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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب بالبحث واملناقشة واحلوار أصلني كبريين
تتأسس عليهام مجيع املعتقدات املسيحية:
أوهلام :العقيدة يف طبيعة املسيح وكونه إهلا أو أقنوما من إله،
وقوهلم بالتثليث (األب واالبن والروح القدس) ،وأهنم واحد يف
اجلوهر متساوون يف القدرة واملجد ،وأن بني األقانيم متييز ًا بني
الوظائف والعمل.
ثانيهام :عقيدة الصلب والفداء ،وهي العقيدة التي تنص عىل
أن املسيح صلب ليكفر اخلطيئة التي ارتكبها آدم حتت تأثري زوجته
حينام أكال من الشجرة املحرمة ،وانتقلت اخلطيئة بطريق الوراثة إىل
مجيع نسله ،وكانت ستظل عالقة هبم إىل يوم القيامة ،لوال أن افتداهم
املسيح بدمه كفارة عن خطاياهم.
وهو يناقش هاتني العقيدتني هبدوء مستخدما العقل والنقل،
أو الفطرة والكتاب املقدس ،ففي كليهام نجد ما يفند هاتني
العقيدتني ،ويعطي البدائل الصحيحة عنهام.
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املقدمة
يتناول هذا الكتاب بالبحث واملناقشة واحلوار أصلني كبريين تتأسس عليهام مجيع
املعتقدات املسيحية:
أوهلام :العقيدة يف طبيعة املسيح وكونه إهلا أو أقنوما من إله ،وقوهلم بالتثليث (األب
واالبن والروح القدس) ،وأهنم واحد يف اجلوهر متساوون يف القدرة واملجد ،وأن بني األقانيم
متييز ًا بني الوظائف والعمل.
ثانيهام :عقيدة الصلب والفداء ،وهي العقيدة التي تنص عىل أن املسيح صلب ليكفر
اخلطيئة التي ارتكبها آدم حتت تأثري زوجته حينام أكال من الشجرة املحرمة ،وانتقلت اخلطيئة
بطريق الوراثة إىل مجيع نسله ،وكانت ستظل عالقة هبم إىل يوم القيامة ،لوال أن افتداهم املسيح
بدمه كفارة عن خطاياهم.
وهو يناقش هاتني العقيدتني هبدوء مستخدما العقل والنقل ،أو الفطرة والكتاب
املقدس ،ففي كليهام نجد ما يفند هاتني العقيدتني ،ويعطي البدائل الصحيحة عنهام.
وهو خياطب صنفني من الناس:
أوهلام :أولئك الصادقني املخلصني من املسيحيني الذين امتألوا حبا وتعظيام للمسيح إىل
الدرجة التي أخرجوه هبا عن حقيقته ووظيفته التي كلفه اهلل هبا ،ونحن نخاطب يف هذا الكتاب
عقوهلم وعواطفهم معتمدين مصادرهم املقدسة التي يؤمنون هبا كام نؤمن نحن أيضا بكثري مما
ورد فيها.
ونقول هلم يف هذا الكتاب ،وعرب احلوارات الواردة فيه أننا مثلكم نحب املسيح ونعظمه
ونعتقد فيه الوالية والقديسية والنبوة والرسالة والربانية ،وكلها حقائق عظيمة متأل القلب له
حمبة ومهابة وتعظيام ال يقل عن تلك املحبة واملهابة والتعظيم التي توجهوهنا إليه..
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بل إننا ال نختلف عنهم يف اعتقاد الوالية التكوينية للمسيح ،وأن اهلل جيري عىل يديه من
التكوينات ما شاء ،وأننا يمكن أن نتواصل معه كام كان يتواصل معه احلواريون ،ويمكننا أن
نتوسل به إىل اهلل ،ونستغيث به كام كان يفعل املرىض واملقعدون ،وأنه يمكنه ـ كام كان يربئ
األكمه واألبرص ،ويرد للمشلول قوته وعافيته ـ أن يفعل ذلك اآلن أيضا ،لكنه ال يفعله إال
بإذن اهلل َ م ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه[ البقرة]255 :
ونقول هلم بأنه ال هيمنا أن تطلقوا عليه اسم [يسوع] أو [املسيح] أو [املخلص] ،فكل
هذه أسامء وألقاب صحيحة ال حرج فيها ،ونحن نسلم لكم هبا ،بل نسميه كام تسمونه أيضا..
ولكنا ال نسميه [ابن اهلل] إال إذا أردتم بذلك ما أراده الكتاب املقدس نفسه من الوالية والنبوة
والربانية واملكانة الرفيعة.
وبذلك لن تترضروا بتخلصكم من تلك العقائد التي يعافها العقل ،ويرفضها الذوق،
وخيالفها الكون مجيعا ،ألن عالقتكم باملسيح لن تترضر ،بل لعلها تزداد صدقا وحقانية..
الثاين :هم أولئك املسلمني البسطاء الذين تأملوا لكل ما يرونه يف بالد املسلمني من
جرائم باسم الدين ،فراحوا يبحثون عن أي عقيدة ختلصهم من الشتات النفيس الذي أصاهبم،
فوجدوا من املبرشين من يدعوهم إىل [يسوع املحبة] ،فراحوا يتصورون أن هذه العقيدة هي
العقيدة الصحيحة ،ال العقيدة يف اإلله املتجرب الذي رسمه هلم الدعاة املحرفون لإلسالم.
ونحن ندعوهم من خالل هذا الكتاب إىل مراجعة أنفسهم ،لتنسجم عقوهلم مع
قلوهبم ،وليوقنوا أن وجود املحرف يف اإلسالم ال يلغي وجود األصالة ،وأن وجود الكذابني
واملزورين ال يلغي وجود الصادقني واملحققني.
وننبه القراء الكرام إىل أننا مل نأت يف هذا الكتاب بجديد ،فكل الطروحات املوجودة فيه
موجودة يف تراث السلف واخللف ممن اهتموا باحلوار اإلسالم املسيحي ،ولذلك مل هنتم كثريا
بالتوثيق للمصادر واملراجع املعتمدة ..لكن امليزة التي قد متيزه عن غريه هي لغة احلوار ،فقد
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حاولت تبسيطها ليفهمها العام واخلاص ،ألن الكثري ممن بدلوا دينهم ،وحتولوا إىل املسيحية مل
يتحولوا إال بسبب كوهنم عوام بسطاء ال حظ هلم من العلم أو الثقافة ،فلذلك تأثروا باخلطاب
العاطفي أكثر من تأثرهم باحلجاج العقيل.
وامليزة الثانية هي األدب يف احلوار مع اآلخر ،فقد رأيت الكثري من الكتب واملنتديات
تتناول هذه املسائل بطريقة ساخرة ،مملوءة بالسباب والشتائم ،وهو خمالف لديننا ،فنحن مل نؤمر
أن نقول للناس سوءا ،بل أمرنا أن نقول هلم حسناَ  ،و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا[ البقرة،]83 :
وأمرنا أن نجادهلم بالتي هي أحسن ،وج ِ
اد ْهل ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن[ النحل]125 :
َ َ
والكتاب يتشكل من قصتني منفصلتني كل واحدة منهام تعالج أصال من األصول،
مستخدمة أساليب احلوار واجلدال واملناقشة ،وهي األساليب التي حبذنا استعامهلا يف هذه
السلسلة لتتيح لنا فرصة أكرب ملخاطبة العقول والقلوب.
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أوال ـ الثالوث
اسمحوا يل أن أعرفكم بنفيس قبل أن أقص عليكم قصة انتقايل من التثليث إىل التوحيد ..ومن
املسيحية املحرفة إىل املسيحية املصححة  ..ومن الرؤية املشتتة للوجود والكون إىل الرؤية الواضحة
العقالنية الفطرية.
أنا رجل من رجال الكنيسة املقربني جدا من البابا ،وكان يكلفني بكل املهامت الرسية اخلطرية
التي ال يريد أن يسمع هبا غريي وغريه ..ولذلك فإن هذا احلديث الذي سأذكره لكم ال يعرفه غريي،
ألين بعدما حصل يل ما حصل مل أعد إىل الكنيسة ،وال إىل البابا ،بل انزويت يف مكان بعيد ،واخرتت
يل اسام جديدا ،ورحت أصحح عالقتي مع اهلل ،وأبدأ حيايت اجلديدة معه.
لذلك لن أذكر لكم اسمي القديم ،حتى ال أيسء للكنيسة التي وثقت يب ،وال إىل البابا الذي
ائتمنني عىل الرس الذي مل يرغب أن يعرف به سواي ..ولن أذكر لكم كذلك اسمي اجلديد ،ألين ال
أحب أن أنشغل يف هذه األيام الباقية من عمري يف استقبال الزوار واحلديث إليهم.
قصتي تبدأ من رسالة وردتني من احلرب األعظم تأمرين بأن أذهب إىل كنيسة من كنائسنا الكربى
يف غانا ،حيث وردنا خرب بأن القسيس األكرب الذي كان معتمدا لدينا فيها حتول إىل إىل اإلسالم ،وأنه
مل يكتف بذلك ،بل راح يبرش بصفات اإلله الذي يؤمن به يف الكنيسة التي مترد عليها.
وقد وردتنا األخبار بأن كثريا من رعيتنا هناك اتبعوه ،وراحوا مثله يبرشون باإلله الواحد ،بدل
إهلنا ذي األقانيم الثالث.
هرعت ألمر احلرب األعظم ،ويف روحي أشواق لست أدري سببها..
ولكني مع ذلك كنت تام الثقة يف ديني ويف معتقدايت ،فمع كوهنا مل تكن تريض املنهج العقيل
الذي أتبناه إال أين كونت موقنا ،أو تشكلت لدي قناعة عقلية كربى من أن مثل هذه القضايا ال تعرف
بالعقل املجرد ..فلذلك كنت تام الثقة يف أن معتقدات املسلمني لن تريض عقيل الذي يريد أن يعرف
احلقيقة املجردة.
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وصلت إىل غانا ..فانتقلت برسعة إىل كنيستها ..لقد كان األمر خطريا ،فلذلك ما إن وصلت
حتى أرسلت يف طلب هذا القسيس الذي ارتد عن دينه.
دخلت مكتبا خمصصا ملثل هذه اجللسات ،وطلبت من اجلميع تركي لوحدي مع هذا القسيس..
لست أدري مل أرصرت عىل هذا الطلب؟
لقد كنت مشتاقا لسامعه ..ومشتاقا أكثر ألن تكون يل اجلرأة التي يملكها ..فلذلك أغلقت
األبواب وتوثقت منها بعد دخوله لتكون يل فرصة طويلة يف احلوار معه من غري رقابة وال شغب.
عندما رأيته أدهشني منظره ..لقد كان يرتدي ثيابا رثة ،وكانت حالته مؤثرة جدا ..حاولت
التلطف معه ،فقلت :ما بك يا يوحنا..
وقد كان هذا االسم هو االسم الذي أحبه وريض به ،وطلب أن نلقبه به منذ اعتنق النرصانية
قبل عرشات السنوات.
قال :أنت كام تراين بفضل اهلل ومحده.
كان صوته عذبا تنبعث منه روائح اإليامن والعزة ..لقد ذكرين بالسحرة الذين مل تشغلهم عزة
فرعون عن عزة اهلل.
قلت :ولكني أرى حالتك مزرية ..أين النعيم الذي كنت ترفل فيه؟
قال :لقد بعته هلل ..وبعت كل ما أعطيتموين هلل ..لقد جردين من آواين من كل ما أعطاين ،وظن
أين بذلك سوف أترك ما اقتنعت به من ديني ..وهذا لن يكون ،فالدين أعظم من أن يباع بمتاع
رخيص من الدنيا.
لقد كان حتت يدي ـ حرضة احلرب ـ أربع سيارات خمصصة خلدمتي ،وكان لدي قرص كبري مل أكن
أحلم بمثله يوم أخذمتوين فقريا معدما ،ولقنتموين دين املسيح مع قطع اخلبز التي كنتم تطعموهنا يل.
قلت :ولكن كيف تتنكر لأليادي التي مدت لك؟
قال :أنا ال أتنكر هلذه األيادي ..ولكن من اخلطأ أن نكره الناس عىل الدخول للدين باخلبز..
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ألستم ترمون حممدا  بأنه نرش اإلسالم بالسيف؟ ..فال تنرشوا املسيحية باخلبز ..اعطوا اخلبز
للجائع ..أما الدين فاتركوه وما يمليه عليه عقله وقلبه وروحه.
قلت :ال بأس ..لن نتحدث عن هذا اآلن ..سمعت أنك تبرش باإلله الواحد ..وخترب أنه اإلله
الذي جاء املسيح ومجيع األنبياء بالدعوة إليه.
قال :نعم ..وقد كان حممد  هو املصحح لكل تلك األوهام التي حلقت املسيح ،وأساءت إىل
اهلل.
قلت :فأنت تتصور أن كتبنا حتوي صفات اإلله الذي جاء به حممد ..ال األقانيم التي نؤمن هبا.
قال :أجل ..وأستطيع أن أبني لك ذلك إن كنت صادقا ..وأنا واثق متاما من أنك إذا عرفت
احلقيقة سوف تسلم يل.
قلت :وإذا عرفت احلقيقة أنت.
قال :ال مناص يل من التسليم إليك ..فاحلق أحق أن يتبع.
جلست جملس التلميذ بني يديه ..ولكني مع ذلك مل أختل عن عنفوان السلطة التي كنت أملكها
أو كان يملكها منصبي ..فلذلك جلست أنصت إىل حديثه ،وال أقاطعه ..لقد كنت أمتتع بحديثه،
ولو أين مل أملك اجلرأة ألن أظهر له تلك املتعة ..لقد كنت أبدو قاسيا أمامه ،ولكن قلبي كان يود لو
حيتضنه ليمتص بعض رحيق األشعة املحمدية التي امتصها قلبه.
قال :ألستم تلخصون أصول أصول العقيدة يف املسيح يف األمانة الكبرية؟
قلت :أجل.
قال :أال تقولون فيها( :نؤمن باهلل الواحد األب ضابط الكل مالك كل شئ مانع مايرى وما
اليرى ،وبالرب الواحد يسوع ابن اهلل الواحد بكر اخلالئق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوامل كلها،
وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت وصار إنسانا وحبل به وولد من
مريم البتول وصلب أيام (بيالطس امللك) ودفن وقام يف اليوم الثالث كام هو مكتوب وصعد إىل
11

السامء وجلس عـن يمني أبيه مستعد للمجئ تارة أخرى للقضاء بني األحياء واألموات .ونؤمن
بروح القدس املحيي املنبثق من أبيه الذي بموقع األب واالبن يسجد له ويمجد الناطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة مقدسة رسولية وبمعبودية واحدة ملغفرة اخلطايا وترتجى قيامة املوتى واحلياة والدهر
العتيد آمني)
قلت :بىل ..نحن نردد هذا الكالم ..وهو حيوي خالصة معترصة لعقيدتنا.
قال :من أين أتيتم هبذا الكالم؟
قلت :من كتبنا املقدسة.
قال :ال ..لقد قرر هذه العقيدة  318أسقفا اجتمعوا بمدينة يذقية يف عهد قسطنطني عام 325م
ويف عام 381م زادوا فيها ماييل  (:واألب واالبن وروح القدس هي ثالثة أقانيم ،وثالثة وجوه،
وثالثة خواص ،توحيد يف تثليث يف توحيد كيان واحد بثالثة أقانيم ،إله واحد جوهر واحد طبيعة
واحدة)
قلت :هذا صحيح ..ولكن هذه املجامع ..وهذا العدد الكبري من األساقفة مل يقولوا هذا الكالم
من فراغ ..لقد وجدوا نصوصا كثرية يف الكتاب املقدس تؤيدهم(.)1
قال :أنت تعلم أن هذه العقيدة مل تلق القبول املطلق من مجيع املسيحيني ..إن هناك اآلالف..
بل عرشات اآلالف من الذين يقرؤون الكتاب املقدس ،ويفهمونه ،ويؤمنون به ،ومع ذلك ال يثقون
يف هذا اإليامن الذي تتبنونه وتبرشون به.
لقد اعرتف ُج ُّل املؤرخني املسيحيني ،أن االعتقاد بإهلية املسيح مل يصبح عقيدة مستقرة وسائدة
بني املسيحيني إال بعد انقضاء عهد احلواريني وعهد التالميذ األوائل للمسيح ،أي بعد انقضاء قرن
عىل األقل عىل رحيل املسيح.
( )1استفدنا الكثري املعلومات املرتبطة هبذا الباب من كتاب (القول الصحيح فيام نسب لعيسى املسيح) من تأليف :مشعل بن
عبد اهلل القايض ،ترمجة  :وائل البني ..وغريه من املراجع.
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أما قبل ذلك ..أي يف القرن األول لبعثة املسيح ،فقد كانت مذاهب الناس يف املسيح ال تزال
متشعبة:
فغالبية اليهود املعارصين له أبغضوه وأنكروا رسالته من األساس واعتربوه ساحرا ودجاال،
ورصفوا جهودهم ملحاربة أتباعه والقضاء عىل دعوته ،واإلسالم أنكر عىل هؤالء ،واملسلمون
ينكرون عليهم ،ويغريون للمسيح الذي مل يرتكوا وسيلة إال آذوه هبا.
ومقابل ذلك آمن به عدد من اليهود ممن جترد هلل ،فرأوا فيه املسيح املبرش به يف الكتب املقدسة
ِ
يسى
السابقة ،وقد أشار القرآن الكريم إىل هؤالء الذين وقفوا يف وجه أولئك ،فقال َ :ف َل َّام َأ َح َّس ع َ
هلل َو ْاش َهدْ ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
احل َو ِار ُّي َ
ون 
هلل آ َمنَّا ِبا َِّ
ون ن َْح ُن َأن َْص ُار ا َِّ
ِمن ُْه ُم ا ْلكُ ْف َر َق َال َم ْن َأن َْص ِاري ِإ َىل ا َِّ
هلل َق َال ْ َ

ِ
ِ
ين آ َم ُنوا كُ و ُنوا َأن َْص َار ا َِّ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم لِ ْل َح َو ِار ِّينيَ
(آل عمران ،)52:وقال َ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
هلل َكَام َق َال ع َ
هلل َفآ َمن َْت َط ِائ َف ٌة ِم ْن َبنِي ِإ ْْس َ
احل َو ِار ُّي َ
ائيل َوكَ َف َر ْت َط ِائ َف ٌة َف َأ َّيدْ نَا
ون ن َْح ُن َأن َْص ُار ا َِّ
َم ْن َأن َْص ِاري ِإ َىل ا َِّ
هلل َق َال ْ َ
ِ
ِ
ِ
ين ( الصف)14:
ين آ َم ُنوا عَ َىل عَ دُ ِّوه ْم َف َأ ْص َب ُحوا َظاه ِر َ
ا َّلذ َ
وهؤالء احلواريون الصادقون مل يصلنا من كتبهم إال القليل ..ومع ذلك ،فام وصلنا يدل عىل
أهنم كانوا يرون يف املسيح نبيا برشا ،ورجال أيده اهلل باملعجزات الباهرات لريد الناس إىل رصاط اهلل
الذي ضلوا عنه ،وليعلن بشارة اهلل تعاىل بالرمحة والغفران والرضوان للمؤمنني التائبني..
وبني هؤالء وأولئك ظهرت فئة من املغالني ،كانوا أخطر عىل املسيح ودين املسيح واألشعة التي
أنارت باملسيح من اليهود أنفسهم ..فهؤالء مل ينسجوا له تاجا من الشوك ،بل نسجوا له تاجا من
األلوهية ،وقد أنكر القرآن الكريم عىل هؤالء إنكارا شديدا منزها اهلل تعاىل عن األفكار التي كانوا
ني ِمن د ِ
َّاس َّ ِ
حيملوهنا ،قال تعاىل  :و ِإ ْذ َق َال ا َُّ ِ
اخت ُذ ِ
ْت ُق ْل َت لِلن ِ
ون
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأن َ
وين َو ُأ ِّم َي ِإ َهلَ ْ ِ ْ ُ
َ
هلل َيا ع َ
ول ما َل ْي َس ِيل ِب َح ٍّق ِإ ْن كُ ن ُْت ُق ْل ُت ُه َف َقدْ ِ
هلل َق َال ُس ْب َحان ََك َما َيكُ ُ
عَل ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِيس َوال
ا َِّ
ون ِيل َأ ْن َأ ُق َ َ

عَال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
َأعْ َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َك ِإن ََّك َأن َْت َّ
هلل َر ِّيب َو َر َّبكُ ْم َوكُ ن ُْت
وب َما ُق ْل ُت َهلُ ْم ِإ َّال َما َأ َم ْرتَنِي ِب ِه َأ ِن اعْ ُبدُ وا ا ََّ
ْت ِ
ِ
ِ
َش ٍء َش ِهيدٌ 
الرق َ
عَ َل ْي ِه ْم َش ِهيد ًا َما ُد ْم ُت ف ِيه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَني كُ ن َْت َأن َ َّ
يب عَ َل ْي ِه ْم َو َأن َْت عَ َىل كُ ِّل َ ْ
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(املائدة 116:ـ )117
قلت :ولكن إمجاع املسيحيني استقر عىل هذه العقيدة التي يؤمنون هبا ..ألستم تعتربون اإلمجاع
من مصادر الرشيعة املعتربة؟
قال :اإلمجاع الذي ال يناقض النصوص ..ال اإلمجاع الذي خيالفها ،بل حيارهبا ..ثم من قال لك
بأن املسيحيني اجتمعوا يف يوم من األيام.
إن التاريخ والوثائق املعتربة تثبت أنه ال تزال توجد يف كل عرص من عصور تاريخ املسيحية أعداد
غري قليلة من علامء النصارى وعامتهم ممن أنكر تأليه املسيح ورفض عقيدة التجسد والتثليث مؤكدا
تفرد اهلل وحده باأللوهية والربوبية واألزلية ،وأن املسيح مهام عال شأنه يبقى حادثا خملوقا.
وهؤالء ليسوا أفرادا حمدودين ،بل قد حظي أولئك األساقفة والبطارقة املوحدون بآالف ،بل
عرشات آالف األتباع واملقلدين ،ولو أذنت يل لذكرتك بالكثري ممن تعرفهم أنت ،وثلة ممن معك(..)1
ولكن الكثري من املسيحيني جيهلوهنم ،ألنكم متارسون من أساليب التعتيم ما تغطون به التاريخ
واجلغرافية وكل ما ال تريدون ظهوره.
أمل تظهر عدة فرق يف القرون املسيحية الثالثة األوىل كانت تنكر التثليث والتجسد وتأليه
املسيح ..أليس من هذه الفرق فرقة األبيونيني ،وفرقة الكارينثيانيني ،وفرقة الباسيليديني وفرقة
الكاربوقراطيني ،وفرقة اهليبسيستاريني ،وفرقة الغنوصيني؟
قلت :هذه فرق هرطقة ..وهي حمرومة من بركات الكنيسة مطرودة من طريق الرب.
قال :أنتم الذين حرمتموها ..أنتم الذين جتلسون عىل عرش املحكمة اإلهلية لتدينوا من تشاءون
إدانته ،وتقربوا من تشاءون تقريبه.

يبِّش باإلسالم) للربوفيسور اهلندي الدكتور حممد عطاء الرحيم ،فقد ذكر فيه مؤلفه الفرق النرصانية املوحدة
( )1انظر( :عيسى ر
القديمة ،وحتدث يف فصل كامل عن أعالم املوحدين يف النرصانية ،استوعب فيها أسامءهم وترامجهم وكتاباهتم ودالئلهم عىل
التوحيد وأحواهلم وما القوه من اضطهاد و حماربة يف سبيل عقيدهتم.
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أنتم الذين أدنتم بولس الشمشاطي ،الذي كان بطريركا يف أنطاكية ،ووافقه عىل مذهبه
التوحيدي اخلالص الكثريون ممن عرفوا بالفرقة البوليقانية.
وأنتم الذين أدنتم آريوس أسقف كنيسة بوكاليس يف اإلسكندرية ( 250ـ  336م ،).والذي
صار له ألوف األتباع ممن عرفوا باآلريوسيني ..وقد بقي مذهبهم التوحيدي حيا لفرتات زمنية
طويلة ..بل صار آريوس علام للتوحيد ،حتى أن كل من جاء بعده إىل يومنا هذا ممن ينكر التثليث
وإهلية املسيح ،تصمونه أنتم رجال الكنيسة الرسميون بأنه آريويس.
وأنتم الذين أدنتم يوزيبيوس النيقوميدي أسقف بريوت ،الذي نقل لنيقوميديا عاصمة
اإلمرباطورية الرشقية ،وكان من أتباع لوسيان األنطاكي وقد كان من أصدقاء آريوس.
قلت :أنت تتحدث عن تواريخ بائدة ال ندري صحة ما نقل منها ،فكيف تريد أن خترق هبا
اإلمجاع املسيحي؟
قلت :لقد ذكرت لك أنه مل خيل يوم من أيام املسيحية من املوحدين..
أال تعرف الطبيب األسباين ميخائيل سريفيتوس ( 1151ـ  )1553الذي تأثر بحركة اإلصالح
الربوتستانتية ،ومل يكتف بذلك ،بل خطا يف اإلصالح خطوات جذرية وجريئة ،فأعلن بطالن عقيدة
التثليث ورفض ألوهية املسيح ،بل كان يسمي الثالوث بـ (الوحش الشيطاين ذي الرؤوس الثالثة)..
ومل يكتف بذلك ،بل قام بحركة نشطة يف الدعوة إىل التوحيد اخلالص.
أما أنتم فقد اهتمتموه كعادتكم باهلرطقة ،بل واعتقلتموه ،ثم أعدمتموه حرقا ..لكنكم مل
تستطيعوا إعدام أفكاره وكتاباته التي انترشت يف وسط ورشق أوربا ،وصار هلا عرشات األلوف من
األتباع واملؤيدين.
أال تعرف القسيس الروماين فرانسيس ديفيد ( 1510ـ  )1579الذي صار أسقفا كاثوليكيا ،ثم
اعتنق الربوتستانتية ،ثم وصل يف النهاية للتوحيد اخلالص ،فأبطل التثليث ،ونفى ألوهية املسيح..
وقد كان ألفكاره تأثريها االجتامعي ،فتأسست عىل أساسها فرقة من املوحدين يف بولونيا واملجر
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(هنغاريا) وأثرت أفكاره حتى يف ملك هنغاريا الذي أصدر بيانا أمر فيه بإعطاء املوحدين حرية
العقيدة؟
أال تعرف الالهويت اإليطايل فاوستو باولو سوزيني (1539ـ  )1604الذي اشتهر باسم
سوسيانوس ..لقد نرش كتابا إصالحيا ينقد عقائد الكنيسة األساسية من تثليث وجتسد وكفارة
وغريها ،ثم توصل للتوحيد اخلالص ،وأخذ يؤكد عليه يف كتاباته ورسائله؟
ومل يبق األمر حمصورا يف شخصه وكتاباته ،بل إن تعاليمه انترشت يف كل مكان ،وعرف مذهبه
الالهويت باسم (السوسيانية) ..أما أنتم فتسمون أتباعه (اآلريانيني اجلدد) ،أي أتباع مذهب آريوس
القديم ،وكأنكم بذلك حتيون مذهب آريوس من حيث ال تشعرون.
أما موقفكم منه ،فأنت تعرفه ،لقد عرضتم أتباع السوسيانية الضطهاد وحيش منظم منذ عام
 ،1638بل أحرقتم الكثري منهم أحياء ..أو عىل األقل حرمتموهم حقوقهم املدنية ،وحرقتم كتبهم.
سكت قليال ،ثم قال :أال تعرف القسيس الربيطاين ثيوفيلوس لينديس(  1723ـ  )1808الذي
كان منظم أول مجاعة مصلني موحدة يف إنجلرتا ،وكان يؤكد أنه ليست الكنائس فقط مكان عبادة
اهلل ،بل لإلنسان أن خيتار أي مكان ألداء األدعية والصلوات هلل وحده فقط؟
أال تعرف القسيس والعامل الربيطاين جوزيف بريستيل (1733ـ  )1804الذي أثار كتابه (تاريخ
ما حلق بالنرصانية من حتريفات) ثائرة أتباع كنيستكم الرسمية ،فأمرتم بإحراقه فيام بعد؟
هذا غيض من فيض من الرجال واجلامعات التي خرقت ما تزعمه من إمجاع مسيحي ..أم أن
كل هؤالء ال حمل هلم عندكم؟
صمت ألترك له فرصة أخرى للحديث ..فقد كانت أحاديث املرتدين التي ينفر منها من
أعرفهم من رجال الدين املسيحي متلؤين بقوة عجيبة.
واصل الرجل حديثه قائال :ارجع إىل دوائر املعارف الربيطانية واألمريكية الشهرية حول املسيح
وتاريخ تطور العقيدة النرصانية واألناجيل ،وستجد أن الغالبية العظمى من هؤالء املفكرين والكتَّاب
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العرصيني ال ترتاب يف كون غالب العقائد َّ
املعقدة للكنيسة النرصانية ،ال سيام التثليث والتجسد
والكفارة واألقانيم ..ما هي إال تعبريات فلسفية بعيدة عن رسالة املسيح التي مل تكن إال رسالة
توحيدية أخالقية بسيطة.
ومل يبق إال القليل جدا من املفكرين ودكاترة الالهوت وأساتذة علم األديان الغربيني ممن ال
يزال يرى أن عقائد الكنيسة الرسمية متثل بالضبط نفس تعاليم املسيح وتعكس حقيقة رسالته.
وليس األمر قارصا عىل هؤالء الباحثني ..بل إن هناك فرقا نرصانية جديدة انشقت عن الكنيسة،
خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهي تتفق عىل إنكار إهلية املسيح وإنكار التثليث ورفض
لبنوة املسيح هلل عىل معنى جمازي ال حريف ،وال أظنك جتهلها ..وال أظنك
فكرة :اهلل ـ اإلنسان ،وتنظر َّ
جتهل ما متارسون ضدها من حروب..
وأنا مع أين أختلف كثريا مع هذه الفرق إال أين أفند هبا اإلمجاع الذي تزعمه..
إن هلؤالء ـ حرضة احلرب ـ من العقل ما لكم ،وهلم من الكتب املقدسة نفس ما تؤمنون به ..فكيف
مل يفهموا منها ما فهمتموه من العقائد؟
قلت :وهل تظن أن كل أولئك الفحول من رجال الدين الذين اجتمعوا يف نيقية أقل عقال من
هؤالء؟
قال :أنا ال أهتمهم يف عقوهلم ..بل لوال عقوهلم ما استطاعوا أن حيوروا املسيحية إىل السبيل الذي
أرادوه.
سأنقل لك هنا بعض ما نقله سعيد بن البطريق ،وهو يتحدث عام حدث يف املجمع الثالث حيث
اجتمع الوزراء والقواد اىل امللك وقالوا :ان ما قاله الناس قد فسد ،وغلب عليهم (آريوس)
و(اقدانيس) فكتب امللك اىل مجيع االساقفة والبطارقة ،فاجتمعوا يف القسطنطينية ،فوجدوا كتبهم
تنص عىل أن الروح القدس خملوق ،وليس بإله ،فقال بطريق االسكندرية :ليس روح القدس عندنا
غري روح اهلل ،وليس روح اهلل غري حياته ،فإذا قلنا إن روح اهلل خملوقة ،فقد قلنا إن حياته خملوقة ،واذا
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قلنا حياته خملوقة ،فقد جعلناه غري حي وذلك كفر.
واستحسن اجلميع هذا الرأي مع هزالته وبساطته وراحوا يلعنون آريوس ومن قال بقولته هذه،
وأثبتوا أن( :روح القدس إله حق من إله حق ثالثة اقانيم بثالثة خواص)
لست أدري كيف خطر عىل بايل نصوص من القرآن الكريم تتحدث عن روح القدس ونسبته
هلل ،فقلت :ولكن القرآن كتاب املسلمني املقدس الذي تؤمن به ينسب الروح إىل اهلل؟
قال :أجل ..لقد قال تعاىل َ :ف َّاخت ََذ ْت ِمن د ِ ِ ِ
وحنَا َفت ََم َّث َل َهلَا َب َرش ًا
وهن ْم ح َجاب ًا َف َأ ْر َس ْلنَا ِإ َل ْي َها ُر َ
ْ ُ
ان ا َّل ِتي َأحصن َْت َفرجها َف َن َف ْخنَا ِف ِيه ِمن ر ِ
َس ِو ّي ًا ( مريم ،)17:وقال َ :و َم ْر َي َم ا ْبن ََت ِع ْم َر َ
وحنَا
ْ َ َ
ْ َ
ْ ُ
كَلام ِ
ِ
ت َر ِّ َهبا َوكُ ُت ِب ِه َوكَان َْت ِم َن ا ْل َق ِان ِتنيَ ( التحريم)12:
َو َصدَّ َق ْت ِب َ
وقال يبني العقيدة احلقة يف املسيح ،وينقد العقائد املنحرفة َ :يا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب ال َت ْغ ُلوا ِيف ِدينِكُ ْم
احل َّق ِإنَّام ا َْمل ِس ِ
هلل َو ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
وح ِم ْن ُه
ول ا َِّ
َوال ت َُقو ُلوا عَ َىل ا َِّ
كَل َم ُت ُه َأ ْل َق َاها ِإ َىل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
ُ
يح ع َ
هلل ِإ َّال ْ َ َ
هلل ِإ َله و ِ
ِ
احدٌ ُس ْب َحا َن ُه َأ ْن َيكُ َ
ون َل ُه َو َلدٌ َل ُه َما ِيف
َف ِآم ُنوا ِبا َِّ
هلل َو ُر ُس ِله َوال ت َُقو ُلوا َثال َث ٌة ا ْنت َُهوا َخ ْري ًا َلكُ ْم ِإن ََّام ا َُّ ٌ َ
السامو ِ
ات َو َما ِيف ْ َ
األ ْر ِ
هلل َو ِكي ً
ال ( النساء)171:
ض َوكَ َفى ِبا َِّ
َّ َ َ

وبمثل ذلك ورد قوله ( :من شهد أن ال إله اال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وأن عيسى عبد اهلل
ورسوله وابن امته وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ،وأن اجلنة حق والنار حق ،وأن البعث حق
()1

أدخله اهلل اجلنة عىل ما كان من عمل من أي أبواب اجلنة الثامنية شاء)

قلت :فقد نسب املسيح إىل كلمة اهلل وروحه ..ونحن ال نقول إال هذا.
قال :ال ..أنتم ال تقولون هذا ..أنت تقولون بألوهية املسيح أو كونه أحد أقانيم األلوهية ..أما
هذه النصوص فتضيف كلمة روح القدس ،وروح منه إىل اهلل ليس الحتادها به ،وانام نسبة ترشيف..
فهي إضافة ترشيف ،وليست إضافة تبعيض ،أمل تقرأ قوله تعاىل  :و ِإ َىل َثمود َأ َخ ُاهم ص ِ
احل ًا َق َال َيا
ْ َ
ُ َ
َ
وها َت ْأكُ ْل ِيف
هلل َما َلكُ ْم ِم ْن ِإ َل ٍه غَ ْ ُري ُه َقدْ َجا َءتْكُ ْم َب ِّين ٌَة ِم ْن َر ِّبكُ ْم َه ِذ ِه نَا َق ُة ا َِّ
َق ْو ِم اعْ ُبدُ وا ا ََّ
هلل َلكُ ْم آ َي ًة َف َذ ُر َ
( )1رواه البخاري ومسلم.
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ٍ
عَذ ِ
َأ ْر ِ
يم ( ألعراف ،)73:وقوله َ :ف َق َال َهلُ ْم َر ُس ُ
هلل
ول ا َِّ
ض ا َِّ
هلل َوال َمت َ ُّس َ
وها ِب ُسوء َف َي ْأ ُخ َذكُ ْم َ ٌ
اب َأل ٌ
هلل َو ُس ْق َي َاها ( الشمس)13:
نَا َق َة ا َِّ
أم أنك ترى أن هذه الناقة أقنوم جديد يمكن إضافته إىل أقانيم األلوهية؟
قلت :ال بأس ..لن أجادلك يف هذا ..وال يعنيني ما يقول كتابكم ..عد بنا إىل ما كنا فيه ..لقد
ذكرت يل أن أولئك الذين اجتمعوا يف املجامع ليقرروا العقيدة التي نؤمن هبا كانوا خمطئني ..فمن أين
استنبطوا تلك العقيدة إذن ،ومن أين افرتوها إن مل يكونوا قد فهموها من الكتب املقدسة التي
ورثوها؟
قال :لقد مكثت أدرس ْس هذا فرتة طويلة بموضوعية وحياد ،وقد كانت هذه الدراسة ْس
اهتدائي لإلسالم ،أو ْس معرفتي حلقيقة املسيحية التي ال ختتلف عن اإلسالم ..أو ْس معرفتي
للتشويه الذي تعرضت له املسيحية.
قلت :فإالم اهتديت؟
قال :إىل أربعة أمور ..ما أصابت دينا من األديان إال وحادت به عن سواء السبيل.
قلت :فام هي؟
قال :أوهلا انحراف أهل الدين عن السنن التي جاءهم هبا أنبياؤهم إىل بدع حمدثات نقلوها من
األمم املختلفة ،أو ترسبت إليهم من األمم املختلفة ،أو أرادوا هبا أن يرضوا أهل امللل املختلفة.
قلت :والثاين؟
قال :حتريف األتباع ألدياهنم إرضاء ألهوائهم.
قلت :والثالث؟
قال :تسلط احلكام وتدخلهم يف الدين.
قلت :والرابع؟
قال :اتباع األتباع للمتشاهبات ،وهجرهم للمحكامت ،فنسخوا املحكم باملتشابه ،وعطلوا
19

املحكم واتبعوا املتشابه.
قلت :فحدثني عام عرفته من انطباق هذه األربعة عىل ما ندين به من دين ..ولنبدأ بأوهلا.
قال :أوهلا هو اتباع سنن املنحرفني من أهل الديانات املختلفة تأثرا هبم ..لقد أشار القرآن الكريم
إىل هذا املعنى ،فقال َ :و َج َاوزْ نَا ِب َبنِي ِإ ْْس َ
عَىل َق ْو ٍم َي ْعكُ ُف َ
ائيل ا ْل َب ْح َر َف َأت َْوا َ
ون عَ َىل َأ ْصنَا ٍم َهلُ ْم َقا ُلوا َيا
موسى اجع ْل َلنَا ِإ َهل ًا كَام َهلم ِ
آهلَ ٌة َق َال ِإنَّكُ ْم َق ْو ٌم َ ْجت َه ُل َ
ون ( ألعراف)138:
ُ َ ْ َ
َ ُْ
قلت :ال يعنيني ما يقول قرآن املسلمني ..بل تعنيني احلقيقة املوضوعية املجردة.
قال :القرآن يذكر سنن احلقائق ..وال يمكن أن تفهم احلقائق إال يف ظالل سننها.
قلت :حدثني عام فعل قومي مما ذكرته من اتباع األديان األخرى؟
قال :لقد بلغ من تأثر املسيحية بالديانات األخرى يف عقيدة التثليث أن تاريخ والدة املسيح غُ ري
مرار ًا إىل إن استقر يوم  25ديسمرب ،وهو اليوم الذي كان املرصيون حيتفلون فيه بمولد خملصهم
(حورس) ،وهو نفس اليوم الذي كان الفرس حيتفلون فيه بميالد (متزا) ،كام كان هذا اليوم أحد
األعياد الدينية املامثلة يف الدولة الرومانية وختالف الكنيسة الرشقية الكنيسة الغربية يف ذلك فتجعل
يوم ميالد املسيح اليوم السابع من يناير.
وقد كان املرصيون يعتقدون أن (حوريس) ولد من اإلله األعظم (أوزوريس) والعذراء
(ايزس) ،كام أن الرومان كانوا يعتقدون أن اإلله (جوبيرت) أنجب (بريسيوس) من العذراء (داناي)
وأنجب (ديونيسيس) من العذراء (سيميل) وأنجب (هرقل) من العذراء (ألكمني) ..أما يف اهلند فقد
ولد كريشنا يف كهف بينام كانت أمه العذراء وخطيبها هاربني من غضب امللك.
باإلضافة إىل هذا ،فإن تأليه بعض املخلوقات من البرش وغريهم قديم جد ًا ..وال يزال يوجد
بني البدائيني من عبدوا قوى الطبيعة ومنهم من عبد الشمس والقمر والكواكب األخرى ،وتاريخ
األديان غاص هبذا املظاهر:
أمل تسمع بالطوطم والتابو وعبادة األجداد واألشجار وأثار املوتى؟
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أمل تسمع بآهلة اليونانيني الذين كانوا خيتصمون ،وحيقد بعضهم عىل بعض ويدبرون املكايد،
وتشيع بينهم األحقاد ،ومل يكن هلم حظ من األلوهية إال أهنم ال يموتون.
أمل تسمع بأسطورة إيزيس وأوزوريس وحوريس التي ولدت يف مرص ،وقد كانت معروفة
ومشهورة ..ولعلها كانت بداية التثليث؟
أمل تسمع بتلك األساطري التي كانت جتعل الناس يعتقدون أن دماء اآلهلة ْست يف رشايني
امللوك فراحوا يؤهلوهنم ويعبدوهم ،وكان امللوك حريصني عىل نرش مثل هذه العقائد فهي السند الكرب
الستبدادهم؟
أمل تسمع بروميولس وريميوس ،اللذين وجدا ىف الصحراء ،وحنت عليهام ذئبة فأرضعتهام،
ومات ثانيهام وبقي روميولس ،فلام نام وترعرع أسس مدينة روما ،ومنه جاء ملوكها ـ كام يعتقدون ـ
وقد أضفى ذلك عليها طابع القداسة ،فهي مدينة مقدسة ،وملوكها من ساللة اآلهلة ..وقد ظل الناس
يعبدون امللوك الرومانيني ،فلام ظهرت املسيحية حاربوها حرصا عىل جمدهم حتى كان عرص
األمرباطور البيزنطى قسطنطني الذي وجد أن تيار املسيحية أصبح عنيفا وأقوى من أن حيارب،
فاعلن املسيحية دينا رسميا لدولته ،ومل يكن كثري من الناس مستعدين لقبوهلا ،فأجربهم عليها
بالتعذيب والقتل ،وأريقت دماء كثرية يف سبيل ذلك مما ولد النفاق الذي حيرف األديان.
قلت :سمعت بكل هذا ..ولكن كيف تقارن تلك الديانات الوثنية باملسيحية ..أترى املسيحية
امتدادا للوثنية؟
قال :ال ..حاشا هلل ..وقد كان قرآننا وديننا أكثر احرتاما لكم ..بل إنه اعترب إهلكم هو إهلنا ،فقال
ِ
تعاىل  :وال ُ َجت ِ
ِ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
ين َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا ِبا َّل ِذي ُأن ِْز َل
َاب ِإ َّال ِبا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّال ا َّلذ َ
َ
ِإ َلينَا و ُأن ِْز َل ِإ َليكُ م و ِإ َهلنَا و ِإ َهلكُ م و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون ( العنكبوت)46:
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ َ
وهو ال يدعوكم إال للتخلص من الرشك الذي دنستم به قداسة اإلله ،قال تعاىل ُ :ق ْل َيا َأ ْه َل
رش َك ِب ِه َشيئ ًا وال يت ِ
َاب َت َعا َل ْوا ِإ َىل ِ
هلل َوال ُن ْ ِ
ا ْل ِكت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْعض ًا
كَل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْي َننَا َو َب ْينَكُ ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ ِإ َّال ا ََّ
ْ َ َ
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َأرباب ًا ِمن د ِ
هلل َف ِإ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون ( آل عمران)64:
ون ا َِّ
ْ ُ
َْ
ولكني مع ذلك ال أنفي وال أستطيع أن أنفي تأثركم بتلك الوثنيات ،وسأبرهن لك ذلك بام
شئت من الرباهني.
أصخت بسمعي ألسمع ما يقول ..فقد كان حلديثه من العذوبة والقوة ما يأْس السامعني.
قال :سأقول لك شيئا لعلك ختالفني فيه ..لكن األدلة كلها تقف معي..
أنت تعرف مدرسة اإلسكندرية ،وتعرف أهنا املدرسة التي اضطلعت بدرس الفلسفة اليونانية
ونرشها ..لقد ازدهر فيها الفكر اليوناين مدة طويلة ،فلام ظهرت املسيحية وجدت يف هذه املدرسة
تراثا وثنيا مل تستطع أن تتخلص منه ،بل سيطر هو عىل املسيحية.
صحت فيه :ما الذي تقوله؟
قال :اصرب عيل ..أرى أنك تريد أن تعرف السبب الذي جعلني أومن باإلله الواحد بدل األقانيم
الثالث ..فاصرب عيل..
هدأت ،فواصل حديثه ،قائال :لقد حارب أباطرة الرومان عبادة إيزيس وشق عليهم إماتتها
حتى إننا نجد أحد عرش امرباطورا يقيمون عىل حرهبا ،ومع ذلك مل متت ،وإنام ظهرت ىف صورة
أخرى واسم آخر ..لقد ظهرت ىف عبادة ديمرت يونانية ورومانية ،وامتزجت بعبادة (مثرا) وأختذوا هلا
صورة األم احلانية ،فرسموها حتتضن وليدها يف مظهر ينم عن احلنان والرب من األم والرباءة والطهارة
من الطفل ..وهذه الصورة بكل ما فيها هي الصورة التي ترسموهنا للسيدة مريم العذراء وهي حتمل
طفلها املسيح.
بدا عىل وجهي بعض السكون الذي نرشه حديثه يف نفيس ،فشجعه ذلك ،فراح يقول :لقد كان
الناس ـ كام يذكر كارليل يف كتاب (األبطال وعبادة األبطال) ـ يعظمون البطل ،ويعظمون أمه وأباه،
فجاءت عقيدة التثليث هبذا ،وظل الناس خيلعون عىل األبطال صفات اآلهلة ،إعجابا هبم وتعظيام
هلم ،وهلذا هنى القرآن الكريم عن الغلو يف املسيح ،ألن الغلو فيه هو ْس تأليهه ،فقال تعاىل َ :يا َأ ْه َل
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احل َّق ِإنَّام ا َْمل ِس ِ
هلل َو ِ
ا ْل ِكت ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
كَل َم ُت ُه
ول ا َِّ
َاب ال َت ْغ ُلوا ِيف ِدينِكُ ْم َوال ت َُقو ُلوا عَ َىل ا َِّ
ُ
يح ع َ
هلل ِإ َّال ْ َ َ
وح ِم ْن ُه ( النساء :من اآلية)171
َأ ْل َق َاها ِإ َىل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
وهلذا أخرب القرآن الكريم أن مجيع الرسل ركزوا عىل صفة البرشية فيهم ،قال تعاىل َ :قا َل ْت َهلُ ْم
كَان َلنَا َأ ْن َن ْأ ِتيكُ م ِبس ْل َط ٍ
هلل يمن عَ َىل من ي َشاء ِمن ِعب ِ
ِ
رس ُلهم ِإ ْن نَحن ِإ َّال ب َ ِ
اد ِه َو َما َ
ان
َ َْ ُ ْ َ
رش م ْث ُلكُ ْم َو َلك َّن ا ََّ َ ُ ُّ
َ ْ ُ
ُ ُ ُ ْ
ْ ُ َ ٌ
هلل َف ْل َيت ََو ِ
كَّل ا ُْملؤْ ِم ُن َ
ون ( ابراهيم)11:
هلل َوعَ َىل ا َِّ
ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ

وقال معلام حممدا  ماذا يقول لقومهُ :ق ْل ِإنَّام َأنَا ب َرش ِم ْث ُلكُ م يوحى ِإ َيل َأنَّام ِإ َهلكُ م ِإ َله و ِ
احدٌ
َّ َ ُ ْ ٌ َ
ْ ُ َ
َ َ ٌ
ِ
يموا ِإ َل ْي ِه َو ْاس َتغ ِْف ُرو ُه َو َو ْي ٌل لِ ْل ُم ْ ِ
رش ِكنيَ ( فصلت)6:
َف ْاستَق ُ

وهلذا كان  ينهى أن يسلك معه ما سلك مع املسيح  من الغلو املؤدي إىل التأليه ،فقال:
()1

(ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم ،فانام أنا عبده فقولوا :عبد اهلل ورسوله)

وقد كان  يترشف بتلقيبه بعبد اهلل ..وقد ذكر له القرآن الكريم هذا اللقب يف أرشف املواضع،
هلل ا َّل ِذي َأنْزَ َل َ ِ ِ ِ
َاب َو َملْ َ ْجي َع ْل َل ُه ِع َو َجا ( الكهف ،)1:وقال :
احل ْمدُ َِّ
عَىل عَ ْبده ا ْلكت َ
قال تعاىل َ ْ :
ان عَ َىل عَ ْب ِد ِه لِ َيكُ َ
َت َب َار َك ا َّل ِذي نَزَّ َل ا ْل ُف ْر َق َ
ون لِ ْل َعا َملِنيَ ن َِذير ًا ( الفرقان)1:
كان يقرأ هذه اآليات بصوته اجلميل ،فأجد هلا من العذوبة ما ال أستطيع وصفه.
قلت :أترى أن عبادة إيزيس هي التي انتقلت إلينا ،أو هي التي حتولت إليها املسيحية؟
قال :أنا ال أقول ذلك ..ولكني أقول :إن املسيحية بمعتقداهتا الرشكية هذه ال ختتلف عن تلك
العبادة ..بل ال ختتلف عن عبادات أخرى قد تكون أثرت فيها ..أو هي عىل األقل تدل عىل نزعة
برشية معينة لعبادة البرش واألبطال من البرش.
قلت :ال بأس ..دعنا من هذا ..فليس لدي الوقت ألجادلك فيه ..وحدثني عن السبب الثاين.
قال :السبب الثاين هو حتريف األتباع ..لقد درست املسيحية دراسة متأنية ،فوجدهتا قد عزلت
كتاهبا املقدس ،واتبعت بدعا كثرية ال عالقة هلا بالكتاب املقدس.
( )1رواه البخاري.
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قلت :كيف تقول هذا ..والكتاب املقدس هو الكتاب الذي نأوي إليه ،ونستنبط منه ،وال نصيل
إال برتتيله والتبتل به.
قال :ليس الشأن يف ذلك إنام الشأن يف االتباع ال االبتداع.
قلت :وهل وقعت البدعة يف ديننا؟ ..لعلك تقصد اهلرطقات التي ظهرت؟
قال :ال ..لقد نسخ دينكم نسخا كليا بالبدع ..أخربين :أليست املسيحية هي دين املسيح؟
قلت :بىل ..وليس يف ذلك شك.
قال :ما دامت املسيحية دين املسيح  ..فام بال بولس؟ ..ومل يأخذ النصيب األوفر فيها؟
كان هذا السؤال صدمة كبرية يل ..ومل يكن يل مناص من االحتيال لإلجابة عنه ،فقلت :كالمها
واحد ..املسيح شمس ،وبولس شعاع من أشعتها ،والبد ملن أراد أن يستنري بالشمس من التعرض
ألشعتها.
قال :فإذا تناقضت األشعة مع الشمس.
قلت :يستحيل ذلك.
قال :فقد حصل هذا بني املسيح وبولس.
قلت :أنت مل تفهم ..التناقض قد ينتج بسبب سوء الفهم ..فمع ما لبولس من األمهية يف تقرير
عقائدنا ورشائعنا إال أنه مل يدع شيئا لنفسه ،بل كان أعظم املضحني ألجل املسيحية ،وقد كان
لتضحيته وجهوده تأثريمها الكبري يف نرش املسيحيية ..فلوال بولس ملاتت املسيحية يف مهدها.
وهلذا أمجعت مجيع طوائف النصارى املنترشة يف مجيع أنحاء العامل عىل أنه واحد من أهم
اإلنجيليني عىل اإلطالق ..لقد سافر إىل أماكن عدة يبرش بالنرصانية وينرشها بني غري اليهود حتى
()1

عرف بني الالهوتيني باسم( :رسول األمم)

