العدل ًسُيطَِبق  . تْحَمرُّ ِتالُل األرِض الشَّاِهَقةُ ي األَمِم، وبالُجَثِث يمألُ األوديةَ . َيديُن ف6

 

ى مجد ا وهيمنة وملكوت ا ليحكم على أعدائه ويجلب العدل في مملكته. إن كلمة "يدين/ ُيعطَ  ،هو نفسه "ابن اإلنسان" في دانيالهذا السيد 
. هذا المسيح المنتظر سيكون له جيش  يقاتل معه، وعيسى عليه السالم لم يقاتل أحد ا؛ بل على العكس 7دانيال  هي الكلمة نفسها في" ידין

سؤال اليهود بخصوص الضرائب إلى روما وأمر أن يدفعوا الضرائب. أما القول بأنه سيأتي في آخر الزمان ليقاتل، فما هو عن فقد أجاب 
 ليه السالم لم يقم بمهام مسيح اليهود ولهذا ال يقبله يهود هذا الزمان كمسيحهم المنتظر.إال تهرب من الحقيقة وهو أن عيسى ع

 
لقد ظن اليهود وال يزالون يظنون أن مسيحهم سيأتي من نسل إسحاق عن طريق داود. في الفصل السابق، أثبت  أن إسماعيل هو الذبيح 

وقد حاول عيسى عليه السالم أن ُيخبرهم بذلك وأن المسيح المنتظر ال  .ماعيللمنتظر هو من نسل الذبيح إسوليس إسحاق. ومسيح اليهود ا
يمكن أن يكون من نسل داود ألن داود يناديه "سيدي" وال يمكن للجد مناداة الحفيد "سيدي". وهذا يدل على أنه ليس من نسل داود بل هو 

ال يمكن أن ينادي  -ت اأُلخرىوقد يكون في جميع الثقافا -السامي ةففي ثقافة الشرق األوسط سيد داود وسيد جميع األنبياء والمرسلين. 
األجداد أحد ا من نسلهم بـ "سيدي" بل بكلمات ُأخرى مثل "ابني أو ُبني". إن سلف االبن أو أحد أجداده هو سيد هذا االبن وليس العكس. 

ا لهم بل مهانة. وعيسى عليه السالم يقول، ومناداة األب أو اأُلم أو ال ؛ففي التوراة ُيطَلب منا إكرام األب واأُلم جد حفيده "سيدي" ليس إكرام 
ما يقوله عيسى عليه السالم هو: إن كان داود خاطب المسيح و ال تِلميَذ أعَظُم ِمْن ُمعلِِّمِه، وال خاِدَم أعَظُم ِمْن سيِِّدِه".. 24" 10وفق ا لَمتَّى 

داود فهو رمز للعهد بين اهلل وبين إبراهيم ونسله من بعده وهو سيد العهد. نعم إن اسم المنتظر بِـ "سيدي" فال ُيمكن أن يكون من نسل 
عيسى عليه السالم هو المسيح عيسى ابن مريم، وال شك في ذلك، ولكن كما رأينا وفق ا للعهد القديم فإن كلمة مسيح تطلق على كثير من 

فعيسى عليه السالم  ،ديم بل هي لقبفكلمة مسيح ليست اسم ا في العهد الق الناس كصفة أو لقب حتى إنها تطلق على غير اليهود كقورش.
 كان يناقش الفريسيين بهذا الشأن محاوال  إقناعهم بالعودة للحق وأن من ينتظرونه هو سيد داود وليس من نسله.

 
 8 مرقس

. فَأجابوُه يوحنَّا الَمعَمداُن، 28النـاِس ميَذُه َمْن أنا في رأِي سأَل تال الطريق. وساَر َيسوُع وتالميُذُه إلى ُقرى قَيصريَِّة فيلبَُّس، وفي 27 
. فأمَرُهم أْن ال ُيخِبروا 30 المسيح أنت م فأجاَب بُطُرسُ أنت. فسأَلُهم وَمْن أنا في رأِيُكم 29بـياِء.  األنوبَعُضُهم يَقوُل إيليَّا، وبَعُضُهم أحُد 

 أحًدا. 

بياء. أراد األنأو نبي من  إيلياالمعمدان أو  يوحناه أن. بعضهم ظن اليهودعيسى عليه السالم هو مسيح  أنالناس لم يعتقدوا  أن الواضح من
، أمرهم عيسى عليه السالم المسيحعيسى هو  نإبطرس  قاليعتقدون. عندما  ماذاعيسى عليه السالم أن يمتحن تالميذه فسألهم عن نفسه و 

ن بعض هذه الترجمات:مما يلي نموذج وفي" مترجمة بكلمات أقوى في ُمعَظم الترجمات.  ُيخِبروا أحدا  بذلك. كلمة "أَمَرُهمال  أ
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وأمرهم بصرامة أن ال يقولوا هذا ألحد عنه. وحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا ألحد عنه. أمرهم عيسى بشدة بعدم إخبار أحد عنه. " 

ال يخبروا أحدا بهذا  بأننبغي أن يتحدثوا عنه إلى أي شخص. وأمرهم ال ي أنهممن -عاتبهم –ال يخبروا أحدا عنه. وحذرهم  بأنفأمرهم 
 أن يخبروا أحداً بهذا عنه." ِشدةالشأن.  ومنعهم بِ 

لماذا يمنع عيسى عليه السالم تالميذه أن ُيخِبروا اآلخرين أنه هو المسيح؟ أعتقد أن بطرس كان ُمرَتِبك ا ِبشأن حقيقة عيسى 
أن عيسى عليه السالم هو المسيح. لقد حذر عيسى تالميذه ومنعهم من النطق بهذه الكلمات ألي  عليه السالم وأنه ربما اعتقد

 يقولوا ذلك ألحد. لقد كان ا أمر طالبه أال  هذه المعلومة في كل مكان ولمَ  رَ شَ شخص آخر. لو كان عيسى هو المسيح لكان نَ 
كما سنرى من  -عيسى إن كان فعال  هو المسيح؟ في الحقيقة  اليهود ينتظرون قدوم المسيح على أحر من الجمر؛ فلماذا يكتمه

مسيح اليهود المنتظر. فالمسيح المنتظر ليس هو فإن عيسى عليه السالم أمر تالميذه بعدم ِذكِر ذلك ألنه لم يكن  -أدلة أخرى 
نما من نسل إسماعيل وهو سيد داود وغيره من األن  بياء.من نسل داود كما بينه عيسى عليه السالم وا 

 

 بعد تحذير تالميذه يبدأ عيسى حديثه عن "ابن اإلنسان )مسيح اليهود("

وَم َيجُب أْن يتألََّم كثيًرا، وأْن يَرُفَضُه الشُّيوُخ وُرَؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّمو الشَّريَعِة، وأْن َيموَت قـَْتاًل، وأْن يَق اإلنسان ابن. وبدأَ يُعلُِّمُهم أنَّ 31:
 يُعاتُِبُه.  َخذَ نَفرَد ِبه بُطُرُس وأ. فايةالنع. وكاَن يَقوُل هذا الكالَم 32يّاٍم. بَعَد ثالثَِة أ

 يعاتبه أو عيسى بطرس ُيَوب خ لماذا وَنَهَرُه. وعنَّفه وبَّخه مثل اإلنجليزية الترجمات من كثير في منها أقوى بكلمات ُيعاتب كلمة ُترجمت لقد
 من ويقوم َوُيقَتل َسُيَعذَّب اإلنسان" "ابن إن قال فعال   السالم عليه عيسى أن النقاش، سبيل على رض،ِلنفت هذا. في منطق ال السالم؟ عليه

 السالم. عليه عيسى مع بطرس تصرف يبرر ال هذا كل فإن الموت.
 
 فبطرس السالم. ليهع عيسى مع بطرس تصرف طريقة في المستعملة نفسها الكلمة وهي بطرس ُيَوب خ ذأخ تالمذته إلى عيسى نظر اولم   

 .πετίμησενἐ َوبَّخَ – νᾶπιτιμἐ ُيَوِبخ اإلنسان" "ابن عن للتحدث عيسى "وبخ" قد كان
 

ُمرقس.  ُمَؤِلفإنني َأجِزم أن التحدث عن تعذيب "ابن اإلنسان" وقتله لم يصدر عن عيسى عليه السالم بل هو إضافة الحقة أو زيادة من 
ليه السالم بعدم قولهم إنه هو مسيح اليهود بدأ يتحدث عن حقيقة مسيح اليهود "ابن اإلنسان" وأنه ما حدث هو أنه بعد أن أمرهم عيسى ع

 كونه يهودي ا كان يعتقد أن المسيح المنتظر هو من نسل إسحاق أو ابن داود. -من نسل إسماعيل، إال أن هذا الكالم لم يُرْق بطرس
 

. وَدعا الُجموَع 34.  اللأفكاَرَك هِذِه أفكاُر الَبشِر، ال أفكاُر  ألنبَتِعْد َعنِّي يا َشيطاُن، َس ِبقوِلِه الَتفَت ورأى تالميَذُه، فَوبََّخ بُطرُ . فا33
 وتالميَذُه وقاَل لُهم َمْن أراَد أْن يَتبـََعني، فْلُينِكْر نَفَسُه وَيحِمْل صليَبُه ويَتبَـْعني.

يطان ويتِهمُه بأن أفكاره هي أفكار البشر؛ والترجمة األفضل هي: ما يعنيك يا بطرس هو الشبعيسى عليه السالم ُبطرس ويدعوه  اآلن ُيَوب خ
بُأمور الدنيا؟ الجواب سهل: فعيسى عليه السالم  بل ُأمور الدنيا ال أمور اهلل. لماذا يتهم عيسى عليه السالم ُبطرس بأنه ال يهتم ِبُأمور اهلل

 ألحد آخر وبدأ ُيخِبرهم عن نسل المسيح الحقيقي "ابن اإلنسان" وأنه من نسل إسماعيل وليس   يذكروا أنه هو المسيحطلب من تالميذه أال  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ابن من هو المسيح؟

52 

 
من نسل داود كما حاجَّ الفريسيين من قبل. هذا الكالم لم يتوافق مع أفكار ُبطرس الذي ظن كبقية اليهود أن المسيح المنتظر هو من نسل 

الشيطان وأنه ُمهتم  بأمور بما جعل عيسى عليه السالم يدعوه  سالم في هذا األمر،إسحاق عن طريق داود. فأخذ يجادل عيسى عليه ال
الدنيا وهي أن مسيحهم من نسلهم وأنهم أفضل من األمم اأُلخرى. ال شك أنها كانت صدمة ِلُبطرس أن يعلم حقيقة مسيحهم المنتظر على 

 أحر من الجمر، ويبدو أن هذه الحقيقة كان وقعها صعب ا عليه.
 
أنه إذا لم يؤمنوا برسالته فإن  -الذين كانوا على ِعلم بما يقوله عيسى عليه السالم  -، ُيخِبر عيسى الفريسيين من اليهود 21ي َمتَّى ف

د ليهو مملكة اهلل َسُتوهب لشعب آخر يأتي بثمار هذه الهبة من اهلل عن طريق نشر تعاليم اهلل في جميع أنحاء العالم. وهذا شيء لم َيُقم به ا
 في أي وقت من األوقات. 

 
، فيا لْلعَجِب المقدس. فقاَل لُهم َيسوُع أما قرأُتم في الُكُتب 42 َعُه الرَّبُّ . 43ِة الحَجُر الَّذي رَفَضُه البّناؤوَن صاَر رأَس الّزاويَِة هذا ما صنـَ

على هذا الَحَجِر تـََهشََّم. وَمْن وَقَع هذاالحَجُر  . ]َمْن وَقعَ 44ثِمُر. َملكوَتُه ِمنُكم وُيسلُِّمُه إلى شعٍب َيجعُلُه يُ  الللذِلَك أقوُل لُكم سيأُخُذ 
. فأرادوا أن 46. فلّما َسِمَع ُرؤساُء الَكهَنِة والَفّريسّيوَن هَذيِن الَمثليِن ِمْن َيسوَع، َفِهموا أنَُّه قاَل هذا الكالَم عَليِهم. 45عَليِه َسحَقُه[. 

 .يـَُعّدونَُه نَبـّيا كانوا  ألنهمالُجموِع  يُمسكوُه، ولكنـَُّهم خافوا ِمنَ 

 

أن ُحشود اليهود اعتبروا عيسى عليه السالم نبي ا من عند اهلل وليس مسيحهم المنتظر. َفَمَهمَّة عيسى عليه  46:21ِمَن الواضح من َمتَّى 
ير بقدوم مملكة اهلل في األرض كما سنرى السالم هي تصحيح الخطأ والتحريف في شخصية مسيح اليهود المنتظر الحقيقية، وكذلك التبش

إاّل إلى الِخراِف الّضالَِّة ِمْن  اللفأجابـَُهم َيسوُع ما أرسَلني “ 24:15َمتَّى الحق ا. فقد كانت رسالة عيسى عليه السالم لبني إسرائيل فقط ال لغيرهم: 

 " بَني ِإسرائيَل.
 

ْذَهبوا . َبِل ا6وأْوصاُهم قاَل ال َتقِصدوا أرًضا وثَنِـيًَّة وال َتْدُخلوا مدينًة ساِمريًَّة،  ثَني عَشرَ وأرَسَل َيسوُع هُؤالِء التالميَذ اال"  5:10وَمتَّى 
  قتَـَرَب.". وَبشِّروا في الطريق بأن َملكوَت السَّماواِت ا7إلى الِخراِف الّضالِة ِمْن بَني ِإسرائيَل، 

 
لكلمة بل كان ضياع ا مجازي ا روحي ا ألنهم حرفوا كالم اهلل وَصدََّقت األجيال الالحقة هذا َلم يكن بنو إسرائيل ضائعين بالمعنى الحقيقي ل

التحريف. كانوا يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم من األقوام وأن مسيحهم المنتظر سوف يأتي من نسل داود ال من نسل إسماعيل. لقد حاول 
يق تبيان الطريق الحق لعبادة اهلل وتبيان ما تم تحريفه من كتاب اهلل، ما تسبب في عيسى عليه السالم إنقاذ هذه الخراف الضالة عن طر 

أفكاُر الَبشِر، ال ضياعهم. وبالرغم من المعجزات الخارقة التي قام بها عيسى عليه السالم، إال أنهم رفضوه ورفضوا رسالته ألن أفكارهم هذه "
ة أمام اهلل وأن الفرق هو فقط في اإليمان أو عدمه؛ لم يقبلوا تصديق أن مسيحهم المنتظر هو "  َلم يقبلوا أن جميع األمم متساويأفكاُر الل.

فه  إلى حقيقته وأعاد االعتبار إلى الذبيح إسماعيل عليه  قلم الكتبة الكاذبمن نسل إسماعيل ال من نسل إسحاق. وأعاد عيسى ما َحرَّ
السالم.
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قصة بطرس مع عيسى عليه السالم لكي تكون القصة تعبير ا عن معتقده هو وليست الحقيقة نفسها.  "ربعد النقل من ُمرقس، قام َمتَّى "بتبهي

  :قلم الكتبة الكاذبنستطيع أن نرى وَنَتَتبَّع  16في َمتَّى 
 

.   الل ابن المسيح أنت. فأجاَب ِسْمعاُن ُبطُرُس 16م أنت. فقاَل لُهم وَمْن أنا في رأِيُكم 15 ه َيسوُع َهنيًئا َلَك، يا . فقاَل لَ 17الحيِّ
َصخٌر، وعلى هذا  أنت. وأنا أقوُل لَك 18يقَة أحٌد ِمَن البَشِر، بل أبـي الَّذي في السَّماواِت.  الحقِسْمعاُن بَن يُونا ما كَشَف لَك هِذِه 

لسَّماواِت، فما َتربُطُُه في األرِض يكوُن . وسُأْعطَيَك مفاتيَح َملكوِت ا19َكنيَستي، وقّواُت الموِت لْن َتقوى عَليها.    يأبنسالصَّخِر 
 . المسيحُه بأنأْن ال ُيخِبروا أحًدا  ميَذهُ . وأوصى َيسوُع تال20َمربوطًا في السَّماِء، وما تُحلُُّه في األرِض يكوُن َمحلوالً في السَّماِء.  

 

ها" وتحريفها حتى تُناِسب مُعَتَقده هو. فَوْفَق قصة َمتَّى كان بإمكان َمتَّى ببساطة أن ينسخ القصة كما هي من مرقس، إال أنه قرر "تبهير 
يقوم عيسى عليه السالم ِبَمدِح بطرس مبين ا أن اهلل فقط هو من أوحى تلك المعلومة إلى بطرس في حين أن الجميع لم يكن على علم  بها. 

اء َفمن يربطه في هذه األرض َسُيرَبط في السماء ويسمي عيسى عليه السالم بطرس بالصخرة حيث سيبني كنيسته وَسُيعطى مفاتيح السم
والعكس صحيح. كانت هذه مكافأة على جواب بطرس غير الموجود في القصة نفسها في مرقس وهو أقدم من كتاب َمتَّى. إذا لم َتسَتِح 

م لبطرس خالل دقائق بالشيطان؟ هل فافعل ما ِشئت. مع كل هذا الثناء من عيسى عليه السالم، كيف ُيَبرر َمتَّى تسمية عيسى عليه السال
 ُيَغير عيسى عليه السالم رأيه ِبُسرعة؟ ولماذا ُيعطي عيسى مفاتيح ملكوت السماوات للشيطان؟ 

 
وليست عاتبه كما  ἐπιτιμᾶνوَوفق ا ِلَمتَّى، بدأ عيسى حديثه عن موته على يد اليهود ووبخه بطرس وهي الترجمة الصحيحة للكلمة اليونانية 

 المترجمون العرب. يترجمه 
 

 أنتبَتِعْد عّني يا َشيطاُن لتَـَفَت وقاَل لُبطُرَس ا. فا23، يا سيُِّد لن تلقى هذا الَمصيَر اللنَفَرَد ِبه بُطُرُس وأخَذ يُعاتُِبُه فيقوُل ال سَمَح .فا22
 .  اللأفكاَرَك هِذِه أفكاُر الَبشِر ال أفكاُر  ألنَعَقَبٌة في طريقي، 

ا أن ُيصِبح ُبطرس في لحظة  حجَر عثرة في طريق عيسى عليه السالم ويتحول من شخص يحمل مفاتيح ملكوت السماوات إلى أليس غريب  
س شيطان؟ إن مدَح عيسى عليه السالم لبطرس ما هو إال نسج  من خيال َمتَّى وال َيُمت ِبصلة إلى الحقيقة. الحقيقة هي أنه عندما قال بطر 

أنت المسيح أمره عيسى عليه السالم بعدم قول ذلك ألن المسيح المنتظر ليس من نسل داود كما بي ن ا من قبل بل لعيسى عليه السالم إنك 
من نسل إسماعيل عليه السالم. والحقيقة أن ُبطرس احتج على كالم عيسى عليه السالم عن "ابن اإلنسان" ونسبه، وكان هذا صدمة 

م. وقال لهم عيسى عليه ب َنهَر بطرس واعتباره حجر عثرة في طريق رسالة عيسى عليه السالِلُبطرس، فجادل عيسى عليه السالم، ما أوج
نهم إذا آمنوا به وبرسالته حق ا فعليهم أن يكونوا ُمستعدين للموت، ليس على أيدي الرومان بل على أيدي اليهود، ألن رسالة عيسى إالسالم 

مسيحهم المنتظر ونظرتهم ألنفسهم على أنهم أفضل من األمم األخرى.  وأكمل عيسى  عليه السالم كانت ثورية وقلبت مفاهيم اليهود عن
 عليه السالم كالمه عن "ابن اإلنسان" بصيغة الغائب كما هو معهود من كالمه:

 
الَّذي يُريُد أن ُيخلَِّص حياَتُه َيخَسُرها،  ألن. 25. وقاَل َيسوُع لِتالميِذِه َمْن أراَد أْن يَتبَعني، فْلُينِكْر نَفَسُه وَيحِمْل َصليَبُه ويتبَـْعني، 24

. 27نَفَسُه  اإلنسانيَفدي  ماذاوخِسَر نَفَسُه وبِ  لَّهُ كُ   العالملو رَبِـَح  اإلنسانيَنَفُع  ماذا. و 26ولكنَّ الَّذي يخَسُر حياتَُه في سبـيلي َيِجُدها.  
ي ُكلَّ واحٍد حَسَب أعمالِه. في َمجِد أبـيِه مَع مالِئَكِتِه، فُيجاز  اإلنسان ابنسَيجيُء 
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  يقولوا إن عيسى هو المسيح المنتظر ألن عيسى لم يكن مسيح اليهود ولم َيُقل ِبذلك.َأَمَر عيسى عليه السالم تالميذه أال  

 
 10 يوحنا

. فأجابـَُهم َيسوُع قُلُتُه لُكم، ولكنَُّكم ال 25 المسيح أنتحوَلُه وقالوا َله إلى متى تُبقينا حائِريَن ُقْل لنا ِبَصراحٍة هل  اليهود. فَتَجمََّع 24 
 م ِمْن ِخرافي.  أنت. وكيَف ُتصدِّقوَن وما 26أبـي َتشَهُد لي.   اسمُتَصدِّقوَن. األعماُل التي أعَمُلها ب

لقد قال لهم عيسى عليه السالم إن مسيحهم هو من نسل إسماعيل وليس من نسل داود ولكن لم ُيصدقوه. وبالرغم من كل 
ا المعجزات التي قام بها ليثبت أن اهلل أرسله وأنه يقول الحقيقة، إال أنهم رفضوا تصديقه ألنهم لم يهتموا بُأمور اهلل بل بأمور الدني

يقول المسيح لتالميذه إنه ليس هو مسيح اليهود المنتظر وُيَحذ ُرُهم أن  24بقية األمم التي خلقها اهلل. في َمتَّى  نعوا عوترفَّ 
ال تظن أن من  كيوا من ِقَبل من يأتي باسم عيسى ويقول إن عيسى هو المسيح المنتظر. عليَك أن تقرأ الكلمات جيد ا ُيخَدع

. َسَيدَّعون أن عيسى هو المسيح وسوف ُيِضلون فعله يأتون باسم المسيح َسَيدَّعون أنهم هم المسيح كما تحاول بعض الترجمات
عليه السالم إنهم سيأتون باسمه فإن هذا يعني أنهم يقولون إنُهم من أتباعه ويؤمنون كثير ا من الناس. وعندما يقول عيسى 

به.ولكنهم َسُيَغيرون رسالته َوُيِضلون كثير ا من الناس. وأول من ادعى أن عيسى هو المسيح هو بولس؛ ومن خالل تعاليمه 
ا تقوم بتحريف الكالم والعمل كما سنرى في فصل بولس. ومع األسف فالترجمة ال -أضل كثير ا من األمم  عربية المشتركة أيض 

 على إخفاء الحقيقة ألن الحقيقة ُتظِهر أن عيسى ليس هو مسيح اليهود:

 

ِمَن  وَيخدعوَن كثيًرا المسيحي، فيقولوَن أنا هَو اسم. سَيجيُء كثيٌر ِمَن الّناِس ُمنَتِحليَن 5لِـئاّل ُيضلَِّلُكم أحٌد.   بهواانت. فأجابـَُهم َيسوُع 4
. سَتقوُم ُأمٌَّة 7ال تكوُن هَي اآلِخرَة.   نَّها. وسَتسَمعوَن بالُحروِب وبِأخباِر الُحروِب، فإيّاُكم أن َتفَزعوا. فهذا ال بُدَّ ِمنُه، ولك6الّناِس.  

 َبدُء األوجاِع.  . وهذا ُكلُّهُ 8على ُأمٍَّة، وَممَلَكٌة على ممَلَكٍة، وَتحُدُث مجاعاّت وزالِزُل في أماِكَن كثيرٍة.  

نما سيأتون باسمه، أي يؤمنون به؛ ولن َسيأتي كثير من الناس باسمي ويقولون، أنا المسيحإن الترجمة الصحيحة هي " ". لن ينتحلوا اسم عيسى وا 
المسيح فأين يقولوا إنهم هم المسيح بل إن عيسى عليه السالم هو المسيح. ولو جاء شخص وانتحل اسم عيسى عليه السالم وادَّعى أنه 

هو؟ وأين الماليين من الناس الذين أضلهم؟ واألهم من ذلك هو أن عيسى عليه السالم ُيَحذ ر تالميذه أن يضلوا، ما يعني أن هذا الشخص 
يه وفرَّق الكنيسة واخترع تعاليمه المناقضة لتعاليم عيسى عل -سيأتي في زمانهم أي قبل موتهم. والشخص الوحيد الذي جاء في زمانهم 

هو بولس وأتباعه ال غير. ما عليك إال أن تقرأ عشرات الترجمات اإلنجليزية حيث تظهر الحقيقة والترجمة  -السالم وأضل الماليين 
ر في المبيعات فيلتزم المترجمون ويتحرون الدقة في الصحيحة. ألن في الغرب هناك من يفحص وينَتِقد الترجمات غير الصحيحة، وهذا يؤث  

وتليها الكلمات اليونانية  NIVالف المترجمين في بالدنا حيث ال رقيب وال منافسة في الترجمات. وفيما يلي الترجمة من ُنسخة الترجمة بخ
 :biblehub.comاألصلية مأخوذة من موِقع 

 
: 4Jesus answered: “Watch out that no one deceives you. 5For many will come in my name, claiming, ‘I 
am the messiah,’ and will deceive many. 6You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you 
are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come.7Nation will rise against nation, and 
kingdom against kingdom. There will be famines and earth-quakes in various places. 8All these are the 
beginning of birth pain.
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Mark 13 

 

5Jesus said to them: “Watch out that no one deceives you. 6Many will come in my name, claiming, ‘I am 

he,’ and will deceive many.7When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things 

must happen, but the end is still to come. 8Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. 

There will be earthquakes in various places, and famines. These are the beginning of birth pains. 

 
Luke 21 

 

8He replied: “Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, ‘I am he,’ 

and, ‘The time is near.’ Do not follow them.. 

 

. من الجدير وسوف َيدَّعون أن النهاية قريبة، تمام ا كما ادَّعى بولس. َوُيَحذ ر عيسى عليه السالم تالميذه أن ُيَصدقوا هؤالء األنبياء الكذبة
م ُيحذر عيسى عليه السال The Aramaic Bible in Plain Englishبالذكر أنه في ُنسخة الترجمة اآلرامية باللغة اإلنجليزية الواضحة 

ا إن  ا إذ ُيحذرهم أن من سيأتي باسمه لن َيدَّعي فقط أن عيسى عليه السالم هو مسيح اليهود بل سيقول أيض  تالميذه بصورة أكثر وضوح 
 عيسى عليه السالم هو اهلل نفسه!:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ابن من هو المسيح؟

56 

 
 24 َمتَّى

، المسيحلحي، ا اإللهنا ي وسوف يقولون "أاسم"فسوف يأتي كثيرون ب 5.إحذروا أن ال يخدعكم أي إنسان."4لهم يسوع، " فقال
 وسوف ُيِضلون كثيرا."

Matthew 24 

 

4Yeshua answered and said to them, "Beware that no man will deceive you." 5"For many will come in my 

name, and they will say. 'I AM THE LIVING GOD, The messiah', and they will deceive many ". 

 13 ُمرقس

ألحي،  اإللهي وسوف يقولون، أنا اسم. فكثير سوف يأتون ب6كي ال ُيِضُلكم أحد."   بهواانت. ولكن يسوع نفسه بدا يقول لهم، "5
 ."الكثيرَوَسوَف َيخدعون 

 

Mark 13 

 

5But Yeshua himself began to say to them, "Take heed lest a man shall lead you astray." 6"For many will 

come in my name, and they will say, 'I AM THE LIVING GOD', and they will deceive many ". 

 21 لوقا

 ولكن ال تـَتَّبعوهم." نهايةال واقتربت" المسيح، اللي وسوف يقولون، "أنا اسم.ولكن قال لهم، "إحذروا كي ال ُتخدعوا، فكثير سيأتون ب8
 

Luke 21 

 

8But he said to them, "Beware that you be not deceived, for many shall come in my name, and they shall 

say, 'I am God, The messiah', and the time is near, but do not go after them. 

 

بل بالعكس قال إن من  - ذلك تعالى اهلل عن -هذه داللة واضحة على أن عيسى عليه السالم لم يدَِّع أنه مسيح اليهود أو أنه هو اهلل 
سوء الحظ فقد ُخِدع  كثيرون، أكثر من بليون وسبعمائة مليون. لقد آن األوان من سوف ُيِضلون كثير ا من الناس. و  سيأتون وَيدَّعون ذلك

ناجيل" األربعة الذين لدراسة رسالة عيسى عليه السالم من خالل كلماته هو ال  كلمات من جاءوا باسمه، مثل بولس وأتباعه، وُكَتاب "األ
 أضلوا كثير ا بتأليف كالم ونسبته إلى عيسى عليه السالم أو تحريف كالمه أو حذف ما لم ُيعجبهم ولم يوافق أهواءهم.

 
 ُكت اب "األناجيل" األربعة، إال أن عيسى نفى -لكن بدرجة أقل  -فبالرغم من تأكيد بولس أن عيسى عليه السالم هو مسيح اليهود، ومثله  

ا، أن المسيح المنتظر ليس من نسل داود بل هو سيد داود و  سيد وحذََّر ممن يقولون إنه هو المسيح المنتظر. وكذلك َبيَّن لليهود، ولنا أيض 
َيحَتِمل،  األنبياء جميع ا. وبالرغم من أن المسيحيين ُيَشد دون على أن عيسى عليه السالم هو المسيح المنتظر، وُيَحم لون هذا اللقب أكثر مما

ُيقال إن عيسى  7:22َلم َيدَِّع ذلك إال مرة واحدة فقط. وفي لوقا  -، أقدم الُكُتب األربعة 62:14وفق ا لمرقس  -إال أن عيسى عليه السالم 
هما في م تَّى عليه السالم أخبر المرأة السامرية أنه هو المسيح. أما المرتان األخريان إذ يبدو أن عيسى يوافق على تسميته بلقب المسيح ف

".أنت تقول هذا"، وفي لوقا أجاب "أنت قُلَت هذا. وِعندما ُسئَل عيسى إن كان هو المسيح أجاب "70:22ولوقا  63:26-65
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لو أن عيسى عليه السالم ادَّعى أنه مسيح اليهود المنتظر لكان هناك دالئل أقوى مما رأينا، ولكان هناك وضوح ال شك فيه في كالم عيسى 

لسالم. وِمن الجدير بالذكر أن عيسى عليه السالم ذكر ُقدوم "ابن اإلنسان" أكثر من ثمانين مرة ولكنه ذكر كلمة المسيح مرات قليلة. عليه ا
 ح عند قدوم "ُمعزٍّ آخر" كما وعد عيسى عليه السالم.ضتالتي َعِلَقت بسيدنا عيسى سوف تإن هذه المالبسات 

 14 يوحنا

 الحق. هَو ُروُح 17ِد.  األبأْن يُعطَيُكم ُمَعزِّيًا آَخَر يَبقى َمعُكم إلى  األب. وسأطُلُب ِمَن 16ِمْلُتم بوصاياَي.  ُكنُتم ُتحّبوني عَ   إذا. 15
 َمعُكم ويكوُن فيُكم. قيمُ ُه يُ ألنم فَتعرِفونَُه، أنتُه ال يَراُه وال يَعرِفُُه. أّما ألنأْن يَقبَـَلُه،  العالمالذي ال يَقِدُر 

 وُمدافع  ها عدة معان  منها ُمساعد وُمَعزٍّ /براكليتوس" ول  Παράκλητονهي " 16جملة الفي  المستعملةونانية اليالكلمة  إن
(biblehub.com.) 
 

 

 
خر م  آإن وجود كلمة "آخر" بعد كلمة براكليتوس يعني أن هذا البراكليت ليس فريد ا من نوعه بل كان ِمثَله كثيرون. وعندما نقول سيأتي ُمَعل  

كثيرين قبله. وقد َفإننا َنفَهم أنه كان هناك على األقل ُمَعل م  قبل هذا، ما يدل على أن هذا المعلم الجديد ليس فريد ا في هذا العالم بل هو ِمثَل 
القدس ألنه ال يوجد إال روح يكون أفضل منهم وأهم أو أرفع َمنزلة إال أنه ِمثُلُهم ِبَشكل  عام. ولهذا فال ُيمِكن أن تعود هذه الكلمة على الروح 

شََّر به ُقُدس واحد فقط وفق ا للمسيحيين. هذا المساعد أو المعز ي أو المداِفع هو نفسه "ابن اإلنسان" ومسيح اليهود وخاتم األنبياء الذي بَ 
ا المختَلقة ضده. وستكون رسالته معن عيسى وغيره من األنبياء. إنه روح الحق الذي َسُيَبر ئ عيسى عليه السالم من كل الُتَهم واالفتراءات

ن ُتَحرَّف ألنها آخر الرساالت وألنه آخر األنبياء. والناس في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفونه وال يسمعون به أإلى األبد وال ُيمِكن لرسالته 
 يقة عن روح الحق وآخر األنبياء." إال أن تالميذ عيسى عليه السالم كانوا يعرفونه ألنه َعلَّمهم الحققلم الكتبة الكاذبنتيجة "

 
على عيسى عليه السالم أن يذهب حتى يستطيع المعز ي أن يأتي؟ لو أن هذا المعزي هو الروح القدس فهو موجود أثناء وجود كان ولماذا 

روح القدس جزء ا من ثالثة في واحد. فإذا كان ال -كما يزعم المسيحيون  -عيسى عليه السالم ألنه من المفترض أن يكون الروح القدس 
ان" كما "الثالوث" فهو موجود ألن عيسى عليه السالم موجود، إال إذا كانوا شخصين ُمخَتِلفين تمام ا كما هي الحقيقة. فالمعز ي هو "ابن اإلنس

.سنرى الحق ا وهو في الوقت نفسه مسيح اليهود الذي بشر به عيسى عليه السالم
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 16 يوحنا

 .اليكمَذَهبُت فأُرِسُلُه  إذا. أمَّا المعزييِر لُكم أْن أذَهَب، فإْن ُكنُت ال أذَهُب ال َيجيُئُكُم .َصدِّقوني، ِمَن الخَ 7

 -نسان"هذا الُمعز ي أو المدافع سوف َيشَهد لعيسى عليه السالم وُيظهر الحقيقة ِبشأنه؛ فقد رفضه اليهود بسبب رسالته فيما َيُخص  "ابن اإل
 يون ِبَدوِرِهم فقد جعلوا منه إله ا.مسيح اليهود. أما المسيح

 
 15 يوحنا

ُكم ألنم أيًضا سَتشَهدوَن، أنت. و 27، فهَو َيشَهُد لي.  األبالُمنبَــِثُق ِمَن  الحق، ُروُح األبِمَن  اليكمالذي ُأرِسُلُه  المعزي. ومتى جاَء 26
 ِمَن الَبدِء َمعي.

تهموه وأمه لعاَلم كان مخطئ ا أشد الخطأ ألن اليهود رفضوا عيسى عليه السالم ورسالته واعز ي أو المدافع َسُيثِبت أن اعندما يأتي هذا المُ 
ي كي لمعز  إله ا. سوف ُيرَفُع عيسى عليه السالم ولن يراه الناس بعد ذلك ولهذا فال يوجد أحد غير اُ  منه المسيحيون بالباطل بينما جعل

كما  7خِضع "أمير هذا العالم" وهي اإلمبراطورية الرومانية التي ُحِكَم عليها في دانيال ُيظِهر الحقيقة، وسوف يأتي روح الحق ِلَيهِزم ويُ 
 سنرى الحق ا.

 
 16 يوحنا

ينونَِة  العالم.ومتى جاَء َوبََّخ 7 ّب إلى ي ذاهِ ألن. وأمَّا على الِبرِّ ف10ال يـُْؤِمنوَن بـي،  ألنهم. أمَّا على الَخطيَئِة ف9على الَخطيَئِة والِبرِّ والدَّ
ينونَِة ف11وَلْن تـََروني،  األب  . يهِ ُأديَن وُحِكَم علَ  العالمسيَِّد هذا  ألن. وأمَّا على الدَّ

" فال ُيمِكن َأن يكون جزء ا من "الثالوث المقدس" فال ُسلطة لديه، وما يتكلم إال ال يتكلُم بشيء ِمن ِعنِدِه، بل يتكلُم ِبما َيسَمعُ وبما أن روح الحق "
 إليه من اهلل. عندما يأتي َسُيظِهر الحقيقة كلها بخصوص عيسى عليه السالم.ما يوحى 

 
ُه ال ألنُكلِِّه،   الحقَأرَشدَُكم إلى  الحق. فَمتى جاَء ُروُح 13أْن َتحَتِملوُه.   األن. ِعندي كالٌم كثيٌر أقولُُه لُكم بَعُد، ولكنَُّكم ال َتقِدروَن 12 

 ل يتَكلَُّم ِبما َيسَمُع وُيْخِبرُُكم ِبما سَيحُدُث.  يتكلَُّم ِبشيٍء ِمْن ِعنِدِه، ب

سيختفي عيسى عليه السالم من هذا العالم وَسُيرَفع، َوُيصلي من أجل أن ُيحَمى تالميُذه. من الجدير بالذكر أنه في بعض المخطوطات 
ى عليه السالم. هذه الُجمل البديلة سأضعها بين القديمة من كتاب يوحنا، ُيصلي ِمن أجل أن يبقوا أوفياء لالسم الذي أعطاه اهلل لعيس

 .biblehub.comقوسين، وبإمكانك التحقق منها في موقع 
 

 17 يوحنا
، األب أيهاالذي أعطَيَتني،   كاسمبالُقدُّوُس، إحَفْظُهم  األب أيها. كإلي، وأنا ذاِهّب العالمأّما ُهم فباقوَن في  العالم. لن أبقى في 11

. وِعنَدما ُكنُت أنا َمَعُهم َحِفْظتـُُهم  جعلتَـُهم 12وأنا واحٌد.   أنتالذي أعطيتني إياه( حتى يكونوا واحًدا ِمثَلما  سملالاجعلهم أوفياء 
ِب. الَهالِك لِـَيتمَّ ما جاَء في الِكتا ابنأعطَيَتني. َحَرستـُُهم، فما َخِسْرُت ِمنُهم أحًدا إالَّ  الذيك اسمالذي أعطيتني إياه( ب سملالأوفياء 
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John 17 

 

11I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy 

Father, protect them by the power of (O Father, keep them faithful to) your name, the name you gave me, 

so that they may be one as we are one. 12While I was with them, I protected them and kept them safe by 

(kept them faithful to) that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction 

so that Scripture would be fulfilled. 

 

 
 

ويدعو اهلل أن ُيبقي التالميذ محافظين عليه وأوفياء له؟ هل هو اسم مسيح اليهود المنتظر  اسم َمن هذا الذي يتكلم عنه عيسى عليه السالم
ُيرفعوا  من نسل إسماعيل؟ َيسَتِعُد عيسى عليه السالم لكي ُيرَفع من هذا العالم، ويدعو من أجل تالميذه الذين آمنوا برسالته. إنه ال يدعو أن

ِلَكشفيطان. لقد أرسل اهلل عيسى عليه السمثله ولكنه يدعو أن يحميهم اهلل من الش ما تم تحريفه من كالم اهلل  الم لتصحيح مسار اليهود و 
 بخصوص هوية مسيح اليهود المنتظر وهو ِبَدورِه ُيرِسل تالميَذُه للتبشير باقتراب مملكة السماء ومجيء "ابن اإلنسان".

 13 يوحنا

ال  ألنهم العالم. بلَّغتـُُهم كالَمَك فأبَغَضُهُم 14ليكوَن لُهم ُكلُّ فـََرحي.   العالموأنا في  . أقوُل هذا الكالمَ كإليأنا ذاِهّب  األن. و  17
. ما ُهم 16أْن َتحَفَظُهم ِمَن الشِّرِّيِر.   بل، العالمأْن ُتخرَِجُهم ِمَن  كإلي. ال أطُلُب 15.  العالممي إلى أنتكما أنا ال   العالميَنَتموَن إلى 

ْسُهم في 17.  العالمأنا ِمَن  . وماالعالمِمَن  . ِمْن 19.  العالمكما أرَسلَتني إلى   العالم. أنا أرسلتـُُهم إلى 18كالَمَك حق .    ألن الحق. َقدِّ
َمُهم فآمنوا . ال ُأصلِّي ألجِلِهم وحَدُهم، بل ُأصلِّي أيًضا ألجِل َمْن قَِبلوا كال20.  الحقأجِلِهم أُقدُِّس نَفسي حتى يتَـَقدَّسوا ُهم أيًضا في 

 .أنََّك أرَسْلَتني العالمفيَّ وأنا فيَك، فُيؤِمَن  أنتِمثَلما  األب أيها. إجَعْلُهم ُكلَُّهم واحًدا لَيكونوا واحًدا فينا، 21بـي.  

.
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 " المعمدانيحيى" يوحنا

 

. ظهر مالك لزكريا اكانت عاقر  ن ُأمه إ إذ اهللعِجزة من . ووالدته هي مُ اباتأليصو ألبوين كبيرين في السن هما زكريا  يوحنا، ُوِلَد 1وقا ِللُ  وفقا  
 بالروح القدس حتى قبل والدته. اابن من زوجته وسوف يكون مليئ  وبشره باألخبار السارة: سوف ُيرَزُق ب

. وسَتفَرُح ِبه وتَبَتِهـُج، 14ا ُتسّميِه يوحنَّا.  نابمرأُتَك أليصاباُت َسِمَع ُدعاَءَك وَسَتِلُد لَك ا الل ألنال تَخْف يا زَكرِيَّا،  المالك. فقاَل َلُه 13
، ولن َيشرَ ألن. 15ويفَرُح بموِلِدِه كثيٌر ِمَن النـاِس،  َخمًرا وال ُمسكًرا، وَيمتِلـُئ ِمَن الرُّوِح الُقُدِس وهَو في  بَ ُه سيكوُن َعظيًما ِعنَد الرَّبِّ

 َبطِن ُأمِِّه، 

صه وِرواياته. وقد استخدم ذلك الكتاب كإلهام لبعض قص ،وِعلم  ِبِكتاب ُمرقس ايةكان على در  - وفيُلسالذي كان َيكتُب رسالة إلى ثا -لوقا
كانوا يتوقعون  الذينإسكات  ايةلوقا يختار منذ البدفإن  ،ولهذا .لُمخَتَلَقة بخصوص عيسى عليه السالمابالنبوءات  درايةكان على  قدوبهذا ف

 جاء في روح إيليَّا. يوحنا أننا وُيخبر  المسيحإيليَّا قبل  جيءم

 راِر، فـَُيهيِّـَئ لِلرَّبِّ َشعًبا ُمستِعّدا لُه.األبويُرِجـَع الُعصاَة إلى ِحكمِة  األبناءاَء مَع باآلِبُروِح إيليَّا وقـُّوتِِه، لُيصالِـَح  الل. ويسيُر أماَم 17

 ااألبرار ولم ُيَهيئ شعب  ولم ُيرِجع العصاة إلى حكمة  األبناءاء مع باآلأنه لم ُيصالح  - كما سنرى - لقصيرةا يوحنامن قصة  الواضح وِمن
 للرب.

 
 وتسميه عيسى. وأخبرها أن قريبتها ها ستنجب طفال  أنمريم وأخبرها  المالك في شهرها السادس، زاَر حامال   أليصابات كانتعندما  

ا صوت مريم َقَفَز فرح   - يوحنا – أليصابات. وعندما َسِمَع الجنينلزيارة  تهذا، انطلقمريم بعندما سمعت و . حامل َوَستُنِجب طفال   أليصابات
ألنها بحمل مريم  أليصاباتأن يكون الروح القدس قد أخبر  . وال ُبدَّ مريمَ  أليصاباتُ باركت ف أليصابات بالروح القدس ومأل مهرحِم أُ  وهو في

 سيدي" وليس "ربي". “ ـن تَُترجم بأ التي يجب” lord" ـخاطبت الجنين بِ  -بقوة الروح القدس  -
 

شهرها السادس في  امال  ح كانت أليصاباتَنَتَذكر أن ولْ  .يوحناا وتركتها ُمباشرة قبل والدة مدة ثالثة أشهر تقريب  أليصابات مريم مع  َبِقَيت
أن مريم تركتها ُمباشرة َقبل والدة  الغريبن مو . أليصاباتفي الشهر التاسع لحمل  قد حدثت ُمغادرة مريم وعلى هذا تكون ،عندما زارتها مريم

 الوقتلصغيرة ِلُمساعدة كبيرة السن في ذلك اتبقى  - وخاصة في تلك األيام ،اليهودثقافة  بما فيها -ثقافة الشرق األوسط  ففي ؛يوحنا
 حاجتهاوقت  أليصابات تتركأنها ق ُأَصد   فال ،لوقا تأليفمن  ولم َتُكن خياال   ليصابات قد حَدَثت فعال  زيارة مريم أِل  ن كانتإفالصعب. 

 ها.يلإ
 
ا ، تمام  ناآلقبل تسعة أشهر.  ه المالكئأنه فقدها بعد لقايبدو  التي -الُنطق  ة" واستعاد زكريا ُقدر يحيى" يوحناه االطفل، سماه أبو والدة  بعد
 ـل الطريق ئالذي سيهي - اهو[يإل/  إيليَّا ] القديمبنبوءة العهد  ُيمأل زكريا بالروح القدس ويبدأ في الغناء ويربط يوحنا ،ليصاباتوأ يوحنامثل 

مع كل هذه و الجسد. بكن الروح إن لم يبعلى األقل  - يوحنا هو إيليَّا بأنلسيد" وليس "للرب" كما ُتَترَجم. وما يقوم به لوقا هو اإليحاء ا"
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 ن في كتاب يوحنا.ا كما هو ُمَدوَّ ذلك الحق   يوحنا ينفيإال أن  ،هو إيليَّا يوحنا بأنلمحاوالت من لوقا ِلُيقِنعنا ا
 

 1يوحنا 
عتَـَرَف قاَل ما أنا عتَـَرَف وما أنَكَر، ا. فا20   أنتِمْن ُأوُرشليَم َكهَنًة والويّـيَن ليسألوُه َمْن  اليهود هإلي. هِذِه َشهادُة يوحنَّا، حيَن أرَسَل 19

 النَّبـيُّ أجاَب ال.  أنتإيليَّا قاَل وال إيليَّا. قالوا هل  أنتهل  إذا، أنت. فقالوا َمْن 21.  المسيح

 أنا بينما نرى في كتاب يوحنا متالء بالروح القدس وحضوره تبدو سهلة جد  االيوحنا المعمدان تجعل التي يرويها لوقا بخصوص  القصةأن 
 عَ فِ  حتى رُ منوا به أن ينتظروا طويال  آسى وغيرهم ممن كان على تالميذ عي ومن الغريب أنه على عيسى الذهاب حتى يأتي الروح القدس.

 .ظارالنتلوأبويه فهي سهلة وال تحتاج  يوحنافي حالة  لكنعيسى لكي يحصلوا على الروح القدس. و 
 

ن كتاب لوقا. م 3صحاح اإلوتم ذكره من جديد في  يوحناَر لوقا. لقد َكبِ من سيدنا عيسى بستة أشهر كما نفهم من  سن ا أكبر لقد كان يوحنا
 أنيأُمُرُهم و  م باألفاعي ويتحدث عن غضب قادمهُ دُهم. َينَعتالذين كان ُيَعم  ُمنَصبة على  كانت التيلغضب انبوته مع مشاعر  يوحناويبدأ 

 كال  إن اِتِهم وأعماِلِهم. يجب أن تظهر نتائجها عليهم وفي تصرف بلباللسان فقط  لتوبةاتوَبِتِهم. وبعبارة ُأخرى يقول إنه ال يكفي  مارُيظِهروا ثِ 
 إذان و نهم ُمخِطئإيقول لليهود  يوحناو  ،فعيسى عليه السالم ُيعطي قصة إيليَّا واألرملة ؛ةماثلالسالم ينقل رسالة م اوعيسى عليهم يوحنامن 
 مالهم وتصرفاِتِهم.هلل وأن تظهر هذه التوبة في أعإلى اا هم أن يتوبوا حق  ينبغي لإبراهيم.  حفدة ألنهمسينجون  أنهم ظنوا

 
أن ُينِفقوا على من هم على  يوحناَيُحثُُهم ، كان الضرائب وفيهم الجنود وجامع نيوحنا بمكثير من الناس أن يتم تعميدهم على يد  أرادولما 

 يطلبوا ال  رواِتِبهم وأالجنود أن يرضوا ب ويطلب من ، يأخذوا أكثر مما هو َمطلوبال  دنيا. ويطلب من جامعي الضرائب أفي هذه ال اأقل حظ  
ا. .امزيد    .اود دولة الرومان أفضل وأقل تذمر  جن ـجعلتلنصيحة للجنود ا ههذو  يبدو أن يوحنا كان مواطن ا روماني ا صالح 

 
 :يوحنامن لوقا بخصوص رسالة  رة  ُمباشأكثَر من جهة أخرى يكتب بصورة  مرقس

 
 1 ُمرقس

. أنا َعمَّدتُكم 8أنَحنَي وأُحلَّ رِباَط ِحذائِِه.   ألنَمْن هَو أقوى منِّي. َمْن ال أحسُب نْفسي أهاًل  . وكاَن يُبشُِّر فيقوُل َيجيُء بَعدي7  
نَهِر وتَعمََّد على َيِد يوحنَّا في  الَجليِل،. وفي تِلَك األيّاِم جاَء َيسوُع ِمَن النـاِصَرِة التي في 9بالماِء، وأمَّا هَو فُيعمِّدُُكم بالّروِح الُقُدِس.  

 األُرُدِن. 

الشخص الذي سيأتي  ذلكلحل رباط حذاء ه َغيُر ُمؤهل أنيشُعر  يوحنان ألدرجة  هسيأتي بعده سيكون أقوى وأفضل من الذي نإ يوحنا يقول
ال  . فهوتهياأو أثناء ح هَقبل ال يوحناسيأتي بعد  المنتظر اليهودلمهمة في هذه الجملة هي "بعدي". فهذا الشخص أو مسيح االكلمة و بعده. 

.يوحنابعد وفاة  أتيالمنتظر سي المسيحهذا  نإأن نقول  العدللبعيد. وبهذا فإن من ا بللقريب الُمسَتقبل اَيَتَكلم عن 
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ال يوجد و السالم.  ماعليه بيدهد لكي ُيَعمَّ  ينحني ليوحناولكن عيسى عليه السالم  يوحناال ينحني فبتعميد عيسى عليه السالم.  يوحنا يقوم
َلتم تعميد  يوحناَم عنه ن عيسى عليه السالم هو َمن َتَكللعيسى عليهما السالم. ولكن لو كا يوحناِلِقصة تعميد  ل في كتاب ُمرُقسصف كامو 

 نفسه.وفق ا لشهادة يوحنا  – يوحنا التعميد بيدالمنتظر أفضل بكثير من الشخص  التعميد بيدكون  ،يسى عليه السالمعلى يد ع يوحنا
 

لموجودة في ُمرُقس مع أنه اقا، بعد أخذ القصة من ُمرُقس، بالتعديل عليها حتى ُتالئم مفهومه للمسيح. فيقوم بإسقاط كلمة "بعدي" لو  يقوم
 ،بالماءِ . فقاَل لُهم يوحنَّا أنا ُأعمِّدُُكم 16: "المنتظر المسيحُيضيف كلمة "نار" عند وصف طريقة تعميد و ، 13ُسل يكتبها في كتاب أعمال الر  

 "نار"وكلمة  ."أُحلَّ رِباَط ِحذائِِه، فيـَُعمِّدُُكم بالرُّوِح الُقُدِس والنـارِ  ألنَمْن هَو أقوى ِمنِّي، وما أنا أهّل  -الترجمة العربية أضافت كلمة "اآلن"  – نآلوَيجيُء ا
وال  ،بالنارَد عيسى عليه السالم َعمَّ  أنيذكر  دالجديمن ُكُتب العهد  إِلضفاء نوع من الدراما على القصة فال ِكتابَ  -ي حسب رأي - ُأضيفت

المعمدان وطريقة عيسى عليه السالم: بين التعميد بالماء والتعميد  يوحنابين طريقة تعميد  كانتالمقارنة  ألن االمقصود مجاز  ُيمِكن أن يكون 
كما ذكروا التعميد  كروهس فلو َحَصَل التعميد بالنار لكانوا ذذكروا التعميد بالروح الُقدُ  الجديدبالروح الُقُدس والنار. وبما أن ُكت اب العهد 

ي اختالف بين طريقة تعميد أك ما ال يترُ  ،ايض  أا خذنا التعميد بالروح القدس مجاز  أل ن التعميد بالنار هو َمجازإُقُدس. ولو قيل بالروح ال
ووَقَف  فانقسمتوَظهَرت لُهم ألِسَنٌة كأنَّها ِمْن ناٍر، " 3:2في أعمال الرسل أما القصة  عليه السالم وطريقة تعميد سيدنا عيسى عليه السالم. يوحنا

هي من اختراع لوقا كما اخترع كلمة نار في التعميد. وكذلك لم يقم عيسى عليه السالم بالتعميد بالنار؛ وحتى لو ف ".على ُكلِّ واحٍد ِمنُهم ِلسانٌ 
 كانت نار ا، فعيسى عليه السالم كان قد ارتفع.

 

يسى ُيِطلُقها سيدنا ع نفسها هذه الرسالة صبحت قريبة.أمملكة السماء  ألنن يتوبوا أعليه السالم من الناس المعمدان  يوحناَمتَّى، يطُلب  في
مملكة السماء  َر ِبُقربمنهما َبشَّ  كال  أن رسالة واحدة و  السالم قدم اوعيسى عليهم يوحنامن  ال  كُ  أنما ُيثِبت  15:1عليه السالم في ُمرُقس 

يوحنا وكل من عيسى و  ،" عندما يأتي كما هو مذكور  في دانيال أي َبعَد تدمير الوحش الرابعاإلنسان ابنالتي َسُيقيُمها " نفسها لمملكةا وهي
 سنة. 600 اليبحو قبل تدمير ذلك الوحش  ءعليهما السالم جا

 
 3 َمتَّى

 قتربَ َملكوَت السَّماواِت ا ألن. فيقوُل تُوبوا، 2يَِّة اليهودبشِّر في برِّيَِّة . وفي تِلَك األيّاِم جاَء يوحّنا الَمعمداُن يُ 1

 1 ُمرقس
-جيِل. ناإل. فُتوبوا وآمنوا باللقتَرَب َملكوُت . فيقوُل َتمَّ الزَّماُن وا15، اللعِتقاِل يوحنَّا، جاَء َيسوُع إلى الجليِل يُعِلُن ِبشارَة . وبَعَد ا14

 -ةلطيبا األخبار

 أنيد عيسى عليه السالم؟ ال أظن بيجب أن يتعمد  ه هو َمننإقال  لماذاعيسى عليه السالم؟  ىا عندما رأالمعمدان ُمرتبك   يوحناكان  هل
يوحنا كان أن عيسى و  فال ُبدَّ  أليصاباتتزور  كانتوبما أن مريم  .عمومة بناا - كما هو َمذكور - يوحنافعيسى و  ،هذه القصة حقيقية

عيسى عليه المعمدان لم َيعِرف يوحناأن  -1كما هو مذكور في يوحنا  - ا إلى حد  ما. لكننا َنِجدمع   كبراقد و ل منهما اآلخر ف كيعر 
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ه لم نإيقول  يوحنا ألنقام بتعميد عيسى  يوحنا أننا نستخلص أنيوحنا إال يد بذكر يوحنا تفاصيل تعميد عيسى لم يو السالم إال بعد التعميد. 

ا بالروح نه كان ممتلئ  أبما  - اَف عيسى عليهما السالم وهو ما زال جنين  يوحنا َعر أن من  قرأنا ماوهذا ُيناقض  .يسى قبل التعميدَيعِرف ع
يوحنا وهذا مؤلف كتاب قصة غير ُمقِنعة على أقل تقدير.  فهي عيسى عليه السالم لم يعرفيوحنا كون أما  عمومة.  ابنيوكانا  - الُقُدس

 وال تعني المستقبل القريب. يوحنانجد كلمة "بعدي" وتعني بعد موت  يةومرة ثان "الذي يأتي بعديالمعمدان "  يوحناسان يذكر على ل
 

 1يوحنا 

بَعدي . هذا هَو الذي قُلُت فيِه َيجيُء 30.  العالمالذي يرَفُع َخطيئَة  الل، فقاَل ها هَو حَمُل هإلي. وفي الَغِد رأى يوحنَّا َيسوَع ُمقِباًل 29
. وَشِهَد يوحنَّا، قاَل رأيُت 32إلسرائيَل.   . وما ُكنُت أعرِفُُه، َفِجئُت ُأَعمُِّد بالماِء حتى َيظهرَ 31ُه كاَن قَبلي.  ألنرَُجّل صاَر أعَظَم ِمنِّي، 

َد بِالماِء قاَل لي الذي ترى الرُّوَح ينِزُل . وما ُكنُت أعرِفُُه، لكنَّ ال33الرُّوَح يَنِزُل ِمَن السَّماِء ِمْثَل حمامٍة وَيسَتِقرُّ عَليِه.   ذي أرَسَلني أُلَعمِّ
. وكاَن يوحنَّا في الغِد واِقًفا ُهناَك، ومَعُه 35.  الل ابن. وأنا رأيُت وَشِهدُت أنَُّه هَو 34الُقُدِس.   وحِ وَيسَتِقرُّ عَليِه هَو الذي َسيـَُعمُِّد بالرُّ 

 لَتفتَ . وا38. فَسِمَع التلميذاِن كالَمُه، فَتِبعا َيسوَع.  37.  اللإلى َيسوَع وهَو مار  وقاَل ها هَو حَمُل . فنَظَر 36اثنان ِمْن تالميِذِه.  
 تُِقـيُم.تُريداِن قاال رابـي  أي يا ُمَعلُِّم( أيَن  ماذاَيسوُع فرآُهما يَتَبعانِِه، فقاَل لُهما 

 40أو  30وا عيسى عليه السالم. أما يوحنا الذي ُكِتَب بعد تركوه واتبع يوحناتالميذ  بعض ولى أناأل ة" الثالثاألناجيلي من "أر ذكُ ي ال
المعمدان  يوحنان بعض تالميذ أيجد أنه ال بد من ذكر ف األخرى، أي بعد رفع عيسى عليه السالم بأكثر من ستين سنة،" األناجيل" منسنة 

 .يوحناَبع هو ال حرى أن ُيتَّ أيوحنا لكان عيسى هو من تنبأ به  كانفلو ا، يوحنمن  ةإضافات ذكيتركوه واتبعوا عيسى عليه السالم. هذه 
ولى األ ةن الُكُتب الثالثأوبما وفي الُمقابل، . مصداقيةتكون القصة أكثر  لكيمن ذكره  قبل يوحنا ال تذكر ذلك فال ُبدَّ  ةوبما أن الُكُتب الثالث
 لعيسى عليه السالم ولألحداث. اكونها أقرب زماني   ،اا من يوحنأنها أكثر ِصدق  لم تذكر ذلك فال بد 

 
يوحنا  ة األولى، وكذلك "إنجيل"لُكُتب الثالثوفق ا ل استمر في التعميد حتى بعد معرفته بعيسى عليه السالم المعمدان يوحناإن ما حدث هو أن 
 ماا كالماء تمام  م كان ُيعمد في نهر األردن بليه السالعيسى ع ، بل نرى أننهر األردنبالتعميد في  المعمدان فقط يوحنانفسه. لم يستمر 

ا. يد عيسى أيض  بيوحنا تعمد لكان  ومختلفة عنها يوحناأهم من طريقة تعميد يسى عليه السالم طريقة تعميد ع تد. ولو كانُيَعم   يوحناكان 
في باعه والبدء ت  السالم ولكان طلب منهم التوقف عن ايد عيسى عليه بأن يتعمدوا كان سيطلب من تالميذه المعمدان  يوحناليس هذا فقط، ف

كان هو من تنبأ  لونفسه سيتوقف عن التعميد ويتبع عيسى عليه السالم  المعمدان يوحنان إبل  ،ليس ذلك فقطو باع عيسى عليه السالم. ت  ا
 .المنتظرعيسى عليه السالم لم يكن الشخص  ألنالدعوة في ليه السالم بل استمر على طريقته لم يتبع عيسى ع يوحنايقة أن الحقبه. و 
 

 3 يوحنا
. وكاَن يوحنَّا يـَُعمُِّد أيًضا في عيِن نون، بِالُقرِب ِمْن 23يَِّة، فأقاَم فيها َمعُهم وأَخَذ يـَُعمُِّد.  اليهود. ثُمَّ جاَء َيسوُع وتالميُذُه إلى بالِد 22

ويَتعمَّدوَن،   ، ِلَكثرِة الماِء فيها. وكاَن النـاُس َيجيئونَ ماليس
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تتناقض مع القصة المذكورة في َمتَّى حيُث  ،عرف عيسى عليه السالم مباشرة بعد تعميده يوحنا أن، من 1القصة المذكورة في يوحنا  إن
لو و خر. آا أو أن ينتظروا شخص   المنتظركان هو  نإتالميذه ليسألوا عيسى عليه السالم  -عندما كان في السجن  -المعمدان  يوحناُيرسل 
ولكان عرفه  ،ن يبعث تالميذه للسؤالأوما كان عليه  ،عيسى رف من هوعَ  نهو الرسول الذي ُأرِسل أمام السيد لكاالمعمدان  يوحناكان 
 ،يدنزل على عيسى عليه السالم بعد التعمي حق ا قد رأى الروح القدس المعمدان يوحناأن  بالروح الُقُدس. ولو اكونه مملوء   ا منذ صغرهفور  

 ولهذا  ،لمؤلفينامن خيال  إضافاتما هي إال  قصصكل هذه الالميذه لسؤال عيسى عليه السالم. ا كان أرسل تلمَ  ،ا من السماءوسمع صوت  
 .الواضح بينها نجد التناقض

 11 َمتَّى

. 4هَو الَّذي َيجيُء، أو نَنتظُر آَخَر  أنتُه هْل . ليقولوا لَ 3بَعَض تالميِذِه  هإلي، فأرَسَل المسيح. وسِمَع يوحّنا وهَو في السِّجِن بَأعماِل 2
يُطهَّروَن، والصمُّ َيسَمعوَن،  والُبرصُ . العمياُن يُبصروَن، والُعرُج يمشوَن، 5ْرِجعوا وأْخِبروا يوحّنا ِبما َتسَمعوَن وتـََرْوَن فأجابـَُهم َيسوُع ا

 هنيًئا لمن ال يفُقُد إيمانَُه بـي. . و 6والَموتى يَقوموَن، والَمساكيُن يَتلقَّوَن الِبشارَة.  
 

ا عن عيسى يعرف شيئ   يكن لم يوحنا أنفي حقيقة  للشك ترك مجاال  يال  - عن طريق تالميذه -عليه السالم  لعيسىالمعمدان  يوحنا فسؤال
من نسج خيال ُكت اب قصة نزول الحمامة على عيسى بعد التعميد والصوت من السماء ما هي إال قصص  أن الواضحعليه السالم. ومن 

ا. ففي حالة "إنجيل" يوحنا تم تطوير قصصه فشيئ   اشيئ   تحسينهاخر و خر ومن كاتب آلتم تناقلها من شخص آل أنه " أواألناجيلهذه "
ي يوحنا وليس في " فقط فاهلل"حمل  ـاألولى. ولهذا ُيدعى عيسى عليه السالم ب ةلثالثا" األناجيلف مع "ولهذا فهو ال ُيَصنَّ  ،ةاليراديكبطريقة 

 الُكُتب األخرى.
 

