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╝ 

 اخلري لك حنب املسييح زمييل مطوية:
 ِعليانُمعاذ 

 ... بسم اإلهل الواحد

 لك اخلري! ُنِحب   :املسييحزمييل 

ين جامالتود للمُ ُج إذ ال وُ  ،املةُم  توليس وهذه ا،للجميع اخلري حق   ب  ُيِ  سلمفالمُ  ها ولكن   !عىل حساب الدِّ

يفة ةن  الس  و الكريم رآنالقُ حقيقة واضحة يف   !انل بوية الَّش 

 رشيعة الُمسلمني، فُكّل َمن يرتم ديننا، وال يطعن فيه، أو ُياربنا من أجله، له يف سلمبغري المُ انا تعاىل وص   اللُ 

 الِِبّ والِقْسط والَعْدل.

وُهمْ ▬قال تعاىل:  ن َتََب 
َ
ن ِديَارُِكْم أ يِن َولَْم ُُيْرُِجوُكم مِّ ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف ادلِّ ُ َعِن اَّل  وا  َوُتْقِسُط َّل  َيْنَهاُكُم اَّلل 

 [8 املمتحنة] ♂إََِلِْهمْ 

وا بأن  اآلية لُكلِّ ِمل ٍة، ولُكلِّ ديٍن، ويف هناية اآلية نجد قوله تعاىل:  َ ُُيِب  ▬وأهل الت فسري أقر  إِن  اَّلل 
 .وجل   عز  إليهم، أصبح ِمن الذين ُيب هم الل  طَس وأقْ  ،مهُ ن بر  فمَ  ،♂الُْمْقِسِطنيَ 

ْرًضا يُْذَكُر »: فتح مرصفقال عن  ،بنصارى مرص بشكٍل خاص   اانوص   ملسو هيلع هللا ىلص حممد انليبو
َ
إِنََُّكْم َسَتْفَتُحوَن أ

ْهلَِها َخرْيًا ،فِيَها الِْقريَاُط 
َ
ًة َورَِِحًا ،فَاْسَتْوُصوا بِأ  (سلمصحيح مُ ) «فَإَِنَّ لَُهْم ِذَمَّ

 ... ديننا هو فهذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ورسوله وجل   عز   اللُ  به اناما وص   وهذا

 !ابن اهلل؟ هو ♠ هل املسيح...  حةنصي

، بل إن  ُحّبنا للخري ُيتِّم علينا أن نقوم بتبليغ هذا احلقَّ ُحّبنا للخري ليس معناه أن ُنخفي عليكم ما نعلمه من 

 للعاملني. احلقَّ 

ة بأن  املسيح  عقيدة انل صارى ن  أ نؤمن سلمنيكمُ نحن  ا مهو الل، أو حتى ابن الل، عقيدة  ♠اخلاص 
مد، األحد، فالل عز  وجل  ال يتاج للَوَلد، فهو أنزل اهلُل بها من ُسلطان  .الص 
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، والتي نفاها الُل عز  وجل  عن نفسه، ليست والدة جسدية أو جنسية، رآن الكريمالقُ املذكورة يف  ةو  نُ البُ للِعْلم، 

ء كانت هذه الوالدة روحية أو  «فِْعل الوَّلدة»أو  «ِجنْس»ولكن  الل عز  وجل  نفى عن نفسه  بشكل ُمطَلق، سوا

 جسدية أو غريها.

ُ  ُهوَ  قُْل ▬قال تعاىل:  َحد   اَّلل 
َ
ُ  * أ َمدُ  اَّلل  ُ  يَُكن َولَمْ  * يُودَلْ  َولَمْ  يَِلْ  لَمْ  * الص  َحد   ُكُفواً  ّل 

َ
سورة ] ♂أ

 [اإلخالص

ح هبذا،  «قانون اإليمان املسييح»ِصفة الوالدة، فإن  ينسبون لل عز  وجل   انل صارىنحن َنْعَلم يقينًا أن   ُيرصِّ

ور، ن نُ ور مِ ، نُ ورهُ ادل   املولود من اآلب قبل كَّ يسوع املسيح، ابن اهلل الوحيد،  :واحد   ب  نؤمن برَ »فنجد فيه اآليت: 
 .«، مولود غري خملوقن هلإ حقَّ مِ  هلإ حقَّ 

! وهكذا نجد يف هذا القانون ال ُيعتِب مسيحياً  «انون اإليمان املسييحق»يقولون إن  كّل َمن ال يؤمن بـ  انل صارى

 !هلإيضًا أب واآل ،هلإ :باملسيح املولود من اآل ن  أأي ، «ن هلإ حقَّ مِ  هلإ حقَّ »، «بن اآلابن اهلل املولود مِ »عبارات: 
 !إهلني= اآلب واالبن 

 !وحيد؟أهذا هو اتل  
م اثنان!ي نفسه «سقد  الكتاب المُ »الحظ أن   دية احلقيقية، وأهن   توي عىل ُنُصوص كثرية ُتبنيِّ هذه الت عد 

:»اقرأ معي هذا الن ّص جيِّدًا:  ْعَداَءَك َمْوِطئاً لَِقَدَمْيَك  قَاَل الر ب  لَِرِّبِّ
َ
َضَع أ

َ
املزامري ) «اْجلِْس َعْن يَِميِِن َحَّت  أ

110) 

هلإ   الثاينن  أبمعني ل يقول للثاين أن ه سيضع أعداءه حتت قدميه! آخر! األو   ربًّاُُياطب  رب االن ّص يذكر 
 !ضعيف

 !عقائد وثنية
سة التي تّم تغيريها وحتريفها أثناء تداول الن ّص وانتقاله بني الن اس،  هذا اإليامن تأث ر قطعًا بالن ُصوص املُقد 