قال :أصحاب الدين احلق حيرصون عىل صفاء الدين أكثر من حرصهم عىل انتشاره ..ولكن
( )1األمم  :مصطلح عرف به يف الكتاب املقدس غري اليهود.
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حرصكم أو حرص بولس عىل نرش املسيحية ،ولو بالتضحية بمبادئها جعل املسيحية دينا خمتلفا.
قلت :لكن كالم بولس املبثوث يف رسائله ال خيرج عن كالم املسيح.
قال :ومل ال تقول بأنه الذي وجه الكتاب املقدس ليتفق مع آرائه؟
قلت :كيف تقول هذا ..هذا حيتاج إىل أدلة.
قال :أنت تعلم أنه من بني السبعة وعرشين سفرا من كتاب العهد اجلديد لبولس منها أربعة
عرش ،وفيها فقط جتد العديد من العقائد النرصانية.
أال تعلم أن دائرة املعارف الفرنسية تنسب إليه كال من إنجييل مرقس ولوقا وسفر أعامل الرسل؟
أال تعلم أن الكثري من املفكرين جيعلونه مؤسس املسيحية وواضع عقائدها؟ ..لقد كانت رسائله
أول ما ُخط من سطور العهد اجلديد ،وهلذا جاء متناسق ًا إىل حد كبري مع رسائل بولس ال سيام إنجيل
يوحنا.
أال تعلم أن الكنيسة رفضت كل الرسائل التي تتعارض مع مسيحية بولس التي طغت عىل ما
نادى هبا املسيح وتالميذه من بعده؟
إن األثر الذي تركه بولس يف النرصانية عميق جدا ..وهذا ما دعا الكاتب األمريكي مايكل
هارت أن جيعل بولس أحد أهم رجال التاريخ أثر ًا ،وذلك يف كتابه املعروف (املائة :تقويم ألعظم
الناس أثرا يف التاريخ)
وقد خلت قائمة مايكل هارت من تالميذ املسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس النرصانية
احلقيقي ،فلم يعد هلم تأثري عىل املسيحيني مثله.
قلت :أنا ال يعنيني كل ما يقول هؤالء ..بل تعنيني الكتب واألسفار ..فهي املوضوع الذي
يمكن أن نحقق فيه ..أما آراء الناس ..فال يمكن االعتامد عليها وحدها.
قال :ال بأس ..أال ترى فرقا بني األناجيل التي تؤرخ للمسيح ،وبني الرسائل التي خلفها
بولس؟
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قلت :يف أي َشء ترى أنت هذا الفرق؟
قال :ال أراه وحدي ..بل يراه كل قارئ للعهد اجلديد ..إن املسيح من خالل األناجيل يركز عىل
املبادئ األخالقية للمسيحية ،وعىل النظرة الروحية هلا ،وعىل ما يتعلق بالسلوك اإلنساين ،وهو نفس
ني َيدَ َّي ِم َن الت َّْو َر ِاة َو ِ ُ
أل ِح َّل َلكُ ْم َب ْع َض ا َّل ِذي
ما خلصه القرآن الكريم يف قوله تعاىل َ :و ُم َصدِّ ق ًا َملِا َب ْ َ
هلل و َأ ِطيع ِ
ٍ ِ
ون ( آل عمران ،)50:وقوله َ :و َق َّف ْينَا َ
عَىل
ُح ِّر َم عَ َل ْيكُ ْم َو ِج ْئ ُتكُ ْم ِبآ َية م ْن َر ِّبكُ ْم َفات َُّقوا ا ََّ َ ُ
األن ِ ِ ِ
ني يدَ ي ِه ِمن التَّور ِاة وآ َتينَاه ْ ِ
ِ
ِ ِ
ني
ور َو ُم َصدِّ ق ًا َملِا َب ْ َ
ْج َيل فيه ُه ً
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َصدِّ ق ًا َملا َب ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
دى َو ُن ٌ
آ َث ِاره ْم ِبع َ
ِ
ِ ِ
دى َو َم ْو ِع َظ ًة لِ ْل ُمت َِّقنيَ ( املائدة)46:
َيدَ ْيه م َن الت َّْو َراة َو ُه ً
قلت :وبولس ..بامذا جاء؟
قال :جاء بدين خيتلف متاما عن الدين الذي جاء به املسيح ..سواء يف العقيدة أو الرشيعة.
لقد انقلب بولس انقالبا كليا عىل املسيح ،ومل يرتك للمسيح إال تلك اهلالة من اخلرافات التي
نسجها حوله.
قلت :ال ينبغي احلديث عن القديسني هبذا األسلوب ..وقد أحتت لك فرص احلوار لنبحث
عن احلقيقة ..أو لنبحث عن الشبه التي جعلتك ترتد عن املسيحية ..وال آذن لك يف املساس
بالقديسني.
قال :ال بأس ..وأنا ال أريد أن أمسه بسوء ..ولكن ال ينبغي ملن يريد أن يبحث عن حقيقة
املسيحية أن يغفل عن بولس ..فهو ركن من أركان التشويه الذي غري املسيحية متاما.
تصور لو أن بولس مل يظهر يف املسيحية كيف كانت تكون؟
سكت ،فقال :إن أردت احلقيقة ،فاهلل أعظم من أن ننحجب عنه بأي شخص من الناس قديسا
كان أو منحرفا ..أال ترون املسلمني كيف يدعونكم بصدق وإخالص لدراسة نبيهم ،ويضعون بني
أيديكم كل الوثائق لتعرفوا احلقيقة.
هزين حديثه ،فقلت :ونحن أيضا مل نمنع أحدا من دراسة كل قديسينا ،بل من دراسة املسيح..
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وها هي كتبنا تنترش بكل اللغات.
قال :فاعزل تلك القداسة التي حتجب عقلك عن احلقيقة ،وتعال ندرس بولس دراسة متأنية..
فمن عرف أْسار بولس عرف أْسار املسيحية ،ومن عرف أْسار املسيحية عرف أْسار اإلسالم..
فلم أر يف املسيحية من يقف بينها وبني اإلسالم كام يقف بولس.
قلت :ال بأس ..فلنحقق حتقيقا بوليسيا مع بولس.
قال :ما دمت قد قلت هذا ،فسنتحدث عن بولس ..فقد درسته دراسة متأنية ،وهو ظاهرة توجد
يف كل األديان ..وهي السبب األكرب يف حتريفها..وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الظاهرة يف قصة
السامري الذي ادعى أنه قبض من أثر الرسول ما مل يقبض غريه ،واسمح يل أن أقرأ لك من كتابنا ما
يؤكد لك أن بولس ليس إال سامري املسيحية.
ثم انطلق يرتل من غري أن ينتظر إذنا مني ..وقد صادف ذلك هوى يف نفيس ،فرتكته عىل سجيته.
قال :لقد قال تعاىل حيكي قصة السامري ،وحماولته حتريف دين اإلسالم الذي جاء به موسىَ :و َما
ِ
ِ
ِ
ِ
رت َىض (َ )84ق َال
عْج َل َك ْ
َأ َ
وسى (َ )83ق َال ُه ْم ُأوالء عَ َىل َأ َث ِري َوعَ ج ْل ُت ِإ َل ْي َك َر ِّب ل َ ْ
عَن َق ْوم َك َيا ُم َ
َف ِإنَّا َقدْ َف َت َّنا َقوم َك ِمن بع ِد َك و َأ َض َّلهم ِ
غَض َب َ
ان َأ ِسف ًا َق َال َيا َق ْو ِم
وسى ِإ َىل َق ْو ِم ِه ْ
َْْ َ
السام ِر ُّي (َ )85ف َر َج َع ُم َ
ُ ْ َّ
ْ َ
ِ
ِ
ب ِم ْن َر ِّبكُ ْم َف َأ ْخ َل ْف ُت ْم
َأ َملْ َيعدْ كُ ْم َر ُّبكُ ْم َوعْ د ًا َح َسن ًا َأ َف َط َال عَ َل ْيكُ ْم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم َأ َر ْد ُت ْم َأ ْن َحي َّل عَ َل ْيكُ ْم غَ َض ٌ
مح ْلنَا َأ ْوزَ ار ًا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن ََاها َف َ
كَذلِ َك َأ ْل َقى
َم ْو ِع ِدي (َ )86قا ُلوا َما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِعدَ َك ِب َم ْل ِكنَا َو َل ِكنَّا ُ ِّ
ِ
الس ِام ِر ُّي (َ )87ف َأ ْخ َر َج َهلُ ْم ِع ْج ً
َيس (َ )88أ َفال َي َر ْو َن
ال َج َسد ًا َل ُه ُخ َو ٌار َف َقا ُلوا َه َذا ِإ َهلُكُ ْم َو ِإ َل ُه ُم َ
َّ
وسى َفن َ
ِ
ال َي ْر ِج ُع ِإ َل ْي ِه ْم َق ْو ً
َأ َّ
َض ًا َوال َن ْفع ًا (َ )89و َل َقدْ َق َال َهلُ ْم َه ُار ُ
ون ِم ْن َق ْب ُل َيا َق ْو ِم ِإن ََّام ُف ِتن ُت ْم
ال َوال َي ْمل ُك َهلُ ْم َ ّ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
الر ْمح َُن َفات َِّب ُع ِ
وسى
َرب َح عَ َل ْيه عَ اكفنيَ َحتَّى َي ْرج َع ِإ َل ْينَا ُم َ
وين َو َأطي ُعوا َأ ْم ِري (َ )90قا ُلوا َل ْن ن ْ َ
ِبه َو ِإ َّن َر َّبكُ ْم َّ
ون َما َم َن َع َك ِإ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض ُّلوا (َ )92أ َّ
(َ )91ق َال َيا َه ُار ُ
ال َتت َِّب َعنِي َأ َف َع َص ْي َت َأ ْم ِري (َ )93ق َال َي ْبنَؤُ َّم ال
ني بنِي ِإ ِ
يت َأ ْن ت َُق َ
ب َق ْو ِيل (َ )94ق َال َف َام
َت ْأ ُخ ْذ ِب ِل ْح َي ِتي َوال ِب َر ْأ ِيس ِإ ِّين َخ ِش ُ
ْسائ َيل َو َملْ ت َْر ُق ْ
ول َف َّر ْق َت َب ْ َ َ ْ َ
َخ ْط ُب َك َيا س ِام ِر ُّي (َ )95ق َال َبرص ُت ِبام َمل َي ْبرصوا ِب ِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َض ًة ِم ْن َأ َث ِر الرس ِ
ول َف َن َب ْذ ُ َهتا َوكَ َذلِ َك
َّ ُ
َ
ُ ْ َ ْ ُ ُ
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احلي ِاة َأ ْن ت َُق َ ِ
ِ
اس َو ِإ َّن َل َك َم ْو ِعد ًا َل ْن ُ ْخت َل َف ُه
ول ال م َس َ
ب َف ِإ َّن َل َك ِيف ْ َ َ
َس َّو َل ْت ِيل َن ْفيس (َ )96ق َال َفا ْذ َه ْ
عَاكف ًا َل ُنحر َق َّنه ُثم َلن ِ
وان ُظر ِإ َىل ِإ َ ِهل َك ا َّل ِذي َظ َل ْل َت عَ َلي ِه ِ
هلل ا َّل ِذي ال
َنس َف َّن ُه ِيف ا ْل َي ِّم ن َْسف ًا (ِ )97إن ََّام ِإ َهلُكُ ْم ا َُّ
ْ
َ ِّ ُ َّ
َ ْ
ِ
ِإ َل َه ِإ َّ
َش ٍء ِع ْل ًام (( )98طـه)
ال ُه َو َوس َع كُ َّل َ ْ
ثم قال :لو أنك استبدلت اسم السامري باسم بولس ،فستجد املعنى يكاد يكون صحيحا.
قلت :ولكن بولس مل يدعنا إىل عبادة العجل.
قال :هو دعاكم إىل عبادة اخلروف ..ألستم تكنون عن املسيح باخلروف()1؟ ..ألستم تذكرونه
يف صلواتكم أنه خروف ومحل وشاة؟
سكت ،فقال :أمل يعترب السامري موسى ناسيا قد نيس أن يعرفهم برهبم ،فجاء هو ليفعل ذلك؟
ثم أجاب نفسه :نعم ..اآلية رصحية يف ذلك ..وهو ما فعله بولس عندما اخرتع لكم عبادة
املسيح.
ثم سأل :أمل يدع بولس أنه رأى ما مل تروا؟
مل أدر كيف نطقت مع أين كنت أوثر الصمت ،فقلت :بىل ..لقد رأى املسيح بعد رفعه بسنوات،
فبينام هو ذاهب إىل دمشق يف مهمة لرؤساء الكهنة جتىل له املسيح دون القافلة التي كان يسري معها،
ويف ذلك التجيل منحه منصب الرسالة ..وكان مما قاله له( :ولكن قم وقف عىل رجليك ألين هلذا
ظهرت لك ألنتخبك خادما وشاهدا بام رأيت وبام سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن األمم
الذين أنا اآلن أرسلك إليهم لتفتح عيوهنم كي يرجعوا من ظلامت إىل نور ومن سلطان الشيطان إىل
اهلل حتى ينالوا باإليامن يب غفران اخلطايا ونصيبا مع املقدسني) (أعامل )18-16/26
رصوا ِب ِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َض ًة ِم ْن َأ َث ِر
رص ُت ِب َام َملْ َي ْب ُ ُ
قال :هو نفس ما قال السامري ،لقد قالَ :ب ُ ْ

( )1يرد يف الكتاب املقدس التعبري عن املسيح بأنه خروف ومن أمثلة ذلك رؤيا يوحنا الالهويت ـ والذي شكل مع بولس ثنائي
التحريف يف املسيحية ـ فهي مليئة بذلك منها عىل سبيل املثال اإلصحاح  5عدد 17 ، 6عدد 5 ، 14عدد 21 ، 13عدد 7 ، 22عدد9
 19 ،عدد. 7
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الرس ِ
ول َف َن َب ْذ ُ َهتا َو َ
كَذلِ َك َس َّو َل ْت ِيل َن ْف ِيس ( طه)96 :
َّ ُ
ثم سأل :أمل ينسخ بولس الرشيعة التي مل جيرؤ املسيح عىل نسخها؟
سكت ،فقال :بىل ..فعل ذلك ..وهو نفس ما فعله السامري.
ولكن اليهود الذين عبدوا العجل من اهلل عليهم إذ عاد موسى ْسيعا لينقذهم ..ولكنكم ال
زلتم يف انتظار املسيح الذي خيلصكم من السامري..
قد قال أصحاب موسى الذين عبدوا العجل َ :قا ُلوا َلن نَربح عَ َلي ِه عَ ِ
اك ِفنيَ َحتَّى َي ْر ِج َع ِإ َل ْينَا
ْ ََْ ْ
وسى ( طه ..)91 :وهو نفس ما تقولون ..فكم من األجيال ستبقى عىل الضاللة حتى ينزل
ُم َ
املسيح.
كرست حجاب الصمت ،فقلت :دعنا من مقارناتك ..نريد أن نعرف شخصية بولس من
خالل الكتاب املقدس ال من خالل كتاب حممد ..فلو كنت أؤمن به ما جلست معك هذا املجلس.
قال :ال بأس ..أجبني هل كان بولس من احلواريني اإلثني عرش؟
قلت :ال ..مل يكن بولس من صحابة املسيح.
قال :مل يكن من صحابة املسيح ..ومل يكن شاهد ًا عىل أحداث بعثته ،ولكنه مع ذلك متكن
بمفرده من تأسيس املسيحية ،بل إن املسيحية اليوم تنسب إليه ،فيقال :مسيحية بولس.
قلت :ال هيم كل ذلك ،فالفضل للصدق ال للسبق.
قال :ال بأس سنعود للكتاب املقدس لنعرف منه مدى صدق بولس.
هزين كالمه ..فبولس يعطي صورة سيئة عن نفسه يف الكتاب املقدس ،ومع ذلك متنيت أن
أسمع منه هو ما مل أطق أن أرصح به أنا.
قال :أنت تعرف جيدا مايض بولس … لقد كان أول ذكر لبولس يف عالقته باملسيحية ،هو شهوده
حماكمة وقتل إستفانوس أحد تالميذ املسيح ،وكان ذلك حوايل عام  37م ،وبولس يذكر أنه كان
راضي ًا عن قتله ،كام جاء يف سفر األعامل (:وأخرجوه خارج املدينة ورمجوه .والشهود خلعوا ثياهبم
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عند رجيل شاب يقال له شاول .فكانوا يرمجون استفانوس وهو يدعو ويقول( :أهيا الرب يسوع اقبل
روحي) .ثم جثا عىل ركبتيه ورصخ بصوت عظيم  (:يا رب ال تقم هلم هذه اخلطية .وإذ قال هذا
رقد .وكان شاول راضيا بقتله) (اعامل )1/8-58/7
ثم ظل هيوديا معاديا للمسيحية ،بل كان يشارك يف تعذيب املسيحيني األوائل؛ كام جاء يف سفر
األعامل عن اضطهاد بولس للكنيسة  (:وأما شاول فكان يسطو عىل الكنيسة وهو يدخل البيوت وجير
رجاال ونساء ويسلمهم إىل السجن) (أعامل)3/8 :
قلت :ال حرج يف هذا ..فيمكن للشخص أن يتحول من أعدى األعداء إىل أصدق األصدقاء.
قال :أنا ال أحجر عليه هذا ..ولكني أتعجب كام يتعجب الكل من حتول هذا العدو اللدود
للمسيح فجأة ..ال إىل نصري للمسيح ..بل إىل رسول ..بل إىل منظر للمسيحية.
إن سفر األعامل يذكر هذا التحول املفاجئ لبولس ،وانقالبه دون مقدمات تقدمت هذا اإلنتقال
وال متهيدات مهدت له.
قلت :ال ..بل كانت هناك مقدمات..
قال :ال بأس ..فلنقبل كل هذا ..ولنعتربه صادقا يف دعواه ..ولكن كيف يصبح هذا يف حلظة
واحدة هو منظر املسيحية األول ..ويصبح كالمه بعد ذلك كالما ملهام معصوما ينسخ كالم املسيح
نفسه.
قلت :ال مانع من ذلك ..ففضل اهلل إذا جتىل ليشء حوله من حال إىل حال..
قال :هكذا أنتم معرش املسيحيني ..ال هم لكم إال الغلو ..غلوتم يف املسيح ،فحولتموه إهلا..
وغلوتم يف بولس ـ الذي هو يف أحسن األحوال تائب تاب اهلل عليه ـ فلم جتعلوه وليا ،بل جعلتموه
رسوال ملهام.
أخربين ..أكل رسائله وحي يوحى ،وإهلام مقدس؟
مل أملك إال أن أجيب باإلجياب ،مع أين أعلم أن فيها لغوا كثريا ال عالقة له بالكتاب املقدس.
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قال :أمل تقرأ ما قال يف رسالته الثانية إيل صديقه تيموثاوس ( ..)9 :4فقد قال له  (:بادر أن تأيت
إيل ْسيعا ،ألن ديامس ،إذ أحب احلياة احلاَضة ،تركني وذهب إىل مدينة تسالونيكي .أما كريسكيس،
فقد ذهب إىل مقاطعة غالطية ،وتيطس إىل دملاطية ومل يبق معي إال لوقا وحده خذ مرقس وأحرضه
معك ،فهو ينفعني يف اخلدمة .أما تيخيكس ،فقد أرسلته إىل مدينة أفسس .وعندما جتيء ،أحرض
معك ردائي الذي تركته عند كاربس يف ترواس ،وكذلك كتبي ،وبخاصة الرقوق املخطوطة )؟
إن هذا الكالم جمرد رسالة شخصية تتعلق بطلب بولس من صديقه احلضور ْسيعا ،وتتعلق
برداءه الشخيص ..أي عاقل يعترب هذا الكالم وحيا من رب العاملني!؟
سكت ،فقال :أمل تقرأ رسالته لصديقه تيطس (يت  )12 :3حينام قال له (:حاملا أرسل إليك
أرمتاس أو تيخيكس ،اجتهد أن تأتيني إىل مدينة نيكوبوليس ،ألين قررت أن أشـتي هناك)
هل يمكن أن يصبح قرار بولس أن يشتي يف املكان الفالين وحي من عند رب العاملني!؟
سكت ،فقال :أمل تقرأ ما ورد يف رسالته الثانية إىل صديقه تيموثاوس ( ،) 19 :4فقد جاء فيها (:
سلم عىل برسكا وأكيال ،وعائلة أونيسيفورس .أراستس مازال يف مدينة كورنثوس .أما تروفيموس،
فقد تركته يف ميليتس مريضا .اجتهد أن جتيء إيل قبل حلول الشتاء.يسلم عليك إيوبولس ،وبوديس،
ولينوس ،وكلوديا ،واإلخوة مجيعا)
فهل أصبح سالم الشخص عىل شخص وإخباره أن فالنا مريض ًا وفالنا بقي يف املكان الفالين
وحي ًا من اهلل جل يف عاله؟
سكت ،فقال :إن هذه النصوص وغريها تؤكد أن رسائل بولس ليست وحيا من اهلل ،إنام هي
رسائل متبادلة أدخلت يف الكتاب املقدس لتصري وحي ًا
قلت :إن املفرسين من القديسني يفهمون من هذه الرسائل رموزا لست تفهمها أنت وال أنا..
إهنا رموز مقدسة.
قال :فام فائدة الكتاب املقدس إذن إذا صار رموزا ال يفهمها كل من له طاقة الفهم؟
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ومع ذلك ..ال بأس ..وقد متنيت أن تكون رسائل بولس كلها من هذا النوع ..ألهنا لن ترض
أحدا ..بل قد تدلنا عىل نوع احلياة االجتامعية التي كان حيياها بولس ،وحيياها أتباع املسيح ..ولكن
اخلطر فيام بث فيها من عقائد وسلوك.
قلت :وهل عقائد بولس ختتلف عن عقائد املسيح؟
قال :ال شك أن مبادئ الالهوت تستمد من بولس ،لقد قال بعضهم يف هذا  (:املسيح مل يبرش
بيشء من هذا الذي قاله بولس الذي يعترب املسؤول األول عن تأليه املسيح)
قلت :إن نصوص الكتاب املقدس متتلئ بام يدل عىل تأليه املسيح ..ولذلك ال حاجة لبولس
ليبني لنا هذا.
قال :ال بأس ..ربام يكون ذلك صحيحا ..لكن أجبني :ما موقف املسيح حسب الكتاب
األناجيل من الناموس()1؟
قلت :لقد ورد يف إنجيل متى  (:ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء .ما جئت
ألنقض بل ألكمل .فإين احلق أقول لكم :إىل أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة
واحدة من الناموس حتى يكون الكل )( متى )18-17/5
قال :أليس هذا النص رصحيا يف أن املسيح ال ينقض األحكام الواردة يف التوراة ،وال نبوءة من
سبقوه من األنبياء.
قلت :بىل ..هو رصيح يف ذلك.
قال :ولكن بولس خيالف املسيح يف هذا ..أمل تقرأ قوله ـ وهو يلقي الالئمة عىل الناموس ـ (:
فامذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا! بل مل أعرف اخلطية إال بالناموس ،فإنني مل أعرف الشهوة لو
مل يقل الناموس (ال تشته) ولكن اخلطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت يف كل شهوة ،ألن بدون
الناموس اخلطية ميتة .أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبال .ولكن ملا جاءت الوصية عاشت
( )1كلمة أرامية تعني الِّشيعة.
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اخلطية فمت أنا )(رومية  ،) 9-7/7فهل خلق اهلل تعاىل جسده بال شهوة ،ثم عرفها عندما قرأ يف
الناموس؟
سكت ،فقال :أمل تقرأ قوله وهو يبني ْس عدم اهتاممه بالناموس (:ألن مجيع الذين هم من أعامل
الناموس هم حتت لعنة ،ألنه مكتوب (ملعون كل من ال يثبت يف مجيع ما هو مكتوب يف كتاب
الناموس ليعمل به) ولكن أن ليس أحد يتربر بالناموس عند اهلل فظاهر ،ألن (البار باإليامن حييا).
ولكن الناموس ليس من اإليامن ،بل (اإلنسان الذي يفعلها سيحيا هبا)(غالطية )12-10/3
أهلذه الدرجة صار اإليامن بالكتاب ومبارشة األعامل الصاحلة يف عرف بولس لعنة؟
سكت ،فقال :ليس هذا فقط ..كل هذا جمرد متهيد لنقض الناموس الذي مل يتجرأ املسيح عىل
نقضه.
لقد مهد بولس بكل ذلك لقضية كان يرمي إليها ..كان يرمي أن يوصل مستمعيه إىل أن كل ما
يفعلونه خطيئة ولعنة وحرام ،ولن يتربروا به ،بل لن تكون هلم حياة كريمة عىل اإلطالق إال باإليامن
املجرد عن الناموس ،واسمع إليه ،وهو يقول  (:إذ نعلم أن اإلنسان ال يتربر بأعامل الناموس ،بل
بإيامن يسوع املسيح ،آمنا نحن أيضا بيسوع املسيح ،لنتربر بإيامن يسوع ال بأعامل الناموس .ألنه بأعامل
الناموس ال يتربر جسد ما) (غالطية )16/2
ومل تكن هذه جمرد دعوة ،بل إنه شن محلة يف بداية دعوته عىل اخلتان باعتباره من الناموس،
واسمع إليه ،وهو يقول ألهل روما  (:فإن اخلتان ينفع إن عملت بالناموس .ولكن إن كنت متعديا
الناموس فقد صار ختانك غرلة! إذا إن كان األغرل حيفظ أحكام الناموس أفام حتسب غرلته ختانا؟
وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي يف الكتاب واخلتان تتعدى
الناموس؟ ألن اليهودي يف الظاهر ليس هو هيوديا وال اخلتان الذي يف الظاهر يف اللحم ختانا بل
اليهودي يف اخلفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو اخلتان الذي مدحه ليس من
الناس بل من اهلل )(رومية )29-25/2
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أترى أن هذه التفرقة بني الغرلة واخلتان وردت بالتوراة أو األناجيل األربعة؟
قلت :لقد كان بولس يريد هبذا استاملة الرومان الغلف الذين ال يريدون الدخول يف الديانة خوفا
من اخلتان.
قال :وهنا مبدأ التحريف ..لقد وجدت أن ْس التحريف الذي وقع يف املسيحية كام وقع يف
غريها هو حماولة استاملة املخالفني ..فاألمر عند بولس بدأ باخلتان ونقض الناموس لكنه انتهى إىل
نقض اإليامن نفسه ،وحتريف اإليامن نفسه.
بل إن بولس يرصح هبذا ..إنه يرصح بأنه كان يقصد استاملة أهل األديان املختلفة ،ولو بالتخيل
عام يتطلبه دينه ..اسمع إليه ،وهو يقول  (:فإين إذ كنت حرا من اجلميع استعبدت نفيس للجميع
ألربح األكثرين .فرصت لليهود كيهودي ألربح اليهود وللذين حتت الناموس كأين حتت الناموس
ألربح الذين حتت الناموس وللذين بال ناموس كأين بال ناموس  -مع أين لست بال ناموس هلل بل
حتت ناموس للمسيح  -ألربح الذين بال ناموس .رصت للضعفاء كضعيف ألربح الضعفاء .رصت
للكل كل َشء ألخلص عىل كل حال قوما .وهذا أنا أفعله ألجل اإلنجيل ألكون رشيكا فيه)
(كورنثوس )23-19/9
بل هو يقول  (:فليكن .أنا مل أثقل عليكم .لكن إذ كنت حمتاال أخذتكم بمكر) (كورنثوس
 ،)16/12فها هو جييز لنفسه الكذب واإلحتيال لكي يأخذ الناس يف دعوته.
قلت :أنت ال تعرف ْس هذا ..فالناموس عندنا نوعان :ناموس الفرائض :وهو اخلاص بعالقة
اإلنسان مع اهلل ،وتنظمها حسب معتقداتنا :الذبائح اخلمسة وهي ذبيحة املحرقة (الويني ،) 1
وذبيحة اخلطيئة (الويني  ،) 4وذبيحة اإلثم (الويني  ،) 5وذبيحة السالم (الويني  ،) 3وتقدمة
الدقيق( الويني )2
والناموس الثاين :ناموس األخالق :وهو الذي ينظم العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان،
وتنظمها الوصايا العرشة (خروج  ،) 20وما تبعها من وصايا أخالقية تتعلق بعالقة اإلنسان بأخيه
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(الويني).
وقد قلنا بإبطال ناموس الفرائض ألن املسيح قدم نفسه ذبيحة عن البرش أمجعني ،فال يقدم بعده
ذبيحة ،يف حني مل يبطل النوع الثاين من الناموس.
قال :ولكن املسيح رصح أنه مل يأت لنقض حرف واحد من الناموس.
قلت :أمل تقرأ ما ورد يف اإلصحاح الثاين عرش من إنجيل متى  (:يف ذلك الوقت ذهب يسوع يف
السبت بني الزروع فجاع تالميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون .فالفريسيون ملا نظروا قالوا له:
(هوذا تالميذك يفعلون ما ال حيل فعله يف السبت!) فقال هلم( :أما قرأتم ما فعله داود حني جاع هو
والذين معه كيف دخل بيت اهلل وأكل خبز التقدمة الذي مل حيل أكله له وال للذين معه بل للكهنة
فقط؟ أو ما قرأتم يف التوراة أن الكهنة يف السبت يف اهليكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ أقول لكم:
إن ههنا أعظم من اهليكل! فلو علمتم ما هو :إين أريد رمحة ال ذبيحة ملا حكمتم عىل األبرياء! فإن ابن
اإلنسان هو رب السبت أيضا)(متى )8-1/12؟
قال :ال يفهم من هذا النص أن املسيح نقض الناموس ..بل إن املسيح رأى اليهود قد بالغوا يف
تنفيذ الوصايا دون أن يلتزموا بروح النص ،بحيث أهنم ال يأكون إذا جاعوا يوم السبت ..أو إذا
سقطت من أحد اليهود هبيمة يف ترعة يوم السبت ال ينقذها ..أو زلت قدم الدابة وانكرست يف يوم
السبت ال يداوهيا ..وهذا كله دون مراعاة باقي الفرائض والوصايا ..وهذا ما أراده بقوله  (:إين أريد
رمحة ال ذبيحة) وال يفهم منها أنه ينقض ناموس الفرائض.
سكت ،لعلمي بصدقه فيام قال ،فعقب يقول :أتدري أثر هذه البدعة يف أتباع املسيحية بمختلف
فرقهم؟
سكت فواصل يقول :لقد قال مارتن لوثر  (:إن اإلنجيل ال يطلب منا األعامل ألجل تربيرنا،
بل بعكس ذلك ،إنه يرفض أعاملنا ..إنه لكي تظهر فينا قوة التربير يلزم أن تعظم آثامنا جدا ،وأن تكثر
عددها )
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ويقول يف رشحه ليوحنا ( (: )16/3أما أنا فأقول لكم إذا كان الطريق املؤدي إىل السامء ضيقا
وجب عىل من رام الدخول فيه أن يكون نحيال رقيقا ..فإذا ما ْست فيه حامال أعداال مملوءة أعامال
صاحلة ،فدونك أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه ،وإال المتنع عليك الدخول بالباب الضيق ..إن
الذين نراهم حاملني األعامل الصاحلة هم أشبه بالسالحف ،فإهنم أجانب عن الكتاب املقدس.
وأصحاب القديس يعقوب الرسول ،فمثل هؤالء ال يدخلون أبدا)
ويرد عندما سئل عن حقيقة اإليامن فيقول  (:إن السيد املسيح كي يعتق اإلنسان من حفظ
الرشيعة اإلهلية قد متمها هو بنفسه باسمه ،وال يبقى عىل اإلنسان بعد ذلك إال أن يتخذ لنفسه ،وينسب
إىل ذاته تتميم هذه الرشيعة بواسطة اإليامن ،ونتيجة هذا التعليم هو أن ال لزوم حلفظ الرشيعة ،وال
()1

لألعامل الصاحلة )

ليس هذا فقط ..بل أصبح هم القديسني واملبرشين الدعوة إىل اخلطيئة والتحلل من الدين:
يقول ميال نكتون يف كتابه (األماكن الالهوتية ) (:إن كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا ال هتتم بذلك،
عليك فقط أن ال تنسى أن اهلل هو شيخ كثري الطيبة ،وأنه قد سبق وغفر لك خطاياك قبل أن ختطئ
بزمن مديد)
ويقول القس لبيب ميخائيل  (:األعامل الصاحلة حينام تؤدى بقصد اخلالص من عقاب اخلطيئة
تعترب إهانة كربى لذات اهلل ،إذ أهنا دليل عىل اعتقاد من يقوم هبا ،بأن يف قدرته إزالة اإلساءة التي
أحدثتها اخلطيئة يف قلب اهلل عن طريق عمل الصاحلات ..وكأن قلب اهلل ال يتحرك باحلنان إال بأعامل
()2

اإلنسان ،وياله من فكر رشير ومهني)

قلت :ال بأس ..فلنعترب األمر كام ذكرت ..فام السبب الثالث؟
قال :السبب الثالث هو تسلط احلكام من امللوك واألباطرة ..أال تعلم أن امللوك واحلكام ال
( )1هل افتدانا املسيح عىل الصليب ؟ منقد حممود السقار ،ص .125
( )2املسيح بني احلقائق واألوهام  -حممد وصفي ،ص .67
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يدخلون شيئا إال أفسدوه ،كام قال تعاىل َ :قا َل ْت ِإ َّن ا ُْمل ُل َ
وها َو َج َع ُلوا َأ ِعزَّ َة
وك ِإ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ
كَذلِ َك َي ْف َع ُل َ
َأ ْه ِل َها َأ ِذ َّل ًة َو َ
ون ( النمل)34:
قلت :وما عالقة الدين بامللوك ..لقد كان املسيح منزها عن التقرب للملوك.
قال :كان املسيح منزها ..ولكن الرجال الذين وكل إليهم حفظ صفاء املسيحية راحوا يعبثون
هبا إرضاء ألهواء احلكام.
قلت :هذا الكالم خطري حيتاج إىل إثبات.
قال :اصرب عيل ..وسأذكر لك القصة من أوهلا كام أثبتها املؤرخون ..بل كام تثبتوهنا أنتم أنفسكم.
أوال ..أنت تعلم أن عقيدة الثالوث مل تدخل إىل املسيحية إال يف القرن الرابع امليالدي ،حيث
تشكلت هذه النظرية بواسطة (أثاناسيوس) وهو راهب مرصي من اإلسكندرية.
وقد متت املوافقة عليها يف املجامع املسكونية األول والثاين ،وتشهد دائرة املعارف الفرنسية
بأقوال قدماء املؤرخني عىل ذلك ،فيقول جوستن مارسرت ،وهو مؤرخ التيني من القرن الثاين  (:إنه
كان يف زمنه يف الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو املسيح ،ويعتربونه إنسان ًا بحت ًا ،وإن كان أرقى
من غريه من الناس ،وحدث بعد ذلك أنه كلام نام عدد من تنرص من الوثنيني ؛ ظهرت عقائد جديدة
()1

مل تكن من قبل )

فقد كان املسيحيون األوائل موحدين ،وكانت تلك هي تعاليم املسيح وتالميذه ،ولكن بولس
ـ الذي عرفنا أنه أدخل إىل النرصانية معظم العقائد ـ نادى أو ً
ال بألوهية املسيح ،وعارض تالميذ املسيح
ومىض يف ترويج أفكاره ألطامع توسعية أرادها.
ويصف بعض املعارصين لذلك العهد الدور اهلام الذي لعبه قسطنطني يف تاريخ الكنيسة حني
أنشأ ( جممع نيقية ) ملعاجلة االنقسام الداخيل يف الكنيسة ،وذلك يف عام 325م ..أي بعد املسيح
( )1انظر دائرة معارف القرن العِّشين،حممد فريد وجدي.)202/10(.نقالً عن النرصانية من التوحيد إىل التثليث.د/حممد
أمحد احلاج.ص()225
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بثالثامئة سنة ..فقد عمل هذا املجمع عىل إنشاء (عقيدة نيقية) التي أصبحت فيام بعد (املذهب
األرثوذكيس) للكنسية..
ففي هذا املجمع اجتمع األساقفة والبطارقة من شتى الديار ثالث مرات يف زمن قسطنطني،
رصحوا فيها بتثليثهم ،ولعن كل من خيالفهم،
وعدة مرات بعد ذلك ،وقرروا ما سموه باألمانة التي ّ
خصوص ًا منهم من كانوا يقولون بعقيدة التوحيد؛ ويربؤون من ألوهية املسيح ،ويقولون بأنه عبد اهلل
ورسوله..
سكت قليال ،ثم قال :إن شئت التأكد من هذا ،فاقرأ كتاب (تاريخ األمة القبطية) ،و( ُن ُظم
اجلوهر ) الذي ألفه ابن البطريق ،وحكى فيه تاريخ املجامع ..وهو مسيحي طبع ًا ..وكتاب (الروح
القدس يف حمكمة التاريخ) لروبرت كيل تسلر ..فقد ذكر هؤالء مجيعا أن االمرباطور قسطنطني كان
يعلق أمهية كبــرية عىل حتــقيق الســالم وتكوين كنيســة واحدة بقدر اإلمكـان يف إمرباطــورية
واحــدة.
لــذلك فقــد كان يـنـتـقي األســاقفة املــنـوط بـهم اإلشرتاك يف املجمــع ..ألنه طوال سنوات
كثرية كان هناك مقاومة  -عىل أساس الكتاب املقدس  -للفكرة القائلة أن يسوع هو اهلل ،ويف حماولة
حلل اجلدال دعا قسطنطني االمرباطور الروماين مجيع األساقفة إىل نيقية ..
بالطبع ،مل يكن قسطنطني حينذاك مسيحيا ،بل تم تعميده كمسيحي يف أواخر حياته ..ومل يتعمد
حتى صار عىل فراش املوت ،وعنه يقول هنري تشادويك يف كتاب (الكنيسة الباكرة)( :كان
قسطنطني ،كأبيه يعبد الشمس التي ال تقهر واهتداؤه ال جيب أن يفرس أنه اختبار داخيل للنعمة ..لقد
كان قضية عسكرية ،وفهمه للعقيدة املسيحية مل يكن قط واضحا جدا ،ولكنه كان عىل يقني من أن
االنتصار يف املعركة يكمن يف هبة إله املسيحني)
ومن الثابت تارخييا أن قســطنطني قد أدار املؤمتر بصــورة واقعية ،فقد كان يشــعر ،بل
ويتصــرف كرئيس للمجمع ..فكان يأمر األســاقفة بام جيب عمله وما جيب تركه ،وقد أعلن يف
38

مناســبة أخرى مؤكد ًا( :إين أرغب يف قانون كنســي)
وقد قبلت الكنيســـة كل هذا صاغرة ،لـذلك أصبح القيصــر أســقفها العــام (الدويل) املعــرتف
به ..ومل يكن غري قســطنطني الذي أدخــل ما تعارف عليه بصــيغة (هومسيوس) الشهرية يف قرارات
جممع نيقية وفرضها عىل األساقفة املعارضني بإستعامل سطوته
وباملناسبة فهو مل يكن له تأثري ف ّعال وغري مبارش فقط عىل تكوين العقيدة ،بل كان أيض ًا يصوت
معهم.
وكام كانت الكنيسة إحدى مؤسسات الدولة أصبحت أيض ًا قرارات املجامع وعىل األخص
البنود التي ختص العقيدة والتي رفعها قسطنطني إىل مرتبة القوانني التي تصدرها الدولة ،وبالتايل
أصبح هلا نفس الصورة اإللزامية للمفهوم القانوين العام ..فأصبحت بعد ذلك ملزمة لكل الرعية.
وكذلك حتولت قرارات املجامع األربعة املسكونية األخرى هبذه الطريقة إىل قوانني عامة.
قلت :سلمت هلذا ،فحدثني عن السبب الرابع(.)1
قال :السبب الرابع هو هجر املحكامت ،واتباع املتشاهبات.
املحكم
قلت :ما تريد باملحكامت؟
قال :هي النصوص املقدسة التي ينطق فيها الكتاب املقدس بوحدانية اهلل.
قلت :أراك تريد احلديث يف أمر ال متلك عليه أي أدلة ..فام كان لكل كنائس العامل ،ولكل رجال
الدين الذين متتلئ هبم تلك الكنائس أن يغفلوا عن مثل هذه النصوص لتفهمها أنت وثلة قليلة ممن
معك.
قال :ال بأس ..فلنكن صادقني مع أنفسنا ..ولنفتح الكتاب املقدس لنسمعه ،وهو يصيح فينا
بالتوحيد اخلالص ..التوحيد الذي جاء به مجيع األنبياء.
( )1خصصناه باملطلبني التاليني ألمهيته.
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قلت :أنا مستعد لسامعك ،فتحدث كام شئت.
قال :بورك فيك ..فقد رأيت فيك من حسن االستامع ما مل أعهده يف سائر من حتدثت معهم من
رجال الدين.
كان الرجل يتصور أين أحاكمه مع أين يف احلقيقة كنت تلميذا بسيطا بني يديه حياول أن ينهل من
أشعة حممد التي فاضت عليه.
قال :لقد استقرأت مجيع النصوص التي تنفي الطبيعة التي تزعموهنا للمسيح ،فوجدت أهنا
تدور عىل تقرير حقيقتني كبريتني:
األوىل أن املسيح عبد هلل ..وأنه نال رشفه العظيم هبذه العبودية ..وقد رأيت أن كل ما تنسبونه
للمسيح من طبيعة هو ناتج عن سوء فهمكم لعظمة العبودية.
وقد ذكر القرآن الكريم هذه احلقيقة عن املسيح يف مواضع كثرية ،فقال َ :لن يس َتن ِْك َ ِ
يح
ف ا َْملس ُ
ْ َْ
َكْرب َفسيح ُرش ُهم ِإ َلي ِه َ ِ
ِ ِِ
هلل وال ا َْمل ِ
كَة ا ُْمل َق َّر ُب َ
الئ ُ
َأ ْن َيكُ َ
مجيع ًا 
ون َو َم ْن َي ْس َتن ِْك ْ
عَن ع َبا َدته َو َي ْست ِ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ
ف ْ
ون عَ ْبد ًا َِّ َ
ِ
ِ
ِ
يح َيا َبنِي ِإ ْْس َ
ائيل
ين َقا ُلوا ِإ َّن ا ََّ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم َو َق َال ا َْملس ُ
هلل ُه َو ا َْملس ُ
(النساء ،)172:وقالَ :ل َقدْ كَ َف َر ا َّلذ َ
هلل َف َقدْ حرم ا َُّ ِ
هلل َر ِّيب َو َر َّبكُ ْم ِإ َّن ُه َم ْن ُي ْ ِ
اجلن ََّة َو َم ْأ َوا ُه الن َُّار َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأن َْص ٍار
رش ْك ِبا َِّ
اعْ ُبدُ وا ا ََّ
هلل عَ َل ْيه ْ َ
َ َّ َ

( املائدة)72:
وألجل هذا كان أول ما نطق به املسيح هو تقريره لعبوديته هلل ،كام قال تعاىل خمربا عن نطقه يف
هلل آت َِاين ا ْل ِكتَاب وجع َلنِي ن َِبي ًا وجع َلنِي مبارك ًا َأين ما كُ ْن ُت و َأوص ِاين ِبالص ِ
ِ
الة
َّ
َ ْ َ
ّ َ َ َ
َ َ َ َ
َُ َ ْ َ َ
املهد َ :ق َال إ ِّين عَ ْبدُ ا َِّ َ
والزَّ ِ
كَاة َما ُد ْم ُت َح ّي ًا ( مريم 30:ـ )31
َ
وقد أخرب اهلل تعاىل عن شهادته يف املوقف يوم القيامة ،فقال عىل لسانه َ :ما ُق ْل ُت َهلُ ْم ِإ َّال َما
ْت ِ
ِ
ِ
يب
َأ َم ْرتَنِي ِب ِه َأ ِن اعْ ُبدُ وا ا ََّ
الرق َ
هلل َر ِّيب َو َر َّبكُ ْم َوكُ ن ُْت عَ َل ْي ِه ْم َش ِهيد ًا َما ُد ْم ُت ف ِيه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَني كُ ن َْت َأن َ َّ
َش ٍء َش ِهيدٌ ( املائدة)117:
عَ َل ْي ِه ْم َو َأن َْت عَ َىل كُ ِّل َ ْ
وأما احلقيقة الثانية ،فهي حقوق إنسانية املسيح التي تتجىل يف طبيعته البرشية ،وما تقتضيه هذه
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ِ ِِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ِإ َّال َر ُس ٌ
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدِّ َيق ٌة
الطبيعة من سلوك ،قال تعاىل َ :ما ا َْملس ُ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
ني َهلم ْاآل ِ
كَانَا ي ْأكُ ِ
يات ُث َّم ا ْن ُظ ْر َأنَّى ُيؤْ َفكُ َ
ون ( املائدة)75:
الن ال َّط َع َام ا ْن ُظ ْر كَ ْي َ
َ
ف ُن َب ِّ ُ ُ ُ
كان لقراءته تأثريها العظيم يف نفيس ..فالكلامت واضحة ..واملعاين واضحة متتلئ هبا النفس
والروح والعقل ..ولكن كربيائي كانت حتول بيني وبني االستامع احلقيقي املؤدي إىل اإلذعان.
كتمت دموعا حارة يف عيني ،وتظاهرت ببعض القوة ،وقلت له :لو كنت أؤمن بكتاب حممد ما
جلست معك هذا املجلس ..لقد زعمت يل بأن الكتاب املقدس حيوي هذه احلقائق ،فأين هي منه؟
قال :سأذكر لك ثالث حقائق يف الكتاب املقدس ..ومن األسفار التي تؤمنون هبا.
وحدانية اهلل:
قلت :فهات أوهلا.
قال :لقد نص الكتاب املقدس يف نصوص كثرية عىل وحدانية اهلل:
ففي سفر (التثنية  )9-4 :6ورد هذا النص (:اسمعوا يا بنِي ِإْس ِائ َيل :الرب ِإ َهلنَا رب و ِ
احدٌ ،
َّ ّ ُ َ ٌّ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َ
ت ِ
الكَلام ِ
وسكُ م و ِ
وبكُ م و ُن ُف ِ
ِ
ِ
التي ُأ ِ
ِِ ِ
وصيكُ ْم ِ َهبا عَ َىل
ْ َ َّ
الر ّب ِإ َهلَكُ ْم م ْن كُ ِّل ُق ُل ِ ْ َ
قوتكُ ْمَ .و َض ُعوا َهذه َ
َف َأح ُّبوا َّ
ون ِيف بي ِ
ِ
عَىل َأو َ ِ
ُق ُل ِ
وتكُ ْمَ ،و ِحنيَ ت َِس ُري َ
ون ِيف ال َّط ِر ِيق،
وبكُ ْمَ ،و ُق ُّص َ
الدكُ ْمَ ،و َحتَدَّ ُثوا ِ َهبا حنيَ َ ْجت ِل ُس َ ُ ُ
وها َ ْ
ِ
ِ
عَىل ِجب ِ
ونَ ،و ِحنيَ َتن َْه ُض َ
َو ِحنيَ َتنَا ُم َ
وها عَ َ
اهكُ ْم.
اج َع ُل َ
ونْ .ار ُب ُط َ
ب َ َ
عَصائ َ
وها َ
ال َم ًة عَ َىل َأ ْيديكُ ْمَ ،و ْ
وتكُ م وبواب ِ
وها عَ َىل َقو ِائ ِم َأبو ِ ِ
ات ُمدُ ِنكُ ْم)
اكْ ُت ُب َ
اب ُب ُي ْ َ َ َّ َ
َ َْ
ويف (مرقس ( :)30-28 :12وت ََقدَّ م ِإ َلي ِه و ِ
كَان َقدْ َس ِم َع ُه ْم َيت ََجا َد ُل َ
احدٌ ِم َن الكَ َت َب ِة َ
ونَ ،و َر َأى َأ َّن ُه
َ َ ْ َ
وىل الوصايا َ ِ
ِ
الر َّد عَ َل ْي ِه ْمَ ،ف َس َأ َل ُهَ ( :أ َّي ُة َو ِص َّي ٍة ِه َي ُأ َ
مجيع ًا
وعُ ( :أ َ َ َ َ
الو َصا َيا َمجيع ًا؟) َف َأ َجا َب ُه َي ُس ُ
وىل َ
َأ ْح َس َن َّ

ِ
ِ
ِهي :اسمع يا ِإ ِ
الر ّب ِإهلَ َك ِبكُ ِّل َق ِلب َك َو ِبكُ ِّل َن ْف ِس َك َو ِبكُ ِّل
الر ّب ِإهلُنَا َر ٌّب َواحدٌ َف َأح َّ
ب َّ
ْسائ ُيلَّ ،
َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِِ ِ
ِف ِ
الو ِص َّي ُة ا ُ
أل َ
وىل)
كْر َك َو ِبكُ ِّل ُق َّوت َكَ .هذه ه َي َ
ف َش ْيئ ًاَ ،ف ُه َو َ
ف َش ْيئ ًا َب ْعدُ َح َّق
ال َي ْع ِر ُ
الر َسا َل ُة ِإ َىل ُمؤْ ِمنِي ُرو َما (َ ( :)5-1 :8ف َم ْن َظ َّن َأ َّن ُه َي ْع ِر ُ
ويف ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
كْل ِم ْن َذ َب ِائ ِح ا َ
صا َ
أل َ
الصن ََم
أل ْصنَا ِم ،ن َْح ُن َن ْع َل ُم َأ َّن َّ
ب اهللَ ،ف ِإ َّن اهلل َي ْع ِر ُف ُهَ .فف َيام َ ُخي ُّ
ا َمل ْع ِر َفةَ .أ َّما الذي ُحي ُّ
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َت ِ
اح ٍد .حتَّى َلو كَان ِ
ال ِإل ٍله و ِ
ٍ
ٍ
ال ُو ُجو َد ِإ َّ
الكَو ِنَ ،و َأ َّن ُه َ
اآلهلَ ُة ا َملزْ عُ و َم ُة َم ْو ُجو َد ًة ِيف
ْ
َ
َ
َل ْي َس ِب ِإله َم ْو ُجود ِيف ْ
لك ِ
اآلهلَ َة َوا َ
الس َام ِء َأ ْو عَ َىل ا َ
أل ْر ِ
ض َو َما َأكْ َث َر ِت َ
اب!)
أل ْر َب َ
َّ
هلل و ِ
ِ
ِ
ِ
احدٌ ،
عْامل َم ْو ُجو َدةٌَ ،ولك َّن ا َ َ
ويف (كورنثوس َ :)8-5 :12
الر ّب َواحدٌ َ .و َأن َْو ُاع َأ َ
(ولك َّن َّ
ِ ِ ٍ
ِ
اح ٍد يع َطى ِإ ْظهار الر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الر ِ
وح
الذي َي ْع َم ُل الكُ ل ِيف الكُ ِّلَ .ولك َّن ُه لكُ ِّل َو ُ ْ
لم ْن َف َعةَ .ف ِإ َّن ُه ل َواحد ُي ْع َطى ِب ُّ
وح ل َ
َ ُ ُّ
وح الو ِ
ِ
لم ِب َح َس ِ
آلخ َر كَ ال َُم ِع ٍ
كْم ٍةَ ،و َ
اح ِد)
الر ِ َ
ب ُّ
كَ ال َُم ح َ
ألزَ ِل ِإ َىل ا َ
الر ّب ِإ َهلَكُ ْم ِم َن ا َ
أل َب ِدَ ،ول َي َت َب َار ِك ْاس ُم َك ا َمل ِجيدُ
ويف (نحميا ُ ( :)7-5 :9قو ُموا َو َب ِاركُ وا َّ

ات وسام ِء السامو ِ
ِ
ِ
ا ُمل َتع ِايل َفو َق كُ ِّل بر ٍ
كَة َوت َْس ِب ٍ
اتُ ،وكُ ِّل
يحَ .أن َ
الس َام َو َ َ َ َّ َ َ
َ ْ
ْت َو ْحدَ َك ُه َو الربَ .أن َْت َصان ُع َّ
ََ
ِ
ِ
ضو َ ِ
كَو ِ
مجيعِ َما عَ َل ْي َهاَ ،و ِ
اك ِب َهاَ ،وا َ
الس َام ِء َي ْس ُجدُ َ
ون
أل ْر ِ َ
َ
الب َح ِار َوكُ ِّل َما ف َيهاَ .أن َْت ُحت ِْي َيهاُ ،وكُ ُّل ُجنْد َّ
َل َك)
ويف (امللوك الثاين ( :)19-15 :19وصىل َق ِائالًَ ( :أهيا الرب ِإ َله ِإ ِ
الكَر ِ
يم،
َ َ
وب َ
رت ِّب ُع َف ْو َق ُ
ْسائ َيل ،ا ُمل َ َ
ُّ َ َّ ّ ُ ْ َ
ضَ .أن َْت وحدَ َك َخ َل ْق َت السامو ِ
ات َوا َ
َأن َْت َو ْحدَ َك ِإ َل ُه كُ ِّل َممَالِ ِك ا َ
أل ْر ِ
ف َي َار ُّب ُأ ُذ َن ْي َك
أل ْر َضَ .أ ْر ِه ْ
َّ َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حل َّي.
َو ْاستَم ْع .ا ْفت َْح َي َار ُّب عَ ْي َن ْي َك َوا ْن ُظ ْرَ ،و ْاس َم ْع كُ ل َ ْهتديدَ ات َسن َْح ِار َ
يب التي َأ ْر َس َل َها ل ُي َع ِّ َري اهلل ا َ
ألمم ودمروا ِديار ُهم ،و َطرحوا ِ
وها َ
َح ّق ًا َي َار ُّب ِإ َّن ُم ُل َ
أل َّ َهنا
آهلَت َُه ْم ِإ َىل الن َِّار َو َأ َبا ُد َ
ور َقدْ َأ ْه َلكُ وا ا ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ
وك َأ ُّش َ
ال ِ
آهلَ ًة َبل َخ َشب ًا َو ِح َج َار ًة ِم ْن َص ْن َع ِة َأ ْي ِدي الن ِ
َّاسَ ،ف َخ ِّل ْصنَا َ
َل ْي َس ْت ِف ْع ً
الر ّب ِإ َهلُ َنا ِم ْن َي ِد ِه،
اآلن َأ ُّ َهيا َّ
الر ّب ِ
ض ِب َأ ْ ِ
َف ُتدْ ِر َك َممَالِ ُك ا َ
أل ْر ِ
اإل َل ُه)
ْس َها َأن ََّك َأن َْت َو ْحدَ َك َّ
الق ِ
ِ
ِ ِ
الر ّب ِ
اإل َل ُه َ
اد ُر َ
عَىل كُ ِّل
عْام ُل َك َأ ُّ َهيا َّ
يم ٌة َوعَجي َب ٌة ه َي َأ َ
ويف (رسالة يوحنا ( :)4-3 :15عَظ َ
القدِّ ِ
عَاد َل ٌة وح ٌّق ِهي ُطر ُق َك يا م ِل َك ِ
ََش ٍءِ .
ال َخيَا ُف َك َيا َر ُّب َو ُي َم ِّجدُ ْاس َم َكَ ،
يسنيَ َ .م ْن َ
ألن ََّك َو ْحدَ َك
َ َ
َ ُ َ َ
ْ
ُقدُّ وسِ َ ،
ون َأ َما َم َكَ ،
يع ا ُ
ون َو َي ْس ُجدُ َ
أل َم ِم َس َي ْأ ُت َ
أل َّن َأ ْحكَا َم َك َقدْ ُأ ْظ ِه َر ْت)
أل َّن َمج َ
ٌ
ويف (إشعياء ( )24 :44/أنا الرب صانع كل َشء)
وفيه (إشعياء (:)5 :45/أنا الرب وليس آخر .ال إله سواي)
وفيه (إشعياء  ()9 :46/ألين أنا اهلل وليس آخر.اإلله وليس مثيل )
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ويف سفر (هوشع  ()4 :13/وإهل ًا سواي لست تعرف)
رب إهلي قدويس ال متوت)
ويف سفر (حبقوق  ()12 :1/ألست أنت منذ األزل يا ُّ
ويف (متى  )10 :4/من أقوال املسيح( :للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد)
وفيه (متى )24 :6/من أقوال املسيح  (:ال يقدر أحد أن خيدم سيدين)
ويف (متى  )17 :19/و(مرقس  )18 :10/من أقوال املسيح  (:ليس أحد صاحل ًا إال واحد
وهو اهلل)
ويف (متى  )38 – 37 :22/من أقوال املسيح( :حتب الرب إهلك من كل قلبك …..هذه هي
الوصية األوىل والعظمى)
ويف (متى  )9 :23/من أقوال املسيح  (:ألن أباكم واحد الذي يف السامء)
ويف (مرقس  )29 :12/من أقوال املسيح  (:إن أول كل الوصايا… الرب إهلنا رب واحد)
ويف (مرقس  )32 :13/من أقوال املسيح  (:وتلك الساعة فال يعلم هبام أحد وال املالئكة الذين
يف السامء وال االبن إال اآلب)
ويف (يوحنا  (:)18 :1/اهلل مل يره أحد قط)
ويف (يوحنا  )3 :17/من أقوال املسيح  (:أنت اإلله احلقيقي وحدك)
ويف (رؤيا يوحنا ( :)8 :1/أنا هو األلف والياء البداية والنهاية يقول الرب) ،أي أن الرب قال
هذا وليس املسيح.
عبودية املسيح:
مل أجد بعد أن ذكر يل كل هذه النصوص إال أن أقول له :عرفت األوىل ..فام الثانية؟
قال :لقد نص الكتاب املقدس يف نصوص كثرية منه عىل عبودية املسيح ..وهو يتفق يف ذلك
متاما مع القرآن الكريم.
قلت :أين هذا؟
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قال :إن كل حرف من الكتاب املقدس يشهد للمسيح بالعبودية:
لقد برش النبي أشعياء ( )1 :42بنبي عظيم ،أول صفاته أنه عبد اهلل ورسوله ..تقول البشارة
تقول  (:هو ذا عبدي أعضده ) ،وقد اعتقد كاتب إنجيل متى أن تلك النبوءة قد حتققت يف املسيح،
فاقتبسها ووضعها يف إنجيله يف اإلصحاح الثاين عرش ..ووجه الداللة فيها ال خيفي ..فاهلل سمى
املسيح عبدا.
وبمثل ذلك جاء سفر أعامل الرسل ( )26 ،13 :3فقد ورد فيه هذا النص  (:إن إله إبراهيم
()1