في جوابه لسؤال تالميذ  نفسها ةالطريق هذه موض ومن أجوبة غير واضحة، نجدإجابات عيسى عليه السالم من غ ما فيعهدنا م وكما
هذه  مثل بب وراء. إن الساوغيرهم 69-66:22ولوقا  23-22:14عليه السالم. َسَتِجد ِمثل هذه اإلجابات الغامضة في يوحنا  يوحنا

ما أن هناك كالم   ،خر ال عالقة له بالسؤالآأن هذه اإلجابات مأخوذة من مكان  إما هو ،ال عالقة لها بالسؤال التي، لغامضةااإلجابات   اوا 
قة أفضل من د بطريبياء بعده الذي َسُيَعم  األنالمعمدان عليه السالم َبشَّر بقدوم أعظم  يوحناأن  يه الخالصة خر ُحِذَف أو تَم تحريفه.آ

 نإعليه السالم  تالميذه لسؤال عيسى يوحنا أرسل لقد .عليه السالم يد عيسىهو بد ى عليه السالم ولم َيَتَعمَّ بتعميد عيس يوحنا. قام يوحنا
ميد التعي فيوحنا . استمر الخيالال من نسج إ ماالصوت من السماء ما ه ماعه لم يعرفه وأن رؤية الحمامة وسأنما يعني  ،المنتظركان هو 

بقي عيسى بل بقي على طريقته و  يوحناهما في التعميد أي فرق. َلم يتَِّبع تيولم يكن بين طريق المعمدان يوحناده التعميد كما عمَّ وبدأ عيسى 
تالميذ  عضن بأذكر في لثغراتيوحنا يحاول َسد ا كتاب يوحنا. فمؤلف ان كما هو مذكور في "إنجيل"ثناولم يتَّبع عيسى إال  ،معه تالميذه
لم يكن يعرف عيسى  المعمدان يوحنان على أغفل عن حذف الدليل ولكنه  .تالميذ عيسى عليه السالمإلى تركوه وانضموا  المعمدان يوحنا

ذا المعمدان. وله يوحنا بهَر عيسى لم يكن الشخص الذي َبشَّ  أنأن نستنِتج  المنطقيَفمن  ،لم َيتَِّبع عيسى يوحناعليه السالم. وبما أن 
 اهلل - شرع –طريقة  تبعه المملكة على هذه األرض ويسيد العهد الذي َسُيقيم هذ ءقرب قدوم مملكة السماء ومجيبير التبشفي  يوحنا استمر
 يون.المسيحكما يدَّعي  اليهودعيسى لم يكن مسيح  ألنالتعميد ولم َيتَِّبع عيسى في يوحنا استمر  لقد فيها.
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 اإلنسان ابن

ه عيسى عليه السالم أنألجابك  اإلنسان ابنِمنُهم عن  اأي   سألتَ  لوو  ،ينيالمسيح بين " هي من أكثر النبوءات تداوال  اإلنسان نابنبوءة " إن
 فيموجودة  اإلنسان ابن. إن نبوءة العالما بالمالئكة ِلَيحُكم محفوف   الغيومعلى  اإلنسان ابنسيأتي  ،ينيللمسيح ووفق ابال تفكير أو َتمحيص. 

من التفاصيل عن المستقبل وكذلك  اها ُتعطي كثير  ألن اليهودمن أهم النبوءات عن مسيح  - اليهودين و يالمسيحعند  -وُتعتبر 7اب دانيال كت
 .الوقتفي ذلك  المؤمنينعليها وعلى  ممنطقة وسيطرتها في الا هام  دور   ؤديالنبوءة صورة عن أربع ممالك ت . وترسم هذهاإلنسان ابنعن 

 
مدة طويلة قبل أن لسائدة في المنطقة الاللغة  هي كانت التيحتى السابع تم كتابتها باللغة اآلرامية صحاح الثاني بات دانيال من اإلكتا إن

. االستعاراتو  المجازة بالمملوءبالكتابة التصويرية  وُيسمى أسلوب كتابة دانيالتصبح العربية هي اللغة السائدة في القرن السابع للميالد. 
 ابنعندما يذكر " -لا -التعريف  )الـ(دانيال ال يستخدم  خرى التي ُكِتَبت بهذا األسلوب كتاب زكريا. وتجدر اإلشارة إلى أنالُكُتب األ ومن

رة ف كبيو حر العبرية والعربية، ال تحتوي على ا مثل . فاللغة اآلرامية، تمام  اإلنسان ابنكبيرة لوصف  ا". وكذلك فهو ال يستعمل حروف  اإلنسان
الري " ـا لِ م. ووفق  علَ  اسمالعام إلى  االسمل ُتحو  في اللغة االنجليزية بحرف كبير  ابتداء   ن كتابة كلمة  إذ إ اإلنجليزية،كما هو موجود في اللغة 

 10ة من ِكتاب دانيال. القديم اليونانيةفي أي من المخطوطات  اإلنسان ابنالتعريف لوصف  )الـ(، ال يوجد "هورتادو و
 
 إلىالعبرية واآلرامية ترمز يرمز إلى أي إنسان بشكل عام. إن كلمات "بار إيناش" و "بار آدم" و "ِبن آدم" في اللغتين  اإلنسان ابنلقب  إن

د ي لناس" كلقب وُ ا ابنلفلسطينية نستعمل "اآدم" وفي العامية  ابنفي اللغة العربية نستعمل مصطلح "و . نفسه المعنى فيدوت نفسه الشيء
أكثر  عملنه استُ أنجد إذ الجديد ُكُتب العهد محصور ا في اإلنسان ليس  ابنلقب إن العبرية واآلرامية. في  للقب نفسهاهذا معنى فيد توهي 
استعمل  لقد دم".آابن " ـب -ا لكتاب دانيالوفق   -دانيال اهلليخاطب حيث في ُكُتب مثل المزامير وحزقيال  القديممرة في العهد  100من 

أال وهي تدمير  - لمهمة عظيمة اهللنه تم اختياره من ِقبل أإال  أكثر،ا ال ومع كونه إنسان   .شخص  ُمعينإلى اإلنسان ليرمز  ابنلقب دانيال 
 في جميع أنحاء األرض. اهلل اسما لجميع اأُلمم وِلَينُشر الوحش الرابع وليكون منارة وسراج  

 
يظهر و نه كان يشير إلى نفسه. إالمسيحيون ". وبطبيعة الحال، يقول اإلنسان ابنار لقب "عيسى باستمر  رَ كَ "، ذَ األناجيللمؤلفي " اووفق  

كما لو كان  الغائبصيغة بمرة، وكلها  14في ُمرُقس استخدمه عيسى ف ؛مرة 80األناجيل األربعة أكثر من " في اإلنسان ابنمصطلح "
مرة كلها  25المصطلح هذا استخدم لوقا وكذلك . الغائبصيغة بها ، وكلةمر  30في َمتَّى تم استخدامه و آخر.  خصيتحدث عن ش عيسى

 .الغائبصيغة ب
 
 ابنيتكلم عيسى عليه السالم عن  34:7ولكن في لوقا  ،" بشكل عام كوصف لقدوم  ُمسَتقَبلي  األناجيلفي " اإلنسان ابنسُتخِدَم لقب ا لقد

ُيشيُر إلى عيسى عليه السالم. "نساناإل ابن"أن لقب وفي هذه الحالة يبدو  ؛جاءقد وكأنه  اإلنسان
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يأُكُل وَيشَرُب، فُقلُتم هذا رَُجّل  اإلنسان ابن. وجاَء 34. جاَء يوحنَّا الَمعَمداُن ال يأُكُل الُخبَز وال َيشَرُب الَخمَر، فُقلُتم فيِه َشيطاٌن 33
يٌر، وَصديٌق ِلُجباِة الضَّراِئِب والخاِطئيَن.  أكوّل وِسكِّ

 ابننفسه على أنه إلى شار أأن عيسى عليه السالم يبدو  إذن يالغائب ما عدا مرتصيغة بة ومعظمها مر  13في يوحنا  اإلنسان نابُذِكَر  لقد
 .اإلنسان

 
 8 يوحنا

 األب. و 29.  األبني َعَرفْـُتم أنِّي أنا هَو، وأنِّي ال أعَمُل شيًئا ِمْن ِعندي وال أقوُل إالَّ ما َعلَّمَ  اإلنسان ابن. فقاَل لُهم متى رَفعُتُم 28
 ي في ُكلِّ حين أعَمُل ما يُرضيِه. ألنالذي أرَسَلني هَو َمعي وما َتركني َوحدي، 

 9 يوحنا
. فقاَل لَه 37. أجاَب وَمْن هَو، يا سيِّدي، فأُْوِمَن بِه 36 اإلنسان ابنب أنتَطَردوُه، فقاَل َله ِعنَدما َلِقـَيُه أتُؤِمُن  أنهم. فَسِمَع َيسوُع 35

 رأيَتُه، وهَو الذي ُيَكلُِّمكَ  أنتَيسوُع 

 ه:ابدأ دانيال بوضع تاريخ زمني لرؤيي إذ اإلنسان ابنبخصوص  7دانيال  اننتقل إلى رؤي اآلن

 ُلَم وأخبَـَر بُخالَصِتِه. حُ .في السَّنِة األولى ِمْن َعهِد بَلشصََّر َمِلِك باِبَل، َحُلَم دانياُل ُحُلماً رَآُه في َمناِمِه وهَو على ِفراِشِه، فكَتَب ال1

 אבשנתחדהלבלאשצרמלךבבלדניאלחלםחזהוחזויראשהעלמשכבהבאדיןחלמאכתבראשמליןאמר

 

هذه  ر مالك  سَّ ا، فَ . والحق  بعضعن بعضها  ختلفيوهذه الوحوش  .رأى دانيال في ُحُلم أربعة وحوش يخرجون من البحر وباختصار،
 كان ريبة من البحر فذلك ُيساِعدنا على تحديد الموقع الجغرافي لهذه الممالك ومعرفتها.ق نها أربع ممالك مختلفة. وكونهاأالوحوش على 

ما جعله أقل ، ن فقطجِبَر الوحش على الوقوف على قدمين اثنتيأُ و  جناحينال يننسر. وتم نزع هذ بجناحيسد أول على شكل الوحش األ
الوحش الثاني فكان على شكل ُدب وكان  أما .اما يجعله ضعيف  ، ألسدان قلب إنسان وهو قلب أقل قوة م هذا الوحش قلبَ  يَ عطِ ُسرعة. وأُ 

أجنحة  ةل هذه األضالع مناطق استولى عليها هذا الوحش. وثالث هذه الوحوش كان على شكِل َفهد مع أربعأضالع وقد ُتَمث   ةفي فمه ثالث
. وترمز الرؤوس األربعة كثيرةُسرعة هذا الوحش عندما اجتاح مناطق  ترمز األجنحة األربعة إلىو رؤوس وُأعطَي قوة للحكم.  ةوكان له أربع

أصبحت  هالحياتها ولكن اها استمرت في الحياة وُأعِطَيت امتداد  إال أن ،انهزمت وخسرت قوتها ةملوك هذه المملكة. هذه الوحوش الثالثإلى 
 ضعيفة.

 
 ةمع الوحوش الثالث دثه بأي وحش نعرفه كما حولم ُيَشبَّ خرى الوحوش األ ا عنوكان هذا الوحش مختلف   ،ركز دانيال على الوحش الرابع لقد
من حديد ومخالب معدنية. قام هذا الوحش بابتالع ضحاياه وداس وسحق البقية. وكان لهذا  اسنان  أبأن له ولى. وصف دانيال هذا الوحش األ

ن يهذا القرن عين يَ عطِ رون العشرة. وأُ من الق ةهذه القرون َوَيقَلع ثالث خر ينمو بينآ اصغير   اورأى دانيال قرن   .على رأِسه ونالوحش عشرة قر 
الف من المالئكة وكان ُهناك اآل ،ن ُيَدمر جسدهأَوُحِكَم على هذا الوحش بالموت و محكمة السماء  ُعِقدتوقد  ُأمور عظيمة.في تكلم به  اَوَفم  
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 هلل.إلى اَلَقب  يرُمز وهو  –" قديم الزمان ِضَر أمام "نسان ُأحإ ابنك ارأى دانيال شخص  . ثَُم اهللُيَسبحون 

 . وَتخُدُمُه أُلوُف أُلوٍف، وَتِقُف بَيَن يديِه رِْبواُت رِْبواٍت. فجَلَس أهُل القضاِء وفُِتَحِت األسفارُ 10

 יתב דינא יקומון קדמוהי רבון ורבו ישמשונה  (אלפים כתיב) אלפין אלף קדמוהי מן ונפק נגד נור די נהר י
 פתיחו וספרין

الترجمة -، فأسَرَع إلى الشَّيِخ الطَّاِعِن في السِِّن آتيًا على َسحاِب السَّماءِ  ِبِمثِل ابن إنسانٍ  إذا.ورَأيُت في َمنامي ذِلَك اللَّيَل، ف13
 . فُقرَِّب إلى أماِمهِ -قديم الزمان الصحيحة

 הקרבוהי וקדמוהי מטה יומיא עתיק ועד הוא אתה אנש כבר שמיא ענני עם וארו ליליא בחזוי הוית חזה יג

الشُّعوُب ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة وِلساٍن ويكوَن - 27انظر جملة  حتى تخدمه الصحيحةالترجمة –. وُأعِطـَي ُسلطانًا وَمجدًا وُمْلكًا حّتى تعُبَدُه 14
اُه الزَّمنُ   .ُسلطانُُه ُسلطاناً أبديًّا ال يَزوُل، وُمْلُكُه ال يتَـَعدَّ

 די ומלכותה יעדה לא די עלם שלטן שלטנה יפלחון לה ולשניא אמיא עממיא וכל ומלכו ויקר שלטן יהב ולה יד
 תתחבל לא

يز يما هو إال لتم "إنسان بناك". إن استعمال دانيال لعبارة اهللُيحَضر أمام " כבראנשَكباْر إنش/  إنسان/ ابنا "ِبِمثل رأى دانيال شخص   لقد
لم ر ا مو أاهلل عطاه أاهلل و مام أَيمُثل  اهلل. لقد رأى دانيال َرُجال  في ذلك المكان يسبحون ويحمدون  دينو الموجالئكة الف المآهذا الشخص عن 

 .اا وُمْلك  ا وَمجد  تلكها هذا الرجل من قبل: ُسلطان  يم
 
نيال: هذه الوحوش األربعة هي ممالك بعضها ولكن لم َيِتم تسميُتها. وقام أحد المالئكة بتفسير الرؤيا لدا تم وصف هذه الممالك األربع لقد

اإلنسان  ابنا في المنطقة. وسيسَتِمر هذا االضطهاد حتى مجيء ا بارز  دور   ؤديواألخرى ت ،المقدسةوُتسيطر على األرض  المؤمنينَتضَطِهد 
 و المملكة الرابعة.أيتم التخلص من هذا الوحش الرابع ف
 
 في رؤيا دانيال هي: أن هذه الممالك األربع ب المقدس""الكتاالرائج والمقبول بين ُخبراء  من
 اإلمبراطورية البابلية -1
 Medo-Persian Empireاإلمبراطورية الفارسية  -2
 ونانيةيلااإلمبراطورية  -3
 إلمبراطورية الرومانيةا اوأخير   -4
 

 الدبأما و  في العراق. بجناحين مات ألسدالعثور على ُمَجسَّ وحتى يومنا هذا يمكن  ،يمثل اإلمبراطورية البابليةفالنسر  جناحيذو  األسدأما 
 539سنة  اليحو اإلمبراطورية البابلية  تهزم أن جاءت هذه اإلمبراطورية بعدوقد يمثل اإلمبراطورية الفارسية. فثالثة أضالع في فمه ذو ال

 ه األماكن التي غزتها هذ وأ  جغرافية،  مواقع الثالثة ضالعاأليمكن أن تمثل و   البابلية.  اإلمبراطورية  قبل الميالد وتم استيعاب ثقافة
المملكة.
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 330هزمت اإلمبراطورية الفارسية في عام وقد ا. سريع   توسعهاإذ كان ، اليونانيةذو األربعة أجنحة وأربعة رؤوس اإلمبراطورية  النمريمثل و 

 ها اإلسكندر المقدوني.قبل الميالد، وتم تقسيمها إلى أربع ممالك منفصلة بعد وفاة ملك
 

هذا الوحش و  ؛هءيلتهم ويسحق أعدا - هو أقوى من الممالك األخرىو  أسهعلى ر  اقرن   11أسنان من حديد وبيظهر الوحش الرابع،  ا،وأخير  
به أي حيوان. ال يش -الثالثة األولى الوحوش على عكس -الوحش الرابع  انية. ومن المثير لالهتمام أن نلحظ أنيمثل اإلمبراطورية الروم

، وحاول تغيير القانون واألوقات، وهو اهلل -يمكن أن يقارن بهذه المملكة. وكان للوحش قرن تكلم ضد العلي يوانلم يكن هناك ح أنه كما لو
 ا.أمر سنناقشه الحق  

 
لماء ع بعض القوة والمجد. نوسوف ينَتِصر قديسو العلي ويرثو  رقدت محكمة سماوية وتم إصدار الحكم ضد هذه المملكة: َسُتَدمَّ عُ  مث

مركز الديانة  - اإلمبراطورية الرومانية تبرئةفي محاولة منهم ل ،اليونانيةالمملكة الرابعة ما هي إال اإلمبراطورية  أنيين يدَّعون المسيح
 قسيمعن طريق ت ين. ويقومون بذلكالحقيقي اهللالذي يضطهد عباد المقصود ن تكون الوحش أمن  -انتشارهافي  ية والسببَ المسيح

ر قرنين وُيَفس   اذ ش ايرى دانيال كب إذ 8صحاح إل في ة إلى مملكتين: ميديا وفارس. ولكن هذا يناقض تفسير رؤيا دانياياإلمبراطورية الفارس
 بعإلى أر  اليونانيةية كان في جسد واحد. وزيادة على ذلك فقد انقسمت اإلمبراطور لمملكة ميديا وفارس: ملِ  َمِلكانالقرنين هما  أنب ذلك مالك  

و الوحش أاليونانية ظهرت اإلمبراطورية الرومانية وهذا ال ينطبق على اإلمبراطورية الفارسية. وبعد اإلمبراطورية  ،ممالك بعد موت اإلسكندر
 الرابع.

 
ينان وفم يتكلم على الذات ه يختلف عن القرون األخرى وله عألناهتمام دانيال على الوحش الرابع وخاصة القرن الحادي عشر  ينَصب  
 ية. يكتب دانيال:اإلله

 
نانُُه ِمْن حديٍد، . فرِغْبُت في االطِّالِع على حقيقِة الحيواِن الرَّابِع اّلذي كاَن ُمخَتِلفًا َعْن سائِِر الحيواناِت وهاِئاًل جدًّا، واّلذي أس19

 وأظفارُُه ِمْن ُنحاٍس، وأكَل وسَحَق ورَفَس الباقي برجَليِه، 
( שניה כתיב) שנה יתירה דחילה( כלהון כתיב) כלהן מן שניה הות די רביעיתא חיותא על ליצבא צבית אדין טי

 רפסה( ברגליה כתיב) ברגלה ושארא מדקה אכלה נחש די( וטפריה כתיב) וטפרה פרזל די

ت ِمْن أماِمِه َثالثُة ُقروٍن، وكاَن َله ُعيوٌن وَفٌم يَنِطُق بَعظائِِم . وعلى الُقروِن العَشَرِة الّتي في رأِسِه، وعلى الَقْرِن اآلخِر اّلذي طَلَع فَسَقطَ 20
 األموِر، وَمنَظُرُه أضَخُم ِمْن َمنَظِر أصحاِبِه.

 דכן וקרנא תלת( קדמיה כתיב) קדמה מן( ונפלו כתיב) ונפלה סלקת די ואחרי בראשה די עשר קרניא ועל כ
 תהחבר מן רב וחזוה רברבן ממלל ופם לה ועינין

 . . وَنَظْرُت الَقْرَن فَرأيُتُه ُيحاِرُب القدِّيسيَن ويَغِلبـُُهم21
להן ויכלה קדישין עם קרב עבדא דכן וקרנא הוית חזה כא
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، اللِلقدِّيسي  ، وحَكَم بالَعدلِ -اللهي قديم الزمان ِبَمعنى  الصحيحةالترجمة -. ولكْن جاَء الشَّيُخ الطَّاِعُن في السِّنِ 22 وحاَن  العليِّ
 اّلذي فيِه َيحوزوَن الُمْلَك. الوقت

 קדישין החסנו ומלכותא מטה וזמנא עליונין לקדישי יהב ודינא יומיא עתיק אתה די עד כב

الَمماِلِك، فتأُكُل ائِِر . وهذا هَو التَّفسيُر اّلذي ُأعِطـَي لي الحيواُن الرَّابُع يكوُن الَممَلكَة الرَّابَعَة على األرِض، وتكوُن ُمخَتِلَفًة َعْن س23
 األرَض ُكلَّها وَتدوُسها وَتسَحُقها.

 כל ותאכל מלכותא כל מן תשנא די בארעא תהוא( רביעיה כתיב) רביעאה מלכו רביעיתא חיותא אמר כן כג
 ותדקנה ותדושנה ארעא

 بَعَدُهم َمِلٌك آَخُر َيخَتِلُف َعِن األوَّليَن وُيخِضُع َثالثََة ُملوٍك،. والُقروُن العَشَرُة الّتي َتحُكُم تِلَك الَممَلكَة، هَي عَشَرُة ُملوٍك ثُمَّ يَقوُم 24

 מלכין ותלתה קדמיא מן ישנא והוא אחריהן יקום ואחרן יקמון מלכין עשרה מלכותא מנה עשר וקרניא כד
 יהשפל

يسيِه، وَيظنُّ أنَُّه يـُغَيـِّرُ  الل. ويَنِطُق بأقواٍل ِضدَّ 25 األزِمَنَة والشَّريَعَة، وَسُيَسلَُّم الِقدِّيسوَن إلى يِدِه َثالَث ِسنيَن وِنْصَف  العليِّ وُيضاِيُق ِقدِّ
 .عدان وعدانين ونصف عدانهي  الصحيحةالترجمة  -. السَّنةِ 

 עדן עד בידה ויתיהבון ודת זמנין להשניה ויסבר יבלא עליונין ולקדישי ימלל( עליא כתיב) עלאה לצד ומלין כה
 עדן ופלג ועדנין

 ويَُدمَُّر ويُباُد على الدَّواِم. . ثُمَّ َيجِلُس أهُل القضاِء، فُيزاُل ُسلطانُهُ 26

 סופא עד ולהובדה להשמדה יהעדון ושלטנה יתב ודינא כו

، وسيكو  الل. ويُوَهُب الُمْلَك والسُّلطاَن وعَظَمَة جميِع الَمماِلِك َتحَت السَّماِء ُكلِّها ِلشعِب قدِّيسيِّ 27 ُن ُمْلُكُهم ُمْلكًا أبديًّا، العليِّ
 .جميُع السَّالطيِن وَيسمعوَن لُهم وَيخُدُمُهم

 וכל עלם מלכות מלכותה עליונין קדישי לעם יהיבת שמיא כל תחות מלכות די ורבותא ושלטנא ומלכותא כז
 וישתמעון יפלחון לה שלטניא

 

الحقيقة، عن الملك الحادي عشر. في  المعلوماتل على مزيد من الخطر الذي يشكله الوحش الرابع. واستفسر عن ذلك وحص دانيالفهم 
لمؤكد أن من او و الُمقسمة. أروما الموحدة  في الحسبان ما أخذنا إذااطرة أو الملوك وقد يصل الرقم إلى مئات األبمن  كثيركان ِلروما 

نتمكن من الكشف عن هوية الملك  لكياطرة العشرة، األبيطرح نفسه: كيف يمكننا أن نحدد من كان أول  وهنا سؤالهناك أكثر من عشرة. 
ا. وتشير النبوءة إلى أن الملك الحادي عون مع  الحادي عشر؟ الملوك العشرة يجب أن يكون لديهم شيء مشترك، األمر الذي َجعلهم ُيجمَ 

. وكان للملك واحد اشوا في وقتمامه. لذلك، يجب أن يكون هؤالء الملوك قد عأالعشرة، وثالثة من الملوك سقطوا عشر ظهر من بين 
 :التاليةالحادي عشر التفاصيل 
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 ن سوف يكونون على قيد الحياة في وقت وصوله.و . عشرة ملوك آخر 1
 ا عن البقية.. سيكون مختلف  2
 ملوك. ةو يقُتل ثالثأغلب . يَ 3
 .ي  المؤمنين( بالعل. سوف يضطهد القديسين )4
 محكمة سماوية. قتضيذه الجريمة تهو . اهلل. سوف ينطق بأمور ال توصف ضد 5
 . سيحاول تغيير األوقات المحددة والقانون.6
  ."عداناللعدان وعدانين ونصف . إن "مملكته" َسَتحُكم "7
 

ِبسالم قبل وصوله. متى عاش  - على األقل ِبشكل نسبي - عاشوا المؤمنينيمكن افتراض أن  ومن ثم. المؤمنينهذا الملك سوف يضطهد 
يون المسيحلمسيحية؟ لقد بدأ إلى امبراطورية رية الرومانية قبل تحول ديانة اإلمبراطو بنوع من السالم النسبي في اإل األوائل يونالمسيح

ه. وعندما أصيب بالمرض، في عهدالمسيحيين د اضطهَ الذي  غاليريوسحكم اإلمبراطور  ايةدون اضطهاد في نه ييعيشون في وضع ِسلم
 للتسامح:ا شعر بالندم وأصدر مرسوم  

 
العام  واالنضباطا للقوانين القديمة مبراطورية، كان لدينا نية لتصحيح وإعادة إنشاء كل شيء وفقً من بين المهمات الهامة التي احتلت تفكيرنا للحفاظ على اإل"

بِغضوا ممارسات الِقَدم أو  باؤهملتي أقامها آر بهم، الذين تخلوا عن الدين واالحتفاالت اللرومان. ونحن نرغب بشكل خاص في استعادة المسيحيين الُمَغرَّ 
التي َعرََّضت   ،لهةفاذ عبادة اآلنإل،مبراطورية، إلى طريقة العقل والطبيعة. والمراسيم التي نشرناهارجاء اإلأمن الناس من  ا، واستقطبوا كثيرً اعيادً أواخترعوا قوانين و 

 بشكل علنين منهم دون أي ممارسة يثير كُهم، تركت  الذين ال يزالون على حماقَتِ ،الموت، وغيرهم كثير منهم ِلَحد امن المسيحيين للخطر والِمَحن، وكثيرً  اثيرً ك
خوف أو مضايقة، للدين، ونحن ننوي أن يمتد العفو إلى هؤالء الرجال الُتعساء. لهذا، نحن نسمح لهم بالتعبير عن آرائهم الخاصة بحرية وأن يجتمعوا دون 

 آخر يجب أن نعبر عن نوايانا للقضاة والُحكام، ونأمل أنَّ  سامٍ  على االحترام الواجب للقوانين المعمول بها والحكومة. من خالل أمرٍ ا بشرط أن يحافظوا دائمً 
 11 .ة"صلواتهم إلى الل الذي يعبدونه لسالمتنا وازدهارنا، وسالمتهم وازدهارهم وكذلك بالنسبة للجمهوري نجعل المسيحيين يقدمو يساُمحنا معهم سوف تَ 

 "Among the important cares which have occupied our mind for the utility and preservation of the 

empire, it was our intention to correct and re-establish all things according to the ancient laws and public 

discipline of the Romans. We were particularly desirous of reclaiming into the way of reason and nature 

the deluded Christians who had renounced the religion and ceremonies instituted by their fathers, and, 

presumptuously despising the practice of antiquity, had invented extravagant laws and opinions according 

to the dictates of their fancy, and had collected a various society from the different provinces of our 

empire. The edicts which we have published to enforce the worship of the gods having exposed many of 

the Christians to danger and distress, many having suffered death, and many more, who still persist in 

their impious folly, being left destitute of any public exercise of religion, we are disposed to extend to 

those unhappy men the effects of our wonted clemency. We permit them, therefore, freely to profess their 

private opinions, and to assemble in their conventicles without fear or molestation, provided always that 
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they preserve a due respect to the established laws and government. By another rescript we shall signify 

our intentions to the judges and magistrates, and we hope that our indulgence will engage the Christians to 

offer up their prayers to the Deity whom they adore for our safety and prosperity, for their own, and for 

that of the republic." 11  
 يين:المسيح ضطهادالم إلدوارد جيبون، َخطََّط ماكسيمي اووفق  
 

ن: ييالمسيحجبرت ماكسيميم على وقف خططه الضطهاد أوالتي اطرة الغربيان األببضعة أشهر لم تكن قد انقضت قبل أن تصدر المراسيم التي نشرها  لكن
ثرهم أكائها و خر أعدآت الكنيسة من سرعان ما سلم وموته ماكسيميم خذت كل اهتمامه؛ وهزيمةأقام بها بشكل متشدد ضد ليسينيوس الحرب األهلية التي 

 12ا.عنادً 

 
but a few months had scarcely elapsed before the edicts published by the two Western emperors obliged 

Maximim to suspend the persecution of his designs: the civil war which he so rashly undertook against 

Licinius employed all his attention; and the defeat and death of Maximin soon delivered the church from 

the last and most implacable of her enemies.12 
 

ما فيها يين داخل اإلمبراطورية الرومانية بالمسيحهناك طوائف مختلفة من  كانت الوقتاألهمية بمكان أن نشير إلى أنه في ذلك  منو 
نفسه، في  اهللأن عيسى هو  البعضعى له الخير. وادَّ ا  إله الشر و ب  آخرون آمنله واحد، في حين ت بإَمنَ آفلسطين. بعض هذه الطوائف 

إله. وكان هناك مسيحيون يهوديون  ابن الو  ا وليس إله  عيسى كان رجال   بأنخرون آ آمنبينما  اهلل ابنخر أنه اآل البعضحين اعتقد 
لديها آراء  كانتية التي المسيحمن الطوائف  كثيرك هنات كانومن الواضح أنه . ا كامال  كن كان إنسان  ول المسيحأن عيسى هو  يعتقدون

 ومعتقدات مختلفة عن عيسى عليه السالم.
 

 ، حكم ستة أباطرة في مبراطوريةاإلمبراطورية الرومانية في خضم حرب أهلية. قبل توحيد اإل كانت الوقتاإلشارة إلى أنه في ذلك  وتجدر
على هذا النحو، من أجل معرفة و . نفسها الفترة الزمنيةتلك  ن فيو وأباطرة سابق إمبراطور االوة على ذلك، عاش أحد عشر . وعنفسه الوقت

 :غاليريوسمن  االملك، علينا أن نبدأ العد بدء   أو ر،شخصية القرن الحادي عش
 
 م. 311 عام وفاة طبيعية في - ر مرسوم التسامحالمسيحيين، قبل إصدا: اضطهد غاليريوس. 1
 م. 307. سفيرس الثاني: تم إعدامه بأوامر من ماكسنتيوس في عام 2
 م. 313. ماكسيمينوس: توفي أو ُقتل في عام 3
 .م 312وس: غرق أو مات في عام . ماكسنتي4
.م 309 سنة فيعام ا 15 وُعمره تقريب اريوس رومولوس: توفي الي. ف5
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 م. 311 عام ماكسنتيوس في بأوامر منتل يتيوس ألكسندر: قُ . دوم6
 .م 325 عام قسطنطين األول في من وامرأبتل . ليسينيوس األول: صديق ومنافس قسطنطين األول، قُ 7
 .م 326عام قسطنطين األول في من  بأوامرتل . ليسينيوس الثاني: قُ 8
 .م 317 عام تل بأوامر من ليسينيوس في: قُ سالينفريان الي. ف9

 م. 325 عام قسطنطين األول في من أوامروس مارتينيانوس: ُقِتَل ب. سيكست10
 

هذا الملك ما هو إال منهم.  ةملوك وقام بقتل ثالث ةو الملك الحادي عشر الذي جاء خالل فترة ُحكم عشر أالقرن  ةِضح هويتتَّ  وبهذا
 يال والوقائع التي تمت في عهده وعلى يده.ُيَبين صفاته كما وصفه دان اليول. والجدول التُقسطنطين األ

 
 كانوا ستة بينهم من ظهوره وقت حياءأ ملوك عشرة هناك كان

 واحد. آن في اإلمبراطورية من أجزاء   يحكمون
 .ظهوره وقت ملوك عشرة هناك سيكون

 .خريناآل الملوك عن امختلف   سيكون خرين.اآل الملوك خالفب ةيالمسيح اعتناق قسطنطين ادعى لقد
 .مامهأ ملوك ةثالث سيسُقط قسطنطين. أوامر على بناء   ملوك ثالثة قتل تم 
عطائهم المسيحيين عن العفو مرسوم بعد ُقسطنطين جاء لقد  الحق وا 
 باضطهاد الكنيسة ومعه ُقسطنطين قام ا.علن   دينهم ممارسة في

 للمسيحية. رؤيته خالفوا الذين المسيحيين

 .به نيالمؤمن اهلل أولياء سيضطهد

 عقد استدعى ما ،اهلل حق في عظيمة بُأمور وينطق سيتكلم .نيقيا مجمع في السالم عليه عيسى ُألوهية تقنين في ابارز   ادور   أدى
 بالهالك. عليه للحكم سماوية محكمة

 321 عام قسطنطين وأصدر حد.األ السبت وأصبح الوقت غير لقد
 والناس القضاة حليستري الشمس من الجليل اليوم "في ا:مرسوم   م

 13 المعامل" غالقإ ويجب المدن، في نو المقيم

 والقانون. الوقت يريتغ سُيحاول

 كلمة إن غامض. تعبير عدان"ال ونصف نيوعدان "عدان عبارة إن
 ال والزمان. /العصر /الفترة تعني اآلرامية اللغة في " עדן/ "عدان
 قرون ثةثال انهإ الناس بعض يقول الحقيقي. معناها يعرف أحد

 ذلك ومع .السنة ونصف سنوات ثالث خرونآ ويقول .القرن ونصف
 سنة. 1290 لتعني 12:11 ِبدانيال ربطها اآلخر البعض فإن

 

 وعدانين لعدان يديه بين ن(و )المؤمن العلي وقديس مَسُيَسلَّ 
 .عدانال ونصف
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ن اآلرامية والعربية إذ إة العربية اللغ معجماتث عنها في قررت أن أبح ،עדןكنت أكتب الجملة السابقة بخصوص كلمة َعدان/  وبينما
ا متطابقتان أنهمُتكتب العربية واآلرامية لوجدنا  كانتلة كما ف عِ حر أدون  من و كتبنا الكلمة باألحرف العربيةلو من أصل واحد.  تانمشتق

كثيرة لكلمة  معان   وجدتوقد  .العبريةا في اللغة ة أيض  لطريقاوبالمناسبة فهي ُتكتب بهذه . ן،ד،עع، د، ن وباآلرامية  بالعربية في اللغتين:
، مأخوذة التاليةسنة. والصورة  ةهما أربع عشر و عوام وعدانين أ ةة لسبعيالزمند الفترة ا ُتَحد  يض  أالعربية. فالكلمة تعني الزمان و  عدان في اللغة

 ُتظِهر تفاصيل هذه الكلمة.و ، almaany.comكوم  من صفحة المعاني.

 
 

 هي عبارة عن سبع سنواتو ن وَفَلق عدان" اتكلم عنها دانيال "َعدان، وَعدانية التي الزمنحساب المدة  ناآلنستطيع على هذا  وبناء  
ي يدي ُقسطنطين ف اهللم عباد . َسُيَسلَّ السنة ن سنة ونصفيوعشر  اأربع   المجموعما يجعل  السنة، سنة وثالث سنوات ونصف ةوأربع عشر  

م.  337م. ومات في سنة  313م وسنة  312ية بين سنة المسيحادعى ُقسطنطين اعتناق  لقد. السنة ن سنة ونصفيربع وعشر ِلُمدة أ
ية المسيحَخ وخالل هذه الفترة َرسَّ  السنة. بط أربع وِعشرون سنة ونصفضمن تاريخ تبنيه للمسيحية الغربية إلى سنة موته هي بال مدةالف

 .اليومية كما نراها المسيحقية وقام بتشكيل الغربية وهزم الكنيسة الشر 
 

األساقفة والشيوخ وطلب منهم التصويت على ماهية عيسى عليه السالم. ويبدو أن  عَ مَ جَ  ، فقدافي مجلس نيقيا معروف جيد   نفوذهإن 
 ن داخل إمبراطوريتهييالمسيح بين قساماالنهو إنهاء  إليه نتيجة التصويت. كان كل ما يحتاجب - بطريقة أو بأخرى -نطين لم يهتم قسط

مبراطورية مقسمة.إَدة أقوى من مبراطورية ُمَوحَّ إ - للدولة ادين   ةيالمسيحالتي اتخذت 
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ا حِتِفَل بالشمس عالميًّ ا. يقول إدوارد جيبون: "بدال  من السبت حداألهو  والعبادة يوم الراحةوالقانون. وأصبح  الوقتول غير قسطنطين األ لقد

 14ن عنده."يِقلَّة تقوى المفضللبال هوادة  قامإلى االنتالُمهان  اإللهالُمرِشد الذي ال يُقَهر وحامي قسطنطين. وقد يتوقع الوثنيون بشكل طبيعي أن يسعى باعتبارها 
 

 “ The Sun was universally celebrated as the invincible guide and protector of Constantine; and the Pagans 

might reasonably expect that the insulted god would pursue with unrelenting vengeance the impiety of his 

ungrateful favorite.” 14 
 تشيمبرز تقول: وموسوعة

 حداأل –اليوم ن احتفال السبت هو في ذلك أا ا، والذي عن طريقه أصبح معروفً مدنيًّ  ما أكان كنسيًّ أول قانون، سواء أشك في أن  وال
 15م. 321، هو مرسوم قسطنطين سنة -

Unquestionably, the first law, either ecclesiastical or civil, by which the Sabbatical observance of that Day 

is known to have been ordained, is the edict of Constantine, 321 A.D. 15 

 

 

 ل:السيد وليام دوِمفي ويكتب

قرون من العصر المسيحي قبل أن يأخذ يوم األحد، من قبل الكنيسة المسيحية، مكان السبت. التاريخ ال يزودنا ببرهان واحد أو  َمرَّت
 16 .321قبل مرسوم قسطنطين السبتي سنة - هكذا –إشارة إلى أنه كان في أي وقت من األوقات 

Centuries of the Christian era passed away before the Sunday was observed by the 
Christian church as a Sabbath. History does not furnish us with a single proof or 
indication that it was at any time so observed previous to the Sabbatical edict of 
Constantine in a. d. 321. 16 

من يوم ميالد إله الشمس بل جعل  ،يغير ُقسطنطين السبت فقط مْ لَ فَ  ،ديسمبر 25قد ُوِلَد في  -د الرومانعن إله الشمس -كان ميثراس ولو
 دةللعبا -الجديد –وقرر أنه هو يوم السبت  -األحد –قسطنطين َقدََّس يوم عبادة إله الشمس  أن الغريبمن و عيسى عليه السالم.  يوم مولد
ا يوم السبت هو د و عليه السالم وتالميذه فقد عَ  . أما عيسىيوم عبادة إلله الشمسحد كان األ يوم سماه مسيحي. و أنادعى مع أنه  والراحة

م ظ  ي بالنسبة للعمل يوم السبت، فإنه كان ُيعَ اليهودبالرغم من اعتراض عيسى عليه السالم على تفسير علماء الدين و يوم العبادة والراحة. 
 عبادة الشمس: اهلليكره  مْ كَ  8في حزقيال  ونجديوم السبت. 

. فقاَل لي 15.  ُهناَك ِنساٌء جالساٌت يـبكيَن على تموزَ  إذاذي هَو ِمْن ِجهِة الشِّماِل، فى َمدخِل باِب َهيكِل الّربِّ ال. ثُمَّ جاَء بـي إل14 
اخليَِّة،ى داِر َهيكِل الّربِّ ا. ُثمَّ جاَء بـي إل16أعظَم ِمْن هِذِه.   استرى أرجاسً  - اإلنسان ابن -البَشرِ  ابنأرأيَت يا  ِعنَد الَمدخِل  إذاف لدَّ

. فقاَل 17وُهم َيسجدوَن للشَّمِس.   ، ُظهورُُهم إلى هيَكِل الّربِّ ووجوُهُهم إلى الشَّرقِ ذَبِح، نحَو خمسٍة وعشريَن رُجاًل بَيَن الرِّواِق والم
 إليهمُهنا ُهم َيمألوَن األرَض َجورًا ويُثيروَن غَضبـي اُنظْر  رجاسِ بَيُت يَهوذا ِمَن األأال يكفي ما يعَمُلُه -ابناإلنسان-البَشِر  ابنلي أرأيَت يا 

 ُعُهم.اسمصرخوا في أذني بصوٍت عظيٍم فال  إذا. سأعاِمُلُهم بغيٍظ، ال أشِفُق عَليِهم وال أعفو. و 18يُقرِّبوَن الُغصَن إلى أنوِفِهم 
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 ل:قا -فوردبروفيسور في جامعة ُأكس -ِجلبِرت ميوري

بحث عن الملك الذي يمكن أن انة تالدي ت"، فكانكانت الشمس"النجم الملكي"، و "الشمس، غير المهزوم ميثراس كان ، بما أناألن"
ية، المسيح. في تناقض حاد مع الحقيقييكون بمثابة ممثل ميثراس على األرض: ... اإلمبراطورية الرومانية بدت بوضوح أنها الملك 

كانت من القبول أنها   كثيرية، ونوابها شغلوا الجحافل والخدمة المدنية."كان لديها  اإللهكحامل للنعمة   قيصرس اعتبرت الفديانة ميثرا
الخامس والعشرين من  - عيد ميالد الشمس - من السبتيوم الشمس الخاصة بها بداًل  -المسيحي العالمعلى  -قادرة على فرض

 17ديسمبر، أصبح عيد ميالد عيسى". 

 “ Now, since Mithras was ‘The Sun, the Unconquered,’ and the Sun was ‘The royal Star,’ 
the religion looked for a King whom it could serve as the representative of Mithras upon 
earth: ... The Roman Emperor seemed to be clearly indicated as the true King. In sharp 
contrast to Christianity, Mithraism recognized Caesar as the bearer of the divine Grace, 
and its votaries filled the legions and the civil service .It had so much acceptance that it 
was able to impose on the Christian world its own Sun-Day in place of the Sabbath, its 
Sun’s birthday, twenty-fifth December, as the birthday of Jesus.” 17 

 وليام فردريك يكُتب حقيقة مشابهة: للُمَبجَّ ا

ن، من أجل الوصول إلى الناس في ا. اآليعبدون الشمس، وكان يوم األحد يومهم األكثر تقديسً  - من غير اليهود - كان األمم الوثنيون"
حد يوم راحة الكنيسة. في هذا الوقت كان من الضروري  عن الضروري، لجعل يوم األالمجال الجديد، يبدو من الطبيعي، فضاًل  هذا

. وكان من شأن تغيير يوم الوثنيين أن يكون -إلى يوم السبت –الوثنيين أو أن تجعل الوثنيين يُغيروا يومهم  مللكنيسة إما أن تـََتبني يو 
. لم تكن - األحد - م. ولكن يُمِكن للكنيسة أن تصل للوثنيين بشكل طبيعي أفضل من خالل الحفاظ على يومهمإساءة وعقبة أمامه

 18خالل إهانة يومهم." نهناك حاجة إلى التسبب في إساءة ال داعي لها م

“The Gentiles were an idolatrous people who worshipped the sun, and Sunday was their most sacred day. 

Now, in order to reach the people in this new field, it seems but natural, as well as necessary, to make 
Sunday the rest day of the church. At this time it was necessary for the church to either adopt the Gentiles’ 
day or else have the Gentiles change their day. To change the Gentiles’ day would have been an offence 
and stumbling block to them. The church could naturally reach them better by keeping their day. There 
was no need in causing an unnecessary offence by dishonoring their day.” 18 
 

 ية:اإللهضد الذات  - قسطنطين -التي تفوه بها القرن الحادي عشر ظاموهي الكلمات العِ  اصيغة مجمع نيقي يلي مافيو 
 «في الليترجيا المستعملة الصيغة»

، الوحيد الل ابن، المسيحرى.  وبرب واحد يسوع رى وما ال يُ ب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، كل ما يُ أنؤمن بإله واحد،   
ب في الجوهر، الذي به  ه حق، مولود غير مخلوق، مساٍو لألقبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إل األبلمولود من ا

 اوصار إنسانً  عذراء،كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم ال
الثالث كما جاء في الُكُتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين  اليومالبنطي، تألـم ومات وقُبر، وقام في  وصلب عنا على عهد بيالطس

 األببمجٍد عظيم ليدين األحياء واألموات الذي ال فناء لملكه.  وبالروح القدس الرب المحيي، المنبثق من  ااألب وسيأتي أيضً 
بياء.  وبكنيسة واحدة جامعة مقّدسة رسولية، ونعترف بمعمودية األنيُمجد، الناطق بُيسجد له و  االبنو  األب(، الذي هو مع االبنو  

واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة األموات والحياة في الدهر اآلتي. آمين.
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إله. وغير يوم السبت  سىعي أنوأكد  ا،مجاز  ال  يقة  اهلل حق ابنمن خالل التأكيد على أن عيسى عليه السالم هو  اهللقسطنطين ضد  وتحدث
 انو تصور الكنيسة التي كأالذين لم يتماشوا مع تصوره للديانة يين المسيحإيستر. اضطهد أولئك  اسمإلى يوم األحد وغير عيد الفصح الى 

. في اهللوحدانية  ية وضداإللهرى كلمات التجديف والهرطقة التي تكلم بها ضد الذات وف نلعقيدة مجمع نيقيا س نايدعُمها. ومن خالل ِقراَءت
ن هراطقة و الحقيقين و المسيحيفي الحرب وكتبوا التاريخ كما يحلو لهم وأصبح  - ُمَمثلين في قسطنطين وكنيسته - الهراطقة الحقيقة، فاز

ذهب إلى المنتصر وائل. فالغنائم تاليهود األن يالمسيحين )الناصريين( وغيرهم من ياألبينييون مثل المسيحللكنيسة الغربية. واختفى  نسبةبال
 ال محالة. الحكم على الوحش الرابع كان قادم  وهو يكتب التاريخ، ولكن ا

 
". َلَقد ُعِقَدت المحكمة اإلنسان ابنلتحديد شخصية "واحد مثل  الوقتنا من تحديد هوية الوحش الرابع والملك الحادي عشر، حان َتَمُكن بعد

ليس  اإلنسان ابن أنوهذا يعني  ،اإلنسان ابنمن ِقَبل  الاهلل تعالى ى الوحش الرابع من ِقَبل وتم الُحكم عل اإلنسان ابنالسماوية قبل مجيء 
 ابنفي الوحش الرابع.  اهللذ حكم وُيَنف   اهلل على هذه األرضوُيَؤسس مملكة  الذي سيأتي بعد القرن الحادي عشر" هو اإلنسان ابنالقاضي. "
في  اهللا َوُيقيم مملكة وما تبقى منها وسوف يهزمهم جميع   واتباعه من بعده الممالك األربع وا، وسوف يحارب هسوف يكون قائد   اإلنسان

 . المؤمنينإلى القديسين و  -روما -نَتِقل القوة من المملكة الرابعةرض. وسوف تاأل
 
يزال يوم السبت وقد قام عيسى  ال قسطنطين األول. وكان يوم السبت -بع والقرن الحادي عشراجاء عيسى عليه السالم قبل الوحش الر  لقد

. وقد نصح عيسى عليه اليهودفي تفسير ما هو العمل يوم السبت مع بعض ُعلماء  االختالفاتعليه السالم بتقديس يوم السبت مع بعض 
 ،م تكن قد انعقدت بعدالمحكمة ل ألنما يدل على انصياعه ِلُحكم روما ، روما – إلى الوحش الرابع - الجزية -الضرائب عبدف اليهودالسالم 

ا ك  نه كان ملِ أرض. عيسى عليه السالم لم َيد ِع اهلل في األبع وُينشئ مملكة ار الوحش الر الذي سوف ُيَدم   اإلنسان ابنولم يكن قد جاء وقت 
اهيك عن ن ،السالم أحد  ا َرَفَض وهرب منهم إلى جبل الزيتون. ولم ُيقاتل عيسى عليه اتنصيبه َمِلك   اليهودعندما حاول  ،بل على العكس
 ابنفي دانيال. إن  اإلنسان ابنا عكس صورة " األربعة هي تمام  األناجيلربع. إن صورة عيسى عليه السالم كما ُتَصوُرها "ُمقاتلة الممالك األ

َر به عيسى عليه الذي َبشَّ قيقي الح اإلنسان ابن. إن الجديدر في العهد ا ُيصغَّ ا وُحكم  ا وسلطان  ُأعطِي ملك   يالقوي في دانيال والذ اإلنسان
 ول.ُقسطنطين األ -بع والقرن الحادي عشراهزمت مملكة الوحش الر  التيرض وهي ك  وقائد جيش ومملكته من هذه األالسالم هو َملِ 

 
ب يبدو أن لديها فالطيور التي في السماء والثعال ؛ض الكامل للشخص الذي وصفه دانيال" هو النقياألناجيلالموصوف في " اإلنسان ابن إن

إنسان قوي يقوم  ابن. هذه الصورة تتعارض مع ما وصفه دانيال: الجديدكما جاء على لسانه في العهد  - أكثر مما لدى عيسى عليه السالم
للزعم الباطل  الحقة كتفسير إضافات" ما هي إال األناجيلالمذكورة في " اإلنسان ابنة. إن "معاناة" المؤمنقوية لجميع اأُلَمم  ةشاء مملكنإب

تحريف جميع الكالم الذي جاء على  اإلنسان ولهذا َتم ابنعيسى عليه السالم هو  أن" األناجيلهين وُصِلب. لقد اعتقد ُمَؤلفو "أُ  عيسى بأن
هذه ن مملكته ليست من أو  ،على أنه وديع وضعيف ويعاني اإلنسان ابنومجيئه. فأظهروا  اإلنسان ابنعليه السالم بخصوص  يسىلسان ع

نماو رض األ اإلنسان  ابنالقوي في دانيال. إن  اإلنسان ابنعلى عكس ما جاء من وصف بحق  -مملكة روحانية أو سماوية  هي ا 
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 الذين -وائلالمسيحيون األر " األربعة ما هي إال تفسيرات وهمية لما جاء في دانيال لكي ُيَفس  األناجيلفي " ل والُمهان كما ورديالضعيف والذل

رض عن طريق اهلل في األفي عيسى وعدم إنشاء مملكة  اإلنسان ابنعدم تحقق صفات  -اإلنسان ابنوا أن عيسى عليه السالم هو اعتقد
 عيسى عليه السالم.

 
صورة  يما يلفيو ". דינوالعربية كلمة "دين/ العبريةفي اللغة اآلرامية ويقابلها في اللغتين " דינאهي "دينا/  26:7كلمة "ُحكم" في دانيال  إن

من ضمن و . القديمالذي ُيعطي المعاني المختلفة لكلمة دين ودينا في العهد القديم" والكلدانية في العهد  العبريةمن قاموس "ِجِسِنسَيس للغة 
 لَديّانا –وخاصة الل  عادل وينظم ويعاقب َويُدين ومعاقبة المذنبين، وأن يدافع عن حق أي إنسان، وأن يتسبب في الحصول على حقه، وقاضٍ  يحكم المعاني:

 والحكم والحق والعدالة.-

19 
اسم طريقة العبادة في الخضوع، والعقاب. و و ة، والحكم، والقانون، الطريقمعنى كلمة "دين" في اللغة العربية هي: السيادة والملكية، و  إن
المعمدان عليهما  يوحناء التي َبشر بها عيسى و وباآلرامية ستكون دينا شالما. هذه هي مملكة السما ،سالمسالم وشريعته هي دين اإلاإل

 السالم.
 3 َمتَّى

قترَب َملكوَت السَّماواِت ا ألن. فيقوُل ُتوبوا، 2يَِّة اليهود. وفي تِلَك األيّاِم جاَء يوحّنا الَمعمداُن يُبشِّر في برِّيَِّة 1
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 4 َمتَّى

 قتَـَرَب. َملكوَت السَّماواِت ا ألن، يُبشُِّر فَيقوُل توبوا الوقت. وبدَأ َيسوُع ِمْن ذِلَك 17

 1 ُمرقس

-نجيلِ اإل. فُتوبوا وآمنوا باللقتَرَب َملكوُت . فيقوُل َتمَّ الزَّماُن وا15، اللعِتقاِل يوحنَّا، جاَء َيسوُع إلى الجليِل يُعِلُن ِبشارَة . وبَعَد ا14
 .- خبار السارةاأل

صبحت أقتراب ُقدوم مملكة السماء وأنها هذه البشارة ما هي إال ان يؤمنوا بها؟ أسى وطالب الناس َر بها عيخبار السارة التي َبشَّ هي األ ما
 السماءس مملكة " َسُيَؤس  اإلنسان ابن"أن هي في طريقها إلى الزوال. و  اهللعباد ب لحقتها الممالك األربعأد وأن المعاناة التي اليفي ُمتناول 

".ق العدالة "في الوحش الرابع ومن سار في دربه وسوف ُيَحق   اهللق ُحكم على األرض، َوُيَطب    لقديسي الَعلي 
 

 ابنبعض الحاالت التي ُيذكر فيها  األناجيل" جعلوا" يالغائب. صحيح أن مؤلفصيغة باإلنسان"  ابنمعظم استخدام عيسى للقب " وكان
الذي  اإلنسان ابنر بقدوم ا. لقد كان عيسى عليه السالم ُيَبش  نادرة جد   ن مثل هذه الحاالتأُتشير إلى عيسى عليه السالم إال كأنها اإلنسان 
الحقة  إضافاتما هي إال افتراءات أو  اإلنسان ابنرض. إن الحاالت النادرة لمحاولة ربط عيسى عليه السالم ِبَلقب اهلل في األمملكة  َسُيقيم

 ،الغائبصيغة باإلنسان  ابنث عيسى عن َتَحد  إن . اإلنسان ابنعليه السالم هو  عيسى أن" ِلتُناِسب فهمهم واعتقادهم األناجيلمن ُكت اب "
. لقد جاء عيسى اإلنسان ابنهو  هأنوما سيقوم به، كلها تنفي أن يكون عيسى قد ادعى  اإلنسان ابنا من صفات باإلضافة لما رأيناه سابق  

 .مونود كما كانوا يزعن َنسِل داهو م اإلنسان ابنمسيحهم أو  أن طأاليهود الخَتَقد ح ُمعوُيَصح   -اليهودمسيح  -اإلنسان ابنبقدوم  ِلُيَبش ر
 
له  اإلنسان أن ينتظر حتى ُيسَمحَ  ابن" ال يرسم صورة لكائن إلهي. كان على قديم الزمان" الذي ُأحِضر إلى "اإلنسانواحد مثل ابن صورة " إن

 ىطَ لن ُيعو  ،سيدخل متى شاء ويخرج متى شاء بل م إلى أبيهالروماني لن ينتظر إلى أن ُيَقدَّ  -اإلغريقي المعنى" باهلل ابن" اهلل.بالمثول أمام 
الشخص لم يمتلك هذا شيء ِلشخص ما، فهذا يعني أن ذلك  يَ ُأعطِ  فلو. اعلى كل شيء كونه إله   ه سيكون بالفعل حاصال  ألنأي شيء له 

ماني لكان هو مالك كل شيء ولكان هو و الر  -غريقيابن هلل بالمفهوم اإلن لو كان هناك أحد  ما. ُقل ما ِشئت ولك إياه قبل أن يعطيه الشيء
 أبيه ال ينُقُصه شيء. ُقدرةبنفس  اإله  
 
ال أصل وال وجود  يَ ليحمَل معان -نيدو هذا الشخص عن المالئكة الموج الذي استعمله دانيال لتمييز- "اإلنسان ابنلقب " تم تحريف لقد

 أنهموأعتقد  - يونانيينأو مترجموها  " األناجيل" كان مؤلفو ولو" وكأنه أكثر من إنسان. اإلنسان ابنون صورة "فالمؤل  ء لها. لقد رسم هؤال
وتحريف معناه، أو إدراج إشارات واضحة وصريحة ُتظِهر أن  السهل أن نرى كيف يمكن أن ُيساء فهم هذا اللقب من لكان -كذلك انواك

 شائع ومعروف لتمجيد البطلالذي تنبأ به دانيال. إن أسلوب تمجيد البطل في القصص هو أسلوب  اإلنسان ابنعيسى عليه السالم هو 
خر آمن أي إنسان  على مستوى  أالبطل  اإلغريقية التي تجعلمن القصص العربية و  كثيرك أكثر من إنسان. وهنا هسطورة أو جعلأوجعله 

 الجديد،في العهد  اهلل ابن القديمفي العهد  اإلنسان ابنغريقيين والرومانيين. لقد أصبح ة اإللهاآلو أنصاف ألهة اآل ِمثل قوةبل تجعل لديه 
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وتم تحريف  الجديدعلى ُكُتب العهد  انوالروم غريقالقديم. لقد طغت ِصبغة اإلالعهد  يفي من ُمَؤل  أدانيال أو  الشيء لم يخطر على ب 

قوى من أالوحيد إلى أقانيم وشخصيات بعضها َل "إله بني إسرائيل" ونان وروما. َفتحوَّ اليا في ن شائع  الذي كا لهةاآلد الكالم ِلُيناِسب َتَعد  
الرومانية وِقَصص  - اإلغريقيةبين القصص  الوحيدزيوس. الفرق  ابنوالرومان ِمثل ِقصة ِهَرقل  غريقكانت ِقَصص اإلكما  ابعض تمام  

 والرومان. غريقند اإلع لهةاآلعلى عكس  ،تعيُش ِبسالم وتوافق بينها الجديدفي العهد  لهةاآلن ألهة هي اآلِبَحق  الجديدالعهد 
 
. وفي عقود 27:7كما هي مترجمة في دانيال  لخدمة"اهي كلمة آرامية، وتعني " 14:7في دانيال  المستخدمةون" حيفل/  יפלחוןكلمة " إن

 -اللغة العربية فيال نزال نستخدم هذه الكلمة و رة إلى واجبات الزوج تجاه زوجته. الكلمة عند اإلشاهذه ي الحديثة، ُتسَتخَدم اليهودالزواج 
حكلمة "الزراعة. و  أعمال مثل -رض"فلح"، وهذا يعني أن تعمل في األ جذرالوهي مشتقة من  ؛يفلحون تعني الشخص الذي يعمل في  "فال 
ذاو  ".يفلحون" والكلمة ه هذه والجمع المضارع من ،ولالحق بط مثل الكلمة ضستكون بالفالكلمة العربية "يفلحون" باألحرف اآلرامية  كتبنا ا 

 ’Geseniusوُمعَجم جيسينيوس  KB KB lexiconا ِلُمعَجم بيَلخ" ووفق  /  פלחهذه الكلمة في اللغة اآلرامية هو "جذر و . יפלחוןاآلرامية: 
lexicon  ومعجم جاستروJastrow’s lexiconأو في دانيال تعني "للعمل لديه إنها. وعلى هذا النحو، فالكلمة تعني "خدمة"هذه ، ف "
من المالئكة  اقل شأن  أإنسان  مع ابنوليس  ،اهللقديم الزمان" وهو "مع خدمت استُ  كانتل "عبادة"تعني  كانت ولولعبادته.  :وال تعني ،لخدمته

لم يكن لديه من قبل. إن هذه القصة في دانيال ما هي إال نبوءة  ما اوهذ ،اا وُحكم  ا وُملك  وُيعطى سلطان   اهللمام أ بالمثولوينتظر السماح له 
 اهللمام أِلَيمُثَل  - َقبَل هجرته إلى المدينة المنورة األنبياءخر آو  المنتظر اليهودمسيح  -عليه السالم دبخصوص المعراج عندما ُأحِضَر محم

 في المدينة المنورة بعد الهجرة. ض ابتداء  ر اهلل في األا ِلُيقيم مملكة ا وملك  ا وسلطان  ى ُحكم  َوُيعطَ 

20 

الجدير ِمن و خرى تترجمها "يعُبد". األ نسخمن ال اإال أن كثير   ،تَُترجم الكلمة إلى "يخدم" المقدسأن ُنسخة الملك جيمس من الكتاب  معو 
اآلرامية  "يفلحون /יפלחון"ن كلمة أرض". وبما ألصلي لهذه الكلمة هو "يفلح ااأل المعنى. و "َيعُبد"تعني  COLOن الكلمة الالتينية أبالذكر 

 COLOير معنى كلمة ي، فقد تم تغ"َيعُبد"رض" إلى ن "يفلح األمِ  - اإلنسان ابنيين الغربيين في حالة المسيح بأيدي - ير معناهايتغ َتمَّ 
 عض المعاني لَتخُدم مصلحة ر بيح على كيفية تغيلتتماشى مع ترجَمِتهم واعتقادهم. وهذا دليل واض "يعبد"رض" إلى ن "يفلح األالالتينية مِ 
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 .27:7إن هذه الكلمة نفسها مترجمة إلى "يخدم" في دانيال  .اإلنسان ابنن الناس يعبدون أإلظهار  الحالةفي هذه  ُمعينة

 
ُك كل اهلل الذي يملا من ِقبل ا وسلطان  م  كحُ ا وَ لك  تم تكريمه وُأعطَي مُ  إنسان" ابن"د ، لكنه ُمَجرَّ اليهودرؤية دانيال هي بوضوح عن مسيح  إن

يع أن يتحدى " على األرض. هلل مملكة في السماء وال أحد يستطاهللشاء "ملكوت نإلسلطة  المسيحشيء وال يفتقر إلى أي شيء. ُأعطي هذا 
ما كافر ن بيينقسم الناس إلى قسمين: إما مؤمنرض فأما هنا على األ ،ذلك اهلل قد ُأقيمت على تكن مملكة  لمو ن لنعمته. ين جاحدياهلل وا 

سهلة فعليه أن ُيقاتل  . هذه المهمة لن تكونظارهانتالذي طال  اهللهذا اإلذن والقوة إلقامة ملكوت  "اإلنسان ابن" اهللفأعطى  ؛األرض بعد
 م".ه تم إصدار "الحكألنإال أن فوزه مضمون  ،هدفه، وال سيما المملكة الرابعة المختلفة للوصول إلى لكالمما

 
 14:7 دانيال

أبديًّا ال يَزوُل، وُمْلُكُه ال  اِلساٍن ويكوَن ُسلطانُُه ُسلطانً الشُّعوُب ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة و  - تخدمه –حّتى تعُبَدُه  اا وُمْلكً ا وَمجدً . وُأعِطـَي ُسلطانً 14 
اُه الزَّمنُ   .يتَـَعدَّ

14 And He gave him dominion and glory and a kingdom, and all peoples, nations, and 
tongues shall serve him; his dominion is an eternal dominion, which will not be removed, 
and his kingdom is one which will not be destroyed. 