كانوا من ُأُصول وثنية، وهكذا تغري  احلّق الذي جاء به  ائلآباء الكنيسة األوباإلضافة إىل أن  الغالبية الُعظمى من 

 .♠املسيح 

هري،  ىلع سبيل املثال: يس الن صارى الش  هيد»قدِّ د عندما»، قال اآليت: «يُوستينوس الش   ُمعلِّمنا، اللكمة، أن   نؤكِّ
 وقام ومات، ُصلِب وأن ه جنسية، لعالقة نتيجة الوَّلدة هذه تُكن ولم هلل، األول املولود هو اَّلي املسيح، يسوع
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ماء، إىل وصعد األموات، من يع َّل ذلك ِف فإن نا الس  ا خُمتلفاً  أو جديداً  شيئاً  ند  ين عن تقولونه عم   أبناء: املدعوِّ
فاع) «زيوس ل، ادلِّ  (21ف األو 

 ثنية!وهذا اعرتاف واضح ورصيح بأن  العقائد املسيحية األساسية ال ختتلف عن العقائد الو

 تغيري ِف انل ُصوص!
 ، غالبًا ما جتد اقتباسًا لنّص الثالوث، وعندما يتّم ذكر الثالوثتتكل م عن  املسيحية العقيدة بتُ كُ  كّل  ن  أ ال شك  

 .5/7 «رسالة يوحنا األوىل» ، أو لنّص 28/19 «إجنيل مَّت  »الت عميد من 

َّلً  بأن   أمر تالميذه ♠ املسيحيكي أن   «إجنيل مَّت  » ، وباختصار شديد، نجد أن  نّص الت عميد يفأو 

دوا  قطعًا وال شّك، كام اعرتف  ♠، وهذا الن ّص مل يُقله املسيح «سدُ وح القُ ب واَّلبن والر  باسم اآل»ُيعمِّ

نجد أبدًا أن  حاالت تعميد كثرية، ولكن ال  «أعمال الر ُسل»، ألن نا نجد يف ِسْفر الُعلامء املسيحينيبذلك الكثري من 

وح الُقُدس»الت عميد كان  ُسل  !«باسم اآلب واَّلبن والر   (5-19/1 ،48-10/44 ،16-8/14 ،2/38)أعامل الر 

ح»: قولي «بسرتس سليم كريل س» طراناملُ  و يُرجِّ س الكتاب ُمفِّسِّ  وضعها اليت الوصية، هذه أنَّ  الُمقد 
 (2/48 عارص،المُ  واإلنسان املسييح هوتالال  ) «.نفسه يسوع من ليست ،يسوع لسان ىلع اإلجنيل

رة جدًا لنّص العهد اجلديد 5/7يوحنا1، بُخُصوص نّص )ثانياً   (، فإن  هذا الن ّص عبارة عن إضافة ُمتأخِّ

، وهلذا نجد أن  هذا الن ّص غري موجود الُعلامء املسيحينيالغالبية الُعظمى من  اعرتافم(، وهذا ب15اليوناين )القرن 

س.   (ملعاذ عليان «وددُ بهات ورُ ابليان شُ »راجع كتاب )يف الغالبية الُعظمى من ترمجات الكتاب املُقد 

 هذه احلقائق؟! ي إخفاء كّل نِّ ريد مِ هل تُ 

 م انل ُصوص!اتل حريف ِف َفهْ 
ت إىل حتريف املعاين، أو طريقة َفْهم و  تفسري الن ُصوص!املُشكلة مل تقف عند حتريف الن ُصوص، ولكن ها امتد 

نَا َواآلُب َواِحد  »(: 10/30) «إجنيل يوحنا»ص الوارد يف الن   التي ُيساء فهمها، وصُص أبرز الن  ِمن 
َ
 .«أ

يف  بن واحد  واالاآلب  ن  أأي يفهمون هذا الن ّص عىل أن  الِوْحدة املقصودة هي ِوحدة اجلوهر،  الن صارى

 اجلوهر!

ي حتاًم وال شّك إىل االعتقاد بإهلني، وليس  «اثل الُوِث »ذا املفهوم أن  ه نر عَ ظَ الن   ّض غَ وبِ  َعن ِوْحَدة اجلوهر ستؤدِّ

 ِوْحَدة ُمشاهبة مع تالميذه! نث عَ نفسه يتحد   ♠ املسيح ن  أ اهلًإ واحدًا، إال  أن نا نجد
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ن  »(: 22-17/21) «جنيل يوحناإ»يف نجد 
َ
َِميُع َواِحداً َكَما أ نَا فِيَك َِلَُكونُوا َِلَُكوَن اْلْ

َ
ي َها اآلُب ِِف  وَأ

َ
نَْت أ

َ
َك أ

يْضاً َواِحداً 
َ
ن َنا َكَما َواِحًدا َِلَُكونُوا...  ُهْم أ

َ
 «َواِحد   حَنْنُ  أ

ن َنا َكَما َواِحًدا َِلَُكونُوا»: ويقول لآلب ،الميذث عن الت  نا يتحد  هُ  ♠ فاملسيح
َ
، وُهنا نسأل: «َواِحد   حَنْنُ  أ

 ؟!، كام يقولون عن اآلب واالبنم املسيحيهْ الميذ واحد يف اجلوهر بالفَ الت  هل 

 !بن ألصبح التالميذ آلهةالميذ كام فهموها يف وحدة اآلب واالة بالت  وص اخلاص  ُص هذه الن   صارىم الن  هْ فَ لو 

 للحّق! رشدكيُ  أنْ  وإخالصٍ  بصدٍق اه إي   الل، سائالً  ّي دَ بني يَ  الً تذلِّ مُ ، ف مع نفسك وقلبك لدقائق ولو قليلةقِ 
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