وإسحاق ويعقوب ،إله آبائنا ،قد جمد عبده يسوع)

وبمثل ذلك قال يف يف سفر أعامل الرسل ( (:) 27 :4حتالف حق ًا يف هذه املدينة هريدوس
()2

وبنطيوس بيالطس والوثنيون وشعوب إْسائيل عىل عبدك القدوس يسوع الذي مسحته )

ويف نفس السفر () 30 ،29 :4ورد  (:فانظر اآلن يا رب إيل هتديداهتم ،وهب لعبيدك أن يعلنوا
كلمتك بكل جرأة باسط ًا يدك ليجري الشفاء واآليات واألعاجيب باسم عبدك القدوس يسوع )
ونصوص الكتاب املقدس حتوي الدالئل التي ال حتىص عىل أن املسيح مل يكن إال نبيا من أنبياء
اهلل أرسله اهلل كام أرسل سائر األنبياء:
ِ
ِ ِ
اجل ِل ِ
الر ِ
وح؛ َو َذ َاع ِصي ُت ُه ِيف
لقد كتب لوقا يف ( )18 :4يقول َ (:وعَا َد َي ُس ُ
يل ِب ُقدْ َرة ُّ
وع ِإ َىل م ْن َط َقة ْ َ
ِ ِ
ود إيل أن قال ،وو َق َ ِ
كَان يع ِّلم ِيف َجم َِامعِ ا ْليه ِ
ِ
َاب الن َِّب ِّي
ف ل َي ْق َر َأَ .ف ُقدِّ َم ِإ َل ْيه كت ُ
َ َ
َُ
ا ْل ُق َرى ا ُْمل َج ِاو َرة كُ ِّل َهاَ .و َ ُ َ ُ
كَان ا َّل ِذي كُ ِت ِ ِ
أل َّن ُه َم َس َحنِي ُ
الر ِّب عَ َ َّيلَ ،
ِإ َش ْع َيا َءَ ،ف َل َّام َفت ََح ُه َو َجدَ ا َْمل َ
رش ا ْل ُف َق َرا َء؛ َأ ْر َس َلنِي
ب فيهُ :ر ُ
َ
وح َّ
أل َب ِّ َ
ألن ِ
اإل ْط ِ
َاد َي لِ ْل َم ْأ ُس ِ
ين ِب ِ
ُ
الق)
ور َ
( )1وقد ورد هكذا يف العهد اجلديد عىل حسب الطبعة الكاثوليكية ،لكن الطبعة الربوتستانتية اإلنجيلية للكتاب املقدس تستبدل
كلمة عبده ،بكلمة فتاه.
وقد اتفقت الرتمجتان اإلنجليزيتان  :امللك جيمس والقياسية ،عىل استخدام كلمة  Servant :مقابل كلمة  :عبد ،العربية.
وبمثل ذلك اتفقت الرتمجتان الفرنسيتان  :لوي سيجو ،واملسكونية عىل استخدام كلمة  Serviteur :مقابل كلمة  :عبد ،العربية.
( )2العهد اجلديد املطبعة الكاثوليكية _ منشورات دار املِّشق ببريوت.
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فإذا كانت هذه النبوءة التي جاءت عىل لسان النبي أشعياء هي نبوءة عن املسيح فإهنا تقول(:
روح الرب عيل ) ،أي وحي اهلل.
فهل ترى املسيح قال :هي ذايت أو أقنومي أو جزئي أو نفيس؟
قلت :ولكنه قال  (:روح الرب عيل) وهي ال ختتلف يف الداللة عن ذلك.
قال :لقد ورد يف الكتاب املقدس أن روح الرب حلت عىل ألداد وميداد كام يف سفر العدد (:11
 ،) 26وعىل صموئيل كام يف اإلصحاح العارش الفقرة السادسة من سفر صموئيل .وقد قاهلا النبي
حزقيال عن نفسه يف سفره كام يف اإلصحاح احلادي عرش الفقرة اخلامسة ،حيث يقول حزقيال(:
الر ِّب)
وحل عَ َ َّيل ُر ُ
وح َّ
ثم إن قوله  (:أرسلني ألنادي للمأسورين باإلطالق) دليل عىل أنه نبي مرسل ،وليس هو الرب
النازل إىل البرش كام تزعمون.
ثم إن ما جاء يف انجيل لوقا ( )34 :4من قول املسيح  (:ال بد يل أن أبرش املدن األخرى بملكوت
اهلل ألين هلذا أرسلت) داللة رصحية عىل أن املسيح رسول مرسل من اهلل.
صمت قليال ،ثم قال :عندما أحيا املسيح امليت الذي هو ابن وحيد المرأة أرملة ،حدث أن مجيع
الناس احلاَضين جمدوا اهلل ،فامذا قالوا؟
أجبت من غري شعور :لقد قالوا (:قد قام فينا نبي عظيم ،وتفقد اهلل شعبه)
قال :أليس يف هذا دليال عىل أن املسيح مل يكن إال برشا رسوال ،فإنه بعد أن أحيا هذا امليت
استطاع مجيع احلاَضين أن يفرقوا بني اهلل وبني املسيح ،فمجدوا اهلل ،وشهدوا للمسيح بالنبوة،
وشكروا اهلل إذ أرسل يف بني إْسائيل نبي ًا ،ويسمون أنفسهم شعب اهلل إذ أن اهلل تفقده أي اهتم به،
وأرسل فيهم نبي ًا جديد ًا.
قلت :هذا قوهلم ،وعىل حسب معرفتهم ..وهو ليس قول املسيح حتى تستدل به.
قال :ولكن املسيح أقرهم عىل هذا القول ،ومل ينكره عليهم مع أن ذلك ذاع يف كل مكان.
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ومع ذلك ..دعنا من هذه النصوص ..فاألدلة الكثرية ال جتعلنا هنتم باجلدل يف نرصة بعضها..
ِ
ِ
يم ِيف
وقد قال علمنا اهلل ذلك ،فقال يقص علينا قصة إبراهيم مع امللكَ :أ َملْ ت ََر ِإ َىل ا َّلذي َح َّ
اج ِإ ْب َراه َ
ِ
ِ
هلل
يم َف ِإ َّن ا ََّ
َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه ا َُّ
يت َق َال َأنَا ُأ ْح ِيي َو ُأ ِم ُ
يب ا َّل ِذي ُ ْحي ِيي َو ُي ِم ُ
يم َر ِّ َ
يت َق َال ِإ ْب َراه ُ
هلل ا ُْمل ْل َك ِإ ْذ َق َال ِإ ْب َراه ُ
رش ِق َف ْأ ِ
س ِم َن ا َْمل ْ ِ
الش ْم ِ
َي ْأ ِيت ِب َّ
هلل ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ 
ت ِ َهبا ِم َن ا َْملغ ِْر ِب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي كَ َف َر َوا َُّ

(البقرة ،)258:فمع أن إبراهيم كان يعلم أن امللك ال يقدر عىل إحياء املوتى ،ومع ذلك مل جيادله يف
ذلك ..اكتفاء بكثرة األدلة.
وسأسلك معك هذا السلوك..ولن أجادلك يف نرصة أي نص تعرتض عليه.
صمت حياء ،فقال :لقد تكرر وصف نبوة املسيح يف األناجيل كثريا ..ففي رواية لوقا ()39 :7
نجده يذكر أن الفرييس بعدما رأى املرأة تبكي ومتسح قدمي املسيح بشعرها قال يف نفسه  (:لو كان
هذا نبي ًا ،لعرف من هي هذه املرأة التي تلمسه)
وهذا القول يدل عىل أنه داخله الشك يف نبوة املسيح ،وهو يثبت أن املسيح كان معروف ًا بالنبوة
ومشتهر ًا هبا ،ويدعيها لنفسه ،ألن الفرييس داخله الشك فيام هو معروف له ،وإال لكان قال يف نفسه
 (:لو كان هذا هو اهلل لعرف من هي هذه املرأة التي تلمسه)
وهذا يدل عىل أن املسيح مل يكن معروف ًا إال بالنبوة ،سواء بني املؤمنني به أو أعدائه ..فكلهم
اتفقت كلمتهم عىل صفة النبوة.
وسأسوق لك من النصوص ما يدل عىل ذلك:
لقد ورد يف بإنجيل لوقا ( :) 19 :24أن تلميذين من تالميذ املسيح وصفوه بالنبوة وهو
خياطبهم ،فكانا يقوالن (:يسوع النارصي الذي كان إنسان ًا نبي ًا مقتدر ًا يف الفعل والقول أمام اهلل
ومجيع الشعب) ومل ينكر عليهم املسيح هذا الوصف.
وورد بإنجيل يوحنا( )17 :9قول الرجل األعمى :(:قالوا أيض ًا لألعمى :ماذا تقول أنت عنه
من حيث أنه فتح عينيك ،فقال :إنه نبي)
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وورد بإنجيل متى ( )11 ،10 :21أن املسيح ملا دخل أورشليم ارجتت املدينة كلها وسألت من
هذا؟ فكانت اإلجابة من اجلموع الغفرية من املؤمنني والتالميذ الذين دخلوا مع املسيح مدينة القدس
هي  (:هذا يسوع النبـي من نارصة اجلليل)
فأنت ترى أن كل اجلموع تسأل ،وكلهم جييبون ،وعىل رأسهم تالميذ املسيح ،وكلهم متفقون
عىل طبيعة واحدة للمسيح هي طبيعة البرشية املتوجة بتاج النبوة.
ورد بإنجيل يوحنا ( )14 :6أن الناس الذين رأوا معجزة تكثري الطعام التي صنعها املسيح فآمنوا
هبا قالوا  (:إن هذا هو باحلقيقة النبي اآليت إىل العامل ) ،فأقرهم املسيح ،ومل ينكر عليهم وصفهم له
بالنبوةن مع أهنم كانوا مجعا كثري حوايل مخسة آالف رجل ..ومل يقل أحدهم بخالف ذلك.
قلت :كل هذا ما قالوه ..ال ما قاله..
قال :ال بأس ..سأسوق لك بعض ما قال ..لقد ورد بإنجيل متى ( )57 :13أن املسيح ملا رأى
أهل النارصة حياربونه وينكرون معجزاته رد عليهم قائ ً
ال  (:ليس نبي بال كرامة إال يف وطنه ويف بيته
) ..فاملسيح مل يذكر هلم أنه إله ،وانام ذكر أنه نبي ،وال كرامة لنبي يف بلده ،فاأللوهية مل تكن ختطر ببال
املسيح مطلق ًا.
ويف انجيل لوقا ( )33 :13يتكلم املسيح وهو يعرض نفسه قائال  (:ال يمكن أن هيلك نبي
خارج ًا عن أورشليم ) ،وهو إقرار من املسيح بأنه نبي من األنبياء ،وليس لألنبياء كلهم إال طبيعة
واحدة هي البرشية املقرتنة بوحي اهلل.
أل ْل ِغ َي َّ ِ
ال َت ُظنُّوا َأ ِّين ِجئ ُْت ُ
ويف إنجيل متى يف اإلصحاح اخلامس يقول املسيح َ (:
الرشي َع َة َأ ِو
أل ْل ِغ َيَ ،ب ْل ُ
ألن ِْب َيا َءَ .ما ِجئ ُْت ُ
ا َ
كَم َل)
أل ِّ
فهذا النص واضح يف أن املسيح رسول قد خلت من قبله الرسل ،وأنه ليس إال واحدا ممن
سبقوه ،فال هو رب وال إله ..وإنام هو نبي برش جاء ليعمل بالرشيعة التي سبقته ،وهي رشيعة موسى،
ويكمل ما بناه االنبياء قبله.
47

ويف إنجيل يوحنا( )49 :12يقول  (:مل أتكلم من نفيس ،لكن األب الذي أرسلني ،هو أعطاين
وصية ماذا أقول ،وبامذا أتكلم ) ،فهذا النص واضح يف أن املسيح عندما كان يدعو تالميذه ،ويعلمهم
مل يكن يدعوهم إال عىل أنه رسول من اهلل ،وأنه كان يدعوهم إىل توحيد اهلل ،وعبادته.
ومل يرد هذا يف األناجيل فقط ،بل نجد هذا يف سائر األسفار ،ففي أعامل الرسل ( )22 :3محل
بطرس قول موسى  الوارد يف العهد القديم (:إن نبي ًا مثيل سيقيم لكم الرب إهلكم) عىل املسيح
( )1مع أنه رصح بأن اهلل سيقيم هلم نبي ًا ،ومل يقل سينزل هلم الرب.
قلت :حتى لو اعتربناه نبيا ..فإن ذلك ال يتناىف مع ما ندعيه له ..فكام أن كونه إنسانا مل حيجبه أن
يكون ابنا هلل ..فكونه نبيا أوىل أن ال حيجب.
قلت هذا ملجرد استفزازه ،فإن ما ذكرته ال يقوم عىل أي أساس عقيل صحيح.
قال :ال بأس ..مع أن كالمك هذا يتناىف مع املنطق السليم إال أين سأذكر لك من النصوص ما
يبني عبودية املسيح ..وأن عالقته باهلل مل تكن إال عالقة العبودية.
أمل تقرأ ما ورد من قيامه بالصالة وعبادته هلل طوال الليل كله ،لقد قال لوقا يف إنجيله (12 :6
) (:ويف تلك األيام خرج إىل اجلبل ليصيل ،وقىض الليل كله يف الصالة هلل )؟
وحيدثنا متى ( )15 :14عن معجزة إشباع اآلالف من اجلياع بخمسة أرغفة وسمكتني فيقول
بُ .ثم َأ َخ َذ ا َ ِ
ِ
الس َمكَ ت ْ ِ
الس َام ِء،
أل ْرغ َف َة ْ َ
اجل ُم َ
َنيَ ،و َر َف َع َن َظ َر ُه ِإ َىل َّ
اخل ْم َس َة َو َّ
وع َأ ْن َ ْجيل ُسوا عَ َىل ا ْل ُع ْش ِ َّ
َ (:و َأ َم َر ْ ُ
كَل ْ ِ
كَرس ا َ
يع َو َش ِب ُعوا) ،وهذا
أل ْر ِغ َف َةَ ،و َأعْ َط َاها لِل َّتال َِم ِيذَ ،ف َوزَّ عُ َ
اجلم ُ
اجل ُموعَِ .ف َأ َ َ
وها عَ َىل ْ ُ
َو َب َار َك َو َّ َ
الترصف دليل عىل العبودية ..فام كان لينظر إىل السامء إال ألجل انتظاره مددا منها.
وع
وقد تكرر منه هذا الفعل حينام أحيا لعازر ،فإنه ورد بإنجيل يوحنا (َ (: )41 :11و َر َف َع َي ُس ُ
ِ
عَلم ُت َأن ََّك دوم ًا تَسمع ِيل .و ِ
ِ
ِ
ِ
آلبَ ،أ ْشكُ ُر َك َ
لكنِّي
َْ ْ َ ُ َ
الس َامء َو َق َالَ (:أ ُّ َهيا ا ُ
ألن ََّك َسم ْع َت ِيلَ ،و َقدْ ْ
عَ ْي َن ْيه ِإ َىل َّ
اجلمعِ ا ْلو ِاق ِ
ُق ْل ُت َه َذا َ
ف َح ْو ِيل لِ ُيؤْ ِم ُنوا َأن ََّك َأن َْت َأ ْر َس ْلتَنِي)
أل ْج ِل ْ َ ْ َ
( )1ذكرنا األدلة الكثرية عىل أن هذه البشارة خاصة به .
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بل إن املسيح مل يرض أن يوصف بالصالح حرصا عىل وصف العبودية وخوفا من الرشك ،ففي
ِ
ِ
عْم ُل َ
أل ْح ُص َل
متى (َ (:) 17 ،16 :19و ِإ َذا واحد َيت ََقدَّ ُم ِإ َل ْيه َو َي ْس َأ ُلَ (:أ ُّ َهيا ا ُْمل َع ِّل ُم َّ
الصال ُحَ ،أ َّي َصال ٍَح َأ َ
احل َي ِاة ا َ
َ
أل َب ِد َّي ِة؟)َ ،ف َأ َجا َب ُه املسيح  (:ملاذا تدعوين صاحل ًا ،ليس أحد صاحل ًا إال واحد وهو اهلل)..
عَىل ْ َ
فإذا كان املسيح مل يرض بأن يوصف بالصالح ،فكيف يرىض بأن يوصف باأللوهية!؟!
بل إن املسيح يرصح بعبوديته هلل ،فيقول (:احلق احلق أقول لكم :ما كان اخلادم أعظم من سيده،
وال كان الرسول أعظم من مرسله )( يوحنا )16 :13
ف
إن هذا النص من الكتاب املقدس يعرب عام أراده القرآن الكريم يف قوله تعاىل َ :ل ْن َي ْس َتن ِْك َ
ِ ِِ
هلل وال ا َْمل ِ
ِ
كَة ا ُْمل َق َّر ُب َ
الئ ُ
يح َأ ْن َيكُ َ
رش ُه ْم ِإ َل ْي ِه
ون َو َم ْن َي ْس َتن ِْك ْ
ف ْ
ون عَ ْبد ًا َِّ َ
ا َْملس ُ
عَن ع َبا َدته َو َي ْست ِ ْ
َكْرب َف َس َي ْح ُ ُ
َِ
مجيع ًا( النساء )172:
بل إن املسيح يرصح بوحدانية اهلل التي هتدم أقانيم التثليث التي تؤسسوهنا ،أمل تقرأ ما جاء يف
إنجيل يوحنا ( )3 :17من أن املسيح توجه ببرصه نحو السامء قائ ً
ال هلل  (:وهذه احلياة األبدية أن
يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته)
فإذا كنتم تقولون بأن اهلل قد جتسد يف جسد املسيح يسوع ،فمن هو اإلله الذي كان خياطبه
يسوع؟
أال تالحط أن قوله  (:ويسوع املسيح الذي أرسلته) يشري إىل الوظيفة التي أرسل املسيح من
أجلها ..وهي الوظيفة التي تتفق مع كالم الذي سميتموه  (:اهلرطقي آريوس) ..والذي كان يعترب
املسيح وسيطا بني اهلل والبرش!؟
أال ترى أن املسيح قال  (:أنت اإلله احلقيقي وحدك ) ،بينام مل يذكر نفسه إال بقوله (:املسيح الذي
أرسلته) ..فأين التثليث يف هذا؟
وقد وردت النصوص الكثرية املؤكدة أن اهلل هو رب املسيح وإهله:
فاهلل تعاىل موصوف يف رسالة بطرس األوىل ( )3 :1ويف الرسالة إىل أهل افسس ( )17 :1بـ
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(اهلل أبو ربنا يسوع املسيح)
ويف رؤيا يوحنا وهو الكتاب األخري من العهد اجلديد ،يصف اهلل سبحانه وتعاىل بأنه إله املسيح
وربه  (:إلهله وأبيه (املسيح) (رؤيا يوحنا ) 6 :1
ويف اإلصحاح الثالث العدد  12يقول املسيح عن اهليكل  (:هيكل إهلي… اسم إهلي… مدينة
إهلي)
ويف أثناء حياته عىل األرض تطلع يسوع ألبيه بام شابه ذلك ،وقد تكلم عن الصعود قائ ً
ال  (:إىل
أيب وأبيكم واهلي وإهلكم )( يوحنا .)17 :20
وقد ورد يف األناجيل التي تؤرخ لسرية املسيح ما يؤكد كل هذا ،ويبني أن املسيح ليس إال رسوال
ال خيتلف عن سائر الرسل دائم الصلة باهلل ،عظيم العبودية له:
جاء يف مرقس(  )32 :13أن املسيح بعدما سئل عن موعد الساعة قال َ (:و َأ َّما َذلِ َك ا ْل َي ْو ُم َو ِت ْل َك
ال ِ
ال ا َْملال َِئ ُ ِ
اال ْب ُنِ ،إ َّ
الس َام ِء َو َ
ال َي ْع ِر ُف ُه َام َأ َحدٌ َ ،
الس ُ
اعَة َف َ
اآلب)
ال ُ
كَة ا َّلذ َ
ين ِيف َّ
َّ
فإذا كان االبن الذي هو األقنوم الثاين من الثالوث حسبام تعتقدون ،فكيف ينفي عن نفسه العلم
بموعد الساعة ويثبته لألب فقط!؟
قلت :هذا النفي من جهة ناسوته ال من جهة الهوته.
قال :ال ..إن النفي جاء عن االبن مطلق ًا ،وأثبت العلم باملوعد لألب فقط ..وختصيص العلم
بموعد الساعة لألب فقط دليل عىل بطالن ألوهية الروح القدس ،وأن ال مساواة بني ما تذكرونه من
أقانيم.
ومثل ذلك ما ورد يف يوحنا ( )51 :1من قول املسيح (:احلق أقول لكم من اآلن سرتون السامء
مفتوحة ومالئكة اهلل صاعدين نازلني عىل ابن اإلنسان )
فإذا كان املسيح يرصح بأن مالئكة اهلل سوف تنزل عليه من السامء لتأييده فأين هو اإلله خالق
املالئكة الذي حل باملسيح واحتد به.
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ومثل ذلك ما ورد يف لوقا(  (: )23 :3وملا ابتدأ يسوع كان له نحو ثالثني سنة ) ،فاملسيح ـ كام
يذكر لوقا ـ ملا بدأ دعوته كان عمره ثالثني سنة ..فإذا كان املسيح هو اهلل املتجسد ،فامذا كان يفعل هذا
قبل تلك الفرتة وطوال الثالثني سنة!؟
ومثل ذلك ما ورد يف متى ( (: )13 :3حينئذ جاء يسوع من اجلليل إىل األردن ،إىل يوحنا ليعتمد
منه ،ولكن يوحنا منعه قائالً :أنا حمتاج أن أعتمد منك وأنت تأيت إيل؟ فأجاب يسوع وقال له :اسمح
اآلن ألنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل ٍّبر ،حينئذ سمح له .فلام اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء،
وإذا الساموات قد انفتحت له ،فرأى روح اهلل نازال مثل محامة وآتيا عليه وصوت من الساموات قائال:
هذا هو ابني احلبيب الذي به ْسرت)
فلو كان املسيح هو اهلل نفسه الذي جتسد ونزل لعـامل الدنيا ـ كام تزعمون ـ لكـانت رسالته مبتدئة
منذ والدته ،ولكان روح القدس مالزما له باعتباره جزء الالهوت الذي ال يتجزأ ،وملا احتاج إىل من
ينزل عليه بالوحي أو الرسالة ،ومل يكن هناك أي معنى أصال البتداء بعثته هببوط روح القدس عليه
وابتداء هبوط املالئكة صاعدين نازلني بالوحي والرسائل عندما بلغ الثالثني من العمر واعتمد عىل
يد يوحنا النبي!
ومثل ذلك ما كتبه لوقا(  )21 :3عن بدء بعثة املسيح بنزول روح القدس عليه ،فقد ورد فيه (:
وملا اعتمد مجيع الشعب اعتمد يسوع أيضا ،وإذ كان يصيل انفتحت السامء ونزل عليه الروح القدس
هبيئة جسمية مثل محامة ،وكان صوت من السامء قائال :أنت ابني احلبيب بك ْسرت .وكان يسوع
عند بدء رسالته يف نحو الثالثني من عمره ..ورجع يسوع من األردن وهو ممتلئ من الروح القدس)
فلو كان املسيح إلـها متجسدا ملا احتاج لروح القدس ليهبط عليه ..ولو كان التثليث حقا لكان
املسيح متحدا دائام وأزال مع روح القدس ،ألن الثالثة واحد فام احتاج أن هيبط عليه كحاممة!
ثم أال ترى فيام كتبه متى ولوقا ما يبطل زعمكم أن الثالثة واحـد فالروح القدس منفصل عن
الذات وهو نازل بني السامء واألرض واالبن صاعد من املاء.
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إنسانية املسيح:
قلت :لقد ذكرت ما شئت من النصوص عن عبودية املسيح ..فاذكر يل ما يدل عىل إنسانيته عىل
حسب ما فهمت؟
قال :كل ما سبق ذكره يدل عىل إنسانيته ،فالعبودية ال خترج عن صاحبها اإلنسانية.
قلت :فام تقصد باإلنسانية إذن؟
قال :أقصد منها نواحي الضعف التي تعرتي اإلنسان ،والتي يستحيل أن يتصف هبا اهلل ،وهو
ما استدل به القرآن الكريم عىل عدم صحة ما ترمون املسيح به من دعاوى ،فاهلل تعاىل يقولَ :ما
ول َقدْ َخ َل ْت ِمن َقب ِل ِه الرس ُل و ُأمه ِصدِّ َيق ٌة كَا َنا ي ْأكُ ِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ِإ َّال َر ُس ٌ
ني
الن ال َّط َع َام ا ْن ُظ ْر كَ ْي َ
ف ُن َب ِّ ُ
َ
ْ ْ ُّ ُ َ ُّ ُ
ا َْملس ُ
َهلم ْاآل ِ
يات ُث َّم ا ْن ُظ ْر َأنَّى ُيؤْ َفكُ َ
ون( املائدة)75:
ُُ
قلت :فاذكر يل ما يف كتبنا من الداللة عىل هذا.
قال :اعذرين ..فأنت أعرف بذلك مني.
قلت :ال بأس ..أريد أن أسمع منك ..أال ترى أين صادق يف حواري معك؟
قال :أشكرك عىل ذلك ..وأنا مستغرب هذا السلوك الذي مل أعهده من غريك.
قلت :ال بأس ..كل ينفق مما عنده.
قال :األناجيل ..بل الكتاب املقدس مجيعا يرصح أن املسيح أضعف من أن يكون إهلا:
لقد ذكر لوقا ( )43 :22أن املسيح بعدما وصل وتالمذته ايل جبل الزيتون واشتد عليه احلزن
ِ
الس َام ِء يقويه)
والضيق حتى أن عرقه صار يتصبب كقطرات دم نازلة َ (:ظ َه َر َل ُه َمال ٌَك م َن َّ
واإلمداد بالقوة ال يكون إال للضعيف املحتاج ..فإن كنتم تزعمون أن للمسيح طبيعة الهوتية..
فهل هذا امللك أقوى مـن اهلل!؟ ..وأين كان الهوت املسيح يف تلك اللحظة!؟ ..أما كان االوىل به أن
يظهر طبيعته الالهوتية املزعومة بد ً
ال من أن يكتئب وحيزن ويشتد عليه الضيق واخلوف ،ويظهر
بذلك املظهر.
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بل إن املسيح جيسد إنسانيته بكاملها عىل الصليب ـ كام تزعمون ـ بقوله  (:إهلي إهلي ملاذا تركتني
)( متى  ،) 46 :27وال يمكن أن تفهم الكلامت إال ملن رأى املسيح إنسانا كسائر البرش.
وفوق هذا هناك الكثري من األدلة التي يعرضها اإلنجيل حول الطبيعة البرشية للمسيح ،فهو
يذكر أنه منهمك ،وكان عليه أن جيلس لكي يرشب من البئر (انجيل يوحنا  )6 :4ونجده يبكي ملوت
لعازر (انجيل يوحنا ) 35 :11
وفوق كل هذا هنالك الوصف ملعاناته يف النهاية ،وهذا جيب أن يكون دليال عىل إنسانيته (:اآلن
نفيس قد اضطربت )
ونجده يشكر ويصيل للرب لكي ينقذه من حتمية املوت (انجيل يوحنا ( :) 27 :12وكان يصيل
قائال يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عني هذه الكأس .ولكن ليس كام أريد أنا بل كام تريد أنت )(انجيل متى
)39:26
ويف إنجيل متى ( )6 :4أن الشيطان بعدما أخذ املسيح إيل املدينة املقدسة وأوقفه عىل حافة سطح
اهليكل قال له  (:إن كنت ابن اهلل فاطرح نفسك إيل أسفل ألنه قد كتبُ :ي ْو ِِص َمال َِئكَ َت ُه ِب َك،
ِ ِ
ِ
كَي َ
ال ت َْص ِد َم َقدَ َم َك ِب َح َج ٍر)
َف َي ْحم ُلون ََك عَ َىل َأ ْيد ِهي ْم ل ْ
ويف هذا النص إقرار من املسيح للشيطان بأنه قد كتب عنه يف العهد القديم أن اهلل يوِص مالئكته
به ليحملونه وحيفظونه ـ كام نجد هذا ثابتا باملزمور الواحد والتسعني ـ فإذا كان املسيح هو رب العاملني،
وأن األب متحد معه وحال فيه ،فكيف يوِص اهلل مالئكته به لكي حيفظوه؟
ويف أنجيل مرقس (َ (:) 12 :1و ِيف ْ ِ
رب َّي ِةَ ،ف َق َىض ِف َيها َأ ْر َب ِعنيَ َي ْوم ًا
وح َي ُس َ
الر ُ
وع ِإ َىل ا ْل َ ِّ
احلال ا ْقتَا َد ُّ
َ
ني ا ْل ُو ُح ِ
وش َو َمال َِئ ٌ
ان ُ َجي ِّر ُب ُهَ .و َ
الش ْي َط ُ
َو َّ
كَة َ ْختدُ ُم ُه)
كَان َب ْ َ
فإذا كان املسيح إله متجسد ـ حسبام تعتقدون ـ فهل يمكن أن يعقل أن يتسلط عليه الشيطان
طوال أربعني يوم ًا؟
قلت :إن الشيطان جربه كإنسان ،ومل جيربه كإله.
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قال :ولكن النص الوارد يف متى ( )3 :4يثبت ـ حسب اعتقادكم ـ أن الشيطان جربه كإله ال
كإنسان ،فقد ورد فيه َ (:فت ََقدَّ م ِإ َلي ِه ا ُْملجرب و َق َال َلهِ :إ ْن كُ ن َْت ابن اهللَِ ،ف ُق ْل ِهل ِذ ِه ِْ
احل َج َار ِة َأ ْن َتت ََح َّو َل
ْ َ
ُ
َ ْ َ ِّ ُ َ
َ
ِإ َىل ُخ ْب ٍز!) ومل يقل له (:إن كنت ابن اإلنسان)
ويف متى ( )8 :4أن إبليس أخذ املسيح إيل قمة جبل عال جد ًا ،وأراه مجيع ممالك العامل ،وقال (:
أعطيك هذه كلها إن جثوت وسجدت يل) ..فكيف يطمع إبليس يف أن يسجد له ،وأن خيضع له من
فيه روح الالهوت!؟
وقد كتب متى يف اإلصحاح األول ابتداء من الفقرة األوىل حول جتربة إبليس للمسيح أن إبليس
كان يقود املسيح إىل حيث شاء فينقاد له ،فتارة يقوده إيل املدينة املقدسة ،ويوقفه عىل جناح اهليكل،
وتارة يأخذه إيل جبل عال جد ًا ..فهل يمكن لعاقل بعد هذا أن يقول أن اهلل تعاىل كان يف جسد املسيح،
وكان هذا اجلسد هبذه حاله مع إبليس.
وقد ورد يف الكتاب املقدس أن املسيح انرصف هرب ًا من اليهود ،فكيف يتصور أن رب العاملني
كان يف جسد ،وكان هذا اجلسد يتجنب اليهود من مدينة إىل مدينة هرب ًا منهم.
ورد يف متى ( )14 :12ومرقس ( )6 :3أن الفريسيني تشاوروا عىل املسيح لكي يقتلوه ،فلام
علم املسيح انرصف من مكانه.
وكتب يوحنا(  )53 :11أن اليهود ملا قرروا قتل املسيح فمن ذلك اليوم مل يعد املسيح يتجول
بينهم جهار ًا ،بل ذهب إىل مدينة اسمها أفرايم.
بل ورد يف كيفية معاملة اليهود له ما يدل عىل برشيته:
ورد يف متى ( )67 :26أن اليهود عذبوا املسيح وبصقوا يف وجهه وَضبوه ..قال متى (:فبصقوا
يف وجه يسوع ولطموه ،ومنهم من لكمه )
وجاء يف إنجيل لوقا(  (:) 63 :22وأخذ الذين حيرسون يسوع يستهزئون به ويرضبونه ويغطون
وجهه ويسألونه :من َضبك؟ تنبأ! وزادوا عىل ذلك كثري ًا من الشتائم)
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لعبة يلعبون هبا إ ً
أال ترى أن اليهود اختذوا املسيح ً
هانة له وحتقري ًا لشأنه ،ومع ذلك مل جيد أحدا
يدافع عنه؟
أين كان أولئك األلوف الذين حكت عنهم األناجيل بأهنم آمنوا به ،وشفى كثري ًا من أمراضهم
املزمنة؟
أين تلك اجلموع الغفرية التي خرجت ملالقاته ،حني دخوله أورشليم ،وهو راكب اجلحش
واألتان مع ًا؟
باإلضافة إىل ما ذكرته األناجيل ،فإن الكثري من املزامري ـ التي هي بمثابة نبوءات عن املسيح كام
تعتقدون ـ تؤكد عىل حاجة املسيح الن خيلصه الرب:
فمزامري ( )12 ،11 :91نراها مقتبسة يف انجيل متى ( )6:4يف احلديث عن املسيح ،ويف املزامري
( )16 :91تكمن النبوءة عن ختليص املسيح  (:من طول االيام (أي حياة أبدية) أشبعه وأريه
خالِص)
ويف مزامري ( (:) 29 ،21 ،18 ،1 :69خلصني يا اهلل ..اقرتب إىل نفيس بسبب أعدائي أفدين..
جيعلون يف طعامي علق ًام ،ويف عطيش يسقونني خالً ..خالصك يا اهلل فلريفعني )
املتشابه
قلت :أنا أسلم لك كل ما ذكرت من النصوص ،فهي حتوي من دالئل البرشية ما ال أجد له،
وال جيد له غريي خمرجا ..ولكن هذه النصوص هي نفسها التي تدلنا عىل ما نعتقده من عقائد ..فام
تريد منا؟ ..أتريد أن نطرح تلك النصوص هلذه النصوص؟ ..وكيف يكون ذلك ،وكالمها نصوص
مقدسة؟
قال :نفس اإلشكال يمكنني أن أطرحه عليك ..أتريد أن تطرح ما ذكرت لك من النصوص ملا
لديك من نصوص تومهك بإهلية املسيح؟
قلت :أنا مل أطرح هذه النصوص ،وال تلك النصوص ..ولكني فهمت ما ذكرت من النصوص
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عىل ضوء ما لدي من نصوص.
قال :فلم مل تفهم النصوص املتشاهبة عىل ضوء النصوص املحكمة؟ ..لقد استفدت من قراءيت
للكتاب املقدس للمسلمني أن يف كالم اهلل متشاهبا وحمكام ..وفهمت منه أنه ينبغي إخضاع املتشابه
ِ
ِ
ْكَام ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب َو ُأ َخ ُر
َاب ِم ْن ُه آ َي ٌ
للمحكم ،كام قال تعاىل ُ :ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل عَ َل ْي َك ا ْلكت َ
ات ُحم َ
ِ
ين ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيت َِّب ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِتغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْب ِتغَا َء َت ْأ ِو ِيل ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه
اهب ٌ
ات َف َأ َّما ا َّلذ َ
ُمت ََش ِ َ
ِ ِ ِ
ِ
كَّر ِإ َّال ُأو ُلو ْ َ
األ ْل َب ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
الر ِاس ُخ َ
اب( آل
ِإ َّال ا َُّ
ون آ َمنَّا ِبه كُ ٌّل م ْن عنْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذ ُ
هلل َو َّ
عمران)7:
قلت :فأهيام املحكم؟ ..وأهيام املتشابه؟
قال :املحكم هو ما دل عىل احلقائق بأصالتها وبساطتها ..والتي يدل عليها العقل بادئ الرأي.
قلت :مل أفهم ما تقصد.
قال :أرأيت لو مل يرد ما ذكرت من نصوص متشاهبة ،والتي هي حمصورة عىل كل حال ،أكان
ألحد من الناس ينسب للمسيح اإلهلية؟
مل أملك إال أن أقول :ال..
قال :وال متلك إال أن تقول ذلك ..فحياة املسيح ال ختتلف عن سائر حياة من عرفنا من األنبياء..
فكلهم معلمون دعاة إىل اهلل حصل هلم مؤيدات كثرية من اهلل تدل عىل الوظيفة التي كلفوا هبا.
قلت :وماذا تستنتج من هذا؟
قال :أستنتج أن األصل هو نبوة املسيح ..فهي التي يدل عليها العقل املجرد من جهة ..وهي
التي تدل عليه النصوص الكثرية من جهة أخرى.
قلت :وما تسميه نصوصا متشاهبة ..هل حتذفها من الكتاب املقدس؟ ..أم تغري ترمجتها؟
قال :ال هذا وال ذاك ..وإنام أحاول فهمها عىل ضوء النصوص األخرى ..فإن احتجت إىل
التأويل أولت..
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قلت :أليس التأويل حتريفا؟
قال :يكون التأويل حتريفا عندما يلوي عنق النص ..لكنه إن انسجم مع النص كان هو
األسلوب الوحيد الذي نتعامل به مع النص.
قلت :فهل تطبق يل هذا التأويل عىل ما لدي من نصوص متشاهبة ،لنرى مدى أحقية التأويل؟
قال :أجل ..البد ملن يريد أن يعرف احلقيقة من االهتامم بالتفاصيل املؤدية إليها ..بكل
التفاصيل..
قلت :لدي عرشات النصوص التي وردت يف العهد اجلديد أو القديم ،وهي كلها تتحدث عن
ألوهيته ،منها النصوص التي سمته رب ًا وإهل ًا أو ابن ًا هلل ،ومنها النصوص التي أفادت أن فيه حلو ً
ال إهلي ًا،
ومنها النصوص التي أضافت خلق املخلوقات إليه ،ثم ما ظهر عىل يديه من معجزات إهلية إليه كتنبئه
بالغيب وإحيائه املوتى…
قال :قبل أن تعرض يل ما شئت من نصوص أريد أن أسألك ..هل يوجد نص واحد منها يرصح
فيه املسيح بألوهيته ،أو يطلب من الناس عبادته.
()1

لقد قال بعض علامء املسلمني

لكبري قساوسة السويد  (:أضع رأيس حتت مقصلة لو

أطلعتموين عىل نص واحد قال فيه عيسى عن نفسه :أنا إله ،أو قال :اعبدوين)
قلت :نعم ..ال يوجد مثل هذا النص ..ويف ذلك حكم جليلة عرب عنها القس فندر يف كتابه
(مفتاح األْسار) مربر ًا عدم ترصيح املسيح بألوهيته يف العهد اجلديد ،فقال  (:ما كان أحد يقدر عىل
فهم هذه العالقة والوحدانية قبل قيامه وعروجه ..فلو قال رصاحة لفهموا أنه إله بحسب اجلسم
اإلنساين ..إن كبار ملة اليهود أرادوا أن يأخذوه ويرمجوه ،واحلال أنه ما كان بني ألوهيته بني أيدهيم
إال عن طريق األلغاز)
قال :فأنت تعترب األلوهية مل يرصح هبا إال بعد العروج ..وحينذاك مل يرصح هبا املسيح ..بل
( )1هو الشيخ أمحد ديدات – رمحه اهلل -
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فهمتموها أنتم ..ألنه مل يظهر إنجيل جديد بعد عروج املسيح وقيامته.
ثم إن املسيح كان يواجه اليهود مرر ًا ،فيقول هلم مثل هذا الكالم القايس  (:الويل لكم أهيا الكتبة
والفريسيون املراءون ..أهيا العميان ..ألنكم تشبهون القبور املكلسة ،أهيا احليات واألفاعي كيف
هتربون من دينونة جهنم )(متى  ،)34-13/23فكيف له أن يرتك الترصيح باحلقيقة ألخلص
أتباعه؟
قلت :نحن فرسنا ما ورد من نصوص كان يلمح فيها إىل ألوهيته.
قال :فهلم لتلك النصوص لنحاول فهمها عىل أساس املحكامت من النصوص.
قلت :لكي يكون حوارنا علميا ،فقد حرصت ما لدي من نصوص تفيد ما نؤمن به من عقائد
يف أربعة أمور..
قال :أراك أصابتك عدوى األربع ..فام هي؟
قلت :الكلمة ،والبنوة ،واحللول واالحتاد ،وخصائص األلوهية.
 1ـ الكلمة:
قال :فلنبدأ بالكلمة ..فهي أكرب ما تستدلون به.
قلت :أجل ..ففي إنجيل يوحنا نجد العلم املتعلق بحقيقة طبيعة املسيح ،لقد رصح بام مل يرصح
به غريه.
لقد قال برصاحة وعمق وإيامن (:يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل،
هذا كان يف البدء عند اهلل ،كل َشء به كان ،وبغريه مل يكن َشء مما كان )( يوحنا  ..)3-1/1فلم يقل
 (:كانت الكلمة مع اهلل ) ،أو (كانت الكلمة إله) ..بل قال بكل وضوح ودون أي إلغاز  (:وكان
الكلمة اهلل)
بل هو يؤكد بكل رصاحة أن التجسد هو اهلل ،فيقول  (:والكلمة صار جسد ًا ،وحل بيننا ،ورأينا
جمده كام لِ ٍ
وحيد من اآلب مملوء ًا نعمة وحقـ ًا) (يوحنا)14 / 1:
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قال :سأرد عىل هذا من أربعة وجوه ..فاصرب عيل..
قلت :لك كل احلرية ..وكل الوقت ..فقد اتفقنا عىل البحث عن احلقيقة ..وال َشء غري
احلقيقة.
قال :أوال ..من هو يوحنا؟ ..ومتى كتب إنجيله؟ ..وكيف جيرؤ عىل قول ما مل يقله املسيح؟
قلت :أتريد أن تشككني يف يوحنا كام شككتني يف بولس؟
قال :إن الباحث عن احلقيقة ال هيمه من يطرح يف طريقها من الرجال ..أليس احلق أحب إلينا
من الرجال؟
قلت :بىل ..ولكن الرجال هم الذين نعرف هبم احلق.
قال :فلندرسهم لنرى مدى أهليتهم لتبليغ احلق.
قلت :ال بأس ..ولكن تذكر أنه من القديسني ..وال ينبغي أن نتحدث عن القديسني إال بصحبة
األدب.
قال :لك عيل ذلك ..واملؤمن طاهر اللسان ..أتعلم متى كتب إنجيل يوحنا؟
قلت :كتب بعد حوايل ستني عاما من رحيل املسيح عىل حسب ما يذكر املؤرخون(.)1
قال :فمثل هذا كيف حيفظ ما قاله املسيح؟ ..ثم أال تعلم أن أغلب مايف إنجيل يوحنا من رسائل
بولس؟ وقد عرفت من هو بولس ..بل قد جاء يف دائرة املعارف الفرنسية التي مل يكتبها املسلمون أن
إنجيل يوحنا ومرقص من وضع بولس..
قلت :دعنا من هذا ..فقد سبق احلديث عنه ..نريد أن نتعامل بدون أي خلفية مع كالم يوحنا..
ما الذي يشككك فيه؟
قال :أوال ..إن هذا الكالم اخلطري الذي حيول من املسيحة البسيطة التي تتجىل يف سائر األناجيل
إىل فلسفة معقدة يستدعي البحث عن مصدر هذا الكالم.
( )1كتب إنجيل يوحنا يف حوايل  95 - 90م ..انظر التفاصيل املرتبطة به وبإنجيله يف (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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قلت :وضح ما تريد.
قال :اذكر يل أول مجلة بدأت هبا سائر األناجيل.
متى تقول  (:كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن إبراهيم)
قلت :أول مجله يف إنجيل ّ
(متى)1/1:
وأول مجلة يف إنجيل مرقس (:بدأ إنجيل املسيح ابن اهلل)(مرقس)1/1:
وأول مجلة يف إنجيل لوقا (:إذا كانوا كثريين قد أخذوا بتأليف قصته)(لوقا)1/1:
قال :وبينها مجيعا أول مجلة يف إنجيل يوحنا  (:يف البدء كان الكلمة( )..يوحنا)1/1:
قلت :وما الغرابة يف ذلك؟
قال :إن يوحنا يوضح مقصده من هذا اإلنجيل ،فهو يريد أن يثبت فيه ما ذكره يف هذه املقدمة..
وهلذا ال يوجد مثل هذا الكالم إال يف إنجيل يوحنا ورسائل بولس ،بينام ختلو األناجيل الثالثة من
دليل واضح ينهض يف إثبات ألوهية املسيح.
ولعل خلو هذه األناجيل عن الدليل هو الذي دفع يوحنا ،أو كاتب إنجيل يوحنا لكتابة إنجيل
عن الهوت املسيح ،فكتب ما مل يكتبه اآلخرون ،وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة
عن بيئة املسيح البسيطة التي صحبه هبا العوام من أتباعه(.)1
قلت :فأنت تستدل باختالف مقدمة إنجيل يوحنا عن سائر مقدمات األناجيل عىل اختالفه
عنها.

( )1ينبه ديدات إىل أن هذا النص قد انتحله كاتب اإلنجيل من فيلون اإلسكندراين( ت40م) ،وأنه برتكيباته الفلسفية غريب
عن بيئة املسيح وبساطة أقواله وعامية تالميذه ،وخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعامل الرسل بأنه عامي عديم العلم ،فيقول «:فلام
رأوا جماهرة بطرس ويوحنا ،ووجدوا أهنام إنسانان عديام العلم وعاميان تعجبوا )( أعامل )13/4
وفيلون اإلسكندراين (  20ق .م ـ  40م ) هيودي عاش يف العرص اهللنستى باإلسكندرية ،وهو فيلسوف ومفكر كان متأثر ًا
بالفلسفة اليونانية ،فقد كان يعترب أن العقل أو اللوجوس هو الذي صدر عنه وجود كل املخلوقات .وكان يكني هذا ( اللوجوس )
بقوله ( الكلمة ) ومن املعروف أن يوحنا كتب إنجيله بعد وفاة ( فيلون ) واستعار منه ( مصطلح الكلمة)
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قال :ليست املقدمة وحدها ..لقد كانت املقدمة هي اإلعالن عن املقصد الذي قصده يوحنا من
إنجيله ..والذي أعلن عنه بعد ذلك بكل رصاحة بقوله  (:وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو
املسيح ابن اهلل )(يوحنا)3 / 20:
بعد هذا نرى أن أشياء كثرية خيالف هبا هذا اإلنجيل سائر األناجيل:
فال توجد يف هذا اإلنجيل حادثة التجيل :أي تغري هيئة املسيح عىل اجلبل ،ألن املجد الثابت
واملتواصل للمسيح األريض ال يرتك جما ً
ال ملثل هذا األمر.
وفيه إشارات لكون املسيح كيل العلم ،ولكون قدرة املسيح غري البارزة ،ولكن املوجودة
الكامنة ،قدرة ال حد هلا ..بل إن فيه تصويرا للمسيح عىل أنه ال يعرتيه التعب وال اجلوع وال العطش،
عرض للمسيح باعتباره شخصا ذا سيطرة وتسيري كاملني ومستديمني لكل ما يفعله وما حيصل
وفيه ٌ
له حتى موته.
وهو ينفرد بالترصيح باحتاد األب واالبن حيث يقول (:أنا واألب واحد )(يوحنا،)30/10:
ويقول (:كل من رآين فقد رأى األب) (يوحنا)9/14:
قلت :وسائر األناجيل؟
قال :يف األناجيل الثالثة املتشاهبة ..أي أناجيل متى ومرقس ولوقا يرى املسيح حمدود ًا ضمن
تعرب عام قاله املسيح وما فعله يف حني أن إنجيل يوحنا
حدود حياته األرضية ومنصبه الرسايل ..فهي ِّ
يعرب عن فهم املعنى األلوهي للمسيح ،ذلك الفهم والتصور الذي
هو تفسري ملا يمثله املسيح ،فهو ِّ
تطور ونام يف الدوائر املسيحية يف هناية القرن امليالدي األول.
قلت :فكيف تفرس هذا االختالف؟
قال :إن الذي يظهر يل كام ظهر لباحثني كثريين ..وهو ما يدل عليه واقع الدعوة للمسيحية أنه
البنوة هلل ،أي عبارة (ابن اهلل) التي يمتلئ هبا الكتاب
حصل خالل ستني عام ًا بعد وفاة املسيح أن لغة ّ
املقدس نقلت من تربة لرتبة أخرى ..نقلت من تربة الفكر اليهودي إىل تربة جديدة هي تربة العامل
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اإلغريقي الروماين وما حيمله من وثنية.
قلت :وما ْس هذا التحول؟
قال :هو ما ذكرناه من االهتامم بانتشار الدين والذي زاحم االهتامم بصفائه ..لقد كان إنجيل
يوحنا يعرب عن رغبات املتدينني اجلدد املمتلئني بالوثنية.
وهلذا كان الرتحيب والتهليل لفكرة املسيح إهل ًا استجابة طبيعية جلامعة تؤمن بإله ُيعتقد فيه أن
ويعرف نفسه لإلنسان ..ومن هنا نجد إنجيل يوحنا حيدثنا
من شأنه أنه يكشف عن نفسه لإلنسان ِّ
وعر َفه فيقول (:اهلل مل يره أحد ،االبن الوحيد الذي هو يف حضن
عن االبن الوحيد الذي أظهر ا َ
هلل َّ
اآلب هو خ َّبـر) (يوحنا ..)18 / 1:وخيربنا أيض ًا أن االبن (خرج من عند اآلب وأتى إىل العامل
)(يوحنا)28 /16:
قلت :وعيت ما أردته من الوجه األول ..فام الوجه الثاين؟
قال :أنت تعلم أن من أساليب قومك يف التحريف تغيري الرتمجات.
قلت :دعك من هذا ..أمل نتفق عىل احرتام بعضنا بعضا؟
قال :أعتذر إليك إن كان هذا الكالم قد ساءك ..ولكن البحث عن احلقيقة قد اضطرنا إليه
اضطرارا.
قلت :فام يف اختالف الرتمجات من األدلة عىل احلقيقة التي نبحث عنها؟
قال :لقد الحظت أن هناك تالعب ًا يف الرتمجة اإلنجليزية ،وهي األصل الذي عنه ترجم الكتاب
املقدس إىل لغات العامل.
قلت :فام هو املصدر الذي نرجع إليه لنفهم النص األصيل؟
قال :لفهم النص عىل حقيقته البد أن نرجع إىل األصل اليوناين ..فالنص يف الرتمجة اليونانية
تعريبه هكذا  (:يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند اهلل) وهنا يستخدم النص اليوناين بد ً
ال من
كلمة (اهلل) كلمة ( ،) hotheosويف الرتمجة اإلنجليزية ترتجم ( )Godللداللة عىل أن األلوهية حقيقة
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(.)1
ثم يميض النص فيقول (:وكان الكلمة اهلل) ،وهنا يستخدم النص اليوناين كلمة (،) tontheos
وكان ينبغي أن يستخدم يف الرتمجة اإلنجليزية كلمة ( )godبحرف صغري للداللة عىل أن األلوهية
جمازية (إله ) ،والتي ال تعني يف اصطالح الكتاب املقدس بالرضورة اهلل املعبود بحق ،بل تأيت أحيان ًا
عىل معنى السيد والرئيس املطاع أو عىل معنى مالك عظيم ،كام وقع يف نص سفر اخلروج (:جعلتك
إهل ًا لفرعون)(اخلروج )1/7
وهلذا استخدم النص اليوناين كلمة ( ،)tontheosوالتي ينبغي يف النص اإلنجليزي ( )godمع
وضع أداة التنكري( .) a
لكن الرتمجة اإلنجليزية حرفت النص اليوناين ملقدمة يوحنا فاستخدمت لفظة ( )Godالتي تفيد
ألوهية حقيقة بد ً
ال من (  )godالتي تفيد ألوهية معنوية أو جمازية ،فوقع اللبس يف النص ،وهذا وال
ريب نوع من التحريف(.)2
( )1كمثال عىل ذلك أنه عندما تقول :عبد اليونان القدامى آهلة كثرية ،فإنك تقول باإلنجليزية :
The Ancient Greeks worshpped many gods.