ַ֣היד נַָיָ֖אל  ָּ֛אְוִלָשִּֽ אֻאַמָי לַעְמַמיָָ֗ וְוכ ַ֣ רוַמְלכָ֔ ִויָקַ֣ בָשְלָטן  היְִהָ֚ וןְול ֵ֨ הִדי־ָלָּ֥אִתְתַחַבִּֽליְִפְלחֵּ֑ ָ֖ הוַמְלכות  ִדי־ָלַ֣איְֶעד ָ֔ ןָעַלם  הָשְלַטָ֚  :ָשְלָטנ ֵ֞
 

ا. قد تضعف هذه لن يتم تدمير مملكته أبد  ، و سيحل محله خرآاألنبياء وال نبي خر آه ألن. مملكُته أبدية العالم نهايةآخر مسيح قبل  إنه
 ،. إنه الكتاب النهائي الذي ال يمكن تحريفهالعالمنحاء أهذه المملكة سوف ينَتِشر في كل  المملكة لكنها ستحيا إلى يوم القيامة. إن كتاب

 بعده وال نبي بعده. رسالةفال 
 

 ُكلِّها.  األَُممِ  -لكلشهادة  –ِبشارُة َملكوِت الل هِذِه في العالم ُكلِِّه، َشهادًة لي ِعنَد  وَتجيُء النهاية بَعَدما تُعَلنُ : 24:14 َمتَّى
 

 .لكل األَُممِ الل هِذِه في العالم ُكلِِّه، شهادة  مملكة إنجيلعَلُن يُ . وَتجيُء النهاية بَعَدما 14، كما يلي:biblehub.comمن  الصحيحة الترجمة
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 ا:خرى التي ذكرها دانيال وتهزمها جميع  مملكة الممالك األهذه ال بَسُتحارِ 
 

 :2 دانيال
، وال يَغِلب ُسلطانَها شعٌب آَخُر، فَتسَحُق وتـَْفني جميَع تِلَك اماِء َممَلَكًة ال َتخَرُب أبدً . وفي أيّاِم هؤالِء الُملوِك يُقيُم إلُه السَّ 44

 ِد. األبالَمماِلِك، وهَي تَثُبُت إلى 
 

 اإلنسان ابنَر ِبُقدوم َوَلم يدَِّع ذلك بل َبشَّ  اإلنسان ابنه هو أنسيأتي في الُمسَتقَبل ولم يُظن  اإلنسان ابنعيسى عليه السالم َيعَلم أن كان  لقد
ى م بالدفاع عن عيسفسوف يقو  اإلنسان ابن /الحقه عندما يأتي روح نإم الرض. لقد قال عيسى عليه الساهلل في األالذي َسُينشئ مملكة 

 ِبخصوِصِه. الحقظهار ا  عليه السالم و 
 

 :8 ُمرُقس
 متى جاَء في َمجِد أبـيِه مَع المالِئَكِة األطهاِر. اإلنسان ابنَمْن َيسَتحي بـي وِبَكالمي في هذا الِجيِل الخاِئِن الشِّرِّيِر، َيسَتحي بِه  ألن. 38

 :12 لوقا
أماَم  اإلنسان ابن. وَمْن أْنَكَرني أماَم النـاِس، يُنِكُرُه 9.  اللأماَم َمالِئَكِة  اإلنسان ابنتِرُف ِبِه عتَـَرَف بـي أماَم النـاِس، يَع. وأقوُل لُكم َمِن ا8

 .اللَمالِئَكِة 
 

حناكما  - وداإلنسان ليس من نسل دا ابن بأن اليهودسيخبرون  ألنهم ورفضهم - عليه السالم -تالميذ عيسى  الناس بإهانة سيقوم في  وضَّ
 ؟"المسيحمن هو  ابنفصل "

 :6 لوقا
 اليومفَرحوا في ذِلَك ا. 23اإلنسان.   ابنأبَغَضُكُم النـاُس وَطردوُكم وَعيَّروُكم ونَبذوُكم نـَْبَذ األشراِر ِمْن أجِل  إذا. َهنيًئا لُكم 22

بـياِء. األنأجرَُكم عظيٌم في السَّماِء. فهكذا فَعَل آباُؤُهم ب ألنبتِهجوا، وا
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ولم يؤمن برسالة عيسى  اد  ُمَتَشد   الذلك هو أن يهوذا كان يهودي   الوحيدصة خيانة يهوذا لعيسى عليه السالم حقيقية، فالتفسير ق كانتإذا 
، قام يهوذا من وجهة نظرو . إسحاق الإسماعيل هو من نسل  -ينتظرون ُقدوَمه اليهودالذي كان  -اإلنسان ابنعليه السالم بخصوص أن 

 ما جعل عيسى عليه السالم يقول ل ضد عيسى عليه السالم، يهوذا قبول هذه الرسالة وتحوَّ  رفض . لقداليهودعليه  عَ أجمما  عيسى بخيانةِ 
 له "
 

 :22 لوقا
 اإلنسان ابن. أبُِقبَلٍة، يا يَهوذا، ُتَسلُِّم 48

 اإلنسان ابن تخونفقاَل َلُه َيسوُع أِبُقبَلٍة، يا يَهوذا،  هي: الصحيحة الترجمة

 

 ،إسماعيلإنسان من نسل  ابنب. َلَقد بشر عيسى عليه السالم وخالقهم المؤمنين، سالم واقعي بين المؤمنينالسالم بين  اإلنسان ابن جِلبَسي
برسالة  نونارة لن تجلب السالم بين من يؤمِبالتأكيد، هذه البشو ." إسحاقمن نسل  ال ،المختار اهللأو كما يرون أنُفَسُهم من خارج "شعب 

َسَتجعُل ِمن  نسل إسحاق اإلنسان ليس من ابنأن ببشارة إن الضد والده.  بناالسوف يتحول ، و عليه السالم وبين من يرفضونها ىعيس
 .سرة أعداء  أفراد األ

 
 :10 َمتَّى

وأبـيِه، والِبنِت وأمِّها،  بناالفرَِّق بَيَن . ِجئُت ألُ 35، ما ِجئُت ألْحِمَل َسالًما بَْل َسيًفا.  العالم. ال َتظُّنوا أنيَّ ِجئُت ألحِمَل السالم إلى 34
 أهُل بـيِتِه.  اإلنسان. ويكوُن أعداَء 36والَكنَِّة وحماتِها.  

 

هذا اللغط هو  َمَرد  و . الجديد" كما هو مذكور في العهد األبإلى نبوءة دانيال، فدانيال ال يذكر أي شيء عن "الجلوس على يمين  عودة  
ن يعن جلوسه على يم اإلنسان ابنضارب الكالم المنسوب لعيسى عليه السالم بخصوص القديم. ولهذا نرى تالعهد الجمع بين نبوءتين من 

 :110 مزمارالسحاب في آن واحد. نقرأ في  عوقدومه م األب
 

لِقَدَميَك.  احّتى أجَعَل أعداَءَك َموِطئً  جلْس َعْن َيمينيالسيِّدي المِلِك  - يهوة -ِلداُوَد قاَل الّربُّ  مزمار. 1
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الترجمة  ألن" وهي ترجمة باطلة قال الرب لربيتقوم بترجمة هذه الجملة إلى " - الغربية ال سيما –من الترجمات  اكثير   فإن ألسفومع ا
في إذا َصب ذِلَك كما يحلو لهم  المعنىير يتغ فيالمسيحيين ال يتوانون من  ان كثير  أولكن نرى  .لسيدي" هيهو هي " قال  الصحيحة
ى تعطي معن  إنها حالة قراءتها "قال الرب لربي" ف وفي ".اهللوهذا دليل واضح على عدم احترام "كالم  ،ِهما ِلُمعَتَقدِ و كان مناِسب  أمصلحتهم 

ود لسيد دا اهلل قال نإود في هذه الفقرة يقول داف، حال على كلو قوي الذي ه بَّ لمساعدته. ، أحدهما ضعيف يستجير بالاثنين نيبَّ ك رَ بأن هنا
مة عال ووسط، هكما هو معروف في ثقافة الشرق األ لُمضيف،ايمين  نالجلوس عإن ُه على َدحِر أعدائه والنصر عليهم. نه سُيساِعدإ

 ن وهكذا. فالتعبير هنا مجازي  ميالي نوف عهم الضيأمين َوُنجِلس اليمين ونأكل ونشرب باليعلى بعض ببعضنا م َسل  يُ احترام للضيف. فنحن 
 اهللب ومحبة قط ُيعبر عن أهمية الشخص الُمخاطَ و ِشماله. فهذا فأيجلس أحدهم عن يمينه فا ذ حيز  يجلس وال يأخفاهلل ال يتعب حقيقي ف ال
 له.
 
مار فلو قرأنا ما تبقى من ِمز  ،يونالمسيح َيسَتعِمُله ذينهاية التحريف الليس  "قال الرب لربي"إلى  "لسيدي يهوهقال "إن تحريف ترجمة  

فيما  َنرىوساإلنسان" الذي تكلم عنه دانيال.  ابنطبق على "ني بل نطبق على عيسى عليه السالمهذا الكالم ال ي أنلوجدنا بوضوح  110
 :مزمارالسيد كما هو َموصوف في ال اصفات هذ يلي
 

 لِقَدَميَك.  اَموِطئً  حّتى أجَعَل أعداَءكَ  جلْس َعْن َيمينياقاَل الّربُّ لسيِّدي المِلِك  ِلداُودَ  مزمار.1
 في وَسِط أعداِئَك.  -حُكما –ْن ِصهَيوَن، ويقوُل تَسلَّْط .َصولجاُن ِعزَِّك يُرِسُلُه الّربُّ مِ 2
ِر َحلَّ  ، َفِمْن رَِحِم الَفجْ -ةالمقدسين بالروعة مكسوِّ  - ةِ المقدسيوَم تقوُد جنوَدَك على الِجباِل  اَطوعً  لَتفُّ َحوَلكَ يَ  -جيُشكَ  –.شعُبَك 3

 . كالنَّدى شباُبكَ 
 . على رُتَبِة َملكيصاَدقَ  אתהכהןלעולם– العالمو إلى أ -األبِد كاهٌن إلى   أنت.أقَسَم الّربُّ ولن ينَدَم 4
 ويـَُهشُِّم الُملوَك يوَم غَضِبِه.  .الّربُّ يِقُف َعْن يَميِنكَ 5
  ِتالُل األرِض الشَّاِهَقةُ  . تْحَمرُّ .َيديُن في األَمِم، وبالُجَثِث يمألُ األوديةَ 6
 الَمِلُك.أيُّها ، فيرَتِفـُع رَأُسَك .وُتسَقى األوديُة ِدماءً 7

 

 اإلنسان ابن -حظة خطر. وبالمقارنة، فهذا السيد"، حتى تالميذ عيسى هجروه في أول للألناجيلا "ب. وفق  محارَ  الواضح أن هذا "السيد" من
وسوف يحكم َوُيَسيطر  ،تساعده على هزيمة الحكام والملوكمن شأنها أن  التيُهم في المعارك لديه جيوش تحت تصرفه، جيوش َيقودُ  -

ا هو كاهن بل ،فقط اعلى ذلك فهذا السيد ليس قائد   وعالوةعلى الدول.  ا على الجبهات د عليه السالم نجاح  لم يحقق أحد  غير ُمحمَّ و . أيض 
ا مثل ا مثل موسى، وكان كاهن  كان قائد   إذ العالما في رقم واحد كأكثر الناس تأثير   ةمكانهذه المآثر منحته الو  مع ا؛ والدينية المدنية

 ملكيصادق.

ا في العالم قد يفاجئ بعض القراء، ويمكن أن يستجوبه اآلخرون، لكنه كان إن اختياري لمحمد لقيادة قائمة األشخاص األكثر تأثيرً "
21ا على المستويين الديني والمدني."دًّ ا جالرجل الوحيد في التاريخ الذي كان ناجحً 
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My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may 
surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in 
history who was supremely successful on both the religious and the secular levels.21 

 

األولى مع  ت جيوشه الممالك األربع. بدأ الحربَ م" ليس سوى النبي محمد عليه الصالة والسالم، الذي هز اإلنسان ابنأن " الواضح ِمنَ 
. لقد قام شر قسطنطين األول، المدينة التي أنشأها القرن الحادي ع القسطنطينيةو وفتح غز بنتهت هذه الحروب او  ،اإلمبراطورية الرومانية

 :وأحضر الحكم والعدالة إلى األمم. كان هو السراج والضوء لجميع األمم اهللبتأسيس مملكة  -اإلنسان ابن –محمد 
 
 األحزاب سورة(46  يًراَوِسَراًجا مُّنِ بِِإْذنِِه  الل( َوَداِعًيا ِإَلى 45النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَِذيًرا  أيها يا
 

ببناء المعبد  لغة سيدنا عيسى عليه السالم. وقام أتباع محمد عليه الصالة والسالم - باآلرامية "دينا شالما"و أسالم كانت دين اإل فطريقته
 قصى.الثالث، المسجد األ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

85 

 

 لماذا أراَد ُعلماء اليهود َقتَل عيسى عليه السالم؟
 

من ناحية أخرى، كان ُمعَظم و ية. اليهود على نطاق واسع من قبل الحشود " أن عيسى عليه السالم كان مقبوال  جيلاألناا في "قرأنا مرار   لقد
 مغلوطالسالم حاول تصحيح مفهومهم العيسى عليه  ألنوذلك  ؛والفريسيين ضد عيسى عليه السالم ، وُمعلمي القانون،اليهودُعَلماء 

ود نه َسيُد داأإسماعيل و ه من نسل أنولكن عيسى عليه السالم أخبرهم  .ودأنه من نسل داتقدون فكانوا يع ؛المنتظر محهمسي ةبخصوص هوي
مام أا مم ال تساوي شيئ  غيَرُهم ِمن األأن و  ،الُمختار اهللشعب  أنهمِمن الفريسيين وغيرهم اعتقدوا  اليهودا. ولكن ُعلماء بياء جميع  األنوسيد 
ة بُأمور الدنيا ملوءفكاُرُهم مأكانت ؟ وليس منهم اأُلخرى الشعوب حدأمن نسل  -من الجمر رعلى أح -المنتظرُهم مسيحُ  ونفكيف يك .اهلل
 هم التي اخترعوها وصدقوها.تعاليمضد  كانتو أها لم تناسبهم ألن اهللما جعَلُهم على استعداد لرفض كلمة ، خرةأمور اآلال ب
 

في خطبته على و . أو تغييره القانون لم تكن مهمته هي إبطال، إذ مةلزِ والوصايا مُ أن عيسى عليه السالم اعتبر أن التوراة  الواضح ومن
عيسى عليه السالم  همة" لم َتُكن مما ِجئُت ألُبِطَل، بل أُلكمَِّل. بياءِ ألنوتعاليم ا. ال َتظُّنوا أّني ِجئُت ألُبِطَل الشَّريَعَة 17"  :(، قال عيسى5ى الجبل )متَّ 
/ πληρῶσαι" اليونانيةُه هي التأكد من اكتمالها. الكلمة تُ َمَهمَّ  تكان ، بلاألنبياءو ُكُتب أشيء من الشريعة  يأو يمحو أأن ُينِقص 
عليه السالم  . إنها الكلمة نفَسها التي استخدمها عيسى عندما حاول يوحنا المعمدان ردع عيسىجر كاماًل تعني إكمال، يَفي، ودفع األبلروساي" 

وسيكون لنا لقاء " Mushlam/  משלמالتي تُقابلها هي " العبريةهتمام أن نشير إلى أن الكلمة ردن. ومن المثير لالعن تعمده في نهر األ
قام عيسى عليه  ،ةبياء كاملاألنلجعل الشريعة وكتابات و . اليونانيةوما يقابلها في  القديمخر مع هذه الكلمة الموجودة بكثرة في ُكتب العهد آ

 . إسماعيلنه من نسل أالمنتظر و  اليهودمسيح  -اإلنسان ابنقة ِبشأن يالحقالسالم بإظهار 
 

من الناس كانوا يلتفون حوله وُيَصد قون رسالته.  اكثير   ألنا: كانوا يخشونه أرادوا عيسى عليه السالم ميت   لماذا الحقيقيالسبب  ُمرُقسويعطينا 
ه تعاليم إن ُهم ولهم كي يؤمنوا به.مامَ أة التي قام بها الكبير  المعجزاتقتله بالرغم من  أرادوا أنهملدرجة  اليهوده ورسالته أخافت ُعلماء تعاليمف

ة التي ِمن أجلها كانت األسباب الرئيس -وليس فقط لليهود  -اهلل هو لجميع األمم( وأن بيت اليهود)مسيح  اإلنسان بنة الالحقيقيعن الهوية 
 أرادوا قتله.

 
 :11 ُمرُقس

. وأَخَذ يُعلُِّمُهم فَيقوُل أما جاَء في الِكتاِب بَيتي بـيُت صالٍة ِلَجميِع 17َمْن َيحِمُل ِبضاَعًة أن يُمرَّ ِمْن داِخِل الَهيَكِل.   . ومَنَع ُكلَّ 16 
 ألنَف يَقتُلونَُه، وكانوا َيخافونَُه فَتشاوروا كي الَم،. وَسِمَع ُرَؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّمو الشَّريَعِة هذا الك18م َجعلُتموُه َمغارَة ُلصوص أنتاألَُمِم، و 

 الشَّعَب ُكلَُّه كاَن ُمعَجًبا بَِتعليِمِه. 

ُأخرى إال بالتقوى و  مم وال فرق بين ُأمةيمان من جميع األُ يقبل اإل اهلل أنح ُتوض   التي 56 إشعياءعيسى عليه السالم يقَتِبس من  كان
و الموقع.أالنسب  بناء  علىعلى أخرى  مم وال يفضل واحدةفهو خلق جميع األ .يمان بهواإل
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وُيحاِفظوا على السَّبِت فال يَُدنِّسوُه، ويَتمسَّكوا  ااسمي ويكونوا لي عبـيدً أنا الّربُّ لَيخِدموني وُيِحبُّوا  إلىيَنتموَن  الذين. والُغرباُء 6
بَيتي يُدعى  ألنعلى مذَبحي،  ةً حَرقاتـُُهم وذباِئُحُهم َمقبولَ ليفَرحوا في بَيِت صالتي وتكوُن مُ  المقدس. أجيُء بِهم إلى جَبلي 7بَعهدي.  

 . بَيَت صالٍة لجميِع الشُّعوبِ 

ماالمعجزات التي قام بها مناسبات مختلفة، واجه الفريسيون عيسى عليه السالم، إما بسبب  في بسبب شيء كان قد فعله في يوم السبت.  وا 
ه ألنقتله  إنهم أرادواقصة زائفة بالقول  تالقخإن االمقدس.  اليومالقيام بها بشكل قانوني في  وتحاوَر معهم، وأخبرهم أن هناك أشياء يمكن

نسمع أن  ممنوا بالبعث بعد الموت، ولكننا ل. نحن نعلم أن الصدوقيين لم يؤ صحيح ساسأ المعجزات يوم السبت ليس لهكان يؤدي 
تعايشوا  فقد ومع ذلك ،الوقتية المختلفة في ذلك اليهودت كثيرة بين الطوائف هناك اختالفا كانت لقد الفريسيين كانوا يخططون لقتلهم.

مة للنظر في يوم أعطاهم طريقة رحي هم يوم السبت وعظََّمُه ولكنالعكس من ذلك، لقد احتر  على ، بلحرمة السبت عيسىلم ينكر و بسالم. 
وأضافوها إلى  الجديدةوالقواعد  التقاليداخترعوا  الذينهم  اليهودشيوخ  إن .اليوم يفعلوا الخير في ذلك ال  أاهلل لم يقصد و  ،الراحة والعبادة

 .اهللأو بشريعة  اهلللم يكن لها عالقة بو  ا على الشعبا كبير  عبئ   التقاليدهذه  كانتوشريعته ف اهللقانون 
 

 :3 ُمرُقس
. فأجاَل َيسوُع نَظَرُه فيِهم وهَو 5إنقاُذ نَفس أم إهالُكها فسَكتوا.   . وقاَل لِلحاِضريَن أَيِحلُّ في السَّبِت عَمُل الخيِر أْم عَمُل الشَّرِّ 4 

وَتشاَوروا مَع الِهيرودسيّـيَن  يسّيونَ . فخَرَج الَفرّ 6غاِضّب حزيٌن ِلَقساوِة قلوِبِهم، وقاَل ِللرَُّجِل ُمدَّ َيَدَك فَمدَّها َفعادت صحيحًة كاألخرى.  
 ليقُتلوا َيسوَع. 

أن يجوع  اهللكانوا يقِطفون الحبوب لتناول الطعام. لم َيُكن ُمراد  ألنهمبالعمل يوم السبت  عيسىالفريسيون تالميذ  اتهمرى، خمناسبة أُ  وفي
م شهير كحاخام أو ُمَعل   -على األقل -نوا ينظرون إلى عيسى عليه السالمأن الفريسيين كا الواضحالناس يوم السبت، بالتأكيد ال. ومن 

ة التي كان يفسر الطريقلم ُيحبوا  أنهمه. صحيح تعاليمة لما تسامحوا مع إجاباته و الطريقبهذه  هُ و أتباع  كثيرون. ولو لم يرَ  ن لهوكا حترموم
ود هم كيف أن داا. لقد َبيََّن لأثبت أن ما كان يفعله يوم السبت وغيره كان مشروع   "المقدسالكتاب "بها القوانين والشريعة، لكن عن طريق 

" هو اإلنسان ابنن "إلهم  وقالُيعَتَبر غير مشروع.  ذلكلم يكن و  ،المعبدوأن الكهنة كانوا يعملون يوم السبت في  المعبدأكلوا ُخبَز ومرافقيه 
 سيد يوم السبت.

 
 12 َمتَّى

. فلّما رآُهُم الَفرِّيسّيوَن 2َل ويأُكلوَن.  وِل، َفجاَع تالميُذُه. فأَخذوا يَقطُفوَن السُّنبُ الحق. وفي تِلَك األيّاِم َمرَّ َيسوُع في السَّبِت وْسَط 1
 قالوا لِـَيسوَع أُنُظْر تالميُذَك يَعَملوَن ما ال َيِحلُّ في السَّبِت.

سَ عيد العرش، مكان احتفال إلى  عيسىذهب  عندما  ،ما شخصالسبت. ويبدو أنه قام بشفاء  ه وأعماله في يومتعاليما ودافع عن علن   َدرَّ
ونفذ  اهللأي شخص آمن بإن وليست من نفسه.  اهلله هي من تعاليمن إح. وقال عيسى عليه السالم للحشد يذكر ذلك بوضو ولكن الكاتب لم 

باع قانون عيسى عليه السالم بعدم ات   تهمهمامن الذي أرسله. هي نما إ ،هو عنده يسى عليه السالم لم تكن منع تعاليميعلم أن  اهللإرادة 
 ال يتمسكون وال  الذينهم  اليهودولكن ُعلماء  نفسه، المصدر تعاليمهم تأتي من ألننه يتبع قانون موسى إ لهم وقال وشريعته، موسى
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 عليه السالم، موسىتعاليم َر عيسى عليه السالم ما قام به في يوم السبت من خالل العودة إلى َبرَّ  َلَقد .سالمال  يعملون بشريعة موسى عليه

هذا يعني أن اإلجراءات األخرى، مثل الشفاء و  ؛اليهودية بذلكسمحت الشريعة  إذافي يوم السبت. ر طفال الذكو ألكانوا يختنون ا أنهموذكر 
 وطلب منهم عدم الُحكم دون فهم. ،قانونية وشرعية اوقطف الحبوب لتناول الطعام، هي أيض  

 
 :7 يوحنا

، عَرَف َهْل هذا التَّعليُم اللأراَد أحٌد أْن يَعَمَل ِبَمشيئِة  إذا. 17أرَسَلني.   . فأجابـَُهم َيسوُع ما َتعليمي ِمْن ِعندي، بل ِمْن ِعنِد الذي16
لذي أرَسَلُه، فهَو َمْن َيطلُب الَمجَد لِ  نْ . فالذي يتَكلَُّم ِمْن عنِدِه َيطلُب المجَد لَنفِسِه، ولكِ 18أو أنـي أتَكلَُّم ِمْن ِعندي.   اللِمْن ِعنِد 

 أنت. فأجاَبِت الُجموُع 20ُتريدوَن أْن َتقُتلوني  لماذا. أما أعطاُكم موسى الشَّريعَة وال أَحَد ِمنُكم يَعَمُل ِبها. 19.  شَّ فيهِ صاِدٌق ال غِ 
تاِن، وما كاَن . أَمرُكم موسى بالخِ 22َعماًل واحًدا، فتـََعجَّبُتم ُكلُُّكم.   الَّ . فقاَل َيسوُع ما َعِملُت إ21فيَك َشيطاٌن، فَمْن يُريُد أْن يَقتـَُلَك 

يوَم السَّبِت لَِئالَّ ُتخالفوا شريعَة  اإلنسانُكنُتم َتختُنوَن   إذا. ف23يوَم السَّبِت.   اإلنساناِء، فأَخذُتم َتخُتنوَن باآلالِختاُن ِمْن موسى بل ِمَن 
 . العدلحُكُموا بعلى الظـاِهِر، بِل ا. ال َتحُكموا 24ي َشفيُت إنسانًا بأكَمِلِه يوَم السَّبِت ألن عَليَّ موسى، فكيَف َتغضبوَن 

التقاليد من  اكثير  ا أن مع التوراة. ومن المعروف جيد   ال اليهود،ين المعلم تقاليدعليه السالم تتعارض مع  عيسىتعاليم  كانتيقة، الحق في
حتى المشي مسافة قصيرة  ،يوم السبتا غير قانوني في وأصبح أي شيء يشبه العمل ولو من بعيد أمر   ؛اهلللها بين كلمات  اوجدت مكان  

 :محدودة

القيادة، وركوب الدراجات، بالدينغ، ولوح التزلج أو غيرها من وسائل حركة ووسائل النقل هي ممنوعة في يوم السبت، فنحن نمشي  ألن
قصى للمشي من المدينة ي الحد األاليهودالقانون  ويحدد من الركوب إلى الكنيس. ومع ذلك، حتى المشي يوم السبت له حدوده.بداًل 
قدم( من حدود  112.24كيوبت    2/3 70ا(، لكن هذا القياس يبدأ مترً  960ميل   0.596قدم،  049.5، 3كيوبت    2000إلى 

أي اتجاه  فيقدم(  3161.74ميل   0.598ا فهذا يعني أنه من غير الجائز لك أن تمشي بخط مستقيم أكثر من المدينة.[، وعمليًّ 
 22رج حدود مدينتك. في البراري خا

وقوانين  تقاليدبالتلمود والمدراش.  ناآلية وهي ما ُيعَرف اليهود يةتعاليم الشفو الورفضت  ،هذا -مثل القرائين -اليهوديةالجماعات  أدركت
هذا من خالل  م إصالححاول عيسى عليه السالوقد ، حتى أصبحت أكثر أهمية من الشريعة نفسها. اهللأفسدت كلمة  اليهودوعادات ُعلماء 

 احتجعندما و ا من خالل إدخال قوانينهم الخاصة. فهم روح القانون، في محاولة لتجنب جعل حياة الناس أكثر تعقيد   فيمساعدتهم 
كانوا يشيرون إلى طريقة ، بل دين المعروف قبل تناول الطعاماليأيديهم، لم يقصدوا غسل  الفريسيون على أن التالميذ يأكلون دون غسل

لم يكن غسل  إذ ق خاصة وطريقة محددة للقيام بذلكخاصة تنطوي على استخدام أباري اسمة أو ذات مر اليغسل احتف ريقةبط اليدينغسل 
 اليهودا وأهمية في نظر م  ل  أكثر َتع ايبدو  لكيجديدة،  اكان عليهم أن يخترعوا طرق   ، بلبالنسبة لهم ايةا بما فيه الكفالعادي جيد   اليدين

 العاديين.
 

 :7 ُمرُقس
. فأجابـَُهم يا ُمراؤوَن 6الُقَدماِء، بل يَتناولوَن الطَّعاَم بأيٍد َنِجَسٍة  تقاليدال يُراعي تالميُذَك  لماذا. فسأَلُه الَفّريسّيوَن وُمَعلِّمو الشَّريَعِة 5 

تعاليم بِ . وهَو باِطاًل يَعُبُدني 7قَلُبُه فبعيٌد عنِّي.   اِه، وأمَّ َصَدَق إَشعيا في نُبوَءتِِه عنُكم، كما جاَء في الِكتاِب هذا الشَّعُب ُيكرُِمني بَشَفَتي
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لُِتحاِفظوا على  الل. وقاَل لُهم ما أبَرعُكم في نَقِض َشريعِة 9البَشِر.   تقاليدوتَتَمسَّكوَن بِ  اللم ُتهِملوَن َوصيََّة أنت. 8الَبَشُر.   وَضَعها
 ُكم. تقاليد 

والقوانين، أصبح هؤالء أكثر  التقاليدالعاديين. َوُكلما كُثَرت هذه  اليهودالسلطة على  ومعلميهم اليهود طت كهنةالتقاليد أعالقوانين و  هذه
" ليةَ "عِ إنعندما يريدون أو يحتاجون إلى تفسير القانون.  إليهمُمَتعلمين. كان على الجميع أن يعود الغير اليهود العاديين و أهمية في نظر 

لعامة من اأو في عيون  البعضبصورة جيدة في عيون بعضهم  الهم هو أن يبدو  ام  ما كان ُمهِ ف ،اهلللكالم  ايكترثو اليهود لم من  القوم
" اهللكانوا يهتمون بالفوائد الدنيوية والهيبة حتى لو أدى ذلك إلى تغيير كلمة " إذ اهلل والخوف منه لم يكن في قلوبهمُحب إن الشعب. 
 وتحريفها.

 
 :5 يوحنا

أبـي، فما  اسم. ِجْئُت ب43ال محلَّ لها في قُلوِبُكم.   اللي َعَرفْـُتُكم فَعَرْفُت أنَّ محبََّة ألن. 42نا ال أطُلُب َمجًدا ِمْن ِعنِد النـاِس، . أ41
عُضُكم ِمْن بَعض، والَمجُد الذي هَو ِمَن . وكيَف ُتؤِمنوَن ما ُدمُتم َتطُلبوَن الَمجَد بَ 44نَفِسِه لََقِبلُتموُه.   اسمقَِبْلُتموني. وَلو جاءَُكم َغيري بِ 

 الواحِد ال َتطُلبونَُه.  الل

 ، بلالقانون عيسى عليه السالم وُمعلمون و د الفريسيُيَهد   لم -إن لم تكن جميعها -معظم الحاالت  ه فيهتمام أن نالحظ أنالمثير لال ومن
خاطب الحشد ولم يخاطب أو  مسؤول الكنيسأن  14:13في لوقا  ال نقرأفعلى سبيل المث .هناقشوا فيما بينهم ما يجب القيام به بخصوص

" َنَعَتُهم عيسى عليه السالم بالمنافقين وقال يام للشفاء وال تأتوا يوم السبت.ة أيام للعمل. تعالوا في بقية األهناك ست: "ائال  عيسى عليه السالم قُيجادل 
ُهم لم عيسى عليه السالم ولكنشعروا باإلهانة من كالم وقد حل رباط الثور أو الحمار. أنُفَسُهم يقومون باألعمال يوم السبت مثَل  نهمإ

كانت نقية ، بل تعقيدات وأ إضافاتك لم َتُكن هناو  كانت سهلة الفهملقد عليه السالم.  عيسىتعاليم بالجموع سعيدة  كانت ،بكلمةيتفوهوا 
 سالم.حد الذي أرسل عيسى عليه التأتي مباشرة من الواحد األ

 
ا على كان قادر   ، فقدعلى التدريس والشفاء هِة عيسى عليه السالم َوِبُقدَرتِ اعترفوا ِبُسلطَ  اليهودمي األحداث تبين لنا أن الفريسيين َوُمَعل   هذه

لقاء الُخَطب. ُسلطة وكرُجل ُمَميز لما َسَمحوا له بال يلو لم يعترفوا به كرجل ذو وفي القدس.  في المهرجاناتو  التحدث في المعابد تدريس وا 
مة والحب وتقدير ظروف الشعوب ة بالرحملوءالحقيقية لإليمان المالتوراة ولكنه أعاد تفسيرها ِمن ُمنَطَلق الروح  ِضدَّ  تعاليمهولم تكن 

 هذا الفصل. نهايةفي هذا السؤال  نب عجيلماذا حاولوا قتله؟ َسنُ . فاهللا، وأنه نبي  عادي  كانوا يعلمون أنه ليس رجال  لقد فراد. واأل
 

 قتل عيسى عليه السالم: اليهودلمحاولة  التاليةسباب يون األالمسيح َيدَّعي
 

 أن عيسى عليه السالم ادعى أنه هو مسيح اليهود المنتظر .1

لقد حاول أن على العكس،بل . اليهوده مسيح أن" لم َيدَِّع عيسى عليه السالم ؟المسيحمن هو  ابنكما رأينا في فصل "ف ،كالم باطل هذا
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ا  وقد إسماعيل.ود ومن نسل هو سيُد دا بل ،إسحاقأي ليس من نسل  ،ودابن دا هو ليس المنتظر المسيح أنُيقِنَعُهم    أنتالميذه أمر أيض 

 وسوف المسيحهو ه نإه ويقولون سماب ونالبعض سيأتا من أن ُهم أيض  ذلك. وحذرَّ  م من ِفعلَرهوحذَّ  ،اليهوده هو مسيح نإعن قولهم  اَيمَتِنعو 
ا في محاولة لم يكن ذلك سبب  ف اليهوده مسيح أنُهم. ومع ذلك، حتى لو ادَّعى عيسى قو  ُيَصد  الَّ يجب أفمن الناس بقوِلِهم هذا  اكثير  ُيِضلون 

شخاص ا بعض األأيض   اكهن رض. وكاناهلل في األُهم من الرومان وسيبني مملكة رُ الذي َسُيَحر   المسيحهذا  ظاربانتكانوا  اليهود ألن لهقت
ما أدى  ،بالطبع قاموا بثورة ِضد الرومانبعضهم و . اليهودُهم ك َفَلم يقُتلومع ذل ،المسيحهم  أنهمممن ادعوا  وبعده عيسى عليه السالم قبل
 23م.الرومان أنُفسه بأيديَقتِلِهم  ىإل

 

 قام عيسى عليه السالم بشفاء الناس يوم السبت .2

لقد قاموا قام ِبِشفائهم في يوم السبت.  نشخاص الذيالتي قام بها، أو األ المعجزاتَلم ُيحاول أحد  قتله ِبَسَبب  إذ ِطلوبا طأا كالم خأيض   وهذا
وأن  اهللعند  نه إنسان ذو ُسلطة ونبي مأنُهم كانوا يعلمون َعَدم القيام بهذا يوم السبت لكنوحاولوا إقناعه بِ  الموضوعِبُمجادلته بخصوص هذا 

على  التي كان يقوم بها. وعالوة المعجزاتشوا من هذه ده - على أقل تقدير - أنهم التي قام بها هي دليل  على ُسلطته وال ُبدَّ  المعجزات
 القيام بها في يوم السبت.بأن هناك أشياء كثيرة يسمح  -القديممن العهد  -ذلك، أثبت عيسى عليه السالم

 
 لوهيةن عيسى عليه السالم ادعى األُ إيقول البعض  .3

ما أنهكالم  باطل  أنه إما هذا  ابنه إله أو بعض  من إله. ولم َيدَِّع أنه أنتحريف لكالم عيسى عليه السالم. لم َيدَِّع عيسى ولو مرة واحدة  وا 
" اهللما سمى "ك امجاز   يقولها األب فهو ابنه عندما يقول إنه أنالروماني. لقد بيَّن عيسى عليه السالم وأوضح  -غريقياهلل بالمفهوم اإل

ن يكون أاهلل. وقد صلى من أجل رسول  أنهاهلل و رسالته من  أنواحد فذلك يعني  األبه و نإ" ِلفرعون. وعندما قال آلهة" رونموسى وها
 أنا ا وتكرار  . لقد َبيََّن عيسى عليه السالم مرار  نفسه الشخص في الرسالة وليس واحد   معه. َفُهمْ  اكما كان هو واحد   ،اهللمع  اتالميذه واحد  

 . اإلنسان ابنالروح الُقُدس أعظم من  أنوكذلك  ،سىأعظم من عي األب
 

 :12 لوقا
 َلُه. الرُّوِح الُقُدِس فَلْن يُغَفر يُغَفُر َلُه، وأمَّا َمْن َجدََّف على اإلنسان ابنوَمْن قاَل َكِلمًة على . 10

 :10 يوحنا
 ؟ آلهةم أنتقاَل:  اللم أّن أما جاَء في َشريعِتكُ ».فقاَل لُهم َيسوُع: 34

المبارك  ابن المسيحكان هو  نهن عيسى عليه السالم إعيسى عليه السالم أن هذه مجرد استعارة ومجاز، ال أكثر. فعندما يسأل الكا يجادل
، مكتوب 14. في ُمرُقس مطلق ا يكن كذلك، لما استخدمه الكاهنلو لم و ا. التعبير باعتباره مجاز   هذا استخدموا اليهودأن  الواضح(، فمن اهلل)

عيسى عليه السالم بالتحدث عن  أ". ثم يبدأنت قلت ذلك، مكتوب أن عيسى عليه السالم قال: "26". ولكن في َمتَّى أناأجاب " يسىأن ع
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بها ولم  درايةعلى علم و  اليهودوكان  القديمموجودة في العهد  المجازأو  ةستعار اال. هذه الغيومعلى  ا، قادم  اهلليمين  نا عجالس   اإلنسان ابن

 بالتجديف الستعمالها. ان يتهموا أحد  أفمن المستحيل  ،بالنسبة لهم اديف  تكن تج
 
 -اليهودية المشهور بين الناسوهو معلم الشريعة  -اهلل بالجسد، لما قام غماالئيل ابنكان عيسى عليه السالم قد ادعى أنه إله أو أنه  لو

تالميذه نفس الشيء. ولو كان األمر  ظُ عْ ، لكان وَ اهلللو كان عيسى عليه السالم قد ادعى أنه هو و عليه السالم. بالدفاع عن تالميذ عيسى 
حد  على الدفاع عنهم. حتى لو حدث ودافع أحدهم عنهم، َلُحِكَم أ ؤح المحكمة باإلفراج عنهم ولم يجر غماالئيل لن يكون قد نص فإنكذلك، 

 تركوا المحكمة فرحين وواصلوا الوعظ أنهمونقرأ  -اليخي لد  بعد جَ  - من ذلك، نقرأ أنه تم تحريرهمبدال  و وت. ا بالرجم حتى المعليهم جميع  
 إال هو ما المسيحأن عيسى عليه السالم هو ببشروا  أنهمادعاء لوقا إن الساحات وفي المنازل ولم يتعرض لهم أحد.  فيو  المعبدفي 

ا أنه كان مسيح مطلق  لم َيدَِّع عيسى عليه السالم  مفهومه لشخصية عيسى عليه السالم. نبع مني ، بل هووال صحة له ،استنتاجه الخاص
 .المسيحإنه هو  وا يقولالَّ أ ود، وأمر تالميذهابن داليس  المنتظر المسيح نعلى العكس من ذلك، لقد َبيَّن أ ، بلاليهود

 
 :5الُرُسل  أعمال

ُه َغماالئِيُل، وهَو فـَرِّيسي  اسم. ولكنَّ واحًدا ِمنُهم 34الكالَم، َغِضبوا كثيًرا وَعَزموا على قـَْتِلِهم.  . فلمَّا َسِمَع أعضاُء المجِلِس هذا 33
م عازِموَن أنتم وما الَمجِلِس يا بَني ِإسرائيَل، إيَّاكُ  اءِ . ثُمَّ قاَل ألعض35، ُه، أَمَر بإخراِج النـاِس قلياًل ِمْن ُمَعلِّمي الشَّريَعِة، َيحَترُِمُه الشَّعُب ُكلُّ 

دَّعى أنَُّه رَُجّل عظيٌم، فَتِبَعُه نحَو أربعِمئِة رَُجل. ولكنَُّه قُِتَل وَتفرََّق جميُع . قاَم ثُوداُس قَبَل هِذِه األيّاِم، وا36أْن َتفَعلوا ِبهؤالِء الرِّجاِل.  
 الذينحصاِء، فَجرَّ وراَءُه جماَعًة ِمَن النـاِس، فَهَلَك أيًضا وَتشتََّت جميُع . ثُمَّ قاَم يَهوذا الَجليليُّ في زمِن اإل37أتباِعِه وزاَل أثـَُرُهم.  

كاَن ِمْن ِعنِد   إذايَزوُل  هُ ما يُبشِّروَن بِه أو ما يـَُعلِّمونَ  ألنوال تـَْهَتمُّوا ِبِهم،  أنهمترُكوا َهؤالِء الرِّجاَل وشان أقوُل لُكم اآل. و 38أطاُعوُه.  
 أيه. فوافـََقُه جميُع أعضاِء الَمجِلِس على ر 40.  الل، فال يُمِكُنُكم أْن ُتزيلوُه لَِئالَّ َتصيروا أعداَء اللكاَن ِمْن ِعنِد   إذاا . أمَّ 39البَشِر.  
 الل وَجَدُهم أهاًل  ألنرِحيَن، . فخَرَج الرُُّسُل ِمَن المجِلِس فَ 41ثُمَّ أطَلقوُهم.   ،َيسوعَ  اسمال يتَكلَّموا بُسَل، فَجَلُدوُهم وأَمروُهم أوَدَعوا الرُّ 

 .  المسيحَيسوَع هَو  بأن. وكانوا يـَُعلِّموَن ُكلَّ يوٍم في الَهيَكِل وفي البُيوِت ويُبشِّروَن 42َيسوَع.   اسمِلَقبوِل اإِلهانَِة ِمْن أجِل 

 

وناني كلمة يسوع ولكنهم اليال يوجد في النص  41رقم  جملةالففي  !عتقادهما" ِلُيالِئم اهلليون بتحريف "كالم المسيحوكالعادة يقوم  ألسفمع ا
 :biblehub.comمأخوذة من موقع  الصحيحةصلي والترجمة النص األ ما يليوفيُيضيفونها. 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

91 

 
 جل االسم.أ لتحمل اإلهانة من هاًل أألنهم كانوا وغادروا المجلس فرحين : الصحيحة الترجمة

 
 سموفياء لالأاهلل أن يبقى تالميذه . صلى ودعا عيسى عليه السالم إلى 11:17في يوحنا  نفسه االسم الذي عانوا ِمن أجله هو االسم هذا

ب مثل هذا سوف ُيَسب   اسم -إسماعيلمن نسل  المنتظرالرسول  اسمنه إسم العار والمعاناة؟ االب هذا ُيَسب   لماذاالذي أعطاهم إياه. 
 يعلنون ذلك. الذينأولئك  ميعضطهاد لجاال
 

 ونَقضت ها تقاليد ُعلماء اليهود عليه السالم تعارضت مع عيسى تعاليم .4

د اختلف ُسلطة ومعرفة. وق اذ ن عيسى عليه السالم في بعض القضايا، لكنهم رأوه رجال  و الفريسي أوضحنا من قبل، فقد جادل كما
لكنهم لم يحاولوا قتل  -خالف الفريسيينب -ن لم يؤمنوا بالبعثين الصدوقيإذ إالبعث بعد الموت  في موضوعالصدوقيون مع الفريسيين 

 .ابعض  بعضهم 
 

حاولة ا في مولكن لم يكن ذلك سبب   ،كانتهم بين الحشودمإذ اهتزت اليهود عليه السالم قد حطَّت من منزلة علماء  وتعاليمه عيسىمال أعإن 
قتله بسبب  اليهودلو حاول علماء و . اهللبرونه رسول ه وكانوا يعتتعاليمأن الجموع أحبت عيسى عليه السالم و كما  ،قتل عيسى عليه السالم

 قتُهم الجماهير.َلَمز  اأُلمورالخالف في بعض 
 
يين في العصر الحديث، المسيحعن  فضال   ،الجديدُكُتب العهد  يفعذار ضعيفة وتخمينات من ُمَؤل  أهي  -وغيرها -هذه األسباب كل

 ؛ إذفإن هذه األسباب غير كافية لقتله، من قبلى عليه السالم. وكما ُذِكَر ريعة قتل عيسومعلمي الش اليهودقادة  سبب إرادةكوسيلة لتفسير 
، وليس فقط من قبل عدد قليل من اليهود على نطاق واسع من قبل غالبية يحتاجون إلى سبب من شأنه أن يكون مقبوال   اليهودكان ُعلماء 

على هذا، فإن بناء  ن يخشون الحشود. و و الشريعة والفريسي وقبولة، ولهذا كان معلمعاله غير مأن األسباب المذكورة أ الواضحالعلماء. ومن 
: ما هنا السؤال الذي يطرح نفسهو ا لمحاولة قتله. ا كافي  في مناسبات قليلة لم يكن سبب   وتعاليمه عليه السالم عيسى مع كالم توافقعدم ال

 عليه السالم؟ قتل عيسى محاولة من اليهودن قادة السبب الذي َسُيَمك  
 
للعهد.  الموعود وفاء   المسيحالُمَتَعلمين والعامة. فالكل كان ينتظر قدوم هذا  اليهودُمنَتِشرة بين جميع  كانتالموعود  اليهودنبوءة مسيح  إن
 - اكبار  ا و صغار   نوالقد كا ة.المؤمنمم غير ُهم فوق األُ الذي سوف يجعلهذا هو الذي سيحررهم من اضطهاد الدول األخرى و  اإلنسان ابنإن 

ود المزعوم. ثم يأتي عيسى عليه السالم برسالة تهددهم وتجعلهم ابن داالموعود،  المسيحبنبوءات  درايةا على جميع   - وعامة نيُمَتعلم
كاَن داوُد   إذاف 45" ، يقول 22ى في متَّ ف ؛عنهم امختلف   االموعود ويعرض رأي   المسيحة. وهو يتساءل عن نسل المقدسيشكون في معتقداتهم 

؟"ابنه المسيح، فَكيَف يكوُن -يدعوه سيدي -االمسيح رَبًّ َيدعو 
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نه ليس من نسل أ -المنتظرم دة من أقدس معتقداتهم بخصوص مسيحههز عيسى عليه السالم ُمعَتَقَدُهم في الُعمق من خالل إلغاء واح لقد

لم يعرفوا  اليهود" إلى أن األناجيلُتشير "و ود "سيدي / سيد". لسبب يدعوه داإسماعيل الذبيح. ولهذا ا من ذلك، أنه من نسل بدال  و . إسحاق
 والداج يعةالشر  ين ومعلميأن الفريسي يقة. ال ُبدَّ الحقعن  اوهذا ال يمكن أن يكون أكثر بعد   ه.فيأنهم لم يجرؤوا على التشكيك و  الرد،كيفية 
مثله مثل  ،على أنه نقطة خالف مع عيسى عليه السالم الموضوعهذا مع عاملوا أنهم تمن الُمستحيل و هذا األمر.  فيعليه السالم  عيسى
أفضل اأُلمم وأنه ال نبي من غيرهم وأن اأُلمم  أنهمه لبعض الناس في يوم السبت. فاعتقادهم ئالخالف. لم يكن هذا مثل شفا اطباقي نق

ليس من  ،على أحر من الجمر المنتظرنبيهم الموعود و  نإليقول لهم  ثم يأتي عيسى عليه السالم كان من الُمَسلَّمات عندهم. األخرى نجسة
خرى نظرة دونية مم األلعرب وغيرهم من األإلى ابل كانوا ينظرون  ،شأن يذ غيرَ  نهد و يعُ  الذي كانوا -إسماعيلمن نسل  بلإسحاق نسل 
 .نجسينونهم دويع
 
وُعلماء  الفريسيينتعاليم من  - موغيره –َحذََّر عيسى تالميذه  –قة ضافة الحتقسيم الفصول كان إوللعلم فإن  –ِمن َمتَّى  23الفصل  في

 ولىأل. ثم تحدث عن الويالت السبع ضد الفريسيين وُمَعلمي الشريعة. ااهللأضافوا قوانينهم وتفسيراتهم لكلمة  الفريسيين إنقال و الشريعة. 
 اليهودر فيه عيسى عليه السالم أن مسيح كَ الفصل السابق الذي ذَ  نهايةب انتعلقا تمهألنأهمية قصوى  لهمالويالت السبع من هذه ا والثالثة
 ود.ابن دا ليس المنتظر

 

م َتدُخلوَن، وال أنتالسَّماواِت في ُوجوِه الّناِس، فال  - مملكة –. الَويُل لُكم يا ُمَعلِّمي الشَّريعِة والَفّريسّيوَن الُمراؤوَن تُغِلقوَن َملكوَت 13
 َيدُخلوَن.  -من يحاول الدخول –الّداخليَن  تَترُكونَ 

 

 اليهودالتي سيؤسسها مسيح  نفسها المملكة المذكورة في دانيال. إنها وهي اإلنسان ابنالتي َسُيقيُمها  نفسها المملكة السماء هذه هي مملكة
هذه المملكة في وجوه فكيف يغلقون باب  ،اإلنسان ابنر بقرب مملكة السماء وبقرب مجيء جاء عيسى عليه السالم ُيبش  لقد . المنتظر
تقود الناس إلى التشكيك في صحة س مغلوطةالمعلومات ال. هذه اإلنسان ابننسب عن  مغلوطةإعطاء معلومات ببذلك  نيقومو  نهمإالناس؟ 

 من ثمسان هو من نسل داود و اإلن ابنالفريسيين ومعلمي الشريعة جعلوا الناس يظنون أن  ألن -اإلنسان ابن – المنتظر اليهودهوية مسيح 
ليس  المنتظرم ن مسيحهإعيسى عليه السالم  قولألنهم يرفضون الفريسيون مملكة السماء ولن يؤمنوا بها  للن يدخإذن . إسحاقمن نسل 
 اإلنسان ابنأن  طأ  ف يظن خسو فهذا فمن يؤمن عن طريق هؤالء الفريسيين أو ُمعلمي الشريعة ب. و إسماعيلبل من نسل  إسحاقمن نسل 

 دخلوا مملكة السماء. يولهذا لن  ،لن يؤمنوا بهف إسماعيلمن نسل  اإلنسان ابنوعندما يأتي  ،إسحاقمن نسل هو 

تموُه يسَتِحقُّ َنَجحُتم، َجَعلْ  إذاُكم، فنتا.الَويُل لُكم يا ُمَعلِّمي الشَّريعِة والَفّريسّيوَن الُمراؤوَن َتقَطعوَن البحَر والبَــرَّ لتكِسبوا واحًدا إلى ِدي15
 م َتسَتِحقُّوَن.أنتَجهنََّم ِضعَف ما 

الُجُدد. إن  اليهودأفعالهم ستؤدي إلى مزيد من اإلدانة ِلمعتنقي ديانة  ألنأخرى، ُيدين عيسى عليه السالم ُمعلمي الشريعة والفريسيين  مرة
 بنسل  طأالخ عتقاداالمع  ،اليهودديانة  نليهود. وعندما يعتنقو ادين  نالناس يعتنقو  يجعلوال ريعة يبحثون في كل مكانالفريسيين ومعلمي الش
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لكة السماء. هذا ما او مم اهللمملكة  ايدخلو  نهل النار ولأمن  نيصبحو سومن ثم  ،عندما يأتي اإلنسان ابنيرفضون فإنهم س ،اإلنسان ابن

ات يهودية حول المدينة، اليكان هناك ما ال يقل عن ثالث ج ،الوقتمحمد عليه السالم في شبه الجزيرة العربية. في ذلك  ُبعثحدث عندما 
سوف يتم شرح النبوءة  -21 إشعياءكانوا يتوقعون وصول النبي الذي تنبأ به لقد رض. مملكة السماء في األ - أِلول مرة -أنشأ محمد ثحي

 ود كما كانوا يظنون.دا ابنَ يكن  لم -ه لم يكن منهمألنبه، إال أن أغلبيَتُهم رفضوه  اليهودبعض  فبينما آمنا. الحق  
 
ُمعجزات وأيده اهلل بِ من ِقَبل الحشود  اكان عيسى عليه السالم محبوب  كما ا كان كالم عيسى عليه السالم منطقي  و كانت تصرفاتهم غريبة.  لقد

واهتمامهم كان  اهلل متوافقة مع مرادن ألن أفكارهم لم تك؟ لماذاومع كل هذا خططوا وحاولوا قتله.  ؛بياء والرسلاألنلم ُيعَطها لكثير من 
، بدأ ُيخِبُرُهم عن اليهوده هو مسيح نإ أال  يقولواعيسى عليه السالم تالميذه  أمر، بعد أن 8خرة. في مرقس اآل ال نياا على ُأمور الدمنصب  
وقام عيسى عليه  -إسماعيلمن نسل  اناإلنس ابن قوله إن نبالتأكيد كاو  -اعترض بطرس على كالم عيسى عليه السالمقد و  .اإلنسان ابن

 .شيطانالسالم بتوبيخ بطرس ونعته بال
 

. وَدعا الُجموَع 34.  اللأفكاَرَك هِذِه أفكاُر الَبشِر، ال أفكاُر  ألنبَتِعْد َعنِّي يا َشيطاُن، لَتفَت ورأى تالميَذُه، فَوبََّخ بُطُرَس ِبقوِلِه ا. فا33
الذي يُريُد أْن ُيخلَِّص َحياَتُه َيخَسُرها، ولكن  ألن. 35َد أْن يَتبـََعني، فْلُينِكْر نَفَسُه وَيحِمْل صليَبُه ويَتبـَْعني.  وتالميَذُه وقاَل لُهم َمْن أرا

يَفدي  ماذا. وب37ُه ُكلَُّه وَخِسَر نَفسَ   العالملو رَبِـَح  اإلنسانيَنَفُع  ماذا. ف36الذي َيخَسُر َحياتَُه في َسبـيلي وَسبـيِل الِبشارَِة ُيَخلُِّصها.  
متى جاَء في َمجِد أبـيِه مَع  اإلنسان ابنوِبَكالمي في هذا الِجيِل الخاِئِن الشِّرِّيِر، َيسَتحي بِه  يَمْن َيسَتحي بـ ألن.38نَفَسُه  اإلنسان

 المالِئَكِة األطهاِر.

هذا و عليه السالم.  الذبيح إسماعيلبل من نسل  ودن داابليس  اإلنسان ابنأن  عندما عرفا مثل أي يهودي آخر، ُصِدَم تمام   ُبطرس،إن 
 بأنها صائبة، واتهمه عيسى عليه السالم أنالتي كان يظن  الكاذبةدعاءات كان يدافع عن اال إذ جعل بطرس يجادل عيسى عليه السالمما 

ه أن متأكدنا أ في هذه الُكُتب. و ع وليس كامال  ألسف فالحوار مقطو مع افوبخه عيسى عليه السالم و  .خرةاآل ال علىعلى الدنيا  نصبةأفكاره م
ألسف تم حذفه مع اولكن  ؛ومملكة السماء القادمة -المنتظر اليهودمسيح  - اإلنسان ابنطول من هذا بخصوص نسل أكان هناك نقاش 

لن  اليهود ألنأن يكونوا جاهزين للموت يجب فمنوا برسالته آإذا  منهإعيسى عليه السالم لتالميذه  وقال. الجديداب العهد ُكتَّ إلى أو لم يصل 
ا لخسارة حياته في سبيل عيسى عليه السالم وفي سبيل البشارة نه من كان ُمستعد  إاإلنسان. وقال  ابنيقبلوا مثَل هذا الكالم بخصوص 

  هإليال ينظر  –ي يتحي من كالم عيسى عليه السالم فسوف يسيه من كان يستحنإ اض  سوف يكسب حياته. وقال أيف اإلنسان ابنبخصوص 
 حين يأتي. منه - اإلنسان ابن
 
يمان دَّعون اإلممن يَ  -البعض نإا وقال أيض   ، يقولوا ذلكال  أتالميذه  أمربل على العكس  ،اليهوده هو مسيح نإعيسى عليه السالم  لَيقُ  لم

 ميذهوقد حذَّر  عيسى عليه السالم تال األكاذيب.من الناس بهذه  اكثير  ويضلون  اليهودعيسى هو مسيح  نإ نويقولو  نسوف يأتو  –بعيسى
 وعظَّمعها تبَ ابل  ،نقض التوراة لم يحاولو  ،الحقيقي المعنىب اهلل ابنأنه  واللوهية األُ عيسى عليه السالم  دَّعِ لم يو هذا الخطأ. في من الوقوع 

حاولت الجموع تنصيبه َمِلكا .عندما  اليهود َمِلكَ  هو كونيوم السبت مع أنه فسر القوانين بطريقة رحيمة. لقد رفض عيسى عليه السالم أن ي
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ا األمور لم تكن سبب   رب ُقدوم مملكة السماء. كل هذهَبشَّر الناس ِبقُ و  ،الوحش الرابع –اطورية الرومانية يدفعوا الضرائب لإلمبر لالناس  ودعا 

ابن  -إسماعيلمن نسل  بل هوألنه ليس من نسله ود دا سيدهو  المنتظر اليهود مسيحإن في محاولة قتل عيسى عليه السالم. ولكن قوله 
األنبياء سوف يأتي أعظم  علن أنوأ ،مممة عادية كبقية األأاليهود جعل من  . لقدا لمحاولة قتل عيسى عليه السالمكافي   اكان سبب   -العهد

 .رخآسبب  يس هناكلو شعب كانوا يحتقرونه. هذا هو سبب محاولتهم قتل عيسى عليه السالم  -خرآمن شعب 
 

ُه َأْحَمُد اسمُكم مَُّصدِّقًا لَِّما بـَْيَن َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمن بـَْعِدي يإل اللَمْرَيَم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّي َرُسوُل  ابنقَاَل ِعيَسى  َوِإذْ 
يـَِّناِت قَاُلوا هَٰ   سورة الصف (6مُِّبيٌن   رٌ َذا ِسحْ فـََلمَّا َجاَءُهم بِاْلبـَ
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 بولس
 

ة بولس. نحن نعلم أنه ادعى أنه مواطن روماني بالوالدة. ويبدو أن سير كان؟ ال ُيعرف سوى القليل عن ل امن الرج نوع   أي  ِمن هو؟  نمَ 
 بولس لم ُيِجب ألنزال غير معروف ا؟ الجواب ال يإرهابي في البرية. هل كان هذا الجندي مخطئ   4000ا عرفه كرجل مصري قاد جندي  
 اإلجابات كما سنرى من خالل كالمه هو. التهرب منفي  ماهر   فهو ،سؤال الجندي عن
 

 :21ُسل الر   أعمال
الِمصريُّ الذي أثاَر  أنت. أما 38 اليونانية. وبَيَنما بوُلُس يَدُخُل الَقلعَة، قاَل ِلقائِِد الحاِمَيِة أتسَمُح أْن أقوَل لَك َشيًئا فقاَل لَه أتعِرُف 37 

ٍة وخَرَج بأربَعِة آالِف قاتِل إلى الصَّحراِء  روماني  ِمْن َطْرسوَس في ِكيليِكيََّة، وهَي َمدينةٌ  ومواطنٌ . فقاَل بوُلُس أنا يَهوِديُّ 39الِفتنَة ِمْن ُمدَّ
 ُأخاِطَب الشَّعَب. أنَمعروَفٌة جّيًدا. فأرجو ِمنَك أْن تأَذَن لي 

ه ءالم في وقت مبكر. وأعتقد أن ادعاا أنه اضطهد أتباع عيسى عليه السوَيدَّعي أيض   ،اخام غماالئيلا للحبولس أنه كان تلميذ   َيدَّعي
لو كان بولس و ة التي بشر بها. قالمسيحية والرسالة المختلية واعتناق اليهودن عخترعها إلعطاء المصداقية لتحوله بة او كذأاالضطهاد هو 

، عندما تم القبض على تالميذ عيسى وكانوا على وشك 5ُه التي أعطاها في السنهدرين. في لوقا مئيل لكان اتبع نصيحة ُمَعل  لغماال اتلميذ  
ا فسوف تفشل وتنتهي هذه كذب   كانت إذاوأما  ،فال أحد يستطيع منعها اهللرسالة التالميذ من  كانت إذاالموت، َتَدَخَل غماالئيل وقال إنه 

رسالة التالميذ متناقضة مع  كانت لو. و  ارجع إلى الفصل السابق للنص الكامل(أُلخرى التي مرت من قبل االوقت ِمثل األكاذيب ور ِبُمر  ةالرسال
مر أن تالميذ سيدنا عيسى غماالئيل وَلما تركوهم. حقيقة األتعالى لما تكلم ودافع عنهم سبحانه و  اهللا بحق تجديف   كانتأو  التوراةتعاليم 
ال من إسماعيل ينحدر من نسل  المنتظر اليهودأو مسيح  اإلنسان ابن وهي أن اَل أ ،سالم كانوا ُيَبشرون بنفس بشارة سيدنا عيسىعليه ال
. ُربما ُنِظَر إلى تالميذ عيسى اهللا بحق تجديف   َعد   أن هذا الشيء لم يكن يُ إال   ، عند ُعلماء القانونمع أن هذا لم يكن مقبوال  و . إسحاق نسل
 يه السالم كأعضاء طائفة يهودية جديدة ال أكثر وال أقل. عل
 
 ا. وعلى هذا النحو، فمن المشكوك فيه أن بولس كان تلميذ  أنهمدينا" وش ة/الطريقا تلميذ غماالئيل لكان ترك أتباع "كان بولس حق   لو

 امزيد  بشر بها. إنها اختراعاته ليضفي كرسالته التي  اكانت كذب  ة" الطريقخر. إن ادعاءات بولس باضطهاد أتباع "آلغماالئيل أو أي حاخام 
تلقى رسائل من المجلس ومن  ، َيدَّعي بولس أنه22ُسل أعمال الر   فيف ية.المسيحية إلى اليهودقصة تحوله ِمن على  اوالدرام داقيةمن المص

ة حتى الطريقا أنه اضطهد أتباع هذه ي بولس أيض  ا له، ذهب إلى دمشق لجلب أتباع عيسى إلى القدس للعقاب. َيدَّعكبير الكهنة. ووفق  
 موتهم. 

وُشيوُخ الشَّعِب   رَئيُس الَكهَنةِ . وِبهذا َيشَهُد لي 5عتَـَقْلُت الرِّجاَل والنِّساَء وألَقيتـُُهم في السُّجوِن.  ضَطَهْدُت َمذهَب َيسوَع حتى الموِت، فا. وا4
فيها ُمؤمًنا ِبهذا الَمذَهِب، فأسوقُُه إلى ُأوُرشليَم لُمعاقَبِتِه. كانَ عِتقاِل َمْن  ها اليإلفي ِدمشَق، فَذهبُت  اليهودا ُكلُُّهم. َفِمنُهم أَخذُت َرساِئَل إلى إخوتِن
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يداعه مبراطورية الرومانية بال قانون. ولو وقعت هذه األحداث، َلَتمَّ َتُكن اإل لم السجن أو إعدامه أو صلبه الرتكاب هذه  القبض على بولس وا 
 :18ح في يوحنا ي شخص كما هو ُمَوضَّ أالحق في إعدام هم لن والفريسيين ومعلمي الشريعة لم يك اليهودرؤساء  أن الواضحالجرائم. ومن 

فقاَل لُهم . 31.  كإليَلوال أنَُّه ُمجرٌِم، لما أسَلْمناُه  :. فأجابوا30تـَتَِّهموَن هذا الرَُّجَل  ماذابِـيالُطُس وسأَلُهم بِ  إليهم. فَخَرَج 29 
 ال َيجوُز لنا أْن َنحُكَم على أحٍد بالَقْتِل. :م وحاِكموُه حَسَب شريَعِتُكم. فأجابواأنتبِـيالُطُس ُخذوُه 

في  الحقمن له هو  فقط الحاكم الرومانيو  ،ي شخصأاليهود ممنوع من إعدام ه هو كغيره من ألنن بولس كان يكذب أالواضح  ِمنَ ف
 عدام أو عدمه.اإل
 

ما كان نيبن على طرفي نقيض بخصوص البعث بعد الموت. فو ن والصدوقيو الوقت، كان الفريسي. في ذلك أنه فريسيا بولس أيض   يَيدَّع
إن ينكرون البعث ويقولون  -الذين يسيطرون على الهيكل والسنهدرين -لموت ليتم الحساب، كان الصدوقيونن يؤمنون بالبعث بعد او الفريسي
ا بين الفريقين. ومن المستحيل وم  ها دَ د  كانت على أشُ ن المنافسة ألدرجة  اكبير   افقط. وكان الخالف بينهم حياةهذه الفي  ال يكون إال الثواب

ب نفسه ب أتباع عيسى عليه السالم. وزيادة على ذلك، فبولس ُيَكذ  ذن منهم في َتَعق  أن يقوم أحد الفريسيين بإعالء شأن الصدوقيين بطلب اإل
 نه لم يعرف كبير الكهنة:إ 23ُسل الر   لفي أعما يقول إذبنفسه 

 

الحاِئُط الُمبَــيَُّض أَتجِلُس  أيها، الل. فقاَل َله بوُلُس َضَربَك 3َيضرِبوا بوُلَس على َفِمِه.   بأن. فأَمَر حنانيَّا، رَئيُس الَكهَنِة، أعوانَُه 2
فقاَل بوُلُس ما  . 5 اللَتشُتُم رَئيَس َكهَنِة  أنت. فقاَل الحاِضروَن لِبوُلَس 4الشَّريعَة لُتحاِكَمني ِبَحسِب الشريعِة، وتأُمُر ِبَضربـي فُتخاِلَف 

 ُة َتقوُل ال تَلَعْن رَئيَس َشعِبَك.المقدسفالُكُتُب  اإلخوُة، أنَُّه رَئيُس الَكهَنِة. أيهاُكنُت أعِرُف، 

كما اتهموه بالتنصل من  الهيكل؛و  اليهود والشريعةع في كل مكان ضد واتهموه بتعليم الجمي اليهوده بعض عرفزار بولس القدس،  وعندما
 تم اعتقال بولس وتم جلبه إلى السنهدرين للمحاكمة. وقد ي وبإدخال يوناني في الهيكل. اليهود المعبد

 
 :21ُسل الر   أعمال

َن بوُلَس في الَهيَكِل. فَحرَّضوا ُجمهوَر الشَّعِب، وقـََبضوا عَليِه، و اليهود اآلسيويِّ . ولمَّا كاَدت تَنَقضي أيّاُم الطُّهوِر السَّبعُة، رأى بَعُض 27
إلى َشعِبنا وَشريعِتنا وهذا الَهيَكِل،  ُيسيءُ النَّجَدَة، يا بَني ِإسرائيَل هذا هَو الرَُّجُل الذي يـَُعلُِّم الناَس في ُكلِّ َمكان َتعليًما  :. وصاحوا28

 المقدسإلى الَهيَكِل، وَدنََّس هذا المكاَن  اليونانيينحتى إنَُّه جاَء بَِبعِض 

 

 ،هإلي ةالُتَهم الُمَوجهَ  بولسلقد كذَّب "، َقَلب عليهم الطاولة عن طريق "الخداع". اماكر   رجال  كونه "لالقضاة لُمحاَكَمِته، و  مماأوقف  عندماو 
يسيين والصدوقيين كانوا حاضرين في المحاكمة. وبمجرد طرح  من الفر ه أدرك أن كال  ألنأثار قضية البعث بعد الموت و د التضليل، كونه سي  

 هذه المسألة، نسوا التهم الموجهة ضده، ووقف الفريسيون معه ضد الصدوقيين.
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 :23ُسل ر  ال أعمال
. وأنا أحاَكُم  ابنا فـَرِّيسي  اإلخوُة، أن أيهااآلَخَر فـَرِّيسّيوَن، َفصاَح في الَمجِلِس  البعضبَعَضُهم صّدوقّيوَن و  نوكاَن بوُلُس يَعِرُف أ 5  ناآلفـَرِّيسي 
الَصدُّوقيِّيَن ال يُؤِمنوَن  ألن. 8الَمجِلُس، نَقَسَم وا الَصدُّوقيّـينَ . فلمَّا قاَل هذا، وَقَع الِخالُف بَيَن الَفرِّيسيّـيَن و 7ي أرجو قياَمَة األمواِت.  ألن

رتـََفَع الّصياُح، وقاَم بَعُض ُمَعلِّمي الشَّريَعِة ِمَن الَفرِّيسيّـيَن . فا9وأمَّا الَفرِّيسيُّوَن فُيؤِمنوَن ِبهذا ُكلِِّه.   ِبقياَمِة األمواِت وبوجوِد المالِئكِة واألرواِح،
ةٍ  أخذواو   قالوا ال َنِجُد ُجْرًما على هذا الرَُّجِل. ،َيحتجُّوَن ِبشدَّ

 ه:إليَهم الُمَوجهة خصوص الت  الثانية بوقف أمام الحاكم فيِلكس، كذب بولس للمرة  وعندما
 

 :24ُسل الر   أعمال
. أمَّا الحاِضروَن ُهنا، فـَْليقولوا لَك أيَّ ُجرٍم وَجدوا لي، 20. وكاَن عَليِهم أْن َيْحُضروا َلديَك ويـَتَِّهموني، إْن كاَن لُهم ما َيشُكونَني ِبه.  19

 ي ُأؤِمُن بِقياَمِة األمواِت.ألن اليومم ُتحاِكمونَني أنت :ي ناديُت ِبها وأنا بَينَـُهم. إالَّ هِذِه الَكِلَمَة الت21حيَن وَقفُت في المجِلِس، 

 مام الملك أغريباس:أه ليإثالثة يكذب بولس بخصوص التهم الموجهة  ومرة  
 

 :26ُسل الر   أعمال
ليَل نهاَر. ِبهذا  اللِإسرائيَل االثنتا عْشَرَة َتحقيَقُه، عاِبديَن  . وما ترجو عشائُِر بَني7آباَءنا، ِبه  اللي أرجو ما وَعَد ألنُأحاَكُم  ناآل. وأنا 6

 مواتَ يُقيُم األ اللال ُتصدِّقوَن أنَّ  لماذا. ف8.  اليهودالَمِلُك، يـَتَِّهُمني  أيهاالرَّجاِء، 

أرادوا  أنهموأعتقد  ،ية وضد الهيكلاليهودم ضد الديانة بخصوص الَتَكل   بلتكن بخصوص البعث بعَد الموت ه لم إليالتهم الموجهة  إن
 ثليث.تبال ةقالُمَتَعل   الجديدةه المتعلقة بعقيدته تعاليم وهي نشر ، أاَل القديمفي العهد  اهللتعاليم ل، ُمخالفة جديدةتعاليم ه كان َينُشر ألنُمحاكمته 

 
 :13 الثانيةكورنثوس  رسالة

 وَشرَِكُة الّروِح الُقُدِس َمعكم جميًعا. اللُة وَمحبّ  المسيح. ولِتُكْن نِعَمُة رَبّنا َيسوَع 13

تعاليمه التي بع َلم َيتَّ  -وهو الفريسي -بولسف ؛شياء ُهم أنُفسُهم لم يفعلوهايفعلوا أ أنأمروا الناس  ألنهمعيسى عليه السالم الفريسيين  هاجم
هذا هو  إن . قدسعاد إلى ال إذا اليهودن من و اليهود أو الناصريمه يحاكِ  الَّ ألنه أراد أتباِعها. لقد ناشد بولس قيصر الروم اَحثَّ الناس على 

 .المؤمنينشخص من غير  أالمؤمنين بينهم ويقوم هو بتحكيم أسو كيم غير ! يأمر أتباعه ِبَعدم َتحبعينه النفاق
 

 :25ُسل الر   أعمال
، فال َيجوُز ني ِبه باِطاًل نكاَن ما يتَِّهمو   إذافأنا ال أتَهرَُّب ِمَن الموِت. أمَّا رتَكْبُت ما أسَتوِجُب ِبه الموَت، ثَبَت أنِّي أذنـَْبُت، أِو ا إذا. ف11

رَفـَْعَت إلى الَقيصِر َدعواَك، فإلى الَقيصِر  :. فَتشاوَر َفْستوُس وُمعاِونوُه ثُمَّ أجابَ 12. وإلى الَقيصِر أرَفُع َدعواَي.  إليهمألحٍد أْن ُيَسلَِّمني 
َتذَهُب. 
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. ومع ذلك، فإن المؤمنينمام غير أي أنيين" اب" ِبَعَدم تحكيم قضاياُهم الُمَتناَزع عليها أمام "غير الر المؤمنين، َأَمَر بولس "6نثوس كور  1 في
 السلوكهذا يين األوائل. هذا النفاق و المسيحا بقتل الذي كان معروف   -نيرون -شخص األكثر وحشية وقيصر الوثنيينبولس نفسه يناشد ال

 .العالمفي  اهللمع "رسول َيدَّعى أن عيسى نفسه اختاره لنشر كلمة  يتناسبال  السيء
 

.أما َتعرِفوَن أّن اإلخَوَة 2كاَن ألَحدُِكم َدعوى على أَحِد اإلخَوِة، فكيَف َيجُرُؤ أْن يُقاضَيُه إلى الظّاِلميَن، ال إلى اإلخَوِة الِقّديسيَن؟   إذا.1
.أما تَعرِفوَن 3في الَقضايا الَبسيَطِة؟  َتحُكموا ألن العالم، أال تكونوَن أهاًل م سَتدينوَن أنتُكنُتم   إذا؟ و العالم َسَيدينونَ  الذينالِقّديسيَن ُهُم 

ضونَُه على َمْن وَقَع ِخالٌف بَيَنُكم على ِمثِل هِذِه الَقضايا، أَتعرِ  إذا.و 4أنّنا َسَنديُن الَمالِئَكَة؟ فَكْم باألولى أْن َنحُكَم في َقضايا هِذِه الّدنيا 
.فال يُقاضي األُخ أخاُه إلى 6.أقوُل هذا لَِتخَجلوا. أما فيُكم َحكيٌم واحٌد يَقِدُر أْن يَقضَي بَيَن إخَوتِِه، 5َتحَتِقُرُهُم الَكنيَسُة لِلُحكِم فيِه؟ 

 ؟المؤمنينَغيِر 

ذ يقوم باستغالل االختالفات بين المجموعات والطوائف رُجال  صاِدق ا إ ليس - بالتأكيد -ه قد يكون بولس رجال  ذا ِصفات كثيرة ولكن
. إنه متعجرف وال يعطي الفضل ألولئك الذين اتبعوا عيسى عليه السالم من البداية. إنه ليس على الشخصي لمصلحته الخاصة وكسبه

 القدس.وهو يكِذب ِبشأن اجتماعه مع تالميذ عيسى في  !تعاليمه هواستعداد لالستماع إلى أي تعاليم، إال 
 

 :2غالطية  رسالة
َبْل رَأوا   7أضافوا شيًئا،  فما ال ُيحابـي أحًدا  الل ألنُهم كانتعَليِه م كانتَفرَق ِعندي ما   وال المؤمنينكانوا يُعتَـَبروَن ِمْن كباِر   الذينأّما 6

  .هوداليكما َعِهَد إلى بُطُرَس في تَبشيِر   اليهودفي تَبشيِر َغيِر  يإلَعِهَد  اللأنَّ 

 

ولى األ ؛لمسيحية ثالث مراتإلى ايقوم لوقا ِبسرد حادثة التحول ف ة بالشوائب والتناُقضاتملوءالمسيحية مية إلى اليهودِقصة تحوله من  حتى
 تروى على ِلسان لوقا نفسه:

 
 :9ُسل الر   أعمال

فوَقَع إلى األرِض، وَسِمَع َصوتًا يَقوُل َله شاُوُل، شاُوُل، ِلماذا .4ماِء،وبَيَنما هَو يَقَتِرُب ِمْن ِدَمشَق، َسَطَع َحوَلُه بغتًة نُوٌر ِمَن السَّ .3
فقاَل وهَو  .6فقاَل شاُوُل َمْن أنَت، يا ربُّ فأجابَُه الصوُت أنا َيسوُع الذي أنَت َتْضَطِهُدُه. ]َصْعّب عَليَك أْن تُقاِوَمني .5َتضَطِهُدني

، ماذا ُتريُد أن وأمَّا رِفاُق شاُوَل  .7دُخِل المدينَة، وُهناَك يُقاُل َلَك ما َيجُب أْن َتعَملَ ُقْم واأعَمَل فقاَل َله الرَّبُّ [ ُمرَتِعّب خاِئٌف يا ربُّ
  فَوَقفوا حائِريَن َيسَمعوَن الصَّوَت وال ُيشاِهدوَن أحًدا.

 

عوا والثانية أن رفاق بولس َسمِ  ؛بما يجب عليه فعلها ول أنه َسَيِتم إخبار بولس الحق  ن يجب مالحظتُهما: األامر أهذِه الرواية يوجد  في
 في الرواية الثانية، يقوم بولس بنفسه بسرد القصة أمام َحشد  من اليهود في الُقدس:و . االصوت ولكن لم ُيشاِهدوا أحد  
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 :22ُسل الر   أعمال

فَوقعُت إلى األرِض، وَسِمعُت َصوتًا يَقوُل لي:  7باِهٌر ِمَن الّسماِء،  وبَيَنما أنا أقْـَتِرُب ِمْن ِدمشَق، سَطَع َفجأًة َحولي ِعنَد الّظهِر نُورٌ  6
َمعي يَروَن الّنوَر  الذينوكاَن  9. ُدهُ يا رّب؟ قاَل: أنا َيسوُع الّناِصرّي الذي َتْضَطهِ  أنتفأَجْبُت: َمْن  8َتضطِهُدني؟  لماذاشاُوُل، شاُوُل، 

؟ فقاَل لَي الّرّب : ُقْم وَادُخْل إلى ِدمشَق، وُهناَك يُقاُل لَك ما َيجُب أعَمُل، يا ربّ  ماذاَفقلُت:  10وال َيسَمعوَن َصوَت َمْن ُيخاِطُبني. 
 عَليَك أْن َتعَملَ 

لم يسمعوا الصوت. أما كلمات "عيسى" فبقيت كما هي  - الروايةفي هذه  - ن رفاق بولسأالروايتين إال يوَجد اختالف كبير بين هاتين  ال
 نإيقول بولس ف، الثانية الروايةنفسه كوهي على لسان بولس  ،الثالثة الروايةتناقض. أما في  والير يتغهناك وال يوجد  ،ولىاأل الروايةفي 

األولى على لسان  - ناِقض القصتين السابقتينوهذا يُ  .جب على بولس القيام بها يأعطاه تفاصيل كاملة بخصوص م المعيسى عليه الس
 .نفسهسان بولس الثانية على للوقا و 

 
 :26ُسل الر   أعمال

. فُقلُت َمْن 15َتضطِهُدني َصعّب عَليَك أْن تُقاِوَمني.   لماذاشاوُل شاوُل  العبرية. فوقـَْعنا ُكلُّنا إلى األرِض، وَسِمْعُت َصوتًا يَقوُل لي ب14
ألجَعَل ِمنَك خاِدًما لي وشاِهًدا على  َقَدَميَك ألني َظهَرُت لكَ  . ُقْم وِقْف على16.  أنتيا ربُّ قاَل الرَّبُّ أنا َيسوُع الذي َتضطِهُدُه  أنت

. سأُنِقُذَك ِمْن َشعِب ِإسرائيَل وِمْن سائِِر الشُّعوِب التي 17هِذِه الُرؤيا التي رأيَتني فيها، وعلى َغيرِها ِمَن الُرؤى التي سَأظهُر فيها لَك.  
نهم بـي ُغفراَن خطاياُهم االنُّوِر، وِمْن ُسلطاِن الشَّيطاِن إلى الل، فينالوا بإيم ىِجعوا ِمَن الظَّالِم إل. لِتفَتَح ُعيونـَُهم فَير 18إليهم سأُرِسُلَك 

ثُمَّ أهَل . فبشَّْرُت أهَل ِدمشَق أّواًل، 20السَّماِويََّة، الَمِلُك أغريبَّاُس، ما َعَصيُت الُرؤيا  أيها. وِمْن تِلَك الّساعِة، 19 وميراثًا مَع القدِّيسيَن. 
 عليَّ . وِلهذا قَبَض 21لتَّوبَِة.  وِبالَد اليهوديَِّة ُكلَّها، ثُمَّ سائَِر األُمِم، داعًيا إلى التَّوبَِة والرُّجوِع إلى الل، والِقـياِم بأعمال َتُدلُّ على ا ليمَ ُأوُرش

، وال أقوُل إالَّ ما أنبَأ بِه الكبيرَله ِعنَد الصَّغيِر و  دَ ، ألشهَ اليومأعانني إلى هذا  الل. ولِكنَّ 22 قَتلي،اليهود وأنا في الَهيَكِل، وحاَولوا 
. 24وسائَِر الشُّعوِب بُِنوِر الخالِص.   اليهوديتألَُّم ويكوُن أّوَل َمْن يَقوُم ِمْن بَيِن األمواِت ويُبشُِّر  المسيح. ِمْن أنَّ 23بـياُء، األنو موسى 

 .َمجنوٌن، يا بوُلُس َسَعُة ِعلِمَك أفَقَدْتَك َعقَلكَ  أنتفِسِه ِبهذا الكالِم، صاَح َفْستوُس بأعلى صوتِِه وبَيَنما بوُلُس يُداِفـُع َعْن نَ 

الجديدة. في الُنسخة الثالثة ه تعليمات حول مهمته ؤ ذهاب إلى المدينة، حيث سيتم إعطابولس بال عيسى ُيخِبرُ  الثانية، ولى و األ تينالنسخ في
ن ا ِمثل دور عيسى. ُيَعيَّ فصاعد   ناآل. سيكون دور بولس من الجديدةمة بولس هَ بإعطاء بولس تفاصيل دقيقة ِلمَ  لقصة، يقوم عيسىمن ا

 . اهللولياء أولياء الشيطان إلى أمم من الظالم إلى النور ومن هذه األُ  قودة، ويالمؤمنبولس كخادم وشاهد وسيفتح عيون األمم غير 
 

يذهب  بأنولى يقوم عيسى بإخبار بولس األ ةنه في النسخإحيث  األولى والثانيةالقصة تختلف عن النسختين النسخة الثالثة والُمَنقحة من 
ذكر  عن ا توانى بولس لحظة  ة لمَ الحقيقيالنسخة الثالثة هي  كانت. ولو الجديدةبخصوص مهمته  عليماتى تعطَ وهناك َسيُ  ،إلى المدينة

لقصته بخصوص تجربته في ساسي أمات "عيسى" كمحور لولكان استخدم ك ى والثانيةاألولكلمات "عيسى" وحشوِهن في النسختين 
لها  الُمستمعينى تحسينها يعتمد على قيمة ومد ؛في كل مرة يرويها اقصته كاذبة بالكامل وقام بتحسينها وتطويره بأن ِمنُ و نني أُ إالصحراء. 
ه كانتُيظهر ملعيسى عليه السالم إلى لملك أغريباس فأضاف كلمات نسبها ا عينيفي ر راد بولس أن َيكبُ أالثة وفي الحالة الث ومكانتهم.
ق من بولس نفسه.لَ الجديد الُمختَ هميته في هذا الدين أو  الجديدة
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ن قو ال ُيَصد   نهمإنه فقد عقله. أن فستوس يعتقد أقوه لدرجة ه يخترع هذه القصص ولم ُيَصد  أنون لمكانوا يع ستمعينن المُ أالواضح ِمن  

كانوا برفقته لم يروا  الذينالشهود  ؛ إال أناثنين أو ثالثة شهود لتأييد قصتها لبولس، فإنه يحتاج إلى قوها؟ وفق  عليهم أن ُيَصد   لماذاِقصته، و 
ا ُيؤَخذ ِبشهاَدِتِهم؟ د  ا من كالم "عيسى" لبولس فكيف يمكن أن يكونوا شهو لم يسمعوا شيئ   وما داموا. الثانيةا للُنسخة وفق   اا ولم يسمعوا شيئ  شيئ  

 د فإنه ال يؤخذ بشهادتهم.و هللش   وفهمه بولس نفسه ُمستوى علىحتى 
 

. يقول إنه ُسجن من قبل اليهوده من ِقَبل يلإ ةَهم الموجهبخصوص الت   أغريباسمام الملك أوفي هذه المرة يكذب  ،بولس كاذيبوتستمر أ
 ه:ألن اليهود

، ثُمَّ أهَل ُأوُرشليَم وِبالَد . فبشَّْرُت أهَل ِدمشَق أّواًل 20الَمِلُك أغريبَّاُس، ما َعَصيُت الُرؤيا السَّماِويََّة،  اأيه. وِمْن تِلَك الّساعِة، 19 
اليهود وأنا في  يَّ ِلهذا قَبَض عل. و 21َتُدلُّ على التَّوبَِة.   الداعًيا إلى التَّوبَِة والرُّجوِع إلى الل، والِقـياِم بأعميَِّة ُكلَّها، ثُمَّ سائَِر األُمِم، اليهود

 الَهيَكِل، وحاَولوا قَتلي

 :21ويمكن قراءة سبب القبض عليه في أعمال الرسل  كلهبولس هو الباِطل عينه. فكالمه كذب   كالمإن 
 

إلى َشعِبنا وَشريعِتنا وهذا الَهيَكِل، يُئ ُيس . وصاحوا النَّجَدَة، يا بَني ِإسرائيَل هذا هَو الرَُّجُل الذي يـَُعلُِّم الناَس في ُكلِّ َمكان َتعليًما28
 .المقدسإلى الَهيَكِل، وَدنََّس هذا المكاَن  اليونانيينحتى إنَُّه جاَء بَِبعِض 

كاذيب وتنتقل أ ودعوة الناس للقيام بأعمال تُدل  على التوبة. على إحياء األموات اهلليريدون قتله بسبب إيمانه بقدرة  اليهودلبولس، فإن  اوفق  
فبّشْرُت أهَل ِدمشَق ، 20:26سل في أعمال الر  فر بالخالص من خالل اإليمان وحده. من المعروف أن بولس بشَّ ف ،اه أيض  تعاليمبولس إلى 

 .ياِم بأعماٍل َتُدّل على الّتوبَةِ ، والِقـاللُكّلها، ثُّم سائَِر األُمِم، داعًيا إلى الّتوبَِة والّرجوِع إلى   ةِ يّ اليهود، ثُّم أهَل ُأوُرشليَم وِبالَد أّواًل 
 

ه للحصول على فبولس ُيَغير قصصه وكالم ،بولس هو نقيض عيسى عليه السالم إن عمال؟م الخالص من خالل األمتى كان بولس ُيَعل  
اليهود ة لكيفية نظر  وصف ما يليوفيوهمية إلقناع اآلخرين بل خداعهم حتى يظنوا أنه تم اختياره.  انه يخترع قصص  إفوائد وكسب دنيوي. 

ا ا للحقيقة فقط ضارب  وفق   هوعظكان و  ،باطلة كانتذا إعلى أنه رجل نزيه، لم يتأثر باآلراء السائدة  نظروا إليهلقد  ؛إلى عيسى عليه السالم
 .اهللالمضافة إلى "كالم"  التقاليدبعرض الحائط 

 
 :12 ُمرُقس

 .اللتـَُعّلُم َطريَق  الحقَك ال ُتراعي َمقاَم الّناِس، بل بألنبأَحٍد،  اليأّنَك صاِدٌق ال تُب يا ُمَعّلُم، نَعِرفُ »وقالوا َله:  هإليفجاؤوا 14

كان أول من كتب رسائل بخصوص  إذ المسيحيةب اليومبولس هو ُمخَتِرع ما يعرف فإن ، والباحثين فيه المقدسالكتاب  لكثير من ُعلماء اوفق  
لم تجد  اليهودة عن ُمعَتَقد الغريبه تعاليمتباعه. إن االيهود بالغربي بعد أن عجز عن إقناع  العالمفي  إيمانه والهوته وقام بتطويرها ونشرها

وناقضت  ،ه هوتعاليمت كان بولستعاليم . وكثير من لهةاآلمن  العديداد ر إلى نشرها بين الوثنيين ُعبَّ في فلسطين فاضطُ  غيةصمُ  ان  آذا
ليم عيسى عليه السالم نفسه.اعيسى وتع تالميذتعاليم قضت كما نا اهللالفطرة السليمة بخصوص 
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 اهلل نه يتبع وصايامن الواضح أ كانو ا على الناس. ، وحولوها عبئ  اهللإلى كالم  التقاليدأضافوا القوانين و  الذين اليهود تقاليدعيسى ضد  كان

 اهللتعاليم يمارسون  الذينن أولئك إ، يقول عيسى عليه السالم َمتَّى فيفتباعها. اعلى التقيد بها و  وحضهم خرينم اآلعلَّ وشرائعه التي 
 نغر هذه األوامر والوصايا وُيعلمو ا حتى أصجانب   نالذين يضعو أما اهلل. آلخرين سوف يطلق عليهم عظماء في مملكة اوُيعِلمونها  ووصاياه

 .اهللا في مملكة ر  اون صغَسُيَسمَّ ف غيرهم إهمالها
 

 :5 َمتَّى
 ِبها وَعّلَمها، َف َوصّيًة ِمْن أصَغِر هِذِه الوصايا وعّلَم الّناَس أْن يَعَملوا ِمثَلُه، ُعّد صغيًرا في َملكوِت الّسماواِت. وأّما َمْن َعِملَ فَمْن خال19

 فهَو يـَُعّد عظيًما في َملكوِت الّسماواِت. 

 

في حين أن عيسى عليه السالم كان فُحرَمَة يوم السبت.  ييكن ُيراع ا ولمجانب   اهللُه وضع وصايا اءميع كتاباته، علََّم بولس ُقرَّ خالل ج من
أن  المفترضتان كان من . وينبغي أن نتذكر أن الخِ وتقاليدهم الفريسيين ومعلمي الشريعة السبت إال أنه حررها من قوانين ُيراعي ُحرمة يوم

 ذريته من بعده.و  إبراهيممن  به ابتداء   المؤمنينبين و  اهللا بين عهدا  أبدي   يكون
 

 4غالطية  رسالة
، فكيَف َتعودوَن إلى الل، َبْل َعَرَفُكُم الل، بَعَدما َعَرفُتم ناآلأّما  9. آلهةيقِة الحق، ما ِهَي بلهة، كنُتم َعبـيًدا آلاللوحيَن ُكنُتم َتجَهلوَن  8

ُتراعوَن األياَم والّشهوَر والُفصوَل  10ِمْن قَبُل؟  نُتمودوا عبـيًدا لها كما كُ يَرِة وُتريدوَن أْن َتعالحقِعباَدِة ِقوى الَكوِن األّولّيِة الّضعيَفِة 
 أخاُف أْن أكوَن تِعبُت عَبثًا ِمْن أجِلُكم. 11والّسنيَن! 

 5غالطية  رسالة
 المسيحَاْخَتَتنُتم، فال يُفيدُكُم  إذاأقوُل لُكم:  فأنا بوُلسُ  2، وال َتعودوا إلى نِـيِر الُعبوِديِّة.  اإذً َحّررَنا لِنكوَن أحرارًا. فاَثبُتوا،  المسيحف 1

 . ُكّلهاُه ُملَزٌم أْن يَعَمَل بأحكاِم الّشريَعِة  بأنوأشَهُد َمّرًة ُأخرى ِلُكّل َمْن َيخَتِتُن  3شيًئا. 

 2كولوسي  رسالة
فما هِذِه ُكّلها إاّل ِظّل األُموِر الُمسَتقبَـَلِة، أّما 17بوِت، ال َيحُكْم عَليُكم أَحٌد في الَمأكوِل والَمشروِب أو في األعياِد واألِهّلِة والسّ 16

 . المسيحيَقُة َفهَي في الحق

 

ي أبعرض الحائط كالم عيسى عليه السالم أو ر  اتعاليمه وتفسيراته هو ضارب   عليه السالم عن طريق عيسىتعاليم نقض في بولس  استمر
 دية:األبأردنا النجاة والحياة  إذا اهللحكام أن علينا أن نطيع وَنتَِّبع الوصايا العشر و أ 19في َمتَّى  أ. نقر عليه السالمتالميذ عيسى 

ِلماذا َتسألُني عّما هَو صالِـٌح  .17 َيسوعُ وأقَبَل إليِه شاّب وقاَل َله أيُّها الُمَعلُِّم، ماذا أعَمُل ِمَن الصَّالِح ألناَل الَحياَة األبِديََّة فأجابَُه  .16
َتقُتْل، ال تـَْزِن، ال َتسِرْق، ال  فقاَل َله أيَّ وصايا فقاَل َيسوُع ال .18  عَمْل بالوصايا.َح إالّ واحٌد. إذا َأَرْدَت أْن َتدُخَل الحياَة فاال صالِـ
أكرِْم أباَك وُأمََّك، أِحبَّ قريَبَك ِمثلما ُتحبُّ نَفَسكَ  .19 بالزُّوِر،َتشَهْد 
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 دية:األبالحياة  ال إلىتباع الوصايا يقود إلى الموت ان إبولس ، يقول 7في رسالة رومة  ولكن 

ُكنُت أحيا ِمْن قَبُل ِبال شريعٍة، فلّما   9الَخطيَئَة ِبال َشريعٍة َميتٌة.  ألنولِكّن الَخطيَئَة وَجَدْت في هِذِه الوصّيِة ُفرَصًة لتُثيَر فّي ُكّل َشهَوٍة،  8
َخَذْت ِمَن الوصّيِة الَخطيَئَة اَتّ  ألن11بالوصّيِة التي هَي لِلحياِة، قاَدْتني أنا إلى الموِت، إذاف10ّت أنا. جاَءِت الوصّيُة، عاَشِت الَخطيَئُة ومُ 

 ، فَخَدَعْتني ِبها وقـَتَـَلْتني.َسبـياًل 

هم شوهت تقاليدينهم و قوان نإقال  إذ الشريعة ون وُمعلمو ضافها الفريسيأالتقاليد التي  -في مناسبات عديدة -ى عليه السالمعيس رفضلقد 
 .اك بهه هو وطلب من الناس التمس  تقاليدعلى  ء  بنا مُ عل  ي كان لكن بولس  ،تباعهااهلل فقط هو الذي يجب ن كالم ا  اهلل و كالم 

 
 11ولى كورنثوس األ رسالة

رْأُس الّرُجِل، والّرُجَل  المسيحي ُأريُد أْن تَعرِفوا أّن لِكنّ  3ُكم. يلإكما َسّلْمُتها   التقاليدي َدوًما وُتحاِفظوَن على نُكم َتذُكرونألنأمَدُحُكم  2
 . المسيحرْأُس  اللرْأُس المرأِة، و 

 

 :2 الثانيةتسالونيكي  رسالة
 ُكم.يإلبِالِكتابَِة  مكاَن ُمشاَفهًة أأأَخذُتموها عّنا، َسواٌء  التيتعاليم الاإلخَوُة، وحاِفظوا على  أيهالذِلَك اَثبُتوا، 15

ن يأتي ألمنطق ال ُيمِكن وهذا ا التاليةن هذه الكلمات الموجودة في الفقرة أل ،التاليةن لشخص سليم التفكير أن يقول ما جاء في الفقرة ُيمكِ  ال
عن  تعاداالبيجب ف مور باطلة وشريرةأُ بعمل  ىنتهثم اصالحة  اما حاول أحدهم أن يفعل ُأمور   إذا .من إنسان مختل أو ُمخالف للمنطق إال
 . وتعاليمه اإلنسانهذا  مثلِ ئح انص
 

 7رومة  رسالة
ما ُأريُده ال أعَمُلُه، وما أكَرُهُه أعَمُلُه.  ألنال أفَهُم ما أعَمُل، 15وَنحُن نَعِرُف أّن الشريعَة روِحّيٌة، ولِكّني َبَشٌر بِـيَع َعبًدا لِلَخطيَئِة: 14
َبِل الَخطيَئُة التي َتسُكُن فّي،  ريُدُه،فال أكوُن أنا الذي يعَمُل ما ال يُ 17ها حٌق. وحيَن أعَمُل ما ال ُأريُدُه، أواِفُق الشريعَة على أنّ 16
فالَخيُر الذي ُأريُدُه ال 19ي أعَلُم أّن الّصالَح ال َيسُكُن فّي، أي في جَسدي. فإرادُة الَخيِر ِهَي بِإمكاني، وأّما عَمُل الَخيِر فال. ألن18

 فما أنا الذي يَعَمُله، َبِل الَخطيَئُة التي َتسُكُن فّي. يُدُه،ُكنُت أعَمُل ما ال ُأر   إذاو  20ُدُه أعَمُله. أعَمُلُه، والّشّر الذي ال ُأري

 

ال نرى ذلك في كتابات و  ،نه رسولأخرى د في رساالته مرة بعد اُ من الناس. كان من الُمِهم له أن ُيَؤك   كثيرأثناء حياة بولس، رفضه  في
من يقوم بهذا  إن ما قام به بولس.مثل لن يقوم ب احقيقي   او تلميذ  أ او نبي  أ رسوال   ، ألنبولس فقط هو من يقوم بذلك إن .الجديداب العهد ُكتَّ 

 يشعر بالحاجة لتأكيد هويته المزعومة.و ، يخاف الرفض ،العمل هو دجال  
 

 1رومة  رسالة
، وَاختارَُه لُيعِلَن ِبشارَتَُه الل ليكوَن َرسواًل َيسوَع، َدعاُه  المسيحِمْن بوُلَس َعبِد 1
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 1ولى كورنثوس األ رسالة
 في ُكورِنثوَس،  اللإلى َكنيسِة  2َيسوَع، وِمَن األِخ ُسوْستانيَس، المسيحأْن َيدُعَوُه ليكوَن َرسوَل  اللِمْن بوُلَس الذي شاَء 1

 1 الثانيةكورنثوس  رسالة
في كورِنُثوَس، وإلى جميِع اإلخَوِة الِقّديسيَن في  الل، وِمَن األِخ تيموثاُوَس، إلى كنيسِة الل َيسوَع ِبَمشيَئةِ  المسيحِمْن بوُلَس َرسوِل 1

 آخائَِيَة ُكّلها.

 1غالطية  رسالة
 اللو  المسيحِمّني أنا بوُلَس، َرسوٌل ال ِمَن الّناِس وال ِبَدعوٍة ِمْن إنساٍن، َبْل ِبَدعَوٍة ِمْن َيسوَع 1

 1فسس أ رسالة
 في أفُسَس،  الذين، إلى اإلخَوِة الِقّديسيَن  ِ اللَيسوَع ِبَمشيَئِة  المسيحبوُلَس، َرسوِل  ِمنْ 1

  1كولوسي  رسالة
 وِمْن َأخينا تيُموثاُوَس  اللَيسوَع ِبَمشيَئِة  المسيحِمْن بوُلَس َرسوِل 1

 :1تيموثاوس األولى  رسالة
 َيسوَع رَجائِنا،  المسيحخلِِّصنا و مُ  اللَيسوَع بأْمِر  المسيح.ِمْن بوُلَس رسوِل 1

 :1 الثانيةتيموثاوس  رسالة
 َيسوَع،  المسيح، حَسَب الَوعِد بِالَحياِة التي ِهـَي في اللَيسوَع ِبَمشيَئِة  المسيح. ِمْن بوُلَس َرسوِل 1

 :1 تيطس
 الُمواِفَقِة لِلتَّقوى  الحقإلى اإليماِن وإلى َمعرَِفِة  للاختارَُهُم ا الذينلِـَيهِدَي  المسيحوَرسوِل َيسوَع  الل. ِمْن بوُلَس َعبِد 1

 
 على َبدء: رؤيا بولس عود  

 
والصواب؟ هل ستتبعه وتترك دينك؟ لو ظهر لي بوذا وقال  الحقن البوذية هي إبوذا وقال لك  لو ظهر لك ماذا: لي أن أسأل سؤاال   حوااسم
 الذي صلومن خالل األ اهللحُكم على كالمه من خالل كلمات أألنني سوف ؟ لماذاة. لما اتبعته ولو للحظ الحقالبوذية هي الدين  نإ

ا لبولس، وفق  فهذه الرؤيا هي فعل الشيطان نفسه؟  كانتلو  ماذايقة. الحق عن بولس أن يسوع ظهر له وكشف له َيدَّعين. آوهو القر  عندي
سوف يعرف الجميع و  ،نه سيكون مثل البرقإاإلنسان، قال  ابنيء . عندما تكلم عيسى عن مجاهلليمكن أن يظهر الشيطان كمالك من 

 عي بولس أن يسوع ظهر له فقط.دَّ يَ  ومع ذلك ،رفي الس   المسيح هوربذلك. وحذر عيسى عليه السالم تالميذه من ظ
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 :11 الثانية كورنثوس

. ُهْم ُرُسّل  13يَعَملوَن ِمثَلما نَعَمُل.   أنهمدَّعوا فيما يُفاِخروَن ِبه ُيحاِولوَن أْن يَ  الذينسأعَمُلُه حتى أُبِطَل َدعوى  ناآل. وما أعَمُلُه 12
. فال أَقلَّ 15، َيظَهُر ِبَمظَهِر َمالِك النُّورِ  هُ فالشَّيطاُن نَفسُ . وال َعَجَب، 14.  المسيحَكّذابوَن وعاِملوَن ُمخاِدعوَن َيظَهروَن ِبَمظَهِر ُرُسِل 

 ِبَمظَهِر الَخَدِم الّصاِلحيَن. َهؤالِء عاِقبَــتـُُهم على َقْدِر أعماِلِهم.ِمْن أْن َيظَهَر َخَدُمُه 

ا. ا عشوائي  ا فقط. وعدد تالميذه لم يكن عدد  عشر تلميذ   ثنااعيسى كان له  ألنعيسى عليه السالم ل و رسوال  أ اُيمِكن لبولس أن يكون تلميذ   ال
ا . أعتقد، خالف  ةعشر  تيثناالعشر للحكم على قبائل إسرائيل  ثنياالسيجلسون على العروش  عشر ثنياال"، فإن هؤالء الرسل لألناجيلا "وفق  ف
َلة وال تكون قبيلة أفضل وبهذا فإن جميع القبائل تكون ُمَمثَّ  رة.عشتي ثناالعشر ينتمون إلى قبائل بني إسرائيل  ثنياال" أن التالميذ لألناجيل"

 وهذا هو السبب الذي دفع التالميذ إلى اختيار التلميذ الثاني ،عشر ثنياالميذ عيسى عليه السالم جميع القبائل ممثلة في تالإن من غيرها. 
 أن خان يهوذا عيسى عليه السالم. دعشر بع

 
 :19 َمتَّى

 اإلنسان ابنلُكم متى جَلَس أقوُل  الحق. فأجاَب َيسوُع 28يكوُن َنصيبُنا  ماذا. وقاَل َله بُطُرُس ها َنحُن َترْكنا ُكلَّ شيٍء وتَِبْعناَك، ف27
 . رةي عشتِإسرائيَل االثن شائرَ لَتدينوا عَ  اثني عَشَر َعرشً الذين تَِبعوني على ام أنتعلى َعرِش َمجِدِه ِعنَد َتجديِد ُكلِّ شيٍء، َتجِلسوَن 

 

ويشكو  أنه رسول عيسى عليه السالمرسالة د في كل ولهذا السبب نجده ُيَؤك   ،و تلميذهأن يكون رسول عيسى عليه السالم أُيمِكن لبولس  ال
 ا. حقيقي  ال يعتبرونه رسوال   الذينمن 

 
أن الناس لم يكونوا على علم  الواضحه الخاصة. ومن تعاليم" األربعة بعد أن بدأ بولس تدريس "إنجيله" ونشر األناجيلكتابة " تتم لقد
 علىالمعمودية من خالل الروح القدس، با مطلق  وائل لم يسمعوا األ باع عيسىالواضح أن أت، من التاليةه قبل لقائه. وفي الحادثة تعاليمب

ولم  هميلعكانت جديدة عن المعمودية من خالل الروح القدس. إن فكرة الروح القدس  تحدث -وفق ا لألناجيل -المعمدان الرغم من أن يوحنا
" بعد أن اخترعها وَنشرها األناجيلفي " تل الروح الُقدس قد ظهر دية من خالأستغرب أن المعمو  اليسمعوا بهذا المصطلح من قبل. وهنا 

 .بنفسهبولس 
 

 :19ُسل الر   أعمال
. فقاَل لُهم َهْل نِلُتُم 2. وبَيَنما أبلُّوُس في كورِنثوَس، وَصَل بوُلُس إلى أفُسَس، بَعَدما قَطَع أواِسَط البالِد، فَوَجَد فيها بَعَض التالميِذ.  1

 تـََعمَّدُتم قالوا َمعموِديََّة يوحنَّا. ِديَّةٍ . فقاَل وأيَّ َمعمو 3  َس ِعنَدما آَمنُتم قالوا ال، وال َسِمعنا حتى بوجوِد الرُّوِح الُقُدِس.الرُّوَح الُقدُ 
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 مات على الصليب؟ َمن  

 

اإلنسان، تكفير عن خطايا  ال يوجد "هوموت عيسى بلْ ، دون "صَ ينا للمسيحيوفق  فمسيحية. في الالنقطة المحورية  يه ه"وموت عيسى بُ لْ "صَ 
 وجود.لمسيحية لكون يالصلب والموت والقيامة"، لن دون مفاهيم "من الخطيئة. و  الناُس  لن ُينَقذَ و ا يؤدي إلى إدانة الجنس البشري مم

 :15األولى  كورنثوس

. إْن كاَن األمواُت ال يَقوموَن، 13ُكم إنَّ األمواَت ال يَقوموَن قاَم ِمْن بَيِن األمواِت، فكيَف يَقوُل بَعضُ  المسيح بأن. وما ُدمنا نـَُبشُِّر 12 
نا َشِهْدنا ألن، اللُشهوَد الّزوِر على  نُ . َبْل نكو 15ما قاَم، فَتبشيُرنا باِطّل وإيمانُُكم باِطّل،  المسيح. وإْن كاَن 14ما قاَم أيًضا.   المسيحف

كاَن   إذا. و 17ما قاَم أيًضا.   المسيحكانوا ال يَقوموَن، ف  إذا. ف16إْن كاَن األمواُت ال يَقوموَن.   وهَو ما أقاَمُه، المسيحأنَُّه أقاَم  اللعلى 
كاَن رَجاُؤنا في   إذا. و 19َهَلكوا.   المسيحماتوا في  الذين. وكذِلَك 18م بَعُد في َخطاياُكم.  أنتما قاَم، فإيمانُُكم باِطّل و  المسيح
قاَم ِمْن بَيِن األمواِت هَو ِبكُر َمْن قاَم ِمْن  المسيحيَقَة ِهَي أنَّ الحق. لِكنَّ 20الحياَة، فَنحُن أشقى النـاِس جميًعا.  ال يـَتَـَعّدى هِذِه  المسيح

 . وكما َيموُت جميُع النـاِس في آدَم،22كاَن على َيِد إنسان، وعلى َيِد إنسان تكوُن قياَمُة األمواِت.    َموتُ . فال21رُقاِد الَموِت.  
 .هِ ُهْم للَمسيِح ِعنَد َمجيئِ  الذين، ثُمَّ البكرُه ألنأوَّالً  المسيح. ولِكْن ُكلُّ واحٍد حَسَب رُتَبِته. ف23َسيحيَـْوَن،  المسيحفكذِلَك ُهم في 

 12 

 القصص. في هذه االختالفاتتوجد بعض إال أنه  ،مام بيالُطسُن لنا قصة عيسى ومحاكمته أ" األربعة ُيَدو  األناجيلمن " ُكل  
 

 27َمتَّى
 "أنت قلت ذلك.: "عيسىيجيب ف اليهودكان عيسى هو ملك  نإبيالطس يسأل . 1
 مذكورة. الغير  اليهود تهاماتالا . ال ُيعطي عيسى جواب  2
 بوا بإخراج باراباس ِمن السجن.أن ُيطالِ ب الحشدَ  الكهنة والشيوخُ  رؤساءُ  عقنِ يُ . 3
 "؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ماذالُهم، "يسألُ  إذ بُمذنِ  أن عيسى غيرُ  بيالطسيعَتِقد . 4
 .اليهودَب عيسى ملك لْ صَ  ب الحشدُ طلُ يَ  .5
 باراباس. بيالُطس سراحَ  قُ . ُيطلِ 6
 ه.لبُ ُمه لكي يتم صَ ُيَسل   . يأُمر بيالُطس ِبَجلِد عيسى ثُمَّ 7
 على َحمل الصليب. رُجل   . ُيجَبرُ 8
 ".اليهود هذا هو عيسى، ملكُ يسى، "لع ب عند الصليب التهمةُ . ُيكتَ 9
 

 15ُمرقس
 "أنت قلت ذلك.يجيب عيسى: "ف اليهود كان هو ملكَ  نإل بيالطس عيسى أ. َيس1
.تهاماتاالعلى هذه  ولكن عيسى ال َيُرد   ،معروفة غيرَ  كثيرة تهامات  االكهنة  رؤساءُ  هُ يوج   .2
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 .اليهود ملكِ  سراحَ ق طلِ كانوا يريدونه أن يُ  نإ سأل بيالطس الحشدَ . يَ 3
 " ؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ماذال" :يسألهمف اس عيسى ُمذِنب  ط. ال يجد بيال4
 أن يطالبوا بإطالق سراح باراباس. الكهنة الحشودَ  رؤساءُ  قنعيُ . 5
 .اليهودِبصلب ملك  بيالطَس  ب الحشدُ . ُيطالِ 6
 َمُه لكي ُيصَلب.ر بيالُطس ِبجلد عيسى وُيسل  . يأمُ 7
 على َحمل الصليب. رُجل   . ُيجَبرُ 8
 ".ملك اليهودتة على الصليب ". ُيكَتب على الفتة ُمثَبَّ 9
 

 23 لوقا
عدم دفع الضرائب لروما، على الناس  وتحريضي، اليهودين هي: تحريض الشعب المعلم. التهم الموجهة لعيسى من كبار السن والكهنة و 1

 .اليهودملك  - المسيحه أنه هو ؤ وادعا
 "أنت قلت ذلك.يجيب عيسى: "ف اليهودكان هو ملك  نإعيسى  سأل بيالُطُس يَ . 2
 الموجهة ضد عيسى. تهاماتلالمصداقية  ال هأن . يجد بيالُطُس 3
 ُه إلى بيالطس.عيدُ يُ  يالُطس عيسى لهيرودوس الذي بدوره. ُيرِسُل ب4
 .ه ال يستحق الموتألن ق سراحهويطلِ  ب يسوعَ يعاقِ نه سإ. يقول بيالطس 5
 د بيالطس أن عيسى بريء ثالث مرات.ُيَؤك   .6
 . اليهودباإلفراج عن باراباس وصلب عيسى ملك  . ُيطاِلب الحشدُ 7
 عيسى لكي ُيصلب. م بيالطُس ُيَسل   .8
 ".هذا هو ملك اليهودتة على الصليب ". ُيكَتب على الفتة ُمثَبَّ 9
 

 18 يوحنا
 ".ما َمملَكتي ِمْن هذا العالميقول " بل ال يعطي عيسى إجابة واضحةف اليهودكان عيسى هو ملك  نإ سأل بيالطُس . يَ 1
 ".أنت تقول إني ملكيقول عيسى: "ف اليهودكان عيسى هو ملك  نإمرة أخرى  . يسأل بيالطُس 2
 ".ال أساس لتهمة ضدهنه "إ. يقول بيالطس 3
 ي بإطالق سراح باراباس.اليهود ب الشعبُ . ُيطالِ 4
 لِد عيسى.ِبجَ  ر بيالطُس . يأمُ 5
 ".اهلل ابنه َزَعَم أنه "بأنعيسى  اليهودُ  . يتهم القادةُ 6
عن عيسى. فراجَ . ُيحاول بيالُطس اإل7
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 م بيالُطس عيسى ِلُيصلب.. ُيسل  8
" ال تكُتْب َمِلُك قائلين: الكهنة  اعترض رؤساءُ ف" سوُع النـاِصريُّ َمِلُك اليهوديت الفتة على الصليب َوُيكَتب عليها "تُثَبَّ  بأن ر بيالُطُس . يأمُ 9

 ".اليهودكُتْب هذا الرَُّجُل قاَل أنا َمِلُك ، بل االيهود
 
أم ال.  اليهودكان هو ملك  نإ ةربع" األاألناجيلعيسى في " ليهود. يسأل بيالُطُس ا ه ملك  بأن" األربعة، هناك الفتة تتهم عيسى األناجيل" في

 -المسيحكان هو  نإعطاه عيسى لكبير الكهنة عندما سأله األخير أالذي  نفسه الجواب إنه. "تقول ذلك أنت" وجواب عيسى كان هو نفسه
 تعني "نعم". -ينا للمسيحيوفق   - اهلل. هذه اإلجابة ابن
 

ا الرجل الذي هذ " ُتَدون أن بيالُطس لم يجد أي أساس للتهم الموجهة ضد األناجيلد. على الرغم من أن "وَتَمر   َتَحدٍّ  إجابةُ  هذهفي الحقيقة 
ى اإلمبراطورية وتحريض الناس على عدم دفع الضرائب إل ا بُتَهم الفتنة والتمردأعتقد أن بيالطس وجده مذنب   إال  أنني عيسى،ُيدعى 

نة حتج الكهايوحنا، ." في ملك اليهودمكتوب عليها " -ربعفي القصص األ -وهذا هو سبب وجود الفتة .اليهوده أنه ملك ئالرومانية، وادعا
طبيعة  ذاتَ  الموجهة ضد عيسى التهمةُ  لم تكنلو و . "اليهودهذا الرجل ادعى أنه ملك " :قالوا إنها يجب أن ُيكَتب عليهاعلى هذه الكتابة، و 
ن له أال شلى الحادثة على أنها شأن يهودي داخلي أو اختالف بين طوائف يهودية إبيالُطس نفسه بالُمحاكمة ولنظر  سياسية، لما أزعج

تحريض الشعب على الحكومة الرومانية وأمر الناس بعدم دفع الضرائب للقيصر،  كانتالموجهة ضد هذا الرجل  تهاماتاال. ولكن بها
َعها، ورفض أن يتوَّ  " أن عيسى عليهاألناجيلأنه ملك لليهود. لكننا نقرأ في " دعاءواال  اك  لِ ج مَ السالم لم ُيعارض دفع الضريبة للقيصر بل َشجَّ
 :ليهودل
 

 12مرقس 
دَفعوا إلى الَقيَصِر ما لِلَقيَصِر، وإلى الل ما لِل. ا. فقاَل لُهم 17قالوا لِلَقيصِر . فأعَطوُه دينارًا، فقاَل ِلَمْن هِذِه الّصورَُة وهذا االسم 16

 فتَـَعجَّبوا ِمنُه.

 :6 يوحنا
ا رأى النـاُس هِذِه 14 َيسَتِعدُّوَن  أنهم. وعَرَف َيسوُع 15 العالمِة، هذا هَو النَّبِـيُّ اآلتي إلى يقَ الحقالتي صنَـَعها َيسوُع قالوا ب اآليةَ . فلمَّ

 . بَتعَد عنُهم ورََجَع وحَدُه إلى الجَبلِ خِتطاِفِه وَجْعِله َمِلًكا، فاال

 ،المسيح هو هبأنقول دم معارضته دفع الضريبة للقيصر وطلبه من تالميذه عدم العا و ج ملك  خالل رفض عيسى عليه السالم أن ُيتوَّ  من
ا ضد ، نستنتج أن عيسى عليه السالم لم يتخذ موقف  ينكثير ضلون ويُ  المسيحنه هو أعون ه سيدَّ اسممن سيأتون ب أنوكذلك تحذيرهم 

يالطس التي َوجهها ب تهاماتاالئه من هذه . إن سلوك عيسى عليه السالم وتصرفه ُيَبر  هاالناس ِضد َحرضيُ  ولماإلمبراطورية الرومانية 
 .ال المسألة الحق  ه، وسوف ُنَحل  يلإوكبار الكهنة 
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 والقيامة" يفصلها عن اإلسالم. وهناك مليارات من الناس ال يتفقون على هذه المسألة. إنها النقطة الصلبية الثابت "بالمسيح إيمانإن 

 عشرات األفالم لقد تم إنتاج هذا؟ أكثر مننحتاج  اماذ !نقاذ البشريةإلي: شخص عظيم مستعد للتضحية بحياته المسيحالمحورية للتبشير 
لو لم يتم صلب  ماذا ولكن! العالموتجلب الدموع إلى عيون الماليين في جميع أنحاء  ب القلوبلهأفالم تُ  -زعومة حول هذه التضحية الم
تبين  والتي -يو ند إلى النقل الشفنص يست وهو - الجديدكت في العهد رِ لو كان هناك عشرات من القرائن التي تُ  ماذاعيسى عليه السالم؟ 

 :هذه النقاط نسردعيسى عليه السالم لم يتم صلبه؟ دعونا  أنبوضوح 
 

 عيسى ابن األب وعيسى ملك اليهود .1

ا من الضوء على قصة عيسى ط مزيد  لِ ُتسَ  - ديمة لم يتم اإلفصاح عنها من قبلأو ق - جديدة كتشافاتالنا  ظهربين الفترة واألخرى ت ما
عيسى وكان كالهما  يحمالن اسمن اأنه كان هناك شخص وا همؤخر   ُأفِصَح عنه ذيال كتشافاتاال هذه حدأالحقيقة. نا من قربُ عليه السالم وتُ 

إطالق سراح عيسى  ندو ير ي ن كانواإ ل بيالطس الحشدَ أا قصة عيسى أمام بيالطس وكيف س. لقد قرأنا جميع  نفسه الوقت في عتقالاالقيد 
كما  الوقتشائع في ذلك  اسم، وهو العبريةب"  יהשועاألول لباراباس هو "عيسى" أو " ُيشوع /  االسمما لم نكن نعرفه هو أن  اس.و بارابأ

 .نرى من االقتباسات التالية
 :4 كولوسي

. 11ُكم، يإلجاَء  إذاِمنُكم أْن تـَُرحِّبوا ِبه  عمِّ بَرنابا، وهَو الذي طََلبتُ  ابن. ُيَسلُِّم عَليُكم أِرْستَـْرُخُس رَفيقي في السِّجِن، وَمْرُقُس 10
 َعونًا لي. فكانوا، اللَعِملوا َمعي في َسبـيِل َملكوِت  الذين اليهودالَمْدُعوُّ ُيْسُطُس، فـَُهم وحَدُهم ِمَن  وَيشوعُ 

 :13ُسل الر   أعمال

َة كذبًا جتازا الَجزيَرَة ُكلَّها حتى مدينِة بافوَس، فَوَجدا فيها ساِحًرا . فا6 . 7-يشوع ابنبار يشوع أي  -، رَيشوعُ ُه بَ اسميَهوديّا َيدَّعي النُّبوَّ
 .اللأْن َيسَمَع كالَم  اإليهمِمْن حاشيِة َسرِجيوَس بوُلَس حاِكِم الجزيَرِة. وكاَن هذا رَُجالً عاِقالً فَدعا بَرنابا وشاُوَل وطَلَب 

ا ما قرر أن . لكن يبدو أن شخص  اليهودفي السجن في وقت اعتقال عيسى ملك  خرُ ا أن يكون هناك عيسى آهذا النحو، ليس غريب   على
 األول لباراباس من النص. االسمحذف ي ذلك الزمان والمكان، وهذا هو سبب يكون هناك عيسى واحد  فقط ف

 
 ي:عيسى باراباس إلى باراباس فقط في القرن الثالث الميالد اسمر. لوَكس، تم تحويل  ج. ـلِ  اوفق  و 

جيل احتوت على اسم "عيسى نإلنتقل إلى فلسطين، أن النسخ المحلية من ااأوريجين، في أوائل القرن الثالث الميالدي، الحظ بعد أن 
سم "عيسى" المقدس أن إل - كما يعتقد  - ون "باراباس". كان من غير الالئقا ببساطة يكتببارباس" بينما في اإلسكندرية كانوا جميعً 

يهودي يُفكرون الغير لمسيحيون في جميع أنحاء العالم خلص إلى أن القراءة الصحيحة كانت مجرد "باراباس". وكان ايُعطى لمجرم، و 
خرين باسم "عيسى" باإلضافة إلى آن اليهود، الذين كانوا قد عرفوا جيل َمتَّى كانوا من المسيحيينإلبنفس الطريقة ولكن القراء األوائل 
مم من حافظت على القراءة األصلية التي وجدتها األ - في ذلك الوقت -َمتَّى المتداولة في فلسطينعيسى الناصري. نصوص القديس 

24غير اليهود بأنها غير الئقة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

109 

 
According to J.R. Lucas, the name Jesus Barabbas was reduced to Barabbas in the 3rd century. 

 Origen, in the early Third Century AD, noticed after he had moved to Palestine, that the local copies of 

the Gospel read `Jesus Barabbas' whereas in Alexandria they had all simply read `Barabbas'. It was 

incongruous, he thought, for the sacred name of `Jesus' to be given to a criminal, and concluded that the 

correct reading was just `Barabbas'. Christians throughout the Gentile world would have thought the same, 

but the first readers of St  

Matthew's gospel were Jewish Christians, who would have known of others called `Jesus' besides Jesus of 

Nazareth. Texts of St Matthew circulating in Palestine could have pre-served an original reading that 

Gentiles found incongruous.24 

 
 مأخوذة من نوفوم تستامنتوم غرايس. 17-16: 27من َمتَّى  التاليةالُجَمل 
 :27 َمتَّى

. فلّما َتَجْمهَر الّناُس سأَلُهم بـيالُطُس َمْن ُتريدوَن أْن ُأطِلَق 17ُه يشوُع باراباُس.  اسم . وكاَن ِعنَدُهم في ذِلَك الحيِن َسجيٌن شهيرٌ 16
 المسيحلُكم يشوُع باراباُس أْم َيشوُع الَّذي يُقاُل َله 

 

The following verses of Matthew 27:16-17 are taken from Novum Testamentum Graece. 

16ΕἶΧΟΝ Δὲ ΤόΤΕ ΔέΣΜΙΟΝ ἐΠίΣΗΜΟΝ ΛΕΓόΜΕΝΟΝ [ἸΗΣΟῦΝ] ΒΑΡΑΒΒᾶΝ. 

 17ΣΥΝΗΓΜέΝΩΝ ΟὖΝ ΑὐΤῶΝ ΕἶΠΕΝ ΑὐΤΟῖΣ ὁ ΠΙΛᾶΤΟΣ· ΤίΝΑ ΘέΛΕΤΕ ἀΠΟΛύΣΩ ὑΜῖΝ, [ἸΗΣΟῦΝ ΤὸΝ] 
ΒΑΡΑΒΒᾶΝ ἢ ἸΗΣΟῦΝ ΤὸΝ ΛΕΓόΜΕΝΟΝ ΧΡΙΣΤόΝ;  

عيسى باراباس هو  اسمالتعريف.  ـ"ل"اعربية وهي للتعريف ويقابلها بال ، "اب" = أب، و"اس"ابنهي كلمة آرامية مركبة من "بار" =  باراباس
اس على عدم دفع الضريبة للقيصر نه حرض النأاليهود و أنه ملك  ادعائهبا ، لدينا من جهة عيسى الذي كان ُمتهم  ناآل. و األب ابنعيسى 

ا بالتمرد والقتل. َمتَّى كان ُمتهم   - لوقاا ِلُمرقس و وفق   - األب الذي ابن. ومن جهة ُأخرى لدينا عيسى اليهوده هو مسيح أنادعى  هبأنا يض  أو 
يشير إنجيل يوحنا بإيجاز إلى أن عيسى و "سجين معروف أو مشهور".  ـببساطة يصفه بِ األب.  ابنال يذكر التهم الموجهة ضد عيسى 

ة يحقيق كانتلو ف .حقيقية تمضافة وليس تهمة يقة أعتقد أن تهمة القتل الموجهة لعيسى باراباس هيالحقفي و . فاضةانتباس شارك في ابار 
تهمة جدية مثل القتل أو  الُتهمة بسيطة  يفراج عن سجين عادي ذ من ذلك كان سيعرض اإلبدال   ؛ بلاج عنهلما عرض بيالطس اإلفر 

 ضد اإلمبراطورية الرومانية. فاضةانتالمشاركة في 
 
ائب على عدم دفع الضر وَحثَُّهم مبراطورية ود وحرض الناس ضد اإلاليهنه ملك أ ائهادعبا مام بيالطس فقد كان ُمَتهم  أعيسى الذي وقف  أما

بالرغم  ،ابيالطس لم يجده ُمذنب   بأنتصديق المن الصعب فولهذا  ،دت ُمَتَمر  اجابإكانت ه جاباتُ ا  و  ،ا لبيالطسلقيصر. كان عيسى هذا ُمتحدي  
لذين يحاولون لليهود ا وتحذير   ُسخرية   ووضع الفتةَ  اطس عيسى ُمذنب  الحقيقة لقد وجد بيال. في الجديداألربعة في العهد  لُكُتبا تزعمه امم

فقد تم  األب ابن" ثُم تم صلبه ليكون عبرة لمن يعتبر. أما عيسى هذا ملك اليهودمبراطورية الرومانية. وكتب على هذه الالفتة "د على اإلالتمر  
جريمة. نه لم يرتكبأعلى  على طلب الحشود وبناء   إطالق سراحه بناء  
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 ه.أبياسم ه األول و اسميتم التعريف بشخص عن طريق  - عكس الثقافة الغربيةبو  - وسطالمهم أن نذكر أنه في ثقافة ُمجَتَمع الشرق األ من
لى باس ولد من دون أب، وكان عاوبما أن عيسى بار  - على هذا النحوو العائلة.  ثُمَّ اسم سمه األولايتم تعريف الشخص بففي الغرب، أما  

لهم من ناحية حبه  اب  أ اهللكانوا يعتبرون  اليهود ألن، األب ابنفقد تم تسميته عيسى  - عيسى خرين باسمآزه عن يلتمي اسم  الناس مناداته ب
 لهم والمحافظة عليهم.