وعندما تقول  :نحن نعبد إهل ًا واحد ًا ،فإنك تقول باإلنجليزية :

We worship one God.
فعندما يكون اإلله معبود ًا بحق تستخدم يف بدايته احلرف الكبري  Gوعندما ال يكون معبود ًا بحق تستخدم يف بدايته احلرف
الصغري .g
( )2بعض الرتمجات تقرر ذلك مثل ترمجة العامل اجلديد التي تنص عىل:
".In the beginning was the Word، and the Word was with God، and the Word was divine
New World "Translation
و كذلك هذه الرتمجة وتسمى العهد اجلديد ترمجة أمريكية:
".In the beginning the Word existed. The Word was with God، and the Word was divine.
The New Testament، An American Translation، Edgar Goodspeed and J. M. Powis Smith،
The University of Chicago Press، p. 173
و ىف قاموس الكتاب املقدس جلون ماكنزى طبعة كوليري صفحة : 317
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صمت ،فقال :سأذكر لك من الشواهد ما يؤيد هذا الوجه ..فكلمة إله ال تعني بالرضورة اهلل
املعبود بحق كام يف الكتاب املقدس:
فقد استعملت للداللة عىل الشيطان كام يف (كورنثوس الثانية (:) 4 :4 :الذين فيهم اله هذا
الدهر قد أعمى أذهان غري املؤمنني لئال تيضء هلم إنارة إنجيل جمد املسيح الذي هو صورة اهلل)
واستعملت كلمة آهلة التي هي ثيؤس اليونانية ،فقد جاء يف (يوحنا  (:) 34 :10أجاهبم يسوع
أليس مكتوبا يف ناموسكم أنا قلت أنكم آهلة)
ويف (أعامل  (:) 40 :10قائلني هلرون اعمل لنا آهلة تتقدم أمامنا .الن هذا موسى الذي أخرجنا
من ارض مرص ال نعلم ماذا أصابه)
ويف (أعامل (:) 43 :10 :بل محلتم خيمة مولوك ونجم إهلكم رمفان التامثيل التي صنعتموها
لتسجدوا هلا .فأنقلكم إىل ما وراء بابل) فإله الوثنيني هنا أيضا (ثيؤس)
ويف (أعامل (:)11 :14 :فاجلموع ملا رأوا ما فعل بولس رفعوا صوهتم بلغة ليكأونية قائلني ان
اآلهلة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا) ..فحتى بولس حصل هو أيضا عىل نفس اللفظة اليونانية.
ويف (أعامل (:) 26 :19 :وانتم تنظرون وتسمعون انه ليس من افسس فقط بل من مجيع اسيا
تقريبا استامل وازاغ بولس هذا مجعا كثريا قائال إن التي تصنع باأليادي ليست آهلة)
ويف (كورونثوس  (:)5 :8ألنه وان وجد ما يسمى آهلة سواء كان يف السامء أو عىل األرض كام
يوجد آهلة كثريون وأرباب كثريون)
و كل األمثلة السابقة كانت الكلمة يف األصل ثيؤس.
وقد اتفق مفرسوا العهد القديم عىل أن املقصود باآلهلة وببني العيل :الرؤساء والقضاة واملالئكة،

Jn 1:1should rigorously be translated 'the word was with the God ]=the Father،[ and the
word was a divine being.'" The Dictionary of the Bible by John McKenzie، Collier Books، p.
317.

64

وأن لقب آهلة وأبناء اهلل هلم ،ليس إال لقبا ترشيفيا ال أكثر ،وال يعني أبدا أهنم رشكاء اهلل تعاىل يف ذاته
والهوته.
رئيس للكائنات
وكائن
بناء عىل ذلك فعبارة  (:وإلـه هو الكلمة) معناها (:
روحي عظيم بل ٌ
ٌ
ٌّ
وعظيم مقرب من اهلل هو الكلمة)
ٌ
باإلضافة إىل كل هذا ..أجبني ..أنتم تقولون :إن الكلمة هي اهلل ..وليست الكلمة هي اإلله
بمفهوم الكتاب املقدس لكلمة اهلل.
قلت :أجل ..ذلك ما نقوله.
قال :فيمكنك أن تستبدل إذن كلمة  (:الكلمة) بكلمة  (:اهلل)
قلت :أجل ..يمكن ذلك.
قال :سيصري النص حينها هكذا (:يف البدء كان اهلل ،وكان اهلل عند اهلل ،وكان اهلل هو اهلل ،اهلل كان
يف البدء عند اهلل) ..هل ترى النص هبذه الصورة قائم املبنى مستقيم املعنى ..أم أنك تراه خمتل املبنى
غري مستقيم املعنى ،بل ال معنى له وال يصح.
صمت ،فقال :من البدهيي أن اليشء ال يكون عند نفسه ،فال يصح أن نقول كان زيد عند زيد.
قلت :وعىل التفسري الذي ذكرته ،والذي ترى أن الرتمجة حرفته.
قال :سيستقيم املعنى بذلك ..ألنه إذا صار اإلله ا ُمل َنكَّر بمعنى الكائن الروحي العظيم الذي هو
غري اهلل ،صح أن نعتربه كان عند اهلل.
قلت :أسلم لك هذا ..فحرف واحد قد يغري املعنى تغيريا كليا ..ومع ذلك ..فهذا توجيه ال
يكفي ..أنا أريد توجيها للنص نفسه ..وأنت إىل اآلن تطوف بالنص ..وال جترؤ عىل القرب منه.
قال :ال يمكن أن تفهم النص مبتورا عن سياقه ..ولكن مع ذلك بحثت يف هذا ..وهو الوجه
الثالث من وجوه الرد عىل االستدالل هبذا القول.
بامذا يبدأ هذا القول؟
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قلت :يبدأ بقوله  (:يف البدء كان الكلمة)
قال :أنتم تفهمون من هذا أزلية املسيح.
قلت :أجل ..فاملسيح اإلله كان موجود ًا يف األزل قبل اخلليقة ..وهذا النص يدل عىل ذلك..
ويدل عىل ذلك نصوص أخرى:
فهذا يوحنا يقول عىل لسان املسيح  (:إن إبراهيم تشوق إىل أن يرى يومي هذا ،فقد رآين وابتهج
يب ،من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا(يوحنا  ،)58-56/8فهذا يدل عىل أن وجوده كان قبل
إبراهيم ،وذلك ال يعني إال أنه كائن أزيل.
ويوحنا يقول عن املسيح  (:هو ذا يأيت مع السحاب ،وستنظره كل عني ،والذين طعنوه…أنا هو
األلف والياء ،البداية والنهاية)(الرؤيا )8-7/1أي األول واآلخر.
فهذه النصوص مرصحة برأي النصارى بأزلية املسيح وأبديته ،وعليه فهي دليل ألوهيته.
قال :هذه نتيجة فهمتموها ..ويمكن تأويلها ملن أراد أن حيافظ عىل إحكام النصوص من غري
أن ينسب غريها من النصوص إىل التقول عىل املسيح.
قلت :فكيف تؤوهلا ..وهي واضحة رصحية ..أم أنك ستعود يب إىل أهنا أقوال ليوحنا؟
قال :لن أعود بك إىل ذلك ..فللحق من األدلة ما ال يعوزنا إىل التكرار.
فلنبدأ بأول كلمة ..وهي كلمة (البدء )؟ ..ما معنى كلمة (البدء )؟
قلت :هي األزل الذي ال بداية له.
قال :ولكنها مل ترد يف الكتاب املقدس هبذا املعنى فقط ..بل وردت بمعان أخرى:
فقد وردت للداللة عىل وقت بداية اخللق والتكوين كام ورد يف سفر التكوين  (:يف البدء خلق
اهلل السموات واألرض )(التكوين)1/1
ووردت للداللة عىل وقت نزول الوحي ،كام يف قول متى( :ولكن من البدء مل يكن هذا) (متى
)8/19
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ووردت للداللة عىل فرتة معهودة من الزمن كام يف قول لوقا  (:كام سلمها إلينا الذين كانوا منذ
البدء )(لوقا  ،)2/1أي يف أول رسالة املسيح..
بل ورد مثل ذلك من قول يوحنا ،فقد قال (:أهيا اإلخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل
وصية قديمة كانت عندكم من البدء .الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء) (يوحنا
(.)7/2 )1
ومثل ذلك قوله  (:ولكن منكم قوم ال يؤمنون.ألن يسوع من البدء علم من هم الذين ال يؤمنون
ومن هو الذي يسلمه )(يوحنا.)64/6
وعىل هذا فال جيوز اعتبار هذه الكلمة يراد هبا األزل.
قلت :ال ..يف هذا املحل ال يفهم منها إال األزل.
قال :بأي قرينة فهمت ذلك؟
قلت :بقرينة األقوال األخرى التي ذكرهتا ..فهي تفرس املراد بالبدء.
قال :وهلذا سنرتك كلمة البدء لنبحث يف داللة ما ذكرت من أقوال تستدل هبا عىل أزلية املسيح.
قلت :املنهج العلمي يقتيض هذا.
قال :ما املراد بقول بولس عن نفسه وأتباعه (:كام اختارنا فيه قبل تأسيس العامل لنكون قديسني
)(أفسس ..)4/1 :فهل كان بولس ومن معه من القديسني أزليني وآهلة كاملسيح؟
قلت :ال ..مراده من ذلك أن اختيار اهلل واصطفاءه له قديم.
قال :أتقصد أنه أراد أن يقول (:اختارنا بقدره القديم ) ،وال يفيد أهنم وجدوا حينذاك.
قلت :أجل ..هذا ما ينبغي أن يفهم من قول بولس.
قال :وهذا ما ينبغي أن يفهم من قول يوحنا عن املسيح ..فليس املقصود الوجود احلقيقي
للمسيح كشخص ،بل املقصود الوجود القدري واالصطفائي.
وهذا االصطفاء هو املجد الذي منحه اهلل املسيح ،كام يف قوله  (:واآلن جمدين أنت أهيا اآلب عند
67

ذاتك باملجد الذي كان يل عندك قبل كون العامل )(يوحنا  ،)5/17وهو املجد الذي أعطاه لتالميذه
حني اصطفاهم واختارهم للتلمذة كام اهلل اختاره للرسالة  (:وأنا قد أعطيتهم املجد الذي أعطيتني
)(يوحنا )22/17
ومثله عرف إبراهيم املسيح قبل خلقه ،ال بشخصه طبع ًا ،ألنه مل يره قطع ًا  (:فقد رآين وابتهج يب
) ،فالرؤية جمازية ،وهي رؤية املعرفة ،وإال لزم النصارى أن يذكروا دلي ً
ال عىل رؤية إبراهيم لالبن
الذي هو األقنوم الثاين.
قلت :فقول يوحنا عىل لسان املسيح أنه قال  (:من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا)(يوحنا
 ،)58-56/8أال يدل عىل وجوده يف األزل؟
قال :ال ..وغاية ما يفيده النص إذا أخذ عىل ظاهره أن للمسيح وجود ًا أرضي ًا يعود إىل زمن
إبراهيم ،وزمن إبراهيم ال يعني األزل.
ومع ذلك ،فلو كان املسيح أقدم من إبراهيم وسائر املخلوقات ،فإن له حلظة بداية ُخلق فيها ،كام
لكل خملوق بداية ،وقد ذكر بولس هذا فقال (:الذي هو صورة اهلل غري املنظور بكر كل خليقة
)(كولويس  ،)15/1وبكر اخلالئق أي أوهلا ،وذلك يستدعي كونه خملوقا.
صمت ،فقال :أتعرف ملكي صادق كاهن ساليم يف عهد إبراهيم؟
قلت :وكيف ال أعرفه ،وقد أثنى عليه بولس ثناء حسنا مل حيظ به غريه؟
قال :أال خيرب بولس أن ال أب له وال أم ،وأنه ال بداية له وال هناية؟
أدركت ما يرمي إليه ،فقلت :أجل ..لقد قال عنه (:ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن اهلل
العيل…بال أب ،بال أم ،بال نسب ،ال بداءة أيام له ،والهناية حياة ،بل هو مشبه بابن اهلل ،هذا يبقى كاهن ًا
إىل األبد)(عربانيني )3-1/7
قال :فلم ال تقولون بألوهية ملكي صادق الذي يشبه بابن اهلل ..بل هو متفوق عىل املسيح الذي
تذكرون أنه صلب ومات ،وله أم بل وأب حسب ما أورده متى ولوقا ،يف احلني الذي يتنزه فيه ملكي
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صادق عن ذلك كله؟
صمت ،فقال :دعنا من ملكي صادق وهيا بنا إىل سليامن أمل يقل عن نفسه  (:أنا احلكمة أسكن
الذكاء ،وأجد معرفة التدابري…الرب قناين أول طريقه ،من قبل أعامله منذ القديم ،منذ األزل مسحت،
منذ البدء ،منذ أوائل األرض ،إذ مل يكن ينابيع كثرية املياه ،ومن قبل أن تقرر اجلبال ُأبدئت ،قبل التالل
أبدئت )(األمثال .)25-12/8
قلت :لعله يشري هنا إىل املسيح.
قال :ال ..أنت واجلميع تدركون أنه يشري به إىل نفسه ..فسليامن هو املوصوف باحلكمة يف
الكتاب املقدس ،كام يف سفر األيام (:مبارك الرب إله إْسائيل الذي صنع السامء واألرض ،الذي
أعطى داود امللك ابن ًا حكي ًام صاحب معرفة وفهم ،الذي يبني بيت ًا للرب وبيت ًا مللكه )(أيام)12/2:
بينام مل تطلق احلكمة أص ً
ال عىل املسيح ،ومل خيتص هبا ،فال وجه يف الداللة عىل ألوهية املسيح
هبذا النص قطع ًا.
قلت :ولكنه قال  (:منذ األزل مسحت)
قال :هذه الكلمة ال تدل عىل املسيح وحده ،ألن لفظ (املسيح) لقب أطلق عىل كثريين غري
املسيح ..فاملسحاء من مسحهم اهلل بربكته من األنبياء كداود وإشعيا كام يف (املزمور،)7/45 :
و(إشعيا ،)1/61:فال وجه لتخصيص املسيح هبذا اللقب.
قلت :وما ترد عىل ما ورد يف نصوص سفر الرؤيا ،والتي ذكرت أن املسيح هو األلف والياء،
وأنه األول واآلخر؟
قال :أوال ..مجيع ما يف هذا السفر جمرد رؤيا منامية غريبة رآها يوحنا ،وال يمكن أن يعول عليها،
فهي منام كسائر املنامات التي يراها الناس ،فقد رأى يوحنا حيوانات هلا أجنحة وعيون من أمام،
وعيون من وراء ،وحيوانات هلا قرون بداخل قرون ،كام يف (الرؤيا)8/4 :
قلت :ولكن يوسف كام يقول قرآنكم رأى الكواكب والشمس والقمر ساجدة له ،ومع ذلك
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اعتربت رؤياه صحيحة صادقة ..بل كانت حياة يوسف كلها تأويال هلذه الرؤيا.
قال :صدقت ..وهذا ما أردت أن أجرك إليه ..هل يمكن لفلكي أن يستنتج من قول يوسف
حقائق علمية ترتبط بالفلك؟
قلت :ال ..فالرؤيا ال يراد هبا ظاهرها ..بل كانت الكواكب تشري إىل إخوة يوسف ،والشمس
والقمر يشري إىل والديه.
قال :فكذلك ما ذكرت من الرؤيا ..البد هلا من تأويل ..أو أن فهمها خيتلف باختالف مؤوهلا.
قلت :ولكن هناك من الرؤى ما يكون له من الوضوح ما ال يستدعي تأويال.
قال :ال بأس ..سأسلم لك هذا ..لقد ورد يف آخر هذا السفر مثل هذه العبارات صدرت عن
أحد املالئكة كام يظهر من سياقها ،وهو قوله  (:أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا.وحني سمعت
ونظرت خررت ألسجد أمام رجيل املالك الذي كان يريني هذا .فقال يل :انظر ال تفعل .ألين عبد
معك ومع إخوتك األنبياء والذين حيفظون أقوال هذا الكتاب.اسجد هللّ .وقال يل :ال ختتم عىل أقوال
نبوة هذا الكتاب ألن الوقت قريب ..وها أنا آيت ْسيع ًا ،وأجريت معي .أنا األلف والياء .البداية
والنهاية .األول واآلخر )(الرؤيا  ،)13-8/22وليس يف ظاهر النص ما يدل عىل انتقال الكالم من
املالك إىل املسيح أو غريه.
صمت ،فقال :فلنرتك  (:البدء) ..ولنذهب إىل الكلمة.
ما املقصود بالكلمة؟ هل هو املسيح؟ أم أن اللفظ حيتمل أمور ًا أخرى؟
قلت :لفظة (الكلمة) هلا إطالقات عديدة يف الكتاب املقدس ،حيث يراد منها األمر اإلهلي الذي
به صنعت املخلوقات ،كام جاء يف املزامري (بكلمة اهلل صنعت الساموات )(املزمور  ،)6/13ومثل
ذلك ما ورد يف التكوين  (:وقال اهلل :ليكن نور فكان نور )(التكوين )3/1
ويراد منها األقنوم الثاين من الثالوث.
قال :أين جتد ذلك يف الكتاب املقدس؟
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قلت :هذا ما يفهم من الكتاب املقدس.
قال :لقد اتفقنا عىل التفريق بني النص والفهم ..فقد يفهم أحدهم من كالمك ما مل ترده.
قلت :ولكن النصوص تستدعي الفهم.
قال :ويف حال االختالف يف الفهوم نبحث يف النصوص للبحث عن الفهم الصحيح.
قلت :أجل..
قال :فلامذا نخرج بالكلمة عن املراد منها ..والذي ذكر يف الكتاب املقدس ..بل ذكر يف كتاب
املسلمني املقدس ،فاهلل تعاىل سمى املسيح كلمته ،قال تعاىل  :إنَّام ا َْمل ِس ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس ُ
هلل
ول ا َِّ
ُ
يح ع َ
َ
َو ِ
وح ِم ْن ُه ( النساء :من اآلية ..)171فقد سمي املسيح كلمة ألنه خلق بأمر
كَل َم ُت ُه َأ ْل َق َاها ِإ َىل َم ْر َي َم َو ُر ٌ
اهلل من غري سبب قريب ،أو ألنه أظهر كلمة اهلل ،أو ألنه الكلمة املوعودة عىل لسان األنبياء(.)1
قلت :إن يوحنا وضح املراد من الكلمة ،فيقول (:وكان الكلمة اهلل) ،فقد أطلق عليه اسم اهلل.
قال :فقد أطلق هذا االسم عىل غري املسيح ..فهل تعتربون كل من أطلق عليه هذا االسم إهلا؟
لقد أطلق عىل القضاة يف العهد القديم هذا االسم ،فقد ورد فيها  (:اهلل قائم يف جممع اهلل .يف
وسط اآلهلة يقيض .حتى متى تقضون جور ًا وترفعون وجوه األرشار) (املزمور ..)1/82ورد يف
سفر اخلروج ( (:) 8 :22وإن مل يوجد السارق يقدم صاحب البيت إىل اهلل ليحكم ،هل يمد يده إىل
ملك صاحبه) فقوله :إىل اهلل ،أي :إىل القايض ..وورد يف نفس السفر ( (:) 9 :22يف كل دعوى جنائية

( )1نص املفرسون عىل أن معنى تسمية املسيح كلمة اهلل هو أن اهلل تعاىل قد خلقه بالكلمة ،وهي ( كن ) ،وأن الكلمة نفسها
ليست ذات املسيح ،فاملسيح خملوق بالكلمة وليس هو الكلمة.
ون ييل و َلدٌ و َمل يمسسنيي ب َِّش َق َال ك ََذلي ي
َي ُل ُق َما َي َشا ُء إي َذا َق ََض َأ ْمر ًا َف يإن ََّام
ك اهللَُّ َ ْ
وهذا ما يدل عليه قوله تعاىلَ :قا َل ْت َر رب َأنَّى َي ُك ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ
َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َيك ُ
ُون (آل عمران )47 :
فقد بينت هذه اآلية الكريمة أنه ملا تعجبت مريم ـ عليها السالم ـ من والدة هذا الولد من غري أب أجاهبا املالك مقرر ًاًً أن اهلل
تعاىل َيلق ما يشاء ،فإذا قَض أمر ًا فإنام يقول له كن فيكون ،فدل ذلك عىل أن هذا الولد مما َيلقه اهلل بقوله ( كن فيكون )
ي
يسى يعنْدَ اهللَّي ك ََمثَ يل آ َد َم َخ َل َق ُه يم ْن ت َُر ٍ
اب ُث َّم َق َال َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون(آل عمران)59:
ويدل عىل هذا كذلك قوله تعاىل :إي َّن َمثَ َل ع َ
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من جهة ثور أو محار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما ،يقال :إن هذا هو ،تقدم إىل اهلل دعواها ،فالذي حيكم
اهلل بذنبه يعوض صاحبه باثنني ) ،فقوله إىل اهلل ،أي :إىل القايض نائب اهلل..
الر ِّب
وأطلق لفظ اهلل عىل امللك ،كام ورد يف سفر القضاة (َ (:) 22 ،21 :13و َملْ َيت ََج َّل َمال َُك َّ
ِِ ِ ٍِ
ِ ِ
وح ِال ْم َر َأ ِته نموت موت ًا َ
أل َّننَا َقدْ َر َأ ْينَا
الر ِّبَ .ف َق َال َم ُن ُ
وح َوزَ ْو َجته .عنْدَ ئذ َأ ْد َر َك َم ُن ُ
َثان َي ًة َمل ُن َ
وح َأ َّن ُه َمال َُك َّ
اهللَ) وواضح أن الذي تراءى ملنوح وامرأته كان امللك.
وأطلق عىل الرشفاء يف قول داود  (:أمحدك من كل قلبي ،قدام اآلهلة أرنم لك )()1/138
وأطلق عىل األنبياء كموسى يف سفر اخلروج ( (: )1 :7قال الرب ملوسى :انظر أنا جعلتك إهل ًا
لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك) ))
فلو كان إطالق كلمة اهلل أو إله عىل املخلوق يقتيض أن الالهوت حل فيه للزم بناء عىل
النصوص السابقة أن يكون امللك والقايض واإلرشاف كلهم آهلة ،وهذا مل يقل به أحد.
ولكن بالنظر لكون املالئكة والقضاة نواب ًا عن اهلل أطلق عليهم كلمة اهلل ،وبالنظر إىل أن أولئك
األرشاف فيهم صفة املجد والقوة اللتني يوصف هبام اهلل ،أطلق عليهم لفظ اهلل جماز ًا.
قلت :فام تفهم أنت من  (:الكلمة )؟
قال :أرى أن إطالق الكلمة عىل املسيح يف هذا املوضع تدل عىل أنه املقصود مما جاء بكالم
األنبياء عنه وبشارهتم به فقد ورد يف سفر أرميا ( )14 :33قوله  (:ها أيام تأيت يقول الرب :وأقيم
الكلمة الصاحلة التي تكلمت هبا إيل بيت إْسائيل وإيل بيت هيوذا يف تلك األيام) فاملراد بالكلمة
الصاحلة هنا هي كلمة الوعد والبرشى باملسيح املنتظر.
وورد يف سفر اشعياء ( )3 :2قوله  (:ألنه من صهيون خترج الرشيعة ومن أورشليم كلمة الرب)
ومما يؤكد هذا أنه كثري ًا ما يطلق لفظ (الكلمة) يف الكتاب املقدس ويراد هبا كلمة الوعد
والبرشى:
فقد ورد يف (املزمور (:)105:42 :ألنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده)
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وورد يف سفر (أخبار األيام األول (:) 15 :16 :اذكروا إيل األبد عهده الكلمة التي أوىص هبا
إيل ألف جيل الذي قطعه مع إبراهيم)
وبذلك تكون إضافة الكلمة إىل اهلل من باب االحرتاز عن الكلمة التي للشيطان ،وهي التي ال
تصدق ،كام جاء يف سفر (األمثال (:)30:5:كل كلمة من اهلل نقية)
صمت ،فقال :فلنرتك هذا ..ولنحاول فهم قوله  (:والكلمة كان عند اهلل) ..ماذا تعني الكلمة
يف هذا املحل؟
قلت :ال شك أهنا تعني املثلية واملساواة.
قال :لقد ورد يف الكتاب املقدس  (:اقتنيت رج ً
ال من عند الرب) (التكوين  ،)1/4فقايني ليس
مساوي ًا للرب ،وال مثله ،ومع ذلك عرب عنه بالعندية ،أي أنه جاءها من عنده.
ويف موضع آخر  (:وأمطر الرب عىل سدوم وعمورة كربيت ًا ونار ًا من عند الرب )(التكوين
)24/19
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكرنا ثالثة وجوه للرد هي املصدر ،والرتمجة ،واملحتوى ،وبقي لنا
وجه رابع يقره العقل السليم.
قلت :فام هو؟
قال :هو لوازم القول ..فاللوازم قد يرد هبا عىل ما فهم من القول.
قلت :ذلك صحيح..
قال :أال ترى أنه يلزم من هذا النص إبطال عقيدة التثليث؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن النص يتحدث عن اهلل والكلمة فقط ،وال يوجد أي أثر لألقنوم الثالث الذي هو الروح
القدس ..فإذا كان الروح القدس هو إله حق مساوي لألب واالبن يف كل َشء ،وأن له كل املجد
الذي لألب واالبن ،فلامذا مل يذكر يف هذه االفتتاحية املهمة؟
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صمت ،فقال :هذا الالزم األول ..والثاين :أمل يقل يوحنا  (:وكان الكلمة اهلل) ..أال يلزم عن
هذا القول أن اجلسد هو اهلل؟
قلت :ال يلزم ذلك.
قال :ولكن يوحنا قال  (:والكلمة صار جسد ًا) ..وبذلك يصبح للكلمة كيان مستقل إهلي..
وهو تصور ال يقلبه إال وثني.
صمت ،فقال :لقد اعترب يوحنا أن الكلمة هي اهلل ،وأن الكلمة صارت جسد ًا ..أال يلزم من
ذلك صريورة اهلل جسدا؟
صمت ،فقال :وإذا صار اهلل جسدا ..أليس ذلك تغيريا فيه ..مع أن الكتاب املقدس يعلمنا أن
اهلل ال يتغري (مالخي )6 :3؟
صمت ،فقال :إذا صدقنا كلمة يوحنا ،واعتربنا اهلل صار جسدا ..فهذا يلزم عنه أن كل ما وقع
هلذا اجلسد من قبل اليهود من َضب وجلد هو واقع عىل الكلمة ألن الكلمة صارت جسدا ،وهذا
من أبطل الباطل يف حق اهلل الكامل املنزه عن كل نقص.
صمت ،فقال :هل الكلمة هي التي تنطق بنفسها أم ينطق هبا غريها؟
قلت :بل ينطق هبا الغري.
قال :فمن نطق بكلمة املسيح فكان؟ أليس هو اهلل؟
قلت :بىل..
قال :فالكلمة كانت عند اهلل ،أي نطق اهلل هبا ،وهي كلمة (كن املسيح) فكان ..فكيف تتحول
الكلمة التي نطق اهلل هبا ،فتصري هي اهلل نفسه؟
صمت ،فقال :هل رأيت إنسان ًا نطق بكلمة ،ثم حتولت هذه الكلمة يف احلال لتصبح هي نفس
اإلنسان الذي نطق هبا!؟
هل تتحول القصيدة التي ألقاها شاعر لتصري هي نفس الشاعر!؟ أم أن الشاعر هو ناطق،
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والقصيدة منطوقة بفمه ،فيكون هو ناطقها ،أي موجدها وصانعها ،والقصيدة مصنوعة مصوغة
بإرادته؟
صمت ،فقال :أال يكون القول عادة معربا عن عقيدة قائله؟
قال :أجل ..إال إذا كان منافقا يظهر خالف ما يبطن.
قلت :ال ..لن نتحدث هنا إال عن القديسني ..وعن يوحنا بالذات ..لقد وردت عن يوحنا
كلامت كثرية تنبئ عن تصوره للعالقة بني املسيح واهلل تعاىل من خالل ما سطره يف إنجيله :
فهو ينقل عن املسيح قوله  (:احلق احلق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده وال رسول أعظم
من مرسله )(يوحنا ،)16 :13 :فهو قد رصح هنا بأن اهلل أعظم ممن يرسله أو املرسل أعظم من
املرسل ،فإذا كان الرسول ليس بأعظم من مرسله كام يقول املسيح ،وأن هناك فرق بني املرسل
واملرسل ،فلنثبت من كالم يوحنا أن االبن قد وقع عليه اإلرسال وأنه مرسل من اهلل.
وهو يقول يف رسالته األوىل  (:إن اهلل قد أرسل ابنه الوحيد إىل العامل لكي نحيا به) () 9 :4
وهو يقول  (:ألن الذي أرسله اهلل يتكلم بكالم اهلل .ألنه ليس بكيل يعطي اهلل الروح) (يوحنا
)34 :3
وينقل عن املسيح قوله  (:اآلب نفسه الذي أرسلني يشهد يل) (يوحنا ،) 37 :5 :فهل ترى أن
من يريد أن يقنعنا بأن املسيح واهلل واحد يكتب مثل هذا؟
وينقل عنه قوله  (:سمعتم أين قلت لكم أنا اذهب ثم آيت إليكم.لو كنتم حتبونني لكنتم تفرحون
ألين قلت أميض إىل اآلب.الن أيب أعظم مني)(يوحنا ..)28 :14:فهل يستطيع أي شخص أن
يذهب إىل نفسه ،وتكون نفسه أعظم منه.
وهو يقول  (:تكلم يسوع هبذا ورفع عينيه نحو السامء وقال أهيا اآلب قد أتت الساعة.جمد ابنك
ليمجدك ابنك أيضا) (يوحنا )17:1:ومعنى هذا عىل حسب فهمكم لكلمة يوحنا  (:جمدت نفيس
حتى أجمد نفيس)
75

وينقل عن املسيح قوله  (:أهيا اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا
لينظروا جمدي الذي أعطيتني ألنك أحببتني قبل إنشاء العامل )(يوحنا)24 :17 :
فهل ترى بعد كل هذا أن بداية إنجيل يوحنا تنسجم مع بقية إنجيل يوحنا نفسه؟
 2ـ البنوة
قلت :سلمت لك بكل ما ذكرت ..فلننتقل إىل اللفظ الثاين الذي نستنبط منه عقائدنا..
فالنصوص اإلنجيلية تصف املسيح أنه ابن اهلل ،وهي أدلة رصحية عىل ألوهية املسيح.
قال :سنرد عىل هذا من أربعة وجوه كذلك :املصدر ،والرتمجة ،واملحتوى ،واللوازم.
قال :أجبني هل سمى املسيح نفسه ابن اهلل؟
قلت :أجل ..لقد سمى نفسه كذلك يف(يوحنا )37/10
قال :مرة واحدة كان ذلك ،ويف اإلنجيل الذي شككنا يف مصدره ..واملحققون مع ذلك
يشككون يف صدور هذه الكلامت من املسيح أو تالميذه ،كام قال سنجر يف كتابه (قاموس اإلنجيل
) (:ليس من املتيقن أن املسيح نفسه قد استخدم ذلك التعبري)
ويقول شارل جنيرب (:املسيح مل يدع قط أنه املسيح املنتظر ،ومل يقل عن نفسه بأنه ابن اهلل ،فهذه
لغة استخدموها املسيحيون فيام بعد يف التعبري عن املسيح)
ويقول العامل كوملن بخصوص هذا اللقب (:إن احلواريني الذين حتدث عنهم أعامل الرسل
تأسوا بمعلمهم الذي حتفظ عىل استخدام هذا اللقب ومل يرغب به ،فاستنوا بسنته)
َ
ويرى جنيرب أن املفهوم اخلاطئ وصل إىل اإلنجيل عرب الفهم غري الدقيق من املتنرصين الوثنيني
فيقول  (:مفهوم (ابن اهلل) نبع من عامل الفكر اليوناين)
قلت :ولكن مع ذلك ،فقد أقر املسيح من أطلق عليه هذا االسم.
قال :سنتحدث عن هذا عند البحث عن داللة الكلمة يف الكتاب املقدس ..ولكني اآلن أقول
لك بأن بولس ـ وهومن هو ـ هو أول من استعمل الكلمة ،وكانت حسب لغة املسيح تعني عبد اهلل،
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وترمجتها اليونانية  ،servantفأبدهلا بالكلمة اليونانية  paisبمعنى طفل أو خادم تقرب ًا إىل املتنرصين
اجلدد من الوثنيني.
وقد عرفنا أنه كان هيتم بنرش املسيحية بغض النظر عن صفائها.
قلت :دعنا من هذا ..فأنا ال أحب التعرض ألحد بسوء.
قال :وأنا مثلك ..فلتنرك الكالم يف هذا ..ولنبحث يف الكلمة نفسها ..ألستم تستدلون بكون
ابن اهلل عىل طبيعته اإلهلية؟
قلت :بىل..
قال :فقد ذكر املسيح أيض ًا أنه ابن اإلنسان ..بل قد ذكر ذلك يف ثالث وثامنني نص ًا من
النصوص ،كلها أطلقت عىل املسيح لقب (ابن اإلنسان ) ،فلئن كانت تلك التي أسمته ابن اهلل دالة
عىل ألوهيته ،فإن هذه مؤكدة لبرشيته ،صارفة تلك األخرى إىل املعنى املجازي.
صمت ،فقال :أليس من الكتاب املقدس قول متى  (:قال له يسوع :للثعالب أوجرة ولطيور
السامء أوكار.وأما ابن اإلنسان فليس له ،أين يسند رأسه )(متى )20/8
أليس فيها  (:ابن اإلنسان ماض كام هو مكتوب عنه) (مرقس)21/14 :؟
أليس فيها  (:ليس اهلل إنسان ًا فيكذب ،وال ابن إنسان فيندم )(العدد  )9/23فاملسيح ليس اهلل؟
صمت ،فقال :ومع ذلك ..هل خص املسيح بإطالق هذا اللقب عليه؟
قلت :ال ..قد ورد يف الكتاب املقدس ذكر ألبناء كثريين هلل..
قال :فعدد يل منهم من ذكروا هبذا الوصف.
قلت :هم كثريون:
فمنهم آدم الذي قيل فيه  (:آدم ابن اهلل )(لوقا)38/3 :
ومنهم سليامن ،فقد جاء يف سفر األيام  (:هو يبني يل بيت ًا …أنا أكون له أب ًا ،وهو يكون يل ابن ًا)
(األيام)13-12/17 :
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ومنهم داود كام يف املزامري  (:أنت ابني ،أنا اليوم ولدتك )(املزمور )7/2
ِ
ومنهم املالئكة،كام يف لوقا َ (:
املالئكة وهم أبناء اهلل )(لوقا )36/20
مثل
قاطعني ،وقال :وقد سمت النصوص آخرين أيضا بأهنم أبناء اهلل ،أو ذكرت أن اهلل أبوهم:
فاحلواريون أبناء اهلل ،كام قال املسيح عنهم  (:قويل هلم :إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم
)(يوحنا )17/20
وقال للتالميذ أيض ًا  (:فكونوا أنتم كاملني ،كام أن أباكم الذي يف الساموات هو كامل )(متى
)48/5
وعلمهم املسيح أن يقولوا (:فصلوا أنتم هكذا :أبانا الذي يف الساموات ،ليتقدس اسمك )(متى
 ،)9/6وقوله  (:أبوكم الذي يف الساموات هيب خريات للذين يسألونه )(متى  ،)11/6فكان يوحنا
يقول (:انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حتى ندعى أوالد اهلل )(يوحنا)1/3 :
بل إنه أطلق هذا اللقب عىل اليهود كام يف قول املسيح لليهود  (:أنتم تعملون أعامل أبيكم ،فقالوا
له :إننا مل نولد من زنا .لنا أب واحد ،وهو اهلل )(يوحنا )41/8
وقد أطلق هذا اللقب يف الكتاب املقدس عىل اليهود كثريا ،كام يف قوله (:يكون عدد بني إْسائيل
كرمل البحر الذي ال يكال وال يعدّ ويكون عوض ًا عن أن يقال هلم :لستم شعبي ،يقال هلم  (:أبناء اهلل
احلي )( هوشع.)10/1 :
ومثل ذلك ما ورد  (:ملا كان إْسائيل غالم ًا أحببته ،ومن مرص دعوت ابني )(هوشع.)1/11 :
ومثل ذلك ما جاء يف سفر اخلروج عن مجيع شعب  (:فتقول لفرعون هكذا :يقول الرب:
إْسائيل ابني البكر .فقلت لك :أطلق ابني ليعبدين فأبيت )(اخلروج ..)22/4
وخاطبهم داود قائ ً
ال  (:قدموا للرب يا أبناء اهلل ،قدموا للرب جمد ًا وعزّ ًا )(املزمور )1/29
ومثله قوله  (:ألنه من يف السامء يعادل الرب .من يشبه الرب بني أبناء اهلل )( املزمور .)6/89
ويف سفر أيوب  (:كان ذات يوم أنه جاء بنو اهلل ليمثلوا أمام الرب)(أيوب .)6/1
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بل أطلق هذا عىل الرشفاء واألقوياء كام ورد  (:أن أبناء اهلل رأوا بنات الناس أهنن
ّ
حسنات.فاختذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا ..إذ دخل بنو اهلل عىل بنات الناس وولدن هلم
أوالد ًا .هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم )(التكوين )2/6
وقال اإلنجيل عن صانعي السالم (:طوبى لصانعي السالم ،ألهنم أبناء اهلل ُيدعون )(متى
)9/5
التفت إيل ،وقال :فهل ترى أن كل هؤالء يمكن اعتبارهم آهلة؟
قلت :ال..
قال :فلم ختصون املسيح وحده باأللوهية مع أن نفس اللفظ أطلق عىل غريه؟
قلت :ولكن املعنى احلقيقي للبنوة ورد خاصا باملسيح.
قال :يف أي موضع؟
قلت :لقد نطقت به الشياطني ،ففي إنجيل لوقا  (:كانت شياطني أيض ًا خترج من كثريين وهي
ترصخ وتقول :أنت املسيح ابن اهلل ،فانتهرهم ،ومل يدعهم يتكلمون ألهنم عرفوه أنه املسيح )(لوقا
)41/4
قال :أوال هذا كالم الشياطني ..وثانيا :انتهرها املسيح ..وثالثا :ال دليل عىل أن املراد من البنوة
هنا نفس ما ورد يف سائر املواضع ..ورابعا :مل تقل الشياطني أن هذا هو ابن اهلل احلقيقي ال املجازي
الذي تعودوا عليه.
قلت :لكن نصوص الكتاب املقدس تذكر متيز ًا مستحق ًا للمسيح يف بنوته عن سائر األبناء.
قال :وما هي؟
قلت :لقد جاء وصف املسيح بأنه االبن البكر أو الوحيد هلل (عربانيني ،6/1:يوحنا)18/3:
وسمي ابن اهلل العيل (لوقا)76 ،32/1 :
وذكر أنه ابن ليس مولود ًا من هذا العامل كسائر األبناء ،بل هو مولود من السامء ،أو من فوق
79

(يوحنا .)18/1
قال :ولكن كل ما ذكرته تثبت النصوص أمثاله ألبناء آخرين:
فالبكورية وصف هبا إْسائيل  (:إْسائيل ابني البكر )(اخلروج)23-22/4 :
ومثل ذلك افرايم  (:ألين رصت إلْسائيل أب ًا ،وإفرايم هو بكري )(إرميا)9/21 :
ومثل ذلك داود  (:هو يدعوين :أنت أيب وإهلي وصخرة خالِص ،وأنا أيض ًا أجعله بكر ًا ،فوق
ملوك األرض علي ًا )(املزمور )27-26/89
وابن اهلل العيل ،ذكر مثلها لغري املسيح:
فقد ذكرت لسائر بني إْسائيل  (:وبنو العيل كلكم)(مزمور)6/82 :
وذكرت يف تالميذ املسيح ،فهم أيض ًا بنو العيل  (:أحبوا أعداءكم…فيكون أجركم عظي ًام
وعبارة (االبن الوحيد) يف الكتاب املقدس ال تعني بالرضورة االنفراد والوحدانية احلقيقية ،بل
قد يقصد هبا احلظوة اخلاصة واملنزلة الرفيعة ،فقد ورد يف سفر التكوين  (:يا إبراهيم! فقال :هاأنذا.
فقال :خذ ابنك وحيدك الذي حتبه ،اسـحق ،واذهب إىل أرض املـريا) (تكوين1/22 :ـ ،) 2فأطلق
الكتاب املقدس عىل اسحق لقب االبن الوحيد إلبراهيم ،هذا مع أنه ،طبقا لنص التوراة نفسها ،كان
إسامعيل قد ُولِد إلبراهيم ،قبل إسحق ،كام جاء يف سفر التكوين  (:فولدت هاجر ألبرام ابنا ودعا
أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسامعيل .كان أبرام ابن ست وثامنني ملا ولدت هاجر إسامعيل
ألبرام) (تكوين 15 / 16 :ـ  ،) 16ثم تذكر التوراة أنه ملا بلغ إبراهيم مائة سنة برش بوالدة إسحـق
(التكوين 15 :17 :إىل  ،) 20وبناء عليه مل يكن اسحق ابن ًا وحيد ًا إلبراهيم باملعنى احلقيقي للكلمة،
مما يؤكد أن تعبري (االبن الوحيد) ال يعني بالرضورة ـ يف لغة الكتاب املقدس ـ معنى االنفراد حقيقة،
بل هو تعبري جمازي يفيد أمهية هذا االبن ،وأنه حيظى بعطف خاص وحمبة فائقة وعناية متميزة من أبيه،
بخالف سائر األبناء.
التفت إيل ،وقال :فأنت ترى من خالل هذا أنه ال خصوصية للمسيح ..ال يف لفظ البنوة ،وال
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يف الصفات املرتبطة هبا.
قلت :نحن نستدل عىل ذلك بأدلة أخرى.
قال :ال ..دعنا مع هذا الدليل ..ولنتكلم عن كل دليل عىل حدة ..وإال وقعنا يف الدور ..ألسنا
نبحث عن احلق؟
قلت :بىل..
قال :فال ينبغي أن نتالعب باألدلة حني نبحث عنه.
قلت :نحن ال نتالعب ..بل نحن نشري إىل أدلة أخرى.
قال :فأنت ترى أن هذا الدليل ال يكفي لتقرير ما تريدون.
مل أملك إال أن أرد باإلجياب ،فقال :فلنطرحه إذن من مجلة األدلة ..لقد طرحنا دليل الكلمة..
وهنا نطرح دليل البنوة.
قلت :فام معنى البنوة الذي تراه؟
قال :عند تتبعنا الستخدام عبارة (ابن اهلل) يف األناجيل نرى أن هذا التعبري يقصد به معنى
الصالح البار الوثيق الصلة باهلل واملتخ ِّلق بأخالق اهلل ..ويدل هلذا أدلة كثرية:
فمرقس ،وهو حيكي عبارة قائد املائة الذي شاهد املصلوب وهو يموت قال  (:حق ًا كان هذا
اإلنسان ابن اهلل)(مرقس .)39/15
وملا حكى لوقا القصة نفسها أبدل العبارة بمرادفها فقال  (:باحلقيقة كان هذا اإلنسان بار ًا )(لوقا
.)47/23
ومثل هذا االستخدام وقع من يوحنا حني حتدث عن أوالد اهلل فقال (:وأما كل الذين قبلوه
فأعطاهم سلطان ًا أن يصريوا أوالد اهلل .أي املؤمنني باسمه )(يوحنا )12/1
ومثله قال( :الذي يسمع كالم اهلل من اهلل )(يوحنا )47/8
ومثل هذه اإلطالق املجازي للبنوة معهود يف الكتب املقدسة التي حتدثت عن أبناء الشيطان،
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وأبناء الدهر (يوحنا ،44/8 :لوقا)8/16 :
وهبذا املعنى كان يستخدم اليهود ـ خما َطبي املسيح ـ لفظة (ابن اهلل ) ،التي مل تكن غريبة عليهم،
بل شائعة ومستخدمة لدهيم هبذا املعنى ،ولذلك نجد أن أحد علامء اليهود وهو (نتنائيل) ملا سمع من
نبي خرج من مدينة النارصة ،استنكر ذلك يف البداية ،لكنه ملا ذهب لريى املسيح
صديقه فيليبس ،عن ٍّ
بنفسه ،عرفه املسيح وقال فيه  (:هو ذا إْسائييل خالص ال غش فيه ) ،فقال له نتنائيل  (:من أين
تعرفني؟) ،فأجابه املسيح  (:قبل أن يدعوك فيليبس وأنت حتت التينة ،رأيتك ) ،فأجابه نتنائيل (:
رايب! أنت ابن اهلل ،أنت ملك إْسائيل )(يوحنا  5 :1ـ  ..)49فال شك أن مقصود نتنائيل ،كإْسائييل
ِّ
هيودي موحد ،عامل بالكتاب املقدس ،من عبارة ابن اهلل هذه ،مل يكن :أنت ابن اهلل املولود منه واملتجسد
وال مقصوده :أنت أقنوم االبن املتجسد من الذات اإلهلية.
قلت :وما أدراك بذلك؟
قال :ألن هذه األفكار كلها مل تكن معروفة يف ذلك الوقت ،وال حتدث املسيح نفسه عنها ،وألن
هذه احلادثة حدثت يف اليوم الثاين لبعثة املسيح فقط ..إن الواضح املقطوع به أن مقصود نتنائيل من
عبارته أنت ابن اهلل :أنت خمتار اهلل وجمتباه ،أو أنت حبيب اهلل أو من عند اهلل ،أو أنت النبي الصالح
البار املقدس ،ونحو ذلك.
بار صالح غري املسيح،
ومما يؤكد ذلك ،أن لقب (ابن اهلل) جاء بعينه ،يف اإلنجيل ،يف حق كل ٍّ
كام استعمل (ابن إبليس) يف حق اإلنسان الفاسد الطالح:
عَو َن) ..وفيه أيضا  (:وأما أنا
ففي إنجيل متى ((: )9 :5طوبى لصانعي السالم فإهنم أبنا ُء اهلل ُيدْ ْ
فأقول لكم أحبوا أعداءكم ،باركوا العنيكم ،أحسنوا إىل مبغضيكم ،وصلوا ألجل الذين يسيئون
إليكم ،ويطردونكم ،لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي يف السموات)( متى  44 :5:ـ )45
ويف إنجيل لوقا ( (:)35 :6بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم ال ترجون شيئا فيكون
ِ
فسمى األبرار املحسنني
أجركم عظيام وتكونوا بني العـ َِّيل فإنه منعم عىل غري الشاكرين واألرشار)َّ ،
82

بال مقابل املتخ ِّلقني ُ
بـخ ُل ِق اهلل ب ِـ (أبناء العيل) و(أبناء أبيهم الذي يف السموات)..
و يف اإلصحاح األول من إنجيل يوحنا يقول  (:وأما الذين قبلوه (أي قبلوا السيد املسيح )،
وهم الذين يؤمنون باسمه ،فقد مكَّنهم أن يصريوا أبناء اهلل )( )12 :1
رب
وكل هذا يدل عىل أنه يف لغة مؤلفي األناجيل واللغة التي كان يتكلمها السيد املسيح ،كان ُي َع َّ ُ
بـ (ابـن اهلل) عن كل رجل بار صالح وثيق الصلة باهلل مقرب منه حيبه اهلل ويتواله وجيعله من خاصته
وأحبابه.
قلت :فام وجه االستعارة يف هذا؟
قال :وجه هذه االستعارة يف هذا واضح ..فاألب ُج ِـب َل عىل أن يكون شديد احلنان والرأفة
واملحبة والشفقة لولده ،حريصا عىل أن جيلب له مجيع اخلريات ويدفع عنه مجيع الرشور ،فإذا أراد اهلل
تعاىل أن يبني هذه املحبة الشديدة والرمحة الفائقة والعناية اخلاصة منه لعبده فليس أفضل من استعارة
تعبري كونه أبا هلذا العبد وكون هذا العبد كابن لـه.
هذا إذا أحسنا ظننا بالكتاب املقدس ،ومل نتصور وقوع التحريف فيه.
قلت :وهو األصل.
قال :أنا أتعامل معك عىل هذا األصل ..وقد جاء يف رسائل العهد اجلديد ما يوضح هذا املجاز
أشد اإليضاح وال يرتك فيه أي جمال للشك أو اإلهبام:
فقد جاء يف رسالة يوحنا األوىل ( 5:1ـ  )2قوله  (:كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح فقد ولد
من اهلل .وكل من حيب الوالد حيب املولود منه أيضا .هبذا نعرف أننا نحب أوالد اهلل إذا أحببنا اهلل
وحفظنا وصاياه)
ويف آخر نفس هذه الرسالة  (:نعلم أن كل من ولد من اهلل ال خيطئ بل املولود من اهلل حيفظ نفسه
والرشير ال يمسه) () 18 :5
ويف اإلصحاح الثالث من نفس تلك الرسالة ،يقول يوحنا  (:كل من هو مولود من اهلل ال يفعل
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خط َّية ألن زرعه يثبت فيه وال يستطيع أن خيطئ ألنه مولود من اهلل ،هبذا أوالد اهلل ظاهرون وأوالد
إبليس( )..رسالة يوحنا األوىل9 :3 :ـ)10
ويف اإلصحاح الرابع من تلك الرسالة (:أهيا األحباء لنحب بعضنا بعضا ألن املحبة هي من اهلل
وكل من حيب فقد ولد من اهلل ويعرف اهلل) (رسالة يوحنا األوىل)7 :4:
ويف رسالة بولس إىل أهل رومية ( 14 :8ـ  (:)16ألن كل الذين ينقادون بروح اهلل فأولـئك هم
أبناء اهلل .إذ مل تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف ،بل أخذتم روح التبني الذي به نرصخ يا أبا اآلب.
الروح نفسه يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهلل)).
ويف رسالة بولس إىل أهل فيليبس ( 14 :2ـ  (:)15افعلوا كل َشء بال دمدمة وال جمادلة .لكي
تكونوا بال لوم وبسطاء أوالد اهلل بال عيب يف وسط جيل معوج وملتو تضيئون بينهم كأنوار يف العامل)
ففي كل هذه النصوص استعملت عبارات :ابن اهلل ،أبناء اهلل ،أوالد اهلل ،والوالدة من اهلل ،بذلك
املعنى املجازي.
قلت :فام هي اللوازم التي تنتج عن هذا القول ..ويرد هبا عليه.
قال :كثرية ..أوهلا أن تعترب كل من أطلق عليه هذا اإلطالق ابنا هلل ..ألنك ال يصح أن تعترب
اللفظ حقيقة يف موضع ،ثم تعتربه جمازا يف نفس املوضع.
قلت :مل أفهم ما الذي ترمي إليه.
قال :أرأيت لو قلت لك :استضفت أسدا ،وأطعمته من أطيب الطعام ،وألبسته من أحسن
الثياب ..فام تفهم من هذا الكالم؟
قلت :أفهم منه املعنى املجازي ..فهذه األوصاف ال تليق إال بأسد برشي.
قال :أرأيت لو قلت لك :أنا أقصد معنى حقيقيا ،ومعنى جمازيا.
قلت :كيف يمكن أن جيتمعا يف حمل واحد؟
قال :أقول لك :إن األسد الذي أطعمته أسد حقيقي ..بينام األسد الذي لبس الثياب أسد
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جمازي.
قلت :ال يستقيم الكالم هبذا ..وأنت حتتاج هبذا إىل تصحيح كالمك ،فالتعبري خانك يف الداللة
عىل مرادك.
قال :فهل خان التعبري كتاب الكتاب املقدس ..حينام راح يصف الكل أبناء اهلل ..فرحتم أنتم
متيزون بعضهم ،فتجعلون بعضهم أبناء حقيقيني ،وجتعلون آخرين أبناء جمازيني.
 3ـ احللول واالحتاد:
قلت :فلننتقل إىل املعنى الثالث الذي نستنبط منه عقائدنا ..فبعض النصوص تفيد حلو ً
ال إهلي ًا
يف املسيح:
منها ما ورد يف (يوحنا  )38/10من قول املسيح (:لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف ،وأنا فيه)
ومنها ما يفيد احتادا ومماثلة بني املسيح واهلل ،كام يف (يوحنا  )10-9/14من قول املسيح (:الذي
رآين فقد رأى اآلب..اآلب احلال يف) أو قوله (:أنا واآلب واحد )(يوحنا )30/10
فهذه النصوص تفيد برصاحة ووضوح أن املسيح هو اهلل ،أو أن حلو ً
ال إهلي ًا حقيقي ًا هلل فيه.
قال :سأرد عىل هذا من وجوه.
قلت :عىل أن ال يكون منها ردك عىل مصدره ..فقد علمت موقفك من يوحنا.
قال :ال بأس ..فلنعترب يوحنا كام تعتربونه..
قلت :وال ترد عيل كذلك باختالف الرتاجم.
قال :ال بأس ..فالرتاجم يف هذا قد تكون متوافقة.
قلت :مل يبق لك إال أن ترد عيل بمحتوى النص ،وبلوازمه.
قال :أجل ..مل يبق لنا إال هاتني الناحيتني ..وفيهام بحمد اهلل الغنى.
قال :فلنذكر كل نص عىل حدة ،ونحاول أن نناقشه عىل ضوء هاتني الناحيتني:
أنا واآلب واحد:
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قلت :فلنبدأ بقول املسيح لليهود (:أنا واآلب واحد)(يوحنا )30/10
قال :عندما قال املسيح ذلك ،هل أقره اليهود عليه؟
قلت :ال ..لقد أنكر عليه اليهود هذا القول ،وسارعوا لرمجه باحلجارة ..ولكن ال عربة بفعلهم،
وال يمكن أن تستدل به.
قال :أنا ال أستدل بفعلهم ،ولكني أستدل بموقف املسيح ،فإهنم عندما فعلوا ذلك عرفهم
املسيح وجه خطئهم يف الفهم ..ووضح هلم أن هذه العبارة ال تقتيض ألوهيته ،وبني هلم أنه استعمل
هذا اللفظ عىل سبيل املجاز ال عىل عىل سبيل احلقيقة ..وإال لزم من ذلك أن يكونوا كلهم آهلة.
ولن أطيل عليك ..بل تكفي قراءة نص املحاورة للرد عىل االستدالل هبذا الدليل ،لقد ورد نص
وع:
املحاورة هكذا  (:قال هلم  (:أنا واآلب واحد ) ،فتناول ا ْل َي ُهو ُد أيض ًا ِح َج َار ًة لِ َ ْري ُ ُ
مجو ُهَ .ف َق َال َهلُ ْم َي ُس ُ
احل ًة ِ
ِ
كَث َري ًة ِم ْن ِعن ِْد َأ ِيبَ ،ف ِب َس َب ِ
عْام ً
مجونَنِي؟) فأجابه اليهود قائلني (:
عَم ٍل ِمن َْها ت َْر ُ ُ
ب َأ ِّي َ
ال َص َ
َأ َر ْي ُتكُ ْم َأ َ
ليس من أجل األعامل احلسنة نرمجك ،ولكن ألجل التجديف ،وإذ أنت إنسان جتعل نفسك إهل ًا،
الرشيع ُة تَدْ عُ و ُأ ِ
ِ
ِ
َف َق َال َهلم يسوع َ (:أ َليس مكْ ُتوب ًا ِيف َ ِ ِ
ولئ َك
رشي َعتكُ ْمَ :أنَا ُق ْل ُت ِإنَّكُ ْم آهلَ ٌة؟ َف ِإ َذا كَانَت َّ ِ َ
ُْ َُ ُ
ْ َ َ
ال يم ِكن َأ ْن ين َْق َض َفه ْل ت َُقو ُل َ ِ
ِ
كَلم ُة ا ِ ِ
ِ
ِ
اآلب َو َب َع َث ُه ِإ َىل
ون َمل ْن َقدَّ َس ُه ُ
َ
َاب َ ُ ْ ُ ُ
هلل آهلَ ًة َوا ْلكت ُ
ا َّلذ َ
ين نَزَ َل ْت ِإ َل ْي ِه ْم َ
فَ ،
أل ِّين ُق ْل ُتَ :أنَا ا ْب ُن اهللِ؟)
ْت ُجتَدِّ ُ
ا ْل َع َاملَِ :أن َ
فال شك أن معنى هذه املحاورة أن اليهود فهموا خطأ من قول املسيح (:أنا واآلب واحد) أنه
يدعي األلوهية ،فأرادوا لذلك أن ينتقموا منه ،ويرمجوه ،فرد عليهم املسيح خطأهم ،وسوء فهمهم
بأن هذه العبارة ال تستدعي ألوهيته ،ألن (آساف) قدي ًام أطلق عىل القضاة أهنم آهلة بقوله الثابت يف
املزمور ( (:) 6 :82أنا قلت :إنكم آهلة ،وبنو العيل كلكم)
ومل يفهم أحد من هذه العبارة تأليه هؤالء القضاة ،ولكن املعنى املسوغ إلطالق لفظ آهلة عليهم
أهنم أعطوا سلطان ًا أن يأمروا ويتحكموا ويقضوا باسم اهلل.
وبموجب هذا املنطق الذي رشحه املسيح لليهود ساغ للمسيح أن يعرب عن نفسه بمثل ما عرب
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به آساف عن أولئك القضاة الذين صارت إليهم كلمة اهلل.
وال يقتيض كل من التعربين أن يف املسيح ،أو أن يف القضاة الهوت ًا حسبام فهمه اليهود خطأ.
قلت :أال يمكن أن يكون املسيح قد فعل ذلك هبم من باب املداراة؟
قال :لو فعل ذلك لكان مغالطة منه وغش ًا ال مداراة ،وهذا ال يليق باألنبياء اهلادين إىل احلق،
فكيف يليق بمن تزعمونه إهلا.
فإن كان املسيح هو رب العاملني الذي جيب أن يعبد ،وقد رصفهم عن اعتقاد ذلك برضبه هلم
ذلك املثل ،فيكون بذلك قد أمرهم بعبادة غريه ،ورصفهم عن عبادته.
قلت :فام تفهم أنت من هذا القول؟
قال :هذا القول يفهم عىل ضوء املحكامت ،وعىل ضوء ما فرسه املسيح ببساطة ويرس ..إن
املسيح يريد أن يقول هلم  (:إن قبولكم ألمري هو قبولكم ألمر اهلل) ..هو متاما مثل قول رسول
الرجل :أنا ومن أرسلني واحد ..وهو متاما مثل قول الوكيل :أنا ومن وكلني واحد ..ألنه يقوم فيام
يؤديه مقامه ،ويؤدي عنه ما أرسله به ويتكلم بحجته ،ويطالب له بحقوقه.
صمت ،فقال :ومع ذلك فإن هذا اعتباركم هذا التعبري داال عىل احلقيقة املجردة يلزمكم بأن
تتعاملوا مع كل النصوص التي تشاهبه بنفس املعاملة.
قلت :املنطق يقتيض هذا.
قال :فهذا التعبري الذي أطلقه املسيح عىل نفسه ،بأنه واآلب واحد ،أطلقه بعينه متاما عىل
احلواريني عندما قال يف نفس إنجيل يوحنا  (:ولست أسأل من أجل هؤالء فقط ،بل أيضا من أجل
فـي وأنا فيك ،ليؤمن العامل
الذي يؤمنون يب بكالمهم ليكون اجلميع واحدا كام أنك أنت أهيا اآلب َّ
أنك أرسلتني ،وأنا قد أعطيتهم املجد الذي أعطيتني ،ليكونوا واحدا كام أننا نحن واحد .أنا فيهم
وأنت َّيف ليكونوا مكملني إىل واحد) (إنجيل يوحنا  20 /17ـ )23
فالوحدة هنا ليس املقصود منها معناها احلريف ،أي االنطباق الذايت احلقيقي ،وإنام هي وحدة
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جمازية أي االحتاد باهلدف والغرض واإلرادة.
وذلك ظاهر ظهورا واضحا من قوله  (:ليكونوا هم أيضا واحدا فينا) ،وقوله  (:ليكونوا واحدا
كام أننا نحن واحد ،أنا فيهم وأنت َّيف ليكونوا مكملني إىل واحد ) ،حيث أن املسيح دعا اهلل تعاىل أن
تكون وحدة املؤمنني اخل َّلص مع بعضهم البعض مثل وحدة املسيح مع اهلل ،وال شك أن وحدة
املؤمنني مع بعضهم البعض وصريوهتم واحد ًا ليست بأن ينصهروا مع بعض ليصبحوا إنسان ًا واحد ًا
جس ًام وروح ًا ،بل املقصود أن يتحدوا مع بعضهم بتوحد إرادهتم ومشيئتهم وحمبتهم وعملهم
وغرضهم وهدفهم وإيامهنم ..فهي هي وحدة معنوية ..فكذلك كانت الوحدة املعنوية بني اهلل
واملسيح.
و يؤكد ذلك أن املسيح دعا اهلل تعاىل لوحدة احلواريني املؤمنني ،ليس مع بعضهم البعض
فحسب بل مع املسيح ومع اهلل تعاىل أيض ًا ،بحيث يكون اجلميع واحد ًا ،فلو كانت وحدة املسيح مع
اهلل هنا جتعل منه إلـه ًا ،لكانت وحدة احلواريني مع املسيح ومع اهلل جتعل منهم آهلة أيضا ..ويلزم عن
ذلك كله أن املسيح يدعو اهلل تعاىل أن جيعل تالميذه آهلة ..فهل يعقل ذلك؟
قلت :فام تفهم أنت من هذا النص؟
قال :إن املسيح بقوله ذلك يسأل اهلل تعاىل أن يفيض عليهم من آالئه وعنايته وتوفيقه إىل ما
يرشدهم إىل مراده الالئق بجالله بحيث ال يريدون إال ما يريده ،وال حيبون إال ما حيبه وال يبغضون
إال ما يبغضه ،وال يكرهون إال ما يكرهه ،وال يأتون من األقوال واألعامل إال ما هو راض به ،مؤثر
لوقوعه.
و يدل هلذا من الواقع أن إنسانا لو كان له صديق موافق لغرضه بحيث يكون حمب ًا ملا حيبه ومبغض ًا
ملا يبغضه كاره ًا ملا يكرهه ،جاز أن يقال :أنا وصديقي واحد.
ويتأكد هذا املعنى املجازي لعبارة املسيح إذا ال حظنا الكالم الذي جاء قبلها وأن املسيح كان
يقول :إن الذي يأيت إيل ويتبعني أعطيه حياة أبدية وال خيطفه أحد مني ،ألن أيب الذي هو أعظم من
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الكل هو الذي أعطاين أتباعي هؤالء ،وال أحد يستطيع أن خيطف شيئا من أيب ،أنا وأيب واحد ،يعني
من يتبعني يتبع يف احلقيقة أيب ألنني أنا رسوله وممثل له وأعمل مشيئته فكالنا َشء واحد.
وقد ورد يف القرآن الكريم ـ مع حرصه عىل صفاء التوحيد ـ هذا التعبري ،فقد قال تعاىل َ :م ْن
ِ
هلل َو َم ْن ت ََو َّىل َف َام َأ ْر َس ْلن َ
الر ُس َ
َاك عَ َل ْي ِه ْم َح ِفيظ ًا ( النساء ..)80:فهل قال أحد من
اع ا ََّ
ول َف َقدْ َأ َط َ
ُيطعِ َّ
املسلمني أن الرسول هو اهلل.
بل قد جاء نحو هذا التعبري بالوحدة املجازية مع اهلل ،عن بولس ـ مع ما علمنا عنه ـ يف إحدى
رسائله ،وهي رسالته األوىل إىل أهل كورنثوس ( 16 / 6ـ )17حيث قال  (:أم لستم تعلمون أن من
التصق بزانية هو جسد واحد ألنه يقول :يكون االثنان جسدا واحدا؟ وأما من التصق بالرب فهو
روح واحد ) ،وعبارة الرتمجة العربية الكاثوليكية اجلديدة هي  (:ولكن من احتد بالرب صار وإياه
روحا واحدا)
فكل هذا يثبت أن الوحدة هنا ال تفيد أن صاحبها هو اهلل تعاىل عينه ـ تعاىل اهلل عن ذلك ـ وإنام
هي وحدة جمازية ،وقد ورد مثلها يف كثري من النصوص املقدسة عند املسلمني ،فقد ورد يف احلديث
إيل بالنوافل
القديس الرشيف الصحيح أنه  قال راويا عن اهلل تعاىل  ..(:وما يزال عبدي يتقرب َّ
حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجله
التي يميش هبا )..وكل املسلمني متفقون عىل أنه ليس املقصود من احلديث أن اهلل تعاىل حيل بكل
جارحة من هذه اجلوارح ،أو أنه يكون هذه اجلوارح بعينها ،ألن هذا من املحال ،بل إن املقصود أنه
ملا بذل العبد أقىص جهده يف عبادة اهلل وطاعته ،صار له من اهلل قدرة ومعونة خاصتني ،هبام يقدر عىل
النطق باللسان ،والبطش باليد ..وفق مراد اهلل تعاىل وطبق ما يشاؤه وحيبه.
التفت إيل ،فرآين مستغرقا يف السامع ،فقال :ليس ذلك فقط ..بل قد جاء يف إنجيل يوحنا (:17
 )11أن املسيح طلب من اآلب أن حيفظ تالمذته فقال  (:يا أبت القدوس احفظهم باسمك الذي
وهبته يل ليكونوا واحد ًا كام نحن واحد)
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فقد ذكر املسيح وجه شبه بينه وبني تالميذه ،وملا كان املسلم به أن وجه الشبه بني املشبهني ال بد
أن يكون متحقق ًا يف طريف التشبيه كان من غري اجلائز أن يكون وجه الشبه بني وحدة املسيح باآلب،
ووحدة التالميذ بعضهم ببعض ،هو اجلوهر واملجد واملقام.
ألن هذا املعنى لو كان موجود ًا يف املشبه به ،وهو وحدة املسيح باآلب عىل الفرض والتقدير،
فهو قطع ًا غري موجود يف املشبه وهو وحدة التالميذ بعضهم ببعض.
لذلك اقتىض القول بأن وجه الشبه هو الغاية والطريق وإرادة اخلري واملحبة دون أن تكون هناك
خصومة أو خمالفة أو عداوة.
فالتشبيه يف قول املسيح  (:ليكونوا واحد ًا كام نحن) يفرس لنا معنى الوحدة يف قوله (:أنا واآلب
واحد)
من رآين فقد رأى اآلب:
قلت :فلننتقل إىل ما ورد يف إنجيل يوحنا من قول املسيح  (:من رآين فقد رأى اآلب)
قال :إن املسيح ـ عىل ضوء ما سبق ـ أراد أن يقول :إن من رأى هذه األفعال التي أظهرها فقد
رأى أفعال أيب ،وهذا ما يقتضيه السياق الذي جاءت به هذه الفقرة.
فهذا الكالم كان عن املكان الذي سيذهب إليه املسيح ،وأنه ذاهب إىل ربه ،ثم سؤال توما عن
الطريق إىل اهلل ،فأجابه املسيح أنه هو الطريق ،أي أن حياته وأفعاله وأقواله وتعاليمه هي طريق السري
والوصول إىل اهلل.
وهذا مما ال خالف فيه ،فكل قوم يكون نبيهم ورسوهلم طريقا هلم إىل رهبم ..ثم يطلب فيليبس
من املسيح أن يريه اهلل ،فيقول له متعجبا  (:كل هذه املدة أنا معكم ،وما زلت تريد رؤية اهلل ) ،ومعلوم
أن اهلل تعاىل ليس جسام حتى يرى ،فمن رأى املسيح ومعجزاته وأخالقه وتعاليمه التي جتىل فيها اهلل
تعاىل أعظم جتل ،فكأنه رأى اهلل ،فالرؤية رؤية معنوية.
قلت :السياق ال يلغي داللة النص ..وال ينبغي أن ننحرف بالنص عن معناه اللفظي بسبب
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سياقه.
قال :ال بأس ..سأتعامل معك عىل ضوء هذا ..وأعترب النص قاعدة ،أو آية مبتورة عن كل
سياق.
أجبني ..هل يمكن عىل حسب الكتاب املقدس ..بل عىل حسب أسفار العهد اجلديد أن يرى
اهلل؟
صمت ،فقال :أنت تعلم أن هذه األسفار اتفقت عىل عدم إمكان رؤية اهلل:
فقد ورد يف إنجيل يوحنا ( (:) 18 :1اهلل مل يره أحد قط)
وورد يف إنجيل يوحنا ( (: )37 :5واآلب نفسه الذي أرسلني يشهد يل مل تسمعوا صوته قط
وال أبرصتم هيئته)
وورد يف رسالة يوحنا األوىل ( (:) 12 :4اهلل مل ينظره أحد قط )
وقال بولس يف رسالته األوىل إىل تيموثاوس ( )16 :6عن اهلل  (:الذي مل يره أحد وال يقدر أن
يراه)
فلو قلنا :إن رؤية املسيح هي رؤية هلل حلصل التناقض بني هذه النصوص.
قلت :فام تفهم أنت من هذا النص؟
قال :ما سبق ذكره من أن النص يراد به املجاز ال احلقيقة ..وهذا معنى يقبله العقل ،وتساعد
عليه النصوص اإلنجيلية املامثلة األخرى ،فقد ورد مثل هذا التعبري مرات عديدة ،دون أن يقصد به
قطعا ما يفهم من ظاهر النص:
ففي إنجيل لوقا( )16/10يقول املسيح لتالميذه السبعني الذين أرسلهم اثنني اثنني إىل البالد
للتبشري  (:الذي يسمع منكم يسمعني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني)..
فهل يمكن االستدالل بقوله  (:من يسمعكم يسمعني) عىل أن املسيح حال بالتالميذ ،أو أهنم املسيح
ذاته؟
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صمت ،فقال :ومثل ذلك ما جاء يف إنجيل متى ( )40/10من أن املسيح قال لتالميذه  (:من
يقبلكم يقبلني ،ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني)
ومثله ما جاء يف إنجيل لوقا ( )48 / 9من قول املسيح يف حق الولد الصغري  (:من قبل هذا
الولد الصغري باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني)
قلت :فام وجه هذا املجاز؟
قال :هو واضح ..فكل من أرسل رسوال أو مبعوثا أو ممثال عن نفسه ،فكل ما ُيـ َعا َم ُل به هذا
الرسول يعترب يف احلقيقة معاملة للشخص ِ
املرسل.
وه ْم
وقد جاء مثل هذا املجاز يف كتاب املسلمني املقدس كثري ًا ..ومن ذلك قوله تعاىلَ :ف َل ْم ت َْق ُت ُل ُ
ِ
ين
هلل َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْي َت ِإ ْذ َر َم ْي َت َو َل ِك َّن ا ََّ
َو َل ِك َّن ا ََّ
هلل َر َمى )(ألنفال :من اآلية ،)17وقوله تعاىلِ :إ َّن ا َّلذ َ

ِ
ِ
الر ُس َ
ُي َب ِاي ُعون ََك ِإن ََّام ُي َب ِاي ُع َ
ول
هلل َيدُ ا َِّ
ون ا ََّ
هلل َف ْو َق َأ ْيد ِهي ْم)(الفتح :من اآلية ،)10وقوله تعاىلَ :م ْن ُيطعِ َّ

هلل )(النساء :من اآلية)80
اع ا ََّ
َف َقدْ َأ َط َ
صمت ،فقال :ومع ذلك ..فلو فرضنا صحة ما فهمتم من هذا النص ..فإنه يلزم عنه لوازم ال
تقبلوهنا.
قلت :مثل ماذا؟
قال :لقد ورد يف رسالة بولس إىل أهل غالطية ( )28 :3قوله  (:ألنكم مجيع ًا واحد يف املسيح
يسوع ) ،فهل هذا القول يعني أن أهايل غالطية متحدون يف اجلوهر والقوة وسائر الصفات مع
املسيح ،أو أهنم متحدون يف اإليامن باملسيح ،ويف رشف متابعته.
قلت :ال شك أن الثاين هو املراد ..وهو األقرب للفهم والعقل.
قال :فطبق هذا املعنى عىل قول املسيح ..وال تكل بمكيالني.
أنا يف اآلب واآلب يف:
قلت :فلننتقل إىل قول املسيح  (:أنا يف اآلب واآلب يف) ..فهذا النص يستدل به قومي عىل
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االحتاد واحللول بني اهلل واملسيح.
قال :سأرد عىل هذا النص بمحتوى هذا النص والزمه.
أما حمتواه ..فإن املراد منه عىل حسب لغة الكتاب املقدس هو حلول رضا اهلل وحمبته وقداسته
ورضاه يف املسيح.
قلت :أنت تتعسف يف تفسري النص ..فإن املسيح ذكر ذاته ،ومل يذكر ما ذكرت من مواهب.
قال :أنا ال أتعسف يف تفسري النص ..بل أمحله عىل غريه من النصوص ،فقد ورد مثل هذا يف
الكتاب املقدس ،ومل تفهموا منه ما فهمتموه ،فقد جاء يف الكتاب املقدس ..بل يف العهد اجلديد ..بل
يف رسالة يوحنا األوىل ( )24 :3يف وصف اهلل  (:من حيفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه ،وهبذا نعرف
أنه يثبت فينا ،من الروح الذي أعطانا )
وورد يف نفس الرسالة ( (: )13 ،12 :4إن أحب بعضنا بعض ًا فاهلل يثبت فيه ،وحمبته قد تكلمت
فينا ،هبذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا)
وقد ورد يف العهد القديم يف املزمور ( (:)16 :68وملاذا أيتها اجلبال املسنمة ترصدن اجلبل الذي
اشتهاه اهلل لسكنه ،بل الرب يسكن فيه إيل األبد) ..وورد يف مزمور ( (:) 21 :135مبارك الرب من
صهيون الساكن يف أورشليم)
وانطالقا من هذه النصوص نحن بني أمرين:
إما أن نعترب كل من يؤمن باملسيح ،وحيفظ وصاياه يثبت اهلل فيه ،ويثبت هو يف اهلل ،بال مزية أو
فرق بني املسيح وبينه ،وبذلك يتحد اجلميع باهلل وبحلوهلم يف اهلل ،واهلل حيل فيهم ،ويكون كل واحد
من هؤالء املؤمنني باملسيح أو ممن حيفظ وصاياه هو اهلل شأنه شأن املسيح نفسه.
وبذلك تنتهي األقانيم الثالث لتبدأ أقانيم ال حرص هلا.
وإما أن نجنح للتأويل ..وذلك بأن نؤول ثبوت اهلل فيمن حيفظون وصاياه ،وفيمن حيبون
املؤمنني به ،أو فيمن حيبون بعضهم بعض ًا ،أو فيمن يؤمنون باملسيح بثبوته فيهم باملحبة والرضا.
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ومثل ذلك سكنى اهلل يف اجلبل أو يف مدينة أورشليم ،وتأويل ذلك هو وضع اسم اهلل املقدس
عليها.
وجري ًا عىل قاعدة املساواة يف التأويل جيب تأويل ما ورد من حلول اهلل يف املسيح بحلوله فيه
باملحبة والقداسة والطاعة والرضا وهذا هو املعنى الذي تتفق مجيع النصوص عىل الداللة عليه.
قلت :فام الزم هذا القول الذي ينفي ظاهره؟
قال :ما ذكرته لك من لزوم االحتاد يف كل ما ذكرنا ..باإلضافة إىل ذلك ورد يف الكتاب ملقدس
أن روح اهلل حلت عىل حزقيال وألداد وميداد كام أن روح اهلل حتل يف املؤمنني ،فهل قال أحد إن واحد ًا
من هؤالء متحد مع اهلل ،أو أنه هو اهلل:
فقد ورد يف سفر حزقيال ( )5 :11قول حزقيال النبي  (:وحل عيل روح الرب)
وورد يف سفر العدد ( )26 :11عن ألداد وميداد  (:فحل عليهام الروح)
وورد برسالة يعقوب ( )5 :4قول يعقوب  (:الروح الذي حل فينا يشتاق إيل الغرية واحلسد)
وورد يف رسالة بطرس األوىل ( )14 :4قول بطرس  (:ألن روح املجد واهلل حيل عليكم)
فإذا كانت روح اهلل حلت عىل حزقيال وألداد وميداد وهي حتل بعد ذلك عىل غريهم ..فلم
ختصصون املسيح بأقنوم خاص به ..وال جتعلون كل هؤالء أقانيم مع اهلل؟
التفت إيل ،فرآين مستغرقا يف السامع ،فقال :لقد ورد يف الكتاب املقدس عدة فقرات بحق
احلواريني واملؤمنني تشبه عبارة  (:أنا يف اآلب واآلب يف ) ،ومع ذلك فأنتم ال تفرسوهنا كام فرستم
قول املسيح  (:أنا يف اآلب واآلب يف)
لقد ذكر إنجيل يوحنا ( )20 :14قول املسيح  (:يف ذلك اليوم تعلمون أين أنا يف أيب وأنتم يف
وأنا فيكم)
وورد يف رسالة يوحنا األوىل ( )13 :4قوله  (:هبذا تعرف أننا نثبت فيه وهو فينا) أي اهلل.
فلو أخذنا بظاهر هذا الكالم ألصبح املسيح واحلواريون ومجيع املؤمنني آهلة كذلك.
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وهبذا نعلم بأن احلديث عن الروابط بني اهلل واملسيح ،أو بني املسيح واملؤمنني ،أو بني اهلل
واملؤمنني ال يعني احلديث عن روابط بني جواهر أو اتصال ذات بذات ،وإنام غاية القول فيه أن يكون
حديث ًا عن صالت روحية معنوية.
عامنوئيل:
قلت :فلننتقل إىل ما اقتبسه متى يف اإلصحاح األول من إنجيله بنبوءة سابقة جاءت يف سفر
إشعياء يف االصحاح السابع يقول متى  (:وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل(:
هوذا العذراء حتبل وتلد ابن ًا ويدعون اسمه (عامنوئيل) الذي تفسريه اهلل معنا)
قال :وهل ترى أن هذه النبوءة تصدق عىل املسيح؟
قلت :أتشكك فيام ذكر متى؟
قال :ال ..ولكنه اجتهاد اجتهده ..واالجتهاد قد يكون خاطئا.
قلت :ولكن متى ملهم.
قال :أمل نتفق عىل أن نطرح يف بحثنا كل ما نعرفه من أنواع التقديس؟
قلت :أتريد أن تشككني يف متى أيضا؟
قال :ال أريد أن أشككك يف نيته ..ولكني أشكك يف اجتهاده ..وال حرج عىل املجتهد إذا اجتهد
وأخطأ.
قلت :فام الذي تراه من أسباب ختطئة متى يف اجتهاده؟
قال :لو قمنا بقراءة اإلصحاح من سفر اشعياء كامال لرأينا أن هذه الفقرة ال تتنبأ عن املسيح
القادم ،بل هي وعد اهلل ألحاز بن يوثان ملك هيوذا عىل لسان النبي إشعيا بأنه سوف يعطيه آية وعالمة
لزوال ملك أعدائه ،وقد بني له النبي اشعياء آية خراب ملك أعدائه وزواله ،وهي أن امرأة شابة حتبل
وتلد ابن ًا يسمى عامنوئيل ،ثم تصبح أرض أعداءه خراب ًا قبل أن يميز هذا الصبي بني اخلري والرش.
فالفقرة السادسة عرش من اإلصحاح السابع من سفر إشعيا تقول َ (:
الص ِب ُّي
أل َّن ُه َق ْب َل َأ ْن َي ْع ِر َ
ف َّ
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ِ
ِ ِ
اخل ْريَ ،ف ِإ َّن ِإ ْْس ِائ َيل َو َأ َر َام ال َّلت ْ ِ
ورت َْني) أي
كَ ْي َ
َني َخت َْش َيان َملكَ ْي ِه َام ُت ْص ِب َحان َم ْه ُج َ
َ
الرش َو َ ْخيت َُار ْ َ َ
ف َي ْر ُف ُض َّ َّ
ِ
ْس ِائ َيل َو َأ َرام قبل أن يميز الصبي بني اخلري والرش.
أن احاز سوف ينترص عىل إ ْ َ
ومما يؤكد هذا أن هذه النبوءة قد حتققت يف زمن اشعياء النبي ،وحتقق معها كل ما ورد منها من
أحداث.
قلت :ولكن النص ذكر عذراء تلد ..وهي ال تصدق إال عىل مريم.
قلت :إن هذا يعود بنا إىل التحريفات التي سببتها الرتمجات ..ففي النص العربي حسب النسخة
املسوريه لسفر اشعياء نرى أن الكلمة املرتمجة إىل (عذراء) يف النص العربي هي كلمة (شابة) وليس
عذراء ،كام يف الرتمجة العربية ،وهبذا نرى أن الرتمجة العربية مل تكن أمينة يف ترمجة النص من سفر
اشعياء.
ثم نرى كيف قام كاتب اإلنجيل املنسوب إىل متى باستعامل كلمة (عذراء) بدل كلمة (شابه)
عند اقتباسه هلذا النص من سفر اشعياء جلعلها نبوة حتققت يف املسيح.
ثم بعد كله هل دعي املسيح يف يوم من األيام (عامنوئيل )؟
قلت :ال..
قال :فالنبوءة تتعلق بـ (عامنوئيل) ال بيسوع ..وال باملسيح ..وال بعيسى.
قلت :دعنا من كل هذا ..فأنت تعود بنا إىل السياق ..نريد أن نبحث يف املحتوى ..فال ينبغي أن
ننشغل عن املحتوى بأي َشء آخر.
قال :ال بأس ..ما معنى كلمة (عامنوئيل )؟
قلت :لقد فرسها اإلنجيل بمعنى (اهلل معنا)
قال :فهل تراها تصدق عىل املسيح فقط ..أم أهنا يمكن أن تصدق عىل كل من يؤمل منه اخلري،
ويرجى من جهته اإلحسان.
صمت ،فقال :هل معنى (اهلل معنا) أن اهلل بذاته مشخص وموجود معنا ،أو املوجود معنا هو
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عونه ورعايته ،كقول القائل  (:اهلل معنا) يقصد بذلك معونة اهلل وتوفيقه ورعايته؟
صمت ،فقال :إن عامنوئيل ـ لو فرضنا صحة ما فهمه متى ـ يراد منه أن املسيح مبعوث من عند
اهلل ليعني ويرعى قومه.
قلت :وملاذا ال يفهم منه املعنى الظاهر؟
قال :لو فرضنا أن نبوءة اشعياء تنطبق عىل املسيح وأن عامنوئيل معناه (اهلل) وليس اهلل معنا ..فال
يمكن أن نتخذ من تسمية املسيح اهلل دلي ً
ال عىل كونه هو اهلل ..فقد سبق أن ذكرنا أن الكتاب املقدس
أطلق اسم اهلل عىل غري املسيح كام أطلقه عىل املسيح متام ًا ،فقد أطلق اسم اهلل عىل املالك وعىل القايض
وعىل األنبياء كموسى وعىل األرشاف وغريهم.
فبام أن هؤالء مجيع ًا يطلق عليهم اسم اهلل ،كاملسيح فإما أن يعتربوا مجيع ًا آهلة حسب املعنى الظاهر
وهو حمال عقالً ،أو يئول الظاهر ويكون لفظ اهلل قد أطلق عليهم باملعنى املجازي أو التشبيهي.
قال الرب لريب:
قلت :فلننتقل إىل قول املسيح لليهود يف إنجيل لوقا ( (:)42 :20كيف ُيـقال للمسيح أنه ابن
داود ،وداود نفسه يقول يف كتاب املزامري (:قال الرب لريب :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك
موطئا لقدميك ) ،فداود نفسه يدعو املسيح ربا ،فكيف يكون املسيح ابنه؟)
قال :هل ترى أن هذه البشارة املذكورة يف املزامري تتعلق باملسيح؟
قلت :ال شك يف ذلك ..وهل تشك أنت يف ذلك؟
قال :ال ..ولكني أتساءل عن مدى انطباقها عىل املسيح( ..)1فاملسيح مل يضع أعداءه يف مواطئ
قدميه ،بل كان هيرب من أعدائه كام يف األناجيل بل إهنم َضبوه ولكموه وجلدوه كام حتكي
األناجيل.
قلت :أريد أن تشككني يف هذه النبوءة كام شككتني يف غريها ..أراك تريد أن تلغي كل النبوءات
( )1انظر األدلة الكثرية عىل انطباق هذه النبوءة عىل رسول اهلل  يف رسالة (أنبياء يبِّشون بمحمد) من هذه السلسلة.
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املرتبطة باملسيح.
قال :ال ..أنا ال هيمني أن تكون هذه البشارة مرتبطة باملسيح أو غريه ،فكلهم مصطفون من اهلل..
وذلك جمرد تساؤل ال تشكيك ،وقد سحبت قويل ..فهلم بنا إىل املهم.
قلت :أجل ..هذا القول من األقوال التي نستدل هبا عىل طبيعة املسيح.
قال :أنا أرى يف هذه اجلملة التي استشهد هبا السيد املسيح من سفر املزامري دليال واضحا عىل
نفي ألوهيته ال عىل إثباهتا.
قلت :كيف ..وقد جاء فيها  (:قال الرب لريب)
قال :عبارة املزامري تقول :قال الرب (أي اهلل) لريب (أي املسيح) :اجلس عن يميني حتى أجعل
أعداءك موط ًأ لقدميك ،وبناء عىل هذه اجلملة ال يمكن أن يكون املقصود من كلمة ريب الثانية هو اهلل
هلل اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا
أيضا ،وذلك ألن املعنى سيصبح عندئذ :قال اهلل َِّ
لقدميك ..وكيف جيلس اهلل عن يمني نفسه.
قلت :هذا الكالم مبني عىل طبيعة املسيح.
قال :ال بأس ..إذا كان ريب الثانية إهل ًا فإنه ال حيتاج ألحد حتى جيعل أعداءه موطئا لقدميه ،بل
هو نفسه يسخر أعداءه بنفسه وال حيتاج إىل من يسخرهم له.
صمت ،فقال :خماطبة اهلل إللـه آخر تعني وجود إهلني اثنني وهذا يناقض العقيدة التي تتبنوهنا..
فأنتم تعتربون الثالثة واحدا.
قلت :ال بأس ..ولكن كيف سمى داود املسيح ربا؟
قال :إذا رجعنا ملزامري داود يف العهد القديم وجدنا أن البشارة هي الفقرة األوىل من املزمور رقم
 ،110ولفظها ـ كام يف الرتمجة الكاثوليكية احلديثة  (:قال الرب لسـ ّيدي اجلس عن يميني حتى أجعل
()1

أعداءك موطئا لقدميك)

( )1العهد القديم  /ص .1269
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فام عرب عنه املسيح بلفظة ريب ،هو يف احلقيقة بمعنى سيدي ..ولذلك نجد أن الرتمجات العربية
املختلفة للعهد اجلديد ،خاصة القديمة منها كانت تستخدم لفظة السيد يف مكان لفظة الرب ،ولفظة
املعلم يف مكان لفظة را ِّبـي.
قلت :أنت هترب إىل اختالف الرتمجات.
قال :ال بأس ..فلنبق عىل كلمة  (:ريب) ..بمراجعة بسيطة لألناجيل ندرك أن لفظة الرب
تستخدم بحق املسيح بمعنى السيد واملعلم ،فقد جاء يف إنجيل يوحنا ( )38 :1مثال  (:فقاال :ريب!
الذي تفسريه يا معلم ،أين متكث؟) ..وجاء فيه أيضا (:)16 :20( :قال هلا يسوع :يا مريم! فالتفتت
تلك وقالت له :ربوين! الذي تفسريه يا معلم)
بل إن القرآن الكريم مع تشدده يف نفي ذرائع الرشك استخدم هذه اللفظة هبذا املعنى ،فقد جاء
ِ
الس ْج ِن َأ َّما َأ َحدُ كُ َام َف َي ْس ِقي َر َّب ُه َمخْر ًا )(يوسف :من اآلية ،)41وجاء فيه َ :و َق َال
فيه َ :يا َصاح َب ِي ِّ
ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
لِ َّل ِذي َظن َأ َّنه ن ٍ ِ
الس ْج ِن ِب ْض َع ِسنِنيَ )
َاج من ُْه َام ا ْذكُ ْر ِين عنْدَ َر ِّب َك َف َأن َْسا ُه َّ ْ
َّ ُ
كْر َر ِّبه َف َل ِب َث ِيف ِّ
ان ذ َ
(يوسف)42:
قلت :فام املراد من تلك العبارة إذن؟
قال :إن ما يريده املسيح من عبارته تلك هو تذكري اليهود بمقامه العظيم قائال هلم :كيف تعتربون
املسيح جمرد ٍ
ابن لداود ،مع أن داود نفسه اعترب املسيح اآليت املبرش به والذي سيجعله اهلل دائنا لبني
إْسائيل يوم الدينونة :ر َّب ًا له :أي سيدا له ومعلام(!)1؟
صورة اهلل:
قلت :فلننتقل إىل وصف بولس للمسيح بأنه صورة اهلل ،وأنه اهلل القدير.
قال :إن كون املسيح صورة اهلل ال يعني ما تفهمونه من األلوهية ،بل معنى ذلك أن اهلل جعله
نائب ًا عنه يف إبالغ رشيعته األدبية والروحية إيل من أرسل إليهم ،والدليل عىل ذلك قول بولس نفسه
( )1انظر ما يتعلق هبذه البشارة يف (أنبياء يبِّشون بمحمد) من هذه السلسلة.
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يف رسالته األوىل إيل أهل كورنثوس( (:) 7 :11فإن الرجل ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة اهلل
وجمده ،وأما املرأة فهي جمد الرجل ) ،فمعنى هذا أن اهلل أناب الرجل عنه يف سلطانه عىل املرأة،
ومقتىض هذا السلطان أن ال يغطي رأسه بخالف املرأة.
باإلضافة إىل هذا ..فإن القول بكون املسيح هو صورة اهلل يلزم عنه أنه غري اهلل تعاىل ،ألن كون
َشء عىل صورة َشء ال يقتيض أنه هو ،بل بالعكس يفيد أنه غريه ،فمث ً
ال صور اآلهلة املعبودة من دون
اهلل واملصنوعة من الذهب والنحاس واخلشب هي بالقطع ليست عني اإلله املعبود ،وبناء عىل هذا
فإن القول بأن املسيح هو صورة اهلل يفيد بال شك أنه غريه ال عينه.
باإلضافة إىل هذا ..فقد ذكر الكتاب املقدس أن اهلل خلق آدم كام خلق املسيح ،فال ميزة للمسيح
يف هذا املعنى فقد ورد يف سفر التكوين( (: )26 :1قال اهلل :نعمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا فخلق
اهلل اإلنسان عىل صورته ،عىل صورة اهلل خلقه)
وورد نفس املعنى يف سفر التكوين( (:) 9 :9ألن اهلل عىل صورته عمل اإلنسان)
بل إن هذه الصفة تكررت بعينها مرات عديدة يف الكتاب املقدس بعهديه القديم واجلديد،
ووصف هبا اإلنسان بشكل عام والرجل بشكل خاص ،ويفهم من تتبع موارد استعامهلا يف الكتاب
املقدس أهنا تعني نوع من التشابه العام أو العالقة والرتابط بني اإلنسان ككل واهلل:
فقد جاء يف سفر التكوين  (:وقال اهلل :لنصنع اإلنسان عىل صورتنا كمثالنا وليتسلط عىل أسامك
البحر وطيور السامء والبهائم ومجيع وحوش األرض ومجيع احليوانات التي تدب عىل األرض،
فخلق اهلل اإلنسان عىل صورته ،عىل صورة اهلل خلقه ذكرا وأنثى )(تكوين  26 / 1:ـ )27
وقد فرس مفرسو التوراة هذا بأن املقصود منه ما يتميز به اإلنسان عن اجلامدات والنباتات
واحليوانات من العقل الكامل والقدرة عىل النطق والتعبري عام يريد واإلرادة واالختيار احلر
واالستطاعة والقدرة ،فضال عن السمع والبرص واحلياة واإلدراك والعلم ..أي أن هناك تشاهبا عاما
بني صورة اهلل يف صفاته واإلنسان.
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قلت :ولكن مل خص املسيح بأنه صورة اهلل يف كالم بولس؟
قال :إن اإلنسان كلام ترقى يف الكامالت،كلام صار أكثر عكسا لصفات اهلل ،وكلام جتلت فيه أسامء
اهلل وصفاته احلسنى كالعلم والقدرة والعزة والعدل واحللم والكرم والرمحة ..هلذا حتدث بولس عن
نفسه وعن سائر القديسني ،فقال  (:ونحن مجيعا نعكس صورة جمد الرب بوجوه مكشوفة كام يف
مرآة ،فتتحول إىل تلك الصورة ونزداد جمدا عىل جمد ،وهذا من فضل الرب الذي هو روح)
(قورنتس)18 / 3:
وقد قال يف موصيا املؤمنني بالتخ ُّلق بأخالق اهلل والعيش حياة مسيحية كاملة  (:أما اآلن فألقوا
عنكم أنتم أيضا كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة ،ال تنطقوا بقبيح الكالم وال يكذب
بعضكم بعضا ،فقد خلعتم اإلنسان القديم وخلعتم معه أعامله ،ولبستم اإلنسان اجلديد ذاك الذي
جيدد عىل صورة خالقه ليصل إىل املعرفة )(رسالة بولس إىل أهل قوليس 8 / 3 :ـ )10
فإذا كانت صورة اهلل تقتيض األلوهية ،،فإن هذا يقتيض أن يكون مجيع القديسني ،بل مجيع
الرجال آهلة!؟
قلت :ومل ال تقول ما قال قومي من التعليل؟
قال :وما يقولون؟
قلت :يذكرون أن اهلل تعاىل أراد أن يؤنس البرشية ،ويقرتب منها بصورة يتجىل فيها ،فجاء
باملسيح لذلك.
قال :أنتم تقرون بأن املسيح كان طفالً ،ثم تدرج يف املراحل ،وصار ينمو حتى صار كبري ًا.
قلت :أجل ..نحن نقول هذا.
قال :فأي صورة من صور حياته املرحلية متثل اهلل تعاىل لتؤنس البرشية؟
إن كانت صورته وهو طفل ،فقد نسيتم صورته وهو شباب ،وإن كانت صورته ،وهو يف
الشباب فقد نسيتم صورته وهو يف دور الكهولة ..وإن كان اهلل عىل كل هذه الصور ،فاهلل عىل هذا
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أغيار ،أي يتغري من طفل إيل شاب إيل كهل ..وهو كام ينص الكتاب املقدس منزه عن ذلك.
ثم بعد هذا ..ما هي املدة التي عاشها املسيح يف الدنيا بني البرش؟
قلت :ثالثون سنة.
قال :إذن اهلل قد آنس الناس بنفسه ثالثني سنة فقط ..مع أن عمر الكون قبل املسيح كان ماليني
السنني ..ولسنا ندري كم يكون بعده ..فهل ترك اهلل يف هذه املاليني من السنني املاضية خلقه بال
إيناس ،وبدون أن يبدو هلم يف صورة؟
اهلل ظهر يف اجلسد:
قلت :فلننتقل إىل قول بولس كام يف رسالته األوىل إىل تيموثاوس(  (:)1()16 :3اهلل ظهر يف
أومن به يف العاملِ ،
ِ
رفع يف املجد)
اجلسد ،تربر يف الروح ،تراءى للمالئكة ،كُ ِرزَ به بني األممَ ،
قال :أوال ..هذا الكالم لبولس ،وقد عرفنا أنه ال ينبغي االعتامد عليه يف هذا ..ومع ذلك ،فلن
نلغي ما فهمتم من هذا الكالم هبذا السبب ..بل هناك أسباب أخرى تدعو إىل إلغاء االعتامد عليه.
أوهلا أن ذكر لفظ اجلاللة (اهلل) كفاعل لفعل (ظهر) إنام هو اجـتهاد وترصف من املرتجم ،وال
وجود هلذه اللفظة يف األصل اليوناين بل فعل (ظهر) فيها مذكور بدون فاعل ،أي مذكور بصيغة
أومن به يف العامل..
املبني للمجهول ( ُأ ْظ ِـه َـر ) ،كام هو حال سائر أفعال الفقرة :كُ ِـرزَ به بني األممَ ،
وقد اتبعت الرتمجة العربية احلديثة الكاثوليكية األصل اليوناين بدقة فذكرت فعل ظهر بصيغة
املبني للمجهول ،ومل تأت بلفظ اجلاللة هنا أصال ،وهذا ما ذكرته بحروفه  (:وال خالف أن ْس
ظهر يف اجلسد ،و ُأ ِ
عـلن بارا يف الروح وتراءى للمالئكة و ُب ِّرش به عند الوثنيني
التقوى عظيم .قد ُأ ِ َ

وأومن به يف العاملِ ،
ـع يف املجد )
ورف َ
ُ

()2

وهكذا يف الرتمجتني احلديثتني املراجعتني الفرنسية واإلنجليزية ،وهبذا يبطل االستدالل بالفقرة
( )1كام يف الرتمجة التقليدية الربوتستانتية.
( )2العهد اجلديد الطبعة الكاثوليكية.
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عىل ألوهية املسيح ،ألن الذي ظهر يف اجلسد هو املسيح ،الذي كان كائنا روحيا فيام سبق ،فهو أول
خليقة اهلل حسب عقيدة بولس.
باإلضافة إىل هذا ..فإن بعض اجلمل الالحقة تؤكد أن الذي ظهر ليس اهلل وال هو بإله ،كعبارة:
ُأ ِ
عل َن بار ًا يف الروح ،أو عبارة ُر ِف َع يف املجد ..حيث أنه من البدهيي أن اهلل تعاىل املمجد يف عاله
القدوس أز ً
ال وأبد ًا ،ال يمكن أن يأيت أحد ويرفعه يف املجد أو يعلنه بار ًا يف الروح ،إنام هذا شأن العباد
املقربني والرسل املكرمني وحسب.
باإلضافة إىل هذا كله ،فإنه يمكن تأويل النص لينسجم مع املحكامت من النصوص ،بل
لينسجم مع النص نفسه.
فالظهور ال يعني داللته احلرفية ،ولكنه يعني أن اهلل ظهر برسالته وآياته التي صنعها رسوله.
الثالوث:
قلت :فلننتقل إىل ما ورد يف رسالة يوحنا االوىل ()7/5فقد جاء فيها (:فإن الذين يشهدون يف
السامء هم ثالثة :اآلب والكلمة والروح القدس ،وهؤالء الثالثة هم واحد ) ..فمفهوم الثالوث
واضح هنا ..بل ليس هناك ما هو أوضح منه ..فاآلب والكلمة والروح هؤالء الثالثة هم واحد.
قال :نعم هذا النص واضح متام الوضوح ،ولكن هل هو كالم املسيح أو كالم األنبياء ،أو كالم
احلواريني؟
قلت :هو كالم يوحنا..
قال :وهو ليس من تالميذ املسيح ..فكيف تعتمد عليه يف عقيدة تنسخ املسيحية نفسها؟
قلت :أنت تعود بنا إىل التشكيك يف يوحنا.
قال :ال بأس ..هذه جمرد إشارة ..فأجبني :هل أنت متأكد من أن هذا هو النص األصيل()1؟
قلت :لو مل يكن هو النص األصيل ما أثبت يف الكتاب املقدس؟
( )1انظر الكالم عىل هذا النص يف رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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قال :ال ..لقد تأكدت من هذا النص ..ورجعت إىل املصادر األصلية ..وقد وجدت أن هذا
النص خمرتع ،غري موجود ىف األصول اليونانية ..بل مل يظهر إىل الوجود إال ىف عصور متأخرة ،ليس
قبل القرن السادس عرش بعد ميالد املسيح.
قلت :ما تقول؟ ..إن ما تنطق به خطري جدا.
قال :سأذكر لك قصة هذا النص ،فال تعجل..
هذا النص وجد فقط ىف ثامنية خمطوطات ،سبعة منها تعود للقرن السادس عرش ،واملخطوطة
األخرية من القرن العارش أى بعد ألف سنة موجود هبا هذا النص عىل اهلامش بخط خمتلف ،وال
يعرف عىل وجه الدقة تاريخ كتابته.
ليس ذلك فقط ..بل إن السبعة خمطوطات السابق ذكرها منها أربعة كتب هذا النص فيث
هامشها.
وأول مرة ظهرت هذه الكلامت كانت ىف خمطوطة التينية ىف القرن الرابع عىل اهلامش ،ثم ترمجت
اىل اليونانية.
والقصة واضحة ..لقد لفت نظر أحد النساخ لفظ ثالثة املوجود ىف العدد الثامن ،والذين
يشهدون يف األرض هم ثالثة :الروح واملاء والدم والثالثة هم يف الواحد ..فلم جيد مانعا من أن
يضيف عىل لسان يوحنا ثالثة أخرى لتساعده ىف إثبات عقيدة التثليث التى ال جتد هلا أى نص رصيح
ىف الكتاب املقدس.
بل يقول بعض علامئكم أن النص أضيف باللغة الالتينية أثناء احتدام النقاش مع آريوس املوحد
وأتباعه ،فكان البد من إضافة تقوى مركزهم ،ثم وجدت هذه اإلضافة طريقا بعد ذلك حتى ظهرت
ألول مرة ىف الطبعة الثالثة من إنجيل ايرازمس سنة  1522ميالدية بضغط عىل ايرازمس هذا الذى
مل يضعها ىف الطبعة االوىل عام  1516والثانية عام  1519من كتابه.
وقد سئل عن سبب عدم وضعه هذا النص ،فأجاب اإلجابة املنطقية الوحيدة ،وهي أنه مل جيدها
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ىف أى نص يونانى قديم ،فتم وضع املخطوطة رقم  61باليونانى ،وهبا هذا النص ..وهنا فقط أضافها
إيرازمس إىل الكتاب املقدس ،وبعد ضغط قوى من الكنيسة الكاثوليكية
فكيف يمكن االعتامد عىل نص مل يظهر قبل القرن السادس عرش ،ويف خمطوطات حمدودة تشكل
جزءا من آالف املخطوطات املوجودة باللغة اليونانية!؟
وبام أن الرتمجة األملانية تعتمد عىل الطبعة الثانية من كتاب إيرازمس هذا ،أي طبعة  ،1519فإن
األملان ليس عندهم هذه الصيغة ىف أى عرص من العصور.
قلت :ولكن نسخة امللك جيمس الشهرية فيها هذه الكلمة؟
قال :إن نسخة امللك جيمس الشهرية اعتمدت بصورة رئيسية عىل النسخة اليونانية للطبعة
العارشة لنسخة تيودور بيزا التى هى ىف األساس تعتمد عىل الطبعة الثالثة لنسخة ايرازمس السابق
ذكرها ،ولذلك فإن هذه الصيغة مشهورة عند الشعوب الناطقة باإلنجليزية فقط أكثر من شهرهتا عند
غريهم.
ولذلك عندما اجتمع اثنان وثالثون عاملا نرصانيا مدعمون بخمسني حماَضا مسيحيا لعمل
النسخة القياسية املراجعة حذف هذا النص بال أى تردد.
وهناك ـ باإلضافة إىل هذا ـ شهادة عامل كبري هو إسحاق نيوتن الذى يذكر أن هذا املقطع ظهر
أول مرة ىف الطبعة الثالثة من إنجيل ايرازمس للعهد اجلديد ،ويضيف نقطة قوية تدل عىل هذا ..وهو
أن هذا النص مل يستخدم ىف أى جمادالت الهوتية حول الثالوث من وقت جريوم ،وحتى وقت طويل
بعده.
وقد توالت الردود املسيحية عىل هذا النص ،ومن ذلك ما قاله الكاتب جون جلكر ايست ىف
كتابه (نعم الكتاب املقدس كلمة اهلل) الذي وضعه للرد عىل الشيخ امحد ديدات (:املثل الثالث الذي
نقر به .ففي (يوحنا )5:7 1يف
أورده ديدات هو أحد العيوب التي َّ
صححتها ترمجة  ،RSVوهذا ما ّ
ترمجة  KJVنجد آية حتدِّ د الوحدة بني اآلب والكلمة والروح القدس ،بينام ُحذفت هذه اآلية يف ترمجة
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أن هذه اآلية قد ُوضعت أو ً
 .RSVويظهر َّ
ال كتعليق هاميش يف إحدى الرتمجات األوىل ،ثم وبطريق
اخلطأ اعتربها ُن َّساخ اإلنجيل يف وقت الحق جزء ًا من النص األصيل .وقد ُحذفت هذه اآلية من مجيع