 
مبراطورية الرومانية إلضد ا فاضةانتقل بعد دخوله المشهور إلى القدس. كان يمكن اعتبار هذا الحدث عتُ اقد  ،األب ابنكان عيسى  ربما

عيسى  عتقالإلى ا هذا الوضع أدى بقدومه. وربما حتفالواالاشيد األنشاد نإوبدأوا  ،الناس للترحيب بعيسى عليه السالم من كثير حيث تجمع
َلُهم ُرؤساُء الَكهَنِة والَفرِّيسيُّوَن، وكانوا . فجاَء يَهوذا إلى ُهناَك ِبُجنوٍد وَحَرس أرسَ 3، يذكر أن " 3: 18ا من ِقَبل الجنود. في يوحنا الحق   سالمعليه ال

وحَرُس الَهيَكِل على َيسوَع  وقاِئُدُهم الجنودُ . فَقَبَض 12 :18 "في يوحناو عيسى عليه السالم.  عتقالالموا ." قدِ َيحِملوَن الَمصابـيَح والمشاِعَل والسِّالحَ 

ال   ،خالل بالنظام العامإنتفاضة أو اسالم إلى القدس على أنه وهذا يؤكد إمكانية رؤية دخول عيسى عليه ال ".وقـَيَّدوهُ   فإن الجنود الرومان وا 
بعد  مها. ويبدو أنهفيل الرومان ا تدخَّ اليهودية لمَ  ئفقضية نزاع ديني بين الطوا كانت هذه القضيةلو و . العتقالهلم يكن لديهم أي سبب 

 ابنكان عيسى ولو سول، وأن دخوله إلى القدس ليس له أي تداعيات سياسية. أدركوا أن عيسى عليه السالم كان يدعي أنه ر  التحقيق
 فراج عنه.أو حتى يعرض اإل طسكان قد ارتكب جريمة قتل، فمن المستحيل أن يفرج عنه بيال لو، أو فاضةانتا في ، قد شارك حق  األب
 
وحث  اليهوده ملك أنخر الذي ادعى به مع عيسى اآلطس صلَ مبراطورية الرومانية لكان بيالضد اإل فاضةانتقاد  األب ابنلو كان عيسى  

نه أاليهود و الذي ادعى أنه ملك  -عيسى  أنستغرب ضد الرومان. لن يكون من المُ  لَ ه قاتَ أن ويبدو الناس على عدم دفع الضرائب للقيصر
ت وتم صلبه. هذا المصير جعله يصرخ على الصليب هذه الثورة فشل إال أنمبراطورية الرومانية قام بقيادة ثورة ضد اإل - اليهودهو مسيح 

لما اهلل أو رسول  الحقيقي المسيحولو كان هو ". َتركَتني لماذاونحَو الساعِة الثالثِة صَرَخ َيسوُع ِبصوٍت َعظيٍم إيلي، إيلي، ِلما َشبقتاني أي إلهي، إلهي، "
ا كما استسلم عيسى عليه تمام   اهللا إلرادة ه أو حتى صلبه لكان ُمستسلم  تم تعذيبأن اهلل تركه. ولو حدث  أنما ظن لَ نطق بهذه الكلمات وَ 

 ".إرادتيفقاَل يا أبـي، إْن ِشْئَت، فأَْبِعْد عنِّي هِذِه الكأَس ولِكْن لِتُكْن إرادُتَك ال  السالم في جبل الزيتون "
 
 األب ابنيات بعضها ببعض. لقد كان عيسى اتلطت الرو ا واخقد تم دمجهما مع   اليهودوعيسى ملك  األب ابنقصة عيسى  أنراه هو أ ما

 ا.روجه من السجن كما سنرى الحق  خب اوطالبو  اليهودته جماهير بَّ حَ أوهو من  اهللهو رسول 
 

 محبة الجماهير لعيسى عليه السالم .2

شخص كانوا يتابعونه  5000م. قرأنا عن الشعبويين أحبوا واتبعوا عيسى عليه السال اليهودا من حشود " أن كثير  ةربعاأل األناجيللنا " تكشف
ذلك بسبب الخوف من لم يتمكنوا من  همعتقاله ولكناوالفريسيين وُمعلمي الشريعة في  اليهودا قرأنا عن رغبة شيوخ ويتعلمون منه، وأيض  

 الحشود. 
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أن  عالهأ المذكورة من النقاط ". واضحُعهُ ًئا. ها هَو العالم ُكلُُّه يَتبَشي نَفعونَ . فقاَل الَفرِّيسيُّوَن بَعُضُهم لَِبعض أرَأيُتم كيَف أنَُّكم ال تَ 19: "12يكتب يوحنا 

. هذا وُمَعلمي الشريعة اليهودالقوم من  ليةُ عِ لم يؤمن برسالته  -خرىمن الناحية األ -منوا برسالة عيسى عليه السالم ولكن آ اليهودمن  اكثير  
ما جعلهم  أنفسهم، اليهود ولكنه لم يكن من -المنتظر اليهودمسيح  -بياءاألنخر آعن رسالة عيسى عليه السالم جاءت ببشارة  ألن

م على الناس. فبما أن الحشود هسى عليه السالم أضعفت ُسلطتَ أن رسالة عي يضاف إلى ذلك. ة عيسى عليه السالميمان برساليرفضون اإل
 مام بيالطس.أطالبت بموته فسها نهذه الحشود  أنق أحبت واتبعت عيسى عليه السالم فكيف ُنَصد  

 
 ألنهماألب  ابن. لقد طالبوا بعيسى -عيسى ابن األب -عيسى باراباسا صرخوا جميع   نهمإُيطلق سراحه، يقال  عمنسألهم بيالطس  عندماو 

ولهذا طالبت الحشود  ،المنتظر منوا بما جاء به من البشارة بخصوص النبيآو  اهللمن عند  رسوال  منوا به آه. لقد تعاليممنوا برسالته و آأحبوه و 
ة التي يمكننا بها فهم سلوكهم دون إبطال دعمهم المسبق لعيسى عليه السالم هو إدراك أن عيسى الوحيدة الطريق. و بإطالق سراحه عهاجمي
هو الذي ادعى أنه  الحقيقيالذي أحبوه واتبعوه. وعلى هذا النحو، لم يكن عيسى  الحقيقيهو نفسه عيسى  - األب ابنأو عيسى  -باسابار 
على التهم السياسية  ودعا إلى الثورة وحض الناس على عدم دفع الضرائب. لقد صلب الرومان عيسى هذا بناء   اليهودك وملِ  اليهود حمسي
" ك اليهودملِ عليها " اعند الصليب مكتوب   وتسميرها الفتة يهود. هذا هو السبب في وضعله كعقاب وتحذير من الرومان لل ةُمَوجه كانتالتي 
 حكم الروماني.ضد ال فاضةاالنتومن يحاولون  اليهودمن  ُسخرية  

 
هذا هو : "الالفتة كلمتين من عنده ِلُتصِبح لوقا يضيف". و اليهودك ملِ األربعة"، ُكِتَب على الالفتة ببساطة " األناجيلكتاب ُمرقس، أقدم " في

مكن أن يرقس ولوقا، الكتابة على الالفتة ". في ماليهودهذا هو عيسى، ملك " لتصبح: عيسى على الالفتة اسمُيضيف فَمتَّى أما ". اليهودملك 
 ناآل. يأتي الوقتى عيسى في ذلك في َمتَّى من الممكن أن تنطبق على أي يهودي ُيَسمَّ و . الوقتعاش في ذلك  ديتنطبق على أي يهو 
هوية عيسى المصلوب من وجهة نظره. فيقوم يوحنا بتوضيح هوية  عن"، ليقطع أي مجال للشك أو للتساؤل األناجيلدور يوحنا، أحدث "

عيسى " :قرأيوحنا تُ ة . فالفت-نه كان هناك شك فيمن ُصِلبأيبدو  –حسب فهمه  قيناليعيسى وُيضيف كلمات من عنده ليقطع الشك ب

أمه مريم،  - اليهودملك  -"عيسى الناصري ل:كانت الالفتة تقو لو ا لن أكون مندهش  ف".  ولو كان هناك إنجيل خامس، اليهودالناصري، ملك 
 أي الطريق علىعلى كتابة من سبقه ويحاول قطع  األمر ُمضيف ا نُيَحس   َؤلفا". وهكذا َفُكل مُ ُوِلَد في بيت لحم وكان له اثنا عشر تلميذ  

 !اهللها من عند نإيقولون  نهايةلوفي ا ،تب ويضاف عليهاف كُ لَّ ؤَ ن ُتطرح على الكتاب السابق. وهكذا تُ أمكن يو أسئلة أشكوك 
َذا ِمْن ِعنِد  فـََوْيلٌ "  رة البقرةسو  (.79  "لَِيْشتَـُروا بِِه َثَمًنا قَِلياًل فـََوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َيْكِسُبونَ  الللِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يـَُقوُلوَن هَٰ
 
 ،كاحدون زوج أو نِ مريم عليها السالم  تهله فقد ولد ه ال أبَ ألن األب ابنوُسمي عيسى  ،هو عيسى باراباس الحقيقيَّ  اهلل عيسى رسولَ  إن

ُمجرد  انتكو جريمة قتل بل أة يجريمته لم تكن سياس ألن. َأطَلَق سراَحه الرومان وقد ُأطِلق سراحه بناء  على طلب الجماهير الُمِحبة له
الُقدس. عند دخوله التباس  
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ثناء المحاكمة هو قول غير منطقي وغير مقبول. لقد كان أعيسى عليه السالم  بقتل ةلباطبالمقنعوا الناس أ اليهودكبار الكهنة  بأنالقول  نإ

ت هذه حبَّ نفسه، أ الوقت وفي .وزادوهم أعباء  هم تقاليددوا الناس بقيَّ  ألنهمومعلمي الشريعة  اليهودالقوم من  ةَ ليعِ يكره  ي العادي  اليهود
أصبح  حتىاهلل التي امتزجت بكالم  اليهود تقاليده الُمتسامحة وتفسيره للتوراة ورفضه لتعاليمعليه السالم واتبعته واتبعت  سىالجماهير عي

  : 6هوشع عدل والرحمة واللطف بهم. نقرأ في ة بالوءملمرسالة عيسى عليه السالم  كانتسبحانه وتعالى.  اهللتطبيقها أهم من تطبيق كالم 

. أكَثرُت 5أفَعُل ِبُكم يا بَيَت يَهوذا طاَعُتُكم لي كَسحابِة الصُّْبِح، وكالنَّدى اّلذي يَزوُل باكرًا.   ماذاِبُكم يا بَيَت أفرايَم و  أفَعلُ  ماذا. 4"
أكثـَُر ِمَن  الل . فأنا ُأريُد طاعًة ال ذبـيحًة، َمعرِفةَ 6.  م كالنُّورِ بـياَء وفاَضت عَليُكم أقواُل فمي، وأضاَءت أحكامي عَليكُ األنلُكُم 

   ."الُمحَرقاتِ 

دون نية صادقة. لن تطلب حشود ضاحي  من تقديم األيرغب في أن يعرفه الناس، بدال  المحبة الطيبة على التضحيات و ل ُيفض   اهللن إ
 وُمعلمي الشريعة اليهودمن  لقوما ليةَ عِ ن أا . وقد كان واضح  إليهم اهللنه رسول أوعرفوا  منوا برسالتهآلمن أحبوه واتبعوه و  قتلاليهود ال

فعل الحشود. نقرأ في أعمال  عيسى عليه السالم كانوا يخافون ردتقال تالميذ اععندما حاولوا  إنهم حتىوالفريسيين كانوا يخشون الحشود 
ألنهم خافوا أْن للقوة "  دامطه القبض على تالميذ عيسى عليه السالم، فعلوا ذلك دون استخوضبا المعبدأنه عندما حاول رئيس  26:5ُسل الر  

ا ضد خر الذي كان ثائر  جه من السجن ولم يأبهوا بعيسى اآلولهذا طالبوا بخرو  ،." لقد أحب الشعب عيسى عليه السالمُم الشَّعبُ يَرُجَمهُ 
 همتعاليمه وتفسيره للتوراة. لقد خاف هون منلقالذين كانوا يتعيسى عليه السالم وتالميذه حبت هذه الجماهير أمبراطورية الرومانية. لقد اإل

بت بصلب هذه الجماهير طال بأنكيف لنا أن نقتنع  !فما بالك بعيسى نفسه ،الهيكل عندما اعتقلوا تالميذ عيسى عليه السالم وضباطُ  الكهنةُ 
من السجن  األب ابنعيسى  ورسولهمطالبوا بإطالق حبيبهم  أنهمما حصل هو كل و  ،هذا بالتأكيد لم يحصل !عيسى الذي أحبوه واتبعوه

 خر.شاء مع عيسى اآلتفعل ما ت يمكنك أن وقالوا لبيالطس
 
لبه مطالبة بصَ إلى لحب العظيم ال ُيمكن أن يتحول اهذا إن حبت الجماهير عيسى عليه السالم. أشك كم  دنىالتالية تُثبت دون أل مَ الجُ 

 وقتله.
 21 َمتَّى

ُم َيسوَع  كانت. و 9.  الطريق، وقَطَع آَخروَن أغصاَن الشَّجِر وفـََرشوا ِبها الطريق. وَبَسَط كثيٌر ِمَن الّناِس ثيابـَُهم على 8 الُجموُع التي تتَـَقدَّ
ا دَخَل َيسوُع ُأوُرشليَم َضّجِت المدينُة ُكلُّها . ولمّ 10الرَّبِّ المجُد في الُعلى  اسمداوَد تباَرَك اآلتي بِ  بنتـَْتبَـُعُه َتهِتُف الَمْجُد ال والتي

 . هذا هَو النَّبـيُّ َيسوُع ِمْن ناصرِة الجليلِ . فأجاَبِت الُجموُع 11وسأَلْت َمْن هذا 

 21 َمتَّى

. فأرادوا أن يُمسكوُه، 46َم عَليِهم.  . فلّما َسِمَع ُرؤساُء الَكهَنِة والَفّريسّيوَن هَذيِن الَمثليِن ِمْن َيسوَع، َفِهموا أنَُّه قاَل هذا الكال45
هم كانوا يـَُعّدونَُه نَبـّيا.ألنولكنـَُّهم خافوا ِمَن الُجموِع 
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 3 ُمرقس

رُدِن . وِمْن ُأوُرشليَم وأدوميَة وَعْبِر األُ 8-يهودا-وتَِبَعُه ُجمهوٌر كبـيٌر ِمَن الجليِل واليهوديَِّة، نَصَرَف مَع تالميِذِه إلى بحِر الجليِل، . فا7
ُه َشفى  ألن. 10حتى ال يزَحَمُه الَجمُع،  ارِبًايـَُهّيئوا َله ق بأن. فأمَر تالميَذُه 9  .إليهونواحي ُصوَر وَصيدا. وهُؤالِء َسِمعوا بأعمالِِه فجاؤوا 

 .ِه لَيلُمَسهُ يكثيًرا ِمَن النـاِس، حتى أَخَذ ُكلُّ مريض يُشقُّ طريَقُه إل

 
 7ُمرُقس 

. وكانوا يَقولوَن بِإعجاٍب َشديٍد ما 37َعِة الَخَبِر.  إذاُع أْن ال ُيخِبروا أحًدا. فكاَن ُكلَّما أكثَر ِمْن َتوِصَيِتِهم أكَثروا ِمْن . وأوصاُهم َيسو 36 
 .  أروََع أعمالَُه ُكلَّها َجَعَل الصُّمَّ َيسَمعوَن والُخرَس يَنِطقونَ 

 
 11 ُمرُقس

 . الشَّعَب ُكلَُّه كاَن ُمعَجًبا بَِتعليِمهِ  ألنوكانوا َيخافونَُه مو الشَّريَعِة هذا الكالَم، فَتشاوروا كيَف يَقُتلونَُه، . وَسِمَع ُرَؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّ 18

 12 ُمرُقس

 .وكانت ُجموُع النـاِس ُتصغي إلى َيسوَع ِبُسرورٍ . 37

 14 ُمرُقس

إالَّ أنهم . 2هَنِة وُمَعلِّمو الشَّريعِة يَبَحثوَن كيَف يُمِسكوَن َيسوَع ِبحيَلٍة لَيقُتلوُه.  وقَبَل الِفصِح وعيِد الَفطيِر بِـَيوَميِن، كاَن ُرؤساُء الكَ  .1
 ضِطراّب في الشَّعِب. قالوا ال نَفَعُل هذا في العيِد، لِئالَّ يـََقَع ا

 8 لوقا

 ُهم ِبَمَثل،، فلمَّا َتجمََّع ِمنُهم ُجمهوٌر كبـيٌر، خاطبَـ وَقصَدُه النـاُس ِمْن ُكلِّ مدينةٍ . 1

 9 لوقا

. فأجابوا يوحنَّا الَمعَمداُن. وبَعُضُهم يقوُل إيليَّا. 19. وكاَن َيسوُع َمرًَّة ُيصلـي في ُعزلٍَة والتالميُذ مَعُه، فسأَلُهم. َمْن أنا في رأِي النـاِس 18
 وآَخروَن نَبـي  ِمَن الُقَدماِء قاَم. 

 14 لوقا

 لَتفَت وقاَل لُهم ، فاَيسوعَ  وكانت ُجموٌع َكبـيرٌة ُتراِفقُ . 25

 19 لوقا

.فساَر والنـاُس يَبُسطوَن ثيابـَُهم على الطريق. 36 
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 20 لوقا

 .شَّعبِ لكنـَُّهم خافوا ِمَن الَعَرفوا أنَُّه قاَل هذا المَثَل عَليِهم،  ألنهم. فأراَد ُمَعلِّمو الشَّريعِة وُرؤساُء الَكهَنِة أْن يَعَتِقلوُه في تِلَك الّساَعِة، 36

 22 لوقا

 . بالِخفَيِة َعِن الشَّعبِ  إليهم. فَرِضَي وأَخَذ يتَرقَُّب الُفرصَة لُيسلَِّمُه 5

 8 يوحنا

 .آمَن ِبه كثيٌر ِمَن النـاسِ .  ولمَّا قاَل هذا الكالَم، 30

 12 يوحنا

وَخرَجِت الَجماهيُر . 18ِمْن بَيِن األمواِت، َيشَهدوَن َله بذِلَك.   راَفقوا َيسوَع ِعنَدما َدعا ِلعاَزَر ِمَن الَقبِر وأقاَمهُ  الذين. وكاَن الَجمُع 17
ها هَو العالم ُكلُُّه كيَف أنَُّكم ال تَنَفعوَن َشيًئا.   يُتم. فقاَل الَفرِّيسيُّوَن بَعُضُهم لَِبعض أرَأ19  .اآليةها َسِمَعت أنَُّه َصَنَع تِلَك ألنستقباِلِه ال

  يَتبـَُعهُ 
 

  لدعوتهوقد استجاب اهلل .3

خائف ومرعوب مما قد يحدث له  شخص  وقد رسموا صورة واضحة لِ  ،ومرقس ولوقا يذكرون أن عيسى عليه السالم صلى ليلة اعتقاله َمتَّى
نها إلهم بإيذائه.  ال يسمحَ و ُينِقَذُه من هذا البالء لكي  اهلل سبحانه وتعالىلى إعيسى عليه السالم  ضرعقبض عليه وربما قتله. لقد تمن ال
يون ويحاولون إقناعنا المسيحه. إنها ليست الصورة التي يرسمها ئاهلل وأعداالشنيع على يد أعداء  قتلخاف العذاب واليعادي  ساننإلصورة  

نِقذه من يُ ل ضرع إلى اهللاإلنسان يتدية بعد ذلك. إن هذا األبها الحياة ل البشرية ويهب " جاء لكي ُيضحي بنفسه وُيصَلب وُينِقذاهلل ابن" بأن
 ه.اليهود ويقتلو ك به مسِ فهو يخاف أن يُ  لمصيرهذا ا
 26 َمتَّى

. وأَخَذ َمعُه بُطُرَس 37ُه َجْتِسماني، فقاَل لُهم أُقُعدوا ُهنا، حتَّى أذَهَب وُأصّلَي ُهناَك.  اسم. ثُمَّ جاَء َيسوُع مَع تالميِذِه إلى موِضٍع 36
 َمعي. -وراقبوا–سَهروا وا ناهُ  ظرواانت. فقاَل لُهم نفسي َحزيَنٌة حتَّى الموِت. 38لكآبَِة.  ْي زََبدي، وَبدأَ َيشُعُر بالُحزِن واابنو 

ثون عنه يبح اليهودن يحرسوا ويراقبوا بينما هو ُيصلي. كان يعلم أن الرومان وكارهيه من أليه السالم من ثالثة من تالميذه عيسى ع طلب
فقال إن الحزن قد طغى على روحه لدرجة  اومضطرب   اوكان حزين   ،رض للتعذيب أو القتلوكان يخشى التع ،بعد دخوله المشهور للقدس

 الموت من شدته.

 أنترَتمى على وجِهِه وصلَّى َفقاَل إْن أمَكَن يا أبـي، فْلَتعبـُْر عّني هِذِه الكأُس. ولكن ال كما أنا ُأريُد، بل كما بتَـَعَد عنُهم قَلياًل وا. وا39
 ُتريُد. 

حد الذي للواحد األ ساجد اعلى األرض  .. فيِخر. وحدهكانت دعوته خاصة به أراد أن يصلي، و  ة ... عن حراسه الثالثقليال  عيسى يبتعد 
اهلل مسيطر على كل شيء  بأنالذي يؤمن  الحقيقي المؤمن بصفته -اهلل أن ينقذه، ولكنيسأل  ...كهذا ه من مصير محتومخليصيستطيع ت
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فال شيء يمكن أن يحدث دون إرادة  ؛اهلل فلتكنهذه مشيئة  كانت إذا: اهللعيسى عليه السالم لمشيئة  ضع، يختهرادإدون وال شيء يحدث 

 "ُتريُد. أنت. ولكن ال كما أنا ُأريُد، بل كما عّني هِذِه الكأس - فلُتبِعد –إْن أمَكَن يا أبـي، فْلَتعبـُْر . "اهلل
 

سَهروا وصلُّوا لِـئالَّ تـََقُعوا في ا .41أهكذا ال َتقِدروَن أْن َتسَهروا َمعي ساعًة واحدًة يوبخهم "، فايجدهم نيام  و  ةعيسى عليه السالم لتالميذه الثالث يعود

 "التَّجرِبَِة. الّروُح راِغبٌة، ولكنَّ الجَسَد َضعيٌف.
 

"ولكن ال كما  اهلليستسلم إلرادة  نفسه الوقت جربة. وفي يقع في هذه التال  أن ُينِقذه و أاهلل  سألي ... جل الدعاء والصالةأمرة ثانية من  ويبتعد
 ُأريد، بل كما أنت ُتريد."

 عّني هِذِه الكأُس، إالّ أْن أشَربَها، فْلتُكْن َمشيئُتَك. –تُبِعد –كاَن ال يُمِكُن أْن َتعبـَُر   إذابَتعَد ثانيًة وصّلى، فقاَل يا أبـي، . وا42

 
الوقت، على عكس الوصف في بعض الواضح أن الصالة استمرت . ومن امرة أخرى حراسه نيام   يجد ،يعود عيسى عليه السالم وعندما

الوقت الكافي لينام حراس عيسى عليه السالم. لقد أخذ عيسى عليه السالم  بما يكفي تستمر طويال   و دعاء بجملة واحدة الأالنص. صالة 
ال بد و  ،همعلينه شعر باألسف أعظيم، لم يوقظهم. ال بد  خلقذا  ا رحيم  ونه رجال  ن، كياهلل. وعندما وجدهم نائم نجيهي لكيللدعاء والصالة 

أن  يسأل اهلليذهب عيسى عليه السالم للصالة مرة ثالثة، و  والرومان. ثم اليهودرهاقهم بعد هروبهم من كبار ا  أنه كان يعلم شدة تعبهم و 
 .ذهنقي

 . فَترَكُهم وعاَد إلى الصَّالِة مرًَّة ثالِثًة، فردََّد الكالَم نفَسُه.44َس أثَقَل ُجفونـَُهم.  النُّعا ألن. ثُمَّ رَجَع فَوَجَدُهم نِـياًما، 43

 
مهما  اهللا يستسلم إلرادة أيض   هيه ولكنجِ اهلل أن ُينْ  ناجيل": ُيصلي عيسى عليه السالم ويدعوأا نفسها في ثالثة "هي تقريب   الروايةهذه  إن

 .كانت
 :14 مرقس

. وأَخَذ َمعُه بُطُرَس ويَعقوَب ويوحنَّا، وَبدَأ يشُعُر 33قُعدوا ُهنا، بَيَنما أنا ُأَصلِّي.  ُه َجْتِسيماني، فقاَل لِتالميِذِه ااسمإلى مكان  . وجاُؤوا32
َع إلى األرِض ُيصّلي حتى َتعبـَُر قلياًل ووقَ  عدَ بتَ . وا35سَهروا ُهنا وا ظرواانتنَفسي َحزينٌة حتى الموِت.  . فقاَل لُهم34بالرَّهَبِة والكآبَِة.  

قاِدٌر على ُكلِّ شيٍء، فأْبِعْد َعنِّي هِذِه الكأَس. ولِكْن ال كما أنا ُأريُد، بَْل   أنت. فقاَل أبـي، يا أبـي 36َعنُه ساَعُة األَلِم، إْن كاَن ُممِكًنا.  
سَهروا وَصلُّوا، . ا38يا ِسْمعاُن أما َقِدرَت أْن َتسَهَر ساعًة واحدًة  أنت لُبطُرَس أنائمٌ  الَ . ورََجَع فَوجَدُهم نِـياًما، فق37ُتريُد.   أنتكما 

. ورََجَع أيًضا فوَجَدُهم 40بتَـَعَد ثانيًة وَصلَّى، فَردََّد الكالَم ذاَتُه.  . وا39لَِئالَّ تَقعوا في التَّجربَِة. الروُح راغبٌة ولِكنَّ الجَسَد َضعيٌف.  
 ُيجيبونَُه.  ماذاأثَقَل ُجفونـَُهم وحاروا بِ النُّعاَس  ألن ًما،نيا
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ا وعرقه  مع اختالف واحد: يظهر مالك الرب لعيسى عليه السالم ويقويه. لقد كان عيسى عليه السالم خائف  ر القصة قليال  صَ قَ تُ  22لوقا  في
سان جاء ليموت من أجل البشرية. نإلرض. هذه ليست صورة ل كبير لدرجة تساقط العرق على األبقطرات الدم. وكان يعرق بشك هيشبِ 

أن بالذكر  الجديرومن  ؟لم والمعاناةيبقى عيسى عليه السالم في األ لماذاليقويه ف المالكهنا هو: لو ظهر له  نفسهوالسؤال الذي يطرح 
أن  المفترضم غير منطقي. كال !"اهلل ابنع ويقوي "ة. مالك ُيَشج  القديمفي كثير من المخطوطات  تينغير موجود 44و 43 يْ رقم تينجملال
 وليس العكس. المالكويشجع  وي، هو من يقا"، لو كان موجود  اهلل ابن"

. 41. ولمَّا وَصَل إلى المكاِن قاَل لُهم َصلُّوا لَِئالَّ تـََقُعوا في التَّجرِبَِة.  40. ثُمَّ خَرَج وذَهَب َكعاَدتِِه إلى جَبِل الزَّيتوِن يَتبَـُعُه تالميُذُه.  39
. 43عنِّي هِذِه الكأَس ولِكْن لِتُكْن إرادُتَك ال إرادتي.   دْ . فقاَل يا أبـي، إْن ِشْئَت، فأَْبعِ 42بتَعَد َعنُهم َمسافَة رَميِة حَجٍر ورَكَع وَصلَّى، وا

 ُه ِمثَل َقَطراِت َدٍم تَتساَقُط على األرض. . ووَقَع في ِضيق، فأجَهَد نَفَسُه في الصَّالِة، وكاَن َعَرقُ 44وظَهَر َله َمالّك ِمَن السَّماِء يقوِّيِه.  

 
نه سُينجيه أاهلل قد استجاب لصالته ودعائه و  أن جاء لعيسى عليه السالم ِلُيعِلَمهُ  المالكهذا  أنتقد أعالمالك حقيقية فقصة ظهور  كانت إذا

 :5 ه كما نقرأ في العبرانيينئمن أعدا

سَتجاَب القاِدِر أْن ُيخلَِّصُه ِمَن الَموِت، فا اللِة رَفَع الصََّلواِت والتََّضرُّعاِت ِبُصراٍخ َشديٍد وُدموٍع إلى . وهَو الذي في أيّاِم حياتِِه الَبَشرِيَّ 7
 َله لَِتقواُه.

 

 إن هذهلوقت. اة في ذلك والثقافة الساميَّ  العبري المقدس" في الكتاب اهللمع المهم أن نفهم كيف يتم استخدام وفهم عبارة "وقد ُسِمع أو سَ  من
ا أيض   ها تعنييسمع في جميع األوقات، ولكن اهلل ألنبياء عليهم السالم، األنو غيره من أعيسى  دعاءاهلل قد سمع فقط أن   تعنيالجملة ال

ه "سمع اسم ، الذي يعنيإسماعيل فوهب لهاهلل له واستجاب  ابن ليكون لهإبراهيم ه. هذا يشبه ُدعاء سأله وسيمنحه ما دعاء استجاب اهللأن 
 :القديم التي تثبت هذه النقطةوالعهد  الجديدفيما يلي بعض األمثلة في كل من العهد و ". اهلل
 

 1 لوقا

َكرِيَّا، ال تَخْف يا ز  المالك. فقاَل َلُه 13ضَطَرَب وخاَف.  . فلمَّا رآُه زَكرِيَّا ا12. فظَهَر َلُه َمالُك الرَّبِّ واِقًفا َعْن يَميِن َمذَبِح الَبخوِر.  11
 . صاباُت ابنا ُتسّميِه يوحنَّاأليمرأُتَك الل َسِمَع ُدعاَءَك وَسَتِلُد لَك ا ألن

 21 التكوين

، فنادى مالُك  الل. وَسِمَع 17 َسِمَع الل صوَت الصَّبـيِّ َحيُث هاجَر ِمَن السَّماِء وقاَل لها ما لِك يا هاجُر ال تخافي.  اللصوَت الصَّبـيِّ
فسأجَعُلُه أمًَّة عظيمًة.حملي الصَّبـيَّ وُخذي بـيدِه، ُقومي ا. 18.  هوَ 
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 3 الخروج

ِقَذُهم ألن. فنَـَزْلُت 8بِــَعذاِبِهم، ، وَسِمْعُت ُصراَخُهم ِمْن ظُْلِم ُمَسخِّريِهم وَعِلمُت في ِمْصرَ  الذين. فقاَل َله الّربُّ َنَظْرُت إلى ُمعاناِة شعبـي 8
 وُأخرَِجُهم ِمْن تِلَك األرِض إلى أرٍض رَْحبٍة َتدرُّ لََبناً وعَسالً  ِمْن أيدي الِمْصريِّينَ 

 16 الخروج

. سِمعُت َمالمَة بَني ِإسرائيَل، فُقْل لُهم في الَعشيَِّة تأُكلوَن َلحماً وفي الصَّباِح تشبعوَن ُخبزًا، فتعلموَن أنِّي أنا 12لموسى . فقاَل الّربُّ 11
 الّربُّ إلُهُكم. 

ن تبحث وستجد أوغيرها من األمثلة. ما عليك إال  14-8: 13والقضاة  25-23: 2 الخروجو  5-4:20والملوك الثاني 8-7:26 والتثنية
هى المطاف نتاوالرومان. و  اليهودبأيدي  قتلستجاب له وأنقذه من الا اهللن أعيسى عليه السالم فذلك يعني  اءاهلل دعفعندما سمع  ؛الكثير

طالق سراح عيسى الثائر ضد ا يسىبصلب ع  .األب ابنإلمبراطورية الرومانية وا 
 

 !م سيئ أم تالميذ أغبياءُمَعلِّ  .4

ا لما الثالث وفق   اليوم"، ال يسع المرء إال أن يتساءل عن جهل التالميذ بقصة "موت" عيسى "وقيامته" من الموت في األناجيلقراءة " أثناء
ى عليه السالم لم يتحدث عن أن عيس الواضحن ويجهلون هذه القصة الوهمية يجعل من يب. إن حقيقة كون التالميذ غافلجاء في هذه الُكتُ 

ال يمكننا إال أن ندرك مدى  "سيمانيثج". عندما نقرأ عن حالة عيسى عليه السالم في حديقة ةربعبخالف ما تذكره هذه الُكُتب األ امطلق  ذلك 
هذا  اهلل أن ُينِقذه. رض وسجد سائال  ثناء حراسته. جثا على األأالذين ناموا ذه . لقد غضب من تالمياليهودخوفه ورعبه من الرومان وشيوخ 

 من الخطايا. العالمقصة أن عيسى عليه السالم جاء من أجل أن ُيصلب وُينِقذ  يدعمالسلوك ال 
 
ل مشكلة مث  تُ  "الثالث اليومي عيسى عليه السالم وقيامته ف "موتلم يسمعوا من قبل عن  أنهم راء تصرف التالميذ كما لويقة و الحق إن
هذه الُكُتب بتصوير تالميذ عيسى عليه  وللتالميذ، يقوم مؤلف الواضح. ولتغطية هذه التناقضات وتفسير نقص المعرفة يها" ومؤلفلألناجيل"

يذ مرتبكين وال يفهمون كالم ظهر التالمث عيسى عن "الموت" و"القيامة"، كلما تحد ،"األناجيلا لهذه "جهلة وأغبياء. فوفق   أنهمكو  السالم
"عيسى" سيصلب ويموت  أنفي داللتها على " واضحة وضوح الشمس األناجيل" في التاليةن الجمل إالقيامة". "عيسى بخصوص "الموت" و

زال ال يسالم أن عيسى عليه العندما عرفوا  ارتيابو  استغرابهذا لما تصرفوا بتالميذه ب رأخب أن عيسى حق ا اليوم الثالث. ولوويقوم في 
 ا:حي  

 :8 مرقس

وَم َيجُب أْن يتألََّم كثيًرا، وأْن يَرُفَضُه الشُّيوُخ وُرَؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّمو الشَّريَعِة، وأْن َيموَت قـَْتاًل، وأْن يَق اإلنسان ابن. وبدَأ يُعلُِّمُهم أنَّ 31
 بَعَد ثالثَِة أيّاٍم. 

9 مرقس
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ْتِلِه بثالثِة أيّاٍم يَقوُم.   اإلنسان ابنيَذُه، فيقوُل لُهم سُيَسلَُّم ُه كاَن يـَُعلُِّم تالمألن. 31 . فما َفِهموا هذا 32إلى أيدي النـاِس، فَيقُتلونَُه وبَعَد قـَ
 الكالَم، وَتهيَُّبوا أْن َيسألوُه َعنُه.

 10 مرقس

اِء الَكهَنِة وُمَعلِّمي الشَّريَعِة، فَيحُكموَن عَليِه بالموِت وُيسِلمونَُه إلى ُرؤس اإلنسان ابن. فقاَل ها َنحُن صاِعدوَن إلى ُأوُرشليَم، وسُيسَلُم 33
اٍم ُغرباَء،   .أيّاٍم يَقومُ  . فَيسَتهزِئوَن بِه، ويَبِصقوَن عَليِه وَيجِلدونَُه ويَقُتلونَُه، وبَعَد ثالثةِ 34إلى ُحكَّ

 16 َمتَّى

ميِذِه أنَُّه يِجُب عَليِه أْن يذَهَب إلى ُأوُرشليَم ويَتألََّم كثيًرا على أيدي ُشيوِخ الشَّعِب وُرؤساِء ُيَصرُِّح لِتال الوقت. وبَدَأ َيسوُع ِمْن ذِلَك 21
 الثّالِث يَقوُم.  اليومالكَهنِة وُمعلِّمي الشَّريعِة، ويموَت قتالً، وفي 

 17 َمتَّى

الثّاِلِث يَقوُم  اليوم. فَيقُتلونَُه، وفي 23إلى أيدي الّناِس،  اإلنسان ابنسلَُّم . وكاَن التَّالميُذ ُمجَتِمعيَن في الجليِل، فقاَل لُهم َيسوُع سيُ 22 
 ِمْن بَيِن األمواِت. فَحِزَن التَّالميُذ كثيًرا. 

 20 َمتَّى

. وُيسلِّمونَهُ 19عَليِه بالموِت  إلى ُرؤساِء الَكهَنِة وُمعلِّمي الشَّريعِة، فَيحكمونَ  اإلنسان ابن. ها َنحُن صاِعدوَن إلى ُأوُرشليَم، وَسُيسلَُّم 18
 الثّالِث يقوُم. اليومإلى أيدي الُغرباِء، فَيستهزِئوَن ِبه ويجِلدونَُه وَيصِلبونَُه، وفي 

 9 لوقا

 اليومريعِة، وأْن يُقَتَل وفي أْن يتألََّم كثيًرا، وأْن يَرُفَضُه الشُّيوُخ وُرؤساُء الَكهَنِة وُمَعلِّمو الشَّ  اإلنسان ابن. وقاَل لِتالميِذِه َيِجُب على 22 
 الثـالِث يَقوُم ِمْن بَيِن األمواِت. 

 9 لوقا

. فما َفِهَم التالميُذ هذا الكالَم وكاَن ُمغَلًقا عَليِهم حتى 45إلى أيدي النـاِس.   اإلنسان ابنم جيًِّدا ما أقولُُه لُكم. سُيسَلُم أنتعوا اسم. 44
 يسألوُه َعنُه. ال يُدرِكوا َمعناُه، وَتهّيبوا أنْ 

 20 لوقا

. 32، اإلنسان ابنبـياُء في األننِفراٍد وقاَل لُهم ها َنحُن صاِعدوَن إلى ُأوُرشليَم، فَيِتمُّ ُكلُّ ما كَتَبُه . وأَخَذ التالميَذ االثَني عَشَر على ا31 
. فما َفِهَم 34الثالِث يَقوُم.   اليومويَقُتلونَُه، وفي  . ثُمَّ َيجِلدونَهُ 33 فَسُيَسلَُّم إلى الوثَنيِّيَن، فَيسَتهزِئوَن بِه وَيشُتمونَُه ويَبُصقوَن عَليِه،

 التالميُذ شيًئا ِمْن ذِلَك، وكاَن هذا الكالُم ُمغَلًقا عَليِهم، فما أدركوا َمعناُه. 

"، األناجيلخر "آ صاحب -قوم يوحنافي ،ق ذلكبعضهم لم ُيَصد  بل إن  ،قيامة" عيسى، لم يفهم تالميذه ما حدث"و "بعد قصة "موت إنه حتى
 بتبرير هذا:

ا كانا بَعُد ال يَفهَماِن ما جاَء في الِكتاِب وهَو أنَّ يَسوَع يَجُب أْن يقوَم ِمْن بَيِن األمواِت.  ألنهم. 9 20 يوحنا
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ماالمعلومات إلى تالميذه، نقل ال ُيجيد  ئ اسي اعيسى معلم   إما أن يكونثالثة استنتاجات:  سلوك التالميذ يقودنا إلى واحد من إن أن  وا 

ما، "أيام ةالموت والقيامة بعد ثالث"المباشر عن التالميذ كانوا أغبياء ال يفقهون حتى الكالم الصريح  عن  والمقوالت أن هذه التنبؤات وا 
و من اختراع أن يناس عاديأت من إضافانما هي ا  بها عيسى عليه السالم لتالميذه و  يتفوَّهلم  خيالية صما هي إال قص "الموت والقيامة"

ن ييختار تالميذ جاهل  يمكن أنا والسيئ   ايكون ُمعلم    يمكن أنعيسى عليه السالم المثل  اعظيم   رجال  إن . "األناجيلهذه " يوخيال مؤلف
يسمعوا عيسى لم  أنهم ه قام من الموت هو دليل واضح علىبأنوأغبياء لينشروا رسالته في أنحاء فلسطين. إن عدم تصديق تالميذ عيسى 

ما أنهاي و من خالل التقليد والنقل الشفكاذيب تم تمريرها أ أنها مور. هذه القصص إماهم عن مثل هذه األُ حدثعليه السالم ي  يبذاكأ وا 
ما أنها، من بعده نو خر نجيل" مرقس واآلإاخترعها مؤلف "  .ناآلكما هي  ناإليروا هذه الُكُتب لتصل على يد من نسخوا وطوَّ  تحريرهاتم  وا 

 
 نيعرفو  وانو عيسى ُصِلب ولم يك أنسمعوا  ألنهما عيسى عليه السالم كان حي   أنقوا يقة أن تالميذ عيسى عليه السالم لم ُيصد  الحقتبقى و  

ا تخفي  م تحركوا بها من قبل. لقد كان عيسى يوقصة قيامته ليست حقيقية ولم يسمع ،األب ابنخر تم صلبه وليس عيسى آعيسى هناك أن 
. وعندما ظهر لتالميذه ذلكا كه كان متخفي  ألن (الجنايني) البستاني نهأوظنت  المجدلية اليهود. وقد ظهر لمريم شىيزال يخ الألنه كان 

لب ا، طشبح   وليس حق ا نه هوألهم  يثبتكي يديه ورجليه. ول ثقوب في ظهورُيصَلب والدليل على ذلك عدم  ه هو وأنه لمأنثبت لهم فأ هخافو 
عيسى عليه السالم من قصة "صلب" من  سنة 60 الينجيل" يوحنا بعد حو إلى غذاء. ثم يأتي مؤلف "إا وبحاجة ه كان جائع  ألنا منهم طعام  

أن ا. وهكذا، يمكن مطلق   ال تذكر ذلك ة" الثالثاألناجيلك ثقوب في يد عيسى مع أن "كانت هناه أنر ظهييخترع قصة توماس الشكاك لل
 يقة.الحقهي األقرب إلى  24لقصة في لوقا ج أن استنتن
 

 الشكاك سقصة توما .5

أن عيسى قام  -من تالميذ عيسى عليه السالم لم يصدقوا ذلك العديدحد. ويبدو أن تمت قيامة عيسى من الموت يوم األ "،لألناجيل" اوفق  
"، نعم لألناجيلا "كتالميذه؟ وفق   ا أكثر الناس غباء  هل اختار عيسى عمد   -ة هؤالء التالميذحقيقوهذا يجعلنا نبحث في طبيعة و . من الموت
بعد إنهم حتى  ،ا من فهم رسالة عيسى عليه السالمرجال جاهلون لم يتمكنو  أنهماجيل" نرى ألنهذه "ا يمن خالل كالم مؤلف. كلقد فعل ذل

هؤالء التالميذ  األناجيل"يجعل ُكتَّاب " لماذا؟  اذالم ؛لم يفهموا - مروبعد استجابته لهذا األ - لما يقولها سؤالهم لعيسى أن يعطي توضيح  
ن ال و خر آلب عيسى عليه السالم و كان كثير من الناس ال يؤمنون بصَ  الوقت. السبب هو أنه في ذلك ال يفقهون قوال   ءأغبيا أنهميبدون ك

أن  ، فال ُبدَّ تهذ عيسى لم يؤمنوا بقياما أن تالميه قام من الموت. وبمبأنمن تالميذه لم يؤمنوا  اكثير   إن حتى ،يؤمنون بقيامته من الموت
ا لهذه ا وفق  مر كان واضح  أيام مع أن كالم "عيسى" عن هذا األ ةبعد ثالث تههموا كالم عيسى عن الموت وقياميف مجهلة ل أنهمروا على ُيَصوَّ 

 إذاحرى أن نصدقهم في هذا األمر. لكن موت لكان األال نأنهم لم يؤمنوا بقيامته مذكياء وتبين أاألناجيل". فلو اعتبرنا تالميذ عيسى "
وبهذا "عيسى" "قام" من الموت.  أنلم يفهموا  أنهمفلن نصدقهم ولن نستغرب  عليه السالم عيسى كالمجعلناهم يبدون جهلة ال يفهمون 

موت.عدم تصديق كثير من التالميذ لقصة "قيامة" عيسى من ال من تبرير" األناجيلُكتَّاب هذه "تمكَن 
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يجتمعون به ويرونه ف ؛ل لموافاة عيسى عليه السالم هناكحد عشر إلى الجليالمزعوم، يذهب تالميذ عيسى األ بلْ الصَ ، بعد 28َمتَّى  في

 ق أن عيسى "قام" من الموت.بعضهم لم ُيَصد   فإن ا ِلَمتَّى،بينهم ولكن وفق  
 

 . فلّما رأْوُه َسَجدوا َله، ولِكنَّ بَعَضُهم شّكوا.17ِل، إلى الجَبِل، ِمثلما أمَرُهم َيسوُع.  . أّما التَّالميُذ األحَد عَشَر، فَذهبوا إلى الَجلي16

 
يذين ولكن بقية ها رأت عيسى عليه السالم. وظهر عيسى عليه السالم لتلمأنخبرتهم أعندما المجدلية ق التالميذ مريم د  مرقس، لم ُيص في

ن يقوا التلميذد  قوا مريم ولم ُيصد  بما أن التالميذ لم ُيصو . اع  يمجحد عشر سى عليه السالم لتالميذه األ. ثم يظهر عياقوهمد  التالميذ لم ُيص
" حقيقية األناجيلالقصص في "هذه ن ألو و ". األناجيلأن عيسى سيقوم من الموت كما ُتخبرنا هذه "بق اسأنهم لم يكونوا على علم  دو فيب

رأوا عيسى  نهمإقوا من قال لهم د  ظرونه في المقبرة ولكنهم لم ُيصالثالث لكان ُطالبه ينت اليومويقوم في  ه سيموتأنوأن عيسى أخبر تالميذه 
 أن عيسى قدولما سمعوا  يه.ا بعد القبض علأن تالميذ عيسى عليه السالم تفرقوا وهربو  يبدوو مات.  عيسى قد أنظنوا  ألنهمالسالم  عليه

ويحرض الناس على عدم دفع الضريبة  اليهودنه ملك أا َيدَّعي ُهم وليس عيسى آخر متهم  مُ ُمَعل   أن عيسى هذا هوُصِلب ومات، ظنوا 
ا مطلق  ألنهم لم يسمعوا  ،ن لم ُيَصدقوا ذلكيحياة من مريم والتلميذه على قيد الأنولكن عندما سمعوا  ،. فتالميذ عيسى ظنوا أنه ماتلرومانل

 ". كل هذه القصص ما هي إال افتراءات من ُكت اب هذه الُكُتب.األناجيلالسالم كما جاء في " عن موت عيسى وقيامته من فم عيسى عليه
 

 (20-9)أقدم مخطوطات ُمرقس ال تحتوي على الجمل من  16 ُمرُقس

ثَنيِن ِمن التالميِذ وُهما في الطريق إلى . وظَهَر َيسوُع بَعَد ذِلَك ِبَهيَئٍة ُأخرى ال12. فما َصدَّقوها ِعنَدما َسِمعوا أنَُّه حي  وأنَّها رأْتُه.  11
عَشَر، وُهم يَتناولوَن الطَّعاَم، فالَمُهم على ِقلَِّة  دَ . وظَهَر آِخَر مرٍَّة ِلتالميِذِه األحَ 14فما صدَّقوُهما.    . فَرَجعا وأخبرا اآلخريَن،13 البرِّيَِّة.

 َهدوُه بَعَدما قاَم.شا الذينما َصدَّقوا  ألنهموَقساَوِة قُلوِبِهم،  انهمإيم

 
عيسى الناصري هو من  أنن الصلب وكيف كانا يأمالعن  التلميذان خبرهي ؛هانم لتلميذين ولكنهما ال يعرفلوقا، يظهر عيسى عليه السال في

 .اهللل من قبل فعبالقول وال منا به كنبي ُمَؤيدآ انهمإا  أيض  سرائيل. وقاالإر شعب كان َسُيَحر  
 

 24 لوقا

حَدَث  ماذا. فقاَل َيسوُع 19وحَدَك َغريّب في ُأوُرشليَم فال َتعِرُف ما حَدَث فيها هِذِه األيّاَم  أنتُه َكليوباُس اسمابَُه أحُدُهما، و . فأج18 
َمُه رُؤساُء َكَهَنِتنا وزُعماُؤنا . كيَف أسلَ 20والشَّعِب ُكلِِّه،  اللقاال َله ما حَدَث لَيسوَع النـاصريِّ وكاَن نَبـّيا َقديًرا في القوِل والَعَمِل ِعنَد 

. وُكنـا نأمُل أْن يكوَن هَو الذي ُيَخلُِّص ِإسرائيَل. 21لِلُحكِم عَليِه بالموِت، وكيَف َصلُبوُه.  
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لى أن عيسى ُصِلب ومات عسمعوا  ألنهم اأنهم رأوا شبح  ن. ولكنهم يفزعون ويعتقدون يلتالميذه المقرب يظهر عيسى عليه السالم ا،الحق  

خبار السارة. ثم يطلب األ هذه فرح طالبه لسماعيو  ،ُيريهم يديه وقدميهف انه ليس شبح  أأنه هو نفسه و د لهم عيسى عليه السالم ُيَؤك  ف الصليب
 يأُكُلها.فيعطونه سمكة فا ائع  جه كان ألنا عيسى عليه السالم طعام  

 
 24 لوقا

. فقاَل 38يَروَن َشَبًحا.   أنهمرتـََعبوا، وظَنُّوا . فخافوا وا37نَفُسُه بَينَـُهم وقاَل لُهم َسالٌم عَليُكم . وبَيَنما الِتلميذاِن يتَكلَّماِن، ظَهَر هَو 36
،. أُنُظروا إلى َيَديَّ ورِجلَ 39ثاَرِت الشُّكوُك في نُفوِسُكم  لماذالُهم ما باُلُكم ُمضَطربـيَن، و  وُن أنا هَو. إلِمسوني وَتَحقَّقوا. الشََّبُح ال يك يَّ

ِة الفَرِح والدَّهَشِة. فقاَل لُهم 41. قاَل هذا وأراُهم يََديِه ورِجَليِه.  40َله َلحٌم وَعْظٌم كما َتروَن لي.   ِقـيَن ِمْن ِشدَّ . ولكنـَُّهم ظَلُّوا َغيَر ُمصدِّ
 .. فأَخَذ وأَكَل أماَم أنظارِِهم43َسَمك َمشِوّي،  ةَ . فناَولوُه ِقطعَ 42أِعندَكم طَعاٌم ُهنا 

 

، اليهوده ملك أنعلى العديد من الكلمات الدالة، وهذا تفسيري لهذه الفقرة وكلماتها: عندما ُصِلَب عيسى الذي ادَّعى  السابقةالفقرة  تحتوي
 ،. ثم. وهذا ما دفعهم إلى الفرار وهم في صدمة، ولم يكونوا قادرين على فهم ما كانوا يعتقدون أنه حدثاألب ابناعتقد التالميذ أنه عيسى 

نه أأنه مات و اعتقدوا  ألنهموفزعوا  ،ه ُصِلَب ومات، لم ُيصدقوا ما رأوهأناعتقدوا  ألنهمو  ؛األب أمامهم ابنبعد اإلفراج عنه، يظهر عيسى 
ميه ُيظهر لهم يديه وقد على ذلك وكدليل ،الشخص المصلوب هو ه لم يكنبأنعيسى عليه السالم بإقناعهم  أه قام من الموت. يبدأن، ال شبح
نما كان عيسى ا  الذي ُصِلب و هو نفسه  األب ابننه هو نفسه. لم يكن عيسى أويطلب من التالميذ لمسه ليعرفوا  ،الصلبمن ثقوب  اليةالخ
 ُهم على قيد الحياة. مُ ُمَعل  فها هو  ،خراآل
 
 كانتيطعمونه. لو ف السجن. يطلب من تالميذه طعام  فراج عنه من ابعد اإل ائعإنه ُمرَهق وج ؛لرجالعيسى عليه السالم رجل كبقية ا ُهممُ ُمَعل  

د فعل تالميذ من ر  الواضحمن و ن يهزم الجوع. أالمفترض أن من يهزم الموت يستطيع ا؟ من يكون جائع   لماذاف حق ا قصة القيامة قد حدثت
إال قصص ُمخَتَلقة ولم يسمع بها الثالث ما هي  اليومن قصصه وهو ُيخبر طالبه عن صلبه وموته وقيامته في أعيسى عليه السالم 

عيسى  أن لم يعرفوا نو م صلبه ومات على الصليب. كثير ه تأنُصِدموا وَفِزعوا لرؤيته على قيد الحياة بعدما ظنوا فإنهم  ا. ولهذامطلق  التالميذ 
 -يحاول "إنجيل" يوحناو  تآمروا لقتله. الذين داليهو ا من كبار الكهنة  يزال خائف  الا لتالميذه. كان كان ظهوره سري   ذاوله ،عليه السالم لم يمت

 كانته أنعليه أن ُيظهر  أنعليه السالم. إنه يشعر  هوقدمي ي عيسىالُمتعلقة بيد المشكلة عالجن يُ أ -ةميالدي 95سنة  اليحو الذي ُكِتَب 
فقط أن يرى  يدال ُير  سالشكاك. توما سالتوم ةاليخيا قصة مضيف   الصلب. ولهذا يغير يوحنا الحدثثار آهناك ثقوب في يديه وقدميه من 

هذه الجروح موجودة وليست  بأنيكون على يقين  لكين يضع أصابعه هناك أا يض  أعيسى" والجرح في جانبه، بل يريد " يالثقوب في يد
عيسى هزم الموت، فإن ية، المسيحا للقصة ح بعد قصة تغلبه على الموت؟ وفق  و توجد ثقوب وجر  لماذا. وهنا ال يسعني إال أن أتساءل: خياال  

 .ال أساس لها خرىأا لقصص لتبرير قصص ا واختراع  يهزم جروحه وجوعه. كفى عناد  المنطقي أنه سلذلك فمن 
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في  ذاتها بق بالقصةاسواثق من أنه كان على علم  ينإنا. مؤلف كتاب يوحن اختالق منما هي إال محض خيال و  الشكاك ستوماقصة  إن

ظهر لتالميذه يديه كان يُ  عيسىإن مثلي قد يقول  اشخص  فإن ، لم يغير النص قليال   ولوإغالق "الفجوات" في قصة لوقا.  ما جعله يريدلوقا، 
راد فأن عيسى لم ُيصلب إتقول  كانتطوائف مسيحية  ألن األمر ُمَؤِلف كتاب يوحنا أدرك هذاال شك أن . بوقدميه ِلُيثبت لهم أنه لم ُيصلَ 

 -مؤلف كتاب يوحناإن "إلهي".  ـعيسى بِ  ن يدعواآل ستوماإن ف ،بعد من هذاأبل ذهب  س،َف قصة توماالحديث َفألَّ هذا  فيإغالق الباب 
 يقة.الحقه وُيَمررها على أنها خيالا من يخلق قصص   - نجيل"إأحدث "وهو 
 

 20 يوحنا

. فقاَل َله التالميُذ رأينا الرَّبَّ فأجابـَُهم ال 25ِعنَدما جاَء َيسوُع.   . وكاَن توما، أحُد التالميِذ االثني عَشَر الُملقَُّب بالتَّوأِم، غائًِبا24 
ُق إالَّ  جَتَمَع التالميُذ . وبَعَد ثمانيِة أيّاٍم ا26.  هِ رَأيُت أثـََر الَمساميِر في َيَديِه، وَوَضْعُت إصَبعي في مكاِن المساميِر وَيدي في َجنبِ  إذاُأَصدِّ

. ثُمَّ قاَل لِتوما هاِت إصبَـَعَك إلى 27واُب ُمقَفلٌة، ووَقَف بَينَـُهم وقاَل سالٌم عَليُكم.  األبوتوما َمعُهم، فجاَء َيسوُع و  في الَبيِت مرًَّة ُأخرى،
 . فأجاَب توما رَبِـّي وإلهي28، بل آِمْن األنَتُشكَّ بَعَد  النُظْر َيَديَّ، وهاِت يَدَك وَضْعها في َجنبـي. و ُهنا وا

 

 نسان لكي ُيَغير رأيهإ اهلل ليس ابن .6

كافئ أهل الُكفر ي أنرادته ومشيئته فلربما يشاء إَغير يُ  اهللكان  فلو "؛ورطة"ه لو كان يتغير لكنا في ألن ،أنه ال يتغير اهلل الرئيسةصفات  من
ماء أفضل ر لشين يكون التغيأما إا. التغير يعني أن ُيصبح مختلف   ، ألنيمانوُيعاِقب أهل اإل فهذا  ،تغير شخص ما إذاف. أو سألشيء  وا 

 قبل تإرادته هي نفسها كما كان إنفهو ال يتغير.  ،كامل كما هو اهللن أبما و قبل.  ما كان منا أفضل أو أسوأ مأصبح شخص  أنه إما يعني 
 .أخرىو صفة جديدة وال يفقد أسمة  كتسباهلل ال يف ،ة معهثابتصفاته و  الخلق بدء
 

اهلل هو قانون قانون وخطاياهم ف خرينعمال اآلأ عن وال  ئن مسو عماله وخطاياه ولن يكأ عن وال  ئون مسنسان سوف يكإل ن كإاهلل  يقول
خرى سرق من أألن أحدهم في مدينة عاقب ن تُ أ صوْر تَ  !و ال تعرفهمأخرين تعرفهم آناس أُ خطاء أو أن ُتعاَقب بسبب خطايا أ ْر صوَّ ُمطَلق. تَ 

 جارك لم يدفع الضريبة للدولة. ألنن ُتسجن أ صوْر تَ  طلق ا!م الم تدخله دينةشخص ربما يسكن في م
 

 و جرائم شخصأخطايا بمعاقبة شخص بغير ذنب، ألن  األبرياءتعاقب  عادلة ال توجد محكمة قانونيةو  .العدل المطلقهي  اهللقوانين إن 
دفع ا يستطيع األغنياء فيه تخيل مجتمع   !اهللن م فكيف يكون ذلكاإلنسانية، ل المعايير يشيء، وال حتى من قبفي ليست من العدالة  آخر

 هذا يحدث فال وجود للعدالة.مثل  لو كان ؛ يوم القيامة  منهمبدال   هو ن ُيعاقبأعلى  ،مال لشخص ما
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 :18 حزقيال

بِـجميِع فراِئضي، فهَو لذِلَك يحيا.   فَعَل ما هَو َحق  وَعدٌل، وعِملَ  اإلبنإْثَم أبـيِه والجواُب هَو أنَّ  اإلبنال يحِمُل  لماذا. تسألوَن 19
يَعوُد على صاحِبِه بالخيِر، والشَّرُّ  . النَّفُس التي َتخطَُأ هَي وحَدها تموُت. اإلبن ال يحِمُل إْثَم أبـيِه، واألب ال َيحِمُل إْثَم ابنِه. الخيرُ 20

والَعدِل، فهَو  الحقِع خطاياُه الّتي فعَلها، ويعَمُل بِـجميِع فراِئضي ويحُكُم ب. والشِّرِّيُر اّلذي يتوُب َعْن جمي21 . يعوُد على صاحِبِه بالشَّرِّ 
 أعمالِِه الصَّالحِة يحيا.  سببُ . جميُع معاِصيِه الّتي فعَلها ال ُتذَكُر َله، و 22يحيا وال يموُت.  

 24 تثنية

 .يئِة األباِء. بل ُكلُّ إنساٍن بِـخطيئِتِه يُقَتلُ ال يُقَتُل األباُء بِـخطيئِة الَبنيَن، وال يُقَتُل الَبنوَن بِـَخط. 16

 16ّمتَّى 

  .بُن اإلنساِن في َمجِد أبـيِه مَع مالِئَكِتِه، فُيجازي ُكلَّ واحٍد حَسَب أعمالِهسَيجيُء ا .27

 
 

وخطاياهم ولو كان ذلك تطوع ا منه  اآلخرين ائمنسان يدفع ثمن خطاياه. وال أحد يستطيع أن يدفع ثمن جر إ هي العدالة الُمطَلَقة. كل   هذه
عدل، فمن يكون ال هو اهلللم يكن ولو  ؛اهلل هو مصدر العدالةإن و غيره. أ العالم. ولو حدث ذلك، فلن تكون هناك عدالة في هذا واختيار ا
 !لهم بسبب خطاياهم فداء   رين ويموتخحمل خطايا اآليل ارسل شخص  يُ  فهل يصح أن، العادلهذا القانون  لنا وضع اهلل وما دام! عادال  
من  شخص واحدة لموت يالخيالالفكرة تصو ر إن  !بل ُكلُّ إنساٍن بِـخطيئِتِه يُقَتلُ “يقول  مع أنها للموت من أجل اآلخرين شخص   اهللرسل يُ  لماذا

رسال إن فكرة إالقيامة.  يومأل عنها ، وَسُنسالعالمفي هذا  ناأعمالسئولون عن بنا إلى الهالك والفوضى. نحن م سيؤدي جميع ا أجل خطايانا
، وهو القانون الذي وضعه اهللهو عكس العدالة. إنه ضد قانون  ،لكي يموت من أجل خطايانا -احتى لو كان متطوع   -اهللل بَ عيسى من قِ 
 ال من قريب وال من بعيد.بصلة  وال للمنطق ال تمت للعقل يةال فكرة وثنإجلنا ما هي أألن عيسى " مات" من ن فكرة النجاة فقط إبنفسه لنا. 

 
هو الخطأ في هذه المسألة، األمر الذي يجعل العهد  القديم، إما أن العهد القديموالعهد  الجديدعلى الفكرتين المتناقضتين بين العهد  بناء  

ما أنألن األخير يستند إلى السابق،  أخطعلى الجديد  خطأ. وفي كلتا  على الجديد ، األمر الذي يجعل العهدالحقهو  القديمالعهد  وا 
عاقل يعرف أن العدالة ُتخَدم عندما يكون الخاطئ أو المجرم هو الذي يدفع ثمن جرائمه أو خطاياه. الوثنيون فقط هم  نسانإالحالتين، كل 

. بدال  منه هابب ذَّ ول وُيعَ خرى لشخص آخر ليحمل خطايا األأمور أُ و أسهم من الخطيئة عن طريق دفع مال من يعتقدون أنه يمكن شراء أنف
يأكلون الخبز  -خرينجر ليحملوا خطايا اآلو األأ مالهم للتلق يعد ب -كانوا  لي الخطايا" في الثقافات الوثنيةأن "آك هم أن نذكرومن الم

!ل الخطايا من األموات إلى أنفسهمويشربون البيرة كوسيلة لنق
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 وقف اهلل إبراهيم عن ذبح ابنهألقد  .7

سيكون  إبراهيم أن يعلم مَسبَّق ااهلل . فدثن تحأا بالحوادث وبنتائجها قبل ق  بَّ ُمسَ  لماهلل يعف ؛ابنه بذبح أن يقوم فعال   براهيمأمره إلباهلل يقصد  لم
على حد سواء. وهو رحمان لكل  -هممؤمنو  همكافر  -أجمعين لناسلاهلل سبحانه وتعالى عادل و اهلل. مره أه كما ابنعلى استعداد لذبح 

 إبراهيم اهلل أن يدع فكيف يمكن أن نتصور. حتى استجاب له ولدرزقه الي أنإبراهيم ربه مدة طويلة دعا لقد . المؤمنينورحيم ب ينالعالم
عند  هم شيءأن إ. فاستسلم ألمره وأطاعه هرب إبراهيمُ لنا، لنرى كم أحب  ادرس  ليكون إبراهيم أن يختبر  اهللأراد إنما  !ابنهيمضي في ذبح 

 إبراهيمطاع أهلل ال يقاس، ولهذا  إبراهيمبحياته وماله. ومع ذلك، كان حب  هابنمستعد لفداء األب ف ،اكان وحيد   إذاخاصة بو  هابنهو  األب
 الذي يستحق العبادة والطاعة.   الحقيقي الوحيدهو خالق كل شيء وأنه هو الرب  اهلل أنربه وهو يعلم 

 
وهو الخالق والمحيي  ينالعالم ورب ملكمالك ال. إنه واجبة وفوق كل اعتباراهلل طاعة فإن  ،جميع المؤمنين ل، وكذلك براهيمبالنسبة إل
وقفه أه ابنبذبح  إبراهيم مَّ هلل. وعندما هَ  إبراهيمولنعرف مدى حب  اهللفي طاعة  ا وعظة لناليكون درس   إبراهيميمان إ اهلللقد اختبر والمميت. 

لى او  احدةو  ا مرةف  وقِ مُ  ،اهلل وفداه بكبش عظيم ى له ببشر. ن ُيَضحَّ أاهلل ُيحب يكن  لم .نيونألبد التضحيات البشرية التي كان يقوم بها الوثا 
 ضحيات.مثل هذه األُ ال يقبل  تعالى اهللولكن  ،هم بهذاأمر اهلل  أنون عدَّ الذين كانوا يبين الوثنيين منتشر ا  كان هذاإنما 

 
 12 تثنية

. ال تفَعلوا هذا َنحَو الّربِّ 31تِّباِع ُطُرِقِهم بَعَد زواِلِهم ِمْن أماِمُكم، وأْن تعُبدوا آِلَهتَـُهم ُمقَتديَن ِبِهم.  َرِك با. فحاِذروا أْن تَقعوا في الشَّ 30
، حّتى   وبَناتِِهم بِالنَّاِر. مأحَرقوا لها بَنيهِ  أنهمإلِهُكم، فُهم فَعلوا آلِلَهِتِهم ُكلَّ رْجٍس يكَرُهُه الّربُّ

 את האלה הגוים יעבדו איכה לאמר לאלהיהם תדרש ופן מפניך השמדם אחרי אחריהם תנקש פן לך השמר ל
 אני גם כן ואעשה אלהיהם

 ישרפו בנתיהם ואת בניהם את גם כי אלהיהם עשו שנא אשר יהוה תועבת כל כי אלהיך ליהוה כן תעשה לא לא
 לאלהיהם באש

من التضحية  الوثنيونالقيام بما قام به  عنالمؤمنين  نَهىفهو ي ،"رْجٍس يكَرُهُه الّربُّ " و طفلأ سانبإنالتضحية يسمي " المقدس"الكتاب  إن
بعيسى عليه  يلماذا يضحف، رالبشبالتضحية  مقتاهلل ي وما دامه رحمان رحيم. ألنهذه الممارسات  يبغض اهللف ،لهتهمآجل أمن  ائهمأبنب
 هألنالقيام بها  ننا عنهاالبشر بل بالتضحية بنا أمر اهلل لم ييقة ال تزال: الحقتقادك ولكن مور لتناسب اعوتحرف األ لوي"ت"يمكنك أن  لسالم؟ا
 اللتضحية هي تضحية إله ا كانتلذلك  له!ا كله وليس بشر  اإل من هو جزء عيسى عليه السالمن إالمسيحي األصولي ها. قد يقول بغضي

كانت ن، فإن الطبيعة البشرية هي التي الذلك حتى لو كان لعيسى طبيعت .وتمال ي اهللف ،سطحي وطفولي رهذا تفكيولكن  !إنسانتضحية 
ك مضطر أنكنت تشعر  نإفتعذب وتموت. لذلك، اإللهية هي التي ولن تكون الطبيعة  حق ا، ةالخياليت هذه القصة دثستعذب وتموت لو ح

يشعر  واليعاني  والاهلل ال يموت  ألن، اإلله وليس لذي تألم وعانىا اإلنسانن تعبد أجلك، فعليك أى بحياته من الذي ُيزَعم أنه ضحَّ  لعبادة
. باأللم
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 "القيامة" السرية" .8

 سأل، ي14وحنا لجميع. في يل م يظهرى عليه السالم لبعض من الناس ولالمزعومة، ظهر عيس ، بعد "قيامة" عيسىةربع" األلألناجيل" اوفق  
ا لعيسى عليه السالم ال جواب   لُيَسج  غير أن يوحنا  ،سؤاله عن عيسى عليه السالم ال ُيجيب ولكن عيسى عليه السالم سؤاال   أحد التالميذ

 لى السؤال.إ ِصلة  يمت بِ 

ِمَع  . أجابَُه َيسوُع َمْن أحبَّني سَ 23. فقاَل َله يَهوذا، وهَو َغيُر يَهوذا األسَخريوطيِّ يا سيُِّد، كيَف ُتظِهُر ذاَتَك لنا وال ُتظِهُرها لِلعاَلِم 22
الذي  األبِمن ِعندي، بل ِمْن ِعنِد  مي. وَمْن ال ُيحبُّني ال َيسَمُع كالمي. وما كال24ونُقيُم ِعنَدُه.   هإليكالمي فأَحبَُّه أبـي، وَنِجـيُء 

 أرَسَلني. 

 
وى ن رَ بل مَ ل المؤلف، أو من قِ بَ كان يعني يهوذا؟ هل ُوِضَع هذا السؤال في المكان الخطأ من قِ  ماذا :ن هذا السؤال ليس في مكانهأ يبدو

دون إجابة، أعتقد أنه خارج السياق. كان المزعوم. وبما أن السؤال ُتِرَك لبه القصة؟ هذا السؤال يذكرنا بالظهور السري "لعيسى" بعد صَ 
ا ألي مطَلق  ى عليه السالم نفسه ظِهر عيسلم يُ  لماذاا لتالميذه. كان يهوذا يسأل يكون قد ُسِئَل بعد ظهور عيسى عليه السالم سر   نينبغي أ

ي اليهود المجتمع يزال يعيش في خوف من رئيس الكهنة وشيوخ التالميذه، كان  ثلُ الجواب بسيط: عيسى عليه السالم، مِ  ؟شخص آخر
 للقيصر. يبةالضر وحرض الناس على عدم دفع  اليهودك نه ملِ أخر الذي ادعى من جديد بعد قتلهم عيسى اآل تلهلو رأوه لحاولوا ق الذين
 

 20 يوحنا

. فجاَء َيسوُع ووَقَف بَينَـُهم وقاَل سالٌم عَليُكم.  َخوفًا ِمَن اليهودواُب ُمقَفلٌة األب. وفي َمساِء ذِلَك األحِد، كاَن التالميُذ ُمجتِمعيَن و 19 
 . -السيد–. وأراُهم يََديِه وَجنَبُه، فَفِرَح التالميُذ ِعنَدما شاَهدوا الرَّبَّ 20

سبحانه وتعالى.  اهللا تطلق على يض  أو  .ب البيترَ  :نقول مامثل "سيد"نسان بمعنى إوغيرها من اللغات قد ُتطلق على  بالعربية "برَ "مة كل نإ
 ."سيد"هي  الصحيحةوفي الواقع الترجمة  "ارب  " يَسمَّى عيسى الترجمات تجعلها كأنإن ف ألسفومع ا
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جمع أُيظهر نفسه للعالم  أنينبغي له بل  أبد ا، ن يخافأفال ينبغي وال يليق بهذا الشخص  ،هزمهو الموت ا قام من ن شخص  أافترضنا  لوو 

يريد  هألن. يقوم يوحنا بذكر "قيامة" عيسى عليه السالم وُمعِجزاته وقهره للموت ا على "قيامته الُمعِجزة" قاطع  ظهوره العلني سيكون دليال   ألن
 الشكاك ليثبت لنا ُمعتقده هو. س" ويختلق قصة توماهللا ابن" المسيحعيسى هو  أنن نؤمن أ
 

 20 يوحنا

َيسوَع هَو  بأن. أمَّا اآلياُت الُمَدوَّنَُة ُهنا، فهَي لُتؤِمنوا 31. وصَنَع َيسوُع أماَم تالميِذِه آياٍت ُأخرى َغيَر ُمدوَّنٍَة في هذا الِكتاِب.  30
 ياَة.  ِه الحاسمآمنُتم نِلُتم ب إذا. فالل ابن المسيح

الغرفة ال تتسع للعشرات  ألنيوحنا، يظهر عيسى عليه السالم لمريم المجدلية وتالميذه فقط. وأعتقد أن هؤالء التالميذ عددهم أحد عشر  في
و هم، لذلك لم يكن من الحكمة التحرك أئاوعلم اليهوديختبئون من كبار كانوا التالميذ  أن ضاف إلى ذلكيتباع عيسى عليه السالم. أمن 
مريم المجدلية يكون الرسول عيسى عليه السالم قد  وبإضافةحد عشر األصليين. بأعداد كبيرة. كان هؤالء هم تالميذ عيسى األ اءختباال

 ا.عشر شخص   ثنيالظهر 
 
 -سالم مع المرأتينى الجليل قبل تالميذه. يلتقي عيسى عليه الإللية ومريم األخرى أن عيسى سافر مريم المجدالمالك" " خبر، ي28َمتَّى  في

كان بإمكان ". المالك" بين. يبدو أنه لم يكن هناك اتصال بين عيسى عليه السالم و "المالكويكرر كالم " - المالكلم يسافر بعد كما قال 
م بدورهم سيذهبون لتالميذ وهإلى انقل الرسالة  ما يجب القيام به. وفي كلتا الحالتين، كان بإمكان المرأتينبأن ُيخبر المرأتين  واحد منهم

ا ِلَمتَّى، ظهر عين كبار الكهنة وشيوخ الفريسيين. على هذا النحو ووفق  أا عن ا عن الخطر وبعيد  للقاء عيسى عليه السالم في الجليل بعيد  
 ا. عشر شخص   ةلثالث السالمعيسى عليه 

نُظرا المكاَن ُه قاَم كما قاَل. َتقدَّما واألن. ما هَو ُهنا، 6لَمصلوَب.  َيسوَع ا نتطلباللَمرأتَيِن ال َتخافا. أنا أعِرُف أنَُّكما  المالك. فقاَل 5
هَو َيسبـُُقُكم إلى الَجليِل، وُهناَك تَرْونَُه.  وهاذَهبا في الحاِل إلى تالميِذِه وقوال لُهم قاَم ِمْن بَيِن األمواِت، . وا7الَّذي كاَن َموضوًعا فيِه.  

. 9الَخبَر إلى التَّالميِذ.   نتحمالِت الَمرأتاِن الَقبَر ُمسرَِعَتيِن وُهما في َخوٍف وفـََرٍح َعظيميِن، وَذَهبتا . فَتركَ 8ها أنا قُلُت لُكما.  
َمتا وأم تي أْن . فقاَل لُهما َيسوُع ال َتخافا إذَهبا وقوال إلخوَ 10بَِقَدميِه وَسَجدتا لَه.   سَكتافالقاُهما َيسوُع وقاَل السَّالُم عَليُكما. فتَـَقدَّ

. 17. أّما التَّالميُذ األحَد عَشَر، فَذهبوا إلى الَجليِل، إلى الجَبِل، ِمثلما أمَرُهم َيسوُع.  16.......َيْمضوا إلى الَجليِل، فُهناَك يـََرْونَني. 
 فلّما رأْوُه َسَجدوا َله، ولِكنَّ بَعَضُهم شّكوا. 

 لنَ وق نَ ذهبا نا" قال لهن "مالك  أ فترُض ين كما في َمتَّى. أَ تثنا تايوحنا، وليسواحدة فقط كما في  وليس، هناك ثالث نساء ، 16مرقس  في
 خبرهنن يأكان ال بد من شخص ما  إذ دمن من هذا الخبرفي الجليل. يبدو أنهن صُ  معليه السالم سيلتقي بهن عيسى إ"لتالميذه وبطرس" 

بذلك فكان صدمة  نخبارهإن أحدهم نسي ألكن يبدو  ،ستعدات لهذا الخبرى تكون النساء مت"عيسى" سوف "يقوم" من الموت ح أنا ق  بَّ ُمسَ 
أقدم  ألن ،لى التالميذإالمالك" رسالة " نلم يبلغفقوة الصدمة في هرب النساء  لقد تسببتسالم في القبر. عدم إيجاد عيسى عليه ال نله

" األناجيلا لكي تتماشى مع القصة في "ضافتها الحق  إ منما تا  في هذه المخطوطات و  20-9ل مَ وجد جُ توال  ،تنتهي هنا سمخطوطات مرق
.رقسمُ لِ  فحص الجمل المضافةالذين ظهر لهم عيسى عليه السالم سنواصل من أجل معرفة عدد األشخاص خرى. ولكن األ
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 األحد عشر تلميذ  لا خير  حد عشر، قبل أن يظهر أثنين من تالميذه األال، ثم المجدلية ا للُجمل المضافة، ظهر عيسى أول مرة لمريموفق   

عيسى عليه السالم سوف  نإن يقول لهم أنسي  شخصا  أن ا ". ويبدو أيض  تها رأوا عيسى بعد "قيامعشر شخص   ثنيا. وهذا يعني أن مع ا
ا خبارهم مسبق  إن قصة أمن تصرف تالميذ عيسى عليه السالم  الواضحومن قوا مريم ولم يصدقوا التلميذين. لم يصد البدايةفي  مهألنث" بعَ "يُ 
بها عيسى عليه السالم. لقد  ولم ينطق َقطة لم يسمع بها التالميذ ختلقال قصة مإالثالث ما هي  اليومه سيموت ويقوم من الموت في بأن

ذلك. صدقوا ُصِلب، لم يُ  هنأا بعدما سمعوا حي   شاهدهبعضهم  بأنخبارهم إولما تم  ؛التالميذ ثالث سنوات مع عيسى عليه السالم ىأمض
ا ن يكون عيسى عليه السالم اختارأما فإ " أخبرهم عدة مرات عن لألناجيلا "نه وفق  أبما  –ا غبياء ليكونوا تالميذه كما ذكرت سابق  أ أشخاص 

 .َقطما أن عيسى عليه السالم لم يخبرهم بذلك ا  و  -أيام ةموته وقيامته بعد ثالث
 
 -ن التالميذأ . ويبدوقيامتهلم يسبق لهم أن سمعوه يتحدث عن وفاته أو  ألنهم" الصلبة "ا بعد حادثزال حي  ي البأنه يؤمن تالميذ عيسى  لم

دعى عيسى. خر يُ آا ُهم عيسى عليه السالم وليس شخص  مُ ه ُمَعل  أنعيسى وظنوا  سماه تم صلب رجل بأن سمعوا -اعتقالهوا عند ن فر  أبعد 
 .لم ُيصلبعلى قيد الحياة و  هأنصدمتهم عندما علموا  فسروهذا ي

 

ذَهْبَن . فا7نَّ َتطُلبَن َيسوَع النـاصريَّ الَمصلوَب. ما هَو ُهنا، بل قاَم. وهذا هَو المكاُن الذي وَضعوُه فيِه.  أنت.فقاَل لُهنَّ ال َترَتِعْبَن 6
ِة الَحيرِة والَفَزِع. وما . فَخرَ 8وقـُْلَن لِتالميِذه ولبطرَس هَو َيسِبُقُكم إلى الجليِل، وُهناَك تـََرْونَُه كما قاَل لُكم.   ْجَن ِمَن القبِر هارِباٍت ِمْن ِشدَّ

 ُهنَّ ُكنَّ خائِفاٍت. ألنأْخبرَن أحًدا بشيٍء 

....... 

إلى  الطريقفي  ثَنيِن ِمن التالميِذ وُهما. وظَهَر َيسوُع بَعَد ذِلَك ِبَهيَئٍة ُأخرى ال12  فما َصدَّقوها ِعنَدما َسِمعوا أنَُّه حي  وأنَّها رأْتُه.. 11
عَشَر، وُهم يَتناولوَن الطَّعاَم، فالَمُهم على ِقلَِّة  دَ . وظَهَر آِخَر مرٍَّة لِتالميِذِه األحَ 14  فَرَجعا وأخبرا اآلخريَن، فما صدَّقوُهما.. 13البرِّيَِّة.  

 شاَهدوُه بَعَدما قاَم.  الذينما َصدَّقوا  ألنهموَقساَوِة قُلوِبِهم،  انهمإيم

 
 بأن عيسى "سيموت ويقومهو ما أدى إلى عدم معرفتهم  وجهلهم تالميذ عيسى عليه السالم ، أن خطأثاوفيلسلوقا أن يوضح لقارئه،  ليحاو 

لمسح "جثة" عيسى  ئنج الئيالكان" لعدد غير محدد من النساء يظهر "مل - لوقا ايةفي رو  - اليوم الثالث. هذه المرةفي  "من الموت
في مور. وفجأة تتذكر النساء كل هذه األ ،سابق عن "وفاته وقيامته" ان" النساء بما قاله عيسى في وقتالملكر "َذك  . يُ دحبالزيت يوم األ

خر آا كأي إنسان مطلق   نسيتهأيام لتذكرت هذا األمر وما  ةيموت وُيبعث من الموت بعد ثالثنه سإلو أن عيسى عليه السالم قال لي  الحقيقة
بعد سماعهم  ه حي  أنما جعلهم ال ُيصدقون ، ا بهذا الكالمولكن تالميذ عيسى عليه السالم لم يسمعوا ُمسبق   .نهبين مخاصة تالميذه والمقر بو 
ه ُصلب ومات.بأن
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 24 لوقا

 لماذا الرجالنرِض، فقاَل لُهنَّ رتـََعْبَن ونكَّسَن وُجوَهُهنَّ نحَو األ. فا5عَليِهما ثِـياّب بـَّراَقٌة،  نرجال. وبَيَنما ُهنَّ في َحيَرٍة، ظَهَر َلُهنَّ 4
إلى  اإلنسان ابن. حيَن قاَل َيجُب أْن ُيسلََّم 7 لَجليِل،. ما هَو ُهنا، بل قاَم. ُأذُكرَن كالَمُه َلُكنَّ وهَو في ا6َتطُلْبَن الَحيَّ بَيَن األمواِت 

 ُه.. فَتذكَّرَن كالمَ 8الثـاِلِث يَقوُم.   اليومأيدي الخاِطئيَن وُيصَلَب، وفي 

 
أنَـُّهنَّ واِهماّت، فما إال أن التالميذ ظنوا "  ،هنوسمع ينههم بما رأيخبرنلى التالميذ و إ ،خر من المرافقاتآمع عدد  ،النساء الثالث ذهبت

 يهعل عيسى أينن بعض النساء ر أالنظر عن قصة لوقا، يبدو  وبصرفَقة. خبار غير ُمَصدَّ هذه األ كانت" بالنسبة للتالميذ، .َصدَّقوُهنَّ 
ا. وجده فارغ  فلى القبر إذهب بطرس  ، وقدن لم يصدق التالميذ هذا الكالميخر التالميذ اآل نه ُصِلب. وعندما أخبر أن نَّ ن ظنَ أبعد  االسالم حي  

لم  -ىصخرة عيس -. حتى بطرس"الجنايني" البستاني أنهلى مكان رؤية مريم لعيسى عليه السالم عندما ظنت إم ألقبر لى اإ اهل ذهب حق  
 . ِصلةب حقيقة والواقعقصة ال تمت لل ختالقاكل هذه التضاربات بين القصص ما هي إال نتيجة  !اليوم الثالثفي  قومعيسى سي بأنيسمع 

 
أنه هو عيسى إلى عمواس، يظهر عيسى عليه السالم لتلميذين من تالميذه على هيئة مختلفة فال يعرفان  الطريق فيوقت الحق، و  في

 البستاني نهأت عندما ظهر لمريم المجدلية وظنَّ  اكما كان متخفي   اليهودا من ا خوف  كان متخفي   هألن هلم يعرفا اأنهمم جزِ . أَ عليه السالم
 اكان ميذينمرة أخرى، ُيظهر لوقا أن التلا عن الخطر. لى الجليل بعيد  إاليهود، في طريقه ا من من القدس، خوف   ا. كان هارب  "الجنايني"

 قادرين على الفهم.  جاهلين، غير
 

َعن اإليماِن  ُكما" فقاَل لُهما َيسوُع ما أغباُكما وأبطأَ 25. .اءبالغب ابكلمات عيسى المختلقة، ويصفهم ارهملوقا، على لسان عيسى عليه السالم، يذك  

 " .بـياءُ األنبُكلِّ ما قاَلُه 
 
و أا وصفني بالغبي لو أن شخص  . عليهفي التعرف  نالا يفشأنهمإال  فسر كل شيء للتلميذين،ن عيسى يُ ألقصة لوقا، على الرغم من  اوفق  
. هذا الرجل أحترمهو  هحبجاءت الكلمات من شخص أُ  إذاو لطالبت باعتذار فوري إال أا عن هذا الشخص وحدي بعيد  حمق لسافرت األ

 ؛تلك الليلة ابيت معهميه لادعو  انهمإيء، حتى ن كما لو لم يحدث شايستمر بل ا. بد  أن على كالمه ايعترض وال أحمَقين ايدعوهم الغريب
 أنعتقد أالعقل وال  يقبلهايسى عليه السالم. هذه قصة ال ع اصوت معلمهمن اال يعرف اأنهمال إوبالرغم من طول المسافة وكثرة الكالم بينهم 

ى عن َتوارَ اه وعندما عرف ،نهاعيسى ويعرف هون أنه ايدرك فقط عن تالميذه. عندما يقطع الخبز تخفىعيسى عليه السالم كان ُيغير صوته لي
أشاروا إلى العديد من  لكان النقاد قد كانت هذه قصة خيال علميلو  !ةاليخيكل الخبز قبل أن "يختفي"؟ يا لها من قصة أهل  أنظاِرِهما.
 المحدود للمؤلف. الخيالو  شخاصتقييم سيئ بسبب غباء األ ىقد حصلت عل كانتلو  ،التناقضات

 
نَفَتَحت ُعيونـُُهما وَعَرفاُه، ولكنَُّه َتوارى عن أنظارِِهما. . فا31مَّا َجَلسوا لِلَطعاِم، أَخَذ َيسوُع ُخبًزا وباَرَك وكَسرُه وناوَلُهما.  . ول30
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يالقوه في  بأنن تخبر تالميذه أ مريمَ وِص هل عاد من عمواس؟ ألم يُ حد عشر في القدس. تالميذه األليظهر عيسى عليه السالم  ا،الحق  

حد ا للوقا، ظهر عيسى عليه السالم لتالميذه األوفق   !ذه في القدس ويقدم لهم التفسيراتالجليل؟ ما هذا التضارب في القصص؟ يظهر لتالمي
ا ممن رأوا شخص   25فيكون العدد الكلي هو  12عدد النساء  أن ولنفترض .التلميذين في عمواس وكذلك بعض النساء في القدس مععشر 
 . سالم بعد قصة "القيامة" المختلقةى عليه العيس

 . وبَيَنما الِتلميذاِن يتَكلَّماِن، ظَهَر هَو نَفُسُه بَينَـُهم وقاَل لُهم َسالٌم عَليُكم 36

سى ال حاالت ظهور عيإهي كلمة "القيامة"، ما أن ن "قيامة" عيسى عليه السالم. وأعتقد عأن التالميذ لم يسبق لهم أن سمعوا  الواضح من
األب بعد  ابنو الرومان. لقد اختبأ عيسى أاليهود يدي أمن القتل على  اهللن نجاه ألتالميذه وبعض المقربين منه بعد عليه السالم السري 

وحرض الناس ضد  اليهوده ملك أنخر الذي ادعى سراحه وتم صلب عيسى اآل بإطالقالحشود  ةطالبلم استجابة سراحه الرومان طلقن أَ أ
ا لتالميذه. لو علم كبار فتخفى وظهر سر   اليهودا من كبار زال خائف  ي ال. كان عيسى عليه السالم لروما الضريبةضد دفع ان كالقيصر و 

خر لكانوا حاولوا القبض على عيسى عليه السالم من جديد. لهذا السبب بقي آ صشخ أن الذي ُصلب هوصلب و عيسى لم يُ  أن اليهود
" .ِبَهيَئٍة ُأخرى" إلى اثنين من تالميذهأن عيسى عليه السالم ظهر "  مرقسيذكر يذه والمقربين منه فقط. لتالم اظهور عيسى عليه السالم سر  

 "الجنايني". البستاني نهأتحدث مع مريم المجدلية وظنت  ماا عندا كما كان متخفي  ِبَهيَئة  ُأخرى ليست إال تخفي  
 

 16 مرقس

ثَنيِن ِمن التالميِذ وُهما في الطريق إلى وظَهَر َيسوُع بَعَد ذِلَك ِبَهيَئٍة ُأخرى ال. 12ُه حي  وأنَّها رأْتُه.  . فما َصدَّقوها ِعنَدما َسِمعوا أنَّ 11
 . فَرَجعا وأخبرا اآلخريَن، فما صدَّقوُهما.13 البرِّيَِّة. 

ين في تلميذين في البرية والتلميذن منه مثل البالتخفي حتى بين المقربي اليهودكبار عند مره أ افتضاحف عيسى عليه السالم من خو  تسبب
لى إالطريق . ولكن على عكس التلميذين في اه كان متخفي  ألن"الجنايني"  البستاني نهأوكذلك مريم المجدلية التي ظنت  ،عمواسإلى الطريق 
 عيسى تبعافكل تلميذ  ،هذا هو عين المنطقونادى عليها. و فيها تكلم  التي لحظةال في  مها عيسى عليه السالمُمَعل   مريم عرفت عمواس، 

الشكاك المختلقة في كتاب يوحنا، تدعو مريم  سصوت معلمه وطريقة كالمه. وعلى عكس قصة توما ن يعرفأال بد  ديهوتتلمذ على ي
 اهللنما كان رسول ، إلعالماالذي جاء لحمل خطايا  اهلل ابنخر. لم يكن عيسى عليه السالم آمي" مثل أي رسول ُمَعل  “ ـعيسى عليه السالم ب

 لى عمواس.إالطريق ومعلم تالميذه كما خاطبته مريم وكما وصفه التلميذان في 
 

 24 لوقا

 والشَّعِب ُكلِِّه، اللالقوِل والَعَمِل ِعنَد  وكاَن نَبـّيا َقديًرا فيحَدَث قاال َله ما حَدَث لَيسوَع النـاصريِّ  ماذا. فقاَل َيسوُع 19

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 من مات على الصليب؟

130 

 

 فعىى األكما رفع موس .9

 3 يوحنا

 .اإلنسان ابنوكما رَفَع موسى الَحـيََّة في البرِّيَِّة، فكذِلَك َيجُب أْن يُرَفَع . 14

 
ا ولطالبه فقط وليس الظهور سر  في سباب رغبة عيسى عليه السالم أكما هو الحال في سؤال يهوذا لعيسى عليه السالم، والذي ركز على 

 ر مكانها وهي خارج السياق.ا في غييض  أللجميع، فهذه الجملة 
 14 يوحنا

 . فقاَل َله يَهوذا، وهَو َغيُر يَهوذا األسَخريوطيِّ يا سيُِّد، كيَف ُتظِهُر ذاَتَك لنا وال ُتظِهُرها لِلعاَلمِ 22

نها تتكلم عن عيسى كأاإلنسان تبدو  ابنب ةصاخالمل الجُ  جعلوا ،و بغير قصدأبقصد  ،"األناجيل" ي"، أثبتنا أن مؤلفاإلنسان ابنفصل " في
" المذكور في اإلنسان ابنعيسى عليه السالم ليس " أنا . ولقد كان واضح  الغائبعليه السالم مع أن الغالبية العظمى منها في صيغة 

ليه عيسى ع أني داعتقوفي ا ه عيسى عليه السالم.أنيعتقد  إذاإلنسان  ابنا بخصوص يض  أن مؤلف كتاب يوحنا مخطئ أ بدودانيال. وي
ه ملك أنخر الذي ادعى ب عيسى اآللْ هذه الجملة قيلت بعد صَ ن أ رَفع". ال بدأُ فعى في البرية، كذلك سوف السالم قال "كما رفع موسى األ

 من كبار جيهن ينأاهلل يريد  ألنه سوف ُيرَفع أنتالميذه  بإخباروحرض الشعب على عدم دفع الضرائب. يقوم عيسى عليه السالم  اليهود
 من جديد لحاولوا قتله. ا بهمسكو أالذين لو هم يوخوش اليهود

 
هم ي وبدور اليهودالثعابين للدغ الشعب  اهلل، حيث يرسل 9-6: 21تشير إلى قصة في كتاب العدد  الجملةن هذه إالمسيحيين بعض  يقول

 اهللا لكتاب العدد، يقول وفق  و رية. ويضعه على سا بانثعو أعلى شكل حية  تمثاال   صنعاهلل موسى أن ي أمريطلبون من موسى المساعدة. ي
. فَصنَع موسى حيًَّة ِمْن ُنحاٍس ورفـََعها على ساريٍة، فكاَن أيُّ إنساٍن 9َيحيا.   هاإليرفـَْعها على ساريٍة، فُكلُّ َملدوٍغ يَنُظُر صَنْع لَك حيًَّة واا. فقاَل الّربُّ لموسى 8"

موسى وهي إلى اهلل اها أوحالثانية من الوصايا العشر التي ولكن هذه القصة تتعارض مع الوصية  ."ِة َيحيالَدَغْتُه حيٌَّة ونَظَر إلى الحيَِّة الُنحاسيَّ 
سيشفون عن طريق  أنهمالناس يعتقدون  اهلليجعل  لماذاف ،ن يصنعوا أو ينحتوا تماثيلأ المؤمنين اهلل نهىاليهود. لقد ليم اساس في تعاأل

 اهلل يجعل  يمكن أنكهذا. ال يءشب اهلل أذنتعارض ولن يلى إنه ي؟ باهللتعاليم  يتعارض هذا مع ها؟ أاَل يإلفعى والنظر أمام صنم أالوقوف 
 ننا عنهااهلل سبحانه وتعالى ي ألنو  المؤمنين سلوك سلوك الوثنيين وليس هو هذا ألنهذا التمثال سيشفيهم إلى أن النظر الناس يعتقدون 

 .20 الخروجكما هو واضح في الوصايا العشر في كتاب  و عبادتهاأالشرك به وصنع التماثيل 
 

في المياِه ِمْن َتحِت  . ال تصَنْع لَك تِمثَااًل َمنحوتًا وال صورََة شيٍء ِممَّا في السَّماِء ِمْن َفوُق، وال ِممَّا في األرِض ِمْن تحُت، وال ِممَّا4
 األرِض. 

 לארץ מתחת|  במים ואשר מתחת בארץ שרוא ממעל|  בשמים אשר תמונה וכל|  פסל לך תעשה לא ד
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 .يحمل العصا هارون هو من نجد أن القديمفي العهد فقصة عصا موسى هي أساس ما قاله عيسى عليه السالم بخصوص الرفع.  نإ
 :موسى اسالمية لعصما يلي القصة اإلفيو 
 

َها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلٰى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرٰى   ( قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ 17تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسٰى   َوَما ِهَي َحيَّةٌ  إذا( فَأَْلَقاَها فَ 19( قَاَل َأْلِقَها يَا ُموَسٰى  18َعَليـْ
 سورة طه (21َسنُِعيُدَها ِسيَرتـََها اأْلُوَلٰى   ( قَاَل ُخْذَها َواَل َتَخفْ 20َتْسَعٰى  

 
قد . و وأالَّ يخافن يلتقطها أاهلل  ، فأمرهفعى تتحركألى إخاف موسى لرؤية العصا تتحول ففعى ألى إحولت لقى موسى عصاه تأ عندما

يدي أُمنجيه من  اهللن أ نقأيعليه السالم بكالم ربه و  ثق عيسىكذلك و كانت. و كما  عصا عادتففعى األ التقطكالم ربه و لموسى  استجاب
 فعى في البرية.رفع موسى األ كما اهللسيرفعه و  وشيوخهم، اليهود كبار

 
 النساء (158َعزِيًزا َحِكيًما   اللوََكاَن  هإلي اللرَّفـََعُه  َبل
 

َد" أو مدح، لذلك فمعنى الجملة "رفع" يمكن أن تعني أيض   اليونانيةن الكلمة إالبعض  يقول د. في هذه الحالة، ــجَّ ـمَ ـن يُ أأن عيسى يجب ا "َمجَّ
غ بها و سيصكان الطريقة التي د: هذه ـالجملة في حالة أن معنى يرفع هو ُيَمج   ما يليوفيَد األفعى. ــسى َمجَّ ن تقبل أن مو يجب عليك أ

  كان معنى "الرفع" هو التمجيد: لو الجملةعيسى 

 .اإلنسان ابن يَُمجَّدموسى الَحـيََّة في البرِّيَِّة، فكذِلَك َيجُب أْن  َمجَّدَ وكما . 

 
 َد األفعى.ــَمجَّ  – موسى - اهللقل أن يعتقد أن رسول يمكن ألي شخص عا الو 
 

 يام وثالث ليالأثالثة  .10

ه مرات عديدة في كثير من الكتب تناولقد تم  اأن عيسى عليه السالم تنبأ به المفترضالثالث التي من  يلاموضوع األيام الثالثة واللي نإ
بتفسير لأليام  الخروجو  المشكلة، ال يمكن حل ينيالمسيحمدى محاولة النظر عن  وبصرفيين أنفسهم. المسيحوالحوارات، حتى من قبل 

أن يأتوا به هو ثالثة أفضل ما يمكن و ها قبل أن يقوم من الموت. خاللا أن عيسى كان ميت   المفترضالثالث التي كان من  اليالليالثالثة و 
 .كامال   ايوم   اليوموالكلمات لدرجة اعتبار ساعة واحدة من  ليومامعنى لر يالوصول إلى هذا التفسير هو تحريف وتغي إن حتى .ناأيام وليلت

 
 12 َمتَّى

في جوِف األرِض. اليهاثالثََة أيّاٍم بَِلي اإلنسان ابنفي َبطِن الُحوِت، كذِلَك يَبقى  اليهافكما بَِقـَي يوناُن ثالثََة أيّـاٍم بَِلي 40.
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الثاني. وُزعم أنه "قام" في وقت مبكر من  اليومالسبت هو و  ونه يوم ا كامال  د  عُ م يَ معة، لذا فهب يوم الجيون أن عيسى ُصلِ المسيح يزعم
 مفقودة. فهي الليلة الثالثة ، أماالثانيةليلة السبت هي الليلة و  ليلة الجمعة هي الليلة األولىو  ا كامال  ح يوم األحد ولكنهم اعتبروه يوم  صبا
ا. ف ااعة، لذا فإن ليلة واحدة هي اثنتعشرة س يم مدة يوم واحد هو اثنتليه السالر عيسى ععتبِ ، يَ 11ليوحنا  ووفق ا اليوم عشرة ساعة أيض 
 كلها كاملة. بلساعة  ةعشر  تيثناليس ساعة من أصل  طريقة تفسير عيسى عليه السالمل وفق ا
 
 ثَنتا َعْشَرَة ساَعةً فقاَل َيسوُع أما النَّهاُر ا .9
 

"،عندما يقول عيسى "ثالثة  لذلك، ايعني ذلك  فهو أيام وثالث ليال  هو عيسى  اإلنسان ابن فإن ا للمؤلف،وفق  و : ثالثة أيام وثالث ليال. تمام 
ثالثة أيام  رضألا في ان يبقى مدفون  أعيسى للألناجيل"، ينبغي ا ". ثم، وفق  اإلنسان ابنأن هذا غير صحيح في فصل  ثبت  أوقد  ،نفسه

ا مدة ن يكون عيسى ميت  أفترض يساعة. وعلى هذا النحو، كان  24عبارة عن  مع ا ليلةاليوم و ال فإن من وجهة نظر عيسىو . يال  وثالث ل
 ا أم ال.كان ذلك صحيح   نإنرى ، وسساعة 72
 
 انم المجدلية ومريم األخرى تجدمري نرى أن ،28في َمتَّى ف. توفي عيسى يوم الجمعة الساعة الثالثة مساء  فقد ، 50-45: 27ِلَمتَّى  اوفق  

. وهذا يعني أنه ال طبق ازال مُ يال  الظالم كانيوم األحد عند الفجر. لذا، يبدو أن عيسى "قام" في وقت ما أثناء الليل، بينما  االقبر فارغ  
ذا، فقد تم دفن ه على ء  .  وبناثالثة أيام وثالث ليال   اليومين وليلتين فقط،  جعل المدةاأليام الثالثة، ما ي ا منحد  وا األحديمكن اعتبار يوم 

في المفترض أن عيسى مات يوم الجمعة  ألنالواقع  ما هو فير مبوهذا الرقم أك ساعة. نين وسبعتياثن الن ساعة، يوأربع ثمان   مدةعيسى 
د فيكون ق ؛ومن ثم دفنه عداده للدفنا  نزاله عن الصليب و إعدة ساعات ما بين  مر األمرحال، سيكون قد است أيعلى و . الثالثةالساعة 
ساعة حتى  ةنقصنا اثنتا عشر ي زال، فال يحد وكذلك يوم األلو اعتبرنا أن يوم الجمعة كان كامال  المساء. ولكن يوم الجمعة وحل  ىانقض

نما هي وا   مطلق الم ينطق بهذا الكالم  و أنهأ ؟"كذاب هل عيسى نبي  "فصل  ىلإما يعيدنا  ،وهذا لم يحدث، يكون كالم عيسى قد تحقق فعال  
 ن روى لهم القصة.و مَ أ" األناجيلُكتَّاب " تأليفومن  اتإضاف

 
 28 َمت ى

 . ولّما َمضى السَّبُت وطَلَع َفجُر األَحِد، جاَءْت َمريُم الَمْجَدليَُّة وَمريُم اأُلخرى ِلزيارَِة الَقبِر. 1

 
َن َدوَّ  لقد خذ القصة من مرقس.أفي َمتَّى، الذي ُذكر  نفسه الشيءوهذا الساعة الثالثة بعد الظهر.  اليحو ، توفي عيسى 15ِلُمرقس  اوفق  

اف لقبر بعد شروق الشمس مباشرةأن مريم جاءت إلى ا 16مرقس في فصل  "قام" قبل شروق الشمس، أو  أن عيسى وهذا يعني ،وجدته فارغ 
.نفسه الوقتربما في 
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 وكاَن يَقوُل بَعُضُهنَّ لَبعض َمْن يُدحِرُج لنا الحَجَر َعْن باِب الَقبرِ  .3. وفي صباِح يوِم األحِد، ِعنَد طُلوِع الشَّمِس، ِجئَن إلى القبِر.  2

الساعة الي ، كان وقت "موت" عيسى حو 23ا ِللوقا . وفق  نالن الجمعة واألحد يومان كاماعتبرنا أساعة حتى لو  ةزال ينقصنا اثنتا عشر ال ي
 ا.يوم األحد ولكنها وجدته فارغ   مبكر وقت في أن مريم زارت القبر 24لوقا يذكر  الثالثة بعد الظهر. و

. فَدَخْلَن، فما َوَجْدَن 3. فَوَجْدَن الحَجَر ُمَدحَرًجا َعِن الَقبِر.  2. وِجئَن ِعنَد َفجِر األَحِد إلى الَقبِر وُهنَّ َيحِمْلَن الطِّيَب الذي َهيَّأنَُه.  1
 جَسَد الرَّبِّ َيسوَع.

 
، 19يوحنا  ، ففيعونا نرى ما يقوله كتاب يوحنا. دناليوم الجمعة واألحد يومان كام اعتبرنا أنننا أعة مع سا ةعشر  ثنتااا ينقصنا أيض   وهنا
هذه  يستعملوان أالمسيحيون الشكاك، يقوم باختراع يوم سبت "خاص" ويحاول  سعيسى. وكما اخترع قصة توما "موت"ذكر ساعة تُ ال 

 .دون جدوىولكن  بوءةوا مشكلة النيعالجالقصة ل

ِمْن بِـيالُطَس أْن يأُمَر ِبَكسِر ِسيقاِن الَمصلوبـيَن وإنزاِل ُجثَِثِهم َعِن الصَّليِب لَِئالَّ تَبقى  اليهود. وكاَن ذِلَك يوَم التَّهيَئِة لِلسبِت، فطَلَب 31
 يوَم السَّبِت، وُخصوًصا أنَّ ذِلَك السَّبَت يوٌم عظيٌم. 

التي ُذِكَرت  ةيام الثالثمن األ اعتبارهن يوم األحد ال يمكن أوهذا يعني  طبق ا،م الظالم كاند بينما ، تزور مريم القبر يوم األح20يوحنا  في
 لدينا يومان وليلتان فقط. فسيكون ،ا كامال  الجمعة يوم   اعتبرنافي النبوءة. ولو 

 

 ُد فَرأِت الحَجَر َمرفوًعا َعن القبِر.  .ويوَم األَحِد جاَءت َمرَيُم الَمجَدلِـيَُّة إلى الَقبِر باكًرا، وكاَن ظالٌم بَع1

هي  ثالث ليال  الن نبوءة الثالثة أيام و إا. ا يجدونه فارغ  يهرعون إلى القبر لكنهم أيض  ف رغمريم إلى التالميذ وتخبرهم بقصة القبر الفا تعود
ما ا  و  ،نبوءته لم تتم ألن اا أو مخطئ  كان كاذب  أنه  ماإعيسى  أنيين أن يعترفوا المسيحعلى و ا إلى عيسى عليه السالم. نسبت زور   نبوءة كاذبة

وكتبها او  و سمعها أحدهم من ر أعن بعض  بعضهم هاهذه الكتب هذه القصة ونقل وا. لقد اخترع مؤلفا وبهتان  ه زور  يإلهذا الكالم ُنِسَب  أن
عيسى  أن أختارأنا و . واةالوقت وحسب أهواء الر رور مبيتغير  ألنه التاريخ الشفوي ال ُيعتمد عليه أن. ومن الواضح يقةالحقعلى أنها هي 
 ؟أنت ذا ترىماف ،قةن هذه قصة ُمَلفَّ أيكذب و  لمعليه السالم 

 
 قصص متضاربة حول "القيامة" .11

 مكانت هناك امرأة واحدة أمن التناقضات المتعلقة بقصة قيامة عيسى عليه السالم. هل  اكثير  سيرينا نترنت اإلعلى بحث سريع  مجردإن 
جلس عليه؟ هل كان ودحرج الحجر أمامهم قبل أن ي المالكهل ظهر  قبل وصول أحد أمج بالفعل حرِ أكثر؟ هل كان الحجر قد دُ  من أااثنت

ه ثقوب في يديه أم بى عمواس، أم في القدس؟ هل كان إل الطريق فيى عيسى بتالميذه في الجليل أم ن؟ هل التقاثنأم اواحد  هناك مالك
ى ومرقس ولوقا، أم أنه مات قبل عشاء عيد ة، كما هو مذكور في متَّ المفترضوجبة عيد الفصح مع تالميذه ليلة القيامة  ال؟ هل أكل عيسى

الفصح، كما كتب يوحنا؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 من مات على الصليب؟

134 

 
ق حقائيقة هي حقيقة واحدة وليست عدة الحق ألنفقط  ،من كتاب واحد أكثرإلى لما احتجنا  اهللا من عند لهام  ا  ا و هذه الكتب وحي   كانت لو

مام المرأة. ا أم نزل مالك ودحرجه أَ أن الحجر كان متدحرج   من أااثنت واحدة أمنت هناك امرأة اك إنن يعرف أمختلفة. فالروح القدس يجب 
 لقد َدوَّنَ  عوه.هوا بمثل هذا ولم يدَّ مع أن ُكت اب هذه الكتب لم يتفوَّ  اهلل من وحي أن هذه الكتب على يصرون نييالمسيح أن الغريبمن و 

 المثاليون. خذ على سبيل المسيحهم كما يدَّعي يلإوحى أ اهلل أنعوا لم يكذبوا ويدَّ  هممن عندهم ولكنعليه ما سمعوه وزادوا  ُكت اب هذه الكتب
ة ن تعتبر هذه الرسالأولى قررت الكنيسة الغربية األ أندعى ثاوفيلس. يبدو لى صديق له يُ إطويلة  ةكتاب لوقا فهو عبارة عن مجرد رسال

 ي.المسيحيمان عن اإل ابدعة وخروج   اعتبارهتم  نفسها القصة يتماشى مع خرى. وكل كتاب الاهلل كما قررت بالنسبة للكتب األمن  اوحي  
 

 !م الطيبةأالجمعة العظيمة أم الحزينة  .12

ن أى الجمعة الطيبة. وبما ي تسمالغرب العالموفي  ،و العظيمةأب" عيسى بالجمعة الحزينة لْ "صَ  معةُ ي العربي تسمي جالمسيح العالم في
ما يبدو  كماصلي لهذه الجمعة األ االسمن إف ،خرىالقديمة وكذلك الرسائل األ اليونانيةكتابة الكتب ب تتم إذ المسيحي هو غربيأصل الدين 
 و الحزينة.أالمسيحيين العرب بالجمعة العظيمة تم تسميتها بين بينما  لطيبةهو الجمعة ا

 
الزمن حتى مرور بالمعنى يوم الجمعة وتم تحريف  األب ابننبع من أنه تم إطالق سراح عيسى تة الطيبة ميتها بالجمعتس أنعتقد أ إنني

في  هألنالجمعة الحزينة المسيحيون العرب  سميهاأن ي المستغرب. وعلى هذا فمن جل خطايا البشرأموت عيسى" من ـ "أصبح يرمز ل
ْلب حدث هذا لو –ب عيسى لْ ه تم صَ بأنن يفرحوا أفيجب  .ا من خطاياهمنجو فلن يب لْ الصَّ معتقدهم لو لم يحدث  وال يحزنوا  - حق ا أن الصَّ

  من كرههم.بدال   اليهودن يشكروا أعليهم بل الزمن وفي كثير من الدول. على مر  اليهودويقوموا باضطهاد 
 

. وهذا هو اليهودنجا من و من السجن  األب ابنعيسى  ق سراحه تم إطالألنالجمعة الطيبة ه تم تسمية هذه الجمعة بأنأعتقد  كما ُقلت،
ة اعتبرت بيالطس القديموالقبطية  سيةاألرثوذك اليونانيةالكنائس  أنُيذكر  ا.وائل يعتبرون بيالطس قديس  األ ينيالمسيحالسبب الذي جعل 

الذي كان  اآلخر صلب عيسىوتم ه السالم من السجن ه تم إطالق سراح عيسى عليأنون لموائل يعيون األالمسيح. لقد كان ينقديسَ وزوجته 
 يقود ثورة ضد الرومان. 

 

 "نجيل" بولسإ" .13

هذا و ا أربع مرات في أربع مناسبات مختلفة. ا. قام بولس بنفي كونه كذاب   كاذب  ه كان رجال  أن" بولس"بال جدال في الفصل المسمى  أثبت   لقد
 .7:2ولى وثاوس األورسالة تيم 20:1وغالطية  31:11 ةالثانيوكورنثوس  2،1:9النفي موجود في رومية 

 
. فَضميري شاِهٌد لي في الرُّوِح الُقُدِس وال أكِذبُ  المسيحفي  الحق. أقوُل 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

135 

 

 ،أنِّي ال أكِذبُ  يَعِرفُ -دِ األبتَبارَك إلى -أبو رَبِّنا َيسوَع  الل.و 31

 ُكم.  يإلفي هذا الذي أكتُب بِه  وَيشَهُد الل أنِّي ال أكِذبُ . 20

. الذي َضحَّى بَِنفِسِه ِفًدى ِلجميِع النـاِس. والشَّهاَدُة 6 اإلنسانَيسوُع  المسيحوالنـاِس واحٌد هَو  اللواحٌد، والَوسيط بـيَن  الل ألن. 5
 .الحقفي اإليماِن و  اليهودلَِغيِر وُمَعلًِّما -أقوُل الحق وال أكِذبُ -ُمبشًِّرا وَرسوالً  الل. ولها َجَعَلني 7على ذِلَك َتمَّْت في وقِتها، 

يبدو أن الشعب، الذي كان  منهم اتهمه بالكذب. البعض أنقل أو على األ هواضح على كذب دليلال إن بولس أنه صادق ما هو الإعإن 
وكتاباته التي  رسائلهي فحوى ا، ولذلك كانوا يشككون فرسوال  حقيقي   كونهون في هويته. كانوا يشك  م، كان لديهم شكوك حول بولس يعظ وُيَعل  

 هبة ال شك فيها فالخالق ال يجعل وسطاء بينه وبين عبادو كذأ، وهي وبين البشر ة، اخترع بولس وسيط ا بين اهلليعظ بها. وفي هذه الحال
 ومتبعيه.

 
و رسول. أنه نبي أا، ِصدَقُه و وتكرار  ا هذا هو السبب في شعوره أنه من الضروري أن يؤكد، مرار  و  ،رسالتهب والمن الناس لم يؤمنوا به  كثير

ا وفق   -نجيل الذياإلجيله الخاص، وهو نإبكان يبشر لقد بشكل مختلف عن البقية. تبرئة نفسه من الكذب  رالحقيقة أنه يكر ومع ذلك، تبقى 
النظر  وبصرفيسى نفسه. مصدره هو ع ألنيختلف عن اآلخرين، و  أن إنجيله فريد من نوعهب باهىيتوهو تلقاه مباشرة من عيسى.  - له

يفشل في سه، فإن أي شخص لديه موضوعية سجيل نفناإليبشر ب سلجعل األمر يبدو كما لو كان بول ينيالمسيحعن مدى صعوبة محاولة 
ذاو مه. عل  جيل الذي يُ ناإل" باإلمساك بحزمللخالص هو " الوحيد سبيلالقيام بذلك. يتباهى بولس أن إنجيله مختلف، وقال للناس إن ال وا لم يفعل ا 

ما إيمانك ف ؛الذين ال يؤمنون ببشارة بولسعقول أولئك عمي ل الشيطان إلى إله يُ إنه يحو   ، حتىذلك، فسيكون مصيرهم الفشل إما طريقته وا 
 ."جيله"بإنيمان " بصرك عن اإلإله هذا العالما وقد أعمى الشيطان "عبث  
 

 15ولى األ كورنثوس

َحِفظُتموها كما َبشَّْرُتكم  إذا. وِبها َتخُلصوَن 2عَليها، ُكم وقَِبلُتموها وال َتزالوَن ثابِتيَن يإلَوُة، بِالِبشارَِة التي َحَملُتها اإلخأيُّها . ُأذَكِّرُُكم، 1
 م آَمنُتم باِطاًل. أنتِبها، وإالَّ ف

 4 الثانية كورنثوس

الذي هَو  المسيح ُيشاِهدوا النُّوَر الذي ُيضيُء لُهم، نُوَر الِبشارَِة ِبَمجِد َبصائَِرُهم حتى ال العالمأعمى إلُه هذا  الذين المؤمنين. َعن َغيِر 4
 .اللُصورَُة 

 16 رومية

َوفًقا لِلِسرِّ الُمعَلِن الذي بَِقـَي مكتوًما مدى األَزِل  المسيح. الَمجُد لِل القاِدِر أن يـُثَبَِّتُكم في اإلنجيِل الذي أعَلَنُه ُمناِديًا بـَيسوَع 25
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 2 الثانية تيموثاوس

. وأُقاسي في َسبـيِلها اآلالَم حتى 9الذي قاَم ِمْن بَيِن األمواِت وكاَن ِمْن َنسِل داوَد، وِهَي الِبشارَُة التي ُأعِلُنها.   المسيحذُكْر َيسوَع .وا8
 َغيُر ُمَقيَّد اللَحَملُت الُقيوَد كالُمجرِِم. ولِكْن كالُم 

عن  مطلق الماذا لم يسمع بولس نقطة مهمة.  كانتها ألن" بقدر كبير اإلنسان ابن"قضية يه السالم تحدث عن أن عيسى عل ناآلنعلم  نحن
ا فإن قصة وكما برهنت سابق  اإلنسان؟ ابن با " أم أنه لم يعد مهتم  اإلنسان ابن"؟ هل نسي عيسى عليه السالم أن يخبره عن "اإلنسان ابن"

 ة ما هي إال من اختراعه. يالمسيح لديانةلى اإل بولس تحو  
  1 غالطية

. فأنا ما تَلقَّيُتها وال أَخذُتها َعْن إنسان، َبْل َعْن 12اإلخَوُة، أنَّ الِبشارََة التي َبشَّرُتُكم ِبها َغيُر صاِدرٍَة َعِن الَبَشِر.   أيهاعَلموا، . فا11
. 14ِبال رَحَمٍة وُأحاِوُل َتدميَرها  اللَكنيسَة   َطِهدُ وكيَف ُكنُت أضْ  اليهودديانَِة . َسِمعُتم ِبسيَرتي الماِضَيِة في 13.  المسيحَوحٍي ِمْن َيسوَع 

ختارَني وأنا في بِِنعَمِتِه ا الل. ولِكنَّ 15آبائي.   تقاليدوفي الغَيَرِة الشَّديَدِة على  اليهودِجيلي ِمْن بَني َقومي في ِديانَِة  أبناءوأفوُق أكثَر 
. وال َصِعدُت إلى ُأوُرشليَم 17سَتَشرُت َبَشًرا ُه فيَّ ألُبشَِّر ِبه بَيَن األَُمِم، ما اابن. وِعنَدما شاَء أْن يُعِلَن 16اني إلى ِخدَمِتِه.  َبطِن ُأمِّي فَدع

إلى  تُ ثالِث َسنواٍت َصِعد. وبَعَد 18كانوا ُرُساًل قَبلي، بل َذَهبُت على الَفوِر إلى بالِد الَعَرِب وِمنها ُعدُت إلى ِدَمشَق.    الذينألرى 
.  19ُأوُرشليَم ألرى بُطُرَس، فأَقمُت ِعنَدُه َخمسَة عَشَر يوًما،  أنِّي  الل. وَيشَهُد 20. وما رََأيُت َغيَرُه ِمَن الرُُّسِل ِسوى يَعقوَب أخي الرَّبِّ

 ُكم.يإلال أكِذُب في هذا الذي أكتُب ِبه 

 
، لكان قد عرف اجتمع وتباحث بشأن ما لدى تالميذ عيسى عليه السالم من معلومات و أنهبل لتشاور مع بطرس، اجتمع و  أن بولس لو

ن أ، لعرف استمع إليهملو و محور رسالته.  واإلنسان ه ابن" ومدى أهمية هذه الرسالة لعيسى عليه السالم وأن قدوم اإلنسان ابنعن "
ال أعرف ما ظهر إنني  .العالم وسيسمع به سيكون مجلجال   اإلنسانن بم اقدو  ألن متخفي الهم  يظهررهم من مسيح عيسى عليه السالم حذَّ 

 الرب. عند من اه لم يكن عيسى عليه السالم وال مالك  أن، ولكني متأكد فعال   شيءن ظهر له إلى دمشق، هذا إلبولس في طريقه 
 

 24 َمتَّى

 اإلنسان ابنمجيَء  ألن. 27أو ها هَو في داِخِل البُيوِت فال ُتصدِّقوا،  . فإْن قالوا لُكم ها هَو في البّريَِّة فال َتخُرجوا إلى ُهناَك،26
 يكوُن ِمثَل الَبرِق الَّذي يلَمُع ِمَن المشرِق وُيضيُء في المغِرِب.

ن يعيش من أالذين صدقوه. فهو لم يكن يريد يين المسيح. لقد كان يكذب ليعيش على تبرعات المساكين من َقط ا وال رسوال  يكن بولس نبي   لم
ن البيت أأن لوقا يخبرنا يجاره من التبرعات. صحيح إبولس سنتين في منزل جيد ُدِفَع  ىأمض، في أعمال الرسلف ؛عرق جبينهكسب رزقه ب

، سكورنثو ا؟ بالتأكيد لم يكن بولس. ففي رسالة ن بولس كان مفلس  إذ إه ُأجرتكان يدفع  الذي َمن بولس ولكنل اولم يكن ملك   باإليجاركان 
مدة سنتين استئجار بيت جيد ل فكيف يستطيعطعام حصول على م يكن لديه المال للنه لأما يعني ، بولس يطلب الطعام والشرابأن نجد 

 !خالل هذه المدةكذلك واألكل 
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 9ولى األ كورنثوس رسالة

ا لنا َحق  ِمثَل سائِِر الرُُّسِل وإخَوِة الرَّبِّ وبُطُرَس أْن . أم5. أما لنا َحق  أْن نَْأُكَل وَنْشَرَب 4ُيخاِصموني  الذينوهذا هَو َردِّي على  .1
. َمْن هَو الذي ُيحاِرُب والنَـَفَقُة عَليِه َمْن 7 اأْم أنا وبَرنابا وحَدنا ال َيِحقُّ لنا إالَّ أْن نَعَمَل لَِتحصيِل رِزِقن. 6َنسَتصِحَب َزوَجًة ُمؤِمَنًة 

. أيكوُن كالمي هذا كالًما َبَشرِيّا أال َتقولُُه 8ِمْن َثَمرِِه َمْن هَو الذي يَرعى َقطيًعا وال يأُكُل ِمْن لََبِنِه  هَو الذي يَغِرُس َكْرًما وال يأُكلُ 
َل ذِلَك . أما قا10 الل. فجاَء في شريعِة موسى ال َتُكمَّ الثَّوَر على البـيدر وهَو يَدوُس الحصاَد. فَهْل بِالثِّيراِن يَهَتمُّ 9الشَّريعُة أيًضا 

ِهما هذا على رجاِء بالِفعِل ِمْن أجِلنا نعم، ِمْن أجِلنا ُكِتَب ذِلَك وَمعناُه على الذي يَفَلُح األرَض والذي َيدُرُس الُحبوَب أْن يَقوما بَِعَملِ 
 ْل يكوُن كثيًرا عَلينا أْن َنحُصَد ِمْن َخيراِتُكُم المادِّيَِّة.ُكنَّا َزَرْعنا فيُكُم الَخيراِت الرُّوِحيََّة، فهَ   إذاف. 11ِمنُهما َنصيَبُه ِمنُه.   أْن يَناَل ُكل  

 28الرسل  عمالأ

ُمعلًنا ِبُكلِّ ُجرأٍة وُحرِّيٍَّة  الل. فيَبشُِّر ِبَملكوِت 31ستأَجَرُه، يـَُرحُِّب ِبُكلِّ َمْن كاَن يَزورُُه، .وأقاَم بوُلُس َسنتيِن كاِملَتيِن في الَمنِزِل الذي ا30
 .المسيحُه في الرَّبِّ َيسوَع َتعليمَ 

 عيسىتعاليم لن ُيظهر تالميذ عيسى عليه السالم كجاهلين وينقصهم الفهم الصحيح إلى أنجيله" َعِمَد إوعندما كتب " ،صديق بولسهو لوقا 
" الثالث اليوم سيموت ويقوم فيلسالم "عليه ا عيسىا ويفهم أن ا ومجتهد  الذي سيكون ذكي   بولس هو الطريق لتلميذ جديدد لكي ُيَمه   ،عليه السالم

 عيسى عليه السالم لم يكن ليختار تالميذ جهلة. أنا نعلم جيد   ناخرين. ولكنعلى خالف التالميذ اآل
 
فقد ذهب عيسى عليه  ،ا لكتاب يوحنافوفق   .ب بشأن رؤية عيسى عليه السالمحول عيسى عليه السالم وكذَ  وألفها قصصه بولس اخترع لقد

ب بولس بشأن رؤيته عيسى مور فقد كذَ على هذا وغيره من األُ  بناء  و عندما يعود.  إالال يستطيعون رؤيته بعدها  حيث كانمإلى السالم 
 ذلك. لىعليه السالم وما ترتب ع

 
 9ولى األ كورنثوس رسالة

ُكم ألن. وإْن ما ُكنُت َرسواًل ِعنَد َغيرُِكم، فأنا َرسوّل ِعندَُكم 2بِّ م ثََمَرُة َعَملي في الرَّ أنت.أما أنا ُحر  أما أنا َرسوّل أما رأيُت َيسوَع رَبَّنا أما 1
.أنت  م َخْتُم ِرسالتي في الرَّبِّ

 
ولكنه  فقط فهو ليس مثلهم ؛د عشرتم اختياره كرسول. ويقارن بينه وبين بقية الرسل األح ه فعال  أنن ُيقنع الناس أبولس بجهد عظيم  يحاول

 على حد قوله. - وُجِلَد وُرِجَم بالحجارة ب وُسِجنَ ذ  عُ ا يض  أ
 11 الثانية كورنثوس رسالة

. إْن كانوا ِعبرانيِّيَن 22أُباهي بِه أيًضا.  -وكالمي كالُم جاِهل-. فيا لَلَخَجِل َيظهُر أنَّنا ُكنَّا ُضعفاَء في هذا السَّبـيِل. فالذي يُباهوَن ِبه 21
-أقوُل هذا كأحمقَ - المسيح. وإْن كانوا َخَدَم 23.  إبراهيمفأنا ِمْن ُذرِيَِّة  إبراهيما ِإسرائيلي ، أو ِمْن ُذرِيَِّة فأنا ِعبرانِـي ، أو ِإسرائيليِّيَن فأن

وَتعرَّضُت نُهم ِبكثيٍر فأنا أفوقـُُهم في الِجهاِد جاَهْدُت أكثَر ِمنُهم، في ُدخوِل السُّجوِن قاَسيُت أكثَر ِمنُهم، في الضَّْرِب َتحمَّلُتُه أكثـََر مِ 
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. وضَربَني الرُّومانيُّوَن بِالِعِصيِّ ثالَث َمّراٍت، ورََجَمني النـاُس َمرًَّة 25ِتسًعا وَثالثيَن جلَدًة.   تٍ َخمَس َمّرا اليهود. َجَلَدني 24لِلَموِت ِمرارًا، 

 ْرِض الَبحِر.نكَسَرْت بـَي السَّفيَنُة ثالَث َمّراٍت، وَقَضيُت نَهارًا ولَيَلًة في عَ واحدًة، وا

 
 الذينيمان برسل وأنبياء كذبة و عليه السالم التي حذر فيها تالميذه من اإل عيسىتعاليم بعلى جهل كان يبدو أن بولس ، هو واضح وكما

ه لم يتعلم من تالميذ عيسى عليه أن -ومن خالل كالم بولس نفسه -ننا نعلمأ. وبما هموخداع بالناس لإليقاععظيمة  سيؤدون أعماال  
ثمار كذب  من فكار هيتالميذه من بعده. كل هذه األ الو لم يتكلم بها عيسى عليه السالم  فكارأوهي  من عند نفسه بأفكارهفقد جاء  ،السالم

 بولس. تأليفو 
 

 7 م تَّى

ابيَن، َيجيئوَنُكم بِثياِب األن.إيَّاُكم و 15 ْن ِثمارِِهم تعرِفونـَُهم. أيُثِمُر الشَّوُك ِعَنًبا، . مِ 16وُهم في باِطِنِهم ِذئاّب خاِطفٌة.   نالحمالبياَء الَكذَّ
. فما ِمْن َشجَرٍة جيِّدٍة َتحِمُل َثمًرا َرديًئا، 18َثمًرا َرديًئا.   حِملُ . ُكلُّ َشجَرٍة جيِّدٍة تحِمُل َثمًرا جيًِّدا، وُكلُّ َشَجرٍة َرديئٍة ت17أِم الُعلَّيُق تِيًنا 

 . فِمْن ِثمارِِهم َتعرِفونـَُهم.20. ُكلُّ َشجَرٍة ال َتحِمُل َثمًرا جيًِّدا تُقَطُع وُترَمى في النَّاِر.  19مًرا جيًِّدا.  وما من َشجَرٍة َرديئٍة َتحِمُل ثَ 

 24 َمتَّى

 . وَيظَهُر أنبـياُء كّذابوَن كثيروَن وُيضلِّلوَن كثيًرا ِمَن الّناسِ 11

. 25.  اللختارَُهُم ا الذينَيصَنعوَن اآلياِت والَعجائَب الَعظيمَة لُيَضلِّلوا، إْن أمَكَن، حتَّى . فسَيظهُر ُمَسحاُء دّجالوَن وأنبـياُء كّذابوَن، 24
 ها أنا أُنِذرُُكم.