الرتمجات احلديثةَّ ،
ألن النصوص األكثر ِقدَ م ًا ال تورد هذه اآلية (.)1

والنص خيتفى متاما من النسخة االمريكية القياسية ،والطبعة العربية اجلديدة من الكتاب املقدس
تضع هذه العبارة بني قوسني ..مع تنبيهها عىل أن ما يوضع بني القوسني غري موجود باألصل.
وهو اعرتاف رصيح من كتبة األناجيل أن االبحاث املعروفة التى تقول أن هذا النص أضيف
بعد القرن اخلامس عرشامليالدى ،وغري موجود ىف أى خمطوطة يونانية.
التفت إيل ،وقد رآين غرقت حيائي مما يفعله قومي بكتاهبم املقدس ،فقال :ال بأس ..لقد وجد
من قومك من يربر هذا.
ارتدت إيل نفيس ،فقال :لقد قالوا بأن الروح القدس أهلمت الكاتب أن يضيف هذه الزيادة.
ابتسمت هلذا املخرج الذكي ،فقال :أمل يكن من األجدى هلذا امللهم أن خيرب بأن روح القدس
أهلمه ليضع هذه الزيادة يف ذلك املحل ..ويريح الناس من عناءالبحث عن مصدره؟
صمت ،فقال :من املسئول عن مصري املاليني من الذين هلكوا وسيهلكون وهم يعتقدون أن
عقيدة التثليث التى تعلموها تقوم عىل نص هو يف حقيقة أمره دخيل أقحمته يد كاتب جمهول!؟
 4ـ خصائص األلوهية
قلت :فلننتقل إىل املعنى الرابع الذي نستنبط منه عقائدنا ..فكثري من النصوص تسند أمورا
للمسيح هي من خصائص األلوهية.
قال :مثل ماذا؟
قلت :لقد أحصيتها يف مخس :الدينونة ،واملغفرة ،والنزول ،والسجود ،واملعجزات.
الدينونة:
( )1نعم الكتاب املقدس كلمة اهلل :صفحة .16
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قال :فلنبدأ بالدينونة.
قلت :يعترب الكتاب املقدس املسيح ديانا للخالئق يوم القيامة ،كام قال بولس  (:أنا أناشدك إذ ًا
أمام اهلل والرب يسوع املسيح العتيد أن يدين األحياء واألموات عند ظهوره وملكوته
)(تيموثاوس()1/4 )2
فلو مجعنا بني هذا النص وما ورد يف املزامري من أن (اهلل هو الديان)(املزامري ،)6/50 :فيكون
ذلك دلي ً
ال عىل ألوهيته.
قال :إن هذا القول يتناقض مع نصوص أخرى أراكم تفتخرون هبا ،وتكثرون من ذكرها،
وتتباهون عىل املسلمني بورودها يف كتابكم.
قلت :مثل ماذا؟
قال :أنتم تقرأون عىل العامل دائام ما ورد يف يوحنا  (:ألنه مل يرسل اهلل ابنه إىل العامل ليدين العامل،
بل ليخ ّلص به العامل الذي يؤمن به ال يدان ،والذي ال يؤمن قد دين ،ألنه مل يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد
)(يوحنا ،)17/3 :فاملسيح ـ بحسب هذا النص ـ لن يدين أحد ًا ،وهو ما أكده يوحنا بقوله عىل لسان
املسيح  (:وإن سمع أحد كالمي ومل يؤمن فأنا ال أدينه ،ألين مل آت ألدين العامل بل ألخلص العامل،
من رذلني ومل يقبل كالمي فله من يدينه ،الكالم الذي تكلمت به هو يدينه يف اليوم األخري)(يوحنا
)48-47/12
قلت :أترى تناقضا بني النصني ..أال يمكن التوفيق بينهام؟
قال :ال حاجة لذلك ..فالتناقض حيصل يف كالم الشخص نفسه ،ال يف كالم شخصني ..فذلك
الذي ذكرته كالم بولس ،وهذا كالم املسيح.
قلت :أتريد أن تعود بنا إىل التشكيك يف بولس؟
قال :ال ..ولكن ليست هذا أول اختالف بني بولس واملسيح ..إن االختالف بينهام أعمق من
ذلك.
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قلت :دعك من مثل هذا الكالم ..وعد بنا إىل النص.
قال :ال بأس ..أنتم تعتربون الدينونة من خصائص األلوهية.
قلت :هكذا ينص الكتاب املقدس.
قال :إن هذا القول يلزم عنه حاجتكم إىل إضافة أقانيم جديدة لأللوهية.
قلت :كيف؟
قال :أنتم ملزمون بإضافة التالميذ االثني عرش بام فيهم اخلائن هيوذا األسخريوطي ..أمل تقرأ ما
ورد يف متى  (:فقال هلم يسوع :احلق أقول لكم :إنكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد ،متى جلس
ابن اإلنسان عىل كريس جمده جتلسون أنتم أيض ًا عىل اثني عرش كرسي ًا تدينون أسباط إْسائيل االثني
عرش )(متى )28/19
كرايس ،تدينون أسباط
وورد يف لوقا (:لتأكلوا وترشبوا عىل مائديت يف ملكويت وجتلسوا عىل
ّ
إْسائيل اإلثني عرش )(لوقا )30/22
الغفران:
قلت :ومما يستدل به عىل طبيعة املسيح ما نقلته األناجيل من غفران ذنب املفلوج واخلاطئة عىل
يديه ،مع أن املغفرة من خصائص األلوهية ،وعليه فاملسيح إله يغفر الذنوب ،فقد قال للخاطئة مريم
املجدلية (:مغفورة لك خطاياك )(لوقا  ،)48/7كام قال للمفلوج (:ثق يا بني ،مغفورة لك خطاياك)
قال :أنتم تبرتون النصوص عن سياقها ،فتحرفوهنا بذلك أخطر حتريف.
قلت :أتريد أن هترب إىل السياق؟
قال :ال يمكن أن تفهم النص بعيدا عن سياقه ..أرأيت لو قطعت كالمك إربا إربا ..هل يمكن
أن يفهم أحد مقصودك؟
قلت :ال..
قال :فكذلك فعل قومك ..ولذلك سنرجع إىل السياق لنفهم الكالم عىل حقيقته:
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ففي قصة املرأة ملا ّ
شك الناس باملسيح ،وكيف قال هلا (:مغفورة خطاياك ) ،مع أنه جمرد برش،
أزال املسيح اللبس ،وأخرب املرأة أن إيامهنا هو الذي خلصها.
رجيل ،من
وال بأس أن أسوق لك القصة هنا كام أوردها لوقا  (:وأما هي فقد دهنت بالطيب
ّ
أجل ذلك أقول لك :قد غُ فرت خطاياها الكثرية ،ألهنا أحبت كثري ًا ،والذي يغفر له قليل حيب قليالً،
ثم قال هلا :مغفورة لك خطاياك ،فابتدأ املتكئون معه يقولون يف أنفسهم :من هذا الذي يغفر خطايا
أيض ًا!؟ فقال للمرأة :إيامنك قد خ ّلصك ،اذهبي بسالم) (لوقا )50-46/7
ومثل ذلك ما ورد يف قصة املفلوج ،فإنه ملا دار يف خلد اليهود أنه جيدف ،وبخهم املسيح عىل
الرش الذي يف أفكارهم ،وصحح هلم األمر ،ورشح هلم أن هذا الغفران ليس من فعل نفسه ،بل هو
من سلطان اهلل ،لكن اهلل أذن له بذلك ،كام يف سائر املعجزات والعجائب التي كان يصنعها ،وقد
فهموا منه املراد ،وزال اللبس من صدورهم.
والقصة بتاممها كام أوردها متى هي  (:قال للمفلوج :ثق يا بني ،مغفورة لك خطاياك ،وإذا قوم
من الكتبة قد قالوا يف أنفسهم :هذا جيدّ ف ،فعلم يسوع أفكارهم فقال :ملاذا تفكرون بالرش يف
قلوبكم؟ أيام أيرس :أن يقال مغفورة لك خطاياك ،أم أن يقال قم وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن البن
اإلنسان سلطان ًا عىل األرض أن يغفر اخلطايا ،حينئذ قال للمفلوج :قم امحل فراشك واذهب إىل
بيتك ،فقام ومىض إىل بيته ،فلام رأى اجلموع تعجبوا ،وجمدوا اهلل الذي أعطى الناس سلطان ًا مثل هذا
)(متى )8-3/9
قلت :أنا أؤمن بأن للنص سلطانا يف حد ذاته ..وال ينبغي لسياق النص أن يلغي هذا السلطان.
قال :ال بأس ..هل قال للمسيح للمرأة  (:قد غفرت لك خطاياك)؟
قلت :لقد قال هلا  (:مغفورة لك خطاياك)
قال :فاملسيح مل يدع أنه هو الذي غفر ذنبها ،بل أخربها بأن ذنبها قد غُ فر ،والذي غفره بالطبع
هو اهلل تعاىل.
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ومثل ذلك قوله للمفلوج  (:ثق يا بني ،مغفورة لك خطاياك) ،فأخرب بتحقق الغفران ،ومل يقل:
إنه هو الغافر هلا.
وبذلك تكون املغفرة هنا من باب اإلخبار بالغيب الذي جعله اهلل لألنبياء ،بل ملن هو دوهنم.
ويدل هلذا أن املسيح طلب من اهلل أن يغفر لليهود ،ولو كان يملكه لغفر هلم ومل يطلبه من اهلل كام
يف لوقا  (:فقال يسوع :يا أبتاه اغفر هلم ،ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون )(لوقا )34/23
صمت ،فقال :إن هذا القول يلزمكم بإضافة أقانيم كثرية لإلله الواحد:
أوهلم تالميذ املسيح ،فقد ذكر املسيح هلم أن بإمكاهنم غفران الذنوب التي تتعلق بحقوقهم
الشخصية ،بل وكل الذنوب واخلطايا ،كام يف متى  (:إن غفرتم للناس زالهتم ،يغفر لكم أيض ًا أبوكم
الساموي ،وإن مل تغفروا للناس زالهتم ال يغفر لكم أبوكم أيض ًا زالتكم )(متى )15-14/6
بل ورد يف يوحنا ما هو أخطر من ذلك ،فيقول  (:من غفرتم خطاياه تغفر له ،ومن أمسكتم
خطاياه أمسكت)(يوحنا )28/20
وهذا السلطان دفع لكل التالميذ ،كام يف متى  (:احلق أقول لكم :كل ما تربطونه عىل األرض
يكون مربوط ًا يف السامء ،وكل ما حت ّلونه عىل األرض يكون حملو ً
ال يف السامء ،وأقول لكم أيض ًا :إن
اتفق اثنان منكم عىل األرض يف أي َشء يطلبانه فإنه يكون هلام من قبل أيب الذي يف السموات )(متى
)20-18/18
وليس التالميذ فحسب ..بل إن هذا السلطان يمتد إىل الكنيسة التي ورثت هذا السلطان عن
بطرس ..فقد أصبح القسس يغفرون للخاطئني عن طريق االعرتاف أو صكوك الغفران ،واعتمدوا
يف إقرار ذلك عىل وراثتهم للسلطان الذي دفع لبطرس ،كام يف متى  (:أنت بطرس ..وأعطيك مفاتيح
ملكوت الساموات ،فكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوط ًا يف الساموات ،وكل ما حتله عىل األرض
يكون حملو ً
ال يف الساموات )(متى  ،) 19/16فلو غفر بطرس أو البابا وارثه إلنسان غفرت خطيئته
من غري أن يقتيض ذلك ألوهيته.
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النزول:
قلت :ومما يستدل به عىل طبيعة املسيح ما نقلته األناجيل من أن املسيح قد أتى من فوق أو من
السامء ،و( الذي يأيت من فوق هو فوق اجلميع )(يوحنا  ،)31/3وهلذا نحن نرى صورة ألوهيته
مرشقة يف قوله (:أما أنا فمن فوق ،أنتم من هذا العامل ،أما أنا فلست من هذا العامل)(يوحنا ..)23/8
وكل هذا يدل عىل أنه كائن إهلي فريد.
قال :مع أن هذا ليس شيئا من خواص األلوهية إال أنه يلزمكم بوضع أقانيم جديدة آلهلة كثرية:
أوهلا املالئكة ،كام جاء يف متى  (:ألن مالك الرب نزل من السامء)(متى .)2/28
ثم أخنوخ الذي صعد إىل السامء كام يف العهد القديم  (:وسار أخنوخ مع اهلل ،ومل يوجد ،ألن اهلل
أخذه )(التكوين  ،)24/5مع أنه ورد يف يوحنا  (:ليس أحد صعد إىل السامء إال الذي نزل من السامء،
ابن اإلنسان الذي هو يف السامء )(يوحنا  ،)13/3فأخنوخ مثله ..فلم ال تقولون بألوهيته.
ثم إيليا الذي صعد إىل السامء ،كام يف العهد القديم  (:ففصلت بينهام فصعد إيليا يف العاصفة إىل
السامء )(ملوك ()11/2 )2
بل إن األناجيل تذكر أن التالميذ ،هم أيض ًا مولودين من فوق أو من اهلل ،ففي يوحنا  (:وأما كل
الذين قبلوه فأعطاهم سلطان ًا أن يصريوا أوالد اهلل ،أي املؤمنني باسمه )(يوحنا )12/1
بل إن كل املؤمنني باملسيح مولودون من فوق بام أعطاهم اهلل من اإليامن ،فهم كسائر املؤمنني كام
قال املسيح  (:احلق احلق أقول لكم :إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهلل
)(يوحنا  ،)3/3وكام قال يوحنا  (:كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح ،فقد ولد من اهلل)(يوحنا ()1
 ،)1/5وقال  (:كل من يصنع الرب مولود منه )(يوحنا ()29/2)1
قلت :ولكن املسيح قال  (:أما أنا فلست من هذا العامل)
قال :ليس هذا دلي ً
ال عىل األلوهية ،فمراده اختالفه عن سائر البرش باستعالئه عن العامل املادي
الذي يلهث وراءه سائر الناس.
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وقد قال مثل هذا القول يف حق تالميذه أيض ًا بعد أن ملس فيهم حب اآلخرة واإلعراض عن
الدنيا ،فقال  (:لو كنتم من العامل لكان العامل حيب خاصته ،لكن ألنكم لستم من العامل ،بل أنا اخرتتكم
من العامل ،لذلك يبغضكم العامل )(يوحنا )19/15
ويف موضع آخر قال عنهم  (:أنا قد أعطيتهم كالمك ،والعامل أبغضهم ،ألهنم ليسوا من العامل
كام أين لست من العامل )(  ،)15-14/17فقال يف حق تالميذه ما قاله يف حق نفسه من كوهنم مجيع ًا
ليسوا من هذا العامل ،فلو كان هذا عىل ظاهره ،وكان مستلزم ًا األلوهية ،للزم أن يكون التالميذ كلهم
آهلة ،لكن تعبريه يف ذلك كله نوع من املجاز ،كام يقال :فالن ليس من هذا العامل ،يعني هو ال يعيش
مهـ ُه دوم ًا رضا اهلل والدار اآلخرة.
للدنيا وال هيتم هبا ،بل ُّ
السجود:
قلت :ومما يستدل به عىل طبيعة املسيح ما نقلته األناجيل من سجود بعض معارصي املسيح له..
ويف سجودهم له دليل ألوهيته واستحقاقه للعبادة:
فقد سجد له أب الفتاة النازفة ،كام يف متى  (:فيام هو يكلمهم هبذا إذا رئيس قد جاء ،فسجد له
)(متى )18/9
كام سجد له األبرص  (:إذا أبرص قد جاء وسجد له )(متى )2/8
كام سجد له املجوس يف طفولته  (:فخروا وسجدوا له ،ثم فتحوا كنوزهم )( متى ) 11/2
ففي رضا املسيح بالسجود له دليل عىل ألوهيته ،يدل هلذا أن بطرس رفض سجود كرنيليوس
له ،وقال له  (:قم أنا أيض ًا إنسان )(أعامل  ،)25/10فقد اعترب السجود نوع ًا من العبادة ال ينبغي إال
هلل.
قال :إن هذا يلزمكم بإضافة أقانيم كثرية لإلله الواحد:
أمل يرد يف العهد القديم أن يعقوب وأزواجه وبنيه سجدوا لعيسو بن إسحاق حني لقاءه ،فقد
ورد فيه  (:وأما هو فاجتاز قدامهم ،وسجد إىل األرض سبع مرات ،حتى اقرتب إىل أخيه ..فاقرتبت
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اجلاريتان مها وأوالدمها وسجدتا ،ثم اقرتبت ليئة أيض ًا وأوالدها وسجدوا .وبعد ذلك اقرتب
يوسف وراحيل ،وسجدا )(التكوين )7-3/33؟
أمل يسجد موسى حلامه حني جاء من مديان لزيارته فقد جاء (:فخرج موسى الستقبال محيه،
وسجد ،وق ّبله) (خروج )7/18؟
أمل يسجد إخوة يوسف تبجي ً
ال ألخيهم يوسف ،فقدجاء  (:أتى إخوة يوسف ،وسجدوا له
بوجوههم إىل األرض) (التكوين )6/42؟
بل إن هذه العادة استمرت يف بني إْسائيل ،فقد جاء  (:وبعد موت هيوياداع جاء رؤساء هيوذا،
وسجدوا للملك )(األيام ()7/24 )2
قلت :فام تفهم أنت من هذا السجود؟
قال :هذا نوع من التحية ..وهو ال حرج فيه إذا مل يرتبط بنية العبادة ،وقد ذكره القرآن الكريم مع
عَىل ا ْل َع ْر ِ
شدة حترزه من كل ذرائع الرشك ،فقد قال تعاىل عن يوسف َ :و َر َف َع َأ َب َو ْي ِه َ
ش َو َخ ُّروا َل ُه ُس َّجد ًا
ِ ِ
و َق َال يا َأب ِت َه َذا َت ْأ ِو ُيل رؤْ ِ
الس ْج ِن َو َج َاء ِبكُ ْم
ُ َ
َ َ َ
ياي م ْن َق ْب ُل َقدْ َج َع َل َها َر ِّيب َح ّق ًا َو َقدْ َأ ْح َس َن ِيب ِإ ْذ َأ ْخ َر َجني م َن ِّ
ني ِإ ْخو ِيت ِإ َّن ريب َل ِط ٌ ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِك ُيم
َ ِّ
ان َب ْيني َو َب ْ َ َ
م َن ا ْل َبدْ ِو م ْن َب ْعد َأ ْن ن ََز َغ َّ ْ
يف َملا َي َش ُاء ِإن َُّه ُه َو ا ْل َعل ُيم ْ َ
(يوسف)100:
قلت :فلامذا رفض بولس وبطرس سجود الوثنيني هلام؟
قال :لقد خشيا أن يكون سجودهم من باب العبادة ،ال التعظيم ،خاصة مع رؤيتهم معجزات
التالميذ ،فقد يظنوهنم آهلة ملا يرونه من أعاجيبهم.
املعجزات:
قلت :ومما يستدل به عىل طبيعة املسيح ما نقلته األناجيل من معجزات ال يمكن أن تصدر من
برش ،وهلذا ورد يف سفر أعامل الرسل (:أهيا الرجال االْسائيليون اسمعوا هذه االقوال .يسوع
النارصي رجل قد تربهن لكم من قبل اهلل بقوات وعجائب وآيات صنعها اهلل بيده يف وسطكم كام
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انتم ايضا تعلمون) (سفر أعامل الرسل )22:2
وهلذا عندما تسأل أي مسيحي :ما الذي دلك عىل كون املسيح إهل ًا؟ فسيقول لك :دل عليه
ظهور االفعال واملعجزات العجيبة عىل يديه ،كإحياء املوتى والسلطان عىل الطبيعة وشفاء الربىص
والعمي وتكثري الطعام.
قال :ال أظن أن املسيحي الذي يقول هذا يكون قد قرأ الكتاب املقدس مرة واحدة يف حياته.
قلت :وما أدراك بذلك؟
قال :ألن كل من قرأ الكتاب املقدس سيعلم أن املعجزات وحدها ال تكفي للداللة عىل النبوة،
فكيف تكفي للداللة عىل األلوهية؟ ..لقد ورد يف متى(  (:)24 :24سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء
كذبة ،ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا املختارين) ..فإذا كان املنافق الكاذب يستطيع أن
يأيت باملعجزات واالفعال العجيبة ،فعىل أي قياس يمكننا أن نميز بني االنبياء احلقيقيني ومدعي
النبوة!؟ ...وإذا كان احلال كذلك فهل نستطيع اعتبار معجزات املسيح دليل عىل نبوته فض ً
ال عن
اختاذكم إياها دلي ً
ال عىل ألوهيته!؟
دعنا من هذا ..فأنا أحتدث مع حرب عامل ال مع عامي ..أجبني :هل كان قيام املسيح بصنع
املعجزات واالفعال العجيبة استناد ًا إيل قوته الذاتية وسلطانه ،أم استناد ًا إيل قوة اهلل؟
صمت ،فقال :من العجيب أن تعتربوا املعجزات دليال عىل األلوهية مع كون املسيح نفسه يقر
بأن القدرة التي كان يمتلكها هي مدفوعة له من اهلل تعاىل ..لقد قال يف إنجيل متى ( (:) 27 :11كل
َشء قد دفع إيل من أيب) فالرب هو الدافع واملسيح هو املدفوع له ..وال شك أن هناك فرقا عظيم بني
الدافع واملدفوع له.
ليس هذا فقط ..بل قد ورد الترصيح هبذه احلقيقة العظيمة يف مواضع كثرية من األناجيل:
فقد جاء يف إنجيل يوحنا(  (:)19 :5فأجاب يسوع ،وقال هلم :احلق احلق أقول لكم ال يقدر
االبن أن يعمل من نفسه شيئا إال ما ينظر اآلب يعمل)
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وفيه أيضا ،ويف نفس اإلصحاح ( (:) 30 :5أنا ال أقدر أن أفعل من نفيس شيئا .كام أسمع أدين
ودينونتي عادلة ألين ال أطلب مشيئتي بل مشيئة اآلب الذي أرسلني )
ويف نفس اإلنجيل ( (:) 36 :5وأما أنا فيل شهادة أعظم من يوحنَّا .ألن األعامل التي أعطاين
اآلب ألعملها ،هذه األعامل بعينها التي أنا أعملها هي تشهد يل أن اآلب قد أرسلني)
حيب االبن وقد دفع كل َشء يف يده)
اآلب ُّ
ويف نفس اإلنجيل (ُ (:) 35 :4
ِ
إيل كل سلطان يف السامء وعىل
ويف إنجيل متى ( (:) 18 :28فتقدَّ م يسوع َّ
ومتهل قائالًُ :دف َع َّ
األرض)
ويف إنجيل لوقا ( 21 :10ـ  (:) 22والتفت (أي املسيح) إىل تالميذه وقال :كل َشء قد ُد ِف َـع
إيل من أيب)
َّ
ويف نفس اإلنجيل(  )20 :11يقول املسيح  (:ولكن إن كنت أنا بإصبع اهلل أخرج الشياطني فقد
أقبل عليكم ملكوت اهلل)
وقد كان احلاَضون يعلمون ذلك ..يدل لذلك ما ورد يف إنجيل يوحنا((:)22 _ 21 :11
ِ
وعَ ( :يا َس ِّيدُ َل ْو كُ ن َْت َه ُهنَا َملْ َي ُم ْت َأ ِخيَ .ل ِكنِّي َ
ب ِم َن
اآلن َأ ْيض ًا َأعْ َل ُم َأ َّن كُ َّل َما َت ْط ُل ُ
َف َقا َل ْت َم ْر َثا ل َي ُس َ
هلل ُي ْع ِط َ
هلل ِإ َّيا ُه)
يك ا َُّ
ا َِّ
وهلذا كان املسيح قبل أن يقوم باملعجزه يتوجه ببرصه نحو السامء ويطلب اهلل ويشكره كام جاء
ِ
ِ
اآلبَ ،أ ْشكُ ُر َك َ
ألن ََّك َس ِم ْع َت
الس َامء َو َق َالَ ( :أ ُّ َهيا ُ
يف إنجيل يوحنا(َ (: )41 :11و َر َف َع َي ُسوع عَ ْي َن ْيه ِإ َىل َّ
اجلمعِ ا ْلو ِاق ِ
عَلم ُت َأن ََّك دوم ًا تَسمع ِيل .و ِ
ِ
لكنِّي ُق ْل ُت َه َذا َ
ْت
ف َح ْو ِيل لِ ُيؤْ ِم ُنوا َأن ََّك َأن َ
أل ْج ِل ْ َ ْ َ
َْ ْ َ ُ َ
ِيلَ ،و َقدْ ْ
َأ ْر َس ْلتَنِي)
وع َأ ْن َ ْجي ِل ُسوا َ
عَىل
اجل ُم َ
وقد تكرر منه هذا الفعل كام يف إنجيل متى (َ (:) 21_ 15 :14و َأ َم َر ْ ُ
ِ
بُ .ثم َأ َخ َذ ا َ ِ
الس َمكَ ت ْ ِ
كَرس ا َ
أل ْر ِغ َف َة،
أل ْرغ َف َة ْ َ
َنيَ ،و َر َف َع َن َظ َر ُه ِإ َىل َّ
اخل ْم َس َة َو َّ
ا ْل ُع ْش ِ َّ
الس َامءَ ،و َب َار َك َو َّ َ
كَل ْ ِ
يع َو َش ِب ُعوا)
َو َأعْ َط َاها لِل َّتال َِم ِيذَ ،ف َوزَّ عُ َ
اجلم ُ
اجل ُموعَِ .ف َأ َ َ
وها عَ َىل ْ ُ
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لقد قام املسيح برفع نظره نحو السامء قبل أن يقوم باملعجزة وقبل أن يبارك ،وكأنه يدعو خالق
السموات واألرض ليمنحه ما يطلبه من معجزات.
صمت قليال ،ثم قال :أال تعلم أن هذا القول يلزمكم بإضافة أقانيم كثرية لإلله الواحد؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد برش املسيح كل من يؤمن به بأنه سيعمل من العجائب مثل أعامل املسيح ،بل يف إمكانه
أن يعمل ما هو أعظم منها ،فقد جاء يف يوحنا عىل لسان املسيح  (:احلق احلق أقول لكم :من يؤمن يب
فاالعامل التي أنا أعملها يعملها هو أيض ًا ويعمل أعظم منها) (يوحنا ) 12 :14
صمت ،فقال :ملاذا ال تتخذون (اليشع) إهل ًا ،فقد ذكر الكتاب املقدس يف سفر امللوك الثاين (:4
 )32أن (اليشع) قد أحيا طف ً
ال ميت ًا ..بل قد جاء فيه ما هو أعظم من ذلك ،فقد ورد عنه يف سفر امللوك
ث َأ َّن غُ زَ ا َة ا ُْمل ِ
يش ُع َفدَ َف ُنو ُهَ .و َحدَ َ
ات َألِ َ
وآب ِّينيَ
الثاين ( )20 :13انه أحيا ميت ًا وهو ميت فقد ورد فيهَ (:و َم َ
ِ
ض ِإ ِ ِ
كَان َق ْو ٌم َي ُقو ُم َ
اجل ِديدَ ِةِ ،ف َيام َ
ون ِبدَ ْف ِن َر ُج ٍل َم ْي ٍتَ .ف َام ِإ ْن
السنَة ْ َ
ْسائ َيل عنْدَ َم ْط َلعِ َّ
َأغَ ُاروا عَ َىل َأ ْر ِ ْ َ
ِِ
يش َعَ ،و َما كَا َد ُج ْث َام ُن ا َْمل ْي ِت َي َم ُّس ِع َظ َام َألِ َ
اجل ْث َام َن ِيف َق ْ ِرب َألِ َ
يش َع َحتَّى
َر َأ ْوا ا ْل ُغزَ ا َة َقادمنيَ َحتَّى َط َر ُحوا ْ ُ
ِ
احل َيا ُةَ ،ف َع َاش َو َ َهن َض َ
عَىل ِر ْج َل ْي ِه)
ْارتَدَّ ْت ِإ َل ْيه ْ َ

بل جاء يف سفر (حزقيال) ما هو أعظم من ذلك ،فقد جاء يف االصحاح ( )7 :37أنه أحيا جيشا
عظيم جد ًا من األموات.
ومع هذا مل يقل أحد أن النبي اليشع أو أن النبي حزقيال هبام طبيعة الهوتية أو أن الرب قد حل
هبام .تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبريا.
أما تكثري الطعام ومباركته ،فإنا نجد يف الكتاب املقدس عن اليشع كام يف سفر امللوك الثاين (:4
 )7 ،1أنه صنع معجزة تكثري الزيت ،والذي يقرأ هذه املعجزة سيجد أن أليشع مل يرد يف خربها أنه
رفع نظره نحو السامء ،وال أنه بارك وشكر اهلل كام فعل املسيح ،ومع ذلك مل يقل أحد أن يف أليشع
طبيعة الهوتية مع أن هذه االعجوبة أبلغ مما وقع للمسيح.
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أما خضوع عنارص الطبيعة ..فإن الطبيعة ـ حسب الكتاب املقدس ـ قد خضعت لكثريين ،وكان
منهم أليشع وإيليا ويشوع ،فالذي يقرأ ماجاء يف سفر امللوك الثاين ( )14 ،7 :1سيجد أن إيليا أمر
عنرص النار التي هي سيدة العنارص ،فأخضعها وأطاعته بمجرد أمره فنزلت من السامء ،فلم يكن من
ايليا إال انه أمر فكان.
وجاء يف سفر امللوك الثاين ( )8 ،7 :2عن إيليا واليشع  (:ووقف كالمها بجانب األردن ،وأخذ
إيليا رداءه ولفه وَضب املاء ،فانفلق إيل هنا وهناك فعرب كالمها يف اليبس)
أليس انفالق املاء الذي وقع معجزة إليليا واليشع أعظم من هدوئه الذي وقع معجزة للمسيح..
ومع ذلك مل تقولوا أنتم ..ومل يقل أحد إن يف إيليا طبيعة الهوتية.
أما شفاء العمي والربىص ..فقد نص الكتاب املقدس عىل أن هذه املعجزة قد حدثت عىل يد
اليشع ،كام يف سفر امللوك الثاين ( ..)20 _ 14 :6ومن يقرأ ما جاء يف خرب هذه املعجزة سيجد أن ما
فعله أليشع مل يكن بفرد واحد أو باثنني أو بثالثة بل كان بجيش كبري  ..ومع ذلك مل تقولوا أنتم ..ومل
يقل أحد إن يف اليشع طبيعة الهوتية.
أما التنبؤ بأحداث املستقبل ..فاليشع قد تم له ذلك ..وذلك عندما وعد املرأة الشونمية التي مل
يشع(ِ :يف ِم ْث ِل َه َذا ا ْلو ْق ِت ِمن السن َِة ا ْل َق ِ
ِ
اد َم ِة َست َْح ُضنِنيَ ا ْبن ًا
َ
يكن هلا ابن ورجلها قد شاخ ( َف َق َال َهلَا َأل َ ُ
َ َّ
ال َي َاس ِّي ِدي َر ُج َل اهللَِ .
ني ِذ َراعَ ْي ِكَ .ف َقا َل ْتَ (:
مح َل ْت َو َأن َْج َب ِت ا ْبن ًا ِيف الزَّ َم ِن ا َّل ِذي
ال َ ْختدَ ْع َأ َمت ََك) َل ِكن ََّها َ َ
َب ْ َ
َأ ْن َب َأ ِب ِه َألِ َ
يش ُع) (سفر امللوك الثاين)16 :4:

باإلضافة إىل هذا ..فإن الكثري من االنبياء تنبؤو بالغيب واألحداث املستقبلية ممن وردت
أسامؤهم يف الكتاب املقدس ..بل قاموا بصنع اآليات واملعجزات كاملسيح متام ًا ..ومع هذا مل يقل
أحد منكم وال من غريكم أن فيهم طبيعة الهوتية.
التفت إيل ،فرآين مستغرقا يف السامع ،فقال :أأنتم أعلم باملسيح من تالميذ املسيح؟
قلت :ال ..هم أعلم باملسيح منا.
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قال :فقد حصلت كل هذه املعجزات أمام أعينهم ،ومع ذلك كان أقىص ما قالوا  (:قد قام فينا
نبي عظيم) كام جاء يف (لوقا ،) 16 :7 :وم يكن من املسيح إال أن أقرهم ومل ينكر عليهم وصفهم له
بالنبوة.
بل إن املسيح نفسه مل يقصد من املعجزة إال إقناعهم بنبوته كام جاء يف إنجيل يوحنا(:)41 :11
ِ
ِ
ألن ََّك س ِم ْع َت ِيلَ ،و َقدْ ِ
عَل ْم ُت َأن ََّك َد ْوم ًا
الس َامء َو َق َالَ (:أ ُّ َهيا ُ
( َو َر َف َع َي ُس ُ
اآلبَ ،أ ْشكُ ُر َك َ َ
وع عَ ْي َن ْيه ِإ َىل َّ
اجلمعِ ا ْلو ِاق ِ
تَسمع ِيل .و ِ
لك ِّني ُق ْل ُت َه َذا َ
ف َح ْو ِيل لِ ُيؤْ ِم ُنوا َأن ََّك َأن َْت َأ ْر َس ْلتَنِي)
أل ْج ِل ْ َ ْ َ
ْ َ ُ َ
فهل يمكن ملخلص للمسيح بعد هذا أن يتخذ من قيام املسيح بإحياء املوتى دلي ً
ال عىل ألوهيته؟
***
هذا حديثي مع هذا الرجل الصالح ..لقد عشت يف رحاب كلامته أياما مجيلة ..وقد حاولت
كالليب الدنيا بعد لقائي معه أن جتذبني إليها ،وختلصني من أْس كلامته ،لكنها مل تطق..
ومع ذلك مل تكن لدي القوة ألواجه كل تلك اجليوش من املنكرين عيل ،فلذلك انزويت يف بيت
متواضع ،ويف طرف من أطراف األرض ،ال يسمع يب أحد ،وال أكاد أسمع أحدا.
ون ما َأنْزَ ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات َو ْاهلُدَ ى ِم ْن
َ َ ِّ
لكني اليوم وبعد أن كنت أقرأ قوله تعاىلِ { :إ َّن ا َّلذ َ
ين َيكْ ُت ُم َ َ
ِ
َّاس ِيف ا ْل ِكت ِ
َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
الال ِع ُن َ
هلل َو َي ْل َع ُن ُه ُم َّ
ين تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا
َاب ُأو َل ِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم ا َُّ
ون (ِ )159إ َّال ا َّلذ َ
وبي ُنوا َف ُأو َل ِئ َك َأ ُتوب عَ َلي ِهم و َأنَا التَّواب ِ
يم } [البقرة ،]160 ،159 :رحت أسجل هذه
ُ ْ ْ َ
َ َ َّ
الرح ُ
َّ ُ َّ
الكلامت ،لعلها تشفع يل عند ريب ،وختلصني من اللعنات التي تصب عىل الكامتني.
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ثانيا ـ الفداء
ال هيمكم أن تعرفوا اسمي ..وال مدى دقة ما حصل يل مما سأحكيه لكم ..بل كلوا
البقلة ،وال تسألوا عن البقال..واستمتعوا بالنور ،وال هيمكم الرساج الذي صدر منه.
بداية قصتي تبدأ من هناية القصة األوىل التي سمعتموها من صاحبي املختفي الذي ال
يكاد يرى ..فأنا كنت مثله مسيحيا ،ثم بعد أن سمعت قصته خرجت من الثالوث إىل الوحدة..
ومن املسيحية املحرفة إىل املسيحية املصححة..
لكني ويف بداية إسالمي ..ومع إخالِص فيه ..كانت يف عقيل بعض لوثة من عقيدة
الفداء التي غرست جذورها يف أعامق كياين ..ولذلك كنت أسأل اهلل دائام أن يقيض يل من
األشعة ما يرفع منها كل أثر ،ويمحو منها كل دنس.
وقد استجاب اهلل دعويت..
فبينام كنت أسري يف تلك املدينة العجيبة أمام بعض السجون بثياب رجال الدين ..التي
كنت ألبسها ألصد عني كل شبهة ..سمعت سجينا يصيح بملء فيه  ( :أنا بريء ..أنا بريء)..
مل ألتفت يف البدء هلذا الصياح ..فأنا أعلم أن كل السجناء يرددون مثل هذا ..فمن
الصعب عىل املجرم أن يعتقد أنه جمرم ..ولو اعتقد أنه جمرم لربام كان ذلك سببا لتوبته وإقالعه
عن إجرامه.
لكن صياحه اشتد ..ورصت أسمعه يقول ( :نعم ..اجلريمة وقعت ..ووقعت يف بيتي..
لكن أيب هو املسؤول عنها ..لقد أقر أمامكم بذلك ..فلامذا أخذمتوين بدله؟)
عندما قال هذا بدأت الوساوس ختطر عىل بايل ،وقلت لنفيس :تعايل معي ..لعل هلذا
املجرم من الشأن ما يستدعي أن أقف بجانبه.
دخلت إىل السجن ..وطلبت مقابلة السجني ..وبام أين رجل دين ،فقد لقيت استقباال
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حارا من إدارة السجن ..بل إن املدير نفسه عندما سمع بقدومي هرع الستقبايل ،ثم أدخلني
مكتبه..
ويف مكتبه سألته عن ْس ذلك السجني ،فقال :أي سجني؟
قلت :ذلك الذي يصيح برباءته ..وبأن أباه هو الذي ارتكب اجلريمة بدله.
()1

قال :آ ..تقصد (أوغسطينوس)
قلت :من (أوغسطينوس)؟

قال :ذلك السجني الذي تتحدث عنه ..إنه ال يكف عن ذلك الصياح ..لقد حاولنا أن
نستعمل معه كل الوسائل إلسكاته فلم نفلح..
ثم ابتسم ،وقال :لطاملا أثار عطف من يمر هبذا الشارع ..كلهم يأتيني راجيا أن يفرج
عنه.
ثم ثتاءب ،وقال :ومع ذلك ..فإن السجن استفاد من صياحه هذا ..لقد صار هذا
السجن أشهر سجن يف هذه املنطقة مجيعا بسببه.
قلت :فام جريمته؟ ..ومل يصيح هبذا الصياح؟
قال :هذا رجل متهم بجريمة كبرية ..وعقاهبا قد ال يقل عن اإلعدام ..ومل يبق إلعدامه
إال أيام معدودة ..ولذلك تراين شديد احلزن عليه.
قلت :مل؟
قال :هكذا ..لست أدري ..لقد جبلت مذ كنت صبيا عىل رمحة شديدة ..قد ال تناسب
( )1أشري به إىل القديس أوغسطني ( ..) 430 - 354وهو أحد أهم الشخصيات املؤثرة يف املسيحية الغربية ..بل تعتربه الكنيستان
الكاثوليكية واألنغليكانية قديسا ،وأحد آباء الكنيسة الب ارزين ،وشفيع املسلك الرهباين األوغسطيني ..كام يعتربه العديد من
الربوتستانت ،وخاصة الكالفنيون أحد املنابع الالهوتية لتعاليم اإلصالح الربوتستانتي حول النعمة واخلالص ..وتعتربه بعض
الكنائس األورثوذكسية مثل الكنيسة القبطية األرثوذكسية قديسا ..وقد اخرتناه هنا باعتباره يف مقدمة النصارى الذين قدموا تفسري ًا
متكامالً لفكرة الكفارة ،ويعتربه العثامين يف كتابه( :ما هي النرصانية؟) الوحيد الذي استوعب قضية الكفارة.
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الوظيفة التي وكلت إيل..
قلت :أليس من املمكن التخفيف عنه ..كأن حتكموا عليه باملؤبد بدل اإلعدام؟
قال :ال ..ال يمكن ذلك ..لقد ورد القرار النهائي ..وال يمكن الطعن فيه وال التغيري..
قلت :أليس هناك من حل؟
قال :ليس هناك إال حل واحد.
قلت :ما هو؟
قال :أن أقدم ولدي الوحيد فداء له..
قلت :كيف تقول هذا ..وما ذنب ولدك املسكني ..وكيف تزعم الرمحة وأنت تريد أن
تفعل هذا بولدك؟
قال :لقد قال لنا أصحاب القرار الذين طلبنا منهم أن يراجعوا قرارهم بشأن السجني:
( ليس هناك من حل إال إذا تطوع السجان بأن يقدم ولده فداء له وبدال عنه)
قلت :لكني سمعت الرجل خيرب أنه ليس جمرما ..وأن الذي قام باجلريمة والده ..أال
يمكن أن تعيد املحكمة التحقق من هذا الكالم؟
قال :وملاذا تعيد املحكمة التحقق؟
قلت :ربام يكون كالمه صادقا ..قد ال يكون هو الذي ارتكب اجلريمة ..وقد يكون
والده بالفعل هو الذي ارتكبها.
قال :املحكمة ال حتتاج للتحقيق يف هذا.
قلت :مل؟
قال :ألهنا حققت ..ومل حتكم عليه إال بعد حتقيقها.
قلت :هل عرفت املحكمة أنه هو الذي ارتكب اجلريمة ال أبوه؟
قال :ال ..بل عرفت أن أباه هو الذي ارتكب اجلريمة ..لقد أقر أبوه بذلك ..بل طلب
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العفو لذلك ..فعفي عنه.
قلت :وملاذا تعاقبون الولد املسكني ما دام والده هو الذي ارتكب اجلريمة ..بل أقر هبا
فوق ذلك؟
قال :ال شك أنك ال تعرف هذه املحكمة..
قلت :كيف ال أعرف املحاكم؟
قال :هذه املحكمة حمكمة خاصة ..إهنا حمكمة تطبق الرشيعة املسيحية ..بل إهنا تطبق
الرشيعة الربانية.
قلت :الرب يأمر بالعدل ..ال بالظلم ..وبالرمحة ال بالقسوة ..وبأن يالقي كل جمرم
جزاءه ،ال بأن يالقيه ابنه بدال عنه.
ثم العجب فوق ذلك أن تربط هذه املحكمة املمتلئة باجلور العفو عنه بأن يقدم ولد
السجان الربيء روحه فداء له.
هنضت غاضبا ،وأنا أردد :أي حمكمة هذه؟ ..هذه عصابة ال حمكمة.
قال بغضب ال يقل عن غضبي :وملاذا إذن تذكرون بأن املسيح ـ الذي هو ابن اهلل الوحيد
ـ صلب ألجل فداء البرشية من خطيئة مل يفعلوها ..؟
أليس الوضع واحدا؟
ارتدت إيل نفيس ،وجلست ،وقد أيقنت بأن اهلل قد يرفع عني عىل لسان هذا السجان ما
يملؤين بالوساوس ،ولذلك تظاهرت بمسيحية خملصة صادقة ،فقلت :لقد اجتمع رأي
القديسني وآباء الكنيسة عىل هذا..
قال السجان ،وقد اعتدل يف اجللسة :يرسين أن أسمع من أهل الكنيسة ما قال آباء
الكنيسة ..فارشح يل عقيدة الفداء ..فال يزال ذهني كليال دون فهم أْسارها.
قلت :لقد كان سانت أوغسطينوس يف مقدمة القديسني الذين قدموا تفسري ًا متكام ً
ال
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هلذه العقيدة..
قاطعني ،وقال :تقصد أن هذا السجني هو الذي قال هذا..
ابتسمت ،وقلت :ال ..أقصد القديس أوغسطينوس ..لقد مىض عىل وفاته قرونا طواال.
قال :فام ذكر يف كشف أْسار هذه العقيدة؟
قلت :اسمعني خطوة خطوة ..وستفهم هذه العقيدة بجميع أبعادها.
قال :كيل سمع لك ..فتحدث ..ولكن ال تتحدث إال باللغة التي أفهمها.
قلت :لكي تفهم العقيدة املسيحية يف هذا الباب حتتاج إىل التعرف عىل سبع عقائد كربى
تقوم عليها املسيحية ال يمكنها أن تفهم املسيحية ،وال أن تدين هبا من دوهنا ..أن تعرف اخلطيئة
األوىل ..ثم العقوبة اخلاصة املرتبطة هبا ..ثم تعرف كيف ورث آدم اخلطيئة لذريته ..ثم تعرف
العقوبة العامة ألجل تلك اخلطيئة املوروثة ..ثم تعرف القانون الذي وضعه اهلل لتكفري
اخلطايا ..ثم تعرف أن املسيح صلب ..ثم تعرف أنه صلب ألجل أن يفتدى املسيح البرشية
بصلبه..
 1ـ اخلطيئة األوىل
قال :فحدثني عن العقيدة األوىل ..حدثني عن اخلطيئة األوىل.
قلت :حدثت اخلطيئة األوىل عندما خلق اهلل آدم وحواء ..وأدخلهام جنته ..وهنامها عن
األكل من أحد أشجارها ..فأغوى إبليس حواء ..فوقعت هي وزوجها يف رشاك كيده ..وأكال
من الشجرة املحرمة..
لقد نص عىل هذا سفر التكوين ..ففيه (:وأخذ الرب اإلله آدم ،ووضعه يف جنة عدن
ليعملها وحيفظها ،وأوىص الرب اإلله آدم قائالً :من مجيع شجر اجلنة تأكل أكالً ..وأما شجرة
معرفة اخلري والرش فال تأكل أكالً ..وأما شجرة معرفة اخلري والرش فال تأكل منها ،ألنك يوم
تأكل منها موت ًا متوت..
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وكانت احلية أح َيل مجيع حيوانات الربية التي عملها الرب اإلله؟ ،فقالت للمرأة :أحق ًا
قال اهلل :ال تأكال من كل شجر اجلنة؟ فقالت املرأة للحية :من ثمر شجر اجلنة نأكل ،وأما ثمر
الشجرة التي يف وسط اجلنة فقال اهلل ال تأكال منه ،وال متساه لئال متوتا.
فقالت احلية للمرأة لن متوتا ،بل اهلل عامل أنه يوم تأكالن منه تنفتح أعينكام وتكونان كاهلل
عارفني اخلري والرش ،فرأت املرأة أن الشجرة جيدة لألكل ،وأهنا هبجة للعيون ،وأن الشجرة
شهية للنظر ،فأخذت من ثمرها ،وأكلت ،وأعطت رجلها أيض ًا معها ،فأكل فانفتحت أعينهام،
وعلام أهنام عريانان .فخاطا أوراق تني ،وصنعا ألنفسهام مآزر.
وسمعا صوت الرب اإلله ماشي ًا يف اجلنة عند هبوب ريح النهار ،فاختبأ آدم وامرأته من
وجه الرب اإلله يف وسط شجر اجلنة ،فنادى الرب اإلله آدم ،وقال له :أين أنت؟
فقال :سمعت صوتك يف اجلنة ،فخشيت ألين عريان ،فاختبأت ،فقال :من أعلمك أنك
عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أال تأكل منها؟ فقال آدم :املرأة التي جعلتها معي
هي أعطتني من الشجرة فأكلت.
فأكلت.
غرتني
ُ
فقال الرب اإلله للمرأة :ما هذا الذي فعلت؟ فقالت املرأة :احلية ّ
فقال الرب اإلله للحية :ألنك فعلت هذا ملعونة أنت من مجيع البهائم .ومن مجيع
وحوش الربية عىل بطنك تسعني ،وتراب ًا تأكلني كل أيام حياتك ،وأضع عداوة ِ
بينك وبني املرأة
وبني نسلك ونسلها ،هو يسحق رأسك ،وأنت تسحقني عقبه.
وقال للمرأة :تكثري ًا أكثر أتعاب حبلك ،بالوجع تلدين أوالد ًا ،وإىل رجلك يكون
اشتياقك ،وهو يسود عليك.
وقال آلدم :ألنك سمعت لقول امرأتك ،وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائالً :ال
تأكل منها .ملعونة األرض بسببك ،بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ،وشوك ًا وحسك ًا تنبت
لك ،وتأكل عشب احلقل ،بعرق وجهك تأكل خبز ًا حتى تعود إىل األرض التي أخذت منها،
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ألنك تراب ،وإىل تراب تعود...
وقال الرب اإلله :هو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارف ًا اخلري والرش ،واآلن لعله يمد
يده ،ويأخذ من شجرة احلياة أيض ًا ،ويأكل وحييا إىل األبد ،فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن
ليعمل األرض التي أخذ منها ،فطرد اإلنسان ،وأقام رشقي جنة عدن الكروبيم ،وهليب سيف
متقلب حلراسة طريق شجرة احلياة ) (التكوين )24/3-15/2
هذا هو األمر األول الذي تنبني عليه عقيدة املسيحيني يف الفداء ..أما العقيدة الثانية..
قاطعني ،وقال :دعنا نفهم هذا النص أوال ..فال يصح أن نمر عىل الكلامت املقدسة من
دون تثبت وتدبر..
قلت :لك احلق يف ذلك ..فكل كلمة يف الكتاب املقدس حتوي من املعاين ما حيتاج إىل
تأمل طويل.
قال :لقد نسبت هذه الفقرات التي كنت تقرؤها اإلغواء إىل احلية ..فهل هي حية حقيقية
أم أهنا رمز للشيطان (انظر الرؤيا )2/20؟
قلت :أظن أهنا حية حقيقية ..فإن سفر التكوين كان يتحدث عن حية حقيقية ،وليس
عن معنى رمزي ،فقد وصف احلية بأهنا من البهائم ..فقد قال عنها  ( :احلية أحيل مجيع
حيوانات الربية) ،وقال عنها ( :ملعونة أنت من مجيع البهائم ومن مجيع وحوش الربية ،عىل
بطنك تسعني)
فهذه النصوص تدل عىل أهنا حية حقيقية ..وأهنا التي نراها إىل يومنا هذا وهي تسعى
عىل بطنها ،عقوبة للعصيان ،كام جاء يف السفر التورايت.
التفت إيل ،وقلت :ما مرادك من هذا السؤال؟
قلت :هو جمرد تساؤل ..فكثريا ما خطر عىل بايل السؤال عن احليوان ..وهل يكلف
ويعاقب أم ال؟ ..وهل تكليفه قبل آدم أم بعده؟ ،..وهل أرسل اهلل له رسال من جنسه أم ال؟..
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وغري ذلك من التساؤالت.
دعنا منها مجيعا ..وعد بنا إىل املعصية التي وقع فيها آدم ..ما هي معصية آدم؟
قلت :لقد أجاب سفر التكوين عن ذلك ..لقد ذكر أن آدم أكل من الشجرة املحرمة،
شجرة معرفة اخلري والرش ،لقد عرف هو وزوجه اخلري والرش.
قال :وما يف ذلك؟ ..أليست املعرفة هي السلم الوحيد للوصول إىل احلقيقة؟ ..فهل
كان بحث آدم عنها وتشوقه إليها جريمة؟ ..أليس ذلك حتقيق ًا للمشيئة اإلهلية يف إقامة اجلنس
البرشي؟ ..ثم أال ترى من الظلم أن يعاقب آدم  -حسب النص  -عىل ذنب ما كان له أن يدرك
قبحه ،إذ مل يعرف بعدُ اخلري من الرش؟
قلت :أرى أنك تسأل تساؤالت خطرية ..قد تؤثر عىل عقيدتك كمسيحي؟
قال :اعذرين ..أنا مل أعرفك بنفيس ..نعم أنا مسيحي ..ولكني يف األصل كنت مسلام..
وهلذا فإن التساؤالت التي أسأهلا نابعة من عقائدي السابقة التي أحاول أن أختلص منها ..أنا
ال أسألك ألنكر عليك ،وإنام أسألك لرتد الشبهات التي حتاول أن تنحرف بعقيل عن الدين
الوحيد الصحيح الذي رضيه اهلل للبرشية.
لقد رأيت القرآن الكريم يذكر ما وقع فيه آدم من أكل الشجرة ..ولكنه مع ذلك ال يبالغ
مثل هذه املبالغة يف شأهنا ..بل نجده يكاد يلتمس األعذار آلدم يف ذلك..
فقد ذكر القرآن الكريم نسيانه لألمر اإلهلي ،قال تعاىل َ ﴿:و َل َقدْ ع َِهدْ نَا إِ َىل آ َد َم ِم ْن َق ْب ُل

َفن َِيس َو َمل ن ِ
َجدْ َل ُه عَزْ م ًا ﴾ (طـه)115:
َ ْ

حاج موسى آدم فقال له( :أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة
وورد يف احلديثَّ (:
بذنبك وأشقيتهم؟) ،قال آدم (:يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللّ برساالته وبكالمه؟ أتلومني
عيل قبل أن خيلقني؟) ،فقال رسول اهللّ (:
عيل قبل أن خيلقني ،أو قدره اهللّ َّ
عىل أمر كتبه اهللّ ّ
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()1

فحج آدم موسى)

وأجد فيه أنه بمجرد أن تاب تاب اهلل عليه ..ففي القرآن َ ﴿:ف َت َل َّقى آدم ِمن رب ِه كَلِام ٍ
ت
َ ُ ْ َ ِّ َ
َفتَاب َع َلي ِه إِ َّنه ُهو التَّواب ِ
يم﴾ (البقرة)37:
الرح ُ
َ ْ ُ َ َّ ُ َّ
قلت :أال ترى أن آدم بترصفه ذلك قد وضع قوته اإلرادية يف غري موضعها عندما تناول
ما حرم عليه..
قال :أجل ..أعلم ذلك ..وكل إنسان قد يكون معرضا لذلك..
قلت :وهو بترصفه ذلك قد ارتكب ـ حسبام ينص القديسون وآباء الكنيسة ـ عىل جرائم
عظيمة:
أوهلا ..أنه كفر ..إذ اختار أن يعيش حمكوم ًا بسلطته ،بدل أن يعيش يف ظل احلكم اإلهلي.
وثانيها ..أنه أساء األدب مع اهلل ..ألنه مل يتيقن يف اهلل.
وثالثها ..أنه قتل نفسه ..إذ جعل حكمها املوت.
ورابعها ..أنه زنا زنا معنويا ..ألن إخالص الروح اإلنسانية قد ضاع من أجل التصديق
بقول احلية املعسول.
وخامسها ..أنه ْسق ..إذ نال ما ال حيل له.
وسادسها ..أنه طمع.
وفوق ذلك كله ..فإنه فعل املعصية بإرصارا وتعمد ..فلم يكن صعب ًا عليه حتاَش
املعصية ..إذ مل يكن يعرف يومذاك عواطف اهلوس والشهوة.
لقد كانت هذه اخلطيئة باجلرائم الكثرية التي حتملها أ َّم ًا لكل األخطاء البرشية ..فمهام
أمعنت يف حقيقة أي إثم ،فستجد له انعكاس ًا يف هذه اخلطيئة الواحدة.
 2ـ العقوبة اخلاصة
( )1رواه البخاري ومسلم.
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قال :ال بأس ..سلمت لك هبذه العقيدة ..فآدم قد أخطأ خطأ كبريا..
قلت :وقد استحق بذلك أن تنزل عليه العقوبة..
قال :وهذه هي العقيدة الثانية ..فحدثني عنها.
قلت :لقد حتدث سفر التكوين ـ كام قرأنا من قبل ـ عىل عقوبات ثالث طالت آدم وحواء
واحلية:
أما احلية فكانت عقوبتها هي ما نص عليه يف قول الرب هلا ( :ملعونة أنت من مجيع
البهائم ،ومن مجيع وحوش الربية عىل بطنك تسعني ،وتراب ًا تأكلني كل أيام حياتك ،وأضع
عداوة بينك وبني املرأة ،وبني نسلك ونسلها ،هو يسحق رأسك ،وأنت تسحقني عقبه )
وأما عقوبة حواء ،فهي ما نص عليه يف قول الرب هلا ( :تكثري ًا أكثر أتعاب حبلك،
بالوجع تلدين أوالد ًا ،وإىل رجلك يكون اشتياقك ،وهو يسود عليك )
وأما عقوبة آدم ،فهي ما نص عليه يف قول الرب له ( :ملعونة األرض بسببك ،وبالتعب
تأكل منها كل أيام حياتك ،وشوك ًا وحسك ًا تنبت لك ،وتأكل عشب احلقل ،بعرق وجهك
تأكل خبز ًا )
قال :اسمح يل أن أبدي بعض املالحظات ..لقد ذكرت لك أين إنسان جمادل ..وأين
يصعب إقناعي ..فاصرب عيل..
ابتسمت ،وقلت :قل ما تشاء ..فلن جتد يف إال الصدر الواسع.
شجعه ذلك عىل احلديث ،فقال :اسمح يل أن أبدأ باحلية ..أنا مغرم باحليات ..وبعامل
احليات ..ولدي يف بيتي منها الكثري ..أنا كلام نظرت إليها أتساءل :هل كانت احلية ُ
قبل مستوية
القامة ..حسناء مجيلة ..ال تأكل الرتاب ..بل تبلع احليوان؟
وأتساءل بعد ذلك ..هل كانت احليات قبل املسيح تأكل الرتاب ..وأن الذي رفعه عنها
هذه العقوبة هو املسيح بعد صلبه؟
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لست أدري..
التفت إيل ،وقال :هل لديك علم يرتبط هبذا؟
أردت أن أجيب ،فقال :دعنا من احليات ..فلنتحدث عن اإلنسان ..فنحن ـ كام ترى ـ
برش ،ولسنا حيات.
قلت :أجل ..فهل لديك إشكاالت ترتبط باإلنسان؟ ..قلها ..فأنا رجل دين متفتح
متاما..
قلت ذلك ألستحثه ..فقد كان لكالمه من املنطق العقيل ما كانت نفيس هتفو إليه.
قال :أجل ..لقد ذكرت أن املرأة عوقبت بأمرين :أحدمها جسامين ،وهو أتعاب احلمل
والوالدة ..وثانيهام :معنوي نفيس ،وهو دوام اشتياقها للرجل ،وأنه يسود عليها.
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..وهو ما نص عليه سفر التكوين.
قال :أال ترى أن هذه العقوبة ختتلف عن العقوبة التي هدد هبا من يأكل من الشجرة..
لقد ورد يف نفس السفر (:وأما شجرة معرفة اخلري والرش فال تأكل منها ،ألنك يوم تأكل منها
موت ًا متوت)؟
قلت :قد يفرس املوت باملوت املعنوي..
قال :ولكن السياق ال يدل عليه ..باإلضافة إىل أين وجدت بولس يقول ( :كأنام بإنسان
واحد دخلت اخلطية إىل العامل ،وباخلطية املوت ،وهكذا اجتاز املوت إىل مجيع الناس ،إذ أخطأ
اجلميع ) ( رومية ) 23/5
باإلضافة إىل أن النص يقول ( :ألنك يوم تأكل منها موت ًا متوت) ،فكأن هذا يرصف
املوت عن املجاز إىل احلقيقة ،فكام أن األكل حقيقي ،فإن املوت حقيقي أيضا.
قلت :أنا أيضا ..أرى ما ترى ،فالنص يكاد يكون صحيحا يف داللته عىل هذا..
قال :ال بأس ..هناك مسألة أخطر من هذا ..لطاملا راودتني..
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قلت :ما هي؟
قال :لطاملا تساءلت ..من يتحمل وزر الذنب آدم أم حواء؟
قلت :الكتاب املقدس ينص عىل أن الذي يتحمله هو حواء ..ففيه أن حواء التي أغوهتا
احلية فأكلت (وأعطت رجلها أيض ًا معها ،فأكل) ،وملا سئل عن فعلته قال آدم ( :املرأة التي
جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة ،فأكلت)،
لقد رصح بولس برباءة آدم ،فقال( :وآدم مل يغو ،لكن املرأة أغويت ،فحصلت يف
التعدي) (تيموثاوس( ،) 14/2 )1ألنه (كأنام بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل ) (رومية
)12/5
قال :اسمح يل أن أذكر بأن القرآن خيالف الكتاب املقدس يف هذا ..فعندما حتدث القرآن
آهت َام
عن خطيئة آدم محّل آدم وهو الرجل املسؤولية األوىل ..ففيه َ ﴿:ف َأكَال ِمن َْها َف َبدَ ْ
ت َهل ُ َام َس ْو ُ ُ
يهام ِمن ور ِق ْ ِ
ِ ِ
ِ
َىص آ َد ُم َر َّب ُه َفغ ََوى﴾ (طـه)121:
اجلَنَّة َوع َ
َو َطف َقا َخيْص َفان َع َل ِ َ ْ َ َ
أردت أن أغري جمرى احلديث ،فقلت :باملناسبة ..لقد عرفت ما ذكره الكتاب املقدس
عن عقوبة آدم وزوجه واحلية ..فام ذكر القرآن من ذلك ..أمل تقل يل بأنك كنت مسلام؟
قال :بىل ..لقد رأيت القرآن تناول هذه الناحية بام يربطها باحلياة البرشية عىل األرض..
لقد نص القرآن عىل عقوبتني:
أما إحدامها ،فتوجهت إىل الشيطان ..وقد توجهت إليه مبارشة بعد رفضه السجود آلدم
وجمادلته هلل يف ذلك ..لقد نص عىل هذه العقوبة يف القرآن الكريم يف مواضع منه ..منها هذا
النص الذي يبني سبب العقوبة ونوعهاَ ﴿:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ُك ْم ُث َّم َص َّو ْرنَا ُك ْم ُث َّم ُق ْلنَا لِ ْل َم َالئِك َِة
ِ
ِ ِ
يس َمل َي ُك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن (َ )11ق َال َما َمنَ َع َك أال ت َْس ُجدَ إِ ْذ
َّ
ْ
اس ُجدُ وا آلَ َد َم َف َس َجدُ وا إال إ ْبل َ ْ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
َأ َم ْر ُت َك َق َال َأنَا َخ ْري ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
اه ِب ْط ِمنْ َها َف َام َي ُك ُ
ون َل َك َأ ْن
ني (َ )12ق َال َف ْ
ٌ
اخرج إِن ََّك ِمن الص ِ
َت َتك ِ
اغ ِري َن (َ )13ق َال َأنْظِ ْر ِين إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
ون (َ )14ق َال إِن ََّك ِم َن
َ َّ
يها َف ْ ُ ْ
َرب ف َ
َّ َ
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ِ
ِ
ِ
يم (ُ )16ث َّم َآلَتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب ْ ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم
رصا َط َك املُْ ْستَق َ
املُْنْ َظ ِري َن (َ )15ق َال َفبِ َام َأغ َْو ْيتَني َألَ ْق ُعدَ َّن َهل ُ ْم َ
َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْي َام ِ ِهن ْم َو َع ْن َش َامئِلِ ِه ْم َو َال َ ِ
جتدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َشاكِ ِري َن (َ )17ق َال ْ
اخ ُر ْج ِمن َْها َم ْذ ُءو ًما
ورا ملَ ْن تَبِ َع َك ِمن ُْه ْم َألَ ْم َ َ
مج ِعنيَ (( ﴾)18األعراف)
أل َّن َج َهن ََّم ِمنْ ُك ْم َأ ْ َ
َمدْ ُح ً
أنت ترى من خالل هذا النص أن إبليس كان مرصا عىل معصيته ..وأنه مع ذلك طلب
أن ينظر ليامرس معاِص جديدة هي إغواء آدم وذريته ..وقد وىف بام وعده عندما وسوس
آلدم ..أما عقوبته فهي العذاب يف نار جهنم ،هو ومن اتبعه من بني آدم.
وأما الثانية ..فقد توجهت آلدم وزوجه ..وقد اختلفت كثريا عن عقوبة الشيطان ..ألن
آدم وزوجه بمجرد أن وقعا يف اخلطيئة تابا إىل اهلل ..ولذلك ،فإن عقوبتهام ارتبطت بالدنيا..
ان َع َلي ِهام ِمن ور ِق ْ ِ
ت َهلام سو َآ ُهتام و َط ِف َقا َخي ِْص َف ِ
ِ
َىص َآ َد ُم
ففي القرآن َ ﴿:ف َأك ََال من َْها َف َبدَ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ
اجلَنَّة َوع َ
ْ َ ْ ََ
َاب َع َل ْي ِه َو َهدَ ى (َ )122ق َال ْاهبِ َطا ِمن َْها َمجِي ًعا َب ْع ُض ُك ْم
اج َت َبا ُه َر ُّب ُه َفت َ
َر َّب ُه َفغ ََوى (ُ )121ث َّم ْ
ِ
ِ
لِ َب ْع ٍ
اي َف َال َي ِض ُّل َو َال َي ْش َقى (َ )123و َم ْن َأع َْر َض
ض عَدُ ٌّو َفإِ َّما َي ْأت َينَّ ُك ْم منِّي ُهدً ى َف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َأع َْمى (( ﴾)124طه)
يش ًة َضنْكًا َون َْح ُ ُ