 2 الثانيةبطرس  رسالة

يـَُزيِّفوَن الكالَم ويُتاِجروَن . وُهم في َطَمِعِهم 3.  الحقويكونوَن سبَـًبا لِتجديِف النـاِس على َمذَهِب  م. وسيَـتَبُع كثيٌر ِمَن النـاِس ُفجورَهُ 2
 ِبُكم. ولِكنَّ الُحكَم عَليِهم ِمْن َقديِم الزَّماِن ال يَبُطُل وَهالُكُهم ال َتغُمُض َله َعيٌن.

سبوع؟ هل استعملها لألكل أاس كل جمعها من الني كان يتبولس النقود ال أنفق ن الناس. أينم كثيرلى خداع إسيؤدي طمعهم  بالتأكيد
كان على خالف مع  قدف ،لى الكنيسة في القدسإنه كان يبعث بالنقود إق بولس عندما يقول َصد  ؟ ال أُ ردفع نفقات البيت المستأجوالشرب و 

يتفوه به عيسى عليه السالم وال تالميذه.  ولمأتى بما لم يقله  هألنتالميذ عيسى عليه السالم في القدس ومع كنيسة القدس. لقد كرهوه هناك 
لى إه اضطر ما  ،تعاليمه في القدس. لقد ُرِفَضت التوراةتعاليم ه تحرر من نإوائل في القدس التوراة بينما هو قال لمسيحيون األالقد اتبع 
.هابنو إله بو أة لإليمان بأكثر من إله أاليهود حيث الثقافة مهي يرغإلى التوجه 
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 16ولى كورنثوس األ رسالة

. وهَو أْن َيحَتِفَظ ُكلُّ واحٍد ِمنكم، في 2م أيًضا ِبما أوَصيُت الكنائَس في َغالطيَة.  أنتعَلموا الِقدِّيسيَن، فا .أمَّا َجْمُع التَّبرُّعاِت لإلخَوةِ 1
 الذين. ومتى ِجئُت، أرَسلُت 3ُكم.  يإل دوميأوَِّل يوٍم ِمَن اأُلسبوِع، بما يُمِكُنُه َتوفيُرُه ِمَن الماِل، فال يكوُن َجْمُع التَّبرُّعاِت يوَم قُ 

 . وإْن َلزَِم األمُر، أْن ُأساِفَر أنا فسُيساِفروَن َمعي.4َتختارونـَُهم ِلَحمِل ِهباِتُكم إلى ُأوُرشليَم وَزوَّدتـُُهم ِبَرسائَل ِمنِّي.  

 

 11 الثانيةكورنثوس  رسالة

 الذينبـي حاَجٌة وأنا بَيَنُكم، فاإلخَوُة  كانتحٍد ِمنُكم حيَن  . وما ثـَقَّلُت على أ9. َحَرمُت كناِئَس ُأْخرى وأَخذُت ِمنها النَّفَقَة ِلِخدَمِتُكم.  8
 جاُؤوا ِمْن مكدونِـيََّة َسدُّوا حاَجتي. وهكذا َحَرصُت أْن ال أُثـَقَِّل عَليُكم في شيٍء وسأحِرُص أيًضا.

 
 وليس حرم كما هي في الترجمة العربية المشتركة. ،وناني توجد كلمة سلب أو نهباليالنص  في

 
بين القبائل.  تكالبتلميذ منها لكان هناك حسد ومش قبيلةكل  ل قبيلة. ولو لم ُتَمثَّ  ةعشر  اثنتايوجد  هألنا عشر تلميذ   اثنافي األصل  كان
ن أقرارهم كان د األصلي نفسه. و خر لُيكمل العدآا التالميذ تلميذ   اختار ،و ماتأنتحر ان خان يهوذا عيسى عليه السالم و أوبعد  ،ولهذا
 ،يكون  يمكن أنا لعيسى عليه السالم والبولس لم يكن تلميذ  إن ا. ويعرف عيسى عليه السالم شخصي   البدايةالتلميذ معهم منذ  ذاون هيك

اره من عيسى عليه السالم ه تم اختيأنيكرر في رسائله فإنه ولهذا  ،كثيرين ال يصدقون روايته أنوهو يعلم  .خرينقناع اآلإمهما حاول 
 هألنوهو شخص ال يؤتمن  ،ه بالخداع والكذبيإلويجذب الناس  !ل لونه حسب بيئتهرباء يحو  ل الحِ ثَ مَ بولس ك إن َمَثلَ  ال يكذب. نهأبنفسه و 
 فكاره.ألنشر  شيءي أزية لعمل اهعلى ج

 
 9ولى كورنثوس األ رسالة

. َفِصرُت للَيهوِد يَهوِديّا ألرَبَح 20ِع النـاِس حتى أرَبَح أكثَرُهم.  . أنا رَُجّل ُحر  ِعنَد النـاِس، ولِكنِّي َجَعْلُت ِمْن نَفسي َعبًدا ِلجمي19
. وِصرُت للذيَن ِبال شريعٍة  21 يعِة،ألرَبَح أهَل الشَّر -وإْن ُكنُت ال أخَضُع للشَّريعةِ -، وِصرُت ألهِل الشَّريعِة ِمْن أهِل الشَّريعِة اليهود

. وِصْرُت لِلضُّعفاِء َضعيًفا ألرَبَح 22، المسيحِبُخضوعي ِلشريعِة  اللريعٍة، مَع أنَّ لي َشريعًة ِمَن ُهْم ِبال ش الذينكالذي ِبال شريعٍة ألرَبَح 
 . أعَمُل َهذا ُكلَُّه في َسبـيِل الِبشارَِة ألشاِرَك في َخيراتِها.23وسيَلٍة.   لِّ الضَُّعفاَء، وِصرُت لِلنـاِس ُكلِّهم ُكلَّ شيٍء أُلخلَِّص بَعَضُهم ِبكُ 

 
 12 الثانيةكورنثوس  رسالة

 حتَـْلُت عَليكم.. نَعْم، أنا ما ثقَّلُت عَليُكم ِبشيٍء، ولِكْن َهْل ُكنُت ماِكًرا فا16

ترجمة وخطأ  إنهام ما يقرأون في النص األصلي. هُ لكذب عندما ال ُيعِجبُ إلى الترجمة العربية المشتركة يعمدون ا إن أصحابف ألسفمع ا
 من موقع اوناني مأخوذ  اليصلي ما يلي النص األفيو  .هيإلن يجذب الناس أومكره استطاع  عهبخدانه إفبولس يقول  ،متعمد

 biblehub.com.
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باإلضافة إلى  ،األب ابنوعيسى  ،الرومانيةمبراطورية نه هو خليط من عيسى الثائر ضد اإلم ععيسى الذي كان بولس ُيبشر به وُيَعل   إن
الرومانية. فعيسى بولس لم يكن عيسى عليه السالم الذي اتبعه الناس  -اإلغريقيةتكون مستوحاة من الحضارة  فكار بولس نفسه التي قدأ

م عن ليخرج من السجن. فبولس ُيَعل   األبابن ولهذا اختاروا عيسى  ،خر ثار ضد الرومان ولم يهتم الناس بهآعيسى  انوأحبوه ولكنه ك
ذاو يصدقوهم.   ينبغي أنى الذي يتكلم عنه بولس فالخر غير عيسآمون عن عيسى خرون ُيعل  آء إذا جاا لبولس . ووفق  هللا بناعيسى ك كان  ا 

غريقي اهلل بالمفهوم اإل ابننسان كامل وليس إهو  إذ ا عيسى الناس نإخر فآيتكلمون عن عيسى  نخرو اهلل واآل ابنبولس يتكلم عن عيسى 
نجيل الناس كان عن إن أ. وال بد تهورسال بولس خرى غير بشارةأخر وبشارة آ نجيال  إن خرين كانوا يستعملو آأن الروماني. ويؤكد بولس 
فهو على استعداد لتأكيد ووصف  ،ان بولس لم يكن موجود  أومع  .بهلْ الذي تم صَ  سىفبولس يتكلم عن عي ،اهلل ابنعيسى كرسول هلل وليس 

عيسى  ال عنعن عيسى الثائر  يتكلم، و اليهودمنت به طائفة من آلذي خر غير اآبولس يؤمن بعيسى  نإ بتفاصيل دقيقة. الصلبعملية 
 ،همعم اتلميذ  ن و به التالميذ األصلي عيسى عليه السالم وتالميذه ولهذا لم يرَض تعاليم و  اهللتعاليم . وجميع معتقدات بولس تخالف األب ابن
 بأيدي خلص منهو التأه ؤ خفاإو أ إحراقهنجيل التالميذ قد تم إن أ نجيل التالميذ. ويبدوإ يسنجيله لا  و  ،التالميذتعاليم ه ليست تعاليمف

و هذه أألن بولس يذكر هذا  ،ا من خالل كلمات بولس نفسهه كان موجود  أنننا نعرف أال إن اآلجيل غير موجود ناإلين. ومع أن هذا يالفريس
 عمى بصيرتهم وعقولهم.أبأنه  -ا لبولسوفق   الزمنإله هذا  -اننه يلعنهم ويتهم الشيطإ حتى مها للناسيهاجمها ويهاجم من يعل  فاألناجيل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن األب

141 

 
 11 الثانيةكورنثوس  سالةر 

، وِبشارًَة َغيَر التي تَلقَّيُتموها. . فَلو جاءَُكم أَحٌد يُــبَــشِّرُكم بِـَيسوَع آخَر َغيِر الذي َبشَّرناُكم ِبه، أو يَعُرُض عَليُكم ُروًحا َغيَر الذي نِلُتموهُ 4
 حَتملُتموُه أحسَن احِتمال. م الُكنتُ 

 1ولى كورنثوس األ رسالة

َمصُلوبًا، وهذا َعقَبٌة للَيهوِد  المسيح. فَنحُن نُنادي بِ 23ونانِـّيوَن يَبَحثوَن َعِن الِحكَمِة، الي، و المعجزاتَيطُلبوَن  اليهودكاَن   إذا. و 22
. فما يَبدو أنَّهُ 25.  اللوِحكَمُة  اللهَو ُقدرَُة  المسيحونانيّيَن، فاليو  اليهودِمَن  الل . وأمَّا لِلذيَن َدعاُهمُ 24وحماَقٌة في نَظِر الوثنيّـيَن.  

ِة النـاِس. اللهَو أحكُم ِمْن ِحكَمِة النـاِس، وما يَبدو أنَُّه ُضعّف ِمَن  اللحماَقٌة ِمَن   هَو أقَوى ِمْن قُـوَّ

 3 غالطية

 أماَم ُعيونِِهم َمصلوبًا. المسيحرَتَسَم ا الذينُم أنتَمِن الذي سَحَر ُعقوَلُكم، الَغالِطيُّوَن األغبِـياُء  أيها. 1

يبدو أن أهل غالطية قد تحولوا إلى عقيدة أخرى، مبنية على إنجيل و . الوقته لم ينجحا كما هو متوقع في ذلك ومكر  عهخداأن  يبدو
. ومع ذلك، هإليظ بشيء مختلف عن مذهبه، فال ينبغي لهم أن يستمعوا مالك من السماء يع هناك مختلف. يخبرهم بولس أنه حتى لو كان

ا، ويلعن الدعاة اآلخرين وينسى أن يصل ي من له صوت ا لعيسى عليه السالم. إنه غاضب جد  بِ عندما سمع صوت ا في طريقه إلى دمشق، قَ ف
 أجل أعدائه.

 
 وتعاليم ُمخَتِلفةبرساالت  كرزتطوائف مسيحية ُمخَتِلفة  .14

ها ومعتقداتها. تعاليمفي  البعضات اختلفت مع بعضها المجموعية األولى. هذه المسيحانقسام ا كبير ا بين الجماعات  "الرسل"رسائل  هرظتُ 
ا أو ح سجل شخصتجدر اإلشارة إلى أنه عندما يُ و  ا في كتاباته، فهو ما نزاع  ال   دليلدث ا محرج  يدرجه  لماذا، فواضح على صحة القصة. وا 

مجموعات في زمن بولس، ويبدو أنها عارضته في قضايا  هناككانت نه أدم توافق؟ وبناء  على هذا، يبدو ه كان هناك عأن هريظالكاتب و 
في و  ؛ناس يتبعون جماعات مختلفة. يتكلم بولس عن أُ مختلفةتعاليم ولكنها اتبعت  "مسيحية" كانتن هذه الجماعات أالواضح  منو  مختلفة.

 التوراةتعاليم تتبع  كانتمن أصل غير يهودي ولكنها  كانتة المجموعن هذه أن ُيَسميهم "مجموعة الختان". ويبدو ، ُيهاجم بولس م1طس تي
. ونستنتج التوراةتعاليم رهم حتى يتوقفوا عن اتباع زجن يتم أالمجموعة و ن ُيَضيَّق على هذه أنه يجب إ. ويقول السالمتبعها عيسى عليه اكما 

ما أنه كانكان يهودي األصل  أنه ة إماالمجموعه م هذأن من كان ُيَعل    .التوراةتعاليم يتبع  اشخص   وا 
 1 تيطس

. فعَليَك أْن َتُسدَّ 11، اليهودُهم ِمَن  الذينَيخَدعوَن النـاَس بِالكالِم الباِطِل، وُخصوًصا بَيَن  الذين. فُهناَك كثيٌر ِمَن الُمَتَمرِّديَن 10
. وقاَل فيِهم واِحٌد ِمنُهم وهَو نَبِـيـُُّهم 12يوتًا ِبكاِمِلها حيَن يـَُعلِّموَن ما ال َيجوُز َتعليُمُه ِمْن أجِل َمكَسٍب َخسيس.  ُيَخرِّبوَن بُ  ألنهمأفواَهُهم 

 انهمإيمٍة حتى يكوَن . وهِذِه شهاَدٌة صاِدَقٌة، فعَليَك أْن تُـَوبَِّخُهم ِبِشدَّ 13أهُل كريَت َكّذابوَن أبًدا ُوُوحوّش َخبـيَثٌة وبُطوُن َكسالى.  
 .الحقَوَوصايا َقوٍم يَرُفضوَن  . َفال يَتَمسَّكوَن ِبُخرافاٍت يَهوِديَّةٍ 14َصحيًحا، 
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 كثير من الناس والمجموعات في زمن بولس رفضت تعاليمه ورسالته .15

تالميذ عيسى وا أحد أنهم قابل يبدو اه ورسالته. ولكن الحق  تعاليممنوا بآمر و وة في بادئ األن أهل غالطية استقبلوا بولس بحفاأ يبدو
 يرونه كعدو لهم. أنهمبولس يظن  ما جعل، خرىأمنوا برسالة آفرفضوا رسالة بولس و  أتباعه أحدو أين يالحقيق

 
 4 غالطية

نُت َمريًضا ِعنَدما َبشَّرُتُكم أوََّل . َبْل َتعرِفوَن أنِّي كُ 13، إلىي ِصـرُت ِمثَلكم. ما أسأُتم ألناإلخوُة أْن َتصيروا ِمـثلي،  أيها. فأُناِشدُُكم 12
. 15َيسوُع.   المسيح، بَِل اللكأنِّي َمالُك   ُتمونيحَتقرُتموني وال َكرِهُتموني، َبْل قَِبلحالَتي الجَسِديَُّة ِمحَنًة لُكم، فما ا كانت. و 14مرٍَّة، 

ي قُلُت لُكم ألنَعُدّوا لُكم  األن. فَهْل ِصرُت 16قَتِلعوَن ُعيوَنُكم وتُعطوني إياها.  فأيَن ذِلَك الَفَرُح أنا أشَهُد أنَُّه، َلو أمَكَن األمُر، لُكنُتم تَ 
 .الحق

 
 ينالمسيحيه زائفة. فكثير من تعاليم أنبولس و  حقيقةون رفأنهم بدأوا يعوال بد من سبب لهذا. أعتقد  ،هجروا بولس من الناس ان كثير  أ يبدو
 عن عيسى عليه السالم.و  اهلله عن تعاليموائل عارضوا األ
 

 1 الثانية تيموثاوس

 في آسيََّة َتخلَّوا َعنِّي، وِمنُهم فيجلُُّس وَهْرموجينيُس. الذينَتعِرُف أنَّ جميَع  أنت. 15

 4 الثانية تيموثاوس

نيا وسافـََر إلى َتسالونيكي، وسافـََر كِ  ألن. 10سريًعا،  إلى. َتعاَل 9 ريِسكيُس إلى غالطيََّة وتيُطُس إلى ِديماَس تـَرَكني ُحّبا ِبهِذِه الدُّ
.  ألن. وبَِقـَي لوقا وحَدُه َمعي. ُخْذ َمرُقَس َوِجـئ* ِبه 11ِدْلماطيََّة،  . أمَّا تيخيُكُس فأرَسلُتُه إلى أفُسَس.  12ُه يُفيُدني كثيًرا في ِخدَمِة الرَّبِّ

. إسكنَدُر 14كاْرُبَس، وأحِضِر الُكُتَب أيًضا، وُخصوًصا َمصاِحَف الِجْلِد.    . أْحِضْر ِعنَد َمجيِئَك َعباَءتي التي َتركُتها في َترواس ِعندَ 13
. ما وَقَف 16 حتِرْس ِمنُه أنت أيًضا ألنُه عاَرَض أقوالَنا ُمعاَرَضًة شديَدًة. فا. 15كثيًرا، والرَّبُّ سُيجازيِه على أعمالِِه.    إلىالنَّّحاُس أساَء 

 َعنُهم. اللْن نَفسي ألوَِّل َمرٍَّة، َبْل َتركوني ُكلُُّهم. صَفَح أحٌد َمعي ِعنَدما دافـَْعُت عَ 

شهادة إال شهادة نفسه  وال م دليال   على صدقه ولكنه لم ُيَقد  لب الناس دليال  و صدقه. لقد طأكون في نبوته من ُيَشك  يتوعد أن بولس بدأ يبدو 
 بل" يسىا كالم "علم يسمع -ا لبولس نفسه وفق   -ما نهأثنين مع شهادة االم بولس د  لى دمشق. يقإومرافقيه المجهولين عندما كان في طريقه 

 !مام "شاهد مشافش حاجة"إا. يذكرني هذا بمسرحية عادل لم يروا شيئ  و ناس مجهولين لم يسمعوا شهادة أُ  صح. فكيف تمطلق اا ا شيئ  يلم ير 
 
ولكنها ال تفي  ،شخص اقترف جريمة مال بالنسبةن تكون ذات مصداقية وقبول أمكن يالتي يقتبسها بولس  ةو الثالثأين قاعدة الشاهدَ  إن
هل فشاهد على نبوتهم.  مئة بلشهود فقط  ةتقدم كثير من الناس ومعهم ليس ثالثنها تُقبل لأنه ُمرسل. ولو أو أليل على نبوة أحدهم كد

!ن أو أكثر؟يألن معه شاهدالنبوة  ادعىكل من  َصدقن نُ أيجب علينا 
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 13 الثانية ورنثوسك

. ِعنَد ُحضوري في الَمرَِّة 2ُكم مرًَّة ثالِثًَة. والِكتاُب يَقوُل ال ُحكَم في أيَِّة َقِضيٍَّة إالَّ ِبَشهاَدِة شاِهَديِن أو ثالثٍة.  يإلأنا قاِدٌم  األنو  .1
. ما ُدمُتم َتطُلبوَن 3فال ُأشِفُق على أحٍد،  يُكمدُت إلإْن عُ وأنا غاِئٌب  اليوموِلسواُهم ما أقولُُه  قُلُت للذيَن َخِطئوا فيما َمضى الثانية

 بُرهانًا على أنَّ المسيح يَنِطُق بِلساني.

 
ب والقيامة ربح لْ الصَّ مذهبه الذي يعتمد على  كما أن .اهللالحظ، تم اختيار بولس ورسالته من قبل الكنيسة الغربية كوحي من  سوءمن 

فتوجه نحو الغرب  ،اليهودتباع عيسى عليه السالم من ألم تنجح كثير من محاوالته في تحويل  ولكن بية.الشرقية والغر  تينالحرب بين الكنيس
من أتباع عيسى عليه  كثير  وكذلك فكرة وجود أكثر من إله. لقد حارب  جل البشرأابنه والتضحية من و  هحيث األرض خصبة لإليمان بإل

 ية المتمثلة في الكنيسة الغربية.المسيحاس الديانة سأصبحت أ ألسفمع اولكنها  بولستعاليم السالم 
 

 17الرسل  أعمال

يريُد هذا الثَّرثاُر أْن يقوَل وقاَل آخروَن هَو يـَُبشُِّر  ماذاـيقوريِّيَن والِرواقيِّيَن ُيجاِدلونَُه، فقاَل بَعُضُهم األب. وكاَن جماَعٌة ِمَن الفالِسفِة 18 
 شُِّر بـَيسوَع والقياَمِة. بوُلَس كاَن يـُبَ  ألنغريبٍة،  آلهةب

 1 رومية

. التي سَبَق أْن وَعَد ِبها على ألِسَنِة أنبـيائِِه في الُكُتِب 2ختارَُه لُيعِلَن ِبشارََتُه ليكوَن َرسواًل، وا اللَيسوَع، َدعاُه  المسيحِمْن بوُلَس َعبِد .1
في الُقدرَِة ِبقياَمِتِه ِمْن بَيِن  الل ابنثَبَت أنَُّه  ُدسِ . وفي الرُّوِح القُ 4داوَد، ِه الذي في الجَسِد جاَء ِمْن َنسِل ابن. في شْأِن 3ِة، المقدس

 ، المسيحاألمواِت، رَبُّنا َيسوُع 

 15األولى  كورنثوس

 اليوم. وأنَُّه ُدِفَن وقاَم في 4 ماَت ِمْن أجِل َخطايانا كما جاَء في الكُتِب، المسيحقَبَل ُكلِّ شيٍء ما تـََلقَّيُتُه، وهَو أنَّ  اليكم. سلَّْمُت 3 
 الثـالِث كما جاَء في الُكُتِب،

 3 فيليبي

َة التي َتَجلَّْت في ِقـياَمِتِه وأشارُِكُه في آالِمِه وأتَشبَُّه ِبه في موتِِه،  المسيح. فَأعِرُف 10  . على رَجاِء ِقـياَمتي ِمْن بَيِن 11وَأعِرُف الُقوَّ
 األمواِت.

 1 غالطية

. وما ُهناَك ِبشارٌة ُأخرى، َبْل َجماعٌة 7 وتَتَبعوَن ِبشارًة ُأخرى المسيحأمرُُكم َأِبِمثِل هِذِه السُّرَعِة تَترُكوَن الذي َدعاُكم بِِنعَمِة  . َعجيبّ 6 
ِمـَن السَّماِء بِِبشارٍَة َغيِر التي َبشَّرناُكم ِبها،  َمـالكّ  ُكمفَلو َبشَّرناُكم َنحُن أو بَـشَّرَ . 8.  المسيحتُثيُر الَبلبَلَة بَيَنُكم وُتحاِوُل تَغيـيَر ِبشارَِة 

.. قـُْلنا لُكم قَباًل وأقوُل األن إذا َبشَّرَُكم أَحٌد بِِبشـارٍَة َغيـِر التـي قَبلُتمـوها ِمـنَّا، فاللَّعـَنُة عَليهِ 9فْليُكْن َملعونًا.  
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 !دون صلب ُيسامح اهلل ويغفر الخطايا أاَل  .16

 ه.تعاليمربك وتستغفره وتتبع إلى تتوب ن أهو  إليه ل ذلك. فكل ما تحتاجيفعمكن أن ي نعم،
 6 هوشع

 .أكثـَُر ِمَن الُمحَرقاتِ  الل.فأنا ُأريُد طاعًة ال ذبـيحًة، َمعرِفَة 6
 מעלות אלהים ודעת זבח ולא חפצתי חסד כי ו

 
ه أكثر من تعاليم االمؤمنون ويتبعو ه ُيقِبل عليأن حب اهلل ي أنُيدرك  هألنمرقس، ُيثني عيسى عليه السالم على أحد ُمعلمي الشريعة  في

 سبحانه وتعالى. اهلللفهمه هذا عن  اهلله غير بعيد عن مملكة نإتقديم الذبائح والمحروقات له. ويقول له عيسى عليه السالم 
 

 12 ُمرقس

بُكلِّ قَلبِه  اإلنسان. وأْن ُيحبَُّه 33واحٌد وال إلَه سواه،  اللي قوِلَك إنَّ على َحق  ف أنت. فقاَل َله ُمَعلُِّم الشَّريعِة أحَسنَت، يا ُمَعلُِّم ف32
بائحِ وُكلِّ ِفكرِِه وُكلِّ ُقدرَتِِه، وأْن ُيِحبَّ َقريَبُه ِمثَلما ُيحبُّ نفَسُه، أْفَضُل ِمْن ُكلِّ ال . ورأى َيسوُع أنَّ الرَُّجَل أجاَب ِبحكَمٍة، 34والَقرابـيِن.   ذَّ

 .اللبَعيٌد َعْن َملكوِت  أنتَلُه ما  َفقالَ 

فكل شخص يدفع ثمن ذنوبه كما  ،عدلالب هذا ليس األبرياء من أجل ذنوب العصاة؟و بسفك دماء أاهلل سبحانه وتعالى بعقاب يقوم  لماذا
 خر.آالقديم وال يعاقب أحد بذنوب جاء في العهد 

 
 أي أُقنوم مات من أجل خطايانا؟ .17

. فلو أن عيسى عليه ينيالمسيحو تضحية من جانبه كما هو تفكير أب فال يوجد خطر عليه ذَّ عَ موت وال يتعالى ال يسبحانه و  اهللأن  بما
 والب عذَّ اإلله ال ي ألن ،هو الذي ضحى بنفسه على الصليب ومات اإلنسانخر إله، لكان نسان واآلإهما حدأالسالم كان له ُأقنومان، 

 حملجلنا وضحى بنفسه ليأمات من  هألنب شكرنا ستوجِ هو من يَ  اإلنسان أنيون حقيقة لعرفنا مسيحالما يقوله  أن ايموت. ولو افترضن
وبما أن عيسى  .اهللن يحييه أنفسه بعد موته إال  ُيحييال يستطيع أن  اإلنسانبأي تضحية من أجلنا. وبما أن  اإللهم لم يقُ ، بينما خطايانا

ن يفعل ما يريد أيستطيع ثم إنه  , ال يموتال  أو اإلله ف ا!فكيف يكون هو إله   ،ِلُيحييه اهلللى إحتاج وا ،عليه السالم لم يستطع أن يغلب الموت
في قيامة  عجزمُ  شيءفال يوجد أي  ,حقيقة ههذأن ولو افترضنا  ؛أحيا عيسى اهلليين فإن المسيحليساعده. وحسب قول  إلى غيرهوال يحتاج 
نما  ألنه لم ُيحيِ عيسى   .شيءعلى كل  لقادرا اهللحياه أنفسه وا 

 
 2الرسل  أعمال

قَبَضِتِه، أقاَمُه وحطََّم قُيوَد الموِت، فالموُت ال يُمِكُن أْن يُبِقـَيُه في  الل. ولِكنَّ 24
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من  هو هألن اإللهمنه وليس  اإلنسانجلهم فهم يعبدون جزء أوضحى بنفسه من  -كما يدَّعون –ه إله ألنيعبدون عيسى  ينيالمسيحأن  فبما
ماتوا لحظة  اجميع   همأقانيم في واحد وليس ثالث شخصيات ُمختِلفة فمعنى ذلك أن ةكان عيسى عليه السالم ثالث لوو  .اإللهضحى وليس 

لكي يقوم بإحياء عيسى. بالطبع فإن كل هذا  وجود اقنوم مأُ شخص أو  هناك أي الطريقة لم يكنواحد وبهذه  ألنهمموت عيسى عليه السالم 
 إذاف ؛نهاية هذا الشخص يعنيإن ذلك عندما يموت أحدهم فو يين. المسيحنظر  جهةعلى سبيل النقاش من و  هُ غتُ صُ  نيخيف ولكنالنقاش س

ذا. و ايةبد أنه كانت لهنهاية فال بد له  كانت  له فهو مخلوق وليس بإله أو خالق. ايةهناك بد كانت ا 
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 ولم َيُقم  ِمن  َبعُد نبـي  في ِإسرائيَل كموسى

 

، وقاد بني إسرائيل من مصر، اهللأعظمهم جميع ا. تكلم موسى مع  فهو بياء المرسلين إلى بني إسرائيل بموسى،األنيمكن مقارنة أي من  ال
مثل هذا الوعد لن إن ا مثل موسى. ي نبي  اليهودالشعب يِعــد اهلل ليس من المستغرب أن ف من ثم. و واحدن آلشعبه في  اوحاكم   اوكان كاهن  

 من موسى. مكانة   أقلَّ  نبيت مقارنة هذا النبي الموعود بتم إذاله أي أهمية  كونت
 18 التثنية

 .. كونوا كاِمليَن ِعنَد الّربِّ إلِهُكم13

 אלהיך יהוה עם תהיה תמים יג

 ُيجيُز لُكُم الّربُّ إلُهُكم ِمثَل ذِلَك.م فال أنتتمَتِلكوَن أرَضُهم يسَمعوَن لِلُمَشعِوذيَن والَعرَّافيَن، وأمَّا  الذين. فأولِئَك األَُمُم 14

 אלהיך יהוה לך נתן כן לא ואתה ישמעו קסמים ואל מעננים אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים|  כי יד

 . عوا لهُ اسم. يُقيُم لُكم الّربُّ إلُهُكم نبـيًّا ِمْن بَيِنُكم، ِمْن إخَوِتُكم بَني قوِمُكم ِمثلي، ف 15

 תשמעון אליו אלהיך יהוה לך יקים כמני חיךמא מקרבך נביא טו

 .جِتماِعُكم ُهناَك أْن ال يعوَد ُيسِمُعُكم صوتَُه ويُريُكم تِلَك النَّاَر العظيمَة ثانيًة لِئالَّ تموتوا. طََلبُتم ِمَن الّربِّ إلِهُكم في حوريـَب يوَم ا16

 האש ואת אלהי יהוה קול את לשמע אסף לא לאמר הקהל ביום בחרב אלהיך יהוה מעם שאלת אשר ככל טז
 אמות ולא עוד אראה לא הזאת הגדלה

 
. 14تكملة لموضوع جملة  16جملة  كانتل 15ينا جملة وتخطَّ  14فلو قرأنا جملة  ؛لنصإلى اضافة الحقة إهي  15أن جملة جزم أَ  أكاد

 .18مستقبل مثل موسى يأتي في جملة قدوم نبي في البالحقيقي  الوعد -تدور حول موضوع آخر 15فإن جملة  ولكن كما نرى
 

 18 التثنية

. وُكلُّ َمْن ال يسَمُع كالمي اّلذي 19جميَع ما ُأَكلُِّمُه بِه.   إليهم. سأُقيُم لُهم نبـيًّا ِمْن بَيِن إخوتِِهم ِمثَلَك وأُلقي كالمي في فِمِه، فَينُقُل 18
 .ي أحاِسُبُه عَليهِ اسميتكلَُّم بِه ب

 لي:كما ي العبري النص
 

 אצונו אשר כל את אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא יח
מעמו אדרש אנכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש והיה יט
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 هذاستخدم ت يةالعبر العربية و  تيناللغ تا. كلاالذي يعني أن يقترب أو أن يكون قريب  " קרב \تأتي من المصدر "قيرب" מקרב\كلمة "مقرب إن
على هذا يكون  . وبناء  نفسه المصدر تأتي منو قارب تعني القرب أو أحد األ "قريب"وكلمة " קרב \الفعل الثالثي "قرب اذ نفسه المصدر
 .اليهود قرباءمن أ الموعود النبي

25 

26 

 “:Version The International Standardالعالمية القياسية "ة التي تعطينا ترجمة صحيحة هي النسخة الوحيدالنسخة  إن
I will raise up a prophet like you from among their relatives, and I will place my words in his mouth so 

that he may expound everything that I have commanded to them. 

 هي: والترجمة
 

 18 التثنية

 جميَع ما ُأَكلُِّمُه بِه. إليهمقاربهم ِمثَلَك وأُلقي كالمي في فِمِه، فَينُقُل . سأُقيُم لُهم نبـيًّا ِمْن بَيِن أ18

بين  -ا أو غير ذلكعمد   –ة مغلوطكثير من الترجمات ال. فيوجد المقدسمترجمي الكتاب  عنداهلل يوجد احترام "لكالم"  ، الألسفمع ا ولكن
 ية المختلفة:المسيحية و اليهودالترجمات 
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 .انهمإخو ا مثلك من بين قيم لهم نبيًّ أ.س18

 الجديدة العالمية النسخة

 سرائيليين.اإل انهمإخو ا مثلك من بين قيم لهم نبيًّ أ.س18
 

 (ESVاسية )اإلنجليزية القي النسخة
 (New American Standard Bible) الجديدةمريكية القياسية األ النسخة

 ا من بين قومهم مثلكقيم لهم نبيًّ أ.س18

نه خاطب قبيلة واحدة فقط لكان أقرباء هذه أعن قبيلة منهم. ولو  الله كاليهودي يتحدث عن الشعب  ا فهونه سيقيم لهم نبي  إاهلل" "قال  دماعن
هم  مأقرباؤه باألحرىأو  اليهودخوان إكمجموعة واحدة، ف اليهودنه كان يتكلم عن أاألخرى. وبما  ةحدى عشر القبيلة هم من القبائل اإل

سرائيل إنه لم يقم في أ فقد جاء فيه 34جده في التثنية نيل على هذا عليه السالم وهم العرب. والدل إسماعيلانحدروا من  الذين نسماعيليو اإل
 وهم العرب ال غير. ييناإلسماعيلهم ئقرباأبل هو من  اإلسرائيليينأو  اليهودليس من  18مثل موسى. فالنبي الموعود في التثنية  نبي
 

 34 ةالتثني

 ،.  ولم يـَُقْم ِمْن بَعُد نبـي  في ِإسرائيَل كموسى اّلذي عَرَفُه الّربُّ وجهاً إلى وجهٍ 10

 יולאקםנביאעודבישראלכמשהאשרידעויהוהפניםאלפנים

 

اضح لكان و تاريخ و أ اسمشخص أو لحدث قادم في المستقبل. لو كان هناك نبي؟ النبوءات بطبيعتها صورة ليمكننا تحديد هوية هذا ال كيف
أن عوا النبوة. ولمعرفة هذا النبي علينا ليدَّ  االسمسيظهر كثيرون ُيسمون أنفسهم بذلك  نفسه، الوقت في ،ولكن .من السهل معرفة الشخص

هم. وبما أن ئقرباأسرائيل وسيكون من إنه موعود لجميع بني إسرائيل إعن شخص ليس من بني  وأن نبحثالسالم  عليهبموسى  نقارنه
ا. حيا ص، فهو ليس مرشح  اهلل ابنأو  المتجسدَ  اهللَ يين المسيحعتبر بين عيسى ي في  اهللَ  هو عالوة على ذلك، حتى لو لم يكن ُيعتبرو ح 
ن الجدول أدناه بين موسى قرباء بني إسرائيل. يقارِ أفي حين أن النبي الموعود هو من  فإن عيسى عبراني  أو من بني إسرائيلالجسد، 

هم الصالة والسالم.وعيسى ومحمد علي
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  موسى للمسيحيين اوفق   عيسى محمد

 1 طبيعية والدة ----- طبيعية والدة

 2 طبيعي موت ----- طبيعي موت

 3 كامل نسانإ ----- كامل نسانإ

 4 وأنجب تزوج ----- وأنجب تزوج

 5 العربية الجزيرة في مرات عدة مكث ----- العربية الجزيرة في عاش

 6 ونبي رسول ----- ونبي رسول

 7 تباعهأ مع هاجر ----- تباعهأ مع هاجر

 8 وديني مدني حاكم ----- وديني مدني حاكم

 9 به منواآو  كنبي شعبه قبله النهاية في ----- به منواآو  كنبي شعبه قبله النهاية في

 10 الحرب في تباعهأ قاد ----- الحرب في تباعهأ قاد

 11 تباعهأل شريعة مقدَّ  ----- تباعهأل شريعة قدَّم

 
فعيسى عليه  ,ل هذاب  قَ لمسلمين تَ ل والال يمكن للمسيحيين ؛ و يوحنا المعمدانامرأة أعظم من  تهولد نه ال يوجد رجلإعيسى عليه السالم  يقول

عيسى عليه السالم كان  أن الحق، فغير مقبول, فذلك أمر ن عيسى عليه السالم إلهإومحاولة التهرب من هذا بالقول  .امرأة تهالسالم ولد
 ر به.عليه وسلم وهو النبي الذي جاء عيسى عليه السالم ُيَبش   اهللصلى  ديتكلم عن محم

 
 اللبسم " آية وتوجدسورة  114 على نآالقر  يحتويوليس كالمه هو.  اهلل من صفات هذا النبي الموعود أن ما يقوله سوف يكون كالمَ  نإ

من عنده.  بشيء محمد اهلل ولم يأتِ السالم هي من عند الصالة و وكل شريعة محمد عليه  ,اهللرة هي كالم فكل سو  مرة. 114 الرحمن الرحيم"
فترجمة كما هي لم تتغير ولم تتبدل.  اهللوبقيت كلمات  ,ك جبريلالسالم عن طريق المالالصالة و  عليهاهلل رسالته إلى محمد  ىوحألقد 

 .بأي حال من األحوال و ُيبدلهأاهلل فال يجوز لنبي أن يغير كالم  ،نآالقر  آياتمعاني ترجمة لهي نما ا  و القرآن ال تكون قرآن ا 
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 مالخي ورسول العهد

ابن بط تبمر  مجيئهعليه السالم كان عن يوحنا المعمدان وكيف أن  عيسى أن كالم، فإن تالميذ عيسى عليه السالم ظنوا 17ِلَمتَّى  اوفق  
 يليا.إبأن يوحنا المعمدان هو لسالم يوحي بدا وكأن عيسى عليه اف ؛اإلنسان

. 12. فأجابـَُهم نَعم، َيجيُء إيلّيا وُيصِلُح ُكلَّ َشيٍء.  11يقوُل ُمَعلِّمو الشَّريَعِة يجُب أْن َيجيَء إيلّيا أوَّاًل  لماذا. فسأَلُه التَّالميُذ 10
. فَفِهَم التَّالميُذ أنَُّه كاَن 13على أيديِهم.   سيتألَّمُ  اإلنسان ابنواُهم. وكذِلَك ولكنِّي أقوُل لُكم جاَء إيلّيا فما َعَرفوُه، َبْل َفعلوا ِبه على هَ 

 ُيكلُِّمُهم َعْن يوحّنا الَمعمداِن. 

 
 يليا.إأن يوحنا المعمدان أنكر أنه  1نقرأ في يوحنا  ولكننا

عتَـَرَف قاَل ما أنا عتَـَرَف وما أنَكَر، ا. فا20 أنتوالويّـيَن ليسألوُه َمْن  ِمْن ُأوُرشليَم َكهَنةً  اليهود هإلي. هِذِه َشهادُة يوحنَّا، حيَن أرَسَل 19
 ال. ابَ النَّبـيُّ أج أنتإيليَّا قاَل وال إيليَّا. قالوا هل  أنتهل  إذا، أنت. فقالوا َمْن 21.  المسيح

م ،نه ُمرَتبك وال يعرف من هوأيليا يعني إما إإنكار يوحنا المعمدان كونه  إن  ينهذان التفسيران غير مقبولو  !عيسى عليه السالم أخطأ أن اوا 
الذي يبقى هو أن ُكت اب هذه  الوحيدرساالتهم. فالتفسير  هي األنبياء والرسل يعرفون من هم وماف .لمسلمين على حد سواءال لين و يللمسيحال 
ن ُيثبت أالذي يريد  َمتَّىنجيل" إكما هو واضح في " -صصهم معلومات متناقضة أو حرفوا القإلي وصلت أنهم " هم المرتبكون أواألناجيل"

 .اليهوديليا الذي يأتي قبل مسيح إليجعل يوحنا المعمدان هو  -معتقده ولو كان عن طريق التحريف
 
ن كالم يوحنا ا منهم. ولو افترضنا أويوحنا المعمدان ُينكر أن يكون واحد   ،شخاصأاليهود كانوا يتوقعون ثالثة ف، 21-19:1ليوحنا  اوفق  

فال ُبد  المسيحلم يكن يوحنا المعمدان هو  إذاف ،نجيله"إراد يوحنا أن ُيثبت في "أالمسيح كما ا أنه ليس المعمدان قد تم تحريفه ليكون واضح  
ما النبيإإما  يكونأن  ولكن يوحنا المعمدان  نونبيا نالو سُ ر  االسالم هم اعيسى ومحمد عليهم ، نجد أنسالماإلولكنه ُينِكر ذلك. ففي ، يليا وا 

 فمن يكون الثالث؟ ثانييوحنا المعمدان هو الأن و  ةعيسى عليه السالم هو واحد من هؤالء الثالث أن فلنفترض نبي فقط.
 3 مالخي

َتطلبونَُه ورسوُل الَعهِد  اّلذي-السيد-أمامي، وُسرعاَن ما يأتي إلى َهيكِله الّربُّ  الطريق. وقاَل الّربُّ القديُر ها أنا ُأرِسُل رسولي فُيهيِّـُئ 1
 .اّلذي بِه ُتَسرُّوَن. َها هَو آتٍ 

 
 .ايجعلون من السيد رب   إذ إنهمفي الترجمة  ينيالمسيح تكالحدى مشإ"السيد" وهذه  إلى ن تَُترجمأيجب لتي سبق ذكرها "الرب" ا كلمةإن 

 אשר הברית ומלאך מבקשים אתם אשר|  האדון היכלו אל יבוא ופתאם לפני דרך ופנה מלאכי שלח הנני א
 צבאות יהוה אמר בא הנה חפצים אתם
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وبهذا فإنه  ،إلهي" يهوهيلياهو[ يعني "إيليا/إ]-[ אליהו/אליהيليا ]إاسم ن إ. إيلياهو  الطريقد يون أن الشخص الذي َسُيَمه  المسيح يفترض

ا ُأطلَقت  التيفي صفة "مسيح"  لحالا وكصفة كما ه -همهإلهو  هيهو ف –بياء األنا ينطبق على جميع الرسل و ض  أي . اليهودعلى غير أيض 
 شخاص:أ ألربعةسُتخِدَم يليا اإاسم ن أالقديم، نجد  عهدوفي ال

 نبي في زمن حكم الملك أخاب. .1
  27:8ولى يام األخبار األأابن يروحام.  .2
 21:10عزرا  .من بني حاريم .3
  26:10عيالم. عزرا  ابن .4
 
رسول العهد  -اليهوديليا في عهد أخاب وسوف يظهر قبل ظهور مسيح إخر غير النبي آا في مالخي هو لقب لشخص يليإاسم  أن عتقدأ

براهيمو  اهللبين  ا لمالخي طريق الخطأ. وفق  ب وأ ابسبب عدم ترجمتها بشكل صحيح عمد   خطأ   هذه النبوءة فهموا ينيالمسيحو  اليهود أن. يبدو ا 
ن يجعل أنجيل" يوحنا إولهذا حاول " ,يلياإأن هذا الرسول هو  اليهوديون و المسيح"للسيد". يظن  الطريقد ِلُيَمه   "ه سيبعث "رسوال  نإ اهلليقول 

إالَّ  ماءِ . ما َصِعَد أَحٌد إلى السَّ 13، يقول عيسى عليه السالم "3ا ليوحنا ا، وفق  يض  أيليا ولكن يوحنا المعمدان أنكر ذلك. و إيوحنا المعمدان هو 

لى السماء كاذبة وبهذا فهو ميت ولن يعود من إيليا إذه الجملة صحيحة فتكون قصة صعود ه كانت إذاف" سان الذي نَزَل ِمَن السَّماِء.ابن اإلن
مرتبك  من عيسى عليه السالأما إ لكان معنى ذلك ،11:2 كما هو مذكور في الملوك الثاني لى السماء فعال  إيليا قد صعد إ أنولو  السماء.
ما  ،ائقالحق وال يعرف  .الخيالهم ومن محض ئهواأ وفقالمقدس" يؤلفون قصصهم ن ُكتَّاب "الكتاب أوا 

 
 مع –" األناجيلاب "ت  يون وكُ المسيحيليا كما َيدَّعي إلو كان يوحنا المعمدان هو ف ؛"شيءُيصِلح كل يليا "إالمفترض أن ، من 11:17َمتَّى  في
 ار  ا صغييوحنا المعمدان إال دور   ؤديا. وال يالنفي طبع  ؟ الجواب على ذلك هو اشيئ  هل أصلح  مور التي أصلحها؟فما هي األ -نه أنكر ذلكأ

عيسى  أن اأن التالميذ ظنوا ظن   الواضحردن في البرية. ومن َد على ضفاف نهر األمَّ تزلهم وعَ نما اعا  لم يختلط بالناس و هو في القصة. ف
في مالخي  به المقصوداهو إلين إا من تخمين مؤلف كتاب َمتَّى. يض  أوهذا  ,13:17ى ا لمتَّ ق  عليه السالم كان يتكلم عن يوحنا المعمدان وف

المقصود هو  -سرائيل الضالة فقطإشياه بني إلى رِسَل أُ الذي  –أن عيسى عليه السالم عتقد ؛ وأاليهودلقب لنبي يأتي قبل مجيء مسيح  هو
 ذلك. تُ ثبِ أُ وسوف  ,خرهمآبياء و األنلقدوم أعظم  الطريقد يليا الذي َسُيَمه  إب
 

عليه السالم، كما رفضوا  عيسىتعاليم بشكل قاطع ال جدال فيه. لكنهم رفضوا  المنتظر اليهودعيسى عليه السالم ليوضح هوية مسيح  جاء
مام مسيح أالطريق ئ السالم( عندما جاء. لو كان يوحنا المعمدان هو الرسول الذي جاء ليهي  الصالة و )محمد عليه  اإلنسان ابنتعاليم 
واتبع عيسى عليه السالم  شيء، لكان قد ترك كل المنتظر اليهوددان يعتقد أن عيسى عليه السالم هو مسيح م، ولو كان يوحنا المعاليهود
 نفسها ةلطريقالسالم َعمَّدا با االتعميد على طريقته. كل من عيسى ويوحنا المعمدان عليهمفي  من تعميده والمضي وحده واستمراره بدال  
 . اإلنسان ابنلقدوم  الطريق كالهما كان ُيمهدو  ,اهللرا بقرب قدوم مملكة وبشَّ 
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يمهد  اهللن: رسول من ين مختلفيأن مالخي يتكلم عن شخص الواضحومن  ,ا كلمات مالخين ندرس ونفسر جيد  أمن ذلك، علينا  للتحققو 

 المهمة في نبوءة مالخي:الكلمات و . المنتظر اليهودمسيح  -لسيد العهد الطريق
 .تعني رسولو " مالكي/מלאכי" .1
 معين.  شيءإلى مور في نصابها ويتوجه ب البيت ويضع األُ َوُيَرت   ،مور والتخلص من االلتباسبنا" وتعني توضيح األ/ פנה"   .2
 .و طريق عبادة ومنهجأديرخ" وتعني طريق /דרך"  .3
 .اهللوامر أظار نتاو  اهللوبطريقة ترضي و بوجودي أمامي ألفني" وتعني /לפני"   .4
 دون " وتعني السيد أو الرب.أ/אדוןكلمة "  اخير  أو  .5
 
 

27 
 

28 
 

29 
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 32  

 :تيكاآلالصحيحة ، تكون الترجمة 1:3في مالخي  المستخدمةتوضيح معاني الكلمات  وبعد

(. وفجأة يّ إلمور ويزيل االرتباك وسوف يجعل الناس يتوجهون األُ وضح مور في نصابها  أو سوف ياألنا ُأرِسل رسولي وسوف يضع أ ها
 سيأتي السيد الذي تنشدونه  تنتظرونه( إلى الهيكل: رسول العهد الذي ترغبونه قادم. هكذا يقول القدير.

 אשר הברית ומלאך מבקשים אתם אשר|  האדון היכלו אל יבוא ופתאם לפני דרך ופנה מלאכי שלח הנני א
 צבאות יהוה אמר בא הנה ציםחפ אתם

سرائيل؟ هذا ناتج عن إجد ارتباك والتباس داخل بيت بني يو  لماذامور في نصابها؟ و لترتيب ووضع األإلى اسرائيل إيحتاج بيت بني  لماذا
قدوم رسول العهد مور قبل ِسَل عيسى عليه السالم لتصحيح األ. لقد ُأر إسحاقود، من المنتظر هو من نسل دا اليهودمسيح  بأناعتقادهم 

براهيمو  اهللبين   اهللبياء ولجعل الناس يتوجهون إلى األن رخِ آل الطريقرِسَل عيسى عليه السالم لتمهيد أُ إسماعيل. لقد عن طريق الذبيح  ا 
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" على رسالة عيسى الطريق" اسموائل يون األالمسيحالمستقيم. لقد أطلق  الطريق: اهللة المرضية لعبادة الطريق بطريقة ُمرضية له ولتبيان

ى المعن هذاالعبرية والعربية تعطي خرى بأُ ك كلمة في العربية مصدر "َدَرَك". وهنا ويقابلها ,ديرخ"/דרךهنا هي " العبرية لكلمةعليه السالم. وا
. وبهذا فإن اإلنسان بناة التي سيأتي بها الطريقللتحدث عن  7الكلمة التي استخدمها دانيال  هي "دينا". هذه وباآلراميةوهي "دين"  نفسه

: اهللالمستقيم لعبادة  الطريقرض ويقيم في األ اهللبياء والذي سوف يقيم مملكة األنخر آ لقدوم الطريقتهيئة  يه الممهمة عيسى عليه الس
 خر.آال فرق بين شعب و  ،خرىمم األطريق مفتوح لليهود وغيرهم من األُ 

33 

 

34 

أعظم من  امرأةه ال أحد مولود من نإعيسى عليه السالم قال  أن نجد، 11خرى. ففي َمتَّى أُ عة واضح مرة رب" األاألناجيلارتباك ُكَتاب " إن
 دناه من الترجمة العربية المشتركة:أالكالم ويستبدلونه كما هو مقتبس فالمترجمون العرب ُيخفون هذا  ألسفومع ايوحنا المعمدان. 

 في َملكوِت السَّماواِت أعظُم ِمنُه. الذينأعظُم ِمْن يوحّنا الَمعمداِن، ولِكنَّ أصَغَر أقوُل لُكم ما ظَهَر في الّناِس  الحق. 11

عيسى عليه السالم مولود من امرأة. اللعب والتحريف  ألنن يوحنا المعمدان أعظم من عيسى أهذا يعني  ألن" مولود من امرأةفقد حذفوا هنا "
 إذاة. الحقيقلى معرفة إقد يؤدي  اشيئ   اخفاء الحقائق كلما وجدو إلون ويحاو  ،يومنا هذاإلى ا ستمر   يزال مالاهلل" يون "كالم المسيحبما ُيسميه 
 تهنسان ولدإاألنبياء وأعظم قد قال هذه الجملة فإنه يتكلم عن رسول العهد محمد عليه الصالة والسالم وهو أعظم عليه السالم كان عيسى 

 امرأة.
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أعظم من موسى عليه السالم؟ هل أتى بمعجزات  بأعمالرض؟ هل قام نسان على وجه األإالذي قام به يوحنا المعمدان ليكون أعظم  فما

ن أوال يمكن  ,ا بالنفيود وسليمان؟ الجواب طبع  إبراهيم ويعقوب وموسى وداأعظم من  أعظم من معجزات عيسى عليه السالم؟ هل هو
 هألنه تأتي كانتم بأنبياء والقول األنكثير من بليسير مقارنة ا بالشيءال إفيوحنا المعمدان لم يقم  .عن يوحنا معليه السال يكون كالم عيسى
م كالم عيسى عليه السالل ارض. فوفق  اهلل على وجه األخلق  أعظم هجعليل اوليس حتى كافي   ،صلاأل الطريق ليس صحيحد الرسول الذي ُيَمه  

. جاء اإلنسان ابنعيسى عليه السالم كان يتكلم عن قدوم  أنرتباك يزول عندما نعلم يوحنا أعظم من عيسى نفسه. ولكن هذا اال نإنقول 
 واليقم به نبي رض. فما قام به محمد عليه السالم لم اهلل على وجه األقامة مملكة ا  و  م ابن اإلنسانُيَبشر بقرب قدو عيسى عليه السالم لِ 

مملكة  اهللجعل مملكة  -اإلنسان ابن -بياءاألنمة رسول. ولكن خاتم أولكل  ارافي  ا جغسالم محدود  اهلل قبل اإلمن قبل. لقد كان حكم  رسول
 نتطرقوسوف  ؛القديمرض وبلسان واحد كما هو مذكور في العهد اهلل موحدة في كل بقاع األماكن وجعل طريقة عبادة عالمية في جميع األ

 الحق الطريقالذي سيقيم  اإلنسان ابنالمستقيم وبقرب مجيء  اهلل"بطريق"  من عيسى ويوحنا المعمدان ُيبشر ل  كان كُ  لقد ا.لذلك الحق  
 للهيكل: بالذكر أن القرآن يذكر قدوم محمد فجأة الجدير. ومن اهلللعبادة 

 
 سراءسورة اإل(1اِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر  الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحرَ  ُسْبَحانَ 
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 ُأغنية جديدة من مكة والمدينة
 42 إشعياء

يقة ال يزال ُيِشع هنا وهناك. الحقإال أن ضوء  ،ضافاتواإل والتغييرات اليهودي قد خضع للتنقيحات المقدسالرغم من أن الكتاب  على
مهمة ولكن الفصل طويل وال  إشعياءفي هذا الفصل، كل الجمل في و رسول العهد.  ,المسيحيصف  -على وجه التحديد - 42 إشعياء

 ولذلك سيتم تلخيص أكثر اآليات أهمية فقط. ,كله سهمجال القتبا
 
تعني كلمة "ِمشبات" و ِمشبات( للشعوب. /  משפטنه سيجلب العدالة / الحكم )أو  ,دم والعبد/ الخا ـهذا الشخص ب اهللصف : ي1الجملة •

 35والمحاكمة.  ,ويحكم ,الحكم والعدالة
 وصف لشخصيته. :2 الجملة•
 : وصف لشخصيته.3 الجملة•
/  איالجزر / /  אייםة هنا هي "سئي". الكلمات الر اهللفي األرض التي ينتظرون فيها "كتاب  العدلحتى يقيم  ستكين: لن ي4الجملة •

 .لتوراته/قوانينه"/  ולתורתוأين/حيث" " و "
 على نفسه. اهلل: ُيثني 5 الجملة•
نور /  לאורגוים"" وبأجمعهمعهد للبشر /  לבריתة هنا هي "لألمم. الكلمات الرئيس او مصباح  أللبشرية ونور ا  اميثاق   اهلل: جعله 6 الجملة•

 ."جوييم -األمم
 يقة ويطلق سراحهم من سجن الظالم )من الظالم إلى النور(.الحق: سوف يجعل الناس يرون 7 ةالجمل•
 له المجد وحده. ؛نفسهُيثني اهلل على : 8 الجملة•
 ة؛ أشياء جديدة قادمة. سأجعلك تسمع عنها قبل أن تظهر.القديم: اختفت األشياء 9 الجملة•
 في جميع أنحاء األرض ومن كل سكانها.حه للرب أغنية جديدة. سب   ن  : غَ 10الجملة •
 ( يصرخون من أعلى الجبال.إسماعيل: سكان األرض التي يعيش فيها قيدار )نسل 11 الجملة•
 و ينشدون مدائح الرب.أ: يعطون المجد للرب و "يقرأون" 12 الجملة•
 خصومه.ه يهو : سيغلب 13 الجملة•
 ه.ءعداأ: سيدمر الرب 14الجملة •
 تحذيرات. يهوه: يعطي 15 الجملة•
ملتوية"  ر الظالم إلى نور ويصقل "مساراتالممر" الذي ال يعرفونه. سوف يغي   /الطريقة /الطريقالناس على " يهوه: سوف يقود 16 الجملة•

 ة / الممر".الطريق/  الطريق/  בדרך" يهنا ه المهمةويجعلها مستقيمة. لن يتخلى عن هؤالء الناس. الكلمة 
وثان.عابدي األ اهلل: سيخزي 17 الجملة•
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مأنت: 18 الجملة•  عوا وانظروا.اسممي والعُ  م أيها الص 
 كمشلم / مثل المسلم"./  כמשלם. الكلمة المهمة هنا هي "الي ا أو كامال  " مثعمىأصم و أالذي كان " |عبديخادمي ْصبحيُ : سَ 19 الجملة•
 : من منكم سيستمع وينظر للمستقبل.23 الجملة•
 و توراته.أه تعاليمولم يستمعوا ل" בדרכיוباع كتابه "طريقته / رفضوا ات   ألنهمي اليهودب يعاقب الشعب : الر 24 الجملة•
 

التوراة  هالجديدة؟ ما هي هذغنية حوه؟ أين عاش قيدار بالضبط؟ ما هذه األُ من أهل قيدار على وجه التحديد أن يسب   اهلليطلب  لماذا
 ؟الجديدةة" الطريق" وألجل من؟ ما هذه "العبدا هذا "؟ ما هي الحكومة التي سيقيمهالجديدة

 
هذه  اهلل"عبد"  ا؟ هذه هي المنطقة التي سيؤسس فيههلل غنية" وطريقة عبادة جديدةأُ دعونا نحدد أين تقع أرض قيدار حيث ستكون " ،أوال  

 ووفق ا . إنه سلف محمد عليه الصالة والسالم.سماعيلإلالثاني  بناالهو  -المقدسا للكتاب وفق   -الجديدة. قيدارالعدالة ويحكم بـ "التوراة" 
 في شبه الجزيرة العربية. إسماعيللما قاله القس شارلز فورستر في كتابه "الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية"، فقد عاش نسل 

 

، وخرائطها التوضيحية، فإن إثبات نسل سأوضح لسعادتكم، أنه، مهما كان المجال الذي ُسِمح لي لنقاشي السابق، في المذكرة التالية"
و الحديثة أسية، سواء في الجغرافيا القديمة العرب من إسماعيل هو مؤكد من خالل معرفة وتحديد موقع جميع القبائل اإلسماعيلية الرئي

 35ا هذا."ها في وقتننلشبه الجزيرة العربية، على نفس األرض التي استوطنوها في أيام موسى، والتي ال يزالون يسكنو 
According to, Rev. Charles Forster in his book, “The Historical Geography of Arabia”, the descendants of 

Ishmael lived in the Arabian Peninsula . 

 

I shall venture only to observe to Your Grace, that, whatever weight may have been allowed to my former 

argument on that head, in the following Memoir, and its illustrative maps, the proof of the descent of the 

Arabs from Ishmael is further certified and enlarged by the recovery of all the chief Ishmaelitish tribes, 

both in the classical and in the modern geography of the Arabian peninsula, upon the same ground which 

they occupied in the days of Moses, and which they continue to occupy in our own.35 

 

 المدينة المنورة.و في الحجاز حيث توجد مكة  بالضبطقيدار هو  حفدةمكان سكن وحكم  إن

الكتاب المقدس، حيث إن الرتبة القديمة وعظمة هذا الشعب  في المكان المؤكد لسكن قيدار المذكور يالمحافظة الحجاز هي بالت إن
 ستنتاجاالفتراضات، إما أن البلد قد غير سكانه كلًيا، أو الجزيرة العربية ال تترك أي تفاسير أخرى من بين اال -قبائل–بين شعوب 

 36اعيليون أحفاد قيدار وعائلته. الحاضر، هم اإلسم الوقتالصحيح، أن سكانها، في 

The province of Hedjaz being thus the ascertained seat of the Kedar of Scripture, the ancient rank and 

greatness of this people among the nations of Arabia leaves no middle term, between the gratuitous 

assumption, that the country has altogether changed its population, or the rational conclusion, that its 

inhabitants, at the present day, are Ishmaelites of the lineage and family of Kedar. 36 
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ل على تأكيد مادي من مكان آخر الذي يعطيه النبي إشعياء، أن مكان سكن قيدار يجب أن ُيطلب في هذا الموقع، يحص فتراضاال
رض قيدار؛ حيث سيعترف كل قار  على دراية بجغرافيا الجزيرة العربية بأنه بالتحديد منطقة الحجاز، بما في ألللنبي نفسه، وصفه، أي 
 37المنورة.  –والمدينة  ّكةذلك مدينتيه الشهيرتين م

And, 

The presumption thus afforded by Isaiah, that the seats of Kedar should be sought in this last quarter, 

receives material confirmation from another place of the same prophet, his description, namely, of the 

land of Kedar; which every reader conversant with Arabian geography will recognize as a most accurate 

delineation of the district of Hedjaz, including its famous cities of Mekka and Medina. 37 

 

سماعيل بعد و  إبراهيمالحرام" وهو الكعبة التي بناها  اهللمكة هي مكان وجود "بيت  إن " اهللنها "بيت إاألخير بكبش عظيم.  اهلل ىن فدَ أا 
ومن " חגגتباعه بالحج "أرض مصر حيث قام هو و أنها وجهة موسى عليه السالم بعد خروجه من إا. ي  ها سنو إليون بالحج المؤمنحيث يقوم 

 -من شعوب مختلفة -ماليين من الناسالعينه حيث نها المكان إلى األرض المباركة. إ نحو نهر األردن للدخول شماال   توجهوابعدها 
ك. لبيك ال شريك ليإن الحمد والنعمة إهم لبيك. لبيك ال شريك لك لبيك. لبيك الليدة للرب" غنية جدأُ ون " يغن  وبصوت عال   اهلليلتقون ويمجدون 

 لك لبيك.
 

نها مكان إقامة إوثان. ا من عبدة األهرب   المؤمنينتباعه من أالمنورة من الناحية األخرى هي وجهة محمد عليه الصالة والسالم و  والمدينة
نجيل" إ. و"اهللبياء. مملكة لكل مؤمن من أي بقعة من بقاع األرض ومن أي شعب من خلق األنريخ في األرض ألول مرة في تا اهللمملكة 
 لى كل مكان على وجه هذه األرض.إسيصل  -نآالقر  – لكةهذه المم

 
-1مل من الجُ  ورسوله محمد عليه الصالة والسالم: ففي اهللكل جملة في هذه النبوءة لنرى كيف تنطبق على عبد  فسنقوم بتحليل ناآل ماأ
وشرائع للحكم  وانينقوسوف يحتوي هذا الكتاب على  ,وسوف يكون له كتاب ليحكم به والحاكم،اهلل والقاضي لق عليه لقب عبد طَ يُ  4

 حكام الدنيوية.على سائر األ اهللكم و مملكة" تقيم حُ أحتى يقيم "حكومة  تسلموتطبيق العدالة ولن يس
 

يـَْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا  الذين المؤمنين( قـَيًِّما لِّيُنِذَر بَْأًسا َشِديًدا مِّن لَُّدْنُه َويـَُبشَِّر 1ِعَوًجا  َل َعَلٰى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه لِلَِّه الَِّذي َأنزَ  اْلَحْمدُ 
 الكهف (5يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبًا   َأفْـَواِهِهْم ِإنَكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن   آِلبَائِِهْم َكبـَُرتْ ( مَّا َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َواَل 4َوَلًدا   اللاتََّخَذ قَاُلوا  الذين( َويُنِذَر 3أَبًَدا   يهِ ( مَّاِكِثيَن فِ 2 
 

خرج الناس من الظلمات وسوف يُ  اليهودلجميع األمم من غير  انور  و  اوعهد   اسيكون ميثاق   "هذا الرسول" أنُتعِلماننا  7رقم و  6رقم  الجملتان
 ه.تعاليمباع لى معرفته وات  إاهلل لى النور ومن عدم معرفة إ
 

 إبراهيم( 1َك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإَلٰى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد  اليِكَتاٌب َأنَزْلَناُه   الر
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 األحزاب( 47َفْضاًل َكِبيًرا   اللَلُهم مَِّن  بأن المؤمنين( َوَبشِِّر 46  َوِسَراًجا مُِّنيًرابِِإْذنِِه  الل( َوَداِعًيا ِإَلى 45النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا   ايها يَا
 

في جميع  اهللسيكون تمجيد  - العالمية() الجديدةة الطريقاقتربت و  القديمة ةالطريق انتهت ، تتكلم عن أمور جديدة ستأتي.12-9الجمل من 
 لعبادته. أرض قيدار هذه هي الحجاز حيث  الجديدةة الطريقو أللرب  الجديدةغنية هذه األُ  نشوء كموقع" أرض قيدار اهللاألماكن. ويذكر "

 -القديم الطريقستكون عالمية.  اهللفي عبادة  الجديدةة الطريق، و الجديدةغنية والمدينة المنورة. هذا هو المكان الذي َستُقرأ فيه األ مكةتقع 
 االتي تنبأ به اهللهت. هذه هي مملكة نتاقد  -بهم أو مجموعات محددة من الناسو ن إلى شعو األنبياء والمرسلفيها  كان يرَسل الذي الزمن

 ون تسبيحه وذكره. ويتلُ  اهلل دانيال. سيمجد الناُس 
 

وََكِلَماتِِه  اللَوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِ  اللبِ  َويُِميُت َفآِمُنواِإلََٰه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي  َواأْلَْرِض اَل َجِميًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت  اليكم اللالنَّاُس ِإنِّي َرُسوُل  أيهاا يَ  ُقلْ 
 األعراف (158تـَْهَتُدوَن  َلَعلَُّكْم  َواتَِّبُعوهُ 

 
 األنبياء( 107َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن   َوَما
 

 سبأ (28َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيًرا َونَِذيًرا َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن   َوَما
 
 ا. مستقيم   الطريقيق جديد وسوف يجعل هذا لى طر إاهلل الناس ، سيهدي 16جملة رقم  في
 

مجيء محمد عليه الصالة  وثان قبلمنطقة قيدار كانوا يعبدون األ أهل أنومن المعروف  ،وثاناأل عبدةيتم تحذير  17وفي جملة رقم 
 النجاسات الوثنية. هذهالحرام من  اهللوثان وتطهير بيت الذي بدوره قام بتحطيم األوالسالم 

 
 السجدة (3ِمن رَّبَِّك لُِتنِذَر قـَْوًما مَّا أَتَاُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن   الحقُلوَن افْـتَـَراُه َبْل ُهَو يـَُقو  مْ أَ 

 
 إبراهيم( 1ِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد  َك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإَلٰى ِصَرااليِكَتاٌب َأنَزْلَناُه   الر

 
 الفاتحة (7َن  اليَأنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ  الذين( ِصَراَط 6الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم   اْهِدنَا
 

/ משלמימ" أنهم اهللن في عالقتهم بو ن مكتملاآل نهمإ. اهللقبل معرفة "طريق"  يان امعُ  اهلل قُ تتحدث عن كيف كان خلْ  24و 23و 19 الجمل

التي تستخدم للمسلمين.نفسها الكلمة  هي 19التي استعملت في جملة َكُمشِلم" / כמשלםن كلمة " إ". ُمشِلميم
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38 
 

 قيدار. عن طريق إسماعيلال محمد عليه الصالة والسالم حفيد إاهلل هذا ما هو عبد  أن الواضحيكون من  42 إشعياءتحليل  بعد

 
 

http://biblehub.com/interlinear/ saiah/42.htm 
:42اشعياء   

 
 . هل فيُكم َمْن يسَمُع هذا الَكالَم، وُيصغي ويسَتِمـُع للزمن الذي سيأتي للمستقبل(؟ 23

 כגמיבכםיאזיןזאתיקשבוישמעלאחור 
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 بخصوص الجزيرة العربية وحي  

 21 إشعياء

إسَتقِبلوا الهاِرَب الجائَِع  . هاتوا ماًء لِلَعطشاِن يا ُسكَّاَن تيماءَ 14 . وحٌي على العرِب بـيُتوا في َصحراِء العرِب، يا قواِفَل الدَّدانيِّينَ 13
. وهذا ما قاَلُه لَي 16الحرِب.   . ُهم هارِبوَن ِمْن أماِم السُّيوِف، ِمْن أماِم السَّيِف الَمسلوِل والَقوِس الَمشدودِة وَويالتِ 15بالخبِز.  

، ِمْن َجباِبرِة بَني 17 يَفنى ُكلُّ َمجِد قيدارَ  -جيربعد سنة كسنة األ –ٍة وال نُقصاٍن الّربُّ بعَد سَنٍة بال زياد . وال يَبقى ِمْن أصحاِب الِقسيِّ
 قيداَر، غيُر القليِل. أنا الّربُّ إلُه بَني ِإسرائيَل تكلَّمُت.

نما ا  و  و نقصانأُ سنة بال زيادة ال تكون  16غير قصد. فترجمة جملة رقم  أم عنعن قصد  سواء   طأ  الترجمة العربية المشتركة خ نفإ ألسفمع ا
 األصلي لهذه النبوءة. العبريوكذلك النص  نجليزيةاإلالترجمة  ما يليوفي. الوقتفي ذلك  جيرسنة كسنة األهي 

16This is what the Lord says to me: “Within one year, as a servant bound by contract 
would count it, all the splendor of Kedar will come to an end. 17The survivors of the 
archers, the warriors of Kedar, will be few.” The Lord, the God of Israel, has spoken. 
(NIV) 

ה טז ר ִכי־כ ָּ֛ י ָאַמָּ֥ יא   ֲאד ָנָ֖ וד ָלֵּ֑ ַ֣י ָשנָה   ְבעָ֚ יר ִכְשנ  ה ָשִכָ֔ וד ְוָכָלָ֖ ָדִּֽר ָכל־ְכבָּ֥  :ק 
ר יז ֶשת וְשָאָ֧ י ִמְסַפר־ֶקָּ֛ ָּ֥ ר גִבור  ָדָ֖ ִּֽי־ק  טו ְבנ  י יְִמָעֵּ֑ ל יְה ָוָּ֥ה ִכָּ֛ ָ֖ ִּֽי־יְִשָרא  ִּֽר ֱאלה   :ִדב 

 
ثم  ،ضطهاد والقتلبإحضار الطعام والماء للذين هربوا من اال -يةوهي مدينة في الجزيرة العرب -ءسكان أرض تيما اهللهذه النبوءة، يأمر  في

اإلسالمية، فإن مجد قيدار سيصل إلى  التقاليدفي  اليهودية وثمان   التقاليدجير، سبع سنوات في اهلل أنه في غضون سنة كسنة األيعد 
 .هنهايت

 29 التكوين

إكتملِت  ناب. وقاَل يعقوُب لال21ه كاَن ُيحبُّها.  ألنهِذِه الُمدَُّة قصيرًة في نظرِه  كانت. فَخدَمُه يعقوُب َسْبَع ِسنيَن ليأُخَذ راحيَل، و 20
ُة فأعِطني ا أخَذ لَيئَة َبدَل راحيَل وجاَء بها  روبِ . وِعنَد الغُ 23وصنَع لُهم وليمًة، ُكلَّ أهِل حاراَن   ناب. فَجمَع ال22مرأتي ألتزوََّجها.  الُمدَّ

 ماذا ناب. فلمَّا طَلَع الصَّباُح عَرَف يعقوُب أنَّها لَيئُة، فقاَل لال25تِه لَيئَة.  بنجاريَته زِْلفَة ال ناب. ووهَب ال24يها.  إلى يعقوَب فدخَل علَ 
أسبوَع . أكِمْل 27في بالِدنا ال تـتزوَُّج الصُّغرى قَبَل الُكبرى.   ناب. فأجاَب ال26خدْعتني  لماذافعْلَت بـي أما خدمُتَك آلخَذ راحيَل ف

 زواِجَك ِمْن لَيئَة، فُأعطَيَك راحيَل أيضاً َبدَل َسْبِع ِسنيَن ُأخرى ِمَن الخدمِة عندي.
 

 القصص (27 " قَاَل ِإنِّي ُأرِيُد َأْن أُنِكَحَك ِإْحَدى ابنَتيَّ َهاتـَْيِن َعَلٰى َأن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَججٍ "

 اهللبوحدانية  نهمايمإضطهاد بسبب ا من القتل واالمن مكة خوف   المؤمنين تباعهأمع  رةعلى الهجُأجبر محمد عليه الصالة والسالم  لقد
 حيث مكة والمدينة المنورة. ان( الذي قطن هو ونسله في الحجازمحمد هذا هو سليل قيدار )عدنو وثان. ورفضهم لعبادة األ

 
يقول المحترم تشارلز فورستر في كتابه "جغرافية الجزيرة العربية":
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الذي يعطيه النبي إشعياء، أن مكان سكن قيدار يجب أن ُيطلب في هذا الموقع، يحصل على تأكيد مادي من مكان آخر  فتراضالا
للنبي نفسه، وصفه، أي أرض قيدار؛ حيث سيعترف كل قار  على دراية بجغرافيا الجزيرة العربية بأنه بالتحديد منطقة الحجاز، بما في 

 39والمدينة المنورة. ةكّ ذلك مدينتيه الشهيرتين م

The presumption thus afforded by Isaiah, that the seats of Kedar should be sought 
in this last quarter, receives material confirmation from another place of the same 
prophet, his description, namely, of the land of Kedar; which every reader 
conversant with Arabian geography will recognize as a most accurate delineation 
of the district of Hedjaz, including its famous cities of Mekka and Medina. 39  

 
 اهللف قديس( وفتحوا مكة وطهروا بيت الآتباعه )عشرة أالسنة الثامنة للهجرة تمت النبوءة عندما عاد محمد عليه الصالة والسالم و  في

صنام األ وتم تحطيمد. تاهلل في األرض تموثان. في تلك اللحظة اختفى مجد قيدار من الكفار والمشركين وبدأت مملكة الحرام من نجاسة األ
 اإللهعبادة  إلى -ول العهدمن ظهور رس سنة 2500قبل  إسماعيلومعه  إبراهيمكما بناها  - وعادت الكعبة وِمن حوِلها, الكعبة داخل 
 .الحق

 
 ي ذكرها بطليموس ليست سوى مكة:تقس تشارلز فورستر أن ماكورابا الال يؤكد

حرب. يجب قبيلة  هي موطن ألمة  با بطليموس، منذ زمن قديمامكة، التي كانت تنطق بشكل صحيح من قبل المثقفين ماكور  كانت
 40صلي لمّكة العرب وهي اختصار اصطالحي.با بطليموس هو االسم األوراي، أن ماكن إغالق موضوع قيدار بإثبات إيثولوجعلينا اآل

Mekka, correctly pronounced by the learned to be the Macoraba of Ptolemy, has, 
from time immemorial, been the metropolis of the Harb nation. We shall now 
close the topic of Kedar with an etymological proof, that Ptolemy's Macoraba is 
the original name, of which the Mekka of the Arabs is an idiomatic abbreviation.40 

 

 :اهللبيت  - وغستوس غودريتش على ِقَدم الكعبةالقس تشارلز أ ويعلق

 هو لكعبة، ال يمكن التشكيك في ِقَدم الكعبة؛ األكثر احتمااًل النظر عن عدم تصديق هؤالء، وكذب ُمدَّعي النبوة بخصوص ا بصرف
لهة الوثنية. الستقبال اآل اأنها تم بناؤها واستخدامها ألغراض دينية من قبل بعض البطاركة األوائل. وبعد إدخال األصنام، أصبحت مكانً 

ره، في وقته، له قداسة كبيرة من قبل جميع العرب. في وصفه لساحل البحر األحمر، يذكر هذا المعبد باعتبا وس،يقول ديودورس ِسكل
ويخبرنا بوكوك، أن الستائر أو الحجاب الحريري، الذي يتم تغطيته به، قّدمه في البداية ملك تقي من الحموريين، قبل سبعمائة سنة من 

 41محمد.

Reverend Charles Augustus Goodrich comments on the antiquity of Ka’ba, the House of God :
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Whatever discredit we may give to these, and other ravings of the Moslem 
imposter concerning the Caaba, its high antiquity cannot be disputed; and the 
most probable account is, that it was built and used for religious purposes by 
some of the earlypatriarchs; and after the introduction of idols, it came to be 
appropriated to the reception of the pagan divinities. Diodorus Siculus, in his 
description of the cost of the Red Sea, mentions this temple as being, in his time, 
held in great veneration by all Arabians; and Pocoke informs us, that the linen or 
silken veil, with which it is covered, was first offered by a pious King of the 
Hamyarites, seven hundred years before the time of Ma-homet.”41 
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 "حتى يأتي "شي لو

 49 التكوين
 :خطاء  أالمترجمون العرب  تكبر ا ييض  أهذه النبوءة  في

 َمْن َله طاعُة الشُّعوِب. .ال يزوُل الصَّولجاُن ِمْن يَهوذا وال عصا السُّلطاِن ِمْن ُصْلِبِه، إلى أْن يَتبوََّأ في شيُلوه10

من  مأخوذة   نجليزيةاإلمة الترج ما يليوفي"شي لو" ليست هي المكان الموجود في فلسطين وال يتوقع أحد أن يتبوأ أحدهم ذلك المكان.  فكلمة
(NIV وكذلك النص )صلي وتليهما ترجمتياأل العبري .NIV بين قوسين. ماوضعته ترجمتين بديلتين لكلمتين مهمتين عطيت 

 

10The scepter will not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his 
feet (or from his descendants ,  until he to whom it belongs( Shiloh or to whom 
tribute belongs) shall come  and the obedience of the nations shall be his. 

 עמים יקהת ולו שילה יבא כי עד רגליו מבין ומחקק מיהודה שבט יסור לא י
 الترجمة:

مر  أو من ُتدفع له الجزية نسله( حتى يأتي من يخصه األ يزول الصولجان من  قبيلة( يهوذا وال عصا الحكم من تحت قدميه  أو من ال
 او الضريبة( وتكون له طاعة الشعوب.

 الكلمات المهمة هنا هي: نإ
 .صولجانال وأعصا الشفات وتعني  /שבט .1
 (.سفل)انظر القاموس في األمر لمن يخصه األأو صانع السالم  والطمأنينة أوشي لو وتعني الهدوء والسالم  /שילה .2
 .شريعةالو أقانون الو يكتب أو ُيعطي أعني يأمر أو ُيقرر بقوة القانون خقاق وت /חקק .3
 .و يطيعأخضوع الطاعة و ال يكا وتعني /יקה .4

42
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43 

44 
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45 

46 

47 

 
تى يأتي من يخصه حيهوذا والنبوة من قبيلة  الحكمنتهي يوتأثير كبير. لن  كبيرة كنها تحتوي على معان  لالحجم و في  ةقصيرة وصغير  نبوءة
 ،، ال يمكن أن يكون من سبط يهوذا؟ أوال  " هذاشي لو" هو منف ه النبوة والحكم وتطيعه الشعوب.إليتنتقل  ,مر )شي لو(. وعندما يأتياأل

قبيلة  غيرا من جب أن يكون "شي لو" شخص  لكي تتحقق هذه النبوءة، يو كانا سيستمران في قبيلته.  والنبوةالحكم فإن  كذلك ألنه لو كان
على هذا النحو، ال يمكن أن يكون و كم بعد قدومه. سلطة الحُ  وذالن تملك قبيلة يهو  ؛والنبوة من قبيلة يهوذا الُحكمه سيأخذ دور ألنيهوذا 

ينتمي إلى قبيلة يهوذا. -المقدسا للكتاب وفق   - ألنهعيسى عليه السالم هو "شي لو" 
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ا ل يكون سوف تنتقل سعندما يأتي، و عاله. أظهرنا أوتطيعه. وهو ليس من قبيلة يهوذا كما  مماألُ وستخضع له  ,لقانون"شي لو" حاكم ا ومانح 

لما لو كان منها  هألن ,القبيلة هذه منليس ن "شي لو" أما يعني  ,و سلطان في قبيلة يهوذاأه ولن تعود هناك نبوة يلإالنبوة من قبيلة يهوذا 
أكثر  جاء قبل الذي غير محمد عليه الصالة والسالم احد  أوعلى هذا النحو، ال يمكن أن يكون "شي لو"  القبيلة. منوالحكم  النبوةاختفت 

وكذلك أخضع محمد  عليه الصالة  ي.اليهودالشعب قبيلة يهوذا وال من ن مولم يظهر نبي واحد   نبوةفلم تظهر بعده سنة،  1400 من
 وا عليهم الجزية.الملوك والحكام وفرض -ومن بعده أتباعه -والسالم
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 (الحج إلى الكعبة )بيت اهلل
 84 مزمار

ا، ".هيهو  يجب أن تترجم بكلمة " مزمارفي هذا ال المستخدمةكلمة "الرب"  أنالحسبان في  أخذأن ت رجىيُ   ،NIVفي  جملة 12هناك  وأيض 
األكثر  الجمله في مجمله، إنما سأدرج فقط لن أقتبسفا طويل جد   مزمارالهذا  ألن. و جملة 13يحتوي على  العبريفي حين أن النص 

 مل.أهمية. ويمكن قراءة تعليقي أسفل هذه الجُ 

. ا. تذوُب نْفسي َشوقً 3قديَر .ما أحبَّ َمساِكَنَك يا رَبَّنا ال2 . قلبـي وجسمي يـَُرنِّماِن لإللِه الحيِّ  إلى دياِر الّربِّ

 راد ذلك.                     أنه مسافة ال تسمح له برؤيته كلما هذا البيت بعيد ع أنما يعني  ,اهلللى بيت إود دا يشتاق

 .كإليللَّذيَن ِعزَّتـُُهم ِبَك، وِبقلوِبِهم يَتوجَّهوَن  ا. َهنيئً 6َهلِّلوَن لَك.  لِلُمقيميَن في بَيِتَك، ُهم على الدَّواِم يُـ  ا.َهنيئً 5

ذاَهَلَل". و /הללهو " في العربية والعبرية الكلمة هذه "الثناء عليك". وجذر ـب ُيهللوك"، وهو ما يترجم/  יהללוךاألساسية هنا هي " الكلمة  ا 
. عندما نفسه الشيء الواضح أن الكلمات هي بالضبط، يصبح من "הללא/  ַהָלָלאָ أو  ַהָללָ " العبريةكتبنا الكلمة العربية باستخدام الحروف 

/  ،אללה/  اهللهو  اهلل اسم، العبرية. تذكر أن في العربية واآلرامية و اهللعلى  "ثنىأَل /لَّ هَ “اهلل"، نقول إنه يقول شخص ما "ال إله إال 
 كلماتهي". هذه الإل/  אלאהיإلوهي"، بينما في العربية هو "/  אלהיهو " العبرية. "يا إلهي" في اليعلى التو  ،אלהיםلوهيم / ا  و  ،אללהא

 داء فريضة الحج،أل اهللا نحو بيت عندما يسير الماليين من المسلمين مع  و ". האלهاء / و الم و وهو "ألف نفسه المصدر  الثالث تستخدم 
."  יהללו/  نُيهللو " فإنهم  بصوت عال 

 

48
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 .يعُبروَن في وادي الَجفاِف، فـََيجَعلونَُه ُعيوَن ماٍء، بل بُركاً يغُمُرها الَمَطُر.7

 اما يعبرون وادي بكة يجعلونه بئرً و بينأعندما هي:  الصحيحةوالترجمة  طأ,فالترجمة هنا خ ألسف،مع ا

 َمُهم: وبالبركات يلفون ُمَعل  ـ خير بُيترجم الجزء األ Chabad.orgموقع  وفي

 في ِصهَيوَن. اإللهة. يَنطَِلُقوَن ِمْن جَبٍل إلى جَبٍل لِـَيروا إلََه 8

 . في جبل صهيون "القدس"مام اللأخرى وسوف يظهر أإلى : يتنقلون من قلعة أو مكان هي الصحيحةالترجمة  
 

/  ברכות“معين/ ِبئر" وبركات /  מעיןة "، وأيضا "َبكَّ /  בכאة هنا هي "الكلمات الرئيسو . اة، سوف يصنعون بئر  يمرون عبر وادي َبكَّ  عندما

موريا"، /  מוריה" هاا نفسموري" هي تقريب  /  מורהموري" هي أرض مورايا )المروة(. " /מורהموري". وأعتقد أن "/  מורה" المعلمبرخوت"، و 
من ا كما هو مكتوب في الجزء الثاني تمام  " מוראהَك "موراة / " מוריהاء". وفي توراة السامرائيين ُتكتب "موريا / اليود/اليباستثناء حرف "

 ا أن جبل مورايا يقع في نابلس )شكيم(، وليس في القدس.ن يزعمون أيض  و أعاله. والسامرائي 7جملة رقم 
 

49 

50 
 

 كثيرُفِقَد  - التقاليد الشفويةمئات السنين من نقل القصص عبر مرور بعد  - منقسمون حول موقع مورايا. أعتقد أنه اليهودأن  الواضح من
 كانتقبل الميالد،  400-600 اليحو لكتابة "التوراة"،  الوقتمن األشياء أو أسيء فهمها أو اختلط لفظها. وعلى هذا النحو، عندما حان 

 ,العبري المقدسعلى بعض اآليات في الكتاب  بناء  و . هايا ونطقامور كلمة  أو تم تحريفها. مثال على ذلك هو موقع ُنسيتقد  علوماتالم
بط مورايا بالقدس هي في ر جملة تيعتقدون أن مورايا في القدس، أول  اليهودوعلى الرغم من عدم وجود أدلة أثرية تثبت ذلك، فإن معظم 

أن يأخذ  براهيمإل اهللعلى أمر  سنة 1500بل الميالد، أي بعد مرور ق 500سنة  اليحو  كتابهذا ال بَ تِ كُ قد . و 1: 3ثاني يام الأخبار األ
 .ويقوم بالتضحية به على جبل مروة  الجزيرة العربيةإلى  إسماعيل

 
ותبترجمة " Chabad.orgحين يقوم موقع  في ָרכָ֗ كلمة  أخط فإن الموقع ذاته ُيترجم بشكل   ,لى كلمة بركاتإبرخوت" بشكل دقيق /  ְבְּ֝
ותن "ان الكلمتام. هاتموري أو مورايا" َكُمَعل  /  מורה" ָרכָ֗ على هذا النحو، فإن و ال "بركات والمروة". إموري" ما هما  /מורהبرخوت و /ְבְּ֝
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 هي كما يلي: 7 جملةالترجمة الدقيقة لل

 ُيبارَكون في المروةا َوسَ وهم يمرون في وادي بكا، يجعلون منها بئرً  7

י ז ֶמק|  ע ְבר   מוֶרה יְַעֶטה ְבָרכות ַגם יְִשיתוהו ַמְעיָן ַהָבָכא ְבע 

 

ا إلى أن و ال مكة. إوالمروة وبئر زمزم، فما هي  اهللنا نتحدث عن بكة، حيث يقع بيت ألنأعاله، و  المذكورة األدلة بسبب تجدر اإلشارة أيض 
 لمكة المكرمة. -نآُذِكَر في القر  كما -القديم االسمبكة هو 

 
َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن   ِإنَّ   آل عمران (96َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ
 

 آخر لمكة المكرمة، على أساس تبادل الحروف الساكنة. اسمالقس تشارلز فورستر أن بكة هو  يؤكد
 

النون بدل من الميم، يمبع.....ينبع وزين ل ميم بدل من باء، بكة.....مكة و : مث-ي استعمال اللغةف-. ان تبادل الحروف الساكنة5
 ,La permutation usitee en Orient, du daled et du zain, D et Z ;" H for Gبدال من دال، " 

51Seger … Shehr Z for R. f   

5 . The interchange and indifferent use of several consonants: as B for M, Mekka … Bekka; M for N, 

Yembo . . . Yenbo; Z for D, “La permutation usitee en Orient, du daled et du zain, D et Z;" H for G, Seger 

… Shehr Z for R. f 51  

 
سماعيل، وجبل المروة، وبئر هاجر و اهللحيث يقع بيت  - بكة واديإن  ميل من  1500 اليقع على بعد حو يدي مكة، و ليس سوى وا - ا 

 داء فريضة الحج.أو  اهلليتطلعون إلى عبادة  الذين المؤمنينود، ووجهة جميع ه قلب دايلإإنه المكان الذي يتوق  ود.القدس، حيث عاش دا
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 الخاتمة
 في أحسن األحوال، يمكن أن نعتبرو . اهللت كالم ربعة والرسائل معها ليساأل األناجيلبنا أن نعترف بذلك أم ال، فإن ما ُيسمى ببأح سواء  

 يقة وكذلكالحقغير صحيحة وغير مكتملة عن عيسى عليه السالم ورسالته. ومع ذلك، فإنها تحتوي على لمحات قليلة من  سيرة "األناجيل"
ه. ُيظهر هذا الكتاب بوضوح أن ورسالت اهللتساعدنا على رسم صورة أوضح عن عيسى رسول فإنها ها، عن ِقلت النظر صرفبو  ؛دلةمن األ

، الذي اإلنسان ابنا عنه. ولم يكن ا بالقوة رغم  انسحب من بين الناس عندما حاولوا تنصيبه ملك   لقد .اليهودعيسى عليه السالم لم يكن ملك 
بمن  - ر اآلخرينُيَحذ، وهذا هو السبب في أنه المنتظر اليهودعليه السالم هو مسيح  عيسىعلى األرض. ولم يكن  اهللسيؤسس ملكوت 

 ود.المنتظر هو من نسل دا المسيح نإ اليهودستهجن قول أالمسيح. وكذلك ه هو بأنالقول  نم - فيهم تالميذه
 
ذا كان قد دعا نفسهو . الروماني االغريقي المعنىب اهلل ابنعيسى عليه السالم ليس إن على ذلك، ف عالوةو   اليهوده بعض من اأو دع -ا 

 ابنلقب أما ا. مجاز   األبلقب  اهلليطلقون على  اليهودا كما كان فيكون استخدام هذا المصطلح مجاز   ،األب ابن -الته ونبوتهمنوا برسآ الذين
ذا. و اهلل بناأب، كو  مأ من غيردم، الذي ُخِلق آنجيل" لوصف اإلالذي يستخدمه " نفسه اللقب هوفاهلل  ، اإلنسانتجسد في  اهللأن  قبلتَ  ا 

تعالى اهلل عما  -القرونا في بقرة أو قرد أو فيل أو أي حيوان آخر يعبد على مر قد تجسد أيض   اهللَيدَّعون أن  الذينأولئك فعليك أن تصدق 
 !خرينلآلن ترضاه أ. فما ترضاه لنفسك يجب يصفون

 
بن لن االن أفمن يستطيع أن ُيؤكد  س موجودين،والروح القد االبنو  األبكان  إذاال تصمد أمام التدقيق أو المنطق.  المقدسالثالوث  وفكرة
ذا؟ و األبلنفسه كما فعل  اابن  و يتخذ أو ُينشئ أيخلق  ال و وحفيد وروح القدس.  ابنهذه هي الحالة، فقد ينتهي بنا األمر مع جد و  كانت ا 

ا ض  أيا له ابن  قد يتخذ  كذلك القدس. والروح بناال -هأبيله ويصبح أب ا مثل  ة  بناو أا ابن  الحفيد قد يخلق أو يتخذ  ألنتنتهي القصة هنا، 
والقول بأن األب واالبن والروح القدس هم نفس الشخص، هو أمر مناف   والد عم.أوربما  حفدةو  أبناءباء و آهة من لآلاصبح هناك مئات يو 

رادته ليست إرادة اهلل ولكنه يستسلم إلر  ادة الخالق. وكذلك فإن عيسى لما جاء في هذه "األناجيل". فكما هو واضح فإن عيسى يخضع هلل, وا 
عليه السالم ليس الروح القدس, فكما جاء في هذه الكتب أن من جدَّف ضد ابن اإلنسان سيساَمح ولكن من جدَّف ضد الروح القدس لن 

نما اهلل وحده هو من يعلم تلك الساعة أو ذلك الوقت.  ا من الواضح أن االبن ال يعرف متى يوم القيامة وا  كما  -ومن الواضحُيساَمح. وأيض 
نما من اهلل الذي أرسله وأيده بهذه المعجزات كدليل على  -ورد في هذه الكتب أن ما يقوم به عيسى عليه السالم من المعجزات ليست منه وا 

 صدقه.
 

 5 يوحنا

 ُلُب َمشيَئتي، بل مشيَئَة الذي أرَسَلنيي ال أطألنأحُكُم، وُحكمي عاِدّل  األبُع ِمَن سمأ. أنا ال أقِدُر أْن أعَمَل شيًئا ِمْن ِعندي. فكما 30
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 2الرسل  عمالأ

واآلياِت   المعجزاتبَينُكم ِبما أجرى على َيِدِه ِمَن العجاِئِب و  اللكاَن َيسوُع النـاِصريُّ رَُجالً أيََّدُه   :عوا هذا الكالمَ اسم. يا بَني ِإسرائيَل 22
 م َتعرِفوَن.أنتكما 

اليهود والمصير الذي أن ينقذه من  اهلل سأل ن عيسى عليه السالمأ اا وتكرار  أ مرار  من أجل خطايانا. نقر  يأت عيسى عليه السالم ليموت لم
من  أما الناس أحبوه وأرادوا إطالق سراحه. ألنمن السجن  األب ابنوأنقذه. ُأطلق سراح عيسى  لدعائه اهللاستجاب ف ,كانوا يخططونه له

عدم دفع الضرائب  ه حرض الناس علىبأنهذا  اآلخر م عيسىهِ ت  لقد ا ا ضد الُحكم الروماني.ثائر   كان على األرجح فقد الصليب علىمات 
أن يدفعوا الضريبة  ن عيسى عليه السالم نصح الناسأفي حين ، اليهوده ملك أننه ادعى بأمبراطورية الرومانية و والتحريض ضد اإل
وشيوخهم، ظهر عيسى عليه السالم  اليهود رؤساءا من مبراطورية. وخوف  ض ضد اإلاليهود ولم ُيحر ا على ب ملك  ن ُيَنصَّ أللقيصر ورفض 
 .بانالثعم ُرفع عيسى عليه السالم كما َرَفَع موسى ومن ثَ  ,التالميذه متخفي  

 
والعربية. كان  آلراميةوا العبرية"، أو "الدين / دينا / الدين" باللغة الطريقتى بها عيسى عليه السالم ُتسمى"أالديانة التي  كانتلوقا،  في

الذي طال  المسيحجيدة لليهود، أخبرهم أن  بأخبار  جاء لقد . ألرضعلى هذه ا اهللا ِبمجيء ملكوت ر  ، ُمَبش  اهللعيسى عليه السالم رسول 
يعتقدون أن غطرستهم جعلتهم  ألنرسالته  اليهودسوء الحظ، رفض ومن ظاره سيأتي لتحريرهم من مخالب اإلمبراطورية الرومانية. نتا

عيسى عليه  رفضوا قبول رسالةو  فقط الدنيا بأمور نما اهتمواا  اهلل و  بأمورلم يهتموا  الذينأولئك  -فقط  إسحاقمن نسل  يأتوناألنبياء 
 عظيم. بكبش اهللن فداه أا هلل لوال ن  ابيقدمه قر  إبراهيمالذي كاد  بناال -إسماعيلحمد حفيد أاسمه من بعده  يأتيبنبي  وتبشيره السالم

 
كما  ةا جديدية التي سمعوها. وابتكروا قصص  و البعض وُيطورون القصص الشف" كانوا ينقلون عن بعضهم األناجيل" يأن مؤلف الواضح من

 لألحداث مغلوطمع فهمهم ال يتالءمرعت لتجعل عيسى عليه السالم ختُ ة اليالخياالشكاك. هذه القصص  سحدث مع يوحنا في قصة توما
ولكن المسيحيين ُيصرون على  و عن طريق الروح القدس؟أاهلل من  ي اأن كالمهم كان وحربعة " األاألناجيل" يمن مؤلف حدأيدَِّع والوقائع. لم 

 ؟مأنها وحي  من عند اهلل. فَمن َأوَلى بالتصديق: الذي كتب هذه الكتب ولم يدَِّع أنه ُيوَحى إليه أم َمن قرر أنها ُأوِحَيْت إليه
 

 اقومي   اإله   اهلللت جعالصحيح و  "الطريقإسرائيل الضالة"، التي انحرفت عن " بني هي إعادة توجيه "خراف - في مهمة عيسى رسوال   كان
فوا التوراة واخترعوا قواعد 8: 8 رمياءإل اوفق  ف اهلل.مم التي خلقها لهم فقط دون سائر األ  9-7: 15كما جاء في َمتَّى جديدةتعاليم و ، َحرَّ

شعياءو    .13:29ا 

وهَو باِطالً يَعُبُدني . 9. هذا الشَّعُب ُيكرُمني ِبَشَفتيِه، وأمَّا قَلُبُه فبعيٌد عنِّي.  8. يا ُمراؤون، َصَدَق إَشْعيا في نُبوءتِِه عنُكم حيَن قاَل 7
َفتيِه، وأمَّا قلُبُه فَبعيٌد عنِّي. فهَو يخافُني . وقاَل الّربُّ هذا الشَّعُب يتـََقرَُّب منِّي بَفِمِه وُيكرُِمني بشَ 13و         البشُر. بِتعاليم وَضَعها

.البَشرُ  بتعاليم وَضَعهاويعُبُدني 
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 نالين. ُكلف عيسى عليه السالم بإعالكاذبالكتبة  بأيديخطاء، وتبيان ما تم تغييره مهمة عيسى عليه السالم هي تصحيح هذه األ كانت
مثل فإن ن وجهة نظر معظم الفريسيين وُمعلمي الشريعة، مِ فهذه الرسالة بأذرع مفتوحة.  اليهود لم يتلقَّ فاهلل وملكوت  اإلنسان ابنمجيء 

 .إسماعيلوليس من نسل  إسحاقمم وأن سيد العهد من نسل ههم دون سائر األإل اهلل أنالموت لحاملها. فقد ظنوا خطأ   وجبهذه الرسالة تُ 
 

نتهى به ا المنتظر اليهودمسيح  مجيء نالكل من جاء بإع أنه حتى الموت، ستفانوس، في خطابه الشهير الذي ألقاه قبل رجما يخبرنا
ن مسيح إاألنبياء ُيَبشرون بالشخص الذي كانوا ينتظرونه؟ الجواب بسيط: قال  الذينأولئك  اليهوديقتل  لماذاف. اليهود هالمطاف إلى أن يقتل

 إعدامهم.، وهذا هو سبب إسحاق، وليس إسماعيلكان من نسل  المنتظر اليهود
 

 7الرسل  أعمال

، وقَتلوا . أما ا52م ِمثُل آباِئُكم، ما زِلُتم تُقاِوموَن الرُّوَح الُقُدَس.  أنتِن ذا. يا ُقساَة الرِقاِب والُقلوِب ويا ُصمَّ اآل51 ضَطَهدوا ُكلَّ نَبـي 
 أنبُأوا ِبَمجيِء البارِّ  الذين

. وبعد رفع عيسى عليه السالم، جاء بولس معه وتعاملواه بالذين احتكوا ذه وبقية الناس ه تالميإليوهكذا نظر  ،اوُمعلم   عيسى رسوال   كان
 ةربعكون. ولو درس أحدهم هذه الكتب األعما ُيشر  اهللتعالى  -نفسه  اهللم ومن ثَ  اهلل ابنوتالميذه من بعده وجعلوا من عيسى عليه السالم 

اليهود يدي بأ ن يموتأخاف ينسان إى كيف تحول عيسى عليه السالم من لرأ -ة عربأقدم الكتب األ -ابتداء  من ُمرقس ضوعيبشكل مو 
لى إله حتى اخترع يوحنا إنسان إستمر تحويل عيسى عليه السالم من على كتفيه. لقد ا العالمالذي جاء ِلُيصلب ويحمل خطايا  اهلل ابنلى إ

 كل هذا التحويل.  ه بعدمعرفتمكانية إو تالميذ عيسى أ ُمرقسا لم يكن لعيسى جديد  
بعض هذه الجمل  وقد جاءت شخصه الكريم.إلى سالم بشكل واضح كيف نظر تالميذ عيسى عليه الاألناجيل" ُتظهر من " ُجمل   يلي مافيو 

 عليه السالم. هو من احتك بأوبعضها جاء على لسان تالميذه  ،سهنفعلى لسان عيسى عليه السالم 
 

 4 مرقس

ٍة. فأيقظوُه وقالوا َله . وكاَن َيسوُع ناِئًما 38  همَُّك أنَّنا نهِلكُ ، أما يَ يا ُمعلِّمُ في ُمؤخَِّر القاِرِب، ورأُسُه على ِمَخدَّ

 5 مرقس

 .فال حاَجَة إلى إزعاِج المعلمُتَك، ابن. وبَيَنما َيسوُع يتَكلَُّم وَصَل رِجاّل ِمْن داِر رَئيِس الَمجمِع يَقولوَن ماَتِت 35

 8 مرقس 

فَأجابوُه يوحنَّا الَمعَمداُن،  .28سأَل تالميَذُه َمْن أنا في رأِي النـاِس  الطريقسوُع وتالميُذُه إلى ُقرى قَيصريَِّة فيلبَُّس، وفي . وساَر يَ 27
وبَعُضُهم يَقوُل إيليَّا، وبَعُضُهم أحُد األنبـياِء.
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 17    9 مرقس

 فيِه ُروًحا َنِجًسا َيجَعُلُه أبَكَم،  ألني، ابنَك بالي، ِجْئُت يا ُمَعلِّمُ . فأجابَُه رَُجّل ِمَن الَجمِع 17

 نا.  إليُه ال يَنتمي ألنَك َفمَنعناُه، اسم، رأينا رَُجالً َيطُرُد الشَّياطيَن بيا ُمَعلِّمُ . فقاَل َله يوحنَّا 38

 14 مرقس

. وِعنَدما َيدُخُل بَيًتا قوال ِلربِّ 14تَبعاُه.  ا رَُجّل َيحِمُل َجرََّة ماٍء فاذَهبا إلى المدينِة، فُيالِقـيُكمثنيِن ِمْن تالميِذِه وقاَل لُهما ا. فأرَسَل ا13
 أيَن ُغرفَتي التي آُكُل فيها َعشاَء الِفصِح مَع تالميذي  يقوُل المعلمالَبيِت 

لى إا في كتاب مرقس ُمعلم   - اهلل ولُ رس - فيه عيسى يَ مرات التي ُسم  ما يرفع عدد ال ,ا، يسمى عيسى عليه السالم ُمعلم  التاليةالجمل  فيو 
 مرة: ةعشر  ياثنت

27:10 ،20:10 ،35:10 ،14:12 ،19:12 ،32:12 ،1:13 
 عشر مرات: ام  َمت ى ُيدعى عيسى عليه السالم ُمَعل   في

 18:26، و 8:23، 36:22، 24:22، 16:22، 16:19، 24:17، 38:12، 11:9، 19:8
 مرة: ةعشر  ربعَ أم ُمَعل  لوقا ُيدعى عيسى عليه السالم بلقب  في

 .11:22، و 7:21، 39:20، 28:20، 21:20، 39:19، 18:18، 13:12، 45:11، 25:10، 38:9، 49:8، 40:7، 12:3
 مرات فقط:7يوحنا،  وفي

 .16:20، و 14:13، 13:13، 28:11، 4:8، 2:3، 38:1
َب عيسى ربعة ُلق  في الكتب األو . (26:3يوحنا)ا يض  أن "راباي" مرة وُسمي يوحنا المعمدا ةربعة ُسمي عيسى "راباي" ثالث عشر الكتب األ في

 مرة وبعضها من قبل عيسى عليه السالم نفسه. تم هذا البحث على موقع ة عشر  عليه السالم بنبي خمس
.https://www.blueletterbible.org 

 
نما ا بعد شفاء شخص ما.مطلق  األناجيل" عيسى عليه السالم في " حمدلم يُ  هذا  أنون لمألنهم كانوا يع الناُس اهلَل وحده وشكروه مدحَ  وا 

ا " يبدأ في االختفاء شيئ  األبن "أالجديد نجد في الرسائل الموجودة في العهد  نانفسه. ولكن عليه السالم وليس من عيسى اهللمن هو الشفاء 
وليس  ويحمدونه اهلل تظهر كيف كان الناس يسبحونناجيل" األمقتبسة من "ال التاليةالجمل و ه الوهمي. ابن -سىن يحل محله عيألى إا فشيئ  

 عيسى عليه السالم:
 

 9 َمتَّى
 الَّذي أعطى البَشَر ِمثَل هذا السُّلطاِن. وَمجَّدوا الل. فلّما شاَهَد النَّاُس ما جَرى، خافوا 8
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 15 َمتَّى

 .فَمجَّدوا إلَه ِإسرائيلَ شَفوَن، والُمقَعديَن َيمُشوَن، والُعمياَن يُبِصروَن. . فتعجََّب الّناُس ِعنَدما رأوا الُخرَس يَتَكلَّموَن، والُعرَج يُ 31

  2 مرقس
 وقالوا ما رأينا ِمثَل هذا في َحياتِنا وَمجَّدوا الل. فقاَم الرَُّجُل وحَمَل ِفراَشُه في الحاِل وخَرَج ِبَمْشهٍد ِمَن الحاِضريَن. فَتعجَّبوا ُكلُُّهم 12

 5 لوقا
َرُة عَليِهم ُكلِِّهم، ست. فا26  رأينا َعجاِئَب  اليوم. ومألُهُم الخوُف، فقالوا فَمجَّدوا اللوَلِت الَحيـْ

 13 لوقا
 .وَمجََّدِت اللقائَِمًة في الحاِل  صبتانتف. ووَضَع يَديِه عَليها، 13ُمعافاٌة ِمْن َمرِضِك  أنتمرَأُة، . فلمَّا رآها َيسوُع دعاها وقاَل لها يا ا12

 17 الوق
 ، وهَو يَُمجُِّد الل بأعلى َصوتِهِ . فلمَّا رأى واحٌد ِمنُهم أنَُّه ُشفي، رَجَع 15

 17 لوقا
 ذَهْب، . ثُمَّ قاَل َلُه ُقْم وا19 الغريبسوى هذا لِـُيَمجَِّد الل . أما كاَن فيِهم َمْن يَرِجـُع 18. فقاَل َيسوُع أما َطُهَر الَعشَرُة، فأيَن الِتسَعُة 17

 

نمانجيل" يوحناإمرة واحدة من قبل الناس في " واهلل وللم يتم حمد  هأنهتمام بالذكر والمثير لال الجدير من  اهللَ عيسى عليه السالم  ركَ شَ  , وا 
 :مرة واحدة

 
أنََّك َتسَتجيُب لي في ُكلِّ حين. ولكنِّي أقوُل هذا  . وأنا أعِرفُ 42سَتَجبَت لي.  . فأزاحوا الحَجَر، ورَفَع َيسوُع عيَنيِه وقاَل أشُكُرَك يا أبـي، ألنَك ا41 11يوحنا 

 ِمْن أجِل َهُؤالِء النـاِس َحولي، حتى يُؤِمنوا أنََّك أنت أرَسلَتني. 

 
ما قام به عيسى عليه وحده لِ  هوحمدو  اهلل الذين مدحواعلى عيسى عليه السالم من ِقَبل الناس  نَ السابقة هي دليل على أنه لم ُيثْ  الُجمل
. المعجزاتعيسى عليه السالم ب أيَّدَ اهلل كانوا يعتقدون أن و  ,اهلل أرسله الناس رأوا في عيسى عليه السالم رسوال   ألنالم من ُمعجزات. هذا الس

 حث عيسى عليه السالمأن و  ،بدون اهلل هوحد ةأي معجز  ال يستطيع عملكان يعمل من خالله وأن عيسى عليه السالم  اهللكانوا يعلمون أن 
 :اهللعلى حمد لناس ا

 17 لوقا
ذَهْب، . ثُمَّ قاَل َلُه ُقْم وا19 الغريبسوى هذا  الل. أما كاَن فيِهم َمْن يَرِجـُع لِـُيَمجَِّد 18. فقاَل َيسوُع أما َطُهَر الَعشَرُة، فأيَن الِتسَعُة 17

 إيماُنَك خلََّصَك.
الجديد، يتم في رسائل العهد فيستحق الثناء والحمد. ومع ذلك،  الذي وحده وه اهلل ألنيكن عيسى عليه السالم يريد أن يمدحه الناس  لم

 و أاسم عيسى ن تمر عبر أأي صالة أو حمد "لألب" يجب كما أن والثناء عليه.  اهلل تعالى شكربدال  من وحمده عيسى عليه السالم شكر 
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 يسوع". اسم"با لك، يسوع ربنا" وما نسمعه هو، "شكر  فإن  من ذلك، بدال  و . "اهلل ا لك يا"شكر   أبد ا منهم عسمأ، ال الزمنمن خالله. وفي هذا 

 ينالمسيحيعلم أتباعه كيف ُيصلون هلل، لكن كما ". األب" صلى، على ركبتيه، هللعيسى عليه السالم  ألن هتمامهذا التغيير مثير لال 
 .األناجيل"يتم تجاهلها في " - كانت قليلةمهما  -عليه السالم عيسىم إن تعاليه. تعاليميتبعون  أنهمُمدَّعين  , من ذلكعيسى بدال  ليصلون 

، قام مؤلفو العهد اهلل وبدلوا كلمات كلمات من عند أنفسهم اليهودالرسائل. وكما أضاف  يكلمات مؤلفبتقاليد و في المقابل، يتم االلتزام و 
كان يتبع الشريعة وقانون  العبري فعيسى السالم. ليهع عيسىيم إلى تعالأو إضافة كلمات جديدة  كلمات اهلل بتغيير أو تجاهل الجديد
 اهلل وهي اتحكام الكنيسة" ويتجاهلون كلمتعاليم "يون المسيحيتبع  واليوم .وقواعدهم الفريسيين تقاليدوتجاهل  اهللأوامر التزم لقد بياء. األن

 بها.التي طلب عيسى عليه السالم نفسه من أتباعه االلتزام  ذاتها الكلمات
 
 سرائيل الضالة".إلى "شياه بني إغ رسالته ِلُيَبل   اهللتم اختياره من قبل  اا وُمعلم   ونبي  كان عيسى رسوال   لقد

 2الرسل  أعمال

واآلياِت   المعجزاتِب و بَينُكم ِبما أجرى على يَِدِه ِمَن العجائِ  اللعوا هذا الكالَم كاَن َيسوُع النـاِصريُّ رَُجاًل أيََّدُه اسم. يا بَني ِإسرائيَل 22
 م َتعرِفوَن.أنتكما 

العالم كافة بل لى إاإلنسان. لم تكن رسالة عيسى  ابنفقد اقتربت مملكة السماء وقدوم  ,ُأرِسَل عيسى عليه السالم بمهمة محدودة: توبوا لقد
 .فقط سرائيل الضالةإشياه بني إلى 
 10 َمتَّى

ْذَهبوا إلى الِخراِف . َبِل ا6َني عَشَر وأْوصاُهم قاَل ال َتقِصدوا أرًضا وثَنِـيًَّة وال َتْدُخلوا مدينًة ساِمريًَّة، . وأرَسَل َيسوُع هُؤالِء التالميَذ االث5
 قتَـَرَب.َملكوَت السَّماواِت ا الطريقبأن. وَبشِّروا في 7الّضالِة ِمْن بَني ِإسرائيَل، 

 1 مرقس
 جيِل. ناإل. فُتوبوا وآمنوا باللقتَرَب َملكوُت . فيقوُل َتمَّ الزَّماُن وا15، الللى الجليِل يُعِلُن ِبشارَة عِتقاِل يوحنَّا، جاَء َيسوُع إ. وبَعَد ا14

 

لقد كانوا ينتظرون ذلك على أحر من الجمر ِلُيحررهم  رض.اهلل في األقامة مملكة ا  اإلنسان و  ابنمؤمنين بنبوءة دانيال بقدوم  اليهودكان  لقد
عليه السالم هي  ورسالته عيسىكانت بشارة يطلب منهم عيسى عليه السالم أن يؤمنوا بالبشارة؟ لقد  لماذاية الرومانية. فمبراطور من اإل
ن يتوبوا ويصححوا ُمعتقدهم بهذا أينبغي أنهم إسحاق و  ال من نسلإسماعيل نه من نسل التأكيد على أاإلنسان و  بنمفهومهم ال يحتصح
 الشأن.

 
اهلل مكون  اسمواآلرامية والعربية  العبريةاللغة  في .عيسىعيسى باللغة اآلرامية هو "إيشو"، ويعادله بالعربية " اسمم أن هتماالمثير لال منو 

  اهلل". وفي/  אלאהא"" واهللُ /  אלאהו" اآلراميةفي و إلوهيم"، /  אלהימ، يصبح "العبريةفي و أ ل ه". /  אלה" ة نفسهاالحروف الثالث من 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عيسى ابن االب

177 

 

 
عن  عيسىا لموقعها في الجملة. وهذا يعني أنه عندما تحدث " وفق  اهلل/  אללאהו"اهلل" و/  אללאהאجدية اآلرامية( "األببكتوبة العربية )الم

وعندما  .عندما سبح للخالق، سبح هللو  .اهللعندما شكر الخالق، شكر ف. اهلل -االسم الذي يستعمله المسلمونو أمة الخالق، استعمل نفس الكل
أن هؤالء  ة, أيالصدف قبيلتشترك في أصل واحد ليست من  عليهم السالم حقيقة كون لغة موسى وعيسى ومحمد نإ. صلى، صلى هلل

 المقدس، ليس من قبيل المصادفة أن الكتاب اإبراهيم. وأخير  الشرق األوسط، حيث سكن نسل  فيأنهم نشأوا و  إبراهيم ةدالرجال العظام هم حف
، فإن النبي اليهودلكتاب  اوفق  و  واحد وكذلك دينه، أو "طريقه". اهللإن ونسل قيدار.  إبراهيم حفدةحول  اءأجز ال يزال يحتوي على  العبري
سالم "سين والم وميم". ومن هذا المنطلق فإن النبي و اإلأهو نفسه جذر كلمة سالم  "شلوم"لمة وجذر ك ؛بشأن "شلوم" يتنبأهو من  الحقيقي
 رض.اهلل في األقامة مملكة ا  الم و سبقدوم اإل يتنبأهو من  الحقيقي
 28 إرمياء

 . أمَّا النَّبـيُّ اّلذي يتَـَنبَّأ بِالسَّالِم، فِعندما تَِتمُّ نبوءته، يَعِرُف أنَّ الّربَّ أرسَلُه َحقًّا. 9
 טהנביאאשרינבאלשלוםבבאדברהנביאיודעהנביאאשרשלחויהוהבאמת

 ،دناهأ معجملشخص الكامل كما نرى في الوا اهللوالشخص المتصالح مع  اهللق تعني صدي التي "ُمسلم"الجذر نفسه هو جذر كلمة  وهذا
 ا.حد  أه بن ُيشِرك أيعبده دون  - ةاليمث اهللفعالقة المسلم ب ؛اهلل بطريقة وديةوكذلك الشخص الذي يعامله 

 

52 

 .كامال  جره أوالشخص الذي ُيدفع له  ,ني الكاملنجد أن كلمة موشالم تع morfix.co.ilومن موقع 
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ن". وعلى هذا ـــ"ي باستخدامفيتكون الجمع المذكر  واآلراميةالعربية  تينما في اللغأم". ـــــي"العبرية الالحقة صيغة الجمع، تستخدم اللغة  شاءإلنو 

 الي اومث أن تكون كامال  للكلمة معان  كثيرة منها و ن في اللغة العربية. ي، ومسلم"מושלמיםيم "العبرية هو مشلمجمع ُمشلم في فإن النحو، 
حرف "شين"  أن ، نجدحرفالعربية التي تحتوي على هذا الن اللغة العربية تستخدم حرف "سين" في الكلمات أفي حين و . اوممتاز   ائع  ورا

 .العبريةفي اللغة  يقابله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العبرية العربية

 شيمش شمس

 يماشم سماء

 شلوم سالم

 لشون لسان

 شمع َسِمعَ 

 مشيخ مسيح

 شو ر  رأس
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ن أراد أ إذادية. قال له عيسى عليه السالم األبأحدهم عن كيفية نيل الحياة  سألههذا المنطلق نفهم ما قصده عيسى عليه السالم عندما  ومن

 ابنبشر بقرب قدوم تُ  كانتتبع عيسى عليه السالم ورسالته التي يو  شيءن يترك كل أاهلل فيجب عليه  "ُمشِلم" في عالقته مع يكون كامال  
 سالم.رض ودينها اإلفي األ اهللقامة مملكة ا  اإلنسان و 

 
 19 َمتَّى

ذَهْب وبِـــــْع ما تمِلُكُه وَوزِّْع أردَت أْن تكوَن كاِماًل، فا إذا. أجابَُه َيسوُع 21. فقاَل َله الّشاُب َعِملُت ِبهِذِه الوصايا ُكلِّها، فما يَعوزُني 20
 تْـبَـْعني.اِء، فيكوَن لَك كنٌز في السَّماواِت، وتعاَل اثَمَنُه على الُفقر 

 وهي موجودة في موقع:  القديممن التفاسير التي ُكِتبت في تفسير العهد  التاليةالتعليقات  اقرأ

http://biblehub.com/commentaries/isaiah/42-19.htm  
 
Ellicott's Commentary for English Readers: 

As he that is perfect.—Strictly speaking, the devoted, or surrendered one. The 
Hebrew meshullam is interesting, as connected with the modern Moslem and 
Islam, the man resigned to the will of God 

 

مثيرة  العبريةِمشوالم  -كلمة–المستسلم. إن  -عأو الخاض المتدين، -لشيءالدقيق للكلمة، الُمكرس وقته  المعنىب -. اليمثهو  كما
 اللالرجل إلى إرادة  -أسلم -سالم المعاصرين، خضعحيث أنها مرتبطة بكلمة مسلم واإل لالهتمام،

And 

 

Barnes' Notes on the Bible 

The verb שלם   shālam means properly "to be whole, sound, safe"; to be completed, finished 

 و
 و

 مالحظات بارنز على الكتاب المقدس

 .، واكتمل". مكتماًل اوآمنً  ، متكاماًل شلم يعني بشكل صحيح "ليكون كاماًل  שלםالفعل

ت تسمية طريقة عيسى بالمسيحية ولم ُيسم ها اهلل, مت بينما ن"آالديانة في كتابه "القر  اسماحتوى على  وحدهسالم اإل أنن نالحظ أالمهم  من
في  هنجد وهذا ما ن.آنفسه في القر  اهللتسميته من ِقَبل  تفتم لإلسالمما بالنسبة أ مية طريقة موسى باليهودية ولم ُيسم ها اهلل.وكذلك تمت تس
سورة آل عمران:
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يَن ِعنَد  ِإنَّ  ْساَلُم َوَما اْختَـَلَف  اللالدِّ نَـُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآيَاِت ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعلْ  الذيناإْلِ َسرِيُع  اللفَِإنَّ  اللُم بـَْغًيا بـَيـْ
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن   َوَمن          ( 19اْلِحَساِب    (85يـَْبَتِغ َغيْـَر اإْلِ

نما ا  ية حتى من ِقبل موسى وعيسى عليهما السالم و المسيحو أاليهودية  اسمق لم ُيطلَ و اإلسالم. سمى  كماالمسيحية، ية وال اليهود اهلل م  سَ يُ  لم
هو الذي يتنبأ عن "شالوم"، أو اإلسالم  الحقيقيأن النبي  إرمياء. ذكر موسى وعيسى رحيلالتسميات من البشر أنفسهم بعد جاءت هذه 
 . ربيةباللغة الع
تتمكن من الحصول على الحياة  لكي ا. كن موشلما، أو مشلمان، أو مسلم  اهللب" في عالقتك لسالم وكن "كامال  ا لعيسى عليه اا حقيقي  كن تابع  

 الذينة وكن من بين الحقيقي اهلل. آمن برسالة عيسى رسول ةالخياليالرجال وقصصهم  تقاليددية. ال تتعب نفسك وتركض خلف األب
 .اهلل لكوتسيدخلون م

 
 ليه السالم هي:همة عيسى عمَ  الخالصة،

 ، محمد عليه الصالة والسالم.اإلنسان ابن. التبشير بقرب قدوم 1
 ها.قيام وقرب اهللمملكة ب. التبشير 2
 .إسماعيلكونه سليل  اإلنسان ابن/  اليهودأن يتوبوا ويؤمنوا برسالته عن مسيح  اليهودر م. أ3
عادتهم إلى  مسار . تعليم وتصحيح4  الصحيح. ريقالط"خراف بني إسرائيل"، وا 
 ا على الناس.وضعوا عبئ   الذين تقاليد معلمي القانونمن قواعد و  اهلل. تنقية شريعة 5
مور يوم نه من المناسب القيام ببعض األأاليهود، مثل يوم السبت. و سيء تفسيرها من ِقَبل معلمي الشريعة التي أُ  اهلل. إعادة تفسير شريعة 6

 السبت ومنها مساعدة الناس.
غير شيء حتى يتم هو سيد السبت". لن يت اإلنسان ابنن "إذ إبالتغييرات القادمة،  اليهود مَ علَ أو  اإلنسانمن أجل  قَ لِ أن السبت قد خُ  بيَّن. 7

كماله، حتى يأتي و إنجاز كل شيء   ويضع كل شيء في مكانه الصحيح. اإلنسان ابنا 
 المعجزات. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه اهللل من و يل على أنه رسالمعجزات، كدلداء أالقدرة على  عيسى عليه السالم اهلل. أعطى 8

 مور الدنيا.أبشر و ال بأمورنما اهتموا ا  اهلل و  بأمورلم يهتموا  ألنهم اإلنسان ابنالعظيمة، رفض الناس رسالته حول 
و دين واحد صحيح، "طريق" أاك إيمان . هنعليهم السالم ود ومحمدإبراهيم وموسى وداا مثلما كان ورسوله، تمام   اهلل. عيسى هو عبد 9

 نها دين اإلسالم.إ. إنها طريق المشلم / المسلم، ، لتكون صديق ا هللاهللبلتكون في عالقة كاملة المحدد " الطريق. إنها "اهللواحدة لعبادة 
مزيد من السبب في عدم وجود هذا هو ، و وذااختفى "الصولجان والحكم" من سبط يه - محمد –)شي لوه(  اليهود. بمجرد وصول مسيح 10
 .اليهودبياء من األن
عيسى عليه السالم لم ُيصلب ولم يمت.  أنمنوا آالمسيحية في وقت مبكر أن العديد من الطوائف  "نو الناصري"ند في كتابه الجون تو  يؤكد
:نبي رسولعيسى عليه السالم كان مجرد  أنمنوا آعالوة على ذلك، و 
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المسيحية، أنكروا أن  ايةل أولئك الذين يجعلون هذا اختراع المحمديين! بالنسبة للباسيليديين، في بدهو عظيم  بالمناسبة( جه كم
المسيح نفسه قد عانى، لكن سيمون من جايرين ُصِلَب مكانه. كان سيرينتاينس قبلهم، والكروقراطيون بعدهم  وال داعي لذكر غيرهم، 

 الشيء نفسه. أنه لم يكن هو نفسه، بل كان أحد أتباعه متشبًها جًدا به هو من تمكان مجرد إنسان( امنوا ب  ىالذين أكدوا أن عيس
صلبه: ولهذا فيمكن ان يكون "إنجيل" برنابا، وفقا لهذا، قد يكون قديًما من زمن الرسل، يربك العديد من اإلضافات الالحقة  التي ال 

س وبولس ويوحنا، إذا كان هناك أي حقيقة في التاريخ الكنسي. هكذا كان معاصًرا مع بطر   رنثيوسيتم استثناء أي إنجيل منها( ألن سي
يخبرنا فوتيوس، أنه قرأ كتابًا بعنوان "رحالت الرسل"، يتعلق بأفعال بطرس وجون وأندرو وتوماس وبولس، ومن بين األشياء األخرى 

، وأنه لذلك ضحك على الذين صلبوا "االخر" ولكن آخر في مكانه لمصلوب،الواردة في ذلك، كان هذا واحًدا، أن المسيح لم يكن ا
الذين ظنوا بأنهم صلبوه. قال البعض أنه يهوذا تم إعدامه. هذه الضحكة من يسوع على اليهود أكََّدها البازيليديون أيضاً، كما  وأولئك

في  الحدثفوا بشأن هذا كما يظن المرء، أنهم اختل  ،. إنه شيء غريبEpiphaniusَترى في المكاِن الذي اقتبسُت عنه األن من 
 53وقت مبكر؛ وأّن سيرينثوس، الذي كان معاصراً ومواطًنا ومسيحًيا، أنكر مع جميع طائفته قيامة المسيح من الموت .

How great (by the way) is the ignorance of those, who make this an original 
invention of the Mahometans! For the Basilidians, in the very beginning of 
Christianity, denied that Christ himself suffered, but that Simon of Gyrene was 
crucified in his place. The Cerinthians before them, and the Carpocratians next (to 
name no more of those, who affirmed Jesus to have been a mere Man) did believe 
the same thing; that it was not himself, but one of his followers very like him, that 
was crucified: So that the Gospel of Barnabas, for this account, may be as old as 
the time of the Apostles, bating several interpolations (from which, it is known, 
that no Gospel is exempt) since Cerinthus was contemporary with Peter, Paul, and 
John, if there be any truth in Ecclesiastical history. Thus Photius tells us, that he 
read a book entitled, The Journeys of the Apostles, relating the acts of Peter, John, 
Andrew, Thomas, and Paul: and among other things contained in the same, this 
was one, that Christ was not crucified, but another in his stead, and that therefore 
he laughed at the crucifiers, or those who thought they crucified him. Some said it 
was Judas that was executed. This laughing of Jesus at the Jews was also affirmed 
by the Basilidians, as you may see in the place I quoted about them just now out 
of the Epiphanius. It is a strange thing, one would think, they should differ about a 
fact of this nature so early; and that Cerinthus, who was contemporary, a 
countryman, and a Christian, should with all those of his sect, deny the 
resurrection of Christ from the dead.53  
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 ، يقول عيسى عليه السالم:13:13َمتَّى  في
 

. ففيِهم تَِتمُّ نُبوءُة إَشْعيا َمهما َسِمعُتم ال تَفَهموَن، وَمهما َنَظْرُتم ال تُبِصروَن.  14فال َيسَمعوَن وال يَفَهموَن.   يَنُظروَن فال يُبِصروَن، وُيصغونَ  ألنهم
 .موا ِبُقلوِبِهم ويَتوبواويَفهَ  آذانهمبيُبِصروا بُِعيونِِهم وَيسَمعوا  نهم وأْغَمضوا ُعيونـَُهم، لِـئالَّ اذآهذا الشَّعَب تَحجََّر قلُبُه، فَسدُّوا  ألن. 15

 

 .َمْن كاَن َله ُأُذناِن، فـَْلَيسَمعْ 15:11َوَمتَّى
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