قلت :لقد ذكر القرآن عقوبة مرتبطة باآلخرة يف اآليات التي قرأهتا.
قال :العقوبة املرتبطة باآلخرة ال تتعلق بأكل آدم من الشجرة ..بل تتعلق بام سيسلكانه
يف احلياة ..فإن سلكا طريق اهلل عادا إىل جنة أرشف وأكمل ..وإن سلكا طريق الشيطان حرشا
معه يف نار جهنم.
قلت :واحلية ..ما عقوبة احلية؟
قال :مل يذكر القرآن أي حية ..القرآن ذكر إبليس وأنه وسوس آلدم وزوجه.
قلت :عن طريق احلية.
قال :مل ينص القرآن عىل ذلك..
قلت :فكيف وصلت وساوس إبليس آلدم وزوجه؟
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بمجرد أن سألت هذا السؤال رن اهلاتف ،فاستأذنني ..وبعد أن أهنى املكاملة قال يل:
اعذرين ..هذا صديق يل يف أمريكا دائم االتصال يب ..عد بنا إىل ما كنا فيه.
قلت :لقد سألتك عن الكيفية التي وصلت هبا وساوس إبليس آلدم وزوجه.
ابتسم ،وقال :وما الكيفية التي وصلت هبا كلامت صديقي من أمريكا يل؟
قلت :عرب املوجات ..فاملوجات هي التي أوصلت كالمه إىل جهاز استقبالك.
قال :أفرتى البرش أقدر عىل صناعة مثل هذه األجهزة من الشياطني؟
ابتسمت ،وقلت :أهلم هواتف مثلنا؟
قال :ال تسأل عن الكيفية ..ففي الكيفية حتتار العقول ..وختطئ العقول.
 3ـ وراثة اخلطيئة
قلت :دعنا من هذا ..وهلم نتحدث عن العقيدة الثالثة ..عقيدة وراثة اخلطيئة ..ألديك
تساؤالت حوهلا؟ ..قل وال هتب ..فصدري واسع لكل ما تذكره.
قال :لدي تساؤالت كثرية حوهلا ..ولكني لن أذكرها لك حتى ترشح يل ما تراه فيها..
فربام كان سبب تساؤاليت أين أمحل نظرة خاطئة عنها.
قلت :لقد رشحها آباء الكنسية وقديسوها بام ال مزيد عليه..
قال :فام ذكروا؟
قلت :لقد ذكروا أنه بعد أن هزمت اخلطيئة آدم سلب اهلل منه احلرية اإلرادية ،فأصبح
حر ًا يف إتيان اإلثم ،وغري ٍ
حر يف صنع املعروف ،فالعقاب املعقول للذنب هو الذنب بعده ،بعد
ختيل رمحة اهلل عنه.
وهكذا أصبحت اخلطيئة مركبة من طبيعة األبوين ،وانتقلت منهام وراثة إىل سائر
أبنائهام ..فيولد الطفل وهو مذنب ،ألن وباء اخلطيئة قد ْسى إىل هذا الطفل وراثة..
لقد قال القديس أوغوسطينوس يرشح ذلك ( :إن آدم هو ـ كام يروي سفر التكوين ـ
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أول إنسان خلقه اهلل عىل األرض ،وهذا اإلنسان قد ارتكب اخلطيئة األوىل التي يروي الفصل
الثالث من سفر التكوين أحداثها ،وبسبب وضعه املم ّيز يف الفردوس ومسؤوليته الشاملة كجدّ
للبرشية كلها ،فقد انتقلت اخلطيئة بالوراثة منه إىل مجيع الناس)
وصور القديس (توماس أكويناس) (1274م) ذلك بالذنب تذنبه الروح ،لكنه ينتقل
إىل أعضاء وجوارح اإلنسان.
وهكذا أصبح البرش مجيع ًا خطاة ،وكام يقول عوض سمعان يف كتابه ( فلسفة الغفران يف
املسيحية)( :وبام أن آدم الذي ولد منه البرش مجيع ًا كان قد فقد بعصيانه حياة االستقامة التي
خلقه اهلل عليها ،وأصبح خاطئ ًا قبل أن ينجب نس ً
ال ،إذن كان أمر ًا بدهي ًا أن يولد أبناؤه مجيع ًا
ال أو حتوي ً
خطاة بطبيعتهم نظريه ،ألننا مهام ُجلنا بأبصارنا يف الكون ال نجد لسنة اهلل تبدي ً
ال،
ولذلك قال الوحي ( :بإنسان واحد دخلت اخلطيئة إىل العامل ) ( رومية .) 21 - 12/5
وقد شبه (كالوين) أحد علامء الربوتستانت انتقال اخلطيئة لبني آدم بانتقال الوباء،
فقال(:حينام يقال :إننا استحققنا العذاب اإلهلي من أجل خطيئة آدم ،فليس يعني ذلك أننا
بدورنا كنا معصومني أبرياء ،وقد محلنا ظل ًام ذنب آدم ..احلقيقة أننا مل نتوارث من آدم العقاب
فقط ،بل احلق أن وباء اخلطيئة مستقر يف أعامقنا ،عىل سبيل اإلنصاف الكامل ،وكذلك الطفل
الرضيع تضعه أمه مستحق ًا للعقاب ،وهذا العقاب يرجع إىل ذنبه هو ،وليس من ذنب أحد
غريه)
وبرر (ندرة اليازجي) هذه العقيدة تربيرا حسنا ،فقال ( :آدم هو مثال اإلنسان ،اإلنسان
الذي وجد يف حالة النعمة وسقط ،إذن سقوط آدم من النعمة هو سقوط كل إنسان ،إذن خطيئة
آدم هي خطيئة كل إنسان ،فليس املقصود أن اخلطيئة تنتقل بالتوارث والتسلسل ألهنا ليست
تركة أو مرياث ًا ..إنام املقصود أن آدم اإلنسان قد أخطأ ،فأخطأ آدم اجلميع إذن ،كل واحد قد
أخطأ ،وذلك ألنه إنسان)
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ابتسم ،وقال :هل تأذن يل يف أن أطرح تساؤاليت الثقيلة؟ ..اسمح يل فأنا ثقيل بطبعي..
ال أستطيع أن أجامل ،وال أن أكتم ..ربام كان هذا من دالئل إخالِص وصدقي يف البحث..
وربام كان نوعا من اهلرطقة..
عىل العموم ..أنا ال أقصد إال البحث عن احلقيقة..
قلت :حتدث كام حيلو لك ..فقد ذكرت لك أين مستعد ألسمع كل ما تقول.
قال :أنا أرى أن ما ذكره هؤالء اآلباء الكرام ،وهؤالء القديسون املبجلون ـ مع احرتامي
هلم ـ ال يعدو أن يكون جمرد تربيرات متهافتة ..هي أقرب إىل لغة الدبلوماسية منها إىل لغة
العقل..
أعجبتني رصاحته ،وقد دعاين ذلك إىل استفزازه ليقول كل ما عنده ،فقلت :أال ترى
أنك تظلمهم بذلك؟
قال :ال ..هم الذين يظلمون عقوهلم بذلك ..أال ترى أن تشبيههم لوراثة الذنب بعدوى
املرض ال أساس له من الصحة ..ذلك أن املرض َشء غري اختياري ..فال يقاس الذنب عليه،
كام أن املرض ال يعاقب عليه اإلنسان.
ومثل ذلك فصل (أكونياس) بني الروح واجلسد وقوله بـ (أن اخلطيئة ترسي من الروح
للجوارح) ..إن هذا غري صحيح ..ألن اخلطأ عندما يقع فيه اإلنسان ،فإنام يقع فيه بروحه
وجسده ..فاإلنسان مركب منهام ،ويامرس حياته من خالهلام مع ًا ..أما آدم فهو غري مركب من
آدم وأبنائه.
قلت :لعلك مل تقرأ ما ورد يف القرآن ..فقد ورد فيه َ ﴿:وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن
ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ ﴾ (ألعراف)172:
قال :بىل..
134

قلت :إن هذه اآلية تنص عىل أن اهلل استخرج ذرية بني آدم من أصالهبم ،شاهدين عىل
أنفسهم أن اهلل رهبم ومليكهم ..وهذا يعني أن ذرية آدم كانوا مع آدم يف اجلنة ..وكانوا معه حني
ارتكب اخلطيئة ..وبالتايل يتحملون معه وزرها.
ابتسم ،وقال :إن ما تنص عليه اآلية خمتلف متاما ..إهنا تذكر أن اهلل أودع يف الفطر
اإلنسانية معرفته ..لقد وردت األحاديث تدل عىل هذا ..ففي احلديث  ( :كل مولود يولد عىل
الفطرة  -ويف رواية :عىل هذه امللة  -فأبواه هيودانه ،وينرصانه ،ويمجسانه ،كام تولد البهيمة
()1

هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء)

إن هذا حقيقة من حقائق اإلسالم الكربى ..فاألصل يف اإلسالم براءة اإلنسان من كل
ذنب مل يفعله..
لقد ورد يف القرآن اآليات الكثرية الدالة عىل هذا ..سأسوق لك منها ما يكفي لداللتك
عىل ذلك ..ففيه َ ﴿:م ِن ْاهتَدَ ى َفإِن ََّام َ ْهيت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِن ََّام َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة
ِوزْ َر ُأ ْخ َرى َو َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِنيَ َحتَّى َن ْب َع َث َر ُس ً
وال (( ﴾)15األعراف) ..أي ال حيمل أحد ذنب

أحد ،وال جيني ٍ
جان إال عىل نفسه.

ِ
ِ ِ
َش ٌء ﴾ (فاطر)18 :
ويف آية أخرى َ ﴿:وإِ ْن تَدْ ُع ُم ْث َق َل ٌة إِ َىل محْل َها ال ُ ْ
حي َم ْل منْ ُه َ ْ
إلنْس ِ
ِ
ان إال َما َس َعى﴾ (لنجم)39:
ويف آية أخرىَ ﴿:و َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
ويف آية أخرىَ ﴿:ون َِر ُث ُه َما َي ُق ُ
ول َو َي ْأتِينَا َف ْرد ًا﴾ (مريم)80:
ويف آية أخرى  ﴿:إِ ْن ُك ُّل من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن َع ْبدً ا (َ )93ل َقدْ
َّ َ َ
َ ْ
ض إال َآ ِيت َّ
اهم وعَدَّ ُهم عَدًّ ا ( )94و ُك ُّلهم َآتِ ِ
يه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َف ْر ًدا (( ﴾)95مريم)
َأ ْح َص ُ ْ َ
َ ُ ْ
ْ
إن هذه النصوص وغريها كثري تقرر املسؤولية الفردية ،وأن كل إنسان مسؤول عن
خاصة نفسه يف عمله وسلوكه وحياته ،ثم هو نتيجة هذه املسؤولية سيحاسب وحده ،وسيلقى
( )1رواه البخاري ومسلم.
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اهلل وحده.
قلت :ولكن أمل تقرأ هذه اآلية  ﴿:و َليح ِم ُلن َأ ْث َق َاهلم و َأ ْث َقاال مع َأ ْث َق ِ
اهل ْم ﴾ (العنكبوت:
َ َ
ُْ َ
َ َ ْ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
وهن ْم بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم ﴾ (النحل)25 :
 ..)13وهذه اآلية َ ﴿:وم ْن َأ ْوزَ ار ا َّلذي َن ُيض ُّل َ ُ
قال :هاتان اآليتان ال تعارضان النصوص السابقة ..بل هي تؤيدها وتقوهيا.
قلت :كيف ذلك ..أنا أرامها متعارضتان.
قال :أجبني ..أرأيت لو أن شخصا أخطأ فرشب اخلمر أو ارتكب أي معصية ..أال
حياسب عىل ذلك؟
قلت :بىل..
قال :أرأيت لو أنه مل يكتف برشبه وال بمعصيته ..بل راح ينرش املعاِص ويدعو إليها
ويستعمل كل األساليب لذلك ،فغر بسببه ناس كثريون.
قلت :حياسبون مجيعا عىل ما فعلت أيدهيم.
قال :أال ترى أنه سيتميز عنهم بمزيد من العقاب؟
قلت :بىل ..فهو مل يكتف بأن يعيص ..بل راح حيرض عليها ..وربام كان التحريض أكرب
من اخلطيئة نفسها.
قال :ولذلك نصت تينك اآليتني عىل أن اإلنسان قد يتحمل أوزار غريه إن كان سببا
فيها..
وقد وردت النصوص الكثرية تدل عىل هذا ..وتعترب أن الداعية لألعامل حسنة أو سيئة
ينال جزاء دعوته أو إثمها:
()1

ففي احلديث عن جرير قال :كنا يف صدر النهار عند رسول اهلل فجاء قوم عراة جمتايب

( )1من اجلوب وهو القطع.
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النامر( )1ـ أي البسيها ـ قد خرقوها يف رءوسهم مقلدي السيوف ،عامتهم من مرض بل كلهم
من مرض فتغري وجه رسول اهلل ملا رأى ما هبم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بالال فأذن وأقام
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها
َّاس ا َّت ُقوا َر َّب ُك ُم ا َّلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
فصىل ثم خطب فقال َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْه َام ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّل ِذي ت ََسا َء ُل َ
َان َع َل ْي ُك ْم

َر ِقيب ًا﴾ (النساء ،)1:واآلية التي يف سورة احلرش َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ْل َتنْ ُظ ْر َن ْف ٌس َما
َقدَّ َم ْت لِغ ٍَد َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (احلرش )18:تصدق رجل من ديناره من درمهه
من ثوبه من صاع بره من صاع متره حتى قال  :ولو بشق مترة ..فجاء رجل من األنصار برصة
كادت كفه تعجز عنها ،بل قد عجزت ،ثم تتابع الناس حتى رأيت كومني من طعام وثياب
حتى رأيت وجه رسول اهلل هتلل كأنه مدهنة( )2فقال رسول اهلل  (:من سن يف اإلسالم سنة
حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم َشء ،ومن سن
يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم َشء
()3

)

ويف حديث آخر (:إن هذا اخلري خزائن ،ولتلك اخلزائن مفاتيح ،فطوبى لعبد جعله اهلل
()4

مفتاحا للخري مغالقا للرش ،وويل لعبد جعله اهلل مفتاحا للرش مغالقا للخري)

ابتسمت ،وقلت :فأنت تريد أن تنسخ ما ذكره اآلباء والقديسون بام ورد يف القرآن..
قال :ال ..مل أقصد ذلك ..ليس القرآن وحده هو الذي يقرر هذا ..لقد قرأت الكتاب
املقدس ..فوجدته يقرر هذه احلقيقة تقريرا قطعيا ال شك فيه ..ولست أدري كيف غاب ذلك
عن قديسينا األجالء..
( )1مجع نمرة وهي كساء من صوف خمطط  -أو العباء.
( )2أي كأنه ورقة مطلية بذهب ،وهو كناية عن ظهور البِّش واإلرشاق من شدة الرسور.
( )3رواه مسلم وغريه.
( )4رواه ابن ماجه وغريه بسند فيه لني.
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سأقرأ عليك بعض ما أحفظه من نصوص الكتاب املقدس التي تدل عىل هذا ،كام قرأت
لك من القرآن ما يدل عليه:
لقد ورد يف (حزقيال ( :) 21 - 20/18النفس التي ختطيء هي متوت ،االبن ال حيمل
من إثم األب ،واألب ال حيمل من إثم االبن ،بر البار عليه يكون ،ورش الرشير عليه يكون )
ويف ( التثنية  ( :) 16/24ال يقتل اآلباء عن األوالد ،وال يقتل األوالد عن اآلباء ،كل
إنسان بخطيئته يقتل )
ويف (إرمياء  ( :) 30/31بل كل واحد يموت بذنبه ،كل إنسان يأكل احلرصم ترضس
أسنانه )
ويف ( إرميا  ( :)19/32الذي عيناك مفتوحتان عىل كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد
حسب طرقه ،وحسب ثمرة أعامله )
ويف ( األيام ( ( :) 4/25 )2ال متوت اآلباء ألجل البنني ،وال البنون يموتون ألجل
اآلباء ،بل كل واحد يموت ألجل خطيته )
ويف ( حزقيال  ( :) 17/18فإنه ال يموت بإثم أبيه )
ويف ( التكوين  ( :)25 - 23/18أفتهلك البار مع األثيم ،عسى أن يكون مخسون بار ًا
يف املدينة ،أفتهلك املكان وال تصفح عنه من أجل اخلمسني بار ًا الذين فيه ،حاشا لك أن تفعل
مثل هذا األمر :أن متيت البار مع األثيم ،فيكون البار كاألثيم .حاشا لك ،أديان كل األرض ال
يصنع عدالً )
كام أنكر املسيح اخلطيئة األصلية بقوله ـ كام يف ( يوحنا  ) 24 - 22/15ـ ( :لو مل آت
وأكلمهم ،مل تكن هلم خطيئة ،وأما اآلن فليس هلم حجة يف خطيئتهم ..لو مل أعمل بينهم أعامالً
مل يعملها آخر ،ملا كانت هلم خطيئة ،أما اآلن فقد رأوا وأبغضوين ) ..إن هذا النص ال يتحدث
عن خطأ سابق عن وجوده ،بل عن خطأ وقع فيه بنو إْسائيل جتاهه ،هو عدم اإليامن باملسيح،
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وليس فيه أي ذكر للخطيئة املوروثة ،بل هو ـ كام يبدو ـ ال يعرف شيئ ًا عنها.
سكت قليال ،ثم قال :أنا أعلم أن العقيدة املسيحية ال تستند فقط للنصوص املقدسة..
فهناك أيضا رجال الدين الذين هلم سلطة ال تقل عن سلطة املقدس..
هؤالء أيضا بحثت فيام ذكروا ..فوجدت الكثري منهم ينكر هذا..
لقد رأيت بعيني خمطوطات نجع محادي املكتشفة بعد احلرب العاملية الثانية ،وقد رأيت
أهنا خلت متاما من احلديث عن اخلطيئة والغفران الذي يتحدث عنه آباء الكنيسة.
وفوق ذلك رأيت منكرين حمرتمني هلذه العقيدة من املسيحيني أنفسهم:
أذكر منهم ـ عىل سبيل املثال ـ الراهبان يف روما يف مطلع القرن اخلامس (بيالجوس)
و(سليتوس) وأصحاهبام ،فقد أنكروا ْسيان اخلطيئة األصلية إىل ذرية آدم ،واعتربوه مما يمنع
السعادة األبدية ،وقالوا بأن اإلنسان موكول بأعامله.
ومنهم (كوائيليس شيس) الذي نقلت عنه دائرة املعارف الربيطانية أنه قال ( :ذنب آدم
مل يرض إال آدم ،ومل يكن له أي تأثري عىل بني النوع البرشي ،واألطفال الرضعاء حني تضعهم
أمهاهتم يكونون كام كان آدم قبل الذنب)
ومنهم امليجور جيمس براون الذي وصف فكرة وراثة الذنب األول بقوله( :فكرة
فاحشة مستقذرة ،ال توجد قبيلة اعتقدت سخافة كهذه)
قلت :أرى أن لك اطالعا واسعا عىل الكتاب املقدس وعىل ما يقول رجال ديننا ..فام
الذي دعاك إليه؟
قال :وكيف ال أطلع ..إن هذه املسائل تتقرر من خالهلا سعاديت الدائمة وشقائي
الدائم ..إهنا ليست مسائل هلو ولعب ..بل هي مسائل حياة أو موت.
قلت :فكيف ظهر لك أن تبحث يف هذا خصوصا ،وتنكره؟
قال :أنا ال أنكر ..وإنام أتعجب وأتساءل ..وأبث إليك بام متتلئ به نفيس من شبهات..
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لقد كان أول ما دعاين للبحث يف هذا رجال من الناس ..كنت أبرشهم باملسيح..
وعندما ذكرت هلم وراثة اخلطيئة قام أحدهم وسألني بأدب ،قائال  ( :هل ذنب آدم هو الذنب
الوحيد الذي يرسى يف ذريته أم أن مجيع اخلطايا تتوارث؟) ..فقلت له :بل ذنب آدم وحده..
فقال :مل خص آدم دون غريه ..ومل خص ذنب آدم دون غريه؟
وقام آخر ،وقال :أال ترى أن هناك فرقا بني وراثة الصفات ..ووراثة األفعال املكتسبة
التي ال يتم توراثها ..فاالبن مث ً
ال يرث من أبية ومن أمه وأجداده صفات كالطول ولون العينني
وشكل أجزاء جسمه وحجمها ،ولكنه ال يرث اخلطيئة ..فلو أن أباك املبارش اقرتف إثام ،فهل
ترث إثمة كام ترث لون عينية؟ ولو أن األب اختار أن يكون جمرم ًا ،فهل يعني ذلك أن ابنه
سريث منه هذه الطبيعة؟ ومثل ذلك ،فإن االب إن كان صاحل ًا ..فإن ذلك ال يعنى بالرضورة
أن االبن سيكون مثله ،ألنه ورث طبيعة والده؟
كان معنا يف ذلك احلني مسلم ،فقام ،وقال :لقد ذكر القرآن هذا ..ليبني أن كل إنسان ال
يمكن أن يؤثر فيه غريه مهام كان ذلك الغري..
َاجل َب ِ
جت ِري ِهبِ ْم ِيف َم ْوجٍ ك ِْ
ال
لقد ذكر نموذج نوح  وخالفه مع ابنه ،فقال َ ﴿:و ِه َي َ ْ
وح ا ْبنَ ُه َوك َ
َب َم َعنَا َو َال َت ُك ْن َم َع ا ْلكَافِ ِري َن (َ )42ق َال َس َآ ِوي إِ َىل
َان ِيف َم ْع ِز ٍل َيا ُبن ََّي ْارك ْ
َونَا َدى ُن ٌ

جب ٍل يع ِصمنِي ِمن املَْ ِ
اء َق َال َال ع ِ
َاص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر اهللَِّ إال َم ْن َر ِح َم َو َح َال َب ْين َُه َام املَْ ْو ُج َفك َ
َان ِم َن
َ
ََ َْ ُ
املُْغ َْر ِقنيَ (( ﴾)43هود)
ِ
وذكر نموذج إبراهيم ،وخالفه مع أبيه ،فقال َ ﴿:وا ْذ ُك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
يم إِ َّن ُه ك َ
َان
َاب إِ ْب َراه َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رص َو َال ُيغْنِي َعن َْك َش ْيئًا ()42
صدِّ ي ًقا نَبِ ًّيا ( )41إ ْذ َق َال ألَبِيه َيا َأ َبت مل َ َت ْع ُبدُ َما َال َي ْس َم ُع َو َال ُي ْب ُ
ت إِ ِّين َقدْ جاء ِين ِمن ا ْل ِع ْل ِم ما َمل ي ْأتِ َك َفاتَّبِعنِي َأ ْه ِد َك ِرصا ًطا س ِويا ( )43يا َأب ِ
يا َأب ِ
ت َال َت ْع ُب ِد
َ َ
َ ًّ
ْ
َ َْ
َ
َ َ
َ َ
َ
اف َأ ْن يمس َك ع ََذ ِ
ِ
ان ك َ ِ
ِ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ان ِإ َّن َّ
َّ
الر ْمح َِن
ٌ
اب م َن َّ
َان ل َّلر ْمح َِن عَص ًّيا (َ )44يا َأ َبت ِإ ِّين َأ َخ ُ َ َ َّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َف َت ُك َ
ون لِ َّ
مجن ََّك َو ْاه ُج ْر ِين
يم َلئِ ْن َمل ْ َتنْت َِه َألَ ْر ُ َ
ب َأن َ
لش ْي َطان َول ًّيا (َ )45ق َال َأ َراغ ٌ
ْت َع ْن َآهلَتي َيا إِ ْب َراه ُ
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َان ِيب َح ِف ًّيا (َ )47و َأ ْعت َِز ُل ُك ْم َو َما تَدْ ُع َ
َملِ ًّيا (َ )46ق َال َس َال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغ ِْف ُر َل َك َر ِّيب إِ َّن ُه ك َ
ون ِم ْن
ون بِدُ ع ِ
د ِ
ون اهللَِّ َو َأ ْد ُعو َر ِّيب ع ََسى أال َأ ُك َ
َاء َر ِّيب َش ِق ًّيا (( ﴾)48مريم)
ُ
َض َب
وذكر نموذج املرأة الصاحلة تكون زوجة للكافر ،ومع ذلك ال يرضها ،فقال َ ﴿:و َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اجلن َِّة َون َِّجنِي ِم ْن فِ ْرع َْو َن
اهللَُّ َم َث ًال ل َّلذي َن َآ َمنُوا امرأة ف ْرع َْو َن إِ ْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ِن ِيل عنْدَ َك َب ْيتًا ِيف ْ َ
َوع ََملِ ِه َون َِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظاملِنيَ (( ﴾)11التحريم)
وذكر نموذج املرأة املنحرفة تكون زوجة للرجل الصالح ،ومع ذلك ال ينفعها ،فقال
ِ
ِ ِ ِ
ََ ﴿:ضب اهللَُّ م َث ًال لِ َّل ِذين َك َفروا امرأة ُنوحٍ وامر َأ َة ُل ٍ
احل ْ ِ
ني
وط كَا َنتَا َحت َ
َ َ
ْت َع ْبدَ ْي ِن م ْن ع َبادنَا َص َ
َ َْ
َ ُ
َ
َامها َف َلم يغْنِيا َعنْهام ِمن اهللَِّ َشيئًا و ِق َيل اد ُخ َال النَّار مع الدَّ ِ
اخلِنيَ (( ﴾)10التحريم)
َ َ َ
ْ
ْ َ
َف َخا َنت ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ
وقام آخر ،وكان مسلام ملتزما ،وقال :لقد ذكرت أن قابيلة اخلطأ متوارثة من آدم..
فكيف يكون ذلك ،ونحن نرى يف اإلنسان قابليته للخطأ باعتبار الطبيعة التي طبع عليها،
والظروف التي يوجد فيها..
لقد ذكر القرآن ذلك ..فقد قال يصف اإلنسان ،وما وهب من القوى والطاقات ﴿:
ٍ
َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
ب َأ ْن َل ْن َي ْق ِد َر َع َل ْي ِه َأ َحدٌ (َ )5ي ُق ُ
اإلن َْس َ
ْت َم ًاال ُل َبدً ا ()6
ول َأ ْه َلك ُ
حي َس ُ
ان ِيف َك َبد (َ )4أ َ ْ
َني (َ )8ولِ َسانًا َو َش َف َت ْ ِ
ب َأ ْن َمل َي َر ُه َأ َحدٌ (َ )7أ َمل ن َْج َع ْل َل ُه َع ْين ْ ِ
ني (َ )9و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن
حي َس ُ
َأ َ ْ
ْ
ْ
(( ﴾)10البلد)
وقال َ ﴿:ه ْل َأتَى ع ََىل ْ ِ ِ ِ ِ
ورا ( )1إِنَّا َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان
اإلن َْسان حنيٌ م َن الدَّ ْه ِر َمل ْ َي ُك ْن َش ْيئًا َم ْذ ُك ً
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ورا (﴾)3
السبِ َيل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
م ْن ُن ْط َفة َأ ْم َشاجٍ َن ْبتَليه َف َج َع ْلنَا ُه َسمي ًعا َبص ًريا ( )2إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
(اإلنسان)
وقال يصف حتمل البرش مجيعا للمسؤولية الثقيلة مسؤولية التكليف بام حتمله من نزوع
للخري وللرش  ﴿:إِنَّا عَر ْضنَا ْاألَما َن َة ع ََىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
حي ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن
ال َف َأ َب ْ َ
َّ َ َ
ني َأ ْن َ ْ
َ
َ
وال ( )72لِيع ِّذب اهللَُّ املُْنَافِ ِقنيَ واملُْنَافِ َق ِ
ات َواملُْ ْ ِ
مح َل َها ْ ِ
َان َظ ُلو ًما َج ُه ً
ان إِ َّن ُه ك َ
اإلن َْس ُ
رشكِنيَ
ِمن َْها َو َ َ
َ
َُ َ
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َات وي ُتوب اهللَُّ ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ واملُْؤْ ِمن ِ
واملُْ ْ ِ ِ
َات َوك َ
ورا َر ِح ًيام (( ﴾)73األحزاب)
َ
رشك َ َ َ
َ
َان اهللَُّ َغ ُف ً
مل أجد ما أجيبهم به ..فلذلك رحت أبحث يف الكتاب املقدس ،وفيام تركه آباء الكنيسة
وقديسوها لعيل أظفر بأي جواب ..وقد ظفرت ببعض ما ذكرت لك.
 4ـ العقوبة العامة
قلت :دعنا من هذا ..وهلم نتحدث عن العقيدة الرابعة ..عقيدة العقوبة العامة..
ألديك تساؤالت حوهلا؟ ..قل وال هتب ..فصدري واسع لكل ما تذكره.
قال :لدي تساؤالت كثرية حوهلا ..ولكني لن أذكرها لك حتى ترشح يل ما تراه فيها..
فربام كان سبب تساؤاليت أين أمحل نظرة خاطئة عنها.
قلت :لقد رشحها آباء الكنسية وقديسوها بام ال مزيد عليه..
قال :فام قالوا؟
قلت :لقد ذكروا أن اخلطيئة املتوارثة ال بد أن تؤدي إىل العقوبة العامة.
قال :أتقصد أن العموم الذين ورثوا اخلطيئة من أبيهم سيناهلم حظهم من العقاب؟
قلت :أجل ..فبام أن مجيع اجلنس البرشي مولودون وهم حيملون وزر اخلطيئة ،فإن
عدالة اهلل تقتيض دفع الثمن لكل خطيئة ..ولن يسمح اهلل ،بل وال يقدر أن يسمح خلطيئة دون
قصاص.
لقد قال بولس يف رسالته إىل رومية ( ( :)12 : 5من أجل ذلك كأنام بإنسان واحد
دخلت اخلطية إىل العامل ،وباخلطية املوت ،وهكذا اجتاز املوت إىل مجيع الناس إذ اخطأ اجلميع)
التفت إليه ،وقلت :ألديك إشكاالت ترتبط هبذا؟
قال :أجل ..إن العقد السابقة مل تزدها هذه العقيدة اجلديدة إال تعقيدا ..واسمح يل أن
أبث لك بام يف نفيس منها ،فإين أراك واسع الصدر.
لطاملا تساءلت بيني وبني نفيس ،أقول :إذا كان بسبب خطيئة آدم اجتاز املوت إىل مجيع
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الناس ،فلامذا ما يزال املوت مستمر ًا بعد أن فدى املسيح العامل وصاحلنا مع اهلل ؟
وملاذا سار اخنوخ مع اهلل ومل ير املوت كام يقول الكتاب مع أنه مل ينعم يف ذلك احلني
بالفداء؟
وملاذا صعد إيليا النبي أيض ًا إيل السامء ومل ير املوت ،مع أنه مل ينعم يف ذلك احلني بالفداء؟
وملاذا أثنى الكتاب املقدس عىل الكثري ممن مل ينعموا بالفداء ..ومل يذكر هلم أي عقوبة..
بل إنه فوق ذلك نص عىل براءهتم من اخلطيئة األصلية..
التفت إيل ،وقال :أنت تعرف أن الكتاب املقدس ـ بأسفاره مجيعا ـ يشهد لكثريين
باخلريية ويثني عليهم ،ولو كانوا مرسبلني باخلطيئة األصلية ملا استحقوا هذا الثناء:
منهم األطفال الذين قال فيهم املسيح يف إحدى وصاياه ـ كام يف ( متى ( ،) 4 - 3/18
وانظر مرقس  ) 16/13/10ـ ( :احلق أقول لكم ،إن مل ترجعوا وتصريوا مثل األوالد فلن
تدخلوا ملكوت الساموات ،فمن وضع نفسه مثل هذا الولد ،فهو األعظم يف ملكوت
الساموات)
وعندها هنر تالميذه أطفاالً قال ـ كام يف ( متى  ) 14 - 13/19ـ( :دعوا األوالد يأتون
إ ّيل وال متنعوهم ،ألن ملثل هؤالء ملكوت الساموات )
إن هذين النصني يشريان برصاحة إىل طهارة األطفال من اخلطيئة األصلية ..ولذلك
جعلهم املسيح مث ً
ال لألبرار الذين يدخلون اجلنة.
التفت إيل مبتسام ،وقال :هذا ما يقوله املسيح ..لكن القديس الكبري أوغسطينوس كان
حيكم باهلالك عىل مجيع األطفال غري املعمدين ،وكان يفتي فوق ذلك بأهنم حيرقون يف نار
جهنم.
املسيح مل يكتف برباءة الصغار ..بل ذكر براءة األبرار ..فهو يقول ـ كام يف ( لوقا 32/5
) ـ( :مل آت ألدعو أبرار ًا ،بل خطاة إىل التوبة ) ،فكيف يوجد أبرار ،وملا يصلب املسيح؟
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وهؤالء األبرار ذكرهتم نصوص التوراة وأثنت عليهم ومل تتحدث عن قيدهم باخلطيئة
املوروثة :ففي ( حزقيال ( :)23 - 19/18كان كالم الرب إىل قائالً :ما لكم أنتم ترضبون هذا
املثل عىل أرض إْسائيل قائلني :اآلباء أكلوا احلرصم ،وأسنان األبناء َضست ،حي يقول
السيد الرب ..اإلنسان الذي كان بار ًا وفعل حق ًا وعدالً ،مل يأكل عىل اجلبال ،ومل يرفع عينيه إىل
أصنام بيت إْسائيل ،ومل ينجس امرأة قريبه ،ومل يقرب طامث ًا ،ومل يظلم إنسان ًا ..فهو بار ،حياة
حييا يقول السيد الرب) ..إن هذا النص يشري إىل أن كل من يعمل الصاحلات يكون بار ًا ،وال
تؤثر فيه خطية آدم أو غريه.
مل يكتف الكتاب املقدس هبذا الكالم املجمل ..بل إنه ذكر األمثلة الكثرية عن األبرار
الذين مل تكبلهم اخلطيئة:
فمن األنبياء الذين أثنت عليهم التوراة أخنوخ ..ففي ( التكوين  ( :) 24/5وسار
أخنوخ مع اهلل ،ومل يوجد ألن اهلل أخذه) ..و قال عنه بولس ـ كام يف (عربانيني  )5/11ـ ( :
باإليامن نقل أخنوخ لكيال يرى املوت ،ومل يوجد ألن اهلل نقله ،إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرىض
اهلل)
ال بار ًا كام ً
ومنهم نوح ..ففي( التكوين  ( :)9/6وكان نوح رج ً
ال يف أجياله ،وسار نوح
مع اهلل )
ومنهم إبراهيم فقد قيل له ـ كام يف ( التكوين  )1/11ـ  ( :ال ختف يا إبرام أنا ترس لك،
أجرك كثري جد ًا) ،وقيل عنه ـ كام يف ( التكوين  )1/24ـ ( :بارك الرب إبراهيم يف كل َشء )
ومنهم أيوب ..ذلك الذي قيل فيه ـ كام يف (أيوب  9-8/33ـ ( :قد قلت يف مسامعي،
وصوت أقوالك سمعت .قلت :أنا بريء بال ذنب ،زكي أنا وال إثم يل)
ومنهم يوحنا املعمدان الذي قيل فيه ـ كام يف ( متى  )11/11ـ ( :احلق أقول لكم :مل
يقم بني املولودين من النساء أعظم من يوحنا املعمدان ) ..وقال عنه لوقا ـ كام يف (لوقا )15/1
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ـ( :ألنه يكون عظي ًام أمام الرب ،ومخر ًا ومسكر ًا ال يرشب)
مل يكتف الكتاب املقدس بالثناء عىل هؤالء األنبياء ..بل إنه كال ثناء كثريا عىل بعض
من مل يكونوا أنبياء..
منهم هابيل بن آدم الذي تقبل اهلل منه ذبيحته لصالحه ،ومل يقبلها من أخيه ،فلم متنعه
اخلطيئة األصلية عن أن يكون عند اهلل مقبوالً كام (التكوين  ..)4/4وقد قال عنه بولس ـ كام
يف (عربانيني  )4/11ـ ( :باإليامن قدم هابيل هللّ ذبيحة أفضل من قايني ،فبه شهد له أنه بار ،إذ
شهد اهلل لقرابينه)
ومنهم الناجون مع نوح كلهم من األبرار ففي ( التكوين  ( :) 23/7-12/6ورأى
اهلل األرض ،فإذا هي فسدت ،إذ كان كل برش قد أفسد طريقه عىل األرض فقال اهلل لنوح :هناية
كل برش أتت أمامي ...وتبقى نوح والذين معه يف الفلك فقط) ..ولو كانت اخلطيئة موروثة ملا
كان ثمة مربر هلذا التفريق.
ومنهم الوي بن يعقوب ،والذي اختص وسبطه بالكهانة ،حيث قال اهلل عنه ـ كام يف
(مالخي  )7-5/2ـ( :عهدي معه للحياة والسالم ،وأعطيته إيامها للتقوى ،فاتقاين ،ومن
اسمي ارتاع هو ،رشيعة احلق كانت يف فِيه ،وإثم مل يوجد يف شفتيه ،سلك معي يف السالم
واالستقامة ،وأرجع كثريين عن اإلثم ،ألن شفتي الكاهن حتفظان معرفة ،ومن فمه يطلبون
الرشيعة ،ألنه رسول رب اجلنود)
ومنهم البقية املؤمنة يف بني إْسائيل ..كام قال الرب يف خطاب أورشليم حمدث ًا إياها
ِ
وسطك شعب ًا بائس ًا ومسكين ًا ،فيتوكلون عىل
عنهم ـ كام يف (صفنيا  )13-12/3ـ( :وأبقي يف
اسم الرب ،بقي ُة إْسائيل ال يفعلون إث ًام ،وال يتكلمون بالكذب ،وال يوجد يف أفواههم لسان
غش ،ألهنم يرعون ويربضون) ..فهؤالء اليهود الباقون يف أورشليم ـ كام ذكر هذا النص
املقدس ـ منزهون عن اإلثم واخلطية.
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 5ـ كفارة اخلطيئة
قلت :دعنا من هذا ..وهلم نتحدث عن العقيدة اخلامسة  ..عقيدة كفارة اخلطيئة..
ألديك تساؤالت حوهلا؟
قال :لدي تساؤالت كثرية حوهلا ..ولكني لن أذكرها لك حتى ترشح يل ما تراه فيها..
فربام كان سبب تساؤاليت أين أمحل نظرة خاطئة عنها.
قلت :لقد ذكر هذه العقيدة بولس يف رسالته إىل العربانيني (  ) 22 : 9عندما قال ( :
وكل َشء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم ،وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة)
فهذا النص يدل عىل أن كفارة اخلطيئة حتتاج إىل دم يسفك ..وبقدر عظم اخلطيئة يكون
قدر الدم..
التفت إليه ،وقلت :هذا ما قرره بولس ..وهذا ما جرى عليه قديسونا ..فهل لديك
اعرتاض عليه؟
قال :حاشا ..فمن أنا ومن بولس ..أنا عبد ضعيف فقري أحن إىل اخلالص ..ولوال
حاجة اخلالص إىل البحث الصادق ،والتحري الدقيق ما كنت ألطرح هذه التساؤالت ..التي
ال أطرحها معرتضا ..بل أطرحها ،وأنا أحترى احلق ،وأطلبه..
قلت :فام تساؤالتك حول ما قال بولس؟
قال :لقد رأيت بولس يعتمد عىل رشيعة العهد القديم يف تقرير هذا.
قلت :أجل ..فقد ذكر الناموس ..والناموس مل يقرر إال يف العهد القديم.
قال :وقد نص عىل أن الكفارة ال تكون إال بالدم.
قلت :ذلك صحيح.
قال :لكني وجدت العهد القديم ينص عىل خالف هذا ..نعم هو يذكر الدم ..ولكنه
يذكر معه التوبة ..بل إنه يعترب التوبة أعظم من الدم..
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لقد قرأت يف (هوشع  (:)7-6 : 6إين أطلب رمحة ال ذبيحة ،ومعرفتي أكثر من
املحرقات ولكنكم مثل آدم ،نقضتم عهدي)
وقرأت فيه (هوشع  (:)3-1 : 14ارجع تائبا ياإْسائيل إىل الرب إهلك ،ألنك قد
تعثرت بخطيئتك .امحلوا معكم كالم ابتهال وارجعوا إىل الرب قائلني له :انزع إثمنا ،وتقبلنا
بفائق رمحتك ،فنزجي إليك محد شفاهنا كالقرابني .إن أشور لن ختلصنا ،ولن نعتمد عىل خيول
مرص إلنقاذنا ،ولن نقول لألوثان صنعة أيدينا( :أنتم آهلتنا) ألن فيك وحدك جيد اليتيم رمحة)
وقرأت يف (ميخا  (:)8-6 : 6يارب :بامذا أتقدم عندما أمثل أمام الرب وأسجد يف
حرضة اهلل العيل؟ هل أتقدم منه بمحرقات وبعجول حولية ؟ هل يرس الرب بألوف أهنار زيت
؟ هل أقرب بكري فداء إثمي وثمرة جسدي تكفريا عن خطيئة نفيس؟ لقد أوضح لك الرب
أهيا اإلنسان ما هو صالح .وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل ،وحتب الرمحة ،وتسلك
متواضعا مع إهلك)
وقرأت يف (مزمور  ( : 6 :40مل ترد أو تطلب ذبائح وحمرقات عن اخلطيئة ،لكنك
وهبتني أذنني صاغيتني مطيعتني )
وقرأت يف (مزمور (:)17 – 16 : 51 :فإنك ال ترس بذبيحة ،وإال كنت أقدمها.
بمحرقة ال ترىض إن الذبائح التي يطلبها اهلل هي روح منكرسة .فال حتتقرن القلب املنكرس
واملنسحق يااهلل)
وقرأت يف (مزمور  ( :) 31– 30 : 69أسبح اسم اهلل بنشيد وأعظمه بحمد .فيطيب
ذلك لدى الرب أكثر من حمرقة :ثور أو عجل )
وقرأت يف يف (إرمياء ( : ) 22 : 7 :هكذا قال رب اجلنود إله إْسائيل  :ضموا حمارقكم
إىل ذبائحكم وكلوا حل ًام ،ألين مل أكلم آبائكم وال أوصيتكم يوم أخرجتهم من أرض مرص بشأن
حمرقة وذبيحة ،بل إنام أوصيتهم هبذا األمر قائالً :أطيعوا صويت فأكون لكم إهل ًا وأنتم تكونون
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يل شعب ًا ،وسريوا يف الطريق الذي أوصيتكم به ليحسن إليكم)
التفت إيل ،وقال :إن هذه العقائد تتوافق متاما مع ما ذكره القرآن ..فهو يذكر أن التوبة
هي التي تكفر اخلطيئة ،ال القرابني..
اد ِه وي ْأ ُخ ُذ الصدَ َق ِ
ِ ِ
ات َو َأ َّن اهللََّ ُه َو
َّ
لقد ورد فيه َ ﴿:أ َمل ْ َي ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ ُه َو َي ْق َب ُل الت َّْو َب َة َع ْن ع َب َ َ
الر ِحيم ﴾ (التوبة ..)104 :وفيه َ ﴿:و َم ْن َي ْع َم ْل ُسوء ًا َأ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َس ُه ُث َّم َي ْس َتغ ِْف ِر اهللََّ َجيِ ِد
الت ََّّو ُ
اب َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ْس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم ال
اهللََّ َغ ُفور ًا َرحيام ﴾ (النساء  ..)110:وفيه ُ ﴿:ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ

الذ ُنوب َمجِيع ًا إِ َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ (الزمر ..)53 :وفيه ﴿:
ُ َ
َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْمحَة اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َيغْف ُر ُّ َ
الرح ُ
ُ َّ
و َأ ِن اس َتغ ِْفروا رب ُكم ُثم ُتوبوا إِ َلي ِه يم ِّتع ُكم متَاع ًا حسن ًا إِ َىل َأج ٍل مسمى ويؤْ ِ
ت ُك َّل ِذي َف ْض ٍل
َ ُ َ ّ ً َُ
َ
َ َ
ْ ُ َ َّ ْ َّ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ
اب َي ْو ٍم كَبِ ٍري﴾ (هود ..)3:وفيه َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َف ْض َل ُه َوإِ ْن ت ََو َّل ْوا َفإِ ِّين َأ َخ ُ
اف َع َل ْي ُك ْم ع ََذ َ
ُتوبوا إِ َىل اهللَِّ تَوب ًة نَصوح ًا عَسى رب ُكم َأ ْن ي َك ِّفر َعنْ ُكم سيئَاتِ ُكم ويدْ ِخ َل ُكم جن ٍ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
َّات َ ْ
ْ َ
ْ َُ
ْ َ ِّ
َْ ُ
ُ
َ َ ُّ ْ ُ َ
ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َوبِ َأ ْي َام ِ ِهن ْم َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا
ور ُه ْم َي ْس َعى َب ْ َ
ْاألَ ْهنَ ُار َي ْو َم ال ُخي ِْزي اهللَُّ النَّبِ َّي َوا َّلذي َن آ َمنُوا َم َع ُه ُن ُ
ِ
ِ
ِ
َش ٍء َق ِد ٌير﴾ (التحريم)8:
َأ ْمت ْم َلنَا ُن َ
ورنَا َواغْف ْر َلنَا إن ََّك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
وأخرب القرآن أن كل الرسل جاءوا هبذا ..ففيه  ﴿:وما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ ِ
اع بِإِ ْذ ِن
ول إال ل ُي َط َ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ
اهللَِّ َو َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّواب ًا
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
َر ِحي ًام﴾ (النساء)64:
ِ ِ
ِ
الس َام َء
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْيه ُي ْرس ِل َّ
وأخرب عن نوح أنه قال لقومه َ ﴿:و َيا َق ْو ِم ْ
َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َرار ًا َو َي ِز ْد ُك ْم ُق َّو ًة إِ َىل ُق َّوتِ ُك ْم َوال َتت ََو َّل ْوا جمُ ِْر ِمنيَ ﴾ (هود)52:
ِ ِ ٍ
َري ُه ُه َو َأن َْش َأ ُك ْم ِم َن
وعن صالح أنه قال لقومه َ ﴿:يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللََّ َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ْاألَ ْر ِ
يب﴾ (هود)61:
يب جمُ ِ ٌ
اس َتغْف ُرو ُه ُث َّم ُتو ُبوا إِ َل ْيه إِ َّن َر ِّيب َق ِر ٌ
اس َت ْع َم َر ُك ْم ف َ
يها َف ْ
ض َو ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
جي ِر َمنَّ ُك ْم ش َقاقي َأ ْن ُيصي َب ُك ْم م ْث ُل َما َأ َص َ
وعن شعيب أنه قال لقومه َ ﴿:و َيا َق ْو ِم َال َ ْ
ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
ٍ
اس َتغ ِْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا
َق ْو َم ُنوحٍ َأ ْو َق ْو َم ُهود َأ ْو َق ْو َم َصالحٍ َو َما َق ْو ُم ُلوط منْ ُك ْم بِ َبعيد (َ )89و ْ
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ِ
ِ
يم َو ُدو ٌد (( ﴾ )90هود)
إِ َل ْيه إِ َّن َر ِّيب َرح ٌ
وبمثل ذلك وردت األحاديث الكثرية عن حممد ..وإن شئت رويت لك منها ما يؤكد
لك ذلك.
قلت :يرسين ذلك ..فحدثني ..فقد ذكرت لك أين واسع الصدر ..وأين ال هيمني إال
احلقيقة..
انطلق وجهه بابتسامة عذبة ،ثم قال :لقد ورد يف احلديث قول حممد  ( :إن اهلل عز و جل
يبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع
()1

الشمس من مغرهبا)

()2

ويف حديث آخر قال  ( :من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليه)

ويف حديث آخر قال ( :إن من قبل املغرب لبابا مسرية عرضه أربعون عاما أو سبعون
سنة فتحه اهلل عز وجل للتوبة يوم خلق الساموات واألرض ،فال يغلقه حتى تطلع الشمس
()3

منه)

ويف حديث آخر قال  ( :للجنة ثامنية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع
()4

الشمس من نحوه)

()5

ويف حديث آخر قال ( :لو أخطأتم حتى تبلغ السامء ثم تبتم لتاب اهلل عليكم)
()6

ويف حديث آخر قال ( :من سعادة املرء أن يطول عمره ويرزقه اهلل اإلنابة)
( )1رواه مسلم والنسائي.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه الرتمذي يف حديث البيهقي واللفظ له وقال الرتمذي حديث حسن صحيح.
( )4رواه أبو يعىل والطرباين بإسناد جيد.
( )5رواه ابن ماجه بإسناد جيد.
( )6رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد.
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()2

ويف حديث آخر قال ( :املؤمن واه راقع( ،)1فسعيد من هلك عىل رقعه)

ويف حديث آخر قال ( :مثل املؤمن ومثل اإليامن كمثل الفرس يف آخيته( )3جيول ثم
يرجع إىل آخيته ،وإن املؤمن يسهو ثم يرجع ،فأطعموا طعامكم األتقياء ،وأولوا معروفكم
()4

املؤمنني)

()5

ويف حديث آخر قال ( :كل ابن آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون)

ويف حديث آخر قال ( :إن عبدا أصاب ذنبا ،فقال يا رب إين أذنبت ذنبا فاغفره ،فقال
له ربه :علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ،ويأخذ به ،فغفر له ،ثم مكث ما شاء اهلل ،ثم أصاب
ذنبا آخر ،فقال :يا رب إين أذنبت ذنبا آخر ،فاغفره يل ،قال ربه :علم عبدي أن له ربا يغفر
الذنب ويأخذ به ،فغفر له ،ثم مكث ما شاء اهلل ،ثم أصاب ذنبا آخر فقال :يا رب إين أذنبت
ذنبا فاغفره يل ،فقال ربه :علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه :غفرت لعبدي
()6

فليعمل ما شاء)

ويف حديث آخر قال ( :إن املؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه ،فإن تاب
ونزع واستغفر صقل منها ،وإن زاد زادت حتى يغلف هبا قلبه فذلك الران الذي ذكر اهلل يف
ان ع ََىل ُق ُل ِ ِ
وهب ْم َما كَا ُنوا َيك ِْس ُب َ
كتابه  ﴿:ك ََّال َب ْل َر َ
ون ﴾ (املطففني)14:

()7

ويف حديث آخر أن بعضهم سأله ،فقال :يا رسول اهلل أوصني ،قال (:عليك بتقوى اهلل
( )1معنى واه مذنب وراقع يعني تائب مستغفر.
( )2رواه البزار والطرباين يف الصغري واألوسط.
( )3اآلخية  :هي حبل يدفن يف األرض مثنيا ويربز منه كالعروة تشد إليها الدابة ..وقيل هو عود يعرض يف احلائط تشد إليه الدابة.
( )4رواه ابن حبان يف صحيحه.
( )5رواه الرتمذي وابن ماجه واحلاكم كلهم من رواية عيل بن مسعدة وقال الرتمذي حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عيل بن
مسعدة عن قتادة وقال احلاكم صحيح اإلسناد.
( )6رواه البخاري ومسلم.
( )7رواه الرتمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم.
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ما استطعت ،واذكر اهلل عند كل حجر وشجر ،وما عملت من سوء ،فأحدث له توبة الرس
()1

بالرس والعالنية بالعالنية)

()3( )2
ويف حديث آخر قال (:إن اهلل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر )

ويف حديث آخر قال ( :إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى اهلل عز و جل حفظته ذنوبه،
وأنسى ذلك جوارحه ومعامله من األرض حتى يلقى اهلل يوم القيامة وليس عليه شاهد من اهلل
بذنب)

()4

ويف حديث آخر قال ( :النادم ينتظر من اهلل الرمحة ،واملعجب ينتظر املقت ،واعلموا عباد
اهلل أن كل عامل سيقدم عىل عمله وال خيرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله ،وإنام
األعامل بخواتيمها ،والليل والنهار مطيتان ،فأحسنوا السري عليهام إىل اآلخرة ،واحذروا
التسويف ،فإن املوت يأيت بغتة ،وال يغرتن أحدكم بحلم اهلل عز وجل ،فإن اجلنة والنار أقرب
إىل أحدكم من رشاك نعله) ،ثم قرأ رسول اهلل َ ﴿:ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ًريا َي َر ُه (َ )7و َم ْن
ٍ
ِ
()5
رشا َي َر ُه (( ﴾)8الزلزلة)
َي ْع َم ْل م ْث َق َال َذ َّرة َ ًّ
()6

ويف حديث آخر قال ( :التائب من الذنب كمن ال ذنب له)
()7

ويف حديث آخر قال ( :الندم توبة)

ويف حديث آخر قال ( :ما علم اهلل من عبد ندامة عىل ذنب إال غفر له قبل أن يستغفره

( )1رواه الطرباين.
( )2يغرغر :ما مل تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة اليشء الذي يتغرغر به.
( )3رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حديث حسن.
( )4رواه األصبهاين.
( )5رواه األصبهاين.
( )6رواه ابن ماجه والطرباين.
( )7رواه ابن حبان يف صحيحه ،واحلاكم وقال صحيح اإلسناد.
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()1

منه)

ويف حديث آخر قال ( :ليس أحد أحب إليه املدح من اهلل من أجل ذلك مدح نفسه
وليس أحد أغري من اهلل من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من اهلل من
()2

أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل)

ويف حديث آخر قال ( :والذي نفيس بيده لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون
()3

فيستغفرون اهلل فيغفر هلم)

ويف حديث آخر قال ( :قال اهلل عز و جل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه حيث يذكرين
واهلل هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم جيد ضالته بالفالة ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا
()4

ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إيل يميش أقبلت إليه أهرول)

ويف حديث آخر قال ( :من تقرب إىل اهلل عز و جل شربا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب
إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أقبل إىل اهلل عز و جل ماشيا أقبل إليه مهروال واهلل أعىل وأجل
()5

واهلل أعىل وأجل واهلل أعىل وأجل)

ويف حديث آخر قال  ( :قال اهلل عز و جل يابن آدم قم إيل أمش إليك وامش إيل أهرول
()6

إليك)

ويف حديث آخر قال ( :من أحسن فيام بقي غفر له ما مىض ومن أساء فيام بقي أخذ بام

( )1رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم وغريه.
( )4رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه.
( )5رواه أمحد والطرباين وإسنادمها حسن.
( )6رواه أمحد بإسناد صحيح.
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()1

مىض وما بقي)

ويف حديث آخر قال  ( :إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل احلسنات كمثل رجل
كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت
()2

أخرى حتى خترج إىل األرض)

ويف حديث آخر أن بعضهم أراد سفرا ،فقال :يا رسول اهلل أوصني ،فقال( :اعبد اهلل
()3

وال ترشك به شيئا) قال :يا رسول اهلل زدين قال  ( :إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك)

ويف حديث آخر روي أن قريشا قالت ملحمد  ( :ادع لنا ربك جيعل لنا الصفا ذهبا ،فإن
أصبح ذهبا اتبعناك) ،فدعا ربه فأتاه جربيل  فقال :إن ربك يقرئك السالم ،ويقول لك :إن
شئت أصبح هلم الصفا ذهبا ،فمن كفر منهم عذبته عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني ،وإن شئت
()4

فتحت هلم باب التوبة والرمحة ،قال( :بل باب التوبة والرمحة)

ويف حديث آخر قال ( :اتق اهلل حيثام كنت ،وأتبع السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس
()5

بخلق حسن)

التفت إيل ،وقال :اسمح يل ..لقد أطلت عليك يف رواية األحاديث ..لست أدري لعل
هذا من آثار بداية حيايت التي كنت فيها مسلام ..لكني أشعر أن تلك املعاين التي ذكرها حممد ال
ختتلف كثريا عن املعاين التي جاء العهد القديم يقررها..
فقد قال الرب يف (إشعيا ( :) 7 : 55 :ليرتك الرشير طريقه واألثيم أفكاره ،وليتب إىل
الرب فريمحه ،ولريجع إىل إهلنا ألنه يكثر الغفران)
( )1رواه الطرباين بإسناد حسن.
( )2رواه أمحد والطرباين بإسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح.
( )3رواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح اإلسناد.
( )4رواه الطرباين ورواته رواة الصحيح.
( )5رواه الرتمذي وقال حديث حسن.
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وقال يف (حزقيال (:)11 : 33:حي أنا يقول السيد الرب ،إين ال أبتهج بموت الرشير
بل بأن يرتدع عن غيه وحييا)
وقال يف (حزقيال ( : )22- 21 : 18:ولكن إن رجع الرشير عن خطاياه كلها التي
ارتكبها ،ومارس مجيع فرائيض وصنع ما هو عدل وحق فإنه حتام حييا ،ال يموت وال تذكر له
مجيع آثامه التي ارتكبها .إنام حييا بربه الذي عمله)
وورد يف (خروج )40:12 :أن الرب غفر هلارون خطأه ،وأمر بجعله وذريته كهنة عىل
بني اْسائيل.
وجاء يف بداية املزمور األول قول الرب(:طوبى لإلنسان الذي ال يتبع مشورة األرشار،
وال يقف يف طريق اخلاطئني ،وال جيالس املستهزئني ..بل يف رشيعة الرب هبجته ،يتأمل فيها
هنارا وليال ..فيكون كشجرة مغروسة عند جماري املياه ،تعطي ثمرها يف حينه ،وورقها ال يذبل،
وكل ما يصنعه يفلح)
انظر ..لقد أخرب الرب ـ عىل لسان داود ـ أن االشتغال بأسباب اخلري ومفارقة أهل الرش
وحدها تكفي للخالص..
قلت :مع احرتامي ملا ذكرت ..ولكني أريد أن أنبهك عىل ناحية مهمة جدا ربام مل تتمكن
من معرفتها بعد.
نظر إيل باهتامم ،وقال :يرسين أن أعلمها منك.
قال :أرى أنك هتتم كثريا بالعهد القديم ..وتنسى أن العهد اجلديد هو األساس يف
املسيحية ال العهد القديم ..فلن تفهم املسيحية حق الفهم ..أو لن تتجىل لك املسيحية بصورهتا
الرائعة الكاملة إال عندما جتلس حتت ظالل العهد اجلديد.
ابتسم ،وقال :بىل ..لقد جلست ..جلست كثريا ..وقد سمعت املسيح أثناء جلويس
حتت ظالل العهد اجلديد يقول ـ كام يف (متى ( :) 17 : 5:ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس
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أو األنبياء ..ما جئت ألنقض بل ألكمل)
ووجدت فيه ـ كام يف (متى )1 :23:ـ  (:حينئذ خاطب يسوع اجلموع وتالميذه قائال:
(عىل كريس موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه
ولكن حسب أعامهلم ال تعملوا ألهنم يقولون وال يفعلون)
وسمعته يقول ـ كام يف (متى (:) 16 : 19:إن أردت أن تدخل احلياة فاحفظ الوصايا)..
أي اتبع تعاليم التوراة واعمل هبا.
 6ـ صلب املسيح
قلت :ال بأس ..دعنا من هذا ..وهيا نتحدث عن العقيدة السادسة املرتبطة هبذا ..عقيدة
صلب املسيح ..ألديك تساؤالت حوهلا؟
قال :اذكر يل ما تنص عليه هذه العقيدة ..وسأذكر مل ما عرض يل من وساوس بسببها.
قلت :يعتقد املسيحيون أن املسيح صلب.
قال :فبم يستدلون عىل ذلك؟
قلت :إن هذا ال حيتاج إىل استدالل ..فقد ورد النص عىل الصلب يف األناجيل..
أمل تقرأ ما ورد يف األناجيل من اإلصحاحات املطولة لصلب املسيح ،ذاكر ًة الكثري من
تفاصيل القبض عليه ،وحماكمته ،وصلبه ،ثم دفنه ،ثم قيامته ،فصعوده إىل السامء؟
أمل تعرف أن هذه العقيدة هي عصب املسيحية وحمورها ..لقد قال الكاردينال
اإلنجليزي (منينغ) يصور أمهية حادثة الصلب يف كتابه (كهنوت األبدية) بقوله (:ال ختفى أمهية
هذا البحث املوجب للحرية ،فإنه إذا مل تكن وفاة املسيح صلب ًا حقيقية ،فحينئذ يكون بناء عقيدة
الكنيسة قد هدم من األساس ،ألنه إذا مل يمت املسيح عىل الصليب ،ال توجد الذبيحة ،وال
النجاة ،وال التثليث ..فبولس واحلواريون ومجيع الكنائس كلهم يدعون هذا ،أي أنه إذا مل يمت
املسيح ال تكون قيامة أيض ًا)؟
155

وقال ( :جوردن مولتامن) يف كتابه (اإلله املصلوب) ( :إن وفاة يسوع عيل الصليب هي
عصب كل العقيدة املسيحية)
بل قال قبلهم ( بولس) يؤكد هذا ويؤسس له  ( :إن مل يكن املسيح قد قام ،فباطل
كرازتنا ،وباطل أيض ًا إيامنكم) ( كورنثوس ()14/15 )1
قال :بىل ..قرأت ذلك ..ولكن لدي بعض الشبهات مألت قلبي بالظلامت..
لست أدري ربام كان سبب ذلك هو أين كنت مسلام قبل أن أصري مسيحيا..
لقد قرأت يف القرآن ـ إبان إسالمي ـ أن اهلل أنجى املسيح من مؤامرات األعداء ..ففيه –
ائيل َعن َْك إِ ْذ ِج ْئتَهم بِا ْلبين ِ
عند ذكر تعداد نعم اهلل عىل املسيح ـ َ ﴿:وإِ ْذ َك َف ْف ُت َبنِي إِ ْْس َ
َات َف َق َال
ُ ْ َ ِّ
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِمن ُْه ْم إِ ْن َه َذا إال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ )(املائدة)110:

وفيه َ ﴿:و َمك َُروا َو َمك ََر اهللَُّ َواهللَُّ َخ ْ ُري املَْاكِ ِري َن ﴾ (آل عمران ،)54:أي أهنم كادوا

ليقتلوه ،ولكن كيد اهلل أعظم من كيدهم.
وفيه عند ذكر بعض مالمح املؤامرة التي حاكها اليهود ضده َ ﴿:وبِ ُك ْف ِر ِه ْم َو َق ْو ِهل ْم ع ََىل
مريم هبتَانًا عَظِيام ( )156و َقو ِهلم إِنَّا َق َت ْلنَا املَْ ِس ِ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس َ
ول اهللَِّ َو َما َق َت ُلو ُه َو َما
َ
يح ع َ
َ ْ ْ
ً
َْ َ َ ُْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َص َل ُبو ُه َو َلكِ ْن ُش ِّب َه َهل ُ ْم َوإِ َّن ا َّل ِذي َن ْ
اع ال َّظ ِّن َو َما
اخ َت َل ُفوا فيه َلفي َش ٍّك منْ ُه َما َهل ُ ْم بِه م ْن ع ْل ٍم إال ا ِّت َب َ
َان اهللَُّ ع َِزيزً ا َحكِ ًيام (َ )158وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َق َت ُلو ُه َي ِقينًا (َ )157ب ْل َر َف َع ُه اهللَُّ إِ َل ْي ِه َوك َ
َاب إال
َل ُيؤْ ِمنَ َّن بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ُك ُ
ون َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا (( ﴾)159النساء)
يك ورافِع َك إِ َيل وم َطهر َك ِمن ا َّل ِذين َك َفروا وج ِ
ِ
اع ُل
َ ُ َ َ
َ
يسى إِ ِّين ُمت ََو ِّف َ َ َ ُ
َّ َ ُ ِّ ُ
وفيه  ﴿:إِ ْذ َق َال اهللَُّ َيا ع َ

وك َفو َق ا َّل ِذين َك َفروا إِ َىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة ُثم إِ َيل مر ِجع ُكم َف َأح ُكم بينَ ُكم فِيام ُكنْ ُتم فِ ِ
ِ
يه
َْ
ا َّلذي َن ا َّت َب ُع َ ْ
ْ
َ َ َّ َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ
َ ُ

ختتَلِ ُف َ
َْ
ون﴾ (آل عمران)55:

إن هذه اآليات مجيعا تنص رصاحة أو تلميحا عىل نجاة املسيح من مكر املاكرين ،وعىل
رفعه إىل السامء ،وأن أعداءه الذين أرادوا صلبه وقعوا يف الشك ..وتنص عىل أن املسيح يعود
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قبيل الساعة ،فيكون عالمة عىل قرب انقضاء الدنيا.
قلت :دعنا مما يقول القرآن ..فالعقائد املسيحية ال نستنبطها إال من كتابنا املقدس.
قال :صدقت ..وأنا مل أذكر ما ورد يف القرآن ألستدل به عىل إنكار هذه احلادثة ..وإنام
ذكرهتا باعتبارها دعوى حتتاج إىل حتقيق ..أليس القايض العادل هو الذي يقبل مجيع الدعاوى،
ثم يتعامل معها بعد ذلك بام يقتضيه التحقيق والتحري؟
قلت :بىل ..ذلك صحيح..
قال :فلنعترب ما ورد يف القرآن جمرد دعوى ..وهلم نناقشها بام يقتضيه البحث العلمي.
قلت :لك ذلك ..فناقشها بام تشاء.
قال :أنت ترى كام يرى كل آباء الكنيسة وقديسوها أن حادثة صلب املسيح هي حمور
املسيحية وقطبها الذي تدور عليه ..أليس كذلك؟
قلت :لقد ذكرت لك ذلك ..وذكرت لك النصوص الدالة عليه.
قال :أليس األصل يف مثل هذا أن ينقل بالتواتر ..أو ينقل نقال ال تعرتيه أي شبهة؟
قلت :بىل ..فال يمكن أن نعتمد يف األحداث اخلطرية إال عىل األدلة القطعية ..وقد قال
ِ ِ
الس ْم َع
القرآن الذي أراك ترجع إليه كل حني يقرر هذا َ ﴿:وال َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو َلئِ َك ك َ
َان َعنْ ُه َم ْسؤُ والً﴾ (االْساء ..)36:وفيه َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ ْن
َوا ْل َب َ َ
اس ٌق بِنَبأٍ َف َتبينُوا َأ ْن ُت ِصيبوا َقوم ًا بِجها َل ٍة َف ُتصبِحوا ع ََىل ما َفع ْل ُتم ن ِ
جاء ُكم َف ِ
َاد ِمنيَ ﴾
ْ ُ
َ َ
ْ
ُ
َ َ َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
(احلجرات)6:
قال :إن هذا يستدعي البحث يف الشهود الذين حرضوا احلادثة ..أجبني ..من هم
الشهود الذين وصفوا احلادثة عن رؤية؟
مل أدر بام أجيبه ،لكني قلت ،كام تعود رجال ديننا أن يقولوا :إن الكتاب املقدس ..ويف
أكثر من  500لغة إنسانية يتحدث عن صلب املسيح ..أفال يكفي هذا دليال؟
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ابتسم ،وقال :ما أمجل هذا الدليل ..وما أقواه ..إنه ينسف كل األدلة ..ولكنه يف نفس
الوقت يمكنه أن خيرج مجيع املجرمني من مجيع السجون ..وحيكم عىل مجيع األبرياء باإلعدام.
قلت :كيف تقول ذلك؟
قال :لو سلمنا باملنهج الذي يعتمده هذا الدليل ..فسيتحول كل املجرمني إىل مرتمجني..
ليرتمجوا دعاواهم إىل مجيع لغات العامل ،ثم يرموا هبا يف وجوه القضاة.
قلت :مل أفهم ما ترمي إليه.
قال :الكذبة ـ سعادة احلرب ـ تبقى كذبة ،ولو ترمجتها جلميع لغات العامل..
قلت :إذا مل تقبل هذا ..فهناك أربعة شهود ..وهم كتبة األناجيل..
قال :أول مالحظة يمكن أن خترق هبا هذه الشهادة هي أن كتبة األناجيل األربعة
مشكوك يف عالقتهم باملسيح(.)1
واملالحظة الثانية ..هي أن شهود اإلثبات مجيع ًا مل حيرضوا الواقعة التي يشهدون فيها،
كام قال مرقس( :فرتكه اجلميع وهربوا) ( مرقس)50/14 :
قلت :ولكن هذه الشهادة مسجلة عىل أكثر من  5000خمطوط..
ابتسم ،وقال :ما يقال يف املخطوطات قيل قبله يف الرتمجات ..بل إن شأن املخطوطات
أيرس ..فهو ال حيتاج إال القدرة عىل الكتابة..
ومع ذلك ..فقد بحثت يف هذا ،ووجدت أنه ال توجد من هذه النسخ مجيعا خمطوطتان
يسجل بخط مؤلفه ،وإن ُنسب إليه.
متطابقتان ..ولو تطابقت مجيعها ،فإن أي ًا منها مل َّ
مل أبحث أنا وحدي ..بل بحث الكثريون قبيل ..منهم (اينوك باول) الذي قال يف كتابه
(تطور األناجيل)( :قصة صلب الرومان للمسيح مل تكن موجودة يف النص األصيل
لألناجيل) ..وقد استند يف ذلك إىل إعادته ترمجة نسخة متى اليونانية ،فتبني له أن هناك أجزاء
( )1انظر التفاصيل املرتبة بكتبة األناجيل يف رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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وردت مكررة يف هذا اإلنجيل ،مما يوحي بأنه أعيدت كتابتها يف مرحلة تالية.
ومنهم (نينهام) مفرس إنجيل مرقس الذي علق عىل ما ورد يف ( مرقس 16 – 12/14
) ـ من أنه (يف اليوم األول من الفطري ،حني كانوا يذبحون الفصح ،قال له تالميذه :أين تريد
أن نميض ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنني من تالميذه ،وقال هلام :اذهبا إىل املدينة فيالقيكام
إنسان حامل جرة ماء اتبعاه )..ـ بقوله  ( :إن أغلب املفرسين يعتقدون أن هذه الفقرات أضيفت
فيام بعد لرواية مرقس ) ..واستند هؤالء هلذه الدعوى ألمرين:
أما أوهلام ..فهو أنه وصف اليوم الذي قيلت فيه القصة بأسلوب ال يستخدمه هيودي
معارص للمسيح.
وأما الثاين ،فهو أن كاتب العدد  17قال  ( :وملا كان املساء جاء مع االثني عرش( )..
مرقس  ،) 17/14وهو يتحدث عن جلوس املسيح مع تالميذه االثني عرش ،وهو ال يعلم
شيئ ًا عن رحلة اثنني منهم إلعداد الفصح.
ومنهم (جورج كريد) شارح إنجيل لوقا ..فقد علق عىل ما ورد يف ( لوقا - 33/23
 ) 34من أن املسيح قال عىل الصليب( :يا أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون) بقوله
( :لقد قيل إن هذه الصالة ربام تكون قد حميت من إحدى النسخ األوىل لإلنجيل بواسطة أحد
كتبة القرن الثاين ،الذي ظن أنه َشء ال يمكن تصديقه أن يغفر اهلل لليهود ،وبمالحظة ما حدث
من تدمري مزدوج ألورشليم يف عامي 70م و 135م صار من املؤكد أن اهلل مل يغفر هلم)
باإلضافة إىل هذا ،فإن هذه العبارة املهمة مل يذكرها سوى لوقا ..كام أغفلتها بعض
املخطوطات اهلامة للوقا.
التفت إيل ،وقال :هذه بعض الشهادات املسيحية الدالة عىل هذا..
قلت :أنا ال يكفيني إال شهادات األناجيل نفسها.
ابتسم ،وقال :كأنك تستفزين ألذكر لك تناقضات روايات الصلب يف األناجيل.
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قلت :أهناك تناقضات يف روايات الصلب؟
قال :أجل ..لقد رأيت األناجيل األربعة تتحدث عن تفاصيل كثرية يف رواية الصلب،
واملفروض أنه لو كانت هذه الروايات وحي ًا كام ندعي أن تتكامل روايات اإلنجيليني األربعة
وتتطابق.
قلت :فاَضب يل مثاال عىل هذه التناقضات.
قال :سأَضب لك أمثلة عنها ..أجبنيَ ..من الذي ذهب للقبض عىل يسوع؟
قلت :لقد ذكر متى ذلك ،فقال ( :مجع كثري بسيوف وعيص من عند رؤساء الكهنة
وشيوخ الشعب) (متى ) 52/26
قال :ولكن مرقس زاد عىل ذلك بأن ذكر من اجلمع الكتب َة والشيوخ ( انظر مرقس:
 ..) 43/14وذكر يوحنا أن اآلتني هم جند الرومان وخدم من عند رؤسا َء الكهنة ( انظر:
يوحنا  ..) 3/18ومل يذكر أي من الثالثة جميء رؤساء الكهنة ،لكن لوقا ذكر أن رؤساء الكهنة
جاءوا بأنفسهم للقبض عىل املسيح إذ يقول( :قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند اهليكل
والشيوخ املقبلني عليه) ( لوقا  ..) 52/22أال ترى التناقض بني لوقا والباقني؟
سكت ،فقال :أجبني ..متى حوكم املسيح؟
قلت :لقد ذكر لوقا أن ذلك كان صباح الليلة التي قبض عليه فيها ..لقد قال يف ذلك :
(وملا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة ،و َأصعدوه إىل جممعهم
قائلني :إن كنت أنت املسيح فقل لنا؟) ( لوقا )67 - 66/22
قال :هذا ما يقوله لوقا ..لكن الثالثة جيعلون املحاكمة يف ليلة القبض عليه ،قال مرقس:
(فمضوا بيسوع إىل رئيس الكهنة ،فاجتمع معه مجيع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة) (
مرقس ( ) 53/14 :وانظر  :متى  ،57/26ويوحنا  ..) 3/18أال ترى أن هناك فرقا بينها؟
سكت ،فقال :لقد تبع بطرس املسيح لريى حماكمته ،وقد أخربه املسيح بأنه سينكره يف
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تلك الليلة قبل أن يصيح الديك ..أجبني كم مرة أخرب املسيح بطرس بصياح الديك؟
قلت :لقد ذكر مرقس مرتني ..ففيه  ( :قبل أن يصيح الديك مرتني تنكرين ثالث
مرات) (مرقس ) 72/14
قال :ولكن الشهود الثالثة اآلخرين ذكروا مرة واحده ،ففي لوقا( :قبل أن يصيح
الديك تنكرين ثالث مرات) (لوقا  )60/22وهكذا يف (متى  ..)74/26وهكذا يف (يوحنا
 ..) 27/18لقد ذكر الثالثة خالل القصة صياح ًا واحد ًا فقط ،خالف ًا ملا زعمه مرقس.
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام.
سكت ،فقال :أجبني أين تعرفت عليه اجلارية أول مرة؟
قلت :لقد ذكر متى ويوحنا أنه كان حينذاك خارج الدار ففي ( متى :) 75 ،69/26
(وأما بطرس فكان جالس ًا خارج ًا يف الدار.فجاءت إليه جارية قائلة :وأنت كنت مع يسوع
اجللييل) ..وهذا ما ويؤكده يوحنا ،ففيه (يوحنا  (:)16/8وأما بطرس فكان واقف ًا عند الباب
خارج ًا)
قال :ولكن مرقس ولوقا ذكرا أنه كان داخل الدار يستدفئ من الربد ..قال مرقس( :بينام
كان بطرس يف الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة .فلام رأت بطرس يستدفئ
نظرت إليه وقالت :وأنت كنت مع يسوع النارصي)(مرقس  ،) 66 /14ويف لوقا( :وملا
أَضموا نار ًا يف وسط الدار وجلسوا مع ًا جلس بطرس بينهم .فرأته جارية جالس ًا عند النار
فتفرست فيه وقالت :وهذا كان معه( )..لوقا ) 56-55/22
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..من الذي تعرف عىل املسيح يف املرة الثانية ؟
قلت :لقد ذكر متى أهنا جارية أخرى ..ففيه ( متى  ( :) 71/26ثم إذ خرج إىل الدهليز
رأته أخرى فقالت للذين هناك :وهذا كان مع يسوع النارصي)
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قال :لكن مرقس ذكر أنه رأته نفس اجلارية ،ففيه (مرقس  ( :)69/14فرأته اجلارية
أيض ًا ،وابتدأت تقول للحاَضين :إن هذا منهم)
وحسب لوقا ،فإن الذي رآه هذه املرة رجل من احلضور وليس جارية ..ففيه (لوقا
( :)58/22وبعد قليل رآه آخر وقال :وأنت منهم ،فقال بطرس :يا إنسان لست أنا)
وذكر يوحنا أن هذا الرجل أحد عبيد رئيس الكهنة ..ففيه (يوحنا  ( :)26/18قال
واحد من عبيد رئيس الكهنة ،وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك أنا معه يف البستان.
فأنكر بطرس أيض ًا)
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..ملاذا حبس بارباس ؟
قلت :لقد ذكر يوحنا أنه كان لص ًا ..ففيه (يوحنا  ( :)40/18وكان باراباس لص ًا)
قال :ولكن مرقس ولوقا اتفقا عىل أنه كان صاحب فتنة ،وأنه قتل فيها فاستوجب
حبسه ..ففي ،يقول (لوقا ( :)19/23أطلق لنا باراباس ،وذاك كان قد طرح يف السجن ألجل
فتنة حدثت يف املدينة وقتل) ..ومثل ذلك يف (مرقس ) 7/15
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..من الذي محل الصليب املسيح أم سمعان؟
قلت :لقد ذكر يوحنا أنه املسيح ..ففيه( يوحنا  (:)17/19فأخذوا يسوع ومضوا به،
فخرج وهو حامل صليبه إىل املوضع الذي يقال له اجلمجمة)
قال :ولكن الثالثة خيالفونه يف هذا ..فقد ذكروا أنه سمعان القريواين ،بينام مل يذكر يوحنا
شيئ ًا عنه ..ففي (مرقس  (:)22 – 20/15ثم خرجوا لصلبه ،فسخروا رجال ممتاز ًا كان آتي ًا
من احلقل ،وهو سمعان القريواين أبو الكسندروس وروفس ليحمل صليبه) ..وهكذا يف (متى
 ..)32/27وهكذا يف ( لوقا )26/23
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التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..ما هناية هيوذا؟
قلت :لقد ذكر متى ذلك ،فقال  ( :فأوثقوه ومضوا به ،ودفعوه إىل بيالطس البنطي
الوايل ،حينئذ ملا رأى هيوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ور ّد الثالثني من الفضة إىل رؤساء
الكهنة والشيوخ ،قائالً :قد أخطأت ،إذ سلمت دم ًا بريئ ًا .فقالوا :ماذا علينا .أنت أبرص .فطرح
الفضة يف اهليكل وانرصف .ثم مىض وخنق نفسه .فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا :ال حيل
أن نلقيها يف اخلزانة ألهنا ثمن دم .فتشاوروا واشرتوا هبا حقل الفخاري مقربة للغرباء .هلذا
سمي ذلك احلقل حقل الدم إىل هذا اليوم) (متى )5-2/27
قال :لكن سفر أعامل الرسل حيكي هناية أخرى ليهوذا ..فقد ورد يف سياق خطبة
بطرس ( :أهي ا الرجال األخوة كان ينبغي أن يتم هذا املكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله
بفم داود عن هيوذا الذي صار دلي ً
ال للذين قبضوا عىل يسوع .إذ كان معدود ًا بيننا ،وصار له
نصيب يف هذه اخلدمة .فإن هذا اقتنى حق ً
ال من أجرة الظلم ،وإذ سقط عىل وجهه انشق من
الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها .وصار ذلك معلوم ًا عند مجيع سكان أورشليم حتى دعي ذلك
احلقل يف لغتهم حقل دما أي حقل دم) (أعامل .)20-16/1
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :بىل ..لقد اختلفا يف مجلة أمور..
منها كيفية موت هيوذا ..فهل مات بخنق نفسه ..أو مات بسقوطه ،حيث انشقت بطنه
وانسكبت أحشاؤه ..أنت ترى أنه ال يمكن أن يموت هيوذا مرتني ،كام ال يمكن أن يكون قد
مات بالطريقتني مع ًا.
ومنها ذكر  -من الذي اشرتى احلقل ..هل هو هيوذا حسب قوله( :فإن هذا اقتنى حق ً
ال
من أجرة الظلم) ،أم الكهنة الذين أخذوا منه املال حسب قوله ( :فتشاوروا واشرتوا هبا حقل
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الفخاري)
ومنها ندم هيوذا حسب قوله  ( :ملا رأى هيوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم...قد أخطأت،
إذ سلمت دم ًا بريئ ًا) ..أم مات معاقب ًا بذنبه كام يظهر من كالم بطرس.
ومنها رد هيوذا املال للكهنة حسب قوله  ( :ور ّد الثالثني من الفضة إىل رؤساء الكهنة
ال حسب قوله  ( :فإن هذا اقتنى حق ً
والشيوخ) ،أم أنه أخذه واشرتى به حق ً
ال من أجرة الظلم)
ومنها تاريخ موت هيوذا ..هل كان قبل صلب املسيح وبعد املحاكمة حسب قوله :
(ودفعوه إىل بيالطس البنطي الوايل ،حينئذ ملا رأى هيوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ...فطرح
الفضة يف اهليكل وانرصف ثم مىض وخنق نفسه) ..أم أن ذلك كان فيام بعد ،حيث مىض
واشرتى حق ً
ال ثم مات يف وقت ال ندريه.
التفت إيل ،وقال :أال ترى بعد كل هذا فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :لقد حتدثت األناجيل عن تعليق املسيح عىل الصليب ،وأنه صلب بني
لصني أحدمها عن يمينه ،واآلخر عن يساره ..وأخربت عن االستهزاء به ..فمن استهزأ أكالمها
أم أحدمها؟
قلت :لقد ذكر متى ومرقس أن اللصني استهزأ كالمها به ،يقول متى (:بذلك أيض ًا كان
يعريانه) (متى  ..)44/27ومثله يف (مرقس )32/15
ّ
اللصان اللذان صلبا معه ّ
قال :لكن لوقا ذكر أن أحدمها فقط استهزأ به ،بينام انتهر اآلخر ،يقول لوقا( :وكان
واحد من املذنبني املعلقني جيدف عليه قائالً :إن كنت أنت املسيح فخ ّلص نفسك وإيانا..
فأجاب اآلخر وانتهره قائالً :أو ال ختاف اهلل ..،فقال له يسوع :احلق أقول لك :إنك اليوم تكون
معي يف الفردوس) ( لوقا )43 - 39/23
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..ما آخر ما قاله املصلوب قبل موته ،وكيف كان حاله؟
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قلت :لقد صور متى ومرقس حاله بحال اليائس القانط ..فيقول ويرصخ ( :إهلي إهلي
ملاذا تركتني) ،ثم ُيسلم الروح ( متى  50 - 46/27ومرقس ) 37 - 34/15
قال :ولكن لوقا ال يرتيض هذه النهاية املؤملة ..فلذلك يصوره بحال القوي الرايض
بقضاء اهلل حيث قال( :يا أبتاه يف يديك أستودع روحي) ( لوقا .) 46/23
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :ليس حادثة الصلب وحدها هي التي حصل فيها التناقض واالختالف..
حتى حادثة القيامة حصل فيها ذلك ..أجبني ..هل أْست الزائرات اخلرب ،أم أشاعته؟
قلت :لقد ذكر مرقس أن النسوة مل خيربن أحد ًا بام رأين ..فهو يقول ( :ومل يقلن ألحد
شيئ ًا ،ألهنن كن خائفات)( مرقس ) 8/16
قال :ولكن لوقا خالفه يف ذلك ..فقد قال  ( :ورجعن من القرب ،وأخربن األحد عرش
ومجيع الباقني هبذا كله) (لوقا )9/24
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..ملن ظهر املسيح أول مرة؟
قلت :لقد ذكر مرقس ويوحنا أن الظهور األول كان ملريم املجدلية كام يف (مرقس
 ،)9/16وكام يف (يوحنا )14/20
قال :ولكن متى أضاف مريم األخرى (متى  ..)9/28واعترب لوقا أن أول من ظهر له
املسيح مها التلميذان املنطلقان لعمواس (لوقا )13/24
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهم مجيعا؟
سكت ،فقال :أجبني ..كم مرة ظهر املسيح ؟ ..وأين؟
قلت :لقد عد يوحنا لظهور املسيح للتالميذ جمتمعني ثالث مرات (يوحنا ،19/20
) 26
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قال :لكن الشهود الثالثة الباقني يعدون للمسيح ظهور ًا واحد ًا ،كام يف (متى ،)16/28
و(مرقس  ،)14/16و(لوقا )36/24
ويرى لوقا أنه قد تم يف أورشليم ،فيقول( :ورجعا إىل أورشليم ،ووجدا األحد عرش
جمتمعني هم والذين معهم ،وهم يقولون :إن الرب قام باحلقيقة وظهر لسمعان ،وفيام هم
يتكلمون هبذا وقف يسوع نفسه يف وسطهم وقال هلم سالم لكم) (لوقا)36 - 33/24 :
بينام يذكر صاحباه أن ذلك كان يف اجلليل كام ورد يف (متى  ( :)10/28أما األحد عرش
تلميذ ًا فانطلقوا إىل اجلليل إىل اجلبل حيث أمرهم يسوع .وملا رأوه سجدوا له) ،ومثله يف
(مرقس ) 7/16
التفت إيل ،وقال :أال ترى فرقا بينهام؟
سكت ،فقال :أجبني ..كم بقي املسيح قبل رفعه؟
قلت :لقد ذكر متى ومرقس ولوقا أن صعوده كان يف نفس يوم قيامه كام يف (متى 8/28
–  ،)20و(مرقس  ،)19 – 9/16و(لوقا )53 - 1/24
قال :لكن يوحنا يف إنجيله جعل صعوده يف اليوم التاسع من القيامة ،كام يف (يوحنا
) 4/21 ،26/20
أما مؤلف أعامل الرسل  -واملفرتض أنه لوقا – فقد جعل صعود املسيح للسامء بعد
أربعني يوم ًا من القيامة ،كام يف (أعامل )13/1
بعد أن ذكر هذه التناقضات التفت إيل ،وقال :أرأيت لو أن شهودا وقفوا أمام قاض
عادل ..ثم اختلفوا كل هذه االختالفات ..أكان للقايض أن يقبل شهادهتم؟
 7ـ الفداء بالصلب
مل أجد ما أرد به عليه ،فقلت :ال بأس ..دعنا من هذا ..وهيا نتحدث عن العقيدة السابعة
املرتبطة هبذا ..عقيدة الفداء بالصلب ..ألديك تساؤالت حوهلا؟
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قال :اذكر يل ما تنص عليه هذه العقيدة ..وسأذكر لك ما عرض يل من وساوس بسببها.
قلت :يعتقد املسيحيون أن املسيح صلب ألجل أن يفدى الناس ،وخيلصهم من
خطاياهم.
قال :فبم يستدلون عىل ذلك؟
قلت :من النصوص الرصحية الواضحة الدالة عىل ذلك ما ورد يف يف إنجيل
(يوحنا( :)11/10:أنا هو الراعي الصالح ،الراعي الصالح يبذل نفسه عن اخلراف)
وفيه (يوحنا (:)16/3:ألنه هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد لكيال هيلك
كل من يؤمن به ،بل تكون له احلياة األبدية)
ويف إنجيل (مرقس( :)45/10:أن ابن اإلنسان مل يأت ُ
ليخدَ م بل ليخدُ م وليبذل نفسه
فدية عن كثريين)
قال :دعني مما تذكره النصوص املقدسة ..فهي حتمل ألف وجه ووجه ..وحدثني عن
فهوم قومك هلا.
قلت :لقد ذكر قومنا أن اهلل أراد برمحته أن خيلص األرض من اللعنة التي أصابتها بسبب
معصية آدم ،لكن عدله رفض ذلك ،بل أبى إال أن يعاقب أصحاب الذنب.
ولذلك التمس هذا املخرج للتوفيق بني العدل والرمحة..
لقد خلص (أوغسطينوس) املسألة بأن اهلل رحيم ،ولكنه ال يريد أن يغري قوانني املحكمة
التي تنص عىل أن املوت عقوبة عادلة هلذه اخلطيئة األصلية ،فاختذ حيلة ينجي هبا عباده،
فيموتون ثم حييون من جديد ،فتعود إليهم حريتهم بعد حياهتم اجلديدة.
وملا كانت إماتة الناس مجيع ًا تتعارض مع قانون الطبيعة وسنن الكون ،كان البد من
شخص معصوم من الذنب األصيل يعاقبه اهلل بموته ،ثم يبعثه ،فيكون موته بمثابة موت
البرشية وعقوبتها ،وقد اختار اهلل ابنه هلذه املهمة.
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يقول القس لبيب ميخائيل ( :إن اهلل الرحيم هو أيض ًا إله عادل ،وإن اهلل املحب هو أيض ًا
إله قدوس يكره اخلطيئة ،وإذا تركزت هذه الصورة يف أذهاننا ،سندرك عىل الفور أن صفات
اهلل األدبية الكاملة ال يمكن أن تسمح بغفران اخلطية دون أن تنال قصاصها ..فإن الصليب
يبدو أمامنا َضورة حتمية للتوفيق بني عدل اهلل ورمحته )
ويؤكد هذه املعاين عوض سمعان يف كتابه (فلسفة الغفران) بقوله( :لو كان يف اجلائز أن
تقل عدالة اهلل وقداسته عن رمحته وحمبته اللتني ال حد هلام ،فإن من مستلزمات الكامل الذي
يتصف به ،أال يتساهل يف َشء من مطالب عدالته وقداسته ،وبام أنه ال يستطيع سواه إيفاء
مطالب هذه وتلك ،إذن ال سبيل للخالص من اخلطيئة ونتائجها إال بقيامه بافتدائنا بنفسه)
ويقول حبيب جرجس يف كتابه (خالصة األصول اإليامنية)( :وملا فسد اجلنس البرشي،
وصار الناس مستعبدين للخطيئة ،وأبناء للمعصية والغضب مل يرتكهم اهلل هيلكون بإنغامسهم
فيها ،بل شاء بمجرد رمحته أن ينقذنا من اهلالك بواسطة ٍ
فاد يفدينا من حكم املوت ،وهذا
الفادي ليس إنسان ًا وال مالك ًا وال خليقة أخرى ،بل هو خملصنا وفادينا ابن اهلل الوحيد ربنا
يسوع املسيح الذي له املجد إىل أبد اآلبدين)
ويؤكد القس جولد ساك عىل أمهية القصاص فيقول ( :البد أن يكون واضح ًا وضوح
الشمس يف ضحاها ألي إنسان بأن اهلل ال يمكنه أن ينقض ناموسه ،ألنه إذا فعل ذلك من الذي
يدعوه عادالً ومنصف ًا)
إذن البد من العقوبة حتى حتصل املغفرة ..ويف ذلك يقول بولس ( :وكل َشء تقريب ًا
يتطهر حسب الناموس بالدم ،وبدون سفك دم ال حتصل مغفرة ) ( عربانيني ) 22/9
ويقول ( :ألنكم قد اشرتيتم بثمن فمجدوا اهلل يف أجسادكم ،ويف أرواحكم التي هي هلل
) (كورنثوس () 20/6 )1
ويقول ( :أجرة اخلطية هي موت ) ( رومية ) 23/6
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ويقول ( :ألنه وإن كنا ونحن أعداء فقد صوحلنا مع اهلل بموت ابنه ) ( رومية ) 10/5
ويقول بطرس ( :عاملني أنكم افتديتم ال بأشياء تفنى :بفضة أو ذهب ،من سريتكم
الباطلة التي تقلدمتوها من اآلباء ،بل بدم كريم كام من َمح ٍَل بِ َ
ال ع ْيب ،وال دنس دم :املسيح ) (
بطرس ()19 - 18/1 )1
ويعترب قومنا فداء املسيح للبرشية العمل احلقيقي للمسيح والذي من أجله جتسد
وتأنس ،يقول األنبا أثناسيوس( :فاملسيح هو اهلل غري املنظور ،وقد صار منظور ًا ،وملاذا صار
منظور ًا ،لينجز مهمة الفداء واخلالص ،التي ما كان يمكن لغري اهلل أن يقوم هبا ،فاهلل قد جتسد
يف املسيح من أجل الفداء واخلالص ،فالفداء كان هو الغاية ،والتجسد كان هو الوسيلة)
التفت إليه ،وقلت :هذه عقيدة قومنا يف الفداء ..ألديك إشكاالت وتساؤالت ترتبط
هبذا؟
ابتسم ،وقال :لست أدري مل ينفتح عقيل عىل كل احلقائق ..لكنه ينغلق عىل هذه
احلقيقة..
لست أدري كيف تنترش الغشاوة عىل عني قلبي ،وأنا أحاول أن أدخلها إليه..
لست أدري كيف يتمرد لساين عني ،فيمنعني من التعبري عنها..
قلت :مل؟
قال :أشعر أن فيها إساءة أدب عظيمة مع اهلل ..بل هي تظهر أن البرش بقصورهم أعظم
من اهلل..
قلت :كيف تقول هذا عىل عقيدة هي لب املسيحية وركنها الركني؟
قال :تأمل جيدا فيها لرتى كيف يبدو اهلل من خالهلا ضعيفا عاجز ًا عن أبسط َشء..
عن العفو عن آدم وذنبه ..حائر ًا يف الطريقة التي ينبغي أن يعاقبه هبا بعد أن قرر عقوبته.
إن قرار العقوبة يظهر من خالهلا ،وكأنه قرار مترسع يبحث له عن خمرج ..وقد امتد
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البحث عن هذا املخرج قرون ًا عديدة ،ثم اهتدى إليه ،فكان املخرج الوحيد هو ظلم املسيح
وتعذيبه عىل الصليب كفارة عن ذنب مل يرتكبه.
إن املسيحيني هبذا يشبهون (اهلل) ـ حاشاه ـ بصورة مستقذرة ..هي صورة املرايب وهو
يريد عوض ًا عىل كل َشء ،ونسى هؤالء أن اهلل حني يعاقب ال يعاقب للمعاوضة ،أو إلرضاء
نفسه ،بل لكبح الرش وتطهري الذنب..
لقد نيس هؤالء أن العفو من الصفات اإلهلية التي اتصف هبا الرب وطلبها يف عباده،
وحسن ..وقد ذكر الكتاب املقدس أن اهلل عفا عن بني إْسائيل
وهو أوىل هبا ملا فيها من كامل ُ
(رضيت يا رب عىل أرضك .أرجعت سبي يعقوب .غفرت إثم شعبك .سرتت كل خطيتهم.
ساله حجزت كل رجزك.رجعت عن محو غضبك) (مزمور )3-1/85
وقال بولس ( :طوبى للذين غفرت آثامهم وسرتت خطاياهم .طوبى للرجل الذي ال
حيسب له الرب خطية) (رومية )8-7/4
وكان بطرس قد سأل املسيح ( :يا رب كم مرة خيطئ إىل أخي وأنا أغفر له؟ هل إىل سبع
مرات؟ قال له يسوع :بل إىل سبعني مرة ) ( متى ) 22 - 21/18
ومرة أخرى قال هلم ( :أما أنا فأقول لكم :أحبوا أعداءكم وباركوا العنيكم ،أحسنوا
إىل مبغضيكم ،وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ،لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي
يف الساموات ،فإنه ترشق شمسه عىل األرشار والصاحلني ،ويمطر عىل األبرار والظاملني ) ( متى
) 45 - 44/5
سكت قليال ،ثم قال :لقد فات هؤالء أن هناك بدائل كثرية مقبولة ومتوافقة مع سنن
اهلل املاضية يف البرش ..وهي مجيع ًا أوىل من اللجوء إىل صلب املسيح تكفري ًا للخطيئة ووفا ًء بسنة
االنتقام والعدل ..ومن أهم هذه البدائل ما تعرضه مصادرنا املقدسة من التوبة ،واملغفرة،
والعفو ،وصكوك الغفران ،واالكتفاء بعقوبة األبوين عىل جريمتهام ..وكل ذلك من السنن
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التي يقرها الكتاب املقدس.
لست أدري ما الذي دعا بولس ألن يقول (:بدون سفك دم ال حتصل مغفرة) ( عربانيني
) 22/9
هل غفل املسكني عن نصوص الكتاب املقدس الكثرية ..التي تتحدث بإسهاب عن
التوبة وقصصها وقبول اهلل هلا؟
أمل يسمع أخبار املسيح ..وكيف كان جيلس مع العشارين واخلطاة ،فيتذمر الفريسيون
والكتبة لذلك قائلني( :هذا يقبل خطاة ويأكل معهم) ( لوقا  )2/15لكن املسيح كان يعلمهم
حرصه عىل توبتهم؟
أمل يسمع بام أخرب به لوقا من كالم املسيح ..فقد ورد فيه ( لوقا ( :)7-3/15وكلمهم
هبذا املثل قائالً :أي إنسان منكم له مائة خروف وأضاع واحد ًا منها ،أال يرتك التسعة والتسعني
يف الربية ويذهب ألجل الضال حتى جيده ،وإذا وجده يضعه عىل منكبيه فرح ًا ويأيت إىل بيته،
ويدعو األصدقاء واجلريان قائ ً
ال هلم :افرحوا معي ،ألين وجدت خرويف الضال ..أقول لكم:
إنه هكذا يكون فرح يف السامء بخاطئ واحد يتوب)؟
أمل يسمع باملثلني اللذين َضهبام باالبن الضال والدرهم الضائع (لوقا ) 32 - 8/15؟
أمل يسمع بوعد اهلل التائبني بالقبول كام يف (حزقيال  ( :)23-21/18فإذا رجع الرشير
عن مجيع خطاياه التي فعلها ،وحفظ كل فرائيض وفعل حق ًا وعدالً ،فحياة حييا ،ال يموت ،كل
معاصيه التي فعلها ال تذكر عليه ،بره الذي عمل حييا ،هل مرسة أْس بموت الرشير)؟
أمل يسمع بام قال يوحنا املعمدان خماطب ًا اليهود مذكر ًا إياهم بأمهية التوبة ..لقد قال هلم ـ
كام يف (متى  )9- 7/3ـ ( :يا أوالد األفاعي من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ،فاصنعوا
أثامر ًا تليق بالتوبة ،وال تفتكروا أن تقولوا يف أنفسكم لنا إبراهيم أب ًا) فالتوبة هي الطريق ،وليس
النسب كام ليس الفداء؟
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أمل يسمع بام قال الرب ـ كام يف (األيام ( )14/7 )2ـ ( :فإذا تواضع شعبي الذين دعي
اسمي عليهم وص ّلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السامء)؟
َضب كفيه بعضهام ببعض ،ثم قال :رغم كل هذه النصوص املقدسة وغريها ..يقول
عوض سمعان ( :فالتوبة مهام كان شأهنا ليست بكافية للصفح عام مىض من خطايانا)
ثم يرفع صوته ،وكأنه خياطب عوض سمعان قائال  :ملاذا إذن ـ يا سيد عوض ـ أكدت
النبوات عىل التوبة ،وعىل فضلها وحمبة اهلل هلا ..ومل أغلق هذا الباب يف وجه آدم بالذات ..مع
أنه أوىل الناس هبا ملعرفته باهلل العظيم وجزاءه ورمحته.
جلس إىل مكتبه ،ثم قال ،وكأنه يستجوبني :أنت حرب كبري ..وال شك أنك تعلم مراد
املسيحيني بالعدل ..فام يريدون به؟
قلت :هم يريدون به عدم نقص َشء من أجر املحسنني ،وعدم الزيادة يف عقاب امليسء
عام يستحق ..أي أنه توفية الناس حقهم بال نقص يف األجر ،وال زيادة يف العقاب.
قال :لقد ذكر سفر التكوين أن اهلل توعد آدم باملوت إن هو أكل من الشجرة ..ثم بعد
املوت عاقبه بقوله ( :ملعونة األرض بسببك ،بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ،وشوك ًا
وحسك ًا تنبت لك ،وتأكل عشب احلقل بعرق وجهك تأكل خبز ًا ،حتى تعود إىل األرض التي
أخذت منها ،ألنك تراب وإىل تراب تعود ) فطرد آدم من اجلنة ليعيش يف األرض ويكد فيها.
ومثل هذا عوقبت زوجته( :تكثري ًا أكثر أتعاب حبلك ،بالوجع تلدين أوالد ًا ،وإىل
رجلك يكون اشتياقك ،وهو يسود عليك) ( التكوين )19-16/3
انظر ..لقد توعد آدم بعقوبة املوت ،لكنه بدالً عن أن يموت وزوجه جزاء خطيئتهام
وتنطفىء الفتنة والفساد والرش يف املهد ،بدالً من ذلك ك ّثر نسلهام ،فكان ذلك حياة هلام ال موت ًا،
وكان سبب ًا يف زيادة الرش والفساد.
لقد عوقب آدم وحواء إذ ًا ،ونلحظ يف العقوبة شدة متمثلة يف لعن األرض كلها
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واألتعاب الطويلة للرجال والنساء ،ونلحظ أن ليس ثمة تناسب ًا بني الذنب والعقوبة ،فقد كان
يكفيهم اإلخراج من اجلنة.
التف إيل ،وقال :لقد بقيت هذه القصاصات من لدن آدم حتى جاء املسيح الفادي ..ثم
ماذا؟ ..هل رفعت هذه العقوبات بموت املسيح؟ ..هل رفعت عن املؤمنني فقط أم أن شيئ ًا مل
يتغري؟
مل أجد ما أجيبه به ،فقال :أنت ترى املوت ال يزال يلتهم الناس من لدن املسيح ..يموت
أبرارهم وفجارهم ..أليس كذلك؟
سكت ،فقال :فأين ما قال بولس إذن( :خملصنا يسوع الذي أبطل املوت ،وأنار احلياة
واخللود) (تيموثاوس ()10/1 )2؟ ..وأين قوله( :بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل،
وباخلطية املوت ،وهكذا اجتاز املوت إىل مجيع الناس إذ أخطأ اجلميع ) ( رومية ) 12/5؟
إن املسيح مل يبطل بصلبه وال بدعوته أي موت سواء كان موت ًا حقيقي ًا أو موت ًا جمازي ًا ،إذ
مازال الناس يف اخلطيئة يترسبلون.
وأما املوت احلقيقي فليس يف باب العقوبة يف َشء ،بل هو أمر قد كتب عىل بني آدم
برهم وفاجرهم عىل السواء ،قبل املسيح وبعده وإىل قيام الساعة ،كام كتب املوت عىل احليوان
والنبات فام باهلم يموتون؟ وهل موهتم خلطأ جدهم وأصلهم األول أم ماذا !؟
ثم إن هناك من ال يملك املسيحيون دلي ً
ال عىل موهتم ،فنجوا من املوت من غري فداء
املسيح ،وذلك مثل أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إىل السامء وهم أحياء كام يف األسفار املقدسة
(تكوين  ،24/5وملوك ( ،11/2 )2وعربانيني ) 5/11
إذن ..ليس هناك عالقة بني املوت وخطيئة آدم.
وكذلك فإن القصاصات األخرى ما تزال قائمة فام زال الرجال يكدون ويتعبون ،وما
تزال النساء تتوجع يف الوالدة ..يستوي يف ذلك املسيحيون وغريهم.
173

لست أدري كيف قلت له :إن قومنا يذكرون أن بقاء هذه األمور مل يعد من باب
العقوبة ..فقد افتدانا املسيح من لعنة املوت مث ً
ال ،وليس من املوت ..وهكذا العقوبات؟
قال :من السهل لقومنا أن يقولوا ما شاء أن يقولوا ..أو يتهربوا بام شاءت هلم أهواؤهم
أن يتهربوا..
قام من مكتبه عىل هيئة املستعجل ،وقال :حتى لو أجبتك عن هذا ..فسيحولون من
جوايب زوابع أخرى ..هكذا علمهم بولس ..وهكذا علمهم القديسون ..وهكذا علمهم قبل
ذلك كله كتبة الكتاب املقدس.
***
ما إن وصل هذا السجان العجيب من حديثه إىل هذا املوضع حتى رأيت مجوعا كثرية..
كلها ترتدي ثياب رجال الدين املسيحي ..وهي تقصد السجن ..فامتألت بالعجب ..وسألت
السجان عن ْسهم ،فقال :كل هؤالء الذين تراهم سمعوا من السجني ما سمعت ،وحدثتهم
بام حدثتك بك ..وكلهم حصل له ما حصل لك ..هذا ظاهرهم أما باطنهم ،فال شك أنه ال
خيتلف عن باطنك.
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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب بالبحث واملناقشة واحلوار أصلني كبريين تتأسس
عليهام مجيع املعتقدات املسيحية:
أوهلام :العقيدة يف طبيعة املسيح وكونه إهلا أو أقنوما من إله ،وقوهلم
بالتثليث (األب واالبن والروح القدس) ،وأهنم واحد يف اجلوهر متساوون يف
القدرة واملجد ،وأن بني األقانيم متييز ًا بني الوظائف والعمل.
ثانيهام :عقيدة الصلب والفداء ،وهي العقيدة التي تنص عىل أن املسيح
صلب ليكفر اخلطيئة التي ارتكبها آدم حتت تأثري زوجته حينام أكال من الشجرة
املحرمة ،وانتقلت اخلطيئة بطريق الوراثة إىل مجيع نسله ،وكانت ستظل عالقة
هبم إىل يوم القيامة ،لوال أن افتداهم املسيح بدمه كفارة عن خطاياهم.
وهو يناقش هاتني العقيدتني هبدوء مستخدما العقل والنقل ،أو الفطرة
والكتاب املقدس ،ففي كليهام نجد ما يفند هاتني العقيدتني ،ويعطي البدائل
الصحيحة عنهام.